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 شكر وامتنان

دم  شكري وامتناني و عرف اني إلى زوجي ، إلى أبي ندى ، الذي ق     
لي ، وبكل سخاء، ما ال تحيط بو الكلمات، وال يمكن أن تصفو التعابير، 

 فشكرا أبو ندى ، و جزاك اهلل عني كل خير.

  



 

 

 
 
 
 

أتوجو كذلك بخالص الشكر إلى الدكتور عبد الكريم بوصفصاف  
، المشرف على ىذه األطروحة، فيو لم يبخل علي ولو للحظة واحدة  

رغم أعمالو الكثيرة ومسؤولياتو  بالنصح و التوجيو والتشجيع ، 
المتعددة، وكان المحرك الذي يدفعني دوما إلى األمام حتى  

نياية العمل الذي أرجو أن يكون عند حسن ظنو ويرقى إلى  
مستوى ثقتو وتقديره.
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 يمذيح انثحــــج وخطته

    

ٍٕخ ػٕلِب إٔله ا١ٌْـ ِجبهن ا١ٌٍّٟ اٌغيء األٚي ِٓ وزبثٗ ؽٛي ربه٠ـ اٌغيائو      

، أهًٍ ئ١ٌٗ ا١ٌْـ ػجل اٌؾ١ّل ثٓ ثبك٠ٌ هٍبٌخ ِّب عبء ف١ٙب:" أفٟ ِجبهن... ٚلفذ 1928

ػٍٝ اٌغيء األٚي ِٓ وزبثه " ربه٠ـ اٌغيائو فٟ اٌمل٠ُ ٚاٌؾل٠ش" فمٍذ ٌٛ ١ٍّزٗ " ؽ١بح 

اٌغيائو" ٌىبْ ثنٌه ف١ٍمب... أفٟ ِجبهن ئما وبْ ِٓ أؽ١ب ٔفَب ٚاؽلح فىأّٔب أؽ١ب إٌبً ع١ّؼب 

 ى١ف ثّٓ أؽ١ب أِخ وبٍِخ..."ف

فبٌزبه٠ـ ؽ١بح اٌْؼٛة، ئٔٗ إٌبفنح اٌزٟ رطً ِٕٙب ػٍٝ اٌّبٟٙ ٌزؼ١ِ اٌؾبٙو ٚرإٌٍ      

ٌٍَّزمجً، ٌٚٙنا ػّلد اٌٍَطبد اٌفو١َٔخ ِٕن اٌٍؾظبد األٌٚٝ ٌزٛاعل٘ب فٟ اٌغيائو ئٌٝ 

ْزٝ اٌطوق ِؾبٌٚخ ٌّٛ ربه٠ـ األِخ ٚرغ١١و ٚر٠ْٛٗ اٌىض١و ِٓ األؽلاس ٚاٌؾمبئك ث

ٚاٌٍٛبئً، أّ٘ٙب ػٍٝ اإلٛالق ِٕغ رله٠ٌ ربه٠ـ اٌغيائو فٟ ع١ّغ اٌّلاهً ِّٙب وبْ 

ُّٖبؽ  ُّلهً فٟ اٌّإٍَبد اٌفو١َٔخ ٚاٌ ٔٛػٙب ، ؽزٝ ٠جمٝ اٌّغبي ِفزٛؽب أِب اٌزبه٠ـ اٌ

 ؽَت ٍِٖؾخ االٍزؼّبه ٚغب٠برٗ.

ٌؾو ئٌٝ رله٠ٌ اٌزبه٠ـ ٚثَجت ٘نا اٌؾٚو ٌغأ اٌّؼٍّْٛ فٟ ِلاهً اٌزؼ١ٍُ اٌؼوثٟ ا     

رؾذ ػٕب٠ٚٓ ِقزٍفخ ِضً " كهاٍخ اٌّٛاه٠ش" " كهاٍخ ِٛال١ذ اٌؼجبكاد" "كهاٍخ ربه٠ـ 

اإلٍالَ" أٚ " ربه٠ـ اٌزْو٠غ" ٚغ١و٘ب ِٓ اٌز١َّبد، ؽزٝ ٔٙب٠خ اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ  

ػٍٝ ؽ١ش عب٘ود عّؼ١خ اٌؼٍّبء ا١ٌٍَّّٓ اٌغيائو١٠ٓ ثزله٠ٌ ربه٠ـ اٌغيائو ػال١ٔخ ٚ

 ٔطبق ٚاٍغ فٟ ِلاهٍٙب ٚرؾٍّذ فٟ ٍج١ً مٌه  ّزٝ أٔٛاع اٌمّغ.

ٚفٟ ٔفٌ اٌفزوح رمو٠جب أٚ لجٍٙب ثم١ًٍ ظٙود ثؼ٘ اٌّؾبٚالد ػٍٝ َِزٜٛ اٌىزبثخ      

" وزبة اٌغيائو"  1931اٌزبه٠ق١خ ا١ٌٕٛٛخ, فجؼل ِجبهن ا١ٌٍّٟ ، إٔله رٛف١ك اٌّلٟٔ ٍٕخ 

وزبة ا١ٌٍّٟ، ٚثؼلٖ وزبة رٛف١ك اٌّلٟٔ "٘نٖ ٟ٘ ٕله اٌغيء اٌضبٟٔ ِٓ  1932ٚفٟ ٍٕخ 

، ٚفٟ ٔفٌ إٌَخ ظٙو وزبة "ربه٠ـ اٌغيائو اٌؼبَ" ٌّإٌفٗ ػجل اٌوؽّٓ 1956اٌغيائو" ٍٕخ 

اٌغ١الٌٟ ، ٚثلأد ثٛاكه اٌٛػٟ اٌزبه٠قٟ رزجٍٛه أوضو ٌلٜ إٌقجخ اٌّضمفخ أصٕبء اٌضٛهح 

بً، ٚ " اٌغٙبك األفًٚ" ٌؼّبه اٌزؾو٠و٠خ ثٖلٚه وزبة " ١ًٌ االٍزؼّبه" ٌفوؽبد ػج

أٚىلبْ

. 

                                                           
  ( ولد بالجزابر، كان عامبل فً البرٌد، دخل الحٌاة الس0980ٌـ 0900ـ ) اسٌة فً العشرٌنات من القرن الماضً، عضو نشٌط فً الحزب

.)محمد 0955، التحق بصفوؾ جبهة التحرٌر الوطنً سنة 0948، وطرد منه سنة 0943الشٌوعً الجزابري، وكان أمٌنه العام منذ سنة 

 (.9005الحرب تبدأ فً الجزابر" منشورات برزخ، الجزابر  0954حربً:"
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ٚاٍزّود ٘نٖ اٌّؾبٚالد ثؼل االٍزمالي ؽ١ش إٔله وال ِٓ ِؾّل ا١ٌٍّٟ ٚػجل هللا      

ّو٠ٜ وزبة " اٌغيائو فٟ ِوآح اٌزبه٠ـ" وّب إٔله ٠ؾ١ٟ ثٛػي٠ي " ِٛعي ربه٠ـ اٌغيائو" 

ربه٠ـ اٌؾووخ ا١ٌٕٛٛخ" ، ئٌٝ عبٔت مٌه ظٙود ثؼ٘ اٌوٍبئً األوبك١ّ٠خ ِٕٙب "  1965ٍٕخ 

، غ١و 1967ألثٟ اٌمبٍُ ٍؼل هللا، ٚهٍبٌخ ػٍٟ ِواك " اإلٕالػ اإلٍالِٟ فٟ اٌغيائو" ٍٕخ 

أْ ٘نٖ اٌلهاٍبد ٌُ رىٓ وبف١خ ٌُٚ رىٓ فٟ ِزٕبٚي اٌمبهب اٌؼبكٞ، فبألٌٚٝ ِضال وبٔذ ثبٌٍغخ 

بم ػٍٟ ِواك كْٚ ، ٚظً ػًّ األٍز1969االٔغ١ٍي٠خ ٌُٚ ٠ٖله اٌغيء األٚي ِٕٙب ئال ٍٕخ 

روعّخ ـ ؽَت ػٍّٟ ـ


. 

ٚفٟ ثلا٠خ اٌَجؼ١ٕبد ظٙود "ِغٍخ اٌضمبفخ" ٍٚوػبْ ِب رٖلهد اٌٛاعٙخ ، ٌٚؼجذ كٚها      

٘بِب فٟ ْٔو ٘نٖ اٌوٍبٌخ ػٍٝ ٔطبق ٚاٍغ، فمل وبٔذ رٖله ثبٍزّواه ، ٚوبٔذ ِٕجوا أللالَ 

ح ثبٌجؾش ٚاٌلهاٍخ ٌز١ٙٛؼ ِوِٛلخ ِٓ أوبك١١ّ٠ٓ ١ٍٚب١١ٍٓ ٚ ٕؾبف١١ٓ، ِّب عؼٍٙب عل٠و

هٍبٌخ ٘نٖ اٌلٚه٠خ فٟ ِغبي ْٔو اٌٛػٟ اٌزبه٠قٟ ثبػزجبهٖ ِبكح ١ٕٛٚخ ٚل١ِٛخ ٙوٚه٠خ 

 ٌٍزوث١خ ٚرؾ١ٖٓ األع١بي ٚرطؼ١ّٙب ثبٌّجبكب اٌم١ِٛخ ٚاألفالل١خ ٚاٌل١ٕ٠خ.

فاٌٝ أٞ ِلٜ اٍزطبػذ ٘نٖ اٌّغٍخ أْ رإصو ػٍٝ اٌوأٞ اٌؼبَ إٌٟٛٛ ػٍٝ افزالف      

رٗ، ا١ٌَب١ٍخ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ، ٚعؼٍزٗ ٠ٙزُ ثبٌزبه٠ـ وؼٕٖو أٍبٍٟ ٌجٕبء اٌلٌٚخ ٛجمب

ٚاٌّغزّغ؟ ٚ فٟ اٌٛلذ مارٗ ، ً٘ ٍززّىٓ ٘نٖ اٌلهاٍخ ِٓ ثٍٛهح كٚه ٘نٖ اٌّغٍخ فٟ 

 اٌّغزّغ اٌغيائوٞ؟

،  ٚػٍٝ أ٠خ ؽبي فاْ ٘نٖ اٌلهاٍخ رؼل عل٠لح رٚبف ئٌٝ اٌلهاٍبد اٌزبه٠ق١خ ا١ٌٕٛٛخ     

ٚعٙلا ِزٛاٙؼب إلػبكح ثٕبء ماووح األِخ ، ٌز١١ْل َِزمجٍٙب ثىً صمخ ٚلٛح فٟ ػبٌُ ال ِىبْ ف١ٗ 

 ٌٍٚؼ١ف ٚاٌّزقبمي. 

 :أسثاب اختيار انًىضىعـ  

أٚال: ِزبثؼزٟ ٌٍزطٛهاد اٌضمبف١خ ا١ٌٕٛٛخ ِٕن االٍزمالي ، ٚا٘زّبِٟ ثزبه٠ـ اٌغيائو،  

اٌزٟ وبٔذ رٖله فٟ اٌغيائو ِٕن ِطٍغ اٌَجؼ١ٕبد ٚاٛالػٟ ػٍٝ اٌلٚه٠بد ا١ٌٕٛٛخ اٌّقزٍفخ 

ؽزٝ ٔٙب٠خ اٌضّب١ٕٔبد ِٓ اٌموْ اٌّبٟٙ، ٚئػغبثٟ  ثّب وبٔذ رْٕوٖ " ِغٍخ اٌضمبفخ" ِٓ 

ِؼوفخ  صمبف١خ ٚربه٠ق١خ ٚأكث١خ عؼٍٕٟ أ١ًِ ئٌٝ كهاٍخ ٘نا إٌٛع ِٓ اٌضمبفخ ا١ٌٕٛٛخ ثبػزجبهٖ 

 ؼت.٠ْىً اٌؼٕٖو األٍبً ٠ٌٛٙخ األِخ ١َِٚوح اٌْ

صب١ٔب: ثؼل ِٕبلْبد ٠ٍٛٛخ ِٚزىوهح ِغ األٍزبم اٌّْوف ٚٛوق اٌؼل٠ل ِٓ اٌّٛٙٛػبد 

اٌّزؼٍمخ ثبٌضمبفخ ا١ٌٕٛٛخ اٍزمو اٌوأٞ فٟ إٌٙب٠خ ٚرُ افز١به ٘نا اٌّٛٙٛع ثبٌناد " كٚه 

                                                           
  تحرٌر األطروجة أن كتاب علً مراد قد ترجم للؽة العربٌة.ـ لقد علمت بعد نهاٌة 
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" فبٕخ ٚلل كهٍذ فٟ 1989ـ  1971ِغٍخ اٌضمبفخ فٟ ْٔو اٌّؼوفخ اٌزبه٠ق١خ ثبٌغيائو 

و ِٛٙٛػب فٟ ٘نا اإلٛبه رمو٠جب ٚ٘ٛ " اٌزؼ١ٍُ اٌؼوثٟ اٌؾو ِٚإٍَبرٗ فٟ هٍبٌخ اٌّبعَز١

" ِّب عؼٍٕٟ اهرجٜ أوضو ثٙنا إٌٛع ِٓ اٌلهاٍبد 1962ئٌٝ ٍٕخ  1947اٌغيائو ِٓ ٍٕخ 

 اٌّزؼٍمخ ثب٠ٌٛٙخ ا١ٌٕٛٛخ .   

 :إشكانيح انثحجـ  

ْ أٚ ظٙٛه اٌّؼ      ُٛ وفخ اٌزبه٠ق١خ فٟ رزّضً ئّىب١ٌخ ٘نٖ األٛوٚؽخ فٟ اٌجؾش ػٓ رى

اٌغيائو ٌلٜ ِقزٍف اٌفئبد االعزّبػ١خ ٚا١ٌَب١ٍخ، ِٓ فالي ِب وبْ ٠ْٕو فٟ ِغٍخ اٌضمبفخ 

ِٓ ِٛٙٛػبد ربه٠ق١خ أٚ أكث١خ أٚ ػبِخ روثطٙب ػاللخ ِجبّوح أٚ غ١و ِجبّوح ثزبه٠ـ 

 اٌغيائو فٟ ِقزٍف فزوارٗ.

ٍف اٌطجمبد االعزّبػ١خ ، فاٌٝ أٞ ؽل ًٕٚ ٕلٜ ٘نا اٌٛػٟ ٚ٘نٖ اٌّؼوفخ ػٕل ِقز     

ِٚب ِلٜ رأص١و٘ب فٟ ثٕبء اٌناووح اٌغّبػ١خ ٌٍّغزّغ؟ ٘نٖ اٌناووح اٌزٟ ْٔطذ ِٕن أطالق 

، غ١و أٔٙب وبٔذ فٟ ِغٍّٙب ماووح ّف٠ٛخ ال رؼزّل 1954اٌْواهح األٌٚٝ ٌضٛهح أٚي ٔٛفّجو 

 ػٍٝ اٌزل٠ٚٓ ٚاٌزأه٠ـ ١ٌَّوح اٌّغزّغ ثبٌلهعخ األٌٚٝ.

 ٌَّبؽخ اٌفىو٠خ اٌزٟ اٍزطبػذ ٘نٖ اٌّغٍخ رغط١زٙب فالي اٌّوؽٍخ اٌّلهٍٚخ؟ٚ ِب ٟ٘ ا     

ٚو١ف ٠ّىٓ ر١ٕٖف َِز٠ٛبد اٌّؼوفخ ٌلٜ ِقزٍف اٌطجمبد االعزّبػ١خ؟ ٚئٌٝ أٞ ؽل      

اٍزطبػذ ٘نٖ اٌّؼوفخ إٌٛٛي ئٌٝ اٌّلهٍخ ٚاٌغبِؼخ اٌغيائو٠خ، ئما ػٍّٕب ثأْ إٌّظِٛخ 

ِٕن اٌضّب١ٕٔبد ِٓ اٌموْ اٌّبٟٙ رإولاْ ػٍٝ ئٌيا١ِخ  رله٠ٌ اٌزوث٠ٛخ ٚ اٌغبِؼ١خ ثلأرب 

اٌزبه٠ـ فٟ ع١ّغ اٌْؼت ٚاٌَّز٠ٛبد ثبٌَٕجخ ٌٍّلاهً ٚاٌضب٠ٛٔبد، ٚ فٟ ِؼظُ اٌفوٚع 

ٚاٌزقٖٖبد فٟ اٌغبِؼخ وبٌؾمٛق ٚا٢كاة ٚااللزٖبك ٚاٌؼٍَٛ اٌلل١مخ ٚغ١و٘ب، فًٙ وبْ 

 .٘نا ثفًٚ اٌٛػٟ اٌزبه٠قٟ اٌنٞ ْٔورٗ اٌّغٍخ؟

ًٚ٘ اٍزطبع أثٕبء اٌغيائو ـ رغبٚثب ِغ ٘نٖ اٌّؼوفخ ـ رقطٟ اٌّؼ١مبد اٌؼل٠لح ٚ اٌّٛأغ      

اٌىض١وح اٌزٟ غوٍٙب االؽزالي اٌفؤَٟ فٟ ٛو٠مُٙ ٛٛاي لوْ ٚهثغ اٌموْ ِٓ االٍزؼّبه 

 االٍز١طبٟٔ اٌّم١ذ؟.

 : جـــــذود انثحـحـ  

( ِٓ اٌموْ 1989ـ  1971د ٚ اٌضّب١ٕٔبد )رًّْ اٌفزوح اٌّؼ١ٕخ ثبٌلهاٍخ ِٓ اٌَجؼ١ٕب     

اٌّبٟٙ ٟٚ٘ أفٖت فزوح ِٓ ؽ١ش اإلٔزبط اٌفىوٞ ٚ اٌزبه٠قٟ ثٖٛهح فبٕخ فٟ اٌغيائو، 

ئم عبءد ثؼل ِوؽٍخ ـ ِب ثؼل االٍزمالي ـ اٌزٟ ٍبكرٙب اٌلهاٍبد االك٠ٌٛٛع١خ  اٌٙبكئخ رّب١ّب 

 ِغ اٌَّبه اٌّموه ٌجٕبء اٌلٌٚخ األِخ.



 

 -د - 

 

اٌضب١ٔخ ) فبٕخ اٌضّب١ٕٔبد( فمل وبٔذ غ١ٕخ ثبٌجؾٛس ٚاٌىزبثبد ٟٚ٘ اِزلاك  أِب اٌّوؽٍخ     

ٛج١ؼٟ ٌٍفزوح اٌَبثمخ ، غ١و أٔٙب ر١ّيد ثظٙٛه ارغبٖ عل٠ل ٘ٛ ثلا٠خ اٌؾل٠ش ػٍٝ رل٠ٚٓ 

ربه٠ـ اٌضٛهح ، ثؼل ػمل أٚي ٔلٚح ٌىزبثخ ربه٠ـ اٌضٛهح ثّب ٌٙب ِٚب ػ١ٍٙب ٚفزؼ اٌؾٛاه ث١ٓ 

فٟ ٔبكٞ األُِ ثمٖو اٌٖٕٛثو،  1981ف١ٙب ٚوبْ مٌه فٟ هث١غ ٍٕخ لبكرٙب ٚاٌّْبهو١ٓ 

 ٚأزٙٝ اٌؼمل ثظٙٛه اٌزؼلك٠خ اٌؾيث١خ ٚثوٚى ؽو٠خ اٌزؼج١و.

 :يُاهــــذ انثحــجـ  

 ؽبٌٚذ فٟ أٛوٚؽزٟ ٘نٖ  أْ أٍٍه ِٕب٘ظ صالس:     

ٛا٘و ـ  إٌّٙظ اٌزبه٠قٟ إٌٛفٟ ٚلل اػزّلرٗ فٟ ٍوك اٌّؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١خ ٚ اٌظ 1

 االعزّبػ١خ ٚاٌزبه٠ق١خ.

ـ  إٌّٙظ اٌزؾ١ٍٍٟ ٚلل اٍزؼٍّزٗ فٟ كهاٍخ ٚرؾ١ًٍ اٌٛػٟ اٌزبه٠قٟ ٚاٌّؼط١بد اٌزٟ أكد   2

ئٌٝ ظٙٛهٖ ٚالىِذ ١َِورٗ، ٚأؼىبٍبرٗ ػٍٝ اٌؾ١بح ا١ٌَب١ٍخ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ 

 ٌٍّغزّغ.

رٗ فٟ اٌفزوح اٌّؾلكح ٌألٛوٚؽخ: ـ  ِٕٙظ اٌّمبهٔخ ٚاٌّمبهثخ ث١ٓ أّىبي ٘نا اٌٛػٟ ٚرطٛها  3

 ٚ اٌفزواد اٌَبثمخ. 1988ـ  1971

 :انثحج اخصعىتـ    

رؼزجو ٘نٖ اٌلهاٍخ ِٓ األثؾبس اٌغل٠لح اٌزٟ ٌُ رطوق ِٓ لجً ثٖفخ ِجبّوح ، ٍٛاء ػٍٝ      

َِزٜٛ اٌلهاٍبد اٌزبه٠ق١خ أٚ اإلَٔب١ٔخ أٚ االعزّبػ١خ األفوٜ، ئما اٍزض١ٕٕب ثؼ٘ اإلّبهاد 

زٚجخ ٕ٘ب ٕٚ٘بن، ِضً اٌلوزٛه ٍؼل هللا فٟ وزبثٗ " أثؾبس ٚ آهاء فٟ ربه٠ـ اٌغيائو" أٚ اٌّم

اٌلوزٛه عّبي لٕبْ فٟ وزبثٗ " لٚب٠ب ٚكهاٍبد فٟ ربه٠ـ اٌغيائو اٌؾل٠ش ٚاٌّؼبٕو"، ٌنٌه 

فمل ٚعلد ثؼ٘ اٌٖؼٛثبد ٚاٌؼوال١ً ، ال١ٍّب فٟ ِغبي اٌّٖبكه ٚاٍزضّبه اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ 

ثٍٛهرٙب ٚعؼٍٙب رزالءَ ٚرَٕغُ ِغ ِٛٙٛع األٛوٚؽخ، ئم ١ٌَذ ٕ٘بن كهاٍبد ٚاٌقجو٠خ ٚ

ِجبّوح فٟ اٌّٛٙٛع وّب أٍٍفذ، فٙٛ ػًّ ١ٌَذ ٌٗ ِوعؼ١خ عب٘يح، ٚثبٌزبٌٟ فبٌلهاٍخ 

وبٔذ رؾ١ٍ١ٍخ اٍزٕجب١ٛخ ، ٚاٍزٕزبع١خ ِمبهٔخ ث١ٓ ِب ٠ْٕو فٟ  اٌّغٍخ " اٌضمبفخ" ٚث١ٓ ؽوو١خ 

 اٌّغزّغ ٚرغ١وارٗ.

 



 

   - ر- 

 

 

 :هعانثحج ويراريصادر  َمذ أهىـ    

 ٌمل رُ االػزّبك ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ أّ٘ٙب:     

:ٟٚ٘ اٌّٖله األٍبً فٟ األٛوٚؽخ ، ِٓ ػلك٘ب األٚي ؽزٝ اٌؼلك ِبئخ  ِغٍخ اٌضمبفخأٚال: 

(، ٟٚ٘ ِغٍخ غ١ٕخ ثبٌّٛٙٛػبد اٌّزؼلكح  اٌّزٕٛػخ ٌىزبة ِؼظُّٙ ِٓ 102ٚاص١ٕٓ )

 لالَ اٌٙبِخ ِٓ اٌغيائو ٚفبهعٙب.إٔؾبة األ

ٚف١ٙب أ٠ٚب اٌؼل٠ل ِٓ اٌّٛٙٛػبد اٌؼبِخ ٚاٌزٟ رؼجو ػٓ :ِغٍخ اٌّغب٘ل األٍجٛػٟ صب١ٔب: 

االرغبٖ اٌؼبَ فٟ فزوح اٌلهاٍخ، فّٓ أُ٘ اٌلهاٍبد اٌٛاهكح ف١ٙب كهاٍخ ؽٛي اٌضٛهح اٌغيائو٠خ 

 ؾّل أ١ٌٔ ٚغ١و٘ب.ٌّؾّل ا١ٌٍّٟ، ٚكهاٍخ ؽٛي ربه٠ـ اٌغيائو ٌٍّإهؿ اٌّٖوٞ ِ

ٟٚ٘ ِٖله ربه٠قٟ ٘بَ ، ٚرؼزجو ِٓ اٌغوائل اٌزٟ ٚٙؼذ األٌٍ  :عو٠لح اٌجٖبئوصبٌضب: 

 األٌٚٝ ٌٍٛػٟ اٌزبه٠قٟ اٌؼبَ فٟ اٌغيائو فبٕخ فٟ ٍٍٍَزٙب اٌضب١ٔخ.

: ٚلل وبٔذ رٖله٘ب اٌٍَطبد اٌفو١َٔخ أصٕبء االؽزالي ٚاٍزّود فٟ اٌّغٍخ اإلفو٠م١خهاثؼب: 

، ٚف١ٙب اٌىض١و ِٓ اٌّٛٙٛػبد اٌزبه٠ق١خ اٌزٟ رج١ٓ ٚعٙخ إٌظو  1963خ اٌٖلٚه ؽزٝ ٍٕ

 األعٕج١خ، ٚفٟ ٘نا ِغبي ٚاٍغ ٌٍّمبهٔخ ٚاٌّمبهثخ.

 424: ٚفبٕخ فٟ أػلاك٘ب اٌزٟ فٖٖزٙب ٌٍغيائو ، وبٌؼلك Historiaِغٍخ فبَِب: 

ٙٛػبد رؾذ ػٕٛاْ ػبَ" ٔٙب٠خ اٌغيائو اٌفو١َٔخ" ٚلل رٕبٚي ِٛ 1982اٌٖبكه فٟ ٍٕخ 

ِزؼلكح ؽٛي اٌضٛهح ِٚؾ١طٙب ِٓ اٌغيائو١٠ٓ ٚاٌفو١١َٔٓ ،ِٕٙب : إٌّؾٕٝ اٌىج١و, ؽبٍِٛ 

اٌؾمبئت، اٌغيائو اٌغيائو٠خ أٚ ٔٙب٠خ اٌؾٍُ، ٚغ١و٘ب ، ٟٚ٘ أثؾبس ٘بِخ عل٠وح ثبٌّطبٌؼخ 

 ٚاال٘زّبَ.

٘نا ثبٌَٕجخ ٌٍّٖبكه، أِب اٌّواعغ فجبٌوغُ ِٓ ػلَ ٚعٛك وزت ػبٌغذ ِٛٙٛع      

ألٛوٚؽخ ثٖفخ ِجبّوح ، ئال إٟٔٔ اػزّلد ِغّٛػخ ِٓ اٌىزت اٌؼبِخ ٚاألوبك١ّ٠خ  اٌزٟ ا

 أٌُفذ فٟ ربه٠ـ اٌغيائو فٟ ٘نٖ اٌّوؽٍخ ِٕٚٙب ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ال اٌؾٖو:

" ٚ٘ٛ وزبة ؽوهٖ اٌّإٌف ثبٌٍغخ اٌفو١َٔخ اٌغيائو: األِخ ٚاٌّغزّغـ  األّوف ِٖطفٝ:"  1

ثٓ ػ١َٝ ، ٠ٚزىْٛ ِٓ ِغّٛػخ ِمبالد ؽٛي ا١ٌٕٛٛخ ٚاٌضٛهح  ٚلبَ ثزوعّزٗ اٌلوزٛه ؽٕفٟ

ٚاٌىفبػ ا١ٌَبٍٟ ٚاٌىفبػ اٌٍَّؼ، ٚٚٙغ اٌفالؽ١ٓ ِٕن االؽزالي اٌفؤَٟ ؽزٝ اٌضٛهح 

ٚاالٍزمالي، ٚ٘ٛ وزبة ٘بَ علا ٠ؾًّ ث١ٓ كفز١ٗ اٌىض١و ِٓ اٌّؼوفخ اٌزبه٠ق١خ ٚاٌفىو٠خ ثٖفخ 

 ػبِخ.



 

   - ز- 

 

" ِغّٛػخ ِٓ اٌىزت اٌٙبِخ رٚغ ئ٠ل٠ٌٛٛع١خ أٍب١ٍخ ٚخّوٚٛ إٌٙـ  اثٓ ٔجٟ ِبٌه :"   2

الرغبٖ فىوٞ ِز١ّي ٚرٖٛه ٚالغ اٌؼبٌُ اٌؼوثٟ اإلٍالِٟ ػبِخ ٚاٌغيائو ثٖفخ فبٕخ، 

 ٚرمزوػ اٌؾٍٛي اٌّّىٕخ ٌإلّىب١ٌبد اٌىض١وح اٌزٟ ٠زقجٜ ف١ٙب اٌٛٛٓ.

 ياء رؼٙلٖ اٌّإٌف " ٚ٘ٛ وزبة فٟ فَّخ أعربه٠ـ اٌغيائو اٌؼبَـ اٌغ١الٌٟ ػجل اٌوؽّٓ:"  3

 ثبٌزٕم١ؼ ٚاٌزٖؾ١ؼ ، ِّب عؼٍٗ ِوعؼب ٘بِب ِٓ ِواعغ ربه٠ـ اٌغيائو .

" ِٓ اٌىزت األوبك١ّ٠خ األٌٚٝ اٌزٟ اٌؾووخ ا١ٌٕٛٛخ اٌغيائو٠خـ   ٍؼل هللا أثٛ اٌمبٍُ :"   4

ػبٌغذ ربه٠ـ اٌغيائو ٚؽووزٙب ا١ٌٕٛٛخ ثأٍٍٛة ػٍّٟ ٠جزؼل ػٓ األٍٍٛة اٌؼبٛفٟ اٌنٞ 

ل اٌّلٟٔ ِضال، ِغ اال٘زّبَ ثبٌزٛص١ك ٚاإلؽبٌخ ػٍٝ اٌّواعغ ِّب فزؼ ػٙلا عل٠لا ٔغلٖ ػٕ

 ٌٍىزبثخ اٌزبه٠ق١خ فٟ اٌغيائو، فبٕخ ٚأٔٗ وبْ أٛوٚؽخ ٌلوزٛهاٖ اٌلٌٚخ ٚٚٙغ فٟ أِو٠ىب.

" فٟ فٌّ ِغٍلاد رٕبٚي ف١ٙب أثؾبس ٚآهاء فٟ ربه٠ـ اٌغيائوـ   ٍؼل هللا أثٛ اٌمبٍُ :"   5

اٌىج١و عٛأت ِقزٍفخ ِٓ ربه٠ـ اٌغيائو ثىً ِٛٙٛػ١خ ، ٚللَ أهاء ػ١ٍّخ  ِإهؿ اٌغيائو

 كل١مخ ٚ ِجبّوح ، ثؼ١لح ػٓ اٌزؼ١ُّ ٚاٌَطؾ١خ.

" ِٓ اٌىزت اٌزبه٠ق١خ اٌؼبِخ ِىزٛة ثمٍُ أوجو ا١ٌَب١١ٍٓ ١ًٌ االٍزؼّبه ـ  ػجبً فوؽبد :" 6

١َخ ، ٘نا اٌوأٞ اٌنٞ رطٛه ِغ فٟ اٌغيائو ٠ّٚضً هأٞ إٌقجخ اٌغيائو٠خ اٌّضمفخ ثبٌٍغخ اٌفؤ

 األؽلاس ِٓ اٌّطبٌجخ ثبإلكِبط ئٌٝ اٌىفبػ ِٓ أعً االٍزمالي اٌزبَ.

" ِٓ اٌىزت اٌزبه٠ق١خ اٌؼبِخ األٌٚٝ اٌزٟ ػبٌغذ ربه٠ـ وزبة اٌغيائوـ  اٌّلٟٔ رٛف١ك :"   7

بء فٟ اٌغيائو ِٓ ٚعٙخ ٔظو ١ٕٛٚخ، ئم وزجٗ اٌّإٌف ٌٍْجبْ اٌغيائو١٠ٓ اٌن٠ٓ وبٔٛا وّب ع

ِملِخ اٌىزبة: "...  ٠غٍْٙٛ ػٓ اٌٛٛٓ اٌغيائوٞ وً ّٟء، ٠غٍْٙٛ ربه٠قٗ، ٠غٍْٙٛ 

ٛج١ؼزٗ، ٠غٍْٙٛ ٔظّٗ ٚلٛا١ٕٔٗ ، ٠غٍْٙٛ ػٕبٕو ٍىبٔٗ، ٠غٍْٙٛ ؽبٌزٗ األكث١خ ٚلٛرٗ 

 االلزٖبك٠خ...".

"ٟٚ٘ Le réformisme musulman en Algérie 1925- 1940 ـ  ِواك ػٍٟ :"   8

 ك١ّ٠خ رزؼوٗ ٌٍؾووخ اإلٕالؽ١خ فٟ اٌغيائو.أٚي كهاٍخ أوب

" وزبة ِٓ صالصخ أعياء ) أرُ اٌغيء  ربه٠ـ اٌغيائو فٟ اٌمل٠ُ ٚاٌؾل٠شـ  ا١ٌٍّٟ ِجبهن:"   9

اٌضبٌش ِؾّل ا١ٌٍّٟ اثٓ اٌّإٌف( ِٓ وزت اٌزبه٠ـ اٌؼبَ ونٌه ٕله اٌغيء األٚي ِٕٗ ٍٕخ 

 اٌّؼوفخ اٌزبه٠ق١خ ٌلٜ اٌغيائو١٠ٓ. ٠ٚؼزجو ثؾك اٌْواهح األٌٚٝ  اٌزٟ أٚللد ٔٛه  1929

 ٕٚ٘بن ِواعغ أفوٜ ال رمً أ١ّ٘خ ػٓ اٌىزت اٌّنوٛهح ٍزضجذ فٟ ِىبٔٙب ِٓ األٛوٚؽخ.     

 :تُثيهـــــــــاخـ    



 

   - س- 

 

 ٌمل رُ اػزّبك إٌّٙظ ا٢رٟ فٟ اٌز١ِّٙ ٚاٌْوٚػ ٚاٌزأه٠ـ:        

 ـ  اٍزؼٍّذ األهلبَ فٟ اإلّبهح ئٌٝ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ. 1

 

 ـ  اٍزؼٍّذ إٌغَٛ فٟ اإلّبهح ئٌٝ اٌزؼب١ٌك ٚ اٌْوٚػ. 2

ـ اوزف١ذ ثبٌزأه٠ـ ٌألؽلاس ثبٌزم٠ُٛ ا١ٌّالكٞ كْٚ اٍزؼّبي اٌزم٠ُٛ اٌٙغوٞ ثٙلف  3

 االفزٖبه.

ـ  أػزنه ٌألٍبرنح اٌىواَ ػٓ ٚعٛك فٜ اٌٙبِِ ئٌٝ ٠َبه إٌٔ ثلي ِٓ ١ّ٠ٕٗ، فمل  4

 ٟ رم١ٕبد اٌطجبػخ اٌؾل٠ضخ.ٛجؼذ األٛوٚؽخ ثٕفَٟ ٠ٕٚمٖٕٟ اٌزؾىُ اٌغ١ل ف

 

 :األطروححخــطح ـ    

رزىْٛ اٌوٍبٌخ ِٓ ِملِخ ٚفَّخ فٖٛي ٚفَّخ ػْو ِجؾضب ٚفبرّخ ِٚالؽك       

 ٚثجٍٛغواف١ب اٌجؾش ٚفٙبهً ِفٍٖخ.

 )لجً ثلا٠خ ٕلٚه ِغٍخ اٌضمبفخ(. 91;1 انًعرفح انتاريخيح في انزسائر لثماٌفًٖ األٚي: 

 .اٌوٚاكاٌّإهفْٛ اٌّجؾش األٚي : 

ُٚ٘ اٌن٠ٓ ثلؤٚا ٠ٕفْٚٛ غجبه اٌموْ األٚي ِٓ االؽزالي اٌفؤَٟ ػٍٝ ربه٠ـ اٌغيائو      

اٌنٞ اٍزأصود ثٗ عّبػخ " ِلهٍخ اٌغيائو اٌى١ٌٔٛٛب١ٌخ" ُٚ٘ ِغّٛػخ ِٓ اٌىزبة ٚاٌجبؽض١ٓ 

 و١فٛا ربه٠ـ اٌغيائو ثبٌٖٛهح اٌزٟ رقلَ أغواٗ كٌٚزُٙ ٚؽىبُِٙ، فُٙ ال ٠زىٍّْٛ أثلا ػٓ

اٌغيائو ولٌٚخ، ثً وأهٗ ثال ّؼت، ٚلل وبْ ٌىزبثبد ٘إالء اٌوٚاك أِضبي ِجبهن ا١ٌٍّٟ 

ٚرٛف١ك اٌّلٟٔ كٚها ٘بِب فٟ ئثواى ا٠ٌٛٙخ ا١ٌٕٛٛخ  ٚ ِفَٙٛ األِخ ٚاٌلٌٚخ، ِٚفَٙٛ اٌّغزّغ 

 اٌغيائوٞ.

 .اٌّإهفْٛ ا١ٌَب١ٍْٛاٌّجؾش اٌضبٟٔ : 

اٌىزبثبد اٌزبه٠ق١خ ٌٍّإهف١ٓ اٌوٚاك، صُ أفند  ثلأ ِفَٙٛ اٌى١بْ اٌغيائوٞ ٠زجٍٛه ثفًٚ     

اٌلهاٍبد اٌزبه٠ق١خ رٍؼت كٚه٘ب فٟ ْٔو ِفب١ُ٘ األِخ ٚاٌّغزّغ ٚاالٔزّبء اٌمِٟٛ ، ٚلل 

ٍبّ٘ذ اٌطجمخ ا١ٌَب١ٍخ فٟ مٌه ُِٕٚٙ ٛبٌت اإلثوا١ّٟ٘ ثىزبثبرٗ ِٚمبالرٗ اٌّزؼلكح ، 

ألّوف فٟ وزبثٗ: اٌغيائو : ٚفوؽبد ػجبً فٟ ١ًٌ االٍزؼّبه ٚرْو٠ؼ ؽوة، ِٖٚطفٝ ا

 األِخ ٚاٌّغزّغ، ٚغ١وُ٘.

 



 

   - ه- 

 

 

 . اٌّإهفْٛ األوبك١ّ٠ْٛاٌّجؾش اٌضبٌش : 

ُٚ٘ ع١ً ِٓ اٌّقٚو١ِٓ اٌن٠ٓ ػب٠ْٛا االؽزالي ٚاالٍزمالي ، ٚللِٛا اٌزبه٠ـ فٟ كهاٍبد   

ؼجل رقزٍف ػٓ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ ، وبٌؾووخ ا١ٌٕٛٛخ ٌَؼل هللا، ٚاٌغيائو فٟ ِوآح اٌزبه٠ـ ٌ

 هللا ّو٠ٜ ِٚؾّل ا١ٌٍّٟ.

 .يزهح انخمافح > شكهها وأترز كتاتهااٌفًٖ اٌضبٟٔ: 

 .اٌْىً ٚاٌّّْٚٛاٌّجؾش األٚي: 

٠زٕبٚي ٘نا اٌّجؾش ّىً اٌّغٍخ ٚ ِّٚٛٔٙب: ربه٠ـ ٕلٚه٘ب ٚرٛاروٖ،هؤٍبء اٌزؾو٠و،      

 أُ٘ اٌىزبة ٚاٌّٛٙٛػبد .

 .أثوى وزبة اٌّغٍخاٌّجؾش اٌضبٟٔ : 

بٚي ثبٌجؾش ٚ اٌلهاٍخ  أُ٘  وزبة اٌّغٍخ ِغ ٔجنح ػٓ ؽ١بح وً ُِٕٙ ِٚىبٔزٗ اٌؼ١ٍّخ ٚ ٠زٕ     

 ّٚٔبمط  ِٓ أػّبٌٗ إٌّْٛهح ػٍٝ ٕفؾبد اٌّغٍخ.

 .إٌمل ٚاٌزؾ١ًٍاٌّجؾش اٌضبٌش: 

فٟ ٘نا اٌّجؾش رُ اٍزؼواٗ َِزٜٛ اٌّغٍخ، ِٚلٜ رغط١زٙب  ٌٍَبؽخ ا١ٌٕٛٛخ صمبف١ب،      

١ّخ فبٌٖخ أٚ ئ٠ل٠ٌٛٛع١خ ِٛعٙخ ، ألٔٙب وبٔذ رٖله فٟ فزوح ال ًٚ٘ وبٔذ ؽمب ِغٍخ ػٍ

رَّؼ ثبٌزؼلك٠خ فٟ األؽياة ٚفٟ األفىبه، ً٘ وبٔذ ٕفؾبرٙب ٚلفب ػٍٝ ٔٛع ِؼ١ٓ ِٓ 

اٌىزبة ، أَ ِفزٛؽخ ٌٍغ١ّغ؟ ً٘ وبٔذ ِٕزظّخ اٌٖلٚه ، أَ وبٔذ رزؼضو؟ ِٚب أٍجبة مٌه؟ 

 ٌزؾ١ًٍ.١ٍب١ٍخ أَ ِبك٠خ؟ ٚغ١و٘ب ِٓ ٔمبٛ إٌمل ٚا

 

 .انًعرفح انتاريخيح في انحياج انسياسيحاٌفًٖ اٌضبٌش: 

 .ا١ٌَب١ٍْٛ ٚاٌٛػٟ اٌزبه٠قٟاٌّجؾش األٚي: 

ُفٖٔ ٘نا اٌّجؾش ٌززجغ آصبه اٌّمبالد إٌّْٛهح  فٟ اٌّغٍخ ػٍٝ اٌّضمف١ٓ ِٓ      

١ٓ فٟ ا١ٌَب١١ٍٓ ًٚ٘ وبْ ٌٙب رأص١و فٟ رى٠ُٕٛٙ واٛبهاد ٍب١ِخ فٟ اٌلٌٚخ، أٚ وأػٚبء ٘بِ

اٌؾية ً٘ وبٔذ فطت اٌوئ١ٌ ٘ٛاهٞ ثِٛل٠ٓ  ٚوزبثبد ٛبٌت اإلثوا١ّٟ٘ ِضال رؼزّل ػٍٝ 

اٌلهاٍبد اٌزبه٠ق١خ ٚرزقن ِوعؼ١زٙب ِٓ األثؼبك اٌضالصخ : اٌّبٟٙ = اٌؾبٙو= اٌَّزمجً؟ أَ 

 أُٔٙ وبٔٛا ٠ىزفْٛ ثبٌؾبٙو ٚإٌظوح االٍزْواف١خ ٌٍَّزمجً؟.



 

   - و- 

 

 

 

 .اٌّؼوفخ اٌزبه٠ق١خاألوبك١ّ٠ْٛ ٚاٌّجؾش اٌضبٟٔ: 

ُفٖٔ ٘نا اٌّجؾش ٌززجغ ٔفٌ ا٢صبه ٌىزبثبد اٌّإهف١ٓ ٚ اٌّضمف١ٓ ػِّٛب ، ٌٚىٓ ٌلٜ      

 األوبك١١ّ٠ٓ ، فبٕخ فٟ رٕبٌُٚٙ ٌزبه٠ـ اٌغيائو .

 .اٌطجمخ اٌّضمفخ ِٓ غ١و األوبك١١ّ٠ٓاٌّجؾش اٌضبٌش: 

ّزؼلكح ػٕل ػبِخ اٌّضمف١ٓ ٚاٌلٚه رُ اٌؾل٠ش فٟ ٘نا اٌّجؾش ػٓ آصبه اٌىزبثبد ا١ٌٕٛٛخ  اٌ     

 اٌنٞ ٌؼجزٗ فٟ ئ٠مبظ اٌٛػٟ اٌزبه٠قٟ ٌل٠ُٙ، ٚأؼىبٍبرٗ ػٍٝ ْٔبُٛٙ ا١ٌِٟٛ ٚؽ١برُٙ اٌؼبِخ.

 .انًعرفح انتاريخيح في انحياج انخمافيحاٌفًٖ اٌواثغ: 

 .اٌّؼوفخ اٌزبه٠ق١خ ٌلٜ ا١ٌَب١١ٍٓاٌّجؾش األٚي: 

خ اٌزبه٠ق١خ فٟ اٌؾ١بح اٌضمبف١خ ١ٌٍَبٍٟ اٌغيائوٞ فٟ رُ فٟ ٘نا اٌّجؾش رزجغ آصبه اٌّؼوف     

مٌه اٌؼٙل، ًٚ٘ فٍمذ ٌل٠ٗ اٌملهح ػٍٝ اٌوثٜ ث١ٓ اٌّبٟٙ ٚاٌؾبٙو ؟ ً٘ ٌٍّٔ فٟ وزبثبرٗ 

رٖٛهاد َِزمج١ٍخ َِزّلح ِٓ ربه٠ـ ثالكٖ؟ ً٘ رُٕ ِمبالرٗ ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌزبه٠ق١خ ٚاألكث١خ ػٍٝ 

 َ ٍٕىزْف ارغب٘بد أفوٜ ٚفٍَفبد عل٠لح؟.رفى١و وٍٟ ٠ؼزّل اٌضالص١خ اٌّؼوٚفخ، أ

 :اٌّؼوفخ اٌزبه٠ق١خ ٌلٜ األوبك١١ّ٠ٓاٌّجؾش اٌضبٟٔ : 

ٔجؾش ٌل٠ٙب ػٍٝ ٔفٌ اٌّؼط١بد اٌَبثمخ ِغ افزالف اٌلٚافغ ٚاألٍجبة، فبٌطجمخ األٌٚٝ      

ؼبًِ ١ٍب١ٍخ ، لل رُفوٗ ػ١ٍٙب ثؼ٘ األفىبه ٚاالرغب٘بد، أِب اٌضب١ٔخ ف١فزوٗ أٔٙب أوبك١ّ٠خ اٌ

 األٍبٍٟ ػٕل٘ب ٘ٛ اٌفىو ٚال ّٟء غ١وٖ.

 .مبف١خ ٌلٜ ػَّٛ اٌّضمف١ٓضاٌّؼوفخ اٌزبه٠ق١خ فٟ اٌؾ١بح اٌاٌّجؾش اٌضبٌش:

ئْ األفىبه ٚإٌظو٠بد رزغ١و، ٚلل رجلٚ ِزٕبلٚخ فٟ ثؼ٘ األؽ١بْ ِٓ ؽ١ش االرغبٖ اٌؼبَ      

ٌزٕبلٚبد اٌٍّفزخ ٌٍٕظو ث١ٓ ِب ثَجت اٌّلح اٌي١ِٕخ اٌزٟ رفًٖ ث١ٕٙب، فّب ٟ٘ االفزالفبد أٚ ا

عبء فٟ ِمبالد األػلاك األٌٚٝ ٌٍّغٍخ، ٚاألػلاك اٌزٟ ر١ٍٙب، فبٕخ ٚأْ صّب١ٔخ ػْو ٍٕخ 

( ـ  فزوح اٌلهاٍخ ـ فزوح ٠ٍٛٛخ ٚؽبفٍخ ثبألؽلاس، فاٌٝ أٞ ِلٜ وبْ رفبػً ٘نٖ اٌطجمخ ِغ 18)

 ِب ٠ْٕو فٟ اٌّغٍخ؟.

 .ياج االرتًاعيحانًعرفح انتاريخيح في انحاٌفًٖ اٌقبٌِ:

 .ا١ٌَب١ٍْٛاٌّجؾش األٚي : 



 

   - ي- 

 

٠ُفزوٗ أٔٗ وبْ ٌٍطجمخ ا١ٌَب١ٍخ فٟ اٌغيائو غلاح االٍزمالي، رٖٛها ٌٍّغزّغ اٌغيائوٞ      

 ثؼل اٌزؾوه ٚاٍزؼبكح ا١ٌَبكح ا١ٌٕٛٛخ، فًٙ وبْ ٘نا اٌزٖٛه أٚ ٘ــــنٖ إٌظوح رزــــــــغٗ ٔؾٛ 

أَ وبٔذ ػٍٝ اٌؼىٌ رٕطٍك ِٓ اٌغنٚه اٌزبه٠ق١خ اٌَّزمجً كْٚ اػزجبه ٌٍؾبٙو ٚاٌّبٟٙ؟ 

ٌٍجالك، آفنح  فٟ اػزجبه٘ب وً اٌّواؽً اٌزٟ لطؼزٙب ػجو اٌؾمت ٚاٌؼٖٛه ، ٚمٌه ِٓ فالي 

 اٌىزبثبد اٌّزؼلكح ٌٍّضمف١ٓ ا١ٌَب١١ٍٓ ٚ اٌقطت اٌّقزٍفخ فٟ ّزٝ إٌّبٍجبد

 .األوبك١ّ٠ْٛاٌّجؾش اٌضبٟٔ: 

ٚٔزؼوف ػٍٝ أثؼبكٖ ثّٛٙٛػ١خ ٚٚٙٛػ، ثمله ِب ٠ّىٓ  ثمله ِب ٔزفُٙ أؽلاس اٌّبٟٙ     

أْ ٔزٖٛه آفبق اٌَّزمجً ثىً صمخ ٚاّٛئٕبْ، فًٙ وبٔذ اٌطجمخ  األوبك١ّ٠خ فٟ اٌغيائو رؼٟ 

٘نا اٌجؼل اٌزبه٠قٟ ٚرؾبٚي ْٔوٖ ٚاالٍزفبكح ِٕٗ اعزّبػ١ب؟ ً٘ وبٔذ ٕ٘بن ِؾبٚالد أٚ 

ثّب١ٙٗ ٌجٕبء َِزمجٍٗ ؟ أَ وبٔذ اٌلػٛح وزبثبد ٌوثٜ اٌؾبٙو االعزّبػٟ ٌٍْؼت اٌغيائوٞ 

 ٌٕجن اٌّبٟٙ ٚاٌزٛعٗ و١ٍخ ٌٍَّزمجً ِزقنح إٌّبمط األعٕج١خ اٌغب٘يح ِوعؼب ِٕٚبهح؟.

 .اٌّؼوفخ اٌزبه٠ق١خ فٟ اٌؾ١بح االعزّبػ١خ ٌلٜ ػَّٛ اٌّضمف١ٓاٌّجؾش اٌضبٌش:

بػ١خ ٌلٜ ػَّٛ ُفٖٔ ٘نا اٌّجؾش ٌززجغ آصبه اٌّؼوفخ اٌزبه٠ق١خ فٟ اٌؾ١بح االعزّ     

اٌّضمف١ٓ ِٓ فالي  ٖٔٛٓ ِْٕٛهح فٟ ِغٍخ اٌضمبفخ رٕبٌٚذ لٚب٠ب اعزّبػ١خ أٍب١ٍخ ّىٍذ 

 اال٘زّبَ األٚي ٌٍلٌٚخ ٚ اٌّغزّغ  أصٕبء فزوح اٌلهاٍخ.

 :انخاتًح

ٚلل رُ ف١ٙب ػوٗ ٚر١ٕٖف إٌزبئظ اٌّزًٕٛ ئ١ٌٙب ِٓ فالي اٌلهاٍخ، ٚلل ُكػّذ      

 ١ٙؼ ثؼ٘ اٌمٚب٠ب ماد اٌؼاللخ اٌّجبّوح ثبٌّٛٙٛع.األٛوٚؽخ ثؼلح ِالؽك ٌزٛ

 .تثهىغرافيا انرسانحـ  

 :انفهارشـ  

 فٙوً األػالَ.  -

 فٙوً األِبوٓ. -

 فٙوً ا١ٌٙئبد ٚاألؽياة ٚكٚه اٌؼٍُ ٚاٌضمبفخ، ٚاٌلٚه٠بد. -

 فٙوً اٌّٛٙٛػبد. -

 2009ٔٛفّجو  23لَٕط١ٕخ فٟ                                                

 األٍزبمح ػبئْخ ثٛصو٠ل                                                   
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0970المعرفة التارٌخٌة فً الجزابر قبل : الفصل األول
: 

 المدخل:

الشخصٌة ابتلٌت الجزابر باستعمار استٌطانً قاهر عمل كل ما فً وسعه لطمس      

الجزابرٌة بكل مقوماتها التارٌخٌة والحضارٌة ، واستبدالها بحضارة موالٌة أو متوافقة مع 

الؽرب ، محاوال وصل ماضٌها بماضٌه التارٌخً، وربط حاضرها بحاضره الثقافً، ذلك 

ألن الماضً الوحٌد الجدٌر باإلعتزاز لدٌه ، هو الماضً الؽربً الذي ٌملك حق االستمرار 

 ضر واالمتداد إلى المستقبل، أما ما عدا ذلك فهو كم مهمل ال ٌستحق االهتمام.فً الحا

وٌلمس هذا بوضوح فً تقٌٌم تارٌخ المستعمرات، فإذا كانت شعوب الشمال االفرٌقً      

مثبل ، قد عرفت نمو دول مستقلة، قبل االحتبلل الفرنسً، لها حدودها السٌاسٌة الواضحة ، 

ً ذلك الوقت، فالفضل فً ذلك ٌعود للعثمانٌٌن الذٌن هم " نصؾ ف مثل الدول األوروبٌة

أوروبٌٌن"  فقد حملوا إلى شمال إفرٌقٌا فكرة الحدود وفكرة السٌادة الوطنٌة
1
. 

واستمر رواج هذه الفكرة حتى بعد ظهور الحركة الوطنٌة ونشاط الحٌاة السٌاسٌة فً      

عت أسباب هذه الٌقضة لئلحتكاك الجزابر بعد الحرب العالمٌة األولى، حٌث أُرج

بالفرنسٌٌن، بدلٌل أن أول حزب سٌاسً جزابري جدٌر بهذه التسمٌة، تؤسس خارج 

لم تكن تعرؾ الحٌاة السٌاسٌة   -فً نظرهم  -الجزابر، وتكٌون فً فرنسا، ألن الجزابر 

العصرٌة، ولم ٌكن لدى سكانها الشعور الوطنً
2

ب فً ، والحقٌقة أن إنشاء مثل هذه األحزا

ٌُعاقب علٌه بالسجن  الجزابر آنذاك، كان ما ٌزال عمبل إجرامٌا فً نظر إدارة االحتبلل، 

 والنفً واإلعدام.

ومن هنا نشؤت فكرة إنكار التارٌخٌة على شعوب المنطقة من العصور القدٌمة حتى      

خٌن العصر الحدٌث ، وقد تجلى هذا بوضوح فً التحلٌل الذي اعتمده ؼٌر واحد من المإر

والسٌاسٌٌن اإلستعمارٌٌن، خاصة بالنسبة للجزابر ، فعندما نراجع الكتابات الفرنسٌة 

المتصلة بهذه المواضٌع أي بالماضً التارٌخً لهذه الشعوب،  نجد أن معظمها ٌولً أهمٌة 

كبرى لما ٌمكن أن ٌسمى "بالعوامل الخارجٌة"
3

، منها على سبٌل المثال االحتكاك  

(0994 -0856وٌلسون ) بالفرنسٌٌن، مبادئ


 وؼٌرها. 0907، الثورة الروسٌة سنة 

                                                           
-  .قبل الشروع فً اصدار مجلة الثقافة 
1

 .07، ص 0970الجزابر: مارس  -العدد األول  -" مجلة الثقافةفانون والفكر العربًمحمد المٌلً "   -
2

 e  de l’Afrique du nord Musulman: Evolution politique  Roger le Tourneauعن:  08ص  -المرجع السابق  -
1920/1961- collin -  Paris 1962 -  P : 311                                                                                                             

3
 .90، ص 0973الجزابر:جانفً  – 09العدد   -قافة" مجلة الثب العربً فً منظور المإرخٌن االستعمارٌٌنمحمد المٌلً " المؽر   -
 - صاحب مبدأ حرٌة الشعوب فً تقرٌر مصٌرها ، وهو سٌاسً أمرٌكً انتخب ربٌسا للوالٌات المتحة األمرٌكٌة مرتٌن 

 .0909، نال جابزة نوبل للسبلم سنة 0906و  0909      
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هذه المنهجٌة تبنتها " مدرسة الجزابر الكولونٌالٌة "     


فً التارٌخ وحذت حذوها مدرسة  

فً األدب تزعمها األستاذ "لوٌس برتراند"


الذي رسم من خبلل عمل ؼزٌر فً الكتابة  

ا بذلك أسس أدب استعماري السمة والمنزع فهو والتؤلٌؾ طرٌقا جدٌدا لتوجه جدٌد، واضع

ٌقول مثبل: " ... إننا ونحن ورثة روما نطالب بحقوق لنا سابقة لئلسبلم، وفً مواجهة ذلك 

العربً الؽاصب، بل وذلك األهلً الذي استعبده العربً وأعاد صٌاؼته وبعثه بعثا جدٌدا، 

ن ، الذٌن نزلوا بؤرض الؽال ومعهم نمثل أحفاد الهاربٌن النازحٌن، وسادة األرض الحقٌقٌٌ

رفات قدٌسٌهم ومجفوظات نفابسهم... ولٌس المسجد هو الذي ٌمثل المبنى الرمزي بالنسبة 

لنا ،وإنما ٌمثله قوس النصر"
1

، والكاتب هنا ٌدعو بصراحة ووضوح إلى نبذ واهمال كل ما 

اصبٌن ، استعبدوا ٌتعلق بتارٌخ اإلسبلم والمسلمٌن فً الجزابر على أساس أنهم ؼزاة ؼ

األهالً وفرضوا علٌهم دٌنا جدٌدا ولؽة ؼرٌبة، وٌعتبر االحتبلل الفرنسً استردادا لحق 

 سابق وتحرٌرا لشعب مستؽل مقهور.

هذه النظرٌات و المناهج أثرت تؤثٌرا كبٌرا على أفكار الجزابرٌٌن الذٌن أُتٌحت لهم      

جٌبل متشبعا بالثقافة الؽربٌة جاهبل كل  فرصة التمدرس بالمإسسات الفرنسٌة، وكونت منهم

ما ٌتعلق بتارٌخه وحضارته، جٌل ٌردد على لسان فرحات عباس


" ... ولو أنً اكتشفت  

القومٌة الجزابرٌة لكنت من القومٌٌن،...  و مع ذلك فلن أموت من أجل وطن جزابري ، 

األموات، وزرت ألن هذا الوطن لٌس له وجود، ولقد سؤلت التارٌخ وسؤلت األحٌاء و

المقابر، فلم ٌحدثنً أحد عنه، وال ٌمكن البناء على الهواء، وقد استبعدنا تماما جمٌع هذه 

األوهام لنربط نهابٌا مستقبلنا بما حققته فرنسا لهذه الببلد"
2

، ورؼم أن فرحات عباس قد 

ٌقها إلى تراجع عن هذا الرأي ، وتحول إلى المطالبة باإلستقبلل ، إال أن الفكرة أخذت طر

راسخة فً افكارهم وأعمالهم حتى   -مع األسؾ  -أذهان الكثٌر من الجزابرٌٌن ، و مازالت 

 الٌوم ، بعد مرور أكثر من أربعٌن سنة على استقبلل الببلد.

وقد تصدى ساعتها، للرد علً السٌد فرحات عباس الشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌس فً      

مجلته الشهاب


ن فتشنا فً صحؾ التارٌخ، وفتشنا فً الحالة الحاضرة، بقوله:" اننا نح 

فوجدنا األمة الجزابرٌة المسلمة مكونة وموجودة، كما تكونت ووجدت كل أمم الدنٌا، ولهذه 

                                                                                                                                                                                     
                                                                         

 -  .مجموعة من الباحثٌن الفرنسٌٌن سٌاسٌٌن وعسكرٌٌن كٌفوا تارٌخ الجزابر بالصورة التً تخدم أؼراض دولتهم وحكامهم 
 - Louis Bertrand  (0866/0940كاتب وأدٌب فرنسً، أستاذ جامعً، كان من رواد فكرة " إحٌاء حضارة إفرٌقٌا الرومانٌة" دون أدنى ) 

 اهتمام بحضارتها العربٌة اإلسبلمٌة.     
1
 .47ص  0988، سنة 000"تعرٌب حسن مهدي، مجلة الثقافة ،العدد صورة الجزابر فً األدب الناطق باللؽة الفرنسٌةمحمد الصالح دمبري :"  - 

 - .)أنظر التعرٌؾ به فً المبحث الثانً من هذا الفصل : ) المإرخون السٌاسٌون 
2

 .0970العدد األول.مارس   -مجلة الثقافة  - 63و 69" هامش ص األبعاد التارٌخٌة فً الشعر الجزابري الحدٌثً " د. صالح خرف  -
 -  أسسها الشٌخ ابن بادٌس وأسند إدارتها للشٌخ أحمد بوشمال، تحولت بتارٌخ فٌفري 09/00/0995جرٌدة أسبوعٌة صدرت فً قسنطٌنة ٌوم 

 بسبب الحرب العالمٌة الثانٌة. 0939قفت عن الصدور فً سنة إلى مجلة شهرٌة ، تو 0999   
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األمة تارٌخها الحافل بجبلبل األعمال، ولها وحدتها الدٌنٌة واللؽوٌة ولها ثقافتها الخاصة 

ٌح شؤن كل أمة فً الدنٌا"وعوابدها وأخبلقها بما فٌها من حسن وقب
1
. 

هذه الوضعٌة المزرٌة التً كان علٌها الجزابري ثقافٌا وسٌاسٌا ، هً التً دفعت      

ببعض الجزابرٌٌن من رجال اإلصبلح إلى المبادرة بكتابة تارٌخ الجزابر لتنوٌر الفكر 

تؤثٌر العام، وبعث الروح الوطنٌة لدى جٌل الشباب الذي نشؤ فً ظل االستعمار وتحت 

أفكاره واٌدٌولوجٌته الموجهة ، وهم الشٌخ مبارك المٌلً  بكتابه " تارٌخ الجزابر فً القدٌم 

والحدٌث" ، وأحمد توفٌق المدنً بكتابه " كتاب الجزابر" ، والشٌخ عبد الرحمن الجٌبللً 

لى بكتابه "تارٌخ الجزابر العام" ، هإالء المإرخون الرواد الذٌن بادروا بإزالة الؽبار ع

الماضً القرٌب والبعٌد للجزابر رادٌن بذلك على كتابات المإرخٌن الفرنسٌٌن ومدرستهم 

 االستعمارٌة وهو موضوع المبحث األول من هذا الفصل. 

 

                           ******************************** 

 

  

                                                           
1

 .44و  43ص   -0936أفرٌل   09م   - 0ج  –الشهاب   -
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 الفصل األول 

 المؤرخون الرواد  المبحث األول:

ون الذٌن بدإوا منذ عشرٌنات القرن الماضً ٌنفضون ؼبار القرن األول وهم المإرخ     

من االحتبلل على تارٌخ الجزابر الذي استؤثرت به جماعة " مدرسة الجزابر" الذٌن كٌفوا 

تارٌخ الجزابر ، وجعلوا منها أرضا ببل شعب، وقد كان لكتابات هإالء الرواد دورا أساسٌا 

 هوم األمة والدولة ومفهوم المجتمع الجزابري ، وهم :فً ابراز الهوٌة الوطنٌة  ومف

 مبارك المٌلً. -

 توفٌق المدنً. -

 عبد الرحمن الجٌبللً. -

 (6981/6891)  مبارك المٌلًأوال : 

 المولد والنشأة:

من قبٌلة أوالد مبارك العربٌة الهبللٌة 0896ولد الشٌخ مبارك المٌلً عام                 
1 

إلى مٌلة التً كانت تستقطب طبلب حفظ القرآن، وهناك حفظ القرآن قرب المٌلٌة ، ثم نزح 

وزاول الدروس العلمٌة االبتدابٌة على المرحوم الشٌخ ابن معنصر المٌلً 
2

، وقد أهلته هذه 

الدروس لبللتحاق بدروس الشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌس بالجامع األخضر بقسنطٌنة.بعدها 

ة، ومن أهم أساتذته هناك :األستاذ عثمان بن سافر إلى تونس والتحق بجامع الزٌتون

الخوجة، واألستاذ محمد النخلً الذي كان من أكبر من ؼرسوا األفكار اإلصبلحٌة التً 

كانت الدعامة الكبرى لنهضة شعوب المؽرب العربً
3

، واألستاذ الشٌخ الصالح النٌفر 

ع رجع إلى الجزابر واألستاذ محمد بن القاضً وؼٌرهم، وبعد التحصٌل على شهادة الجام

وشرع ٌعلم فً مكتب سٌدي بومعزة
4
 فً قسنطٌنة. 

انتقل إلى األؼواط حٌث علم بمدرستها لمدة سبع سنوات تخرج خبللها  0996وفً سنة      

 على ٌدٌه الكثٌر من قراء العربٌة.

ثم رجع إلى مٌلة فؤنشؤ فٌها مسجدا كان خطٌبه والمرشد فٌه، ومدرسة الحٌاة التً     

ؾ على سٌر التعلٌم فٌها ، ونادي اإلصبلح الذي كان ٌحاضر فٌه، وقد كان باإلضافة أشر

                                                           
1

  00ع  –تونس  –المجلة الزٌتونٌة  –و نابؽتها  الشٌخ عبد الحفٌظ الجنان ) مدٌر مدرسة التربٌة والتعلٌم بقسنطٌنة( فً اربعٌنٌة عالم الجزابر  -

 .973ص  – 0945مارس   - 5م   - 00ج      
2

 .984ص   - 9000بٌروت   -"  دار الؽرب اإلسبلمً الشٌخ مبارك المٌلً : حٌاته العلمٌة ونضاله الوطنًمحمد المٌلً "   -
3
 المرجع السابق نفس المكان - 
4

 خلفه الشٌخ مبارك المٌلً   0995بقسنطٌنة تولى التعلٌم فٌه الشٌخ محمد الشرٌؾ الصابؽً ولما ؼادره سنة  0999تؤسس سنة   -

 وكان مدٌره الشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌس.    
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مع   -أثناء وجوده فً قسنطٌنة  -إلى اشتؽاله بالوعظ والتدرٌس ، صحفٌا المعا، فقد أنشؤ 

الشٌخ ابن بادٌس  جرٌدة " المنتقد"
1

ولما ُعطلت ساهم فً تحرٌر جرٌدة "الشهاب" التً  

د، وختم عمله الصحفً بإدارة جرٌدة" البصابر"انشبت خلفا للمنتق
2

لسان حال جمعٌة  

 العلماء المسلمٌن الجزابرٌٌن.

وقد أصٌب بداء السكري ، وكان ٌسافر إلى "فٌشً" بفرنسا للعبلج     
3

وقد قل نشاطه بعد  

مرضه هذا ؼٌر أنه ظل ٌنشر األفكار اإلصبلحٌة رؼم مضاٌقات اإلدارة الفرنسٌة ، إلى أن 

 .09/09/0945ه المنٌة بتارٌخ وافقت

 آثاره العلمٌة:

باإلضافة إلى المقاالت المتعدةة ترك الشٌخ مبارك المٌلً أثران مهمان أولهما" تارٌخ      

أتم اثنٌن منهما وتوفً قبل اتمام الثالث الجزابر فً القدٌم والحدٌث" فً ثبلث أجزاء
4
. 

الشرك ومظاهره" ٌبٌن فٌها رأٌه فً إصبلح أما األثر الثانً  فهو رسالة باسم " رسالة      

ٌُرجع  ذلك إلى ضعؾ العقٌدة لما تطرق إلٌها من ُشعب  حال المسلمٌن وسبب انحطاطهم و

الشرك والضبلل، وأسلوب الرسالة بسٌط ألنها أُلفت للهداٌة واإلرشاد، وقد تقرر سنة 

 أن ُتدرس بكلٌة الجزابر. 0940

 :لحدٌثتارٌخ الجزابر فً القدٌم واكتاب: 

حتى أواخر العشرٌنات من القرن الماضً ، كان تارٌخ الجزابر قدٌمه وحدٌثه ،      

مسرحا حرا لؤلفكار واألقبلم الفرنسٌة التً تبنت أمرٌن: إما أفكار رافضة للتارٌخ 

الجزابري وأما مشوهة له، فاإلتجاه األول ٌرمً إلى جعل االحتبلل الفرنسً هو مولد 

ثانً هدفه طمس األمجاد التً ٌمكن أن تعزز الجزابرٌٌن فً مواقفهم الوطن الجزابري، وال

الرافضة لئلحتبلل. وكانت مرحلة التارٌخ العربً اإلسبلمً فً الجزابر أشد المراحل 

معاناة من هذه الهجمات المسمومة
5
. 

فبل ؼرابة إذن ، أن ٌكون أول بعث لهذا التارٌخ على ٌد رجال الحركة اإلصبلحٌة،      

تؤلٌؾ ٌختلؾ إختبلفا واضحا عن بعض الكتب التارٌخٌة التً ظهرت فً العقد األول وهو 

                                                           
1

 بقسنطٌنة، وهً اسبوعٌة تصدر كل ٌوم خمٌس، وشعارها" الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل شا"  0995جوٌلٌة  09ظهر عددها األول فً   -

 ا.عدد 08بعد أن صدر منها  0995اكتوبر  09منعت من الصدور ٌوم      
2

واستمر صدورها حتى  قٌام الحرب العالمٌة الثانٌة ) السلسلة األولى( ثم عادت بعد انتهاء الحرب  0935دٌسمبر  97صدر عددها األول  فً   -

 بعد قٌام الثورة التحرٌرٌة الكبرى. 0956إلى سنة  0947) السلسلة الثانٌة( واستمر صدورها من سنة 
3

 .03ص   - 0938ماي  97  - 005البصابر العدد   -

 .09ص   - 0938أوت  96  - 098البصابر العدد     
4

نة مات الكاتب قبل اتما تؤلٌفه وكتب فٌه عشرون صفحة فقط وٌعالج هذا الجزء ) الثالث( العهد التركً وقد أتمه ابنه محمد المٌلً وأصدره س  -

0964. 
5

 .50ص  – 0970مارس   -العدد األول  -" مجلة الثقافةفً الشعر الجزابري الحدٌث ةاألبعاد التارٌخٌصالح خرفً "   -
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من القرن الماضً
1

، وذلك ألنه لم ٌكن ٌنشد التجرد العلمً فقط بل تجذبه النزعة الوطنٌة 

 والتماشً مع العصر.

وقد صدر الجزء األول من كتاب مبارك المٌلً " تارٌخ الجزابر فً القدٌم والحدٌث"      

وكبلهما طبع فً الجزابر فً المطبعة  0939، وظهر الجزء الثانً سنة  0998سنة 

 الجزابرٌة اإلسبلمٌة بقسنطٌنة.

 :مبارك المٌلً والتارٌخ

أهدى المإلؾ الكتاب إلى " الشعب الجزابري إلى شبابه المفكر ورجاله                     

العاملٌن المخلصٌن"
2

دوه على اخراج الكتاب ، خاصة فً ، وبعد إسداء الشكر للذٌن ساع

ترجمة النصوص الفرنسٌة ألنه كان ال ٌحسنها، ٌنتقل المإلؾ إلى ما سماه بـ " المقدمات" 

وفٌها ٌعرؾ التارٌخ بقوله:" ... فإن التارٌخ مرآة العابر، ومرقاة الحاضر، فهو دلٌل وجود 

، متى درسه أبناء أمة األمم ،ودٌوان عزها ،وبعث شعورها، وسبٌل اتحادها، وسلم رقٌها

وأحاط خبرا بؤدواره شبابها ، عرفوا وجودهم،فلم تبتلع قومٌتهم القومٌات الحٌة النهمة 

المجاورة لهم وأدركوا ما لماضٌهم من المجد وما ألسبلفهم من الشرؾ فلم ٌقبلوا تنقٌص 

المنتقصٌن وعبث المدلسٌن، وقدح المؽرضٌن ..."
3

رٌخ ، وفً هذا إشارة واضحة إلى التا

الجزابري الذي حاول المعمرون الفرنسٌون صٌاؼته من جدٌد على ٌد مفكري " مدرسة 

الجزابر" وؼٌرهم من السٌاسٌٌن والعسكرٌٌن، ومن هذا التعرٌؾ كذلك نستشؾ المرارة 

التً ٌعانٌها المإلؾ بسبب انصراؾ أبناء الوطن عن تارٌخهم وعدم اعتزازهم بانتمابهم ، 

لدٌهم بسبب جهلهم لماضٌهم، وهو ما ٌشٌر إلٌه عند حدٌثه عن  وانعدام الروح القومٌة

المتعلمٌن الجزابرٌٌن والتارٌخ فٌقول:" إن المتعلمٌن الٌوم من أبناء الجزابر قطعوا الصلة 

بٌنهم وبٌن ماضٌهم ، فجهلوا ما فٌه من عز وذل ، ونعٌم وبإس، ومدنٌة وهمجٌة، وسٌادة 

وعبودٌة..."
4

ٌُذكر بؤن هإالء    -المدارس الفرنسٌة بطبٌعة الحال  -المتعلمٌن بالمدارس ، ثم 

ال ٌعرفون من التارٌخ إال تارٌخ فرنسا، وهو شا خطٌر جعل هذه النخبة تعتقد أنه ال تارٌخ 

لببلدها مما دفعها لتبنً تارٌخ الدولة المستعمرة لها ، وهذا الفرٌق من المتعلمٌن "نود لو 

ً تارٌخ وطنه... فمتى طالع كبلم الكتاب واستعان بذكابه ٌعتنً بمطالعة الكتب التً أُلفت ف

فً تمٌٌز الخطؤ من الصواب اهتدى إلى حقٌقة بنً جنسه وذهب ذلك بقنوطه    وٌؤسه"
5
. 

                                                           
1

 والثانً سنة  0905" ألبً القاسم الحفناوي الذي صدر الجزء األول منه سنة كمثال على ذلك  أذكر: كتاب "تعرٌؾ الخلؾ برجال السلؾ  -

 ، وكتاب 0908ه ونشره محمد بن أبً شنب سنة ، وكتاب الحسٌن الورتبلنً " نزهة األنظار فً فضل علم التارٌخ واألخبار" حقق0907      

 "عنوان  الدراٌة فً من عرؾ من العلماء فً المابة االسبعة ببجاٌة" ألبً العباس أحمد الؽبرٌنً، تحقٌق و نشر ابن أبً شنب كذلك سنة       

 ، وعٌرهم.0990      
2

 إهداء الكتاب.  -0963لبنان    -بٌروت   -0" ج تارٌخ الجزابر فً القدٌم والحدٌثمبارك المٌلً "   -
3

 .09ص   -المقدمة األولى   -المرجع السابق   -
4

 نفس المكان.  -المرجع السابق   -
5

 .00ص  –المرجع السابق   -
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ولم ٌؽفل المإلؾ الحدٌث عن المتعلمٌن باللؽة العربٌة وأسؾ إلنصرافهم عن قراءة         

كتب الدٌنٌة دون ؼٌرها من الكتب ، وفً هذا كتب التارٌخ واكتفاء المهتم منهم، بدراسة ال

المجال ٌذًكرالمإلؾ بؤنه هو نفسه من خرٌجً المساجد ، ولم ٌكن ٌفكر فً الكتابة التارٌخٌة 

على االطبلق، " هذا العلم ) التارٌخ( الذي ٌعجز عن تؤدٌته على الطراز الحاضر من هو 

أوسع ... علما وأؼزر مادة وأقوى إدراكا"
1

كتابة التارٌخ إذ لم تعد مجرد سرد ذلك لتطور  

لؤلخبار وتسجٌل للوقابع، بل أصبحت علما ٌتطلب التفكٌر والتحلٌل، والنقد والتقٌٌم، وفً 

هذا دلٌل على أن المإلؾ ، رؼم تكوٌنه التقلٌدي، كان ذا فكر عصري مدرك للتؽٌٌر الذي 

 الكتابة.ٌعٌشه المجتمع والتطور الذي شمل جمٌع المٌادٌن بما فٌها مٌدان 

 :الكتاب ومحتوٌاته

 تضمن الجزء األول من كتاب مبارك المٌلً ثمانٌة فصول أو ثمانٌة أبواب:                 

الفصل األول خصصه المإلؾ لجؽرافٌة الجزابر الطبٌعٌة وفً هذا إشارة واضحة   -

من المإلؾ إلى أن األرض الجزابرٌة كانت موجودة من القدم وٌعٌش علٌها قوم لهم 

 دولة وتارٌخ.

 الفصل الثانً :خاص بتارٌخ الجزابر القدٌم. -

 الفصل الثالث :ُخصص للبربر وأصولهم وقبابلهم وما ٌرتبط بحٌاتهم. -

 الفصل الرابع: تارٌخ الفٌنٌقٌٌن فً الجزابر. -

 الفصل الخامس : ملوك البربر على عهد قرطاجنة. -

 الفصل السادس : العهد الرومانً. -

 دال.وابر فً عهد الفانالفصل السابـــع:  الجز -

الفصل الثامــن:  فً ذكر الروم ومصٌر دولتهم -
2

. 

ولم ٌنس المإلؾ اإلشارة إلى المراجع التً اعتمدها فً كتابة تارٌخه العربٌة منها 

 والفرنسٌة فقد سجلها جمٌعا فً آخر الكتاب.

تؤخٌر طبع ، وفٌه ٌعتذر المإلؾ عن 0939أما الجزء الثانً من الكتاب فقد صدر عام      

" أشق على الكاتب العربً من كتابة التارٌخ  ال شًءونشر الكتاب بعد الجزء األول، ألنه 

على النهج العصري، وال تارٌخ أؼمض وأقل مادة لدى القارئ العربً من تارٌخ الجزابر ، 

وال كتب أكثر تحرٌفا من الكتب العربٌة المإلفة فٌه ... وقد قاسٌت ) ٌقول المإلؾ( فً 

ٌح األعبلم وجمع المواد... ما ال ٌعلمه إال من عمل عملً ، وكان مثلً جاهبل بؽٌر تصح

                                                           
1

 .09ص   -المرجع السابق   -
2

 .90ص   - 0ج  –المرجع السابق   -
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العربٌة بعٌدا عن  العواصم العلمٌة منهوك الوقت باألشؽال
1

أمن   -علم هللا  -، ولست 

بهاتٌك المقاساة، وانما أرٌد االعتذار للقراء واألدباء عن تؤخر نشر هذا الجزء الثانً ، وعما 

ن به من نقص علمً وفنً"عسى أن ٌكو
2

.ثم ٌذكر محتوٌات الكتاب والمراجع التً 

اعتمدها فً تؤلٌفه
3
. 

أما الجزء الثالث فلم ٌر النور وكتب منه المإلؾ عشرٌن صفحة فقط ، وٌعالج هذا      

 كما تقدم. 0965الجزء ) الثالث( العهد التركً، وقد أتمه ابنه محمد المٌلً وأصدره سنة 

تاب المٌلً لم ٌكن أكادٌمٌا بالمعنى المتعارؾ علٌه الٌوم، ؼٌر أنه أول ورؼم أن ك     

كتاب ٌصدر بنفس وطنً  متحدٌا بذلك االستعمار فً مٌدان من أهم مٌادٌن الصراع الدابر 

 فً جزابر العشرٌنات من القرن الماضً.

ه هو توعٌة وكما جاء فً مقدمة المإلؾ ، فإنه أهدى كتابه للشعب ألن الهدؾ من تؤلٌف     

الشبٌبة بتارٌخ أمتها وأصالتها وانتمابها، هذا الوعً الذي ٌعد ركٌزة أساسٌة ٌقؾ علٌها 

 الجزابرٌون صمودا فً وجه دعاة "ال تارٌخٌة الجزابر".

كما كان ٌهدؾ إلى ربط الماضً بالحاضر ردا على الفرنسٌٌن الذٌن كانوا ٌنفون وجود      

تقدٌم الحقابق فً صورة واضحة ضد المدرسة التارٌخٌة صلة بٌن الجزابرٌٌن وماضٌهم، ب

الفرنسٌة التً زٌفت الوقابع التارٌخٌة بما ٌتبلءم وأهدافها. وبذلك تتحقق التوعٌة التارٌخٌة 

بؽرض توحٌد األمة الجزابرٌة وأن سكانها العرب والبربر أمة واحدة وكل ال ٌتجزأ ، وهذا 

القسم األول من الكتاب لجؽرافٌة الجزابر وابراز بعد إثبات الشرعٌة التارٌخٌة بتخصٌصه  

ممٌزات الببلد الطبٌعٌة وما تكسبه من ثروات سطحٌة وباطنٌة ، لربط الشعب بؤرضه 

وبعث اعتزازه بها حتى ٌحًٌ الحس التارٌخً فً نفوس الجزابرٌٌن لٌنهضوا وٌستردوا 

 مكانتهم المسلوبة وحقهم المؽتصب.

ل على الوجود المستمر للشخصٌة الجزابرٌة منذ العصور مع التؤكٌد بطبٌعة الحا     

القدٌمة، وذلك ردا على الذٌن جعلوا تارٌخ المؽرب العربً مرتبطا بتطور االمبراطورٌة 

 الرومانٌة فً كل الفترات التارٌخٌة.

وهكذا نرى بؤن الشٌخ مبارك المٌلً أراد بجهده هذا فتح أعٌن الجزابرٌٌن على طرٌق      

تعمر ؼلقه فً وجوههم حتى ٌجهلوا تارٌخهم وتضعؾ مقوماتهم وتنتفً أصالتهم أراد المس

 فٌقعون لقمة صابؽة لخططه االستٌطانٌة وبرامجه االدماجٌة.

                                                           
1

 كان المإلؾ مشؽوال بالتدرٌس والوعظ واالرشاد .  -
2

 شكر واعتذار.  - 9" ج تارٌخ الجزابر فً القدٌم والحدٌثلمٌلً  " مبارك ا  -
3

 أنظر الملحق.  -
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ورؼم أن المنهجٌة األكادٌمٌة لم تكن واضحة المعالم عند كتاب اللؽة العربٌة فً ذلك      

ؾ منهجا حدٌثا فً التؤلٌؾ التارٌخً العهد، فإن الكتاب ظهر فس شكل جدٌد اتبع فٌه المإل

إذ استعمل التبوٌب وبعض تقنٌات البحث الحدٌث، مع االعتماد على مصادر مختلفة من 

عربٌة وأجنبٌة، وهذا اجتهاد كبٌر منه إذ أنه ال ٌعرؾ اللؽة الفرنسٌة واعتمد على الترجمة 

ق بذلك أن ٌكون من طرؾ بعض أصدقابه ، كما وظؾ الخرابط والرسوم  األثرٌة ، فاستح

من المإرخٌن الرواد الذٌن وضعوا اللبنات األولى  لتحقٌق المشروع الجزابري الضخم 

 وهو استرجاع السٌادة الوطنٌة.

 :أصداء وتعالٌق

كان لظهور الجزء األول من " تارٌخ الجزابر فً القدٌم والحدٌث" أصداء              

الجزابرٌة آنذاك ، فباإلضافة إلى رسالة الشٌخ كبٌرة، فهو ظاهرة جدٌدة فً الحٌاة الفكرٌة 

عبد الحمٌد بن بادٌس والذي اقترح فٌها على المإلؾ تسمٌة الكتاب "حٌاة الجزابر"
1

، فإن 

المفكر شكٌب أرسبلن
2

قد أبدى اعجابه بعمل المٌلً فً رسالة بعث بها إلى الشٌخ الطٌب  

ن فً الجزابر من ٌفري هذا الفري، العقبً" ... و أما تارٌخ الجزابر فوهللا ماكنت أظن أ

ولقد أعجبت به كثٌرا..."
3

، كما وردت إلى الشٌخ مبارك المٌلً رسالة من صهره و أستاذه 

جاء فٌها: "... فقد وصلنً ... الجزء  0998جوٌلٌة  94الشٌخ محمد المٌلً مإرخة فً 

رام وقلت فٌه األول من كتاب " تارٌخ الجزابر" فلما سرحت فٌه الطرؾ الفٌته فوق ما ٌ

بحق ما قاله األستاذ ابن بادٌس... بارك هللا فٌكم وأعانكم على اتمامه بمنه وكرمه..."
4
. 

أستاذ بثانوٌة قسنطٌنة فً مقال   J. NOELأما رد الفعل الفرنسً فجاء على لسان السٌد      

بعنوان" التطور الدٌنً فً مٌلة" 
5

ارٌخ حٌث كتب ٌقول: " ... وقد ظهر هذا الكتاب ) ت

 0939والجزء الثانً عام  0998الجزابر فً القدٌم والحدٌث( فً جزأٌن الجزء األول عام 

وهو عبارة عن دفاع ومرافعة من أجل استقبلل شمال افرٌقا"
6

. 

 

 

                                                           
1

 أنظر نص الرسالة فً الملحق.  -
2

( سٌاسً وكاتب ومإرخ عربً لبنانً، وقؾ حٌاته على خدمة االسبلم والقضاٌا العربٌة ، من آثاره:" الحلل السندسٌة فً 0869/0946)  -

 ات العرب فً فرنسا وشمالً إٌطالٌا وفً سوٌسرا"و" لماذا تؤخر المسلمون؟".الرحلة األندلسٌة" و"ؼزو
3

 .من خبلل مإلفات المٌل والمدنً والجٌبللً 0997/0957الكتابات التارٌخٌة الجزابرٌة رسالة ماجستٌر بعنوان"   -
4

 .000ص    -9000بٌروت  –سبلمً " دار الؽرب اإلالشٌخ مبارك المٌلً : حٌاته العلمٌة ونضاله الوطنًمحمد المٌلً "   -
5

 فً فصل 0938مارس   -( العدد الثالث  (Renseignements coloniaux "معلومات كولونٌالةجاء المقال فً سجبلت النشرة الرسمٌة "   -

 تناول " التؤثٌر الفرنسً فً افرٌقٌا الشمالٌة".     
6

 .049ص   -" مرجع سابقاله الوطنًالشٌخ مبارك المٌلً : حٌاته العلمً ونضمحمد المٌلً "   -
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وهكذا ٌمكن اعتبار هذا الكتاب الذي صدر جزاه األول قبل عامٌن من احتفال      

ت مشروع ثقافً وطنً إلحباط المشروع الفرنسٌٌن بمرور قرن على االحتبلل، بداٌا

االستعماري فً المجال الثقافً، فإذا استحضرنا أهم دعابم وأهداؾ المشروع االستعماري 

خاصة فٌما ٌتعلق بالثقافة الوطنٌة أدركنا الدور الذي ٌإدٌه تجدٌد العناٌة بالتارٌخ الوطنً ، 

 ن تارٌخ الجزابر .   والمؽزى العمٌق الذي ٌكتسٌه ظهور كتاب باللؽة العربٌة ع

 

  :(6988/6891أحمد توفٌق المدنً ) ثانٌا : 

 

 :المولد والنشأة

ولد المإرخ واألدٌب والسٌاسً الجزابري أحمد توفٌق المدنً فً شهر نوفمبر من          

، 0870بتونس، من أسرة جزابرٌة  هاجرت إلى تونس بعد ثورة المقرانً سنة  0899سنة 

   بعد نشره لمذكراته " حٌاة كفاح".  -فً معظم جوانبها  -وفة وقد أصبحت حٌاته معر

فقد درس فً المدرسة الخلدونٌة بتونس، ثم جامع الزٌتونة، وقد كان له نشاط صحافً      

ب الحر الدستوري القدٌم مع الشٌخ وسٌاسً مبكر فً تونس، حٌث ساهم فً تؤسٌس الحز

عبد العزٌز الثعالبً
1

سٌاسٌة فً الصحافة التونسٌة مما جعل ، كما نشر عدة مقاالت 

 .0995السلطات الفرنسٌة تنفٌه إلى الجزابر سنة 

ولم ٌإثر ذلك فً نشاط المدنً الذي استمر فً كافة المٌادٌن المتاحة ساعتها، حٌث      

شارك فً تؤسٌس نادي الترقً بالجزابر العاصمة، كما ساهم فً انشاء بعض المدارس 

المتعددة فً الشهاب وؼٌرها، فؤصبح بذلك مإثرا بارزا فً الحٌاة الحرة، ونشر المقاالت 

الجزابرٌة
2

، فقد انضم إلى الحركة اإلصبلحٌة وتولى منصب األمٌن العام لجمعٌة العلماء 

التحق بالبعثة الخارجٌة  0956، وبعد حل الجمعٌة سنة 0959المسلمٌن الجزابرٌٌن سنة 

ب وزٌر الثقافة فً الحكومة الجزابرٌة المإقتة كما للثورة الجزابرٌة فً القاهرة، تقلد منص

كان عضوا فً المجلس الوطنً للثورة، وبعد االستقبلل تولى منصب وزٌر الشإون الدٌنٌة 

، ثم رباسة مركز األبحاث 0966، ثم عٌن سفٌرا للجزابر بإٌران سنة 0963واألوقاؾ سنة 

نقل حوالً ثبلثة آلؾ وثٌقة تارٌخٌة والدراسات التارٌخٌة الجزابرٌة وٌرجع الٌه الفضل فً 

                                                           
1

" منشورات مخبر الدراسات معجم أعبلم الجزابر فً القرنٌن التاسع عشر والعشرٌنبوصفصاؾ عبد الكرٌم ومجموعة من األساتذة "   -

 .303ص   - 9004ماي   -9ج   -قسنطٌنة  -جامعة منتوري   -التارٌخٌة والفلسفٌة
2

 .408ص   -7ج   -0998بٌروت   -"  دار الؽرب اإلسبلمًلجزابر الثقافًتارٌخ اأبو القاسم سعد هللا "   -
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خاصة بالعهد العثمانً من اسطنبول إلى الجزابر وترجمتها إلى اللؽة العربٌة
1

، توفً ٌوم 

 ودفن بمقبرة سٌدي عبد الرحمن الثعالبً بالجزابر العاصمة. 0983أكتوبر  08

 

 :آثاره العلمٌة

 للمدنً انتاج ؼزٌر ومتنوع ، ففً الصحافة:     

 .0904تحرٌر جرٌدة الفاروق سنة شارك فً   -

 ربٌس تحرٌر مجلة الفجر التونسٌة. -

 .0994/0995ربٌس تحرٌر جرٌدة الزهرة التونسٌة  -

 .0995/0939حرر قسمً السٌاسة الداخلٌة والخارجٌة بمجلة الشهاب  -

 حرر القسم السٌاسً بجرٌدة البصابر تحت اسم " أبو محمد". -

د حرر فٌها مقاالت افتتاحٌة هامة ، قبل وق  -تولى رباسة تحرٌر جرٌدة البصابر  -

 بعد اندالع الثورة. 0956توقؾ صدورها سنة 

 أما مإلفاته فهً:

( وهو تقوٌم شمل أبوابا فً  0930  -0999مجلدات ) 05تقوٌم المنصور فً   -

 األدب والتارٌخ والسٌاسة والجؽرافٌا والفنون باإلضافة إلى االحصاءات واألحداث.

صور أو تارٌخ شمال افرٌقٌا قبل اإلسبلم طبع فً تونس قرطاجنة فً أربعة ع -

09972
. 

 .0930الجزابر سنة   -كتاب الجزابر: الجؽرافٌا والتارٌخ والمجتمع -

 .0938الجزابر   -محمد عثمان باشا داي الجزابر  -

 .0946الجزابر   -المسلمون فً جزٌرة صقلٌة وجنوب إٌطالٌا  -

، وهو األول من نوعه بالعربٌة وكان 0948الجزابر   -جؽرافٌة القطر الجزابري -

موجها إلى تبلمٌذ مدارس جمعٌة العلماء وقد ربط فٌه بٌن التارٌخ والجؽرافٌا ومؤله 

 .0965و  0959بالمشاعر السٌاسٌة والوطنٌة ، وقد أعٌد طبعه سنتً 

09573القاهرة   -هذه هً الجزابر -
وهو تعرٌؾ بتارٌخ الجزابر وثورتها وٌعتبر من  

 ٌة السٌاسٌة واالعبلمٌة فً ذلك الحٌن.كتب الدعا

 .0968الجزابر   -0799إلى  0499حرب الثبلثمابة سنة بٌن الجزابر وأسبانٌا من  -

                                                           
1

 .304ص  –مرجع سابق   - معجم أعبلم الجزابر  -
2
 0956أنه طبع سنة  305فً الصفحة   -مرجع سابق  -ٌذكر معجم أعبلم الجزابر فً القرنٌن التاسع عشر والعشرٌن  - 
3

 .490ص   -مرجع سابق  - 7ثقافً" جأبو القاسم ٌعد هللا "تارٌخ الجزابر ال  -
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 .0950الجزابر    -مسرحٌة حنبعل  -

 .0974) تحقٌق( الجزابر  -نقٌب أشراؾ الجزابر  -مذكرات الشرٌؾ الزهار  -

وفً  -تبلمذة جمعٌة العلماءحٌاة كفاح ) مذكرات( فً ثبلثة أجزاء، وقد شن علٌه  -

حملة تقدٌة كبٌرة اتهموا فٌها المإلؾ   -مقدمتهم األستاذ محمد الطاهر فضبلء

بتحرٌؾ بعض الحقابق التارٌخٌة وعقدوا ندوة خاصة معه توالى فٌها النقاد على 

المنصة لٌلة كاملة، ووضع " محمد الطاهر فضبلء" كتابا خاصا رد به على كتاب 

 التحرٌؾ والتزٌٌؾ فً كتاب حٌاة كفاح". المدنً بعنوان "

 

 -:المدنً والتارٌخ

تناول المدنً فً أؼلب مإلفاته التارٌخ العام للمؽرب العربً والجزابر فهو            

، ولن  سٌاسً ومإرخ وأدٌب وصحفً، وكثٌرا ما ٌطؽى األدٌب على المإرخ فً كتاباته

لدراسة لكتاب هام جدا من كتبه ألنه جاء فً ٌتسع المجال لدراسة كتبه كلها ، لذلك ستكون ا

09301فترة استثنابٌة وهو " كتاب الجزابر" الذي صدر سنة 
بعد االحتفاالت الكبرى التً  

أقٌمت احتفاء بالعٌد المبوي الحتبلل الجزابر، هذه االحتفاالت التً ُشرع فً تحضٌرها منذ 

مٌلً  قبله، فٌقول : " إلٌكم أٌها ، وقد قدم المدنً كتابه للشباب ، كما فعل ال0997سنة 

الشبان المسلمون فً أرض الجزابر الكرٌمة ، أتقدم بهذا الكتاب"
2

. ثم ٌواصل حدٌثه  

للشباب قاببل :" ... ان أبناء العربٌة فً الجزابر ٌجهلون عن الوطن الجزابري كل شا: 

  -صر سكانهٌجهلون عنا  -ٌجهلون نظمه وقوانٌنه  -ٌجهلون طبٌعته  -ٌجهلون تارٌخه

ٌجهلون حالته األدبٌة وقوته االقتصادٌة ..."
3
. 

إذن فالهدؾ من اصدار الكتاب هو تعرٌؾ قراء العربٌة بتارٌخ ببلدهم حٌث جمع فٌه      

"... ما ٌجب على كل جزابري مسلم أن ٌعرفه عن ببلده..."
4
. 

من مجموعة  وٌتكون الكتاب من مقدمة " مستهل" وأربعة عشر قسما ٌتكون كل قسم     

 من العناوٌن الفرعٌة وهً كالتالً:

 القسم األول  :   تارٌخ الجزابر إلى االحتبلل الفرنسً.  -

 القسم الثانً   :   تارٌخ الجزابر من االحتبلل الفرنسً إلى اآلن. -

 القسم الثالث   :  الحالة العلمٌة واألدبٌة فً الجزابر من أقدم العصور إلى اآلن. -

                                                           
1

 97. وٌذكر المإلؾ أنه فرع من الكتاب فً 490ص   - 7ج  –تارٌخ الجزابر الثقافً  – 0939ٌذكر أبو القاسم سعد هللا أن الكتاب صدر سنة   -

 هـ. 0350هـ  أما المقدمة " مستهل" كما جاء فً الكتاب فهً بتارٌخ ؼرة محرم  0350رجب سنة 
2

 .9ص   - 0984الجزابر   -" المإسسة الوطنٌة للكتاب كتاب الجزابرتوفٌق المدنً " أحمد   -
3

 نفس المكان.  -المرجع السابق   -
4

 .03ص   -المرجع السابق   -
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 العنصر البربري بالجزابر. القسم الرابع   :  -

 القسم الخامس :  العنصر العربً بالجزابر . -

 القسم السادس :  العناصر األخرى بالجزابر. -

 القسم السابع  :  الجؽرافٌا الطبٌعٌة العامة. -

 القم الثامن    :  أمهات المدن والقرى بالقطر الجزابري. -

 ة بالجزابر.القسم التاسع  :  الحكومة المركزٌة و اإلدارات العام -

 القسم العاشر :  المجالس المنتخبة بالقطر. -

 القسم الحادي عشر: التعلٌم العام. -

 القسم الثانً عشر:  النظام القضابً والعدلً بالجزابر. -

 القسم الثالث عشر:  حالة المسلمٌن عامة. -

 القسم الرابع عشر:  الحالة االقتصادٌة العامة. -

تاب لم ٌكن تارٌخا محضا، فقد كان شامبل لمواضٌع فالمبلحظ من  المحتوٌات أن الك     

معاصرة مثل أبرز المدن وعدد سكانها والنظام اإلداري، والمنظومة التعلٌمٌة، والنظام 

القضابً والمحاكم، والحالة االقتصادٌة واالجتماعٌة وؼٌرها من مواضٌع الساعة، وبالتالً 

قسمٌن األول والثانً، وقد ساعدته معرفته فنسبة التارٌخ فً الكتاب قلٌلة تكاد تقتصر على ال

للؽة الفرنسٌة على استؽبلل الكتب التً تناولت تارٌخ الجزابر، خاصة فً فترة االستعمار 

كما   -التً انعدم فٌها التؤلٌؾ والنشر تقرٌبا، ولم ٌعن الكاتب بذكر المراجع التً اعتمدها 

فقد أصبح الكتاب من أهم المراجع  كما خبل الكتاب من الهوامش ، ومع ذلك  -فعل المٌلً

للدارسٌن والمطالعٌن، خاصة وأن المدنً ٌقرر بؤن التارٌخ لٌس رواٌة قصص وأساطٌر 

وإنما هو " عرض وتحلٌل وتعلٌل وحكم"
1

، والمإرخ الحق " حاكم نزٌه .. ٌدرس الوثابق 

ق ناصعا، والمستندات وٌستخرج الحقابق من بٌن النصوص... فإذا ما أسفر أمامه وجه الح

أصدر حكمه عادال ال عاطفة وال رٌاء وال محاباة"
2
. 

 :نقد وتعلٌق

 

كان لصدور  " كتاب الجزابر" ردود متباٌنة فقد إعتبره دٌبارمً          
3Des Parmet 

كتاب " وطنً وسٌاسً "
1

، وال ٌمكن أن ٌكون " كتاب الجزابر" ؼٌر ذلك،  أما األمٌر 

اضر العالم اإلسبلمً" كما خصته " الشهاب" بعدة شكٌب أرسبلن فقد نوه به فً " ح

                                                           
1

 .08ص  -ببل تارٌخ   -الجزابر   -" الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع 0499/0799حرب الثبلثمابة سنة  بٌن الجزابر وأسبانٌا المدنً "  -
2

 نفس المكان.  -المرجع السابق   -
3

 مستشرق وباحث انتربولوجً فً منطقة المتٌجة، من خبلل النصوص الشعبٌة والفلكلورٌة، كما اهتم بالحركة الوطنٌة واإلصبلحٌة على      -

 الخصوص، اشتؽل كثٌرا  بالتدرٌس فً ثانوٌات الجزابر، له أبحاث ومقاالت متعددة.      
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كذلك وبمثل ذلك ٌإدى   -مقاالت فً أعداد مختلفة منها مقال بعنوان " كتاب الجزابر

الواجب أٌها الجزابري الناشا" وهو مقال طوٌل ٌقع فً خمس صفحات أشاد فٌه الكاتب 

األمة وٌقترح " تقرٌر  بالكتاب وصاحبه وبٌن آثاره الوطنٌة والعلمٌة الهامة على شباب

العلماء دراسته ) الكتاب( بالمدارس االبتدابٌة العربٌة بطرٌق اإللزام"
2

، وفً نفس العدد 

وفً باب" ثمار العقول والمطابع" مقال حول الكتاب وقٌمته العلمٌة وضرورته الوطنٌة فهو 

" صورة صحٌحة جمٌلة مصؽرة للجزابر من جمٌع جهاتها فً ماضٌها وحاضرها، 

شرارة كهربابٌة تبعث الحٌاة فً أبنابها وتنٌر لهم سبٌل العمل فً مستقبلها"و
3
. 

وفً مجلة الشهاب أٌضا وفً باب:" المباحثة و المناظرة" مقال مطول لؤلستاذ عبد      

الرحمن الجٌبللً ٌثنً فً بداٌته على الكتاب وصاحبه ، ثم ٌتطرق إلى الحدٌث عن فن النقد 

الذي هو" األداة الوحٌدة والنقطة المركزٌة   ٌؾ بهذا النوع من العلومفً مقدمة وجٌزة للتعر

التً ٌدور علٌها محور العلم الصحٌح وهو الوسٌلة الصادقة للكشؾ عن الحقٌقة المجردة"
4 

( نقطة تشمل التارٌخ والصحافة والجؽرافٌا 06ثم ٌنتقل إلى نقد الكتاب فً ستة عشر )

توٌات الكتاب، ولم ٌنس الجٌبللً اإلشارة إلى اؼفال والشإون االجتماعٌة وؼٌرها من مح

 الكاتب  ذكر المراجع التً اعتمدها والتؤكٌد على ضرورة ذلك مستشهدا بقول الشاعر:

 ونص الحدٌث إلى أهله            فإن الوثٌقة فً نصه                 

التقدٌر من عدة وٌذكر المإلؾ نفسه أنه عقب صدور الكتاب تلقى رسابل التهنبة و     

ومن ذلك ما كتبه األمٌر شكٌب   -كما ٌقول  -جهات، كما أشاد به مفكرون ومإرخون كبار 

أرسبلن فً مجلة الفتح، و ما كتبته مجبلت: القبس واالهرام ، كما عنى بنقده والكتابة عنه 

واالقتباس منه مجموعة من الباحثٌن أمثال " شارل اندري جولٌان" و" جاك بٌرك"  و 

شارل روبٌر أجٌرون" و" ماسٌنٌون""
5
. 

وعلى العموم فكتاب المدنً جاء بعد كتاب المٌلً لبنة أخرى إلعادة بناء تارٌخ الجزابر      

 وشخصٌتها الوطنٌة بعد التهدٌم المهول الذي مارسه االستعمار على جمٌع مقوماتها الثقافٌة.

ٌاة العامة فً الجزابر، ألن المإلؾ وقد استمد " كتاب الجزابر" أهمٌته من دراسته للح     

عرض فٌه تارٌخ الجزابر وواقعها من وجهة النظر الجزابرٌة العربٌة اإلسبلمٌة، موضحا 

وبشجاعة، موقفه من األوضاع السابدة ، ملتزما قدرا كبٌرا من الصدق والدقة فً تصوٌر 

                                                                                                                                                                                     
1

 .499ص   -مصدر سابق  - 7" ج تارٌخ الجزابر الثقافًالقاسم سعد هللا " أبو   -
2

 .060ص   - 0939مارس   - 8المجلد   - 3الجزء  –الشهاب   -

                                                    -  03  - 
3

 .093ص   -المرجع السابق   -الشهاب   -
4

 .965ص  – 0939ماي   -8المجلد   - 5الجزء   -الشهاب   -
5

 .907ص   - 9ج  -دون تارٌخ  -الجزابر  –" الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع حٌاة كفاحأحمد توفٌق المدنً "   -
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انٌن واالحصابٌات الواقع، وقد استفاد من اتقانه للؽة الفرنسٌة ، ومن اطبلعه على القو

 المختلفة ، فظهر الكتاب مزٌج من التارٌخ والوطنٌة والحضارة واالجتماع.

وال ٌمكن مؽادرة " توفٌق المدنً" دون اإلشارة إلى كتابه الهام اآلخر " جؽرافٌة القطر      

، وهو أول كتاب من نوعه بالعربٌة وُوضع خصٌصا 0948الجزابري" الذي طبع سنة 

رس التً كانت تشرؾ علٌها جمعٌة العلماء المسلمٌن، وقد سد هذا الكتاب      لتبلمٌذ المدا

فراؼا كبٌرا ، علمٌا ووطنٌا، فقد جاء فً تقدٌم الكتاب:"... فهذا أول كتاب   -كسابقه  -

جؽرافً ُوضع عن القطر الجزابري المحبوب...أٌها الشباب المسلم الجزابري: على حب 

بة، فهم فً سبٌل أوطانهم ٌعٌشون، وفداء أوطانهم الوطن ٌنشؤ شبان الدنٌا قاط

ٌستشهدون"
1
. 

فؤطروحة المدنً الربٌسٌة هً التوجٌه السٌاسً للشباب وبعث الوطنٌة، والدعوة إلى      

التحرر من االستعمار و إظهار شخصٌة ببلد المؽرب المزٌجة بٌن البربر والعرب، وهذه 

دب اختلط عنده بالمواد التارٌخٌة مما جعل األطروحة تكررت فً كل كتاباته، ؼٌر أن األ

كتبه ال تخلو من تعابٌر أدبٌة ؼٌر نافعة للقٌمة التارٌخٌة ، ومع ذلك فقد خطت الدراسات 

التارٌخٌة الجزابرٌة ، خطوات هامة إلى األمام مع توفٌق المدنً ، كون هذا األخٌر قد عاش 

ش فٌه المٌلً والجٌبللًفً وسط ثقافً وسٌاسً بتونس ٌختلؾ عن الوسط الذي عا
2

، كما 

أن معرفته باللؽة الفرنسٌة مكنته من االطبلع على ما كتب عن افرٌقٌا الشمالٌة عامة 

 والجزابر بوجه خاص من طرؾ المإرخٌن والكتاب األوروبٌٌن.

لذلك برز "احمد توفٌق المدنً" بمإلفاته العدٌدة والمتنوعة التً تصدرت انتاج      

للحركة اإلصبلحٌة، ولعله المإرخ الجزابري الوحٌد الذي جمع بٌن  المنشطٌن اآلخرٌن

الذاتٌة الجزابرٌة واالقلٌمٌة المؽاربٌة فً كتاباته التارٌخٌة حتى لقب بـ " كاتب القطرٌن" 

وهو من طبلبع المإرخٌن الجزابرٌٌن الذٌن بدإوا ٌبحثون فً تارٌخ الجزابر قدٌما وحدٌثا 

ومعاصرا
3
. 

ره الهام ٌقول عنه الدكتور عبد الملك مرتاض :"... ٌجب أن ٌعده التارٌخ وتقدٌرا لدو     

أحد المإرخٌن الجزابرٌٌن ، الذٌن قامت على أكتافهم النهضة التارٌخٌة فً وطننا خبلل 

فترة عصٌبة، فلم ٌكد ٌفتر عن البحث فً القضاٌا التارٌخٌة التً تتصل بالشعب الجزابري 

                                                           
1

 .03ص   -" جؽرافٌة القطر الجزابريأحمد توفً المدنً "   -
2

 مإرخ من الرواد سٌؤتً ذكره الحقا.  -
3

 " أعمال برٌون ومنهجٌة الكتابة فً الحركة الوطنٌة الجزابرٌة فً عهدي االحتبلل واالستقبللالمإرخون الجزاعبد الكرٌم بوصفصاؾ "   -

 منشورات مإسسة التمٌمً  -المإتمر األول لمنتدى التارٌخ المعاصر حول : منهجٌة كتابة تارٌخ الحركات الوطنٌة فً المؽرب العربً        

 .46ص   - 0998مبر سبت  -تونس   -للبحث العلمً والمعلومات      
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إن فضل المدنً على التارٌخ الوطنً الجزابري إذن  0995منذ أن بدأ هذه البحوث سنة 

عظٌم"
1

        . 

(9998/ حً 6899عبد الرحمن الجٌاللً :)  ثالثا:
2
 :  

 :المولد والنشأة

، من عابلة محافظة 0908فبراٌر  09ولد عبد الرحمن بن محمد الجٌبللً فً            

شر ، وقد درس على عدة شٌوخ فً متوسطة الحال، حفظ القرآن الكرٌم فً سن الرابعة ع

المساجد والزواٌا منهم الشٌخ عبد الحلٌم بن سماٌة
3

، والشٌخ المولود الزرٌبً األزهري
4

 ،

كما درس على الشٌخ الحفناوي
5

صاحب كتاب تعرٌؾ الخلؾ برجال السلؾ، كما درس  

على الشٌخ محمد بن أبً شنب
6

ث لم أٌضا، ومع ذلك فقد كانت ثقافة الجٌبللً عصامٌة حٌ

تكن دراسته نظامٌة ولم ٌسافر إلى خارج الجزابر للزٌتونة أو القروٌٌن أو األزهر كما كان 

ولم ٌدرس بالمدارس الفرنسٌة ، تولى مهنة  الحال عند معظم المثقفٌن الجزابرٌٌن ساعتها،

التدرٌس فً مدرسة الشبٌبة اإلسبلمٌة أثناء إدارة الشاعر محمد العٌد آل خلٌفة لها خبلل 

ثبلثٌنات، كما درس فً عدة مساجد وفً عدة مدارس حرة كذلك ، منها مدرسة التربٌة ال

، كما نشط البرنامج اإلذاعً المعروؾ  0943و  0949والتعلٌم بقسنطٌنة خبلل سنتً 

 "رأي الدٌن فً اسبلة المستمعٌن" من األربعٌنات حتى االستقبلل.

المركزٌة فً علوم الحدٌث ، كما عمل عمل بعد االستقبلل أستاذا محاضرا بالجامعة      

فً معاهد وزارة الشإون الدٌنٌة واألوقاؾ، كما كان ٌعمل باحثا فً المتحؾ الوطنً 

 لدراسة وتحقٌق اآلثار والتراث.

 :آثاره العلمٌة

                                                           
1

 -الجزابر دون تارٌخ  -" الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع 0995/0954نهضة األدب العربً المعاصر فً الجزابر عبد الملك مرتاض "   -

 .909ص       
2

 .493ص   -مرجع سابق  – 7ج  –تارٌخ الجزابر الثقافً   - 0906ٌذكر أبو القاسم سعد هللا أنه ولد سنة   -

                                                            -  05  - 
3

 ( ولد بالجزابر من عابلة تركٌة، تلقى علوم عصره على عدة شٌةخ، مارس التدرٌس بالمدرسة الرسمٌة ابتداء من دٌسمبر0866/0933)  -

 دباء والعلماء الذٌن شعلوا وظابؾ سٌاسٌة فً المؽرب والجزابر.، كان من منتقدي النظام االستعماري ، تخرج على ٌده جمع من األ0896      
4

 ( شاعر وفقٌه جزابري، من مدٌنة زرٌبة الواد، من فقهاء المالكٌة ومن رواد االصبلح االجتماعً فً منطقة األوراس 0897/0995)  -

 .0995بوفارٌك سنة و الزٌبان، درس فً األزهر، وتولى التدرٌس فً الجامع األعظم، توفً فً مدٌنة      
5

 ( الملقب بابن عروس بن الصؽٌر أدٌب ومإرخ موسوعً جزابري من موالٌد قرٌة " الدٌس" قرب مدٌنة بوسعادة، ارتحل0859/0949)  -

 صبح انضم إلى جرٌدة " المبشر" الرسمٌة العربٌة وأ 0884، و فً سنة 0897، تقلد منصب التدرٌس بالمدرسة سنة 0884إلى الجزابر سنة      

 .0906، له آثار كثٌرة منها كتاب " تعرٌؾ الخلؾ برجال السلؾ" طبع عام 0997عضوا فً هٌبة تحرٌرها واستمر فٌها حتى سنة      
6

 ، حصل على اللٌسانس فً اآلداب من مدرسة اآلداب العلٌا، عمل مدرسا فً مدرسة قسنطٌنة الرسمٌة،0999ولد فً المدٌة وتوفً سنة   -

 أستاذا بكلٌة اآلداب بعد حصوله 0994حٌث عمل فً مدرستها، عٌن سنة  0900الصرؾ والعروض واألدب، رجع للعاصمة سنة للنحو و      

 ، ألؾ فً األدب والعروض والمنطق كما حقق الكثٌر من النصوص والتعرٌؾ باإلجازات و التراجم0999على الدكتوراه فً اآلداب سنة      

 بارزة فً مإتمر المستشرقٌن الرابع عشر بالعاصمة حٌث قدم بحثٌن. مشاركة 0905وقد شارك سنة     
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شرع الجٌبللً فً الكتابة الصحفٌة فً سن مبكرة، وكان أول مقال صدر له فً          

خالد، ثم نشر مقاالت فً " الشهاب" و " الببلغ الجزابري"         جرٌدة "اإلقدام" لؤلمٌر 

و " التلمٌذ" كما كتب بعد االستقبلل فً مجبلت منها" الثقافة" و"األصالة" والجرابد الٌومٌة 

 كالسبلم.

شارك كذلك فً ملتقٌات الفكر اإلسبلمً وكان محاضرا ومناقشا، كما شارك فً الكثٌر      

 افٌة واألدبٌة والدٌنٌة والتارٌخٌة وؼٌرها.من الملتقٌات الثق

 وللجٌبللً  آثار كثٌرة منها المنشورة وؼٌر المنشورة، من أهمها:     

وٌعتبر الجٌبللً أول من اهتم  0938ذكرى الدكتور محمد بن أبً شنب نشره سنة   -

 بحٌاة الرجل وأعماله.

 .0979 ملٌانة ، صدر سنة  -المدٌة  -تارٌخ المدن الثبلث: الجزابر -

 .0974  -الحج إلى بٌت هللا الحرام  -

 .0949المولد والهجرة ) مسرحٌة(  -

 

وأهم اصداراته كتاب " تارٌخ الجزابر العام" ، وقد صدر فً جزأٌن عن المطبعة العربٌة 

، وقد أعٌد طبع الكتاب بعد 0955والجزء الثانً سنة  0953بالجزابر، الجزء األول سنة 

كتاب حتى أصبح  فً خمسة أجزاءاالستقبلل، وازداد حجم ال
1
. 

ٌُمنع تدرٌس       وقد كان مشروع الكتاب فً أول األمر موجها لتبلمٌذ المدارس حٌث كان 

مادة التارٌخ ، إال ما تعلق بالسٌرة النبوٌة ، أما البرامج المقررة فً المدارس الرسمٌة 

ئلمبراطورٌة الرومانٌة، فتحول الفرنسٌة فبل  ذكر فٌها لتارٌخ الجزابر إال ما تعلق بتبعٌتها ل

 لذلك مشروع الكتاب المدرسً إلى كتاب تارٌخً جامع.

 

وٌبدو أن كتابً المٌلً و المدنً  لم ٌكونا شاملٌن موضوعٌٌن لدرجة االكتفاء بهما مما      

جعل كتاب الجٌبللً لبنة هامة أخرى فً إعادة بناء ما حطمته المدرسة التارٌخٌة 

 اإلستعمارٌة.

 

                                                           
1

 فً الطبعة السادسة ظهر الجزء الخامس وٌحتوى على فهارس األعبلم البشرٌة والجؽرافٌة و فهارس القبابل ومشاهٌر األعبلم والحوادث  -

 لجمٌع األحزاء.      
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 : جٌاللً و التارٌخال  

ٌعتبر الجٌبللً التارٌخ من العناصر األساسٌة لتكوٌن شخصٌة الفرد وخاصة منه             

تارٌخ العصور اإلسبلمٌة التً تحمل " الشاب المسلم على احترام ببلده وتمجٌد 

 تارٌخه...والثقة بمستقبله...مع نفخ روح القومٌة فٌه واعداده لوصل حاضره بماضٌه ، حتى

تتكامل فٌه أركان الحٌاة األربعة: المحافظة على شخصٌته ومٌزته، وتقدٌس أسبلفه األمجاد، 

والتمسك بدٌنه، والعمل على اإلشادة بوطنه"
1

، وقد اهدى كتابه إلى روح البطل " عقبة بن 

نافع الفهري" قاصدا بذلك " لفت نظر شباب الجزابر الناهض وتوجٌهه إلى دراسة تارٌخه 

شؤ على تقدٌر أعمال أسبلفه، والتؤسً بعظمابه الكرام"الحافل لٌن
2
. 

، وقد استفاد الجٌبللً من كتابً المٌلً 0953صدر الجزء األول من الكتاب سنة      

( 60والمدنً قبله، كما استؽل عدة مراجع ثبتها فً بداٌة الكتاب وعددها حوالً ستون )

راجع األجنبٌة فلم تتجاوز العشرة ، مرجها بالعربٌة بما فٌها بعض المخطوطات ، أما الم

وٌبدو أنه ال ٌحسن الفرنسٌة واعتمد على الترجمة
3

، فهو بهذا ٌلتقً مع المٌلً ، كما ٌلتقً  

معه ومع المدنً فً رإٌته الوطنٌة للتارٌخ وتوظٌفه لبعث الروح القومٌة لدى الشباب 

كتاب الجٌبللً ٌمتاز عن والجٌل الجدٌد عموما خدمة لحاضر الجزابر ومستقبلها ، ؼٌر أن 

سابقٌه بالتبوٌب المحكم، وترتٌب األدوار التارٌخٌة ،وذكر جداول الدول ، وتراجم بعض 

 المشاهٌر، وقد أفرد  عشرون صفحة فً بداٌة الكتاب ذكر فٌها:

جمٌع المصادر التً اعتمدها فً تارٌخه مع االهتمام بذكر المإلؾ وسنة ومكان   -

 طوط إذا كان المرجع كذلك.الطبع أو تثبٌت مبلحظة مخ

توضٌح أهمٌة التارٌخ فً نظر العلماء والفبلسفة العرب منهم والؽربٌٌن واالستشهاد  -

 ببعض مقوالتهم.

تعرٌؾ التارٌخ لؽوٌا ثم علمٌا " فهو علم تعرؾ به أحوال الماضٌن من األمم  -

الخالٌة... حتى ٌتم بذلك معرفة أسباب الرقً واالنحطاط فً كل جٌل"
4

لتؤكٌد ، مع ا

 على ضرورة الدرس والمقارنه والنقد والتحلٌل ، ألن المإرخ لٌس قاصا أو اخبارٌا.

 لمحة عن العرب والتارٌخ.  -

 ما ذا ٌشترط فً المإرخ. -

تسجٌل قرار المإتمر الثقافً العربً األول لجامعة الدول العربٌة المنعقد فً لبنان  -

 حول التارٌخ. 09/09/0947بتارٌخ 

                                                           
1

 .06ص   - 0953الجزابر سنة   -المطبعة العربٌة  "تارٌخ الجزابر العامعبد الرحمن الجٌبللً "   -
2

 .07ص   -المرجع السابق   -الجٌبللً   -
3

 للكتاب بدور زوجته فً ترجمة بعض النصوص عن الفرنسٌة. 0965نوه المإلؾ فً طبعة سنة   -
4

 .08ص   -مرحع سابق   -الجٌبللً   -
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بٌداؼوجٌة لدراسة التارٌخ وكانت من أحدث اآلراء المتفق علٌها  تعلٌمات وارشادات -

 لدى علماء التربٌة والتعلٌم.

 أهمٌة اٌتداء التارٌخ. -

 وصؾ القطر الجزابري وهو تفصٌل لجؽرافٌة الجزابر مع تثبٌت ثبلث خرابط : -

 القطر والصحراء والملحقات.  - 0 

 المعادن بالقطر الجزابري.  - 9 

 زابر الفبلحٌة.خارطة الج  - 3 

كما  -بعد ذلك ٌشرع فً القسم األول من الكتاب : الجزابر العتٌقة، وقد استفاد الجٌبللً      

من كتابً المٌلً والمدنً لٌس  من حٌث المعلومات فقط ) إذ ثبتهما فً قابمة   -سبق الذكر 

الطابع  المراجع( ولكن فً تجنبه لما وقعا فٌه ، سواء من حٌث المضمون التارٌخً أو

التؤرٌخ لكل حقبة  حٌث الشكلً المنهجً للكتابة، فقد حرص على اتباع خطة واحدة فً 

ط واحد تقرٌبا، إذ درس األحوال واألطر التارٌخٌة التً مرت بها الببلد فً سار على مخط

وقد أشار إلى ذلك فً مقدمة الكتاب  –كل عهد، وأسهب خاصة فً الفترات اإلسبلمٌة 

فكان ٌذكر الدولة ونشؤتها وحدودها ونظام حكمها ووضعٌتها الدٌنٌة ( ، 06)تقدٌم ص 

والثقافٌة والحضارٌة والعمرانٌة واالقتصادٌة، وأسباب ازدهار كل دولة وأسباب انحطاطها، 

ثم ٌثبت فً آخر الحدٌث عنها جدوال للملوك واألمراء ، وجدوال آخر ألهم األحداث التً 

 ر الحكام والشخصٌات.جرت على عهدها وجدوال ثالثا ألشه

ه األولى فً جزأٌن ، وأعٌد طبعه بعد االستقبلل عتوكان الكتاب حٌن صدوره فً طب     

عدة طبعات وصلت إلى ثمانٌة ، وفً كل مرة ٌزٌد المإلؾ وٌنقح فً المعلومات حتى 

 أصبح فً خمسة أجزاء ُخصص الخامس للفهارس المختلفة.

 :نقد وتعلق

لمنارنشرت جرٌدة ا           
1

حدٌثا مع الشٌخ عبد الرحمن الجٌبللً حول كتابه " سعٌا  

وراء تشجٌع حركة التؤلٌؾ والنشر فً هذه الببلد التً كسدت فٌها سوق المعرفة ونضب  

منها معٌن اآلداب"
2
. 

كما أشادت به بعض الصحؾ المحلٌة ، والمبلحظ أن تارٌخ الجٌبللً لم ٌلق نفس      

 من المٌلً والمدنً ، رؼم قٌمته العلمٌة وثرابه التارٌخً، وما االعتمام الذي حظً به كبل

اشتمل علٌه من معلومات ؼنٌة ومتنوعة، خاصة الجداول والفهارس التً تقٌد الحوادث 

                                                           
1

 فً الجزابر العاصمة لصاحبها محمود بوروزو ،  0950مارس  99نها ٌوم الجمعة جرٌدة سٌاسٌة ثقافٌة دٌنٌة حرة، صدر العدد األول م  -

 ، وقد اشتملت على أحداث تونس والمعرب بكل التفاصٌل0954وصدر عددها األخٌر فً شهر جانفً       
2

 .09ص   -0953جوان  96  -44العدد   -السنة الثالثة   -المنار   -
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التارٌخٌة الهامة التً وقعت على عهد الدولة التً ٌإرخ لها فً كل فصل من الفصول 

ٌجابٌة أخرى هً تجنبه االنفعاالت العاطفٌة الربٌسٌة فً الكتاب، كما تمٌز الكتاب بمٌزة إ

ألن المإرخ ٌنبعً له أن ٌتحلى بصفة الهدوء والتروي فً معالجة الوقابع وتحلٌلها تحلٌبل 

موضوعٌا هادبا ورزٌنا
1

. 

والخبلصة أن المٌلً والمدنً والجٌبللً قد تمكنوا بمإلفاتهم هذه أن ٌسجلوا مٌبلد شكبل      

قابم، هذا النوع من المقاومة الذي أصبح ممكنا بفضل وعً وتبصر جدٌدا لمقاومة الوضع ال

جمٌع الذٌن استطاعوا اكتساب نصٌب من العلم، سواء فً المدارس الرسمٌة الفرنسٌة، أو 

 مدارس التعلٌم العربً الحر.

وبالتالً ٌمكن اعتبارهم ) المٌلً، المدنً، الجٌبللً( من الكتاب الملتزمٌن الذٌن ذاع       

م فً األوساط المتعلمة ، وتزداد هذه الصفة، صفة االلتزام، تدعٌما وعمقا كلما تعلق صٌته

األمر بكتاب ٌمجد الجوانب المختلفة لهوٌة الفرد الجزابري ، وبصورة أدق ٌمجد الماضر 

لربطه بالحاضر استشرافا للمستقبل، وال ٌمكن أن ٌتحقق ذلك إال ببعث الروح الوطنٌة ودعم 

ٌة العربٌة اإلسبلمٌة التً حاولت هذه المإلفات ،وؼٌرها بصور مختلفة، االعتزاز بالهو

 بعثها من جدٌد ، بعد سبات عمٌق امتد إلى قرن من الزمن.

  

                                                           
1

 .48ص   -..." مرجع سابق  ون ومنهجٌة الكتابة فً الحركة الوطنٌةالمإرخون الجزابرٌبوصفصاؾ "   -
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 :الفصل األول

 :المؤرخون السٌاسٌون:  المبحث الثانً

بفضل الكتابات التارٌخٌة للمإرخٌن الرواد بدأ مفهوم الكٌان الجزابري ٌتبلور شٌبا      

با، وقد لعبت هذه الدراسات التارٌخٌة دورا هاما فً نشر مفاهٌم األمة ، والمجتمع، فشٌ

واالنتماء القومً ، وقد ساهم فً ذلك أٌضا نشاط الحركة الوطنٌة وتكًون اآلحزاب 

السٌاسٌة، وظهور الصحافة الوطنٌة، التً أصبحت مساحات هامة لنشر الوعً القومً 

 :بجمٌع أنواعها ومستوٌاتها، وقد تجسد ذلك فً كتابات والسٌاسً فً األوساط الجزابرٌة

  -األمٌن العام للحزب الشٌوعً  -فرحات عباس فً كتابه "لٌل االستعمار" وعمار اوزقان 

فً كتابه " الجهاد األفضل" الذي نجد فٌه حدٌثا موضوعٌا عن الثورة وآراء منصفة للعلماء 

فً  أحمد طالب اإلبراهٌمًنهاٌة الثورة ، و مع تحدٌد واضح إلدٌولوجٌتهم من البداٌة حتى

و مصطفى األشرؾ فً كتابه " الجزابر: األمة  ، كتابه " من تصفٌة إلى الثورة الثقافٌة"

 والمجتمع"

وعلى منوال ما مر فً المبحث السابق ، سؤحاول عرض بعض النماذج من المإرخٌن      

وكنموذج على مساهمة الطبقة السٌاسٌة السٌاسٌٌن الجزابرٌٌن  من خبلل كتبهم ومإلفاتهم ، 

، سٌكون الحدٌث 0970فً نشر الوعً القومً فً الجزابر أو المعرفة التارٌخٌة  قبل سنة 

األشرؾ و كتابه "الجزابر: األمة فرحات عباس وكتابه " لٌل االستعمار". ومصطفى عن 

 .والمجتمع" 

 (6988/6891: فرحات عباس ) أوال

 :المولد والنشأة

بقرٌة الطاهٌر ) والٌة جٌجل( ، والده  0899أكتوبر  94عباس ٌوم  لد فرحاتو     

"السعٌد بن أحمد عباس" قابد المنطقة، كانت أسرته ثرٌة قبل طرد جده من أرضه إثر 

 0870ثم ثورة المقرانً سنة  0859مشاركته فً الثورة ضد حملة " سانت آرنو" سنة 

)وهو بن داوي( فً السجبلت  قًه الحقٌفتحول إلى مجرد فبلح، وحتى ال ٌسجل اسم

الفرنسٌة سجل اسم عباس تٌمنا بشٌخ المنطقة ) عباس(
1
. 

لئلدارة الفرنسٌة ان ٌسترجع  واخبلصهوقد استطاع والده بفضل تقلده لوظٌفة القاٌد      

"فرحات عباس" تكوٌنا علمٌا عالٌا ، فبعد دراسته للقرآن  بعض أراضً األسرة وأن ٌوفر لـ

                                                           
1

 .906ص   -" مرجع سابق أعبلم الجزابر فً القرنٌن التاسع عشر والعرشرٌنبوصفصاؾ و مجموعة من األساتذة:"   -
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فً كٌتاب القرٌة ، تابع دراسته فً المدرسة الفرنسٌة بالطاهٌر، ثم ثانوٌة قسنطٌنة، ثم  الكرٌم

 جامعة الجزابر حٌث اختار الصٌدلة.

ربٌسا لجمعٌة  0996أظهر فرحات عباس اهتماما بالؽا بالسٌاسة ،حٌث انتخب سنة      

لبة المسلمٌن  لشمال الطلبة المسلمٌن الجزابرٌٌن فً الجزابر، ثم نابب ربٌس  لجمعٌة الط

، واستمر فرحات عباس فً نشاطه السٌاسً بكل عزٌمة 0999افرٌقٌا التً أسست سنة 

 واصرار ال ٌثنٌه عن ذلك ال التهدٌد وال السجن.

المدنٌة فً ظل االدماج ثم فً الحقوق السٌاسٌة و وقد كان نصٌرا متحمسا للمساواة      

فدرالٌة تابعة لفرنسا، لٌتحول بعدها للمطالبة تحول للمطالبة بتكوٌن جمهورٌة جزابرٌة 

ربٌسا ألول حكومة  0958سبتمبر  09باإلستقبلل التام بعد انضمامه للثورة ، وقد عٌن فً 

 جزابرٌة مإقتة فً القاهرة.

، لٌتولى رباسة  0969جوان  30وبعد اعبلن توقٌؾ إطبلق النار، دخل الجزابر فً      

 0963جوان  03، ثم استقال من هذا المنصب فً 0969سبتمبر  90المجلس الوطنً فً 

إلى أدرار فً  0964جوٌلٌة 03لعدم موافقته على النهج االشتراكً للببلد، وقد نفً فً 

لٌوضع تحت  0965جوان  08الجنوب الجزابري، ظل هناك لؽاٌة إطبلق سراحه فً 

عد النداء الذي وجهه ، ب0976مارس  00اإلقامة الجبرٌة فً منزله وقٌدت حرٌته ابتداء من 

(0909/0990) للشعب ووقعه مع الشٌخ محمد خٌر الدٌن


،  وحسٌن لحول


وابن  

(0990/9009)خدة


ٌطالب فٌه بإطبلق الحرٌات السٌاسٌة وانسحاب الجزابر من الحرب 

 الصحراوٌة المؽربٌة.

حرر من اإلقامة المحروسة وقد ٌبس من محاولته  0977جوان  03وفً تارٌخ      

فً الجزابر  0985دٌسمبر  94اإلصبلحٌة فاعتزل السٌاسة وتفرغ للكتابة إلى أن توفً فً 

                                                           
-  ربٌسها الشٌخ البشٌر اإلبراهٌمً بعد وفاة مصلح وعبلمة جزابري مجاهد، عضوا مإسسا لجمعٌة العلماء المسلمٌن الجزابرٌٌن، وكان ناببا ل 

 هالشٌخ ابن بادٌس، له كتاب مذكرات فً جزأٌن تتضمن حٌاته العلمٌة والعملٌة و عبلقاته  بالقوى السٌاسٌة واإلصبلحٌة فً الجزابر ، ودور    

 بتصرؾ( 006،ص 9فً مسٌرة الجزابر المعاصرة.)معجم أعبلم الجزابر فً القرنٌن التاسع عشر والعشرٌن ، ج    
-  من مدٌنة سكٌكدة بالشرق الجزابري، بدأ النضال السٌاسً فً الثبلثٌنات من القرن العشرٌن فً صفوؾ حزب الشعب، وٌعتبر الشخصٌة 
 ى صفوؾ   ، فاجؤه أول نوفمبر فً القاهرة فانضم إل0950الثانٌة فً الحزب بعد ربٌسه مصالً الحاج، حٌث شؽل منصب الكاتب العام إلى سنة    

 عدم تحمله مسإولٌة القرارات التً كان ٌتخذها قادة الثورة لعدم موافقته علٌها، و انسحب من الحٌاة السٌاسٌة  0956الثورة بتحفظ، أعلن سنة     

 رحات عباسبعد البٌان الذي وقعه مع ف 0976رافضا جمٌع المناصب التً عرضت علٌه، عاد للظهور على الساحة السٌاسٌة فً شهر مارس    

 " منشورات برزخ، الحرب تبدأ فً الجزابر 0954والشٌخ خٌرالدٌن وابن خدة ضد سٌاسة الربٌس بومدٌن فً تسٌٌر الببلد.) محمد حربً "    

 (.087، ص 9005الجزابر ،    
- بة المسلمٌن، كان صٌدلٌا من مناضلً ولد بالبرواقٌة، ابن قاض ، بدأ نشاطه فً الكشافة اإلسبلمٌة الجزابرٌة، ثم مناضبل فً صفوؾ الطل 
 خلفا لفرحات عباس، بعد االستقبلل انسحب من الحٌاة  0960حزب الشعب، تقلد عدة مناصب سٌاسٌة ، ربٌسا للحكومة الجزابرٌة المإقتة سنة   

 ،بتصرؾ(59،ص0عشر والعشرٌن،جالسٌاسٌة وركز نشاطه فً صٌدلٌته الخاصة بالجزابر العاصمة.معجم أعبلم الجزابر فً القرنٌن التاسع   
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لحٌاة فرحات  ، هذا مختصر موجز جدا العاصمة ودفن فً مقبرة العالٌة فً مربع الشهداء

 السٌاسً والمجاهد الجزابري الذي تزعم الفكر اللٌبرالً فً الجزابر طوال حٌاته.،عباس 

 :آثاره العلمٌة

 ترك فرحات عباس مجموعة من المإلفات هً:     

وهو مجموعة من المقاالت كان  0930الشاب الجزابري بالفرنسٌة صدر سنة   -

باسم مستعار هو  0909ٌنشرها فً جرٌدة " اإلقدام" التً أسسها األمٌر خالد سنة 

 مع مقدمة جدٌدة. 0980وأعاد طبعه سنة  )ابن سراج(،

 (.La nuit colonialeاإلستعمار )حرب الجزابر وثورتها : لٌل  -

 .0980( صدر سنة Autopsie d’une guerreتشرٌح حرب ) -

 .0984( سنة L’indépendance confisquéeاالستقبلل الُمصادر ) -

و العدٌد من المقاالت التً نشرت فً مجبلت وصحؾ متعددة ، أشهرها المقال الذي نشره 

 En marge duا هً أنا ")فرنس  -بعنوان " على هامش الوطنٌة  0936عام 

nationalisme : la Françe c’est moi ٌنفً فٌه وجود وطن جزابري ، وقد رد علٌه آنذاك )

الشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌس ، وهو المقال الذي ظل ٌتذكره معاصروه على الخصوص، 

ؼٌر أنه من الخطؤ الكبٌر حصر مسٌرة ؼنٌة ومعقدة كمسٌرة فرحات عباس فً هذه 

 .الواقعة

ومن هذا اإلرث الخصب سؤركز على كتاب لٌل اإلستعمار كمثال على تكون الوعً      

 التارٌخً لدى النخبة الجزابرٌة  السٌاسٌة المثقفة.

وهو كتاب متوسط الحجم ألفه فرحات عباس باللؽة الفرنسٌة وقام بترجمته إلى العربٌة      

، وقد انتهى المإلؾ من كتابته مؽربوطبع فً مطبعة فضالة بالمحمدٌة فً ال أبوبكر رحال

، وأهداه إلى الشعب الجزابري وإلى جٌش التحرٌر الوطنً و إلى الجزابرٌات 0960سنة 

لمساهمتهن الوافرة فً الجهاد، وإلى الشعوب الشقٌقة والصدٌقة التً نددت بالحرب 

اإلستعمارٌة وإلى فرنسًٌ الجزابر المتبصرٌن
1

. 

للحٌاة السٌاسٌة فً الجزابر والنضال الوطنً فً فترة وهو كتاب هام جدا ٌإرخ      

االحتبلل، رؼم أن مإلفه ٌنكر حقه فً التؤلٌؾ التارٌخً، وٌتسم أسلوب الكتاب بالبساطة 

والوضوح، مقارنة بؤسلوب األشرؾ الذي ٌكاد ٌكون فلسفٌا، وٌقدم فرحات عباس فً مإلفه 

إولٌات وخاصة مسإولٌات الرجال شهادة نزٌهة مجردة من كل حقد وضؽٌنة وتحدٌد للمس

                                                           
1
 دون تارٌخ. ص اإلهداء.  -المؽرب   -المحمدٌة   -مطبعة فضالة   -" ترجمة أبوبكر رحاللٌل اإلستعمارفرحات عباس "   - 
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الذٌن تقلدوا زمام الحكم فً فرنسا منذ أربعٌن سنة، وفً نفس الوقت ٌشرح للشباب 

الجزابري األسباب التً أدت إلى الثورة المسلحة للقضاء على خرافة "الجزابر الفرنسٌة"
1

  .

ُمستعَمر ظل  وهو فً نفس الوقت ) الكتاب( عجالة لتارٌخ االستعمار الفرنسً ، ألفه رجل

متمسكا بؤصله وأجداده ولكنه ال ٌجحد فضل أوروبا وفرنسا فً ازدهار المدنٌة
2
. 

ٌحتوي الكتاب على مقدمة وأربعة فصول هً سرد لتارٌخ الحركة الوطنٌة مع إشارة      

شاهد وفاعل ومتفاعل مع األحداث التً قبل إلى الماضً القرٌب ) بداٌة االحتبلل( من 

  -التً تتكون من عشر صفحات  -طوال هذه الفترة، وتشكل المقدمة عاشتها الببلد 

األرضٌة األساسٌة للكتاب كله، ففٌها خبلصة لكفاح مستمر ونضال طوٌل فً ظل نظرٌات 

أثبت الواقع بطبلنها، فنظرٌة العدالة مثبل التً ظلت الثورة الفرنسٌة تتؽنى بها ،كانت 

القوة تحل محل القانون، كذلك األمر بالنسبة  مرهونة بنظرٌة القوة، ففً فكر المستعمر

تدافع عن حقوق اإلنسان وعن حرٌة الشعوب،  0789للحرٌة ، ففرنسا التً كانت سنة 

أصبحت فً الجزابر وؼٌرها من المستعمرات، تدافع عن االقطاعٌات واالمتٌازات
3

 ،

الستؽبلل وبدعوى الدفاع عن الؽرب وعن المدنٌة المسٌحٌة أصبحت تقؾ موقؾ الشرطً 

الشعوب المستضعفة وتتزعم " المٌز العنصري" هذا المٌزالذي ٌظهر صارخا بٌن 

الجزابرٌٌن أصحاب األرض " األهالً" واألوروبٌٌن الذٌن حاولوا بكل جهدهم أن ٌحلوا 

محلهم، إن الجزابر لم تكن أبدا أرضا ببل شعب وببل تارٌخ كما ٌدعً الفرنسٌون ، لذلك ال 

ٌع المؽالطات التارٌخٌة ، تلك المؽالطات التً شوهت صورة الماضً، بد من استبصال جم

حة ارفً روح من الصوتبقى دابما حجر عثرة قابما دون تسوٌة مشاكل الحاضر، 

واالخبلص
4
. 

وبعد طرح إشكالٌات هذا الحاضر وأعمال المستعمر المنافٌة لئلنسانٌة ، ومقاومة      

إذا كانت فرنسا ستدرك آخر  فرحات عباس تساءلالشعب الجزابري بكل عناصره وقواه ، ٌ

وهذا رأي واقعً وعمٌق وأثاره  األمر بؤن ثقافتها وعلومها أشد قوة من قنابلها وجنودها

 مازالت سابدة فً الجزابر الٌوم بعد مضً نصؾ قرن عن كتابته.

النفسٌة"  بعد هذه المقدمة أو األرضٌة ٌنتقل المإلؾ إلى الفصل األول :"ماوراء الحركة     

على وفٌه ٌإكد الكاتب عروبة الجزابر واسبلمها ،فهما ٌكونان الحقٌقة التارٌخٌة الجوهرٌة 

قواته وجٌوشهمن رؼم الرؼم من زعم االستعمار ، وعلى ال
5

، ثم ٌشٌر إلى دور الفبلحٌن 

وٌشٌد   -كما سنرى الحقا وهو فً هذا ٌلتقً مع مصطفى األشرؾ  -وأصحاب األرض 
                                                           

1
 .00المرجع نفسه ، ص    -

2
 المرجع نفسه ، نفس المكان.   -

3
 .05المرجع نفسه ، ص   -

4
 .07المرجع نفسه ، ص   -

5
 .95نفسه ، ص  المرجع  -
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سبٌل اإلحتفاظ بؤراضٌهم رؼم تفنن الحكام االستعمارٌٌن فً سن القوانٌن بكفاحهم فً 

المتعاقبة لحرمانهم منها ، واالستٌبلء على أكثرها خصوبة وارؼامهم على اللجوء إلى 

 .-ولعله هنا ٌذكر بما عانته عابلته شخصٌا  -المناطق الجبلٌة الوعرة الفقٌرة 

فٌرد علٌها فرحات عباس بحجة دامؽة، بؤن من أما نظرٌة " ال تارٌخٌة الجزابر"      

أسباب االحتبلل الربٌسٌة رفض فرنسا رد دٌون الدولة الجزابرٌة ، أما اإلدعاء بؤن الجزابر 

أرض ببل شعب فهو أكثر من ؼرٌب ألن قادة جٌش االحتبلل ٌعترفون باإلجماع "... بؤنهم 

دفاع المستمٌت عن كل شبر من  وجدوا شعبا قوٌا شجاعا دافع  -حٌنما احتلوا الجزابر -

وطنه كما كان ٌدافع عن إرثه العربً واإلسبلمً بؤكمله"
1

، وهذا ٌضع فرنسا أمام سإال 

( سنة لم تستطع اإلجابة علٌه بصفة موضوعٌة: هل 030مطروح منذ مابة وثبلثٌن )

ٌستطٌع مواطن عربً ، بربري، وهو وارث حضارة رابعة ولؽة قٌمة وتقالٌد محترمة، أن 

ٌدافع بصفته تلك عن هذا الوطن وأن ٌعتز باإلنتماء إلٌه؟
2

. والجواب بطبٌعة الحال هو نعم، 

وهذا ما ٌفسر قٌام الثورة التحرٌرٌة ولجوء الشعب إلى الكفاح المسلح فهو الضمان الوحٌد 

لحرٌته واستقبلله ، وكؤن الكاتب بهذا التساإل ٌبرر وضع الحرب القابمة بٌن الطرفٌن حٌث 

وصفه للوضع المهٌن الذي بلؽه الشعب الجزابري تحت نٌر االستعمار الفرنسً  ٌواصل

فٌقول :"... نرى عشرة مبلٌٌن من الجزابرٌٌن طرحوا إلى الحضٌض األسفل فً مجتمع 

 ألؾ أوروبً جاإوا من كل حدب 800ٌزعم أنه عصري ومتمدن، ومن جهة أخرى نرى 

الحكم، واؼتصبوا ثروات ببلد عربٌة ، هذه استؤثروا بالوظابؾ كلها وتقلدوا زمام  وصوب

هً الصورة الناطقة لما ٌسمونه ) الجزابر الفرنسٌة("
3
. 

" فٌوضح فٌه سنة من التقتٌل والقوانٌن العنصرٌة 030أما الفصل الثانً وعنوانه "      

من   -ٌعنً الفترة التً أُلؾ فٌها الكتاب   -الكاتب أن تارٌخ افرٌقٌا وآسٌا قد ُكتب لحد اآلن 

نزاهة بعضهم، فبل بد من القول بؤن هإالء المإرخٌن قد  معطرؾ مثقفٌن أوروبٌٌن ، و

كتبوا دابما لمواطنٌهم ولذا فإنهم دافعوا بوعً أو بؽٌر وعً عن مصالح وطنهم، فتارٌخ 

الشعب المستعمر ٌحرؾ وٌشوه خاصة إذا كتبه مستعمره) بكسر المٌم( ، ولذلك من الواجب 

رحات عباس "... أن ندخل فً المستقبل تعدٌبلت وتصحٌحات وتحوٌرات علٌنا ، ٌقول ف

على كتب التارٌخ الرابجة الٌوم، وال ٌتسنى ذلك إال حٌن تكتب شعوب افرٌقٌا وآسٌا 

تارٌخها بنفسها"
4
. 

                                                           
1

 .97المرجع نفسه ، ص   -
2

 .30المرجع نفسه ، ص   -
3

 .34المرحع نفسه ، ص   -
4

 . ) ومع ذلك فإن هذا التحرٌؾ لم ٌمنع بعض المإرخٌن النزهاء من االعتراؾ بشخصٌة الجزابر المسلمة 50المرجع نفسه ، ص   -

 (. 64ص   -ة وشخصٌة الشعب الجزابري وشرعٌة وجودهما كوحدة قومٌ      
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وٌواصل فرحات عباس فً نفس الفصل ) الثانً( وتحت عنوان فرعً " ثمن تعمٌر      

ا قامت به الجٌوش الفرنسٌة منذ الوهلة األولى لئلحتبلل ، من ببلدنا باألوروبٌٌن " وصؾ م

قتل ونهب وحرق مع ذكر شهادات حٌة على ذلك، للعدٌد من أفراد الجٌش الفرنسً منهم 

الجنرال " كافٌنٌاك" والدكتور بودٌشون الذي جاء فً كتابه " خواطر عن الجزابر سنة 

نا هو نشر الرعب" والكاتب فاران وهو " :" من البدٌهً أن أقصر الطرق لبلوغ ؼاٌت0945

من أساطٌن " فرنسة الجزابر" فً كتابه " هل تصبح الجزابر فرنسٌة" قال:" ٌجب علٌنا أن 

نستولً شٌبا فشٌبا بدون هوادة  وال شفقة على جمٌع مراتعهم ومراعٌهم ونثقل كواهلهم 

بضرابب مرهقة حتى تتعذر علٌهم الحٌاة"
1

ن نزع الملكٌة من ٌد ، وٌقول استعماري آخر " إ

األهالً هو الشرط األساسً الذي ال مناص منه الستٌطان الفرنسٌٌن
2

"كما ٌقول شارل 

فوري ) عالم اجتماعً(:" إن هجرة األوروبٌٌن إلى الجزابر ٌجب أن تكون عارمة 

جارفة
3

رسٌٌر و"  فضبل عن شهادات الجنرال بٌجو وروفٌقو وترٌزٌل وكلوزٌل والم

من زبانٌة االحتبلل، مع مقاطع كثٌرة من كتاباتهم ورسابلهم  ودامرٌمون وؼٌرهم

ٌُصدق صدوره عومذكراتهم ، عما قاموا به من أعمال الحرق والقتل و ن الدمار مما ال ٌكاد 

دعاة الحضارة والحرٌة، وقد خصص الكاتب لذلك قسما هاما من الكتاب، مع ذكر 

كتؤسٌس المراكز االستعمارٌة فً المدن  السٌاسات المختلفة للحكومات الفرنسٌة فً الجزابر،

الساحلٌة والمتٌجة، وتوالً وفود الجماهٌر الؽفٌرة من األروبٌٌن لئلستٌطان فً الببلد، مع 

 شرح موسع لقانون التجنٌس للٌهود وؼٌرها. 

استعمارٌة   -وفً نفس الفصل دابما وتحت العنوان الفرعً الموالً" دولة جزابرٌة     

ٌُذكر المإلؾ بالقوانٌن والنظم التً سنها االستعمار لحكم  تعقب دولة الداي فً الجزابر" 

الجزابر وٌختم الحدٌث فً الموضوع بقوله:" وجدت الجزابر نفسها شٌبا فشٌبا خاضعة 

لسلطتٌن : سلطة قانونٌة هً سلطة بارٌس، وسلطة فعلٌة هً سلطة الجزابر، أما سٌدنا 

معا: فهو فرنسً فً بارٌس وجزابري فً الجزابر، ( فإنه ٌمارس السلطتٌن colonالمعمر )

أما الجزابري فبل حول له وال قول، وال سلطة ال هنا وال هناك، فً بارٌس ؼابب مهجور 

وفً الجزابر قاصر محجور"
4
. 

" ٌسرد فرحات الثورة بالقانون أمر مستحٌل أو تجربة جٌلًوفً الفصل الثالث "      

خاضه منذ شبابه المبكر، لٌس حبا فً السٌاسة ، ولكنه  عباس مراحل الكفاح السٌاسً الذي

بسبب ما ٌجري فً الببلد ، حتى تولٌه رباسة الحكومة   -حسب قوله   -كان مضطرا 

                                                           
1

 .74المرجع نفسه ، ص   -
2

 76المرجع نفسه ، ص    -
3

 77المرجع نفسه ، ص   -
4

 .095المرجع نفسه ، ص   -
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المإقتة  لٌس حبا فً السلطة ألن " السلطة ال قٌمة لها إال إذا كانت ُتمارس وسط شعب 

حر"
1
. 

 كونٌةبالتفصٌل من انتهاء الحرب ال سٌةالسٌا وقد انطلق فً تؤرٌخه للحركة الوطنٌة     

األولى، حتى عشٌة الثورة التحرٌرٌة، ُمذكرا بالجهود والمساعً التً ُبذلت من طرؾ جمٌع 

الوطنٌٌن فً سبٌل تؽٌٌر وضعٌة الجزابرٌٌن المزرٌة، ألنه كان ٌإمن بؤن األمن السٌاسً 

ده " كما ٌقتضً ذلك شرفه واألولً ألي انسان ٌقتضً أن ٌكون ذلك اإلنسان مواطنا فً ببل

وكرامته ، إن نسٌنا بؤننا جزابرٌون فقد ؼالطنا أنفسنا ، فمن المستحٌل أن نمحً فً ٌوم 

واحد عشرات القرون من التارٌخ"
2
. 

وعندما فشلت جمٌع المحاوالت التً قام بها فرحات عباس وؼٌره من المناضلٌن ،      

ة بٌنها وبٌن الجزابر ، واالعتراؾ بالجمهورٌة وٌبس نهابٌا من اقناع فرنسا بإقامة فدرالٌ

الجزابرٌة فً ظل التبعٌة لفرنسا كتب ٌقول"... أٌن أحبلم شبابً وأوهامه؟ قد ارتطمت تلك 

األحبلم بصخرة الحقابق المرة، أٌن فولتٌر ومونتسكٌو ودٌدرو وؼٌرهم... أٌن مبادئ ثورة 

. ظهر جلٌا أن النظام ؟ أٌن جان جاك روسو وسان جوست والمارسٌٌر ؟..0789

االستعماري ال ٌرتكز على مبادئ قانونٌة ... ألنه ولٌد العنؾ والظلم ولذا ال ٌمكن له أن 

ٌعٌش وٌترعرع إال فً الظلم والعنؾ، وحٌث أن الحدٌد ال ٌفله إال الحدٌد ، فإن االستعمار 

ال ٌخضع إال للعنؾ وال ٌستسلم إال للقوة"
3

ومة المسلحة كوسٌلة ، وهذه بداٌة القناعة بالمقا

 وحٌدة للحصول على الحقوق المشروعة  للجزابرٌٌن.

التحرٌر  من العمل السري إلى تكوٌن جبهةبعدها ٌؤتً الفصل الرابع واألخٌر وعنوانه"      

" وبعد حدٌث مطول عن أسباب ومقدمات الثورة الوطنً إلى الجهاد فً سبٌل االستقبلل

رة من التفاإل فٌقول :" ... وال زال الكفاح مستمرا... ثم وإرهاصاتها، ٌختم كتابه بروح كبٌ

أشعتها البٌضاء على شعب مستقل، حر   -بحول هللا   -تشرق الشمس سراجا وهاجا، تسدل 

ٌعمل وٌتعلم، حر ٌنشا وٌبنً مستقبله فً جو من الدٌموقراطٌة واألخوة والعدالة 

االجتماعٌة"
4

توضح الوالٌات الست حسب ، ثم االمضاء : فرحات عباس، ثم خرٌطة  

 التقسٌم أثناء الثورة.

لمرحلة  إرخفالكتاب إذن من الكتب التارٌخٌة األولى التً تصدر عن جزابري  ٌ     

حاسمة من تارٌخ الببلد، أو ٌمكن اعتباره كذلك سٌرة ذاتٌة لمناضل كان صانعا للحدث و 

ٌُذكر فٌه البلد  ا بالجذور األصٌلة لهذامساهما فٌه، داخل الوطن وخارجه، مع محطات كثٌرة 

                                                           
1

 .097ص   -المرجع السابق   -
2

 .903ص   -المرجع السابق   -
3

 .930ص   -المرجع السابق   -
4

 .983ص   -المرجع السابق   -
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تارٌخا ودٌنا ولؽة وحضارة ، وذلك بفضل المعرفة التارٌخٌة والوعً القومً الذي أخذ 

 ٌنتشر فً جمٌع األوساط الجزابرٌة دون استثناء.

 

 (6861/9999: مصطفى األشرف )ثانٌا

 :المولد والنشأة

اوالد بوزٌان بلدٌة  فً الكرمة دوار 0907مارس  07ولد مصطفى األشرؾ ٌوم        

سٌدي عٌسى ) والٌة مسٌلة حالٌا(


ربٌا وفرنسٌا، فبعد تلقى منذ طفولته تعلٌما مزدوجا ع ، 

حصوله على شهادة التعلٌم االبتدابً ، واصل دراسته بثانوٌة ابن عكنون فً الجزابر 

العاصمة ثم فً المدرسة الثعالبٌة


 .0940إلى ؼاٌة سنة   -المعهد العربً الفرنسً   - 

وبعد   -بارٌس –دراسته بجامعة السربون انتقل إلى فرنسا حٌث واصل فً األربعٌنات      

 Louisتخرجه التحق بالتعلٌم حٌث دًرس فً ثانوٌة مستؽانم ثم فً ثانوٌة "لوٌس الكبٌر" )

le Grand تكفل بمهمة حٌث  0939( فً بارٌس، انخرط فً حزب الشعب منذ سنة

اشتهر بمقاالته السٌاسٌة واالقتصادٌة والتارٌخٌة التً كان ٌنشرها فً االشهار والتوعٌة ، و

  Le parlement Algérien و "الحركة الجزابرٌة" "البرلمان الجزابري" :صحؾ الحزب

لسان حال فدرالٌة فرنسا لحزب " حركة انتصار الحرٌات  L’Action Algérienneو 

جرٌدة " النجمة الجزابرٌة" احدى جرابد كما تولى رباسة تحرٌر  ،(MTLDالدٌموقراطٌة" )

 الحزب فً بارٌس.

وعند نشوب األزمة التً أدت إلى انشقاق الحزب وبداٌة النزاع بٌن جناحٌه :      

المركزٌٌن والمصالٌٌن ، اتخذ موقفا محاٌدا إلى أن التحق بجبهة التحرٌر الوطنً حٌث ُكلؾ 

، بعد وقوع حادثة اختطاؾ الطابرة 0956أكتوبر  99بمهمة  االعبلم واالشهار، اعتقل فً 

التً كانت تقله مع قادة الثورة المعروفٌن : محمد بوضٌاؾ، أحمد بن بلة، محمد خٌضر، 

ٌفٌانئحسٌن آٌت أحمد، ولم ٌطلق سراحه إال أثناء مفاوضات 


ألسباب  0960أواخر سنة  

ة ثم انتقل منها إلى قامة الجبرٌة فتمكن من الفرار إلى القاهراإلصحٌة لكنه ُوضع تحت 

                                                           
-  ر العاصمة، ثم ضمت إلى والٌة المدٌة، وتتبع حالٌا والٌة المسٌلة.سٌدي عٌسى كانت تابعة للجزاب 
- لعربًمن المعاهد أو المدارس الثبلثة التً كانت تلقن لطلبتها تعلٌما فرنسٌا وعربٌا ٌإهلهم إلكتساب ثقافة مزدوجة تقوم على معرفة التراث ا 

 لمً.فً التحصٌل الع –ساعتها   -و المؽاربً والمناهج الحدٌثة     
 -  Evian les Bains   مدٌنة فرنسٌة قرب بحٌرةLéman      ًبها محطة معدنٌة ، تمت فٌها المفاوضات بٌن فرنسا وجبهة التحرٌر الوطن 

 .0969التً انتهت بوقؾ إطبلق النار واستفتاء تقرٌر المصٌر وبالتالً استقبلل الجزابر سنة    
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تونس، عٌن مصطفى األشرؾ عضوا بالمجلس الوطنً للثورة الجزابرٌة وكان من 

الشخصٌات التً صاؼت مٌثاق طرابلس


 .0969سنة  

 بعد االستقبلل تولى عدة مناصب ومهام منها:     

 .0969مدٌر تحرٌر جرٌدة المجاهد سنة   -

 .0965سفٌرا للجزابر فً األرجنتٌن سنة  -

 للجزابر فً البٌرو. سفٌرا -

 (.0977/0979)  ةوزٌرا للتربٌة الوطنٌ -

 سفٌرا فً المكسٌك. -

 .0989ممثبل للجزابر فً منظمة الٌونسكو سنة  -

عضوا فً المجلس الوطنً  0999أحٌل على المعاش ، ثم عٌن سنة  0986وفً سنة 

 االنتقالً الذي نصبه الربٌس محمد بوضٌاؾ.

 أثاره العلمٌة:

تقلب مصطفى األشرؾ فً الوظابؾ السٌاسٌة، فإنه لم ٌترك العمل فً ن مرؼم على ال     

المجال الثقافً، إنه المثقؾ الُمسٌس
1

الذي كرس قلمه لمعالجة القضاٌا الوطنٌة السٌاسٌة   

الثقافٌة، فقد كتب العدٌد من المقاالت تناولت قضاٌا تارٌخٌة وثقافٌة وسٌاسٌة وأدبٌة، فً و

 نشرٌات مختلفة منها:

 .Revue Esprit  -لة الفكر مج  -

 . Les Temps moderne  -األزمنة الحدٌثة  -

 .Les Cahiers Internationaux  -الدفاتر العالمٌة   -

 . Présence Africaine  -الوجود اإلفرٌقً  -

 أما كتبه فهً:

1 -  Chansons des jeunes filles arabes , Paris, 1953. 

2 -  L’Agérie :Nation et Société , Maspero,1965. 

                                                           
  0969جوان  4ماي و  97اع المجلس الوطنً للثورة الجزابرٌة الذي انعقد فً طرابلس ) لٌبٌا( بٌن أو برنامج طرابلس، انبثق عن اجتم  

 حضره قادة الثورة ) أعضاء الحكومة المإقتة للجمهورٌة الجزابرٌة بقٌادة ٌوسؾ بن خدة وقٌادة األركان العامة برباسة هواري بومدٌن(      
 ٌة وسٌاسة الجزابر الجدٌدة.و تمحور العمل حول تحدٌد اٌدٌولوج     

1
 ،9005سنة   -مخبر الدراسات التارٌخٌة والفلسفٌة، جامعة منتوري، قسنطٌنة، العدد السابع  -مجلة الحوار الفكري  -عبد الكرٌم بوصفصاؾ  - 

 .96ص      
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3 -  Ecrits didactiques sur la culture, l’histoire et la société en 

Algérie, Alger, 1988. 

4 -  Algérie et Tiers- monde : Agression,Résistances,et solidarités 

intercontinentales, Alger 1989.                    

5 -  Littératures de Combat : Essai d’introduction, etudes et 

préfaces , Alger ,1991. 

6 -  Pays de longue peine… (Recueil de poèmes) Françe 0994. 

7 -  Des noms et des lieu, mémoires d’une Algérie oubliée ,Alger, 

1998. 

8 -  Les Ruptures et l’oubli , Alger, 9004.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

سؤتناول بالبحث والتحلٌل كتابه : الجزابر: األمة والمجتمع، االنتاج الوفٌر ومن هذا       

ثم صدر فً  0965هذا الكتاب الذي صدر باللؽة الفرنسٌة عن دار النشر ماسبٌرو سنة 

، وقد قام بترجمته 0978طبعة ثانٌة عن الشركة الوطنٌة للنشر واإلشهار بالجزابر سنة 

، ثم طبع  0983الجزابر سنة   -عٌسى ونشرته المإسسة الوطنٌة للكتاب  األستاذ حنفً بن

 .9004الجزابر سنة   -الكتاب مرة ثالثة باللؽة الفرنسٌة فً منشورات القصبة 

ٌتكون الكتاب فً ترجمته العربٌة من مقدمة وأحد عشر فصبل كلها عبارة عن مقاالت      

، أما الفصل الثالث 0965إلى جانفً  0954رٌل كتبها المإلؾ فً أوقات مختلفة تمتد من أف

، أي بعد 0976) الجوانب النفسٌة فً الؽزو االستعماري( فقد كتبه المإلؾ فً شهر جانفً 

عشر سنوات من كتابته لبقٌة المقاالت المرتبة فً الكتاب على شكل فصول على النحو 

 :آلتًا

المقاومة( أفرٌل سنة  الفصل األول: بٌن االستعمار واإلقطاعٌة ) حول تارٌخ  -

0954. 

الفصل الثانً: الوطنٌة فً البوادي واألرٌاؾ ) تقسٌم تارٌخ الجزابر الحدٌث إلى  -

 .0955ثبلث مراحل( مارس سنة 

، سبقت 0976الفصل الثالث: الجوانب النفسٌة فً الؽزو اإلستعماري ، جانفً  -

 اإلشارة إلٌه.
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 .0956مارس   - يرالفصل الرابع: مسٌرة الجزابر إلى الحرٌة، فٌف -

 .0956جوان   -الفصل الخامس: مسٌرة القومٌة التحرٌرٌة إلى الوحدة  -

وتنظٌم المقاومة والكفاح ،  0830الفصل السادس: االتجاه الثوري فً المدن منذ  -

 .0956أكتوبر   -سبتمبر 

إلى  0830الفصل السابع: الخط الثابت فً سلوك االستعمار سٌاسٌا وعسكرٌا من  -

 .0960جانفً   - 0960مبر ، دٌس0960

 .0960الفصل الثامن: الجوانب المجهولة من الثورة الجزابرٌة ، جوٌلٌة  -

 .0969أوت  7الفصل التاسع: الجزابر المستقلة: من النكسة إلى الوحدة،  -

 .0969أوت  94الفصل العاشر : وقابع وآفاق ثورٌة،  -

لثقافٌة الجزابرٌة ، الفصل الحادي عشر:نظرات اجتماعٌة حول الحركة القومٌة وا -

 .0964مارس 

( ضمنها آراإه حول 0965جانفً  99ٌستهل األشرؾ كتابه بمقدمة طوٌلة ) كتبت فً      

العدٌد من اإلشكاالت الواردة فً الكتاب مذكرا بالبعد الزمنً الذي ٌفصل بٌن المقاالت مما 

ا كان ناتجا عن ٌجعلها تبدو وكؤنها متناقضة وؼٌر متجانسة ، لكنه تناقض ظاهري ربم

تطور األمور وتؽٌر النظرة العامة لؤلحداث، وقد أشار بكل بوضوح أن هدفه األساس من 

كتاباته المتعلقة بعهد االحتبلل هو العمل على "دحض الحجج الباطلة وكشؾ الحقابق 

الناصعة ، وإعادة الحق إلى نصابه من الداخل، بعد ما رأٌنا المإرخٌن الفرنسٌٌن ٌشوهونه 

لخارج"من ا
1

، ثم ٌذكر " مدرسة الجزابر" التً استؤثرت بالتارٌخ الوطنً للببلد قصد 

التشوٌه والتزوٌر، وهو فً هذا ٌلتقً مع المٌلً والمدنً والجٌبللً وؼٌرهم، ؼٌر أنه 

ٌختلؾ عنهم فً طرٌقة التناول للقضٌة، فهو لم ٌقترح قراءة عامة لتارٌخ الجزابر، ولم 

ول المراحل والعصور كما فعل السابقون، بل ركز على تارٌخ ٌإلؾ كتابا تارٌخٌا ٌتنا

االحتبلل وتناوله بشكل ال ٌمكن الفصل فٌه بٌن المثقؾ والمناضل السٌاسً ، فقد كان من 

التؤسٌس لخطاب وطنً ٌزٌل َوهَم "ال   -فترة االحتبلل  -الضروري العاجل فً تلك الفترة 

تعمر الذي كان ٌسعى جاهدا لهدم كل ستارٌخٌة الجزابر" وٌكشؾ بوضوح أهداؾ الم

 مقومات المجتمع الجزابري.

وبالتالً فإن النهج الذي اتبعه فً كتاباته كان مرسوما فً هذا السٌاق ومتؤثرا بالتوجه      

الذي ٌفرضه النضال الوطنً و الكفاح المسلح والحرص على " تخلٌص التارٌخ من 

االستعمار"
2
. 

                                                           
1
 .05ص   - 0983  -الجزابر   -" المإسسة الوطنٌة للكتابالجزابر: األمة والمجتمعمصطفى األشرؾ "   - 
2
 .06ص   -المرجع السابق  - 
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راسخا ال ٌساوره الشك فً أن الكٌان الجزابري موجود ال وٌعتقد األشرؾ اعتقادا      

مة متمثلة فً شعب ، أو مجال إلنكاره وسواء أكان وجوده كؤمة متمثلة فً دولة ، أو كؤ

قومً موحد الكلمة ، فاألمر واحد ، ألن الجزابرٌٌن كانوا ٌشعرون شعورا  كمجرد وطن

ٌقضة الدابمة واالستعداد المستمر من أجل واضحا بؤنهم ٌإلفون كٌانا قومٌا ، وأنه البد من ال

الدفاع عن وطنهم
1
. 

وبعد استعراض  الدور الهام الذي لعبته الجزابر فً منطقة البحر األبٌض المتوسط      

عبر تارٌخها العرٌق، وبعد تحدٌد المفاهٌم القومٌة التً كانت بمثابة السبلح للشعب فً 

المستمر الذي قام به الفبلحون من أجل استرداد  كفاحه الصامت الطوٌل، ذٌكر بالعمل الشاق

األراضً المؽتصبة منهم ، وما بذلوه من جهد، وما أظهروه من صبر وشجاعة وتضامن 

فً حركات التمرد العدٌدة التً قاموا بها طوال فترة االحتبلل، ودورهم الحاسم والفعال 

برٌة التً صبرت على المكاره خبلل الثورة التحرٌرٌة الكبرى.  مما ٌإكد وجود األمة الجزا

بل   -لٌس على المستعمرٌن فقط  -من أجل صٌانة مإسساتها االجتماعٌة وفً هذا رد حاسم 

النظرٌات االستعمارٌة   -من حٌث الٌشعرون  -حتى على بعض الجزابرٌٌن الذٌن عززوا 

هٌةحٌنما قالوا بؤن االستعمار أمر حتمً ، تفرضه الخطة السٌاسٌة أو الحكمة اإلل
2
. 

لٌست نظرة انطباعٌة تختلط فٌها الرإى والمفاهٌم حسب   -إذن  –فالتارٌخ عند الكاتب      

العواطؾ التً تعتري االنسان أمام األحداث التارٌخٌة المتعاقبة، بل هو تحلٌل وتعلٌل 

ٌُستؽل فً بناء مشروع مجتمع ٌستهدؾ خدمة األؼلبٌة الساحقة من المواطنٌن، وٌنطلق من 

العمق التارٌخً واالنتماء الحضاري والبعد المستقبلً، مع التقٌد الصارم بوحدة  احترام

 الشعب واألمة. 

وهكذا ٌندمج المإرخ مع المناضل الوطنً لٌكون الصورة العمومٌة لؤلشرؾ كشخصٌة       

تارٌخٌة تعد من أقطاب الثورة الجزابرٌة منذ عملٌة تحوٌل الطابرة المقلة لقادة جبهة 

( وكمنَظر لجبهة التحرٌر ، حٌث أسهم فً 0956الوطنً واختطافهم ) اكتوبر  التحرٌر

تحرٌر برنامج طرابلس ثم المٌثاق الوطنً ، ثم مٌثاق الثورة الزراعٌة، إنه مثقؾ ومناضل 

 وطنً فً الوقت نفسه، وهذا ماجعله مإرخ مختلؾ


كما ٌعتبر كتابه " الجزابر : األمة  

ت الجادة إلعادة كتابة تارٌخ الجزابر، وخاصة فً الفترة التً والمجتمع" من أوابل المحاوال

خضعت فٌها لئلستعمار اإلستٌطانً ، الذي حاول تشوٌه تارٌخها والمس بتراثها الثقافً 

والحضاري، فالكتاب ٌعد ردا حاسما على الذٌن اعتبروا الجزابر شعبا ببل تارٌخ وببل 

                                                           
1
 .08ص   -المرجع نفسه   - 
2
 .03ص   -المرجع نفسه   - 
-   ٌبلحظ أن النص األشرفً تطبعه بعض الصعوبة خاصة بالنسبة لؤلجٌال الصاعدة ، بسبب قلة تحكمها فً اللؽة الفرنسٌة مقارنة باألجٌال 

 ألشرؾ وأفكاره أمرا أكثر تعقٌدا.السابقة ، وهو ما ٌجعل فهمها ألعمال ا    
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ة الحتمٌة بؤن المجتمع الجزابري  ؼٌر مكتمل أصالة وببل حضارة، بؽٌة الوصول إلى النتٌج

من تخلفه الحضاري وتربطه   -حسب رأٌهم   -وبحاجة إلى حضارة أصٌلة تخرجه 

وقبله المٌلً ، والمدنً، والجٌبللً، ردا   -بحضارة الؽرب، وجاء رد األشرؾ على ذلك 

ة عن موضوعٌا مدعما بكم معتبر من الحجج والبراهٌن ، معتمدا على أمثلة واضح

المضمون القومً الذي كانت تمثله حركة النضال الجزابري ضد الوجود األجنبً طٌلة 

 تواجده على أرض الجزابر.

 

نستنتج مما سبق أن المإرخٌن السٌاسٌٌن أو الجٌل الثانً من الكتاب ، إذا اعتبرنا أن      

سٌاسً، من المثقفٌن باإلضافة إلى نضالهم ال  -الجٌل األول هم المإرخون الرواد، قد كانوا 

األوابل الذٌن عملوا على نشر المعرفة التارٌخٌة أو الوعً التارٌخً بٌن األوساط الشعبٌة، 

وجعلوا من واجباتهم األساسٌة محاولة تطهٌر تارٌخ الببلد من التحرٌؾ والتزٌٌؾ الذي 

من  وصمه بهما معظم الكتاب اإلستعمارٌٌن، وعملوا ما فً وسعهم لـ " تخلٌص التارٌخ

االستعمار " كما ٌقول مصطفى األشرؾ، وسٌكون موضوع المبحث الموالً الحدٌث على 

 نفس المهمة بالنسبة للمإرخٌن األكادمٌٌن أصحاب المهنٌة واالختصاص.

وقبل ذلك البد من التذكٌر بؤن عدم الحدٌث عن طالب اإلبراهٌمً وعمار اوزقان فً هذا   

الدكتور طالب اإلبراهٌمً سٌتم تناول أفكاره  المبحث كان ألسباب موضوعٌة منها أن

وأعماله فً الفصل الثانً ضمن مبحث أهم كتاب مجلة الثقافة، ومنها أن الهدؾ من الدراسة 

 ذكر بعض النماذج ، ولٌس هو عمل موسوعً إلحصاء جمٌع الكتاب والمإرخٌن.
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 :الفصل األول

 : المؤرخون األكادمٌون:  المبحث الثالث

د استرجاع االستقبلل الوطنً ظلت الكتابات التارٌخٌة فً الستٌنات والسبعٌنات بع      

 وقلٌلة جدا لعدة أسباب من أهمها محتشمة

قلة المثقفٌن الجزابرٌٌن القادرٌن على التؤلٌؾ والتصنٌؾ فً مجال التارٌخ بسبب   -

اة سٌاسة التجهٌل التً مارسها االستعمار فً الجزابر إذ كانت نسبة األمٌة ؼد

 .%  95االستقبلل تتجاوز

اهتمام الدولة بالبناء االقتصادي واالجتماعً الذي كان ضرورة حتمٌة بسبب  -

 .0969الوضعٌة المتدهورة التً تركت علٌها الببلد بعد خروج المحتل سنة 

 ندرة الوثاق المصدرٌة فً المكتبة الجزابرٌة نتٌجة لتهرٌب األرشٌؾ الوطنً . -

لدراسات األكادٌمٌة مثل كتاب الدكتور أبو القاسم سعد هللا ومع ذلك فقد ظهرت بعض ا

  ""تارٌخ الحركة الوطنٌة الجزابرٌة " وكتاب علً مراد " االصبلح الدٌنً فً الجزابر

وكتاب " الجزابر فً مرآة التارٌخ" لكل من األستاذ محمد المٌلً والدكتور عبد هللا شرٌط 

األكادٌمٌة لم تشكل منهجا مدرسٌا للحركة من أن هذه الدراسات  وغُػٍٝ اٌٚوؼٌرهم، 

التارٌخٌة فً الجزابر ، فإنها وضعت حجر األساس فً الدراسات األكادٌمٌة وأضافت لبنة 

أخرى لكتابات الرواد والسٌاسٌٌن ، وكنموذج لهذه الكتابات سؤتناول فً هذا المبحث بشا 

لجزابر فً مرآة التارٌخ"، ألن ٌة" و" ا" تارٌخ الحركة الوطنٌة الجزابر :من التحلٌل كتابً

األول من بواكٌر األعمال التارٌخٌة األكادٌمٌة فً الجزابر ، والثانً انتاج مشترك بٌن 

 مإرخ صحافً وفٌلسوؾ.

 

 (9998/ حً 6819أبو القاسم سعد هللا ) أوال: 

 :المولد والنشأة

، بدأ دراسته بحفظ ببلدٌة قمار والٌة الوادي جنوب شرق الجزابر 0930ولد سنة            

القرآن الكرٌم فً مسقط رأسه، مع اشتؽاله بفبلحة التبػ والنخٌل مع والده، انتقل إلى جامع 

، بدأ ٌكتب فً جرٌدة البصابر 0954وحصل على شهادة األهلٌة سنة  0947الزٌتونة سنة 

منذ الخمسٌنات وكان ٌسمى " الناقد الصؽٌر"
1
. 

                                                           
1
  -منشورات مخبر الدراسات التارٌخٌة والفلسفٌة    -"المسٌرة العلمٌة والسٌرة الذاتٌة للدكتور أبً القاسم سعد هللاعبد الكرٌم بوصفصاؾ "   - 

 .05. ص 9004سنة   -قسنطٌنة  –جامعة منتوري 
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 ات" بالحراش ) الجزابر العاصمة( تحت إدارة فً مدرسة "الثب 0954دَرس سنة      

(0900/0959الشاعر "الربٌع بوشامة" )


للتعلٌم فً مدرسة  0954، ثم انتقل سنة  

سافر إلى مصر بمساعدة  0955"التهذٌب" بعٌن الباردة )والٌة سطٌؾ حالٌا( وفً اكتوبر 

العلوم اإلنسانٌة وحصل من جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزابرٌٌن، حٌث التحق بكلٌة اآلداب و

، ثم حاز على 0959منها على شهادة اللٌسانس فً اللؽة العربٌة والعلوم االسبلمٌة سنة 

 .0969شهادة الماجستٌر فً التارٌخ والعلوم السٌاسٌة من الكلٌة نفسها سنة 

انتقل بعدها إلى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أٌن التحق بجامعة "منٌسوتا"      

Minnesota  التً حصل منها على شهادة الدكتوراه فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر سنة

0965. 

، والتحق بكلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة وفٌها أنشؤ قسم 0967عاد إلى الجزابر سنة      

الدراسات التارٌخٌة ، وهو أول قسم فً هذا التخصص ٌنشؤ بالجزابر منذ تؤسٌس الجامعة 

09091سنة 
. 

إلى أمرٌكا ومنها إلى كندا، عمل استاذا بجامعة  0994ر الجزابر مرة أخرى سنة ؼاد     

 .9009آل البٌت فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة حتى نهاٌة سنة 

تولى الدكتور أبو القاسم سعد هللا العدٌد من المناصب العلمٌة كما حاز على الكثٌر من      

شارك فً العدٌد من المإتمرات والندوات الفكرٌة  الجوابز الشرفٌة واألوسمة التقدٌرٌة، كما

 داخل الوطن وخارجه.

 :آثاره العلمٌة

للدكتور سعد هللا انتاج علمً ؼزٌر، متعدد ومتنوع، فقد كتب فً األدب والتارٌخ كما      

حقق مجموعة من الكتب فضبل عن الترجمة و الدراسات والبحوث باإلضافة إلى كم هابل 

قاالت والمقاببلت وتصدٌر الكتب وؼٌرها من النشاطات الفكرٌة من المحاضرات والم

 العلمٌة .

ومن هذه الثروة العلمٌة الخصبة سؤتوقؾ عند كتابٌن " تارٌخ الحركة الوطنٌة"       

و"أبحاث وآراء فً تارٌخ الجزابر" ألن األول ٌمثل نقلة نوعٌة فً كتابة تارٌخ الجزابر من 
                                                           

-  ا عرٌا وفرنسٌا، عضوا عامبل فً جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزابرٌٌن منذ سنة رجل علم وسٌاسة من والٌة سطٌؾ، تلقى تعلٌم 
 لرباسة شعبة الجمعٌة فً بارٌس، كان عنصرا نشٌطا فً خبلٌا جٌش التحرٌر الوطنً بعد اندالع الثورة، 0959، انتدب سنة 0937      

 ب شدٌد.بعد تعذٌ 0959ماي  04جانفً بالحراش و قتل ٌوم  06اعتقل ٌوم       
- .والٌة أمرٌكٌة تقع على الحدود مع كندا، عاصمتها سان بول، تشتهر بمناجم الحدٌد 

1
 .06المرجع السابق، ص   -
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قد تكون األولى من نوعها   -آراء جزابرٌة  علمٌة أكادٌمٌة قبل جزابرٌٌن، والثانً ٌطرح 

حول مسؤلة معقدة ، أساسٌة وهامة  مازالت تفرض نفسها بحدة والحاح على الرؼم من   -

مرور نصؾ قرن على تحرٌر الببلد، وهً إعادة كتابة تارٌخ الجزابر أو تخلٌص التارٌخ 

 من االستعمار.

0969الجزء الذي صدر سنة وأعنً به  -فالكتاب األول      
، وهو موضوع دكتوراه  

الدولة التً ُحضرت ونوقشت فً الجامعة األمرٌكٌة ، نجده مشحونا بصور التعاطؾ مع 

شعب فً صراع مستمر مع محتل قاهر مستبد، فالكاتب كان متحٌزا للوطن متؤثرا بؤوضاع 

ولكن هذه    -ر الؽربةوربما زاد من حدة هذا الشعور تواجد المإلؾ فً دٌا  -مواطنٌه 

العاطفة لم تنقص من قٌمة الكتاب الذي كان ٌتمٌز بالتحلٌل العلمً القابم على األصول التً 

تشمل الوثابق فً كل ما ٌعتمد علٌه فً التؤرٌخ لعصر أو أمة من المإلفات والمدونات 

 والوثابق الرسمٌة.

كتاب سعد هللا فبل ٌذكر  وهذا العنصر فً البحث التارٌخً ٌبرز قوٌا وواضحا فً     

معلومة إال وهناك إحالة على مصدرها ، وهذا أسلوب جدٌد لم تعرفه  المإلفات السابقة ، 

خاصة باللؽة العربٌة ، هذا باإلضافة إلى اعتماد هذه الكتابات على وثابق جدٌدة أمكن 

ولم تعد  االطبلع علٌها فً دور األرشٌؾ األجنبٌة كؤمرٌكا وبرٌطانٌا وتركٌا وؼٌرها ،

 قاصرة على المإلفات الفرنسٌة.

 -" أبحاث وأراء فً تارٌخ الجزابر" -وهنا ننتقل لكتاب المإلؾ الثانً  -هذه المإلفات     

التً ٌرى الدكتور سعد هللا أنها ال تعكس  الواقع الحضاري للببلد ، ذلك أن اهتمام فرنسا 

 –وا على الببلد عسكرٌا، وأنهم شعب بتارٌخ الجزابر نابع من عدة معطٌات منها: أنهم تؽلب

أصبح ٌحكم شعبا متخلفا، وكونهم مسٌحٌون سٌطروا على شعب مسلم، هذه   -متحضر

المعطٌات قررت نوعا من ) الحتمٌة التارٌخٌة( عندهم، وهً التً حددت منهجهم الذي 

ت تطور مع الزمن كلما ازدادوا صلة بالجزابرٌٌن، ولعل تلك المعطٌات هً التً مازال

تتحكم فً الكتابات الفرنسٌة عن الجزابر حتى الٌوم
1
 . 

وٌرجع سعد هللا اهتمام الفرنسٌٌن بتارٌخ الجزابر     


ألسباب موضوعٌة ناتجة عن  

الرؼبة فً التعرؾ على شعب وقع تحت سٌطرتهم وحضارتهم، هذه الحضارة التً جاءت 

                                                           
 -  أدخل المإلؾ بعض التنقٌحات على الكتاب فؤصبح فً ثبلثة أجزاء، ٌتكون الجزء األول من قسمٌن فً مجلدٌن صدرت كلها عن دار 

 .0999ً ببٌروت سنة الؽرب اإلسبلم      
1
 .07ص   - 0ج – 0990 –بٌروت  –دار الؽرب اإلسبلمً  –" أبحاث وآراء فً تارٌخ الجزابرأبو القاسم سعد هللا "   - 

 
 
 -   5والملحق رقم  4للتعرؾ على مدى هذا االهتمام أنظر الملحق رقم. 
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لجرٌدة والكتاب والمستشرق تحمل معها كل أدوات الؽزو الفكري، فقد جاءت بالمطبعة وا

الذي ٌدعً معرفة االسبلم وتارٌخه
1
. 

وتعكس الدراسات التً ظهرت فً هذا العهد ) عهد المإرخٌن االختصاصٌٌن      

( مدى تبعٌة كتابة التارٌخ لئلستعمار، أو مدى ذاتٌة المإرخ عندما ٌرتبط 0880/0954

العلم، ذلك أن كتابات ذلك  بمصلحة وطنه وٌضحً فً سبٌل ذلك ، بقٌم البحث وأخبلق

العهد كانت تعمل على تبرٌر االستعمار والتؤرٌخ له وتعمل على نجاحه واستمراره
2

. 

ولم ٌتوقؾ الفرنسٌون عند تزٌٌؾ الحقابق التارٌخٌة فقط، بل عمدوا إلى التشكٌك فً      

المصادر الوطنٌة ،على الرؼم من بحثهم المستمر على اقتنابها


مبالؽة والبعد ، واتهموها بال

عن البحث العلمً، ونادى بعض مإرخٌهم بعدم اعتمادها نهابٌا والرجوع إلى المراجع 

 والوثابق الرسمٌة األوروبٌة.

و على الرؼم من الموقؾ السلبً للفرنسٌٌن من تارٌخ الجزابر ومحاولتهم االنتقاص      

نً، فإن سعد هللا ٌجد بعض من شؤنه ، خاصة الفترة اإلسبلمٌة، والتركٌز على العهد الروما

الجوانب االٌجابٌة الهتمام األوروبٌٌن بهذا التارٌخ، وحرصهم على جمع الوثابق والمصادر 

 المتوفرة فً الببلد ، وٌمكن إٌجاز هذه النقاط االٌجابٌة فٌما ٌلً:

 جمع المصادر واآلثار وحفظها فً المكتبات والمتاحؾ.  -

مٌة ونشرها، وأحٌانا ٌتم نشرها فً نصها ترجمة كثٌر من اآلثار العربٌة اإلسبل -

 األصلً مما ساعد على بقابها وتمكن الباحثٌن من اإلطبلع علٌها.

استخدام التقنٌة الحدٌثة فً البحث، كتصنٌؾ المواد حسب االختصاص، وتنظٌم  -

 الفهارس، والفترات الزمنٌة والتصوٌر.

ساعد على انتشار  نشر الدورٌات والكتب، وعقد الملتقٌات والمإتمرات ، مما -

 المعلومات وتبادل الخبرات.

 نقد المصادر والوقوؾ منها موقؾ الشك والتحفظ. -

                                                           
1

 .08ص   -المرجع نفسه   -
2
 .93ص   -المرجع نفسه  - 
 -  أن أصل الكتاب  05" ص مذكرات أحمد الشرٌؾ الزهار نقٌب أشراؾ الجزابرلة ذلك ٌذكر توفٌق المدنً فً مقدمة كتابه " من أمث 

 مخطوط تسلمه من السٌد محمود الشرٌؾ الزهار الذي أخبره بؤنه " انتزعه انتزاعا من ٌد مسٌو مٌرانت مدٌر األمور األهلٌة     
 .بالوالٌة العامة  بالجزابر"     
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وٌبلحظ أن هذه النقطة األخٌرة ، وإن كانت إٌجابٌة، ألنها ضرورة من ضرورات البحث 

العلمً، إال أنها طبقت فقط على المصادر العربٌة و اإلسبلمٌة ، مما جعلها ظاهرة ؼٌر 

رؼم من أساسها العلمًعلمٌة على ال
1
. 

 أما النواحً السلبٌة فهً كثٌرة ومتعددة منها:     

إهمالهم التام للشعب الجزابري فً تناولهم لتارٌخ الجزابر، حٌث تناولوا الجزابر   -

كمنطقة جؽرافٌة من العالم تداولت علٌها الدول والشعوب من الفٌنٌقٌٌن حتى 

أمة أو كٌان أو مجتمع متماسك"الفرنسٌٌن ولٌس هناك فً نظرهم "شعب أو 
2

بل  

 قبابل متناحرة همها السلب والنهب وال تخضع إال للسلطة القوٌة.

للسلطة وخضوعهم لضؽط   -عسكرٌٌن واختصاصٌٌن  -مجاراة المإرخٌن  -

، وهذه التبعٌة أبعدتهم عن الحقٌقة 0870إلى  0830المعمرٌن خاصة فً الفترة من 

 لبحث.وجعلت أعمالهم تفتقد إلى روح ا

تم التركٌز على التارٌخ االقتصادي واإلداري والعسكري على حساب التارٌخ  -

 السٌاسً والثقافً واالجتماعً.

وجعلوا التؤرٌخ لها فً المقام  0954إلى  0830اهتم الفرنسٌون خاصة بالفترة من  -

 األول ، وتؤتً فً المرتبة الثانٌة الفترة الرومانٌة و تارٌخ المسٌحٌة فً الجزابر ،

وأخٌرا التارٌخ البٌزنطً ، أما تارٌخ الفتح اإلسبلمً و مجا األتراك ، فقد ظل 

لدٌهم " عهدا ؼامضا" متجاهلٌن المعاهدات التً كانت تربطهم بالجزابر فً العهد 

 العثمانً ، و قواتها البحرٌة ودٌونها علٌهم.

بؽً أن ٌكتبه أبناءه ألنهم و كنتٌجة لكل ما تقدم، فإن سعد هللا ٌإكد بؤن تارٌخ أي بلد ٌن     

هم أدرى من ؼٌرهم بؤحداثه ، كما ٌتعجب من اعتماد معظم المإرخٌن الجزابرٌٌن على 

المراجع الفرنسٌة فً كتابة تارٌخهم وٌعتبرونها مصادر أساسٌة
3

مع أن هذه المراجع  

                                                           
1
 .36و  35ص  –المرجع نفسه  - 
2

 .36ص   -المرجع نفسه   -
3

"     مرجع  المإرخون الجزابرٌون ومنهجٌة الكتابة فً الحركة الوطنٌة  الجزابرٌة فً عهدي االحتبلل واالستقبللعبد الكرٌم بوصفصاؾ "   -

 .59ص   -سابق 
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متحٌزة للدولة المستعمرة
1

، وتشتمل على دراسات موجهة  لخدمة االحتبلل ومصالحه ، 

كان البد من دراسات محلٌة وطنٌة لتوضٌح الحقابق التارٌخٌة بطرق علمٌة التخضع ف

ؼٌره من الكتاب الجزابرٌٌن ظرفٌة  وقد عملت كتابات سعد هللا وللعاطفة أو التوجهات ال

 على إزالة بعض  التراكمات التارٌخٌة األجنبٌة  من تارٌخ ببلدنا.

 

 ( 9998/ حً 6896ثانٌا : عبد هللا شرٌط ) 

 :المولد والنشأة

الدكتور عبد هللا شرٌط أستاذ وكاتب وأدٌب ومثقؾ جزابري فً مجاالت الفكر والفلسفة      

، بدأ 0990واألدب والتارٌخ، ولد فً بلدٌة مسكٌانة ) والٌة أم البواقً( بشرق الببلد سنة 

المدرسة دراسته كسابر أبناء الجزابر فً ذلك العهد، فً كتاب القرٌة ، ثم انتقل إلى 

، وهً مدرسة من  0939الفرنسٌة، بعدها درس فً مدرسة " تهذٌب البنٌن" فً تبسة سنة 

للجزابر  حٌث درس سنة واحدة ثم عاد 0938مدارس جمعٌة العلماء، ذهب إلى تونس سنة 

بسبب الحرب الكونٌة الثانٌة، و لما انتهت الحرب ، عاد مرة أخرى إلى تونس حٌث انهى 

سافر إلى سورٌا  0947، فً سنة 0946ٌتونة ونال شهادة التطوٌع سنة دراسته بجامع الز

 .0950والتحق بجامعتها وتخرج منها بشهادة اللٌسانس فً الفلسفة السٌاسٌة سنة 

عمل مدرسا فً جامع الزٌتونة بتونس بمعهد استحدث للعلوم الحدٌثة،  0959فً سنة      

التحرٌر الوطنً التً تشكلت بعد قٌام الثورة، التحق بالبعثة السٌاسٌة لجبهة  0955وفً سنة 

وكانت مهمته فً هذه البعثة الترجمة من اللؽة األجنبٌة إلى اللؽة العربٌة، عاد إلى الجزابر 

 والتحق بجامعة الجزابر ومازال أستاذا بها إلى ٌومنا هذا. 0969فً شهر أوت 

خبلقً عند ابن خلدون" سنة لى شهادة دكتوراه الدولة فً موضوع " الفكر األتحصل ع     

 ، وساهم بمجهود وافر فً نشر الثقافة الفلسفٌة والتربوٌة وفً علم النفس االجتماعً 0979

 

                                                           
1

 .08ص  – 0975القاهرة   -ث والدراسات العربٌة " معهد البحو 0930/0945الحركة الوطنٌة  سعد هللا " "   -
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عن طرٌق اإلذاعة الوطنٌة والندوات والملتقٌات الكثٌرة ، ودخل فً مناظرة حجاجٌة مع 

عربٌة فً حول أهمٌة اللؽة ال 0980المفكر ووزٌر التربٌة السابق مصطفى األشرؾ سنة 

المجاالت العلمٌة واإلدارٌة
1

. 

 :آثاره العلمٌة

للدكتور عبد هللا شرٌط مإلفات ومقاالت فً الفلسفة والتارٌخ واألدب وفً السٌاسة          

وفً الفكر بصورة عامة فقد بلػ عدد كتبه ستة عشر كتابا ، أما المقاالت فهً كثٌرة 

 ومتعددة ومتنوعة.

( 08الثورة الجزابرٌة فً الصحافة الدولٌة " فً ثمانٌة عشر)ومن أهم منجزاته "      

جزءا، جمع فٌها جمٌع ما كتب عن الثورة الجزابرٌة فً الصحؾ الدولٌة, وكذلك كتاب 

(9009/حً 0930مع محمد المٌلً ) باالشتراك"الجزابر فً مرآة التارٌخ" 


نشر سنة  

0965. 

ر القدٌمة وحتى االستقبلل، وذكر المإلؾ وهو كتاب شامل لتارٌخ الجزابر منذ العصو     

فً مقدمته أن الكتاب لم ٌوضع للباحثٌن المتعمقٌن، ولكنه كتبه مع محمد المٌلً لٌسدا به 

الفراغ الهابل الذي كانت تعانً منه المكتبة الجزابرٌة فً هذا المجال، لٌكون لجمهور القراء 

والطبلب، إلعطابهم صورة ٌمكن أن  ممن لهم ثقافة  عامة أو متوسطة ، ولجمهور المعلمٌن

والحدٌث والسٌاسً واالجتماعً، وقد حاول أال  تكون واضحة عن تارٌخ الجزابر القدٌم

ٌكون الكتاب مجرد سرد للحوادث التارٌخٌة والسٌاسٌة ، وانما ركز على التحلٌل و التعلٌل 

 والبحث عن األسباب.

خاصة تلك التً  واجهها،عوبات التً ٌذكر الص الجزابر،وكجمٌع من ألؾ فً تارٌخ      

تتعلق بالمصادر، فالمكتوبة باللؽة العربٌة قدٌمة وأؼلبها لم ٌكتب بطرٌقة علمٌة منظمة، أما 

المصادر األجنبٌة فؤؼلبها ُكتب ألهداؾ سٌاسٌة وأؼراض استعمارٌة ترمً إلى تشوٌه 

 شخصٌة الجزابرٌٌن وبتر ماضٌهم.

ة وستة فصول تناولت تارٌخ الجزابر قبل اإلسبلم، وأثناء وقد أشتمل الكتاب على مقدم     

الحكم اإلسبلمً ، والحكم التركً الذي سماه المإلؾ " عصر الجمود"، فالعهد التركً كان 

                                                           
1

" منشورات مخبر الدراسات السٌرة الذاتٌة والمسٌرة العلمٌة لعمٌد الفبلسفة الجزابرٌٌن الدكتور عبد هللا شرٌطد.عبد الكرٌم بوصفصاؾ "   -

 .9004التارٌخٌة والفلسفٌة ، جامعة منتوري، قسنطٌنة ، ماي 
 - ثبلث مقاالت ٌتهم فٌها اللؽة العربٌة بالعجز عن مواكبة العصر والتطور الحاصل فً العالم، فرد علٌه      كتب السٌد مصطفى األشرؾ

 الدكتور شرٌط بسبع مقاالت صدرت فً جرٌدة الشعب وضح فٌها قدرة اللؽة العربٌة على التطور السرٌع ، ؼٌر أن المشكل ، كما     قال، لٌس
 كمن فً الناطقٌن بها، وقد ُجمعت تلك المقاالت وُنشرت فً كتاب بعنوان" بٌن اإلعراب و    التعرٌب".فً اللؽة العربٌة وإنما المشكل ٌ

-   مدٌرا 0990، كما انتخب سنة 0989ابن الشٌخ مبارك المٌلً ، صحافً ومإرخ جزابري، شؽل منصب وزٌر التربٌة الوطنٌة سنة 

 للمنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم.    
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من جهة ، عهد تنظٌم توحدت خبلله الجزابر داخل حدود واضحة، كما كان عهد مناعة من 

تحجر وجمود فً الحٌاة الثقافٌة ،  الؽزو األوروبً، إال أنه من جهة أخرى ، كان عهد

باإلضافة إلى أنه كان حكما سطحٌا قام على طبقة عسكرٌة متمٌزة لم تكن تستمد نفوذها 

وقوتها من الشعب ، أما القسم السادس واألخٌر فٌعرض الفترة الممتدة من االحتبلل 

 الفرنسً إلى االستقبلل الوطنً.

ن تارٌخ الجزابر تمتد من الفترة القدٌمة حتى وهكذا فقد درس المإلؾ مراحل هامة م     

الفترة المعاصرة، تناول جزءا كبٌرا منها بالتحلٌل ، وقد سعى من خبلل كتابه بؤن الٌجعل 

من تارٌخ الببلد مجرد سرد لؤلحداث السٌاسٌة واالجتماعٌة بل بذل كل جهده فً تحلٌلها 

ث تارٌخ الوطن من جدٌد وتصفٌته من تحلٌبل علمٌا بناءا ٌفرضه العمل األكادٌمً الجاد لبع

 شوابب االستعمار.

والخبلصة، أننا تتبعنا فً هذا الفصل استٌقاظ الوعً الوطنً بضرورة االهتمام بتارٌخ      

الجزابر كقاعدة أساسٌة للتحرر أوال ،وبناء هٌاكل الدولة الحدٌثة ثانٌا ،وقد ساهم فً ذلك 

ألمثلة المنتقاة خٌر دلٌل على ذلك التنوع، فنجد مبارك أبناء الببلد المثقفٌن دون استثناء، وا

المٌلً المدرس االصبلحً، وتوفٌق المدنً األدٌب و السٌاسً و المإرخ، وعبد الرحمن 

الجٌبللً الباحث العصامً ،وفرحات عباس الصٌدلً، ومصطفى األشرؾ أستاذ األدب 

لسفً، كلهم على اختبلؾ وأبو القاسم سعد هللا المإرخ ،وعبد هللا شرٌط  المفكر الف

اختصاصاتهم وتوجهاتهم واهتماماتهم قد كتبوا فً تارٌخ الجزابر محاولٌن " تخلٌصه من 

 االستعمار".

                                       

                               *******************************               

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 

 الثقافة شكلها وأبرز كتابها مجلة
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 : الفصل الثانً

 : شكلها وأبرز كتابها: مجلة الثقافة     

، وبدأت تعٌش مرحلة ما 0969جوٌلٌة  05استعادت الجزابر حرٌتها واستقبللها فً      

بعد االستقبلل، ومن أهم ممٌزات هذه المرحلة، التخلص من مخلفات االستعمار والحرب 

دة بناء الدولة الجزابرٌة الحدٌثة على الصعٌدٌن الداخلً والخارجً ،إذ كان ،وإعا التحرٌرٌة

علٌها التعامل مع قٌود اتفاقٌات إٌفٌان بؽرض استكمال السٌادة الوطنٌة، وبناء مركز لها فً 

الساحة العالمٌة ، فضبل على ضرورة التعامل مع المشاكل الداخلٌة التً عاشتها الببلد فً 

0965جوان  09ئلستقبلل هذه الخبلفات التً قادت إلى حركة السنوات األولى ل
. 

وبطبٌعة الحال لم ٌكن للثقافة فً هذه الفترة المكانة األولى من االهتمام والرعاٌة ، إذ لم      

من مجموع الشعب  % 95تكن من األولوٌات ألن نسبة األمٌة فً الجزابر كانت تقدر بـ 

فكري ؼلبت علٌه الدراسات االدٌولوجٌة تماشٌا مع الجزابري، فساد نوع من الركود ال

 المسار المقرر لبناء الدولة األمة.

ؼٌر أن الساحة الثقافٌة بدأت تنتعش شٌبا فشٌبا بظهور بعض الكتابات والعدٌد من       

الصحؾ والمجبلت ومنها مجلة " الثقافة" التً أصدرتها وزارة الثقافة واإلعبلم لتكون 

ل ذي فكر أو رأي ، وتكون أبحاثها ودراساتها ملتقى لهم جمٌعا ، ٌتم فٌه صفحاتها ملتقى لك

التعارؾ والحوار الذي ٌثري الفكر والتراث واللؽة والحٌاة الثقافٌة عموما، بكل ماهو مثمر 

ومفٌد لبلد ٌجمع شتاته الثقافً بعد قرن ونصؾ من الحرب والمعاناة،وجاءت هذه المجلة 

تثٌر التفكٌر، وتدٌر الحوار، لتؽالب الصعوبات ، وتوحد أفكار  لـ"تبنً جزابر الؽد ، وأن

الجزابرٌٌن وقلوبهم"
1

 ، لتحقق الصورة المشرقة لجزابر االستقبلل.

 فما شكل هذه المجلة؟  -

 وكٌؾ كان مضمونها؟ -

 ومن هم أبرز كتابها؟ -

وماهو المستوى الذي كانت علٌه؟ هل بدأ ضعٌفا وارتقى؟ أم العكس؟ أم أنه حافظ  -

 نفس الوتٌرة؟على 

 وهل ؼطت المجلة الساحة الوطنٌة ثقافٌا؟ -

هل كانت علمٌة خالصة أم إٌدٌولوجٌة موجهة؟ إذ أنها ظهرت فً فترة ال تسمح  -

 بالتعددٌة ال فً األحزاب وال فً األفكار.
                                                           

 -   قاد هذه الحركة " هواري بومدٌن" الذي أطاح بحكم الربٌس أحمد بن بلة وقد سمٌت هذه الحركة " التصحٌح الثوري" وظلت عٌدا وطنٌا 
 حٌث ألؽً االحتفال به بقرار من الربٌس عبد العزٌز ٌوتفلٌقة. 9006ٌُحتفل به سنوٌا حتى عام      

1
 .04ص   - 0970، العدد األول، وزارة الثقافة واالعبلم،الجزابر: مارس -" مجلة الثقافة لعددافتتاحٌة اأحمد طالب اإلبراهٌمً :"   - 
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علمٌة نقدٌة، أم عاطفٌة   -خاصة التارٌخٌة منها  -هل كانت المقاالت الواردة فٌها  -

 ذاتٌة؟

حاتها وقفا على نوع  أو على طبقة معٌنة من الكتاب ، أم كانت هل كانت صف -

 مفتوحة للجمٌع؟

هذه المحاور ستكون موضع دراسة وتحلٌل ومعالجة من أول عدد صدر من المجلة      

0989وهو آخر عدد صدر سنة  009حتى  العدد   0970سنة 
، من خبلل مباحث هذا 

 الفصل الثبلثة وهً:

 الشكل والمضمون.  -

 ز كتاب المجلة.أبر -

 النقد والتحلٌل. -

 

        

********************************* 

  

                                                           
 -  تتوقؾ فترة الدراسة عند هذا التارٌخ، ألن المجلة لم تعد تصدر بانتظام، ثم إن الببلد شهدت أحداثا خطٌرة وتؽٌرات على جمٌع المستوٌات 

 ة التراجع على كثٌر من المناهج التً شكلت العمود الفقري للحٌاة السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة فً وأهمها : التعددٌة الحزبٌة، وبداٌ     
 الببلد طوال الفترة السابقة.     
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 :الفصل الثانً

 .الشكل والمضمون: المبحث األول

 :أوال: الشكل

هـ ، الموافق لشهر  0390صدر أول عدد من مجلة الثقافة فً شهر محرم سنة       

م (    تتراوح صفحاتها سن 93.00سنم/ 06.5م ، فً حجم متوسط )  0970مارس سنة 

صفحة ، حسب طبٌعة كل عدد وما ٌشتمل علٌه من مواضٌع ، فً  900إلى  090من 

 009إخراج أنٌق ، وورق جٌد ، بالنسبة لتلك الفترة بطبٌعة الحال، وٌقع مقرها فً رقم 

شارع مراد دٌدوش بالجزابر العاصمة، وتقوم بطبعها المإسسة الجزابرٌة للطباعة  

 بوالعٌد( الجزابر.)مطبعة ابن 

وكان ؼبلؾ المجلة ٌصدر بؤلوان تختلؾ من عدد إلى آخر، فؽبلؾ العدد األول مثبل، 

كان بلون أزرق ، وكتب عنوان المجلة " الثقافة" بلون أزرق ؼامق محاط بخطوط 

بٌضاء، وتحت العنوان ، وبلون أبٌض كتب " مجلة تصدرها وزارة االعبلم والثقافة 

المجلة بلون   ِؾبٚه    مربع أبٌض ٌتوسط صفحة الؽبلؾ سجلت أهموفً    بالجزابر" ،

أزرق على خلفٌة بٌضاء


 ، أما على ؼبلؾ الصفحة األخٌرة فقد ُسجلت المبلحظة التالٌة:

دج )باألرقام الهندٌة(9ثمن العدد  


. 

مبلحظات تتعلق وفً الصفحة األخٌرة من المجلة وبعد الفهرس مباشرة سجلت      

لمجلة مع قٌمة اإلشتراك والحساب البرٌدي وؼٌرها من المعلوماتصدور ابوتٌرة ال


. 

" تنوي أن تكون شهرٌة ولكنها حرصا على االستمرار ـ وتحسبا  وقد كانت المجلة     

للظروؾ ، فإنها آثرت أن تصدر هذا العام مرة فً كل شهرٌن ، ولعلها حٌن تفعل ذلك 

ا األكٌد على أن تكون منتظمة فً مواعٌد أنما تعبر تعبٌرا ؼٌر مباشر عن حرصه

"زٌعها وهو ما ترجو المجلة مخلصة تحقٌقهصدورها وتو
1
. 

استمرت فً الصدور كل شهرٌن بانتظام  ؼٌر أن المجلة  وبعد مرور عامها األول      

( حٌث بدأ الخلل واالضطراب ٌنتابان 0989ة عشر )سعامن السنة الت 009حتى العدد 

كن تفسٌر ذلك بالظرؾ الخطٌر الذي كانت تمر به الببلد آنذاكصدور المجلة، وٌم


. 

                                                           
 -  06هلُ  صورة الؽبلؾ فً الملحق.. 
 -  07صورة الؽبلؾ فً الملحق رقم. 
-  08أنظر الملحق رقم. 

1
 .07مصدر سابق،  ص أحمد طالب اإلبراهٌمً :    - 

-  وما تبلها من إعبلن حالة الحصار و األحكام اإلستثنابٌة ، ثم االنتقال إلى التعددٌة الحزبٌة ، واستقالة الربٌس" الشاذلً 0988أحداث أكتوبر 

 ابن جدٌد" وؼٌرها من األحداث الخطٌرة.     
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ربٌع األول / جمادى  – 9و 8وقد استمر صدور المجلة بهذا الشكل ) عدا العددان      

واحدة(، مع اختبلؾ نسخة م، اللذان صدرا فً  0979هـ ، ماي / جوٌلٌة 0399األولى 

جانفً/   -) ربٌع األول / ربٌع الثانً  67لون الؽبلؾ ، كما سبقت اإلشارة، حتى العدد 

دج، وبالتالً ارتفعت قٌمة  04دج إلى  09( حٌث ارتفع سعر العدد من 0989فٌفري 

 فرنك فرنسً (. 75دج و  90االشتراك فً الجزابر والخارج ) 

م ، صدر  0983أفرٌل   -هـ ، ٌناٌر 0403جمادى الثانٌة  –وفً شهر ربٌع األول      

 .0979سنة  9و 8واحدة كما سبق وحدث بالنسبة للعددٌن نسخة فً  74و  73العددان 

( بصورة م0983ماي / جوان  -هـ 0403) رجب / شعبان  75وظهر العدد      

سنم( بٌنما ازداد عدد 99.5سنم/05جدٌدة، حٌث تؽٌر شكل المجلة فؤصبحت أقل مقاسا )

فً بعض األعداد، فقد صفحة وأكثر  400إلى  950صفحاتها الذي أصبح ٌتراوح من 

دج ابتداء من  07مثبل ، كما ارتفع السعر إلى  87صفحة فً العدد  456وصل إلى 

عشر دٌنارات لكونه عددا خاصا بالذكرى المبوٌة  00 75، وكان سعر العدد 76العدد 

 لوفاة األمٌر عبد القادر.

زامن التؽٌٌر فً دج ، وقد  35كما ارتفعت قٌمة االشتراك السنوي فً الجزابر إلى      

دار   -ساحة الشٌخ  ابن بادٌس  09الشكل ، تؽٌٌرا فً المقر حٌث انتقل إلى رقم 

ة التً كانت تسجل على الؽبلؾ زابر، كما ُعوضت العناوٌن الربٌسالج  -عزٌزة

مثبل ٌحمل  75الخارجً لكل عدد ، بصورة فنٌة ترمز إلى المحتوى العام للعدد، فالعدد 

القادرصورة  لؤلمٌر عبد 


خصصت فٌه صورة الؽبلؾ لشعار األمن  76، والعدد 

الثقافً العربً وضعه الرسام بشٌر ٌلس


، كما أضٌفت مبلحظة فً الصفحة األولى  

 لم تكن مسجلة فً األعداد السابقة وهً: 75فً العدد  من المجلة

 كل باحث مسإول عن آرابه الشخصٌة.  -

 صحابها نشرت أم لم تنشر.رد ألالمقاالت التً ترد إلى المجلة ال تُ  -

من السنة الخامسة عشرة الصادر  85دٌنار جزابري حتى العدد  07وظل سعر المجلة 

م  0985هـ الموافق لشهري ٌناٌر وفبراٌر  0405بتارٌخ ربٌع الثانً/ جمادى األولى 

عشرة دنانٌر مع احتفاظ المجلة بالشكل الذي ظهرت علٌه ابتداء من  00حٌث ارتفع إلى 

 كما تقدم(. ةعشر سنة الثالث) ال 75د العد

                                                           
 -   09أنظر الملحق رقم. 
-   00أنظر الملحق رقم. 
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من السنة الخامسة عشرة أدخل تؽٌٌر جدٌد على اخراج المجلة حٌث  86وفً العدد      

أصبحت عناوٌن المواضٌع تكتب باأللوان بدل اللون األسود الذي كان سابدا من قبل، 

 87عدد ال ضوعاتمثبل كتبت باللون األحمر، وعناوٌن مو 86فعناوٌن مواضٌع العدد 

الذي ُخصص للذكرى العشرٌن لوفاة الشٌخ البشٌر اإلبراهٌمً ، طبعت باللون البنً، 

 باللون األخضر مع تظلٌل أسماء الكتاب بنفس اللون. 90العدد  ضوعاتوعناوٌن مو

) السنة السادسة عشرة( الصادر بتارٌخ ربٌع األول/ ربٌع  96وابتداء من العدد      

، استعمل فً طبع المجلة الورق األبٌض الناصع 0986دٌسمبر نوفمبر/  - 0407الثانً 

من  95بدل الورق األبٌض المابل إلى الصفرة الذي استعمل من العدد األول حتى العدد 

 المجلة.

) السنة السابعة عشرة( جمادى  97حتى العدد   -دج 00  -وظل السعر ثابتا      

دج وتبع ذلك  05حٌث ارتفع إلى  0989ٌناٌر/ فبراٌر   -0407األولى/جمادى الثانٌة 

 ارتفاع قٌمة االشتراكات بطبٌعة الحال.

أن مجلة الثقافة كانت تمتاز بإخراج أنٌق   -وبكل موضوعٌة  -وٌمكن القول      

اة ظهورها فً فترة من حٌمن رؼم على الوجذاب،وانتظام فً الصدور لم تشبه شاببة، 

ٌها بعد، بسبب الجهل واألمٌة اللذٌن عرفتهما قد وقفت على قدم الببلد لم تكن الثقافة

الجزابر طوال العهد االستعماري، وجملة القول أن شكل مجلة الثقافة لم ٌعرؾ تؽٌرات 

م ، وإن كانت قد شهدت بعض 0989م إلى ؼاٌة 0970جوهرٌة منذ صدورها سنة 

ً والفكري فً التؽٌرات الجزبٌة أو اإلضافات المنهجٌة التً اقتضاها واقع التطور الثقاف

    الببلد.

:  تولى تحرٌر المجلة عند ظهورها ابتداء من العدد األول الدكتور صالح ثانٌا: المضمون

خرفً


، وكانت تشتمل على أبحاث ودراسات أدبٌة وتارٌخٌة واجتماعٌة وفلسفٌة وعلمٌة 

 مجلة:متنوعة ٌحررها نخبة من الكتاب والباحثٌن والسٌاسٌٌن ، ومن األبواب الثابتة لل

 فً الصمٌم.  -

 أبحاث ودراسات ووثابق. -

 الشعر والقصة. -

 عالم الكتب. -

 الحٌاة الثقافٌة فً الجزابر والعواصم العربٌة والعالمٌة. -

                                                           
 -  .أنظر التعرٌؾ به فً المبحث الثانً من هذا الفصل 
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 فً رحاب الجامعة. -

 الفهرس. -

 :فً الصمٌم  - 0

بمثابة االفتتاحٌة للمجلة ، تولى تحرٌرها فً أعداد كثٌرة الدكتور أحمد  و فقرةوه          

براهٌمًطالب اإل


، وزٌر االعبلم واالتصال ساعتها، وهً الوزارة التً تصدر المجلة، 

باإلضافة إلى الدكتور أحمد   -وؼٌره من الكتاب ورجال السٌاسة منهم على سبٌل المثال 

"ابن الحكٌم" طالب اإلبراهٌمً الذي كان ٌمضً مقاالته باسم


أحمد بن نعمان ، رضا   -

مد الصالح ٌحٌاوي، عبد الحمٌد مهري، حنفً بن عٌسى، مالك، عبد اللطٌؾ رحال، مح

محمد العربً ولد خلٌفة، الشاذلً بن جدٌد، عبد المجٌد مزٌان ، وؼٌرهم، وٌبلحظ أن معظم 

 هإالء الكتاب كانوا من السٌاسٌٌن الذٌن ٌتولون مناصب علٌا فً الدولة الجزابرٌة.

ً تعٌشها الببلد والتً  كانت تعتبر وتدور مواضٌع هذه االفتتاحٌة حول األحداث الت     

 آنذاك من قضاٌا الساعة ومنها:

 الموقؾ من التراث.  -

 التعرٌب. -

 تؤمٌم المحروقات والمناجم. -

 الثورة الزراعٌة. -

 الطب المجانً. -

 دٌموقراطٌة التعلٌم. -

 التسٌٌر االشتراكً للمإسسات. -

 كتابة تارٌخ الجزابر عامة وتارٌخ الثورة بصفة خاصة. -

 .0954ح من نوفمبر ذكرى الفات -

الخطوط   -كاتبها  -وفً افتتاحٌة العدد األول وضع الدكتور أحمد طالب اإلبراهٌمً      

 العرٌضة لنهج المجلة وخطتها وأهدافها التً تبلورت فً األعداد التالٌة بشكل واضح.

نظام بما ٌجري فً الببلد فً إطار ال  -إن صح التعبٌر  -فقد اهتمت هذه االفتتاحٌات     

االشتراكً الذي انتهجته القٌادة السٌاسٌة ، وبالتالً فقد تنوعت المواضٌع مجاراة لمستجدات 

شهر   -عٌد الفطر  -الواقع الٌومً، حٌث تناولت المناسبات الدٌنٌة ) المولد النبوي الشرٌؾ

                                                           
 -  .أنظر التعرٌؾ به فً المبحث الثانً من هذا الفصل 
 -  بح ٌكتب بصفة أقل انتظاما، لٌنقطع نهابٌا عن من المجلة، بعدها أص 40تولى تحرٌر باب فً الصمٌم بانتظام من العدد األول إلى العدد 

 ، حٌث تؽٌر شكل المجلة وأدخلت علٌه بعض التعدٌبلت بما فً ذلك تؽٌٌر ربٌس  75تحرٌر هذا الباب خاصة بعد إلؽابه ابتداء من العدد      

 م(.0976)فبراٌر/مارس39ابتداء من العدد التحرٌر، إذ خلؾ األستاذ عثمان شبوب الدكتور حنفً بن عٌسى الذي تولى رباسة التحرٌر      

 



 

48 
 

و القضاٌا   ...(0945ماي  08مجازر   -رمضان الخ...( والتارٌخٌة ) الفاتح من نوفمبر 

مكافحة االستعمار...( هذا مع التركٌز على   -جامعة الدول العربٌة   -المعاصرة ) فلسطٌن 

الثقافة  ومختلؾ االنجازات : طرٌق الوحدة  -االعبلم  -االهتمامات الداخلٌة ) التعرٌب

 السد االخضر...(. -االفرٌقٌة

( بدأت تظهر م0980)  جوٌلٌة/ أوت 64وابتداء من الثمانٌنات وبالتحدٌد فً العدد      

مإشرات انتقالٌة خاصة فً ما ٌتعلق بتارٌخ الببلد عامة ، وتارٌخ الثورة بصفة خاصة، 

بعنوان " المجاهدون وكتابة الثورة" لربٌس الدولة الشاذلً  64حٌث جاءت افتتاحٌة العدد 

، وٌتناول م0956و 0955أوت  90ناسبة االحتفاالت بٌوم بن جدٌد، وهو خطاب ألقاه بم

بمقال عنوانه  66دكتور أبو القاسم سعد هللا الموضوع من زاوٌة أخرى  حٌث طالعنا العدد ال

مقال " ال علم خارج التارٌخ" للدكتور عبد المجٌد  67" عن الكتابة التارٌخٌة" ٌلٌه فً العدد 

مزٌان وزٌر الثقافة آنذاك، لٌعود ربٌس الدولة مرة أخرى للموضوع حول " الشبٌبة 

التارٌخٌة" فً الكلمة التوجٌهٌة التً القاها فً المإتمر الثانً لئلتحاد الوطنً ومسإولٌتها 

  69، ونشرت فً باب " فً الصمٌم" للعدد م0989للشبٌبة الذي عقد فً شهر ماي من سنة 

 (.م0989) ماي/ جوان 

"فً  افة، فقد تناول كًتاب بابوهو الثق هدفها األساس وحتى ال تخرج المجلة عن     

ٌم" الكثٌر من المواضٌع التً تدور حول الثقافة كمقاومة الؽزو الثقافً، والترجمة الصم

ودورها فً التنمٌة الثقافٌة، والعبلقة بٌن الثقافة واالقتصاد, واألمن الثقافً، ومفهوم الثورة 

الثقافٌة، وؼٌرها ، مع محاولة الربط بٌن القضاٌا الثقافٌة والتارٌخ ، تصلٌحا وبناءا لما 

 االستعمار من أصالة لهوٌة الشعب الجزابري. حطمه

ألؽً هذا الباب) فً الصمٌم( وُعوض بمقاالت تتناول نفس  76وابتداء من العدد      

ٌُكتفى بذكر  المواضٌع التً سبق الحدٌث عنها، ؼٌر أنها ُتعنون تارة باإلفتتاحٌة وطورا 

 عنوان المقال وكاتبه ال ؼٌر.

 

 :أبحاث ودراسات ووثابق  - 9

، وهو 009هذا الباب ظل ثابتا حتى آخر عدد مدروس من المجلة وهو العدد                

العمود الفقري للمجلة، حٌث كان مفتوحا أمام جمٌع الدراسات والوثابق والمناقشات ، شملت 

مواضٌع فكرٌة متعددة ومتنوعة تناولها كتاب من الرعٌل األول للمثقفٌن الجزابرٌٌن الذٌن 

 عل إحٌاء ثقافة الببلد األصٌلة ونشر الوعً  والمعرفة لدى جٌل الشباب الصاعد.حملوا مش
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وقد حظً تارٌخ الجزابر باهتمام بالػ من طرؾ كتاب المجلة كسعد هللا والمٌلً      

رت كتاباته التارٌخٌة معظم أثْ  ذيال (0930/9007)واإلبراهٌمً، وخاصة ٌحً بوعزٌز

تناولت هذه الكتابات مختلؾ عصور تارٌخ الجزابر مع  أعداد المجلة بصفة منتظمة ، وقد

 وتارٌخ الثورة .  اهتمام واضح بالتارٌخ الحدٌث

كما نشرت المجلة فً مجال الدراسات والوثابق الكثٌر من األبحاث بعضها حول وثابق      

 مدٌر المكتبة الوطنٌة  -نادرة تنشر  ألول مرة كتلك التً قام بإعدادها محمود بو عٌاد 

، "زهر البستان فً دولة بنً زٌان"حول التراث الوطنً المكتوب، ومخطوط   -آنذاك

 (4391/4001)التً قام بترجمتها عن األلمانٌة الدكتور أبو العٌد دودو ضوعاتوالمو

الدٌن الخطٌب التً  تارٌخ الجزابر، كذلك مذكرات محب والتً تناولت جوانب متعددة من

 لثقافً والسٌاسً للجزابرٌٌن فً المشرق العربً.أعطت صورة واضحة عن النشاط ا

والقصة فقد أفاضت المجلة فً الدراسات والقصص والقصابد الرحبلت أما فً باب      

(4394/4333)الشعرٌة التً ساهمت فٌها أقبلم بلٌؽة كالدكتور صالح خرفً
1

الذي كان  

، ودراسته التً نشرها كثٌرةالبقصابده الوطنٌة  منتدبا بالجامعة العربٌة بالقاهرة ثم بتونس،

حول الثورة الجزابرٌة فً الشعر العربً، وكذلك مقاالته حول الشعر الجزابري واندالع 

 الثورة ، ومسرحٌة " سٌدي فرج" وؼٌرها.

كما ساهم قلم الدكتور عبد المالك مرتاض فً إثراء الرصٌد األدبً للمجلة بمقاالته عن      

عن الحٌاة العامة فً الجزابر وأثر الصحافة العربٌة فً  دور األدب الشعبً فً التعبٌر

 النهضة الوطنٌة.

فقد أسهم بمواضٌعه  أستاذ علم االجتماع بجامعة عنابة، أما الدكتور خٌر هللا عصار     

شة من خبلل معٌ ضوعاتاالقتصادٌة و االجتماعٌة فً إثراء المجلة بثقافة معاصرة ومو

عوامل األزمة االقتصادٌة وآثارها  فً العالم الثالث، تناوله لقضاٌا الساعة كتحلٌل 

 والكونؽرس الحادي عشر لعلم االجتماع، واالتجاهات الحدٌثة فً البحوث االجتماعٌة.

أخرى وكتاب آخرٌن: كمولود قاسم ناٌت بلقاسم، وناصر  ضوعاتهذا باإلضافة إلى مو     

رهم كثٌر ، جعلوا من هذه بري وؼٌالدٌن سعٌدونً، وبوعبلم بالساٌح، ومحمد الصالح الجا

 مجلة للعلم والثقافة دون منازع. المجلة 

ومع هذه الدراسات، والمقاببلت ، والندوات، والمناقشات ، تحرص المجلة دورٌا على     

وضع خبلصة عامة للحٌاة الثقافٌة فً الجزابر ، وفً العواصم العالمٌة, وهو تقلٌد دأبت 

                                                           
1

 ) أما الدكتور عبد الملك مرتاض فٌذكر فً كتابه : معجم الشعراء 060موسوعة العلماء واألدباء الجزابرٌٌن ، منشورات دار الحضارة ، ص   -

 (.0998الجزابرٌٌن فً القرن العشرٌن أنه توفً سنة     
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الجزابري صورة عما ٌجري فً الببلد من مإتمرات وأسابٌع  علٌه المجلة ، ٌعطً للقارئ

ثقافٌة ومحاضرات ومهرجانات ، وعما ٌصدر فٌها من كتب جدٌدة وأبحاث متنوعة، مع 

وقفة على الحٌاة الثقافٌة فً العواصم العالمٌة العربٌة منها والؽربٌة وٌراسل المجلة بمادة 

ر عباس الجراري من الرباط، وأحمد هذا الباب دكاترة وأساتذة مختصون مثل الدكتو

الهواري من مصر، والدكتور عفٌؾ البهنسً من دمشق ، وباهً محمد من بارٌس، 

 وؼٌرهم.

تحت حٌث خصصت لها بابا   -بوابة التقدم العلمً والثقافً   -الجامعةولم تنس المجلة      

وملخصات عنها، عنوان " فً رحاب الجامعة" كانت تنشر  الرسابل الجامعٌة ومواضٌعها 

مع ذكر أصحابها والمشرفٌن علٌها، واللجان التً أشرفت على مناقشتها، ؼٌر أن هذا التقلٌد 

، وربما 4391الهام اختفى من األعداد األخٌرة للمجلة فً الفترة المدروسة ابتداء من سنة 

دمة ٌعود السبب فً ذلك إلى تطور البحث العلمً و تكاثر عدد الرسابل واألطروحات المق

للمناقشة ، مما ٌجعل نشرها كلها ؼٌر ممكن، و نشر البعض دون اآلخر فٌه تمٌٌز ال 

 ٌتماشى ومنهج المجلة.

واستمرت المجلة سابرة على هذا النظام ، حتى بعد تؽٌٌر ربٌس التحرٌر ابتداء من      

م( حٌث  4391فبراٌر / مارس  -هـ  4931) السنة السادسة صفر/ربٌع األول  94العدد

خلؾ الدكتور حنفً بن عٌسى


الدكتور صالح خرفً الذي ُعٌن مدٌرا إلدارة الثقافة  

 .كما سلفت اإلشارة بالمنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم بالقاهرة

م( 4399ماي/جوان   -هـ 4109عشرة رجب/شعبان ) السنة الثالث 97وفً العدد     

وقد واكب هذا التؽٌٌر فً الشكل، تؽٌٌر   -لك كما سبقت اإلشارة إلى ذ –تؽٌر شكل المجلة 

ثان فً ربٌس التحرٌر إذ خلؾ األستاذ عثمان شبوب


الدكتور حنفً بن عٌسى، كما  

ُعوض باب " فً الصمٌم" باإلفتتاحٌة، وُنقل الفهرس من آخر المجلة إلى أولها، وأضٌفت 

مثبل نجد المقابلة التً  91د أبواب أخرى للمجلة ، منها باب المقاببلت والمناقشات، ففً العد

أجرتها المجلة مع السٌد " ماك براٌد"


الشاعر الٌمنً الكبٌر الدكتور عبد ، والمقابلة مع 

، والكاتب المسرحً علً سالم91فً العدد العزٌز المقالح 


 وؼٌرها. 99فً العدد  

بلفة ابن بادٌس ، حول خ 94هناك مثبل النقاش الذي دار فً العدد فالمناقشات ، أما      

تعقٌبا على  بحث الدكتور سعد هللا " مدارس الثقافة العربٌة فً المؽرب العربً" الذي نشر 

                                                           
 -  نً من هذا الفصل.أنظر التعرٌؾ به فً المبحث الثا 
 - .أنظر التعرٌؾ به فً المبحث الثانً من هذا الفصل 
- ربٌس مجلس المحافظة على التراث الفلسطٌنً بمناسبة حضوره مإتمر الوزراء المسإولٌن عن الشإون الثقافٌة فً الوطن العربً المنعقد 

 .00/00/0983فً الجزابر بتارٌخ      
-  فً مصر، كتب أكثر من عشرٌن مسرحٌة ومن أعماله التً تخطت الحدود المصرٌة " أنت اللً قتلت الوحش"  0936من موالٌد جانفً عام 

 والتً قُدمت بالعامٌة فً الجزابر والعراق وسورٌا.    
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من المجلة وقام بالرد علٌه كبل من الشٌخ محمد خٌر الدٌن، واألستاذ محمد  93فً العدد 

 من المجلة نشر الدكتور عمار هبلل موضوعا بعنوان " الطلبة 93المٌلً،وفً العدد 

هذا ،  97كتاب آخرون فً العدد "  قام  بالرد علٌه 4341الجزابرٌون فً األزهر عام 

توضٌحا حول وفاة الشهٌد  مصطفى بن بوالعٌد، كما   -فً نفس الباب  -العدد الذي نجد فٌه 

، مع تفتح المجلة على كتاب من خارج الوطن ، ضوعاتهاازداد عدد الدراسات  وتنوعت مو

 عربا وأجانبا.

التارٌخٌة عامة ، وتارٌخ الجزابر بصفة خاصة، فقد  ضوعاتوقد اهتمت المجلة بالمو     

تؽٌر شكل  نبلػ عدد الدراسات المنشورة من العدد األول إلى العدد الرابع والسبعٌن ) حٌ

( موضوعا منها مابة وأربعة 999ن )ثمانمابة وثمانٌة وسبعٌ المجلة ومدٌرها(

 404إلى العدد  97ومن العدد  %44.99أي بنسبة  اتارٌخٌ ا( موضوع 431وتسعون)

( منها مابة وستة وخمسون 194ن )ٌن وثماناربعمابة واثنٌالمنشورة  ضوعاتبلػ عدد المو

وهذا دلٌل على تزاٌد تنامً الوعً   %94.91أي بنسبة  موضوعا تارٌخٌا (471)

 تارٌخً.التارٌخً ، كما اصبحت الحاجة ماسة إلى إعادة بناء كٌان الجزابر ال

والنتٌجة الثانٌة هً أن الجزابر  قد دخلت بالفعل فً عصر نهضة شاملة ، كان للثقافة      

فٌها مكانة هامة، وأن جٌل المثقفٌن الشباب قد أخذ بزمام المبادرة لبناء ما هدمه االستعمار ، 

 .الكولونٌالٌة" وإصبلح ما أفسدته كتابات " مدرسة الجزابر

 

                      *************************************** 
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 مجلة الثقافة: الفصل الثانً

 :المجلة أبرز محرري: ـ  المبحث الثانً

شكل المجلة ومضمونها وتطورها على المستوٌٌن اٌؾل٠ش ػٓ سبق فً المبحث األول      

لة وبعض معا، مع إبراز أهم اإلضافات واإلثراءات والتؽٌرات التً وقعت على شكل المج

مضامٌنها ، وإن لم تكن تؽٌٌرات جوهرٌة فً مجموعها، ألنها حافظت على الخط السٌاسً 

 و العلمً والثقافً الذي بدأت به حتى العدد األخٌر فً هذه الدراسة.

أبرز الكتاب الذٌن ساهموا فً تحرٌرها أما اآلن فسٌكون موضوع هذا المبحث      

بذلك ثقافة راقٌة كان لها األثر البعٌد فً  كارهم، ناشرٌنناقشاتهم، وعصارة أفبمقاالتهم، وم

لحدٌث عنهم جمٌعا ، لكثرة تكوٌن أجٌال من المثقفٌن الجزابرٌٌن، وبطبٌعة الحال ال ٌمكن ا

وتنوع اختصاصاتهم، وتشعب أُطروحاتهم، ولهذا سٌقتصر الكبلم عن بعضهم،  عددهم 

تمٌٌز، وستكون البداٌة مع رإساء التحرٌر  وسٌتم اختٌار هذا البعض عشوابٌا دون انتقاء أو

( من سنة 009) ٚ اصٕبْ   الذٌن تولوا رباسة تحرٌر المجلة منذ صدورها حتى العدد المابة

 وهً الفترة المعنٌة بالدراسة. 0989إلى سنة  0970

 

 :رؤساء تحرٌر المجلة – 0

 :(6819/6888) الدكتور صالح خرفً –أ 

وبعض  ، أستاذ لؤلدب العربً بجامعة الجزابر 0939ة سنة من موالٌد القرار           

ربٌسا لدابرة اللؽة العربٌة بكلٌة األداب، ٌحمل دكتوراة الدولة فً اآلداب الجامعات العربٌة، 

عضو فً اتحاد الكتاب الجزابرٌٌن وحاصل على عدة جوابز وشهادات من جامعة القاهرة ،

 اته:من مإلف تقدٌرٌة من الجزابر وتونس ومصر،

 .م0967أطلس العجزات ) شعر( ) الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع ، الجزابر  -

 .م0968شعراء من الجزابر، معهد البحوث والدراسات العربٌة العالٌة، القاهرة،  -

 شعر المقاومة الجزابرٌة ) رسالة ماجستٌر(. -

 الشعر الجزابري الحدٌث ) رسالة دكتوراه(. -

 االت ودراسات(.صفحات من الجزابر ) مجموعة مق -

 أنت لٌبلي ) شعر(. -

                              األصالة الثورٌة فً الجزابر، وهو كتاب قٌم ٌجمع بٌن التارٌخ واألدب والوطنٌة. -
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/مارس 0390تولى الدكتور خرفً رباسة تحرٌر مجلة الثقافة من العدد األول ) محرم 

ٌُن 0976جانفً   -/دٌسمبر 0395لحجة ذو ا  -( حتى العدد الثبلثٌن ) ذو القعدة 0970 ( ع

مدٌرا إلدارة الثقافة بالمنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم بالقاهرة، وذلك بقرار أصدره 

الدكتور محًٌ الدٌن صابر


 .0976، المدٌر العام للمنظمة سنة 

نشر العدٌد  وباإلضافة إلى رباسة التحرٌر ، فقد كان من كتاب المجلة البارزٌن ، فقد     

من المقاالت واألبحاث والدراسات فضبل على االبداعات األدبٌة من شعر ونثر، تجاوزت  

( منها للجزابر فً 93( موضوعا ، خصصت ثبلثة وعشرون )97السبعة والعشرٌن ) 

وهً نسبة مرتفعة جدا ولها  % 85.08مواضٌع تارٌخٌة أو قرٌبة من التارٌخ ، أي بنسبة 

كونه على الرؼم من الهتمام الكبٌر الذي ٌولٌه الكاتب للجزابر وتارٌخها، داللة قوٌة على ا

فقد نشر  كان ٌكتب فً الموضوعات التارٌخٌة واالجتماعٌة وحتى السٌاسٌة،أدٌبا وشاعرا،

فً العدد األول من المجلة ، موضوعٌن : األول تناول فٌه األبعاد التارٌخٌة فً الشعر 

 صه للصحافة الجزابرٌة أثناء االحتبلل.الجزابري الحدٌث، والثانً خص

وقد تناول فً الموضوع األول الوضعٌة  التارٌخٌة للجزابر، هذا التارٌخ الذي كان حتى  

تكرٌس أواخر العشرٌنٌات من القرن الماضً مسرحا لؤلقبلم الفرنسٌة  التً دأبت على 

ٌهه  بشتى الوسابل ض للتارٌخ الجزابري، وإما تشو: إما انكار راف خطٌرٌن وهما أمرٌن

أساس مٌبلد الوطن هو  ًجعل االحتبلل الفرنس والطرق، واألمر األول ٌستهدؾ 

إلى طمس األمجاد التً ٌمكن أن تعزز جانب  فقد كان ٌهدؾ الثانًالجزابري، أما 

سبلمٌة أشد المراحل الجزابرٌٌن فً مواقفهم الدفاعٌة من االحتبلل، وكانت المرحلة اال

الهجمات المسمومة ٌهات ومعاناة من التشو
1

، وٌواصل الكاتب فً مقدمة موضوعه، 

الحدٌث عن الدور الذي لعبته "المدرسة الفرنسٌة" فً توجٌه تارٌخ الجزابر، وتؤثٌرها فً 

بعض أبناء الببلد وأفكارهم، وعمل الحركة اإلصبلحٌة وجهدها فً بعث أمجاد الماضً ، 

، ثم تطور العمل إلى تؤلٌؾ الكتب التارٌخٌة على أعمدة الصحؾ والمنابر والمدارس الحرة

مشٌرا بذلك إلى المٌلً والمدنً، دون أن ٌنسى ذكر كتاب "موجز التارٌخ العام للجزابر من 

العصر الحجري إلى االحتبلل الفرنسً" الذي ألفه المإرخ التونسً " عثمان الكعاك"


  ،

مإكدا أن باعثه على ذلك   0995والذي أصدره مع كتابه " ببلؼة العرب فً الجزابر" سنة 

هو ما لمسه من أبناء الجزابر من " انفصال عن الماضً كاد ٌفقدهم كل إحساس بالشخصٌة 

والذاتٌة"
2
. 

                                                           
  مة العربٌة للتربٌة والثقافة    الدكتور محًٌ الدٌن صابر من السودان، تقلد عدة مناصب علٌا من بٌنها وزٌرا للتربٌة، انتخب مدٌرا عاما للمنظ 
 .0976جانفً  00إلى  09/0975/ 97والعلوم فً المإتمر الرابع لها المنعقد فً القاهرة من    

1
 .50، ص  0970" مجلة الثقافة ،  العدد األول، وزارة االعبلم والثقافة،الجزابر: مارس األبعاد التارٌخٌة فً الشعر الجزابريصالح خرفً "   - 
-   أثناء حضوره الملتقى العاشر للفكر اإلسبلمً. 0976جوٌلٌة  07مإرخ تونسً من الرعٌل األول توفً فً مدٌنة عنابة ٌوم السبت 

2
 .53المرجع نفسه، ص   - 
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وبعد هذه اللمحة التارٌخٌة العامة ، ٌواصل حدٌثه عن دور األدب فً نشر الوعً      

 ثبلث ألدب الجزابري إلىفً ا خً لدى األمة الجزابرٌة وٌقسم هذا الوعً التارٌخًالتارٌ

 مراحل:

 الحسرة والتفجع فً العشرٌنات. -

 االعتزاز واإلثارة فً الثبلثٌنات واألربعٌنات. -

09541تداعً األمجاد الؽابرة والحاضرة فً ثورة نوفمبر -
. 

 وهكذا ٌبدو بوضوح الترابط بٌن األدب والتارٌخ، فبعد االحتبلل وفشل المقاومات المختلفة ،

كل الوسابل ومن كل ذهول كلها حسرة وألم على واقع شعب مضطهد بجاءت فترة من ال

الجهات، تلتها فترة من اإلعتزاز واإلثارة واكبت تنامً الحركة الوطنٌة أو االستٌقاظ  

 السٌاسً الذي أدى إلى ثورة شاملة نهاٌتها االستقبلل والحرٌة.

ب الدكتور خرفً على نشر وباإلضافة إلى التؤرٌخ للجزابر بواسطة الشعر واألدب، دأ     

مقاالت متعددة تحت عنوان " من أمجادنا الصحافٌة"  ٌعرض فً كل حلقة منها موقفا من 

المواقؾ الرابدة التً وقفتها الصحافة الوطنٌة منذ عشرات السنٌن
2

، بالنسبة للقضاٌا الوطنٌة 

نشر  إلى داخل الجزابر، أو القضاٌا القومٌة خارجها، وكان ٌهدؾ من وراء هذا الباب

أصالة هذا الوطن وتذكٌر األجٌال الصاعدة بها" على تؤكٌدال"  الوعً التارٌخً و
3

، مع  

نشر نماذج من مقاالت بعض الرواد مثل عمر بن قدور


)أبو حفص( وعمر راسم


) ابن 

منصور الصنهاجً( ومحمد التهامً شطة


 ، وؼٌرهم. 

ة ، تخلو من المسحة الوطنٌة التارٌخٌة مثل ولم تكن أعماله األدبٌة المنشورة فً المجل     

"أناشٌد للذكرى العاشرة" و "حب فً الجزابر" و مسرحٌة " سٌدي فرج" وؼٌرها من 

 انتاجه  المتنوع الؽزٌر.

الملتزم  المرتبط دابما بالجزابر وتارٌخها ،   الوفٌر و الدكتور صالح خرفً بهذا االنتاج     

كانوا ، لٌبحثوا عن أثار وثراث الشعب الجزابري حٌثما  ٌدعو جمٌع المثقفٌن الجزابرٌٌن
                                                           

1
 .57المرجع نفسه، ص   - 
2
 .89المرجع نفسه، ص   - 
3
 المرجع نفسه، نفس المكان.  - 
 -   (0886 -  0939رابد من رواد الصحا ) نشر 0990، ثم أصدرها فً سلسلة ثانٌة سنة 0903فة الوطنٌة، صدرت له جرٌدة الفاروق سنة ، 

 فً خمسة عشر دورٌة فً المشرق والمؽرب ، منها جرٌدة اللواء فً القاهرة، وجرٌدة الحضارة باألستانة.     
-  (0883/0959 صحافً وخطاط جزابري ، اشتهر بالخط العربً الجمٌل وٌمقدرته ) فً رسم المنمنمات ، أنشؤ جرٌدة " الجزابر"  سنة 

 ، كان اسمه المستعار ) أبو المنصور الصنهاجً( ، له مقاالت فً جرابد كثٌرة  منها: مرشد األمة0903، ثم جرٌدة " ذو الفقار" سنة 0908     

 لسعادة ) المؽرب( و هنا الجزابر ) الجزابر(.) نونس( والحق الوهرانً ) الجزابر( و النجاح ) قسنطٌنة( و المباحث ) تونس( وا     
-   ( مقاال للدكتور خرفً حول جرٌدة المهاجر وقد عثر على اسم صاحب الجرٌدة وهو محمد008نشرت مجلة الثقافة فً العدد الخامس ) ص 

 مدٌر معهد التعلٌم األصلً بمدٌنة   - التهامً شطة، وأسؾ لعدم عثوره على أٌة معلومات أخرى مع االسم، مما جعل السٌد أحمد قبٌصة     
 ٌبعث بمراسلة للمجلة فٌها لمحة عن هذا الصحافً الرابد ُنشرت فً العدد السابع فً باب " من أمجادنا الصحافٌة" تحت عنوان:  -األؼواط     

 ، ؼادر 0905مجهول، وتوفً بعد سنة  " من ٌكون محمد التهامً شطة؟" وهو صحافً وداعٌة لئلصبلح اإلسبلمً ولد باألؼواط فً تارٌخ     

 ، ثم 0909، أنشؤ جرٌدة "المهاجر" سنة 0880ثم رحل منها إلى سورٌا بعد فرض الحماٌة الفرنسٌة علٌها سنة  0859الجزابر إلى تونس سنة      

 ، توفً فً تركٌا.0905جرٌدة "االتحاد اإلسبلمً" سنة      
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ٌُسجل مهما كان قلٌبل أو كثٌرا ،  ، حتى مهم أو ؼٌر مهم المكافح، مع تسجٌل ما ٌمكن أن 

ٌتجمع لدى المإرخٌن والباحثٌن مواد خام قٌمة وصحٌحة تكون أساسا لكتابات تارٌخٌة 

 .علمٌة منهجٌة تصحح ما أفسده ُكتاب عهد االحتبلل

 

 :6819/6888)الدكتور حنفً بن عٌسى  -ب 

بقرٌة أٌت داود والٌة القبابل  0939دٌسمبر  99ٌوم ولد الدكتور حنفً بن عٌسى         

وهو مترجم ( معهد علم النفس –اآلداب ) دابرة العلوم االجتماعٌة الكبرى، أستاذ بكلٌة 

مجلة الثقافة خلفا للدكتور ُعٌن ربٌسا لتحرٌر ومختص فً علم النفس اللؽوي و األدبً ،

صالح خرفً. من مإلفاته " محاضرات فً علم النفس اللؽوي" ، ونظرا لتمكنه من اللؽات 

 األجنبٌة فقد قام بترجمة العدٌد من الكتب منها:

" تعلم لتكون" الذي اتفقت منظمة الٌونسكو مع الجزابر على ترجمته ، وهو من أهم   -

تور ابن عٌسى عن الفرنسٌة واالنجلٌزٌة وقامت الكتب التربوٌة، وقد ترجمه الدك

 بنشره الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع.

 كتاب " من تصفٌة االستعمار إلى الثورة الثقافٌة" للدكتور أحمد طالب اإلبراهٌمً. -

 رصٌؾ األزهار ال ٌجٌب لمالك حداد. -

 الدروب الوعرة لمولود فرعون. -

 األشرؾ. ذ مصطفىالجزابر : األمة والمجتمع لؤلستا -

، 0965حتى سنة  0969كما عمل فً أسرة تحرٌر جرٌدة " الشعب" منذ إنشابها عام 

وكان عضوا فً أسرة تحرٌر جرٌدة " المجاهد األسبوعً" ومجلة " المجاهد الثقافً" 

ومجلة " الثقافة" قبل أن ٌصبح ربٌس تحرٌرها
1
. 

سابرة علٌه منذ  وقد استمرت المجلة  تحت رباسته فً نفس الخط الذي كانت     

تؤسٌسها ، وقد ساهم الدكتور ابن عٌسى فً تحرٌر الكثٌر من المقاالت قبل تولٌه هذه 

المسإولٌة وأثناء ذلك، ولم تكن كتاباته وقفا على مٌدان بعٌنه ، فقد كتب فً مواضٌع 

فكرٌة شتى : اجتماعٌة وأدبٌة وفلسفٌة واقتصادٌة، كما ترجم العدٌد من القاالت عن 

جنبٌة مختلفة، كما كتب فً القصة ، وتحرٌر باب " فً الصمٌم"  وؼٌره من لؽات أ

 األبواب دون تمٌٌز.

                                                           
1
 .004و  003، ص ص  0976:مارس ، الجزابر 30مجلة الثقافة ، العدد   - 
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التارٌخٌة ، ففً ما ٌتعلق  ػوبطبٌعة الحال لم تخل بعض موضوعاته من الصٌ     

بالحركة اإلصبلحٌة مثبل ٌرى الدكتور حنفً بن عٌسى ان هذه الحركة قد ساهمت فً 

لصقت بالدٌن فً أالعقلٌة الخرافٌة الباطلة ومن البدع التً  تطهٌر الفكر الجزابري من

عهود االنحطاط
1
. 

كما ساهمت إلى حد كبٌر فً إثراء الرصٌد الفكري الوطنً الذي ساعد الجزابرٌٌن      

على أن ٌتصوروا بمزٌد من الوضوح األسس العقابدٌة للنضال،  مما أعطى  للتٌار 

عات األممٌة وٌدفع اعدل االتجاهات الٌسارٌة والنزالوطنً بعدا عربٌا إسبلمٌا جعله ٌ

بعض الزعماء السٌاسٌٌن الجزابرٌٌن إلى تؽٌٌر مواقفهم  كمصالً الحاج وفرحات 

 عباس مثبل.

ن هذه الحركة ) الحركة اإلصبلحٌة( قد ؼرست فً الجزابرٌٌن واألهم من ذلك أ     

نقل المشكلة الجزابرٌة من  روح االعتزاز بالتراث العربً اإلسبلمً ، كما ساهمت فً

مجالها الضٌق إلى مجال أوسع بعد ما أصبح العالم اإلسبلمً متضامنا مع الشعب 

الجزابري وكفاحه
2
. 

وقد خص الترجمة باهتمام كبٌر من حٌث قٌامه بترجمة  الكثٌر من النصوص ،      

العقٌم بٌن  وحثه على االهتمام بها كوسٌلة لئلطبلع على انتاج الؽٌر ، وتجاوز الجدل

دعاة التفتح ، وأنصار اإلنؽبلق، هذا الصراع الذي ٌؤخذ فً بعض األحٌان أبعادا 

عقابدٌة فٌبرز على شكل جدال بٌن التقدمٌٌن والرجعٌٌن، وبٌن أصحاب النظرة 

أن ذا المجال ٌرى الدكتور ابن عٌسى المستقبلٌة وأصحاب النظرة السلفٌة،  وفً ه

اث، وال ٌقطع الصلة بالماضً ... مفٌد لؤلمة العربٌة ""التفتح الذي ال ٌتنكر للتر
3

،
 

 وحتى تحقق الترجمة األهداؾ المرجوة منها فً التنمٌة الثقافٌة ، ال بد أن تكون خاضعة 

لخطة واضحة و أهداؾ محددة تإدي حتما للنتٌجة المتوخاة ، وٌقترح لذلك مجموعة من 

 االجراءات العملٌة التنظٌمٌة


فً الببلد العربٌة عامة والجزابر بصفة  الممكن تطبٌقها 

 خاصة.

كما كان لقضاٌا اللؽة والتربٌة والتعلٌم والثقافة جانب معتبر من كتاباته كموضوع      

األسس النفسٌة لتعلم اللؽات ، و التربٌة ومصٌر االنسان، وأثر المجتمع فً تبدل اللؽة، 

                                                           
1
 .009، ص 0977، أفرٌل /ماي 38" مجلة الثقافة، العدد تؤثٌر جمال الدٌن األفؽانً على الفكر الجزابري المعاصرحنفً بن عٌسى"   - 
2
 المرجع السابق، نفس المكان.  - 
3
 .89، ص 0980انفً / فٌفري ، ج55" مجلة الثقافة ، العددمن أجل خطة عربٌة فً الترجمةحنفً بن عٌسى "   - 

 
 -   (.0979نوفمبر  04و 09قدم هذا البحث بطلب من المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم ) اجتماع الخبراء فً الترجمة، تونس 
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نتاج الفكري، وؼٌرها كثٌر من ومن أجل سٌاسة لرعاٌة الطفل، ومن أجل نظرٌة فً اال

 الثقافً فً المٌدان.وزنها المقاالت والبحوث التً أعطت للمجلة 

وٌعتبر الدكتور حنفً بن عٌسى من الكتاب القبلبل األوفٌاء للمجلة ، فقد ؼطت      

( بمقال " لؽات العالم بٌن التقارب 00مدة الدراسة كلها من العدد رقم واحد ) ضوعاتهمو

حٌل  -( بمقال " معضلة المصطلحات التقنٌة و000) وواحد والعدد رقم مابة ،"والتباعد

 المترجمٌن".

وال اختم الحدٌث عن الدكتور حنفً بن عٌسى دون اإلشارة إلى قصته " فً حً      

 القصبة"


، وهً قصة وتارٌخ ، إنها تروي أحداث أعمال فدابٌة  بطلتها فتاة جزابرٌة 

حالة البإس واألسى التً وصل إلٌها أفراد الشعب الجزابري طالبة فً الجامعة، تصور 

"فمنهم العمال فً ثٌابهم الرثة البالٌة، ومنهم الطبلب ، ومنهم النساء وقد لبسن لحافا 

أبٌضا ٌسترهن عن أعٌن الناظرٌن، ومنهم ماسحوا األحذٌة الذٌن ٌرددون األناشٌد 

إس والشقاء"ببة بالالوطنٌة التً تعلموها فً حٌاتهم  المضطربة الملٌ
1

، تلك كانت حالة  

الجزابر وسكانها تحت نٌر االستعمارالفرنسً، " إن حقٌقة ببلدي تبدو فً هذا الزقاق 

الضٌق من حً القصبة، والواقع المرٌر الذي ٌعانٌه وطنً ٌتجلى فً هذه البٌوت التً 

ال ٌنفذ إلٌها النور ...رؼم أن ببلدي مشهورة بشمسها الساطعة"
2

القصة تثٌر فً  . فهذه

ٌُحصى من األفكار والتؤمبلت، ذكرٌات  قاربها الجزابري ما ال ٌعد من الذكرٌات وما ال 

الكفاح فً مختلؾ مراحله وأشكاله وما حفل به من بطوالت من أجل القضاء على عهد 

 الحرمان والهوان واالستبلب.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 -   بزة األولى من المجلس، وقد خصص العدد للذكرى العشرٌن للثورة، وقد فازت بالجا0974أكتوبر/نوفمبر  93نشرت فً مجلة الثقافة العدد 

 .0959األعلى لرعاٌة اآلداب والفنون بالقاهرة سنة      

 
1

 .005، ص  0974، أكتوبر/ نوفمبر 93"  مجلة الثقافة، العدد فً حً القصبةد. حنفً بن عٌسى "   -  
2

 د. حنفً بن عٌسى، المرجع السابق، نفس المكان.  -  
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 األستاذ عثمان شبوب:  -ج 

 75ة خلفا للدكتور حنفً بن عٌسى ابتداء من العدد تولى رباسة تحرٌر المجل       

( وكان قبل ذلك ربٌس تحرٌر مجلة 0983جوان   -/ ماي 0403شعبان   -)رجب 

"األصالة"


  -، وٌبدو أن األستاذ شبوب اكتفى بالتسٌٌر اإلداري للمجلة إذ لم ٌنشر فٌها 

/  0403بان ) رجب ، شع 37سوى موضوعٌن اثنٌن األول فً العدد   -عكس سابقٌه

( وهو العدد الذي ُخصص إلحٌاء الذكرى المبوٌة لوفاة األمٌر عبد 0983ماي ، جوان 

القادر، فقد كتب كلمة بعنوان " هذا العدد" شكر فٌها كل من لبى دعوة المجلة، وساهم 

فً إحٌاء هذه الذكرى بدراسة أو شعر أو بحث أو ما إلى ذلك، و الثانً وتحت نفس 

 -( 0985/ماي ، جوان 0405) شعبان، رمضان  87عدد" وهو رقم العنوان " هذا ال

كتب   -عدد ممتاز خاص بالذكرى العشرٌن لوفاة اإلمام الشٌخ محمد البشٌر اإلبراهٌمً

مشٌدا بمناقب المحتفى به ، وشاكرا للمساهمٌن فً إحٌابها، ُمذكرا بؤن هذا العدد وؼٌره 

ر ،فً مختلؾ مٌادٌن كفاحهم ، ٌندرج فً من األعداد التً ستصدر الحقا ألعبلم الجزاب

إطار الجهود المبذولة إلثراء الدراسات الكبرى حول إعادة كتابة التارٌخ الوطنً فً 

مختلؾ أبعاده السٌاسٌة والعسكرٌة، فاألستاذ شبوب ٌختلؾ اختبلفا كبٌرا على سابقٌه 

زر كتاب ن أؼحٌث كانا م  -ا سبقت اإلشارة كم  -كبل من الدكتور خرفً وابن عٌسى 

 المجلة انتاجا وأكثرهم تنوعا فٌه.

  

                                                           
  -  مارس 0390األصلً والشإون الدٌنٌة مرة كل شهرٌن أسسها السٌد مولود قاسم ناٌت بلقاسم فً محرم  مجلة ثقافٌة تصدرها وزارة التعلٌم / 

 (.0970أي نفس التارٌخ الذي صدرت فٌه مجلة الثقافة ) مارس   0970      
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 :أهم كتاب المجلة  -9  

 

ساهمت فً تحرٌر المجلة أقبلم كثٌرة جزابرٌة وؼٌر جزابرٌة، وال ٌتسع المقام لذكرهم      

جمٌعا، لذلك سؤعمد إلى شا من التبوٌب لهإالء الكتاب الكثٌرٌن الذٌن وضعوا اللبنات 

تمٌزة، وأرسوا دعابم البحث العلمً الفعال ، و ألن مساهماتهم مست األولى لثقافة وطنٌىة م

مٌادٌن متنوعة  ، وناقشت  مواضٌع متشعبة ، فسٌتم التركٌز على المواضٌع التارٌخٌة حتى 

 ال ٌخرج البحث عن إطاره التنظٌمً.

وقد كتب فً هذا المجال السٌاسٌون واألكادمٌون وؼٌرهم من المثقفٌن، مع مجموعة      

من الكتاب األجانب أدلوا بدلوهم على صفحات المجلة فً القضاٌا واإلهتمامات المطروحة 

 على الساحة فً تلك الفترة.

 :الكتاب السٌاسٌون  -

التً اتبعتها طوال فترة الدراسة ولم تخرج عنها إال فً القلٌل  من   -كانت خطة المجلة 

فتتاحٌة وزٌر االعبلم والثقافة، وقد أن ٌتةلى تحرٌر باب " فً الصمٌم" أو اال  -الحاالت 

 تولى هذا المنصب خبلل الفترة المدروسة كبل من :

 الدكتور أحمد طالب اإلبراهٌمً.  -

 السٌد رضا مالك. -

 السٌد عبد الحمٌد مهري. -

 الدكتور عبد المجٌد مزٌان. -

 الدكتور بوعبلم بالساٌح. -

لة وان اختلؾ تواتر هذه وقد ساهم هإالء الوزراء بؤقبلمهم و أفكارهم فً إثراء المج

المساهمات من وزٌر إلى آخر، فقد كان الدكتور أحمد طالب اإلبراهٌمً أكثرهم انتاجا إذ 

نشر ما ٌفوق األربعٌن موضوعا ؼطت خمسٌن عددا من المجلة، ٌؤتً بعده الدكتور عبد 

المجٌد مزٌان بما ٌفوق الثمانٌة عشر موضوعا


عشر ٌلٌه الدكتور بوعبلم بالساٌح بؤحد  

 موضوعا، بعده السٌد رضا مالك بؤربعة مواضٌع ، وموضوع واحد للسٌد عبد الحمٌد.

وعلى هذا األساس تم اختٌار كبل من الدكتور اإلبراهٌمً والدكتور مزٌان كنموذج عن 

 الكتاب السٌاسٌٌن. 

 

                                                           
  -  05، والعدد 4،5: الٌمكن ذكر العدد الصحٌح بالضبط ألن هناك ثبلثة أعداد لم اتمكن من االطبلع علٌها وهً األعداد. 
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 (:9998/ حً 6819الدكتور أحمد طالب اإلبراهٌمً )   - 0

سٌاسً جزابري، ولد فً مدٌنة سطٌؾ ) الشرق الجزابري( طبٌب وأدٌب و                 

(0889/0965وهو ابن الشٌخ " محمد البشٌر اإلبراهٌمً ")


الربٌس الثانً لجمعٌة العلماء  

المسلمٌن الجزابرٌٌن
1

. 

ناضل الدكتور طالب اإلبراهٌمً فً صفوؾ جبهة التحرٌر بفدرالٌة فرنسا، وسجن      

، 0960من طرؾ السلطات الفرنسٌة إلى ؼاٌة   -الطب  وهو طالب بكلٌة  - 0957سنة 

نشط جرٌدة الشاب المسلم، وبع االستقبلل شؽل العدٌد من المناصب الوزارٌة منها وزٌر 

 .0977إلى سنة  0970االعبلم والثقافة من سنة 

 :من مؤلفاته

 (.0963مساهمة فً تارٌخ الطب العربً بالمؽرب العربً )  -

 .(0966رسابل من السجن )  -

 (.0979من تصفٌة االستعمار إلى الثورة اإلفرٌقٌة )  -

 (.0997جمع وتقدٌم آثار والده االمام محمد البشٌر اإلبراهٌمً )  -

 (.0999) مارس  0989/0999المعضلة الجزابرٌة : األزمة والحل  -

 باإلضافة إلى العدٌد من المقاالت المنشورة فً مجبلت ثقافٌة وطبٌة مختلفة.

منذ صدور العدد األول من المجلة،   -كما تقدم  -باب " فً الصمٌم" تولى تحرٌر      

وكان ٌوقع باسم " ابن الحكٌم" وهذه المقاالت فً مجملها تعد تؤرٌخا لجزابر ما قبل 

االحتبلل، وأثناء االستعمار، وبعد االستقبلل، فإذا كانت أحداث المرحلتٌن السابقتٌن)ما 

معروفة كاها، وٌقع على المإرخٌن عبء توضٌح قبل االحتبلل واثناءه( تكاد تكون 

الؽامض منها،وتصحٌح المحرؾ فٌها،فللدكتور اإلبراهٌمً رأي فً مرحلة ما بعد 

االستقبلل التً ٌقسمها إلى فترات متمٌزة بصفات معٌنة، فالمرحلة األولى فً الجزابر 

لحماس كانت مرحاة انطبلق اتسمت " با 0965إلى  0969المستقلة والتً دامت من 

العاطفً والرومانسٌة الثورٌة واالرتجال"
2

وهذه مظاهر ٌمكن اٌجاد اعذار لها فً عدم  

فً   -توفر التجربة الكافٌة لدى المسإولٌن ساعتها، اما المرحلة الثانً والتً تنطلق 

                                                           
  -  مثقؾ وأدٌب وسٌاسً جزابري اشتهر بقوة الحجة وجزالة األسلوب ، شارك فً النهضة العلمٌة واألدبٌة فً ببلد الشام ، أسس مع الشٌخ عبد

الجزابر،والتً تولى جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزابرٌٌن التً تزعمت الحركة اإلصبلحٌة فً  0930الحمٌد بن بادٌس ومجموعة من العلماء سنة 

فً عهد  رباستها بعد وفاه ربٌسها األول الشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌس ، بعد االستقبلل اختلؾ مع القٌادة السٌاسٌة حول نظام الحكم، فؤودع السجن

 .0965ماي  99الربٌس "احمد ابن بلة" ، ولم تطل به الحٌاة كثٌرا إذ توفً ٌوم 
1
 .00،ص 0"، مرجع سابق، جأعبلم الجزابر فً القرنٌن التاسع عشر والعشرٌنوعة من األساتذة " د. عبد الكرٌم بوصفصاؾ ومجم -  

 
2
 .07،ص0999،مارس4"دار األمة للطباعة والنشر،ط0989/0999المعضلة الجزابرٌة:األزمة والحل د.طالب اإلبراهٌمً"  - 
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0965جوان  09بتصحٌح   -رأي الدكتور اإلبراهٌمً
والتً دامت ثبلثة عشرة  

 الراحل هواري بومدٌن( فٌعتبرها مرحلة "بناء الدولة": (سنة )مدة حكم الربٌس03)

 بناء جٌش عصري.  -

 بناء هرم إداري كؾء ومنسجم من البلدٌة إلى الحكومة. -

 بناء قاعدة صناعٌة صلبة إنطبلقا من فكرة " التصنٌع طرٌق التحدٌث". -

جً بناء منظومة تربوٌة تعتمد على ركابز ثبلث: التعرٌب واالتجاه العلمً والتكنولو -

 ودٌموقراطٌة التعلٌم.

 تؤمٌم الثروات الوطنٌة والبنوك. -

 

إلى ٌومنا هذا ) ٌعنً سنة  0979ثم تؤتً بعدها المرحلة الثالثة التً انطلقت من سنة 

( والتً ٌقول عنها الدكتور أحمد طالب إن " إٌجابٌاتها تكمن فً ترسٌخ إٌجابٌات  0999

وترقٌع سلبٌات المرحلة السابقة"
1

. 

حضٌت األحداث العربٌة والعالمٌة بنصٌب وافر من اهتمامات الدكتور  وقد     

اإلبراهٌمً، ومنها كلمته للشباب العربً


ٌدعوهم فٌها إلى القضاء على كل ما ٌفرق  

وإبراز كل ما ٌوحد، مذكرا إٌاهم بالدور الذي لعبه الشباب الجزابري فً الثورة 

لها وصناع مستقبلها ، ولن ٌكونوا فً التحرٌري، وأنهم كنز األمة العربٌة ورأس ما

مستوى آمال أممهم إال إذا تسلحوا بالعلم ، ألنه سبلح العصر، واألخبلق ألنها سبلح كل 

عصر
2

، وألن الحٌاة تبنى على المادة والروح، فاألمل فً الشباب العربً اال تطؽى  

ساس فً بناء النهضة علٌه المادٌات فتفسد مثله العلٌا، وقٌمه الروحٌة، ألن القٌم هً األ

االجتماعٌة، وعلى هذا الشباب أن ٌكونوا " محققً أعمال ال مرددي أقوال، وأن ٌكونوا 

رجال مبادئ ال أتباع رجال"
3

. 

كما كتب عن عدم االنحٌاز، وافرٌقٌا والمشكبلت االقتصادٌة وأبعادها، والٌونسكو       

األشخاص، واتقان العمل، وحقوق االنسان، فضبل عن مقاالته النقدٌة حول عبادة 

والكفاءة والنزاهة، مع اهتمام واضح بالمناسبات الدٌنٌة واألعٌاد الوطنٌة، وتحلٌل بناء 

                                                           
  -   49أنظر هامش الصفحة رقم. 
1
 .08ق، ص د. اإلبراهٌمً، المرجع الساب  -  

 -   0979بمناسبة انعقاد مهرجان الشباب العربً بقصر األمم فً شهر جوٌلٌة من سنة. 
2
 .05، ص 0979، سبتمبر 00د. اإلبراهٌمً " إلى الشباب العربً" مجلة الثقافة، العدد  -  

3
 .06المرجع السابق، ص  -  
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لقضاٌا التنمٌة والثقافة والتربٌة والتعلٌم، مما جعل من مجمل كتاباته مرآة عاكسة، 

وتارٌخا حٌا لفترة هامة وأساسٌة من تارٌخ الجزابر الحدٌث والمعاصر


. 

 (:6891/9996الدكتور عبد المجٌد مزٌان )  -  9

بمدٌنة تلمسان،  0997عالم اجتماعً وفٌلسوؾ وسٌاسً جزابري، ولد سنة             

تابع دراسته بالعربٌة والفرنسٌة فً مسقط رأسه، حصل على شهادة اللٌسانس فً 

 الفلسفة من جامعة الرباط بالمؽرب األقصى.

( وكان من مإسسً MTLDحرٌات الدٌموقراطٌة )انخرط فً حركة االنتصار لل     

( وقد شارك فً عدة مهمات خبلل الحرب التحرٌرٌة OSالمنظمة السرٌة)

(، تولى بعد االستقبلل عدة مناصب علٌا منها وزٌرا للثقافة فً شهر 0954/0969)

09981، وربٌسا للمجلس اإلسبلمً األعلى فً سنة 0989جانفً 
. 

العلمٌة والمقاالت الفكرٌة، كما حذا حذو اإلبراهٌمً فً  ترك مجموعة من البحوث     

كتاباته بشكل منتظم تقرٌبا إلفتتاحٌة مجلة الثقافة ولكن بتواتر أقل، وقد تنوعت كتابات 

الدكتور عبد المجٌد مزٌان وؼطت مٌادٌن مختلفة: سٌاسٌة واجتماعٌة وثقافٌة 

عا ما دامت المظاهر الثقافٌة فً وتارٌخٌة،فهو ٌرى بؤن التارٌخ هو أفضل الثقافات جمٌ

ٌُإرخ لها " فبل علم خارج التارٌخ"، ألن تطور كل علم ورقٌه هو بالذات  حاجة إلى أن 

تارٌخه، وكل مإرخ صاحب نظرة علمٌة حقٌقٌة ال ٌمكنه االكتفاء فً علم التارٌخ 

سٌج بتسجٌل األحداث المفردة سٌاسٌة كانت ام عسكرٌة، دون الصعود إلى التركٌب فً ن

الحٌاة االجتماعٌة الكلٌة، وفً المحٌط العالمً الكامل الذي ٌكتنؾ تطور البشرٌة كلها
2

 ،

وٌربط الدكتور مزٌان التارٌخ والتطور باللؽة التً هً محور كل مشروع ثقافً، حٌث 

كان تعرٌب الشعوب اإلشبلمٌة مشروع أؼلبٌة المسلمٌن من ابن سٌناء إلى جمال الدٌن 

القٌادات السٌاسٌة كانت أقل ثباتا عن هذا الطموح الوحدوي، بسبب  األفؽانً، ؼٌر أن

مساٌرتها لواقع الشعوب، وبسبب ؼفلتها عن دور التوعٌة بؤهمٌة وحدة الثقافة وتكاملها 

من خبلل وحدة اللسان
3

. 

لقد اهتم الدكتور مزٌان كثٌرا بالقضاٌا الثقافٌة، من حٌث ربطها الدابم بالتارٌخ، إذ      

ثقافات " الشعوب الفتٌة" بؤنها مصابة بداء التارٌخٌة وكؤنها تبحث عن أنساب ُتتهم 

حضارٌةوإثبات للذات من خبلل فترات الماضً، والواقع، فً نظر الدكتور مزٌان، أن 

الثقافة التارٌخٌة ٌجب أن تستند على الوعً والعقبلنٌة ، فهما شرطان أساسٌان لكل 

                                                           
  - ختلؾ أعمال الدكتور طالب اإلبراهٌمً.لئلطبلع على ذلك ٌمكن الرجوع إلى أعداد مجلة الثقافة وم 
1
 .300، ص9" مرجع سابق،جمعجم أعبلم الجزابر فً القرنٌن التاسع عشر والعشرٌند. عبد الكرٌم بوصفصاؾ ومجموعة من األساتذة "  -  

2
 .04، ص 0989، حانفً /فٌفري 76د. عبد المجٌد مزٌان " ال علم خارج التارٌخ" مجلة الثقافة، العدد  -  

3
 .00، ص 0985، جانفً/فٌفري85د. عبد المجٌد مزٌان " اللؽة محور كل مشروع ثقافً" مجبة الثقافة، العدد  -  
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ي وقدرات االختراع فً مٌادٌن الصراع نهضة، ولكل تسلح ٌضمن قدرات التصد

الحضاري
1

ألن الشعور بهذا الصراع ، وتربٌة الوعً الجماعً إلدراك وقابع من هذا 

 الصراع، والتفطن إلى ظواهره، ال ٌمكن أن ٌحصل خارج الثقافة التارٌخٌة.

وٌرى الدكتور مزٌان، بؤن الثقافة التارٌخٌة مهما تشعبت وصعبت معارفها      

ها، فإن القدر العلمً الكافً منها، ال ٌمكن أن ٌحرم منه أي شخص، فهً حق ونظرٌات

للناس أجمعٌن على علماء التارٌخ، فللفٌلسوؾ التارٌخً أو التارٌخانً أن ٌصعد 

بنظرٌاته إلى مجاراة كبار المنظرٌن فً العالم، وللناقد أن ٌراجع معارفنا بالمقارنة مع 

وللباحثٌن فً جامعاتنا ومراكزنا أن ٌتبادلوا  ما ٌجري فً مختلؾ مدارس التارٌخ،

المعلومات مع كل الجامعات والمراكز األخرى، ولكن حاسة التارٌخ التً تكون المواطن 

النبٌل، والثقافة التارٌخٌة التً تربً اإلنسان الواعً بإنسانٌته، و المعرفة الحضارٌة 

الشاملة، انما هو تعلٌم تلقٌنً  التً تقوي الذات، وتشحذ الشعور باإلنتساب إلى العالمٌة

بسٌط تشارك فٌه األسرة والمدرسة والجرٌدة والمكتبة والتلفزة، وكل وسابل التلقٌن التً 

تملكها الدولة والمجتمع، فً عصر حضور الدولة والمجتمع فً عمق اعماق الوجود 

البشري
2

. 

الفرد الٌومً، ودور إن ربط الدكتور مزٌان بٌن الثقافة والتارٌخ والسٌاسة وواقع      

الدولة فً هذا المٌدان الحضاري الواسع، على صفحات المجلة، بؤسلوب سلس بسٌط 

ومقنع، أضفى علٌها نوعا من الشعبٌة والتمٌز فً آن واحد ، كان من العوامل، الكثٌرة، 

 التً زادن فً قٌمتها العلمٌة والثقافٌة.

الذٌن اهتموا بالتارٌخ عامة، ةتارٌخ وهناك الكثٌر من كتاب المجلة من السٌاسٌٌن      

الجزابر بصفة خاصة ولم ٌكونوا وزراء للثقافة ، وأختار منهم نموذجٌن : مولود قاسم 

 ناٌت بالقاسم، ومحمد المٌلً.

 

(6891/6889مولود قاسم ناٌت بالقاسم )  -
3

: 

 مثقؾ ومفكر وسٌاسً جزابري،ولد فً قرٌة بدابرة أقبو ) والٌة بجاٌة( ، بدأ      

دراسته بتعلم القرآن الكرٌم بقرٌته، كؤبناء جٌله، بعد دراسته االبتدابٌة سافر إلى 

تونس حٌث واصل دراسته فً جامع الزٌتونة، وانخرط هناك فً صفوؾ حزب 

 .0949الشعب وكان من المسإولٌن على اتحادٌة الحزب للطلبة حتى جوٌلٌة 

                                                           
1
 .04، ص 0984، ماي/جوان 80" مجلة الثقافة، العدد0  -د. عبد المجٌد مزٌان " من قضاٌا الثقافة التارٌخٌة   -  

2
 .09، ص 0984، جوٌلٌة/اوت 89" مجلة الثقافة، العدد 9  -ة د. عبد المجٌد مزٌان " من قضاٌا الثقافة التارٌخٌ  -  

3
 .353، ص9د. عبد الكرٌم بوصفصاؾ و مجموعة من األساتذة " معجم أعبلم الجزابر فً القرنٌن التاسع عشر والعشرٌن" مرجع سابق،ج  -  
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رقٌة، وبعد بضعة أشهر استدعً انتقل إلى بارٌس وانتسب إلى معهد اللؽات الش     

 إلى القاهرة من قبل ممثل حزب الشعبفً إطار لجنة تحرٌر المؽرب العربً.

تحصل على شهادة اللٌسانس فً الفلسفة من جامعة القاهرة، وبعد فترة زمنٌة      

قضاها فً فرنسا انتقل إلى المانٌاحٌث واصل دراسته لنٌل شهادة الدكتوراه، كما 

سٌاسً حٌث كلؾ بمهام ومسإولٌات مختلفة، شؽل بعد االستقبلل واصل نضاله ال

العدٌد من المناصب العلٌا فً الحزب والدولة منها وزارة التعلٌم األصلً والشإون 

 الدٌنٌة. من آثاره:

 

 .0957الجزابر، باللؽة األلمانٌة، بون   -

 الجزابر وهٌبتها الدولٌة. -

 انٌة وأصالة. -

 أصالٌة ام انفصالٌة. -

 عل على ؼرة نوفمبر.ردود الف -

 

نشر فً مجلة الثقافة العدٌد من الموضوعات التً تناولت قضاٌا هامة فً جزابر ما بعد 

االستقبلل،كاللؽة والشخصٌة والقومٌة و الدولة الوطنٌة، وقد اتسمت مقاالته بوفرة 

المعلومات وتنوعها، وأضفت علٌها معرفته لعدة لؽات، صفة موسوعٌة نادرة وهو من 

ٌن بإعادة كتابة تارٌخ الجزابر بؤقبلم أبنابها المتحمسٌن لها، المإمنٌن بؤصالتها، المإمن

وٌنتقد بشدة أصحاب فكرة " التارٌخ العلمً" فالتارٌخ عنده ، لٌس علم نبات ولٌس بٌولوجٌا 

بل انه إٌدٌولوجٌة، ومفاهٌم وصٌػ متصلة عمٌق االتصال بذكرٌات الشعب، وروح األمة 

معها فالتارٌخ" ٌضم الدٌن واالخبلق وحٌاة األمة فً محموع عناصرها ودٌنها وحٌاة مجت

ومكوناتها"
1

، والتارٌخ هو أساس اإلدٌولوجٌات كلها، وبالتالً فهو " لٌس بهذه الموضوعٌة 

والعلمٌة والنزاهة والحٌاد والتجرد"
2

. 

ٌم كما ٌعٌب على الجزابرٌٌن عامة، والمثقفٌن بوجه خاص، استعمال بعض المفاه     

والصٌػ التً ٌعتبرها األستاذ ناٌت بالقاسم خاطبة ومشٌنة تمس الكرامة الوطنٌة على الرؼم 

من شٌوعها وتداولها بٌن الناس، فً الصحؾ والمجبلت الوطنٌة وتصرٌحات المسإولٌن، 

 منها صٌؽة أو عبارة " نحن أمة فتٌة" فشعب فتً وأمة فتٌة ، صٌؽة احتقارٌة فً نظرة 

عوب التً كانت مستعمرة، وفٌها نظرة استعبلبٌة لهذه " األمم الفتٌة" بمعنى األوروبٌٌن للش

التً ُولدت الٌوم، أو باألمس القرٌب، ولٌست لها مساهمة فً الحضارة اإلنسانٌة، دول 

                                                           
1
 .90، ص 0986، جوٌلٌة/اوت 94دد جولود قاسم ناٌت بالقاسم " مفاهٌم وصٌػ خاطبة عن تارٌخنا" مجلة الثقافة، الع  -  

2
 .08المرجع نفٌه، ص   -  
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برزت من العدم والبلوجود وخرجت لتبدأ مسٌرتها فً الحٌاة،ال تارٌخ لها، وٌذكر بكلمة 

انالربٌس الفرنسً جٌسكار دٌست


عند زٌارته للجزابر:) فرنسا التارٌخٌة تحًٌ الجزابر  

( و كٌؾ La françe histotique salue l’Algerie indépendanteالمستقلة ( )

تسابقت الصحؾ الوطنٌة إلى نشر هذه العبارة بالخط العرٌض فً صفحاتها األولى، ظنا 

ا التً لها تارٌخ عرٌق وأصالة منها أنه مدح وثناء ولكنها فً الحقٌقة " سبة وشتٌمة ، فرنس

وأثالة جاءت لتحًٌ هذا المولود الجدٌد"
1

، فصفة الشباب " فتٌة" إذا اطلقت على شعب 

معناها " ال أساس لك وال تارٌخ" 
2

ن وكان الرجل الوحٌد الذي استطاع الرد على مقالة 

عندما  الربٌس الفرنسً بسرعة وبقوة تعبٌرٌة موجزة هو الربٌس الراحل هواري بومدٌن

أجابه" إن الشعب الجزابري ال ٌحقد ولكنه ال ٌنسى"
3

. 

وبهذا األسلوب ، وعلى هذا المنوال ساهم مولود قاسم ناٌت بالقاسم فً توضٌح الكثٌر      

من المفاهٌم، وتصحٌح العدٌد من الصٌػ، وتفنٌد األفكار المسبقة ، فً ما ٌتعلق بالجزابر 

 مٌتها.وتارٌخها ، وكل ما ٌمس أصالتها وقو

أما عن اللؽة والشخصٌة والتارٌخ فقد حاضر طوٌبل وكتب كثٌرا عن ترابطها جمٌعا،      

وضرورتها القصوى لحٌاة الشعوب واألمم، فالتربٌة الصحٌحة السلٌمة ، تستمد مقوماتها  

األساسٌة من اللؽة القومٌة األصٌلة التً تبعث فً األمة القوة الطبٌعٌة األولى، ومن هذا 

لق، ٌجب أن ٌمون االهتمام باللؽة العربٌة من أولى اولوٌات كل فرد، السترداد هذا المنط

العنصر األساس الضابع من شخصٌتنا وأصالتنا القومٌة الضامنة لوحدة األمة
4

. 

 (:9998/ حً 6819محمد المٌلً )   -

  بمدٌنة مٌلة ، من أبرز الصحافٌٌن 0930نجل األستاذ مبارك المٌلً، ولد سنة        

الجزابرٌٌن فً الثورة التحرٌرٌة، حٌث كان ٌحرر وٌترجم المقاالت الصحفً فً جرٌدة  

"المجاهد"


، فشؽل منصب مدٌر األخبار 0969، عاد إلى الجزابر لعد االستقبلل سنة 

بوزارة األخبار الجزابرٌة، ثم عٌن سفٌرا فً الٌونان، ثم بتونس ، شؽل منصب وزٌر 

مدٌر للمنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة  0990انتخب سنة  ،0989التربٌة الوطنٌة سنة 

 والعلوم بتونس.

 
                                                           

  -  GISCARD D’ESTAING  0974رجل دولة وسٌاسً فرنسً تولى عدة مناصب علٌا، تولى رباسة الجمهورٌة الفرنسٌة من  0997ولد سنة 

 .0975فرٌل أ 00كان أول ربٌس فرنسً ٌزور الجزابر بعد االستقبلل وكان ذلك ٌوم  0980إلى سنة        
1
 .99مولود قاسم ناٌت بالقاسم، المرجع السابق، ص   -  

2
 .94مولود قاسم ناٌت بالقاسم، المرجع السابق، ص   -  

3
 .079، مرجع سابق، ص 0" جمعجم أعبلم الجزابر فً القرنٌن التاسع عشر والعشرٌنبوصفصاؾ ومجموعة من األساتذة "   -  

4
 .40, ص 0970، جوٌلٌة 03"مجلة الثقافة، العدد اللؽة والشخصٌة فً حٌاة األمممولود قاسم ناٌت بالقاسم "   -  
  -  .لسان حال جبهة التحرٌر الوطنً أثناء الثورة، واستمر صدورها بعد االستقبلل حتى الوقت الحاضر 
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  :من أعماله

 .0973 الجزابر فً مرآة التارٌخ باإلشتراك مع الدكتور عبد هللا شرٌط سنة   -

 ابن بادٌس وعروبة الجزابر. -

 تارٌخ الجزابر فً القدٌم  و الحدٌث ) الجزء الثالث من كتاب والده(. -

ً بٌن حسابات الؽرب ومطامح الشعوبالمؽرب العرب -
1

 . 

 .9000الشٌخ مبارك المٌلً، حٌاته العلمٌة ونضاله الوطنً،  -

مقاالت كثٌرة نشرها فً مجلة المجاهد، وجرٌدة الشعب، والوطن العربً، ومجلة  -

 المستقبل العربً.

ن نشر عدة دراسات فً مجلة الثقافة منها الدراسة التً خصصها للمفكر فرانز فانو     

(0995/0960)


و الثورة الجزابرٌة، حاول فٌها الكاتب أن ٌقرب هذا الفكر العلمً  

والثوري فً آن واحد، من قارئ العربٌة الجزابري، موضحا فً نفس الوقت العوامل التً 

جعلت من فانون الطبٌب ٌإمن بقضاٌا الثورة عامة والثورة الجزابرٌة بصفة خاصة، 

إطار الفرنسً المثقؾ إلى التفكٌر والعمل فً إطار الثورة ودفعته من مرحلة التفكٌر فً 

 الجزابرٌة ، واإللتحاق بها كلٌا.

كما اهتم المٌلً بقضٌة تارٌخ الجزابر والمؽرب العربً بصفة عامة من وجهة نظر      

المإرخٌن االستعمارٌٌن وقسم األبحاث  أو الدراسات التً قاموا بها إلى قسمٌن أو اتجاهٌن 

 ربٌسٌٌن:

األول: جهل أو تجاهل تام للمصادر العربٌة، وٌقصج بها المعنى الواسع للمصادر الشاملة 

 لؤلخبار والثقافة الشعبٌة بمختلؾ أشكالها.

والثانً: نوجٌه الدراسات التارٌخٌة وجهة معٌنة تكاد تحدد النتابج قبل الشروع فً المسعى 

الفكري المفروض فٌه أن ٌسفر عن حقٌقة ما
2

لى ذلك ٌذكر قول الكاتب ستٌفان ، وكمثال ع

(Stéphane GSELL( )0864/0939ؼزٌل )


تارٌخ   -فً مقدمة كتابه 

:" ... ان التارٌخ ٌحدد لنا واجباتنا أٌضا ) بالنسبة للجزابر( وهً تتمثل   -ومإرخوالجزابر

ال  فً إرادتنا المصممة على أن نكون أسٌادا فً كل مكان وإلى األبد...ان هذا التارٌخ  اذن

                                                           
1
 .359، ص9ٌن" مرجع سابق،جعبد الكرٌم بوصفصاؾ ومجموعة من األساتذة " أعبلم الجزابر فً القرنٌن التاسع عشر والعشر  -  
  -   كان من انصار الثورة0953طبٌب فرنسً من جزر المارتنٌك، مختص فً األمراض العصبٌة والعقلٌة، عمل فً مستشفى البلٌدة منذ سنة ، 

 بعد اصابته بسرطان الدم. 0960دٌسمبر  06الجزابرٌة و المناضلٌن فً صفوفها، مات فً       
2
 .09، ص 0973، جانفً 09مؽرب العربً فً منظور المإرخٌن االستعمارٌٌن" مجلة الثقافة، العدد محمد المٌلً " ال  -  

 -  :باحث فً علم اآلثار ومإرخ فرنسً، مختص فً تارٌخ الجزابر القدٌم، من آثاره:دلٌل أثري للمناطق المحٌطة بالجزابر العاصمة 
 تحقٌق حول األعمال القدٌمة الخاصة بالمٌاه فً الجزابر  -0900األثرٌة للجزابر فً جزاٌن  المعالم  - 0896شرشال، تٌبازة، قبر الرومٌة،       

 وكتب تارٌخٌة أخرى حول افرٌقٌا الشمالٌة.  -0903الجزابر القدٌمة   -0909      
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ٌعتبر فً افرٌقٌا هو اقل العلوم جدوى
1

، ودعموا أفكارهم هذه بعدة مبادئ ونظرٌات منها  

 نظرٌة الحتم العرقً، ونظرٌة الحتم الجؽرافً، وال تارٌخٌة شعب المؽرب العربً.

ؼٌر أن هذه النظرٌات تصطدم بحقابق تارٌخٌة معروفة تنقضها، فٌسارع هإالء      

ٌرات لها ، فإذا كان قدماء المؽرب العربً قد نجحوا فً الزراعة المإرخٌن إلى تقدٌم تفس

أو المبلحة مثبل ، فالفضل فً ذلك ٌرجع للفٌنٌقٌٌن والقرطاجنٌٌن، و إذا كانت المنطقة قد 

عرفت فترات ازدهار اقتصادي فإن ذلك ٌرجع للرومان قدٌما والفرنسٌٌن حدٌثا ، واستمر 

ٌُرجع معظم المإرخٌن والسٌاسٌٌن انكار التارٌخٌة على الجزابر حتى ا لعصر الحدٌث، إذ 

ظهور الحركة الوطنٌة واندالع الثورة التحرٌرٌة إلى " العوامل الخارجٌة" وٌسوقون كمثال 

على ذلك دابما، نشوء حركة نجم شمال افرٌقٌا فً فرنسا، متجاهلٌن فً نفس الوقت العوامل 

معنى هذا انكار التؤثٌر الخارجً، ولكن واألسباب الحقٌقٌة التً ساعدت على ذلك ، ولٌس 

ٌنبؽً أن ٌبقى هذا التؤثٌر فً حجمه الطبٌعً مقتصرا على دوره الحقٌقً، مع مبلحظة أن 

التاثٌر الخارجً ال ٌمكن أن ٌكون له أثر حاسم عندما ال ٌتوفر له مناخ داخلً ٌتفاعل معه، 

راسات التارٌخٌة فٌها بمرحلة والجزابر كؽٌرها من دول العالم تإثر وتتؤثر، وقد مرت الد

أولى من التزٌٌؾ المتعمد على ٌد الكتاب االستعمارٌٌن، ومرحلة التمجٌد الوطنً على ٌد 

الوطنٌٌن كرد فعل طبٌعً على محاوالت التزٌٌؾ " أما اآلن فٌنبؽً تجاوز ذلك إلى مرحلة 

علٌا من الموضوعٌة والعلمٌة والنقاش المثري"
2

مولود قاسم الذي ، وهذا عكس رأي األستاذ 

ال ٌإمن بعلمٌة التارٌخ وحٌاده، بل ٌإكد على ضرورة تقدٌسه والتحمس له وكتابته بروح 

 وطنٌة متحٌزة فٌاضة.

 

 فما هو رأي المإرخٌن األكادمٌٌن من كتاب المجلة فً ذلك؟

 

 :أبرز كتاب المجلة من األكادمٌٌن  - 9

ة فً ترقٌة المجلة وجعلها تحتل مكانة ساهم األكادمٌون بمقاالتهم وأبحاثهم المتنوع     

هامة لدى المثقؾ الجزابري ساعتها، بل مازالت حتى الٌوم تعد من المراجع األساسٌة التً 

ال ٌستؽنً عنها الباحث والمفكر، ومن أبرز هإالء الكتاب : أبو القاسم سعد هللا، وٌحً 

 عبد المالك مرتاض، بوعزٌز، وحنفً بن عٌسى، وصالح خرفً، وناصر الدٌن سعٌدونً، و

                                                           
1
 .05محمد المٌلً، المرجع السابق، ص   -  

2
 .97المرجع نفسه، ص   -  
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تجنبا   -وأبو العٌد دودو، وعبد هللا شرٌط، وؼٌرهم كثٌرون، لذلك اخترت نموذجٌن فقط 

خاصة وأن بعضهم قد سبق الحدٌث عنهم فً مواطن مختلفة من البحث،   -للتكرار

واألكادمٌان المختاران هما : الدكتور ٌحً بوعزٌز والدكتور أبو العٌد دودو، هذا األخٌر 

الرؼم من كونه أدٌبا، فقد ساهم فً إحٌاء تارٌخ الجزابر بعدة كتب ومقاالت عن  وعلى

 طرٌق الترجمة.

 (:6898/9991ٌحً بوعزٌز )  -

بقرٌة الجعافرة من والٌة  0999ماي سنة  97أستاذ ومإرخ جزابري ولد ٌوم            

ط رأسه، ثم انتقل برج بو عرٌرٌج، حفظ القرآن الكرٌم وتعلم مبادئ اللؽة العربٌة فً مسق

إلى عنابة لمزاولة التعلٌم االبتدابً فً زاوٌة الشٌخ حسن الطرابلسً
1

ومنها انتقل إلى جامع  

الزٌتونة بتونس،وبعد نٌله شهادة التحصٌل التحق بجامعة القاهرة حٌث اختص فً التارٌخ ، 

جامعة حاصل على شهادة الدكتوراه الدرجة الثالثة فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر من 

 الجزابر.

كان له نشاط علمً ملحوظ، حٌث عمل فً التدرٌس والتؤلٌؾ، كما نشط العدٌد من      

الحصص اإلذاعٌة، وشارك فً معظم ملتقٌات الفكر اإلسبلمً، والعدٌد من الملتقٌات 

 العلمٌة األخرى داخل الوطن وخارجه، ترك الكثٌر من المإلفات منها:

 .0957بتونس  0فاح الجزابري طاألمٌر عبد القادر رابد الك  -

 ,0999فً  9، ط0965الموجز فً تارٌخ الجزابر،  -

 تارٌخ العالم الحدٌث من فجر الصناعة إلى الحرب العالمٌة الثانٌة)انتاج مشترك(. -

 .0978) دور عابلتً المقرانً والحداد( الجزابر: 0870ثورة  -

 .0980ثورات الجزابر فً القرنٌن التاسع عشر والعشرٌن، قسنطٌنة  -

 .0989مراسبلت األمٌر عبد القادر مع أسبانٌا وحكامها العسكرٌٌن بملٌلة  -

 .0985، الجزابر 0500/0930عبلقات الجزابر الخارجٌة  -

( كتابا وقد واكب هذه 95والقابمة ما تزال طوٌلة إذ الؾ ما ٌزٌد عن الخمسة والعشرٌن )

األول منها على صفحات مجلة الوفرة فً الكتب، وفرة فً المقاالت و البحوث التً ظهر 

( واستمر بتواتر ٌكاد ٌكون منتظما، فً األعداد 0976الثقافة فً عددها الثبلثٌن) جانفً 

( من فترة الدراسة، وتمٌزت هذه 0986) نوفمبر/دٌسمبر  90البلحقة حتى العدد 

أو الموضوعات بالتعدد والتنوع، فبعضها تناول أحداثا خاصة فً مناطق معٌنة من الوطن، 

التعرٌؾ بؤشخاص ثورٌٌن ؼٌر مشهورٌن لدى عامة المثقفٌن كموضوع " وثابق جدٌدةعن 

                                                           
 .990، ص 0ة " أعبلم الجزابر فً القرنٌن التاسع عشر والعشرٌن" مرجع سابق، جبوصفصوؾ ومجموعة من األساتذ  - 0
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(0804/0884ثورة ابن ناصر بن شهرة )


، وموضوع "وثٌقتان جدٌدتان عن كفاح 

الشرٌؾ محمد بن عبد هللا"


، والبعض اآلخر اهتم بؤحداث شاملة كبحثه حول " أوضاع 

ظهورها فً الجزابر منذ القرن األول الهجري ) السابع  المإسسات التعلٌمٌة الدٌنٌة وبداٌة

المٌبلدي(" إذ كان المسجد هو النواة األولى لهذه المإسسات ثم ظهرت بالتدرٌج مإسسات 

أخرى شاركته فً أداء رسالته، وخففت عنه بعض األعباء وهً : المدارس العلمٌة، 

والكتاتٌب القرآنٌة، والزواٌا، والمعمرات
1

دكتور ٌحً بوعزٌز أقسام هذه ، وقد شرح ال

المإسسات و أهمٌتها فً الحٌاة الدٌنٌة والثقافٌة واالجتماعٌة، بل وحتى السٌاسٌة فً 

الجزاءروكل بلدان المؽرب العربً، وذكر ما لهذه األهمٌة من إٌجابٌات وسلبٌات، وأورد 

أمثلة على ذلك للشرح والتوضٌح، مع وصؾ شامل لوضعٌة هذه المإسسات فً عهد 

 االستقبلل الوطنً.

و فً عدد آخر من المجلة ٌتناول الدكتور بوعزٌز الحالة االقتصادٌة واالجتماعٌة      

للمجتمع الرٌفً بالشرق الجزابري خبلل القرن التاسع عشر، وقد عالج الموضوع من خبلل 

عناصر أربعة هً: المظهر الجؽرافً التضارٌسً للمنطقة، ثم المظهر البشري ، ثم 

ة االقتصادٌة ومظاهرها العامة ، وأخٌرا بعض العادات والتقالٌد و األعراؾ األنشط

االجتماعٌة، ومن أهم ما ٌذكره فً موضوع التعلٌم بهذه المنظقة، أن القراءة و الكتابة كانتا 

، وهذا ما ٌثبت وٌإكد انعدام وجود  %90منتشرتٌن انتشارا واسعا بٌن السكان تفوق نسبته 

هذه الببلد قبل االحتبلل الفرنسًالجهل واألمٌة فً 
2

. 

( 35إن مساهمات الدكتور ٌحً بوعزٌز فً مجلة الثقافة تجاوزت الخمسة والثبلثً )     

موضوعا، تناولت كلها تارٌخ الجزابر فً مراحل مختلفة ، ومن خبلل قضاٌا متنوعة، 

فً نشر تارٌخ  ورؼم ؼلبة الطابع السردي على كتاباته عموما ، إال انها ساهمت بقسط وافر

الجزابر الحدٌث من الناحٌة المعرفٌة على األقل ، خاصة وأن الدكتور بوعزٌز جمع بٌن 

الكلمة المكتوبة عن طرٌق الكتب والمجبلت وؼٌرها، والكلمة المسموعة من خبلل حصصه 

 اإلذاعٌة.

 

 

                                                           
  -   رحل إلى تونس0870، والمقرانً والحداد 0864ولد باألرباع قرب مدٌنة ورقلة، ثابر جزابري شارك فً ثورتً أوالد سٌدي الشٌخ ، 

 ى الرحٌل فالتحق باألمٌر عبد القادر بدمشق حٌث أقام إلى أن توفً حٌث واصل مناوشة القوات الفرنسٌة إلى أن أرؼمه باي تونس عل      

 .0884سنة       
 -   ةكانت حٌاته كفاحا مستمرا ضد المحتل الفرنسً امتد حوال0895ًثابر جزابري ولد فً تارٌخ مجهولقرب عٌن تموشنت وتوفً عام ، 

 نصؾ قرن، وشمل الجزابر وتونس وطرابلس.      
1
 .00، ص 0980، ماي/جوان 63بوعزٌز ، مجلة الثاقفة، العدد د. ٌحً   -  

 .078، ص 0984، مارس/أفرٌل 80د. ٌحً بوعزٌز، مجلة الثقافة، العدد   - 9
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 النموذج الثانً:

(0934الدكتور أبو العٌد دودو: )  -
 

بري ولد بالمٌلٌة والٌة جٌجل سابقا، اشتهر بترجمة المإلفات كاتب وأستاذ جزا          

 األلمانٌة إلى اللؽة العربٌة ، من آثاره:

 .0967  -قصة   -بحٌرة الزٌتون   -

 .0968  -مسرحٌة   -التراب  -

 .0970  -قصة    -دار الثبلثة  -

 .0970  -قصة مترجمة   -مدخنو الحشٌش  -

 .0970  -دراسات   -كتب وشخصٌات  -

 فة إلى الكتب المترجمة ومنها:باإلضا

 .0976 0ثبلث سنوات فً شمال ؼربً افرٌقٌا )هاٌنرٌش مالتسان( ج  -

 .0979 9ثبلث سنوات فً شمال ؼربً  افرٌقٌا )هاٌنرٌش مالتسان( ج -

 .0980 3ثبلث سنوات فً شمال ؼربً افرٌقٌا )هاٌنرٌس مالتسان( ج -

 صر( دون تارٌخ.( لـ )فندلٌن شلو0839/0937قسنطٌنة أٌام احمد باي ) -

 

نشر الدكتور أبو العٌد دودو عدة بحوق ومقاالت فً مجلة الثقافة، وعلى الرؼم من ان      

مساهماته ال ترقى من حٌث العدد ، إلى مساهمات الدكتور بوعزٌز أو الدكتور اإلبراهٌمً 

وؼٌرهما ممن سبق الحدٌث عنهم، إذ لم تتجاوز الخمسة عشر موضوعا موزعة بٌن العدد 

كانت هامة   -أي هذه اإلسهامات   -األول والعدد الثامن والعشرٌن من المجلة، إال أنها 

وجدٌدة إلى حد ما ، فالكاتب على الرؼم من كونه أدٌبا، فقد اهتم بتارٌخ الجزابر ، من باب 

الترجمة من اللؽة األلمانٌة ، مما فتح نافذة إضافٌة على مراجع جدٌدة، بلون جدٌد ٌختلؾ 

دتنا علٌه المراجع الفرنسٌة ذات األؼلبٌة الساحقة على تارٌخنا وثقافتنا عموما، ففً عما عو

مقاله " أضواء على مدٌنة المدٌة " وهو مترجم عن األلمانٌة


، ٌعطٌنا وصفا دقٌقا للمدٌنة  

من حٌث الموقع والطبٌعة الجؽرافٌة، مع وصؾ للطرق والؽطاء النباتً ، والسكان 

ـم ٌتطرق إلى تارٌخ المدٌنة الرومانً واإلسبلمً حتى اإلستٌآلء علٌــــــها وعاداتهم، ثــــــ

، بعد أن تم لهم النصر على المقاومة  0830نوفمبر  90من طرؾ الفرنسٌٌن بتارٌخ 

                                                           
  -  ولم ٌذكر تارٌخ 0937أنه ولد سنة  097ص  9003سنة  جاء فً موسوعة العلماء واألدباء الجزابرٌٌن الصادرة عن دار الحضارة بالجزابر 

 .055ص  0فقد جاء فً معجم أعبلم الجزابر فً القرنٌن التاسع عشر والعشرٌن ج 0934وفاته، اما تارٌخ المٌبلد       
 -   0869فصل من كتاب " ثبلث سنوات فً شمال ؼربً افرٌقٌا" لكاتبه هاٌنرٌش فون مالتسان وقد نشره  سنة  .                                                               
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المحلٌة فً معركو موزاٌة، ثم ٌذكر الطرٌقة الماساوٌة التً تحررت بها المدٌنة لُتحتل من 

 .0836جدٌد سنة 

اله " لمحات أو مذكرات عن الجزابر"وفً مق     


، ٌعرفنا الدكتور دودو بالكاتب سٌمون  

بفاٌفر الذي عاش فً الجزابر خمس سنوات، أصبح فٌها الطبٌب الخاص للخزناجً أفندي 

)أمٌن المال فً حكومة الداي حسٌن(، فؤتاح له هذا المركز اإلطبلع على ما ٌجري فً 

قاته المباشرة بعدد من الشخصٌات ، ومن هنا جاء المدٌنة وضواحٌها ، وذلك بفضل عبل

كتابه


حافبل بالوقابع واألحداث التارٌخٌة التً ٌتعذر الحصول علٌها فً مصدر آخر ،  

وبالتالً فإن مذكرات بفاٌفر وثٌقة تارٌخٌة ال ٌجوز بؤي حال من األحوال إهمالها عند إعادة 

تور دودو " وهذا ما دفعنً إلى نقلها )أي كتابة تارٌخ الجزابر، وفً هذا الكجال ٌقول الدك

المذكرات( إلى لؽتنا الوطنٌة ، فالتارٌخ فً نظري ال ٌمكن أن ٌكتب إال بلؽة الببلد"
1

ثم  

ٌذكر الدكتور دودو بؤنه لٌس مإرخا ولكنه ٌإمن بفابدة النصوص والوثابق ولذلك فهو 

شتها ومقارنتها بؽٌرها من ٌترجمها وٌقدمها للمإرخٌن الجزابرٌٌن وعلٌهم دراستها ومناق

النصوص فً اللؽات األخرى لٌصلوا إلى الحقابق التارٌخٌة الثابتة
2

. 

وفً موضوع أخر ٌعتبر الدكتور دودو الثقافة فً الجزابر المعاصرة هً المقومات التً     

ع تتمٌز بها األمة وتتمثل فً اللؽة والتراث والقٌم والعادات والمعتقدات والتقالٌد وؼٌرها، م

االعتزاز بذلك كله، ثم ٌتطرق للحدٌث عن تارٌخ الجزابر وثقافتها وتراثها مركزا على فترة 

االستعمار الفرنسً، وما قام به من اتبلؾ وهدم وتدمٌر لكل المإسسات التعلٌمٌة 

والثقافٌة،وحركة الشعب المضادة التً تمثلت خاصة فً حركة اإلصبلح ، ورد الفعل 

ً مٌدان التعلٌم، وسٌاسته التربوٌة الرامٌة إلى تكوٌن نخبة من الفرنسً على ذلك خاصة ف

الجزابرٌٌن ٌضمنون ٌقاء هٌمنة الثقافة الفرنسٌة / فٌحال استقبلل الجزابر، وبالتالً التبعٌة 

الدابمة لها، ثم خلص إلى تقٌٌم وضع التعلٌم فً الجزابر المستقلة، والخطوات التً بدات 

ومة التربٌة والتعلٌم، دون اهمال قضٌة التعرٌب واللؽة نخطوها نحو تؽٌٌر جذري لمنظ

الوطنٌة مع اإلشارة إلى أهمٌة دور الكتاب ، والمسرح والسٌنما والفنون بصفة عامة، كل 

ذلك من أجل تكوٌن أفراد تتٌح لهم كفاباتهم القٌام بما تتطلبه عملٌة التشٌٌد والبناء من بذل 

والدولة الحدٌثةوعطاء فً سبٌل إٌجاد المجتمع العصري 
3

. 

 

                                                           
  -   0974، جوان/جوٌلٌة 90صدر فً مجلة الثقافة ، العدد. 
 -   0974المقال فصل من كتا " مذكرات بفاٌفر" الذي ترجمه الدكتور دودو للعربٌة سنة. 

1
 .004، ص 0974جوٌلٌو ، جوان/70د.أبو العٌد دودو ، مجلة الثقافة، العدد   -  

2
 المرجع السابق، نفس المكان.  -  

 .46، ص 0979، ماي/جوان 9و 8د. أبو العٌد دودو " الحركة الثقافٌة فً الجزابر المعاصرة" محلة الثقافة، العدد  - 3
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الدكتور أبو القاسم سعد هللا، وقد   -بطبٌعة الحال  –ومن أبرز كتاب المجلة األكادمٌٌن      

ؼطت كتاباته صفحات المجلة من العدد األول حتى العدد مابة وإثنان ) آخر عدد فً الفترة 

فضبل عن المدروسة( شملت القصٌدة والرحلة والمذكرات والتحقٌق ةالبحث والدراسة، 

 التارٌخ، وقد سبق الحدٌث عنه فً الفصل األول صمن المإرخٌن الرواد من األكادمٌٌن.

وهناك كذلك الدكتور ناصر الدٌن سعٌدونً ، وهــومإرخ متمٌز تناول فً دراســاته        

جوانب هامة من تارٌخ الجزابر والمؽرب العربً، ربما لم ٌتم   -المنشورة فً المجلة   -

إلٌها من قبل، أو لم ٌتم تناولها من نفس المنظور التارٌخً ، كاألحوال الصحٌة التطرق 

والوضع الدٌموؼرافً فً الجزابر فً العهد العثمانً


أو النظام الضرٌبً فً دولة األمٌر  

عبد القادر


أو المسالك والدروب فً الهضاب العلٌا بقسنطٌنة ودورها الحضاري أثناء  

الفترة اإلسبلمٌة


 ؼٌرها من المواضٌع الهامة.و 

ولم تكن صفحات المجلة وقفا على الكتاب الجزابرٌٌن فقط، بل ساهم فً إثرابها كتاب      

من بلدان مختلفة، من تونس وسورٌا ولبنان ومصر وفرنسا وؼٌرها ، كالدكتور محًٌ الدٌن 

، ومحمد مزالً ربٌس المدٌر العام للمنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم آنذاك   -صابر 

الكتاب التونسٌٌن، والباحثة ماري نجم، والدكتور شارل قٌدز مدٌر المعهد األمرٌكً 

للدراسات اإلسبلمٌة، والدكتور فإاد سٌزكٌن من جامعة فرانكفورت، والدكتور عبدهللا بن 

 عبد المحسن التركً مدٌر جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، وؼٌرهم كثٌرون.

ومنهم الدكتور شكري فٌصل الذي ساهم بمجموعة من الموضوعات ، منها مقاله :      

"نحو تارٌخ جدٌد للجزابر"
1

حٌث ٌرى أن الشعوب التً خرجت من عهد االستعمار تعانً  

من مشاكل وصعوبات منها االقتصادٌة ، ومنها المعنوٌة حٌن ترى بؤن كل ما ٌتعلق 

ها إنما هو تراث محطم أهٌلت علٌه األتربة من كل بشخصٌتها وتارٌخها وأصالتها ومقومات

مكان ، وامتدت إلٌه ٌد التشوٌه ، وًفسرت منطلقاته ومعنقداته وأهدافه تفسٌرا ٌبلبم الحركة 

االستعمارٌة وٌخدم وجهاتها، واستثمرت كل مرحلة منه على نحو هدفه أن تكون هذه 

من الضعؾ والوهن تدفع هذا  الصبلت التً تربط بٌن المواطن وتارٌخ الوطن على درجة

 المواطن إلى فقد اعتزازه بهذا التارٌخ أوال واالنسبلخ عنه بعد ذلك.

وهذا ما حدث فعبل لمعظم الجزابرٌٌن ، مما ٌجعل من الضروري أن تعاد كتابة تارٌخ      

 الجزابر من قبل الجزابرٌٌن أنفسهم ، لصٌؽة الماض ألن المستقبل محصلة له، والتارٌخ  

 

                                                           
  -   0986، الجزابر: مارس/أفرٌل 99مجلة الثقافة، العدد. 
 -   0983ي/جوان ، الجزابر: ما75مجلة الثقافة، العدد. 
  -  0984، الجزابر: مارس/أفرٌل 80مجلة الثقافة، العدد. 

1
 .0970، الجزابر: ماي 09مجلة الثقافة، العدد   -  
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ٌُكتب "أ داة أو حٌاة، وسٌلة أو ممازجة، شا فً نسٌجنا ، فً عظمنا ولحمنا، فبل بد له أن 

على نحو ما نرٌد نحن"
1

وضح الدكتور فٌصل رأٌه فً وسٌلة القٌام بهذه المهمة ، كما  ، وقد

حلل بعض الكتابات التً نشرت فً تلك الفترة ، ثم تمنى أن تفرد مــجلة الثــــقافة عددا 

تقٌم ندوة لمناقشة الموضوع )إعادة كتابة تارٌخ الجزابر( وأن تدعو لتقٌٌم  خاصا ، أو

الدراسات التارٌخٌة المكتوبة بالعربٌة والفرنسٌة حتى تخرج عن كونها " مجلة تصدر كل 

شهرٌن ، لتكون المجلة التً تمتد منها كل ٌوم فكرة وٌنشؤ عنها كل ٌوم جدٌد"
2

. 

لرؼبة للدكتور شكري فٌصل بطرٌقتها الخاصة ن حٌث وقد لبت مجلة الثقافة هذه ا     

فسحت المجال واسعا للدراسات التارٌخٌة ، والتحلٌبلت والمقاببلت والمناقشات، وقد لمسنا 

شٌبا من ذلك فً كل ما تقدم من هذا المبحث، وان اقتصرت الدراسة على نماذح من كتابها 

ٌُذكروا ال ٌقلون شؤنا ع ن الذٌن ُذكروا، وموضوعاتهم ال تقل أهمٌة البارزٌن ، فؽن الذٌن لم 

 وال شؤنا، لٌس بالنسبة للتارٌخ فقط، بل فً شتى مٌادٌن الفكر والمعرفة.

والخبلصة التً ُتستنتج من كل ما كتب ، أن الجمٌع متفق على إعادة كتابة تارٌخ      

ؤقبلم أجنبٌة ، كانت الجزابر بؤقبلم أبنابها ، وإذا كان تارٌخنا ، أو معظم تارٌخنا، قد كتب ب

ؼاٌاتهم فً أؼلب األحٌان، الدس والتشوٌه، ألن مصالحهم اقتضت دابما قطع  كل صلة 

تربطنا بماضً أجدادنا، فمن واجب كل من ٌتقن لؽة أجنبٌة أن ٌشارك فً إعادة كتابة 

تارٌخ ببلده ، بؽض النظر عن مٌدان اختصاصه، عن طرٌق ترجمة النصوص المطتوبة، 

أو تلك، وتقدٌمها للمإرخ المختص لتقوٌمها ومقارنتها بؽٌرها والتؤكد من مدى  بهذه اللؽة

 صحتها ومطابقتها للوقابع التارٌخٌة.

أما عن منهجٌة الكتابة فهناك من ٌدعو إلى الكتابة العلمٌة المتجردة  من كل مٌل ،      

ؽً التحمس لها اللملتزمة للحٌاد الكامل ، ومن ٌرى فً التارٌخ اٌدٌولوجٌة وطنٌة ٌنب

وتمجٌدها ، وبما أن الحٌاذ التام ال ٌمكن التزامه مهما حاول المإرخ التجرد من كافة 

الروابط واألحاسٌس التً تشده إلى وطنه وقومه وأبناء أمته ، فبل بد من توخً المنطق 

 .  -فبل إفراط وال تفرٌط  -والتزام الوسطٌة 

      

 

 

 

                                                           
0

 .60، ص 0970د. شكري فٌصل " نحو تارٌخ جدٌد للجزابر" مجلة الثقافة، العدد الثانً، ماي   - 
2
 .68المرجع نفسه، ص   -  
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 مجلة الثقافة.الفصل الثانً: 

 :النقد والتحلٌلبحث الثالث: الم

" إن االستعمار الذي دام مابة وثبلثٌن سنة ، ترك فً الجزابر آثارا عمٌقة نتٌجة      

لسٌاسة التجهٌل التً اتخذ منها نظاما للسٌطرة واالستبداد، ونتٌجة لؤلضرار البلٌؽة التً 

كانت محضورة  الحقها بشخصٌة الشعب الجزابري المتمثلة خاصة فً لؽته القومٌة التً

ممتهنة ، و فً تارٌخه وثقافته اللذٌن ابتلٌا بالجحود واالزدراء"
1
. 

" تكتسب هذه المجلة التً عزمت وزارة الثقافة واالعبلم إصدارها، شخصٌتها من      

أمرٌن: إسمها الذي اختارته حٌن رأت أن تكون الثقافة عنوانا لها ترتاده وتقتبس منه وتسٌر 

ة الزمنٌة التً تصدر فٌها، وهً هذه الفترة التً تبدأ فٌها الجزابر وثبتها فً ظبلله، و الفتر

الثقافٌة ، وثورتها ضد كل مظاهر التخلؾ ، وتسعى إلى مواكبة التقدم ومساٌرة ركب 

الحضارة"
2
. 

اعتباطا ومن باب الصدفة، إن لصدورها هدفا  0970لم تصدر مجلة " الثقافة" سنة      

ٌق اإلٌدٌولوجٌة للببلد ، ووضعت خطوطه العرٌضة مقدمة الدكتور واضحا ، سطرته المواث

  -اإلبراهٌمً وزٌر الثقافة واإلعبلم، لقد صدرت المجلة لتمؤل فراؼا ثقافٌا رهٌبا، ولتحاول 

أن تصحح بعض   -مع مجموع  الدورٌات التً كانت تصدر فً نفس الوقت كاألصالة مثبل

 وٌلة.ما أفسدته عقود االحتبلل المظلمة الط

وبالتالً فبل ٌمكن انكار التزام المجلة بالخط اإلٌدٌولوجً للببلد ، ولكنه التزام حضاري      

االفتتاحٌة أو باب " فً  ؼلجفٌعتمد أساسا على التزام الكاتب أمام ضمٌره أوال وأخٌرا، 

الصمٌم" والذي ٌتناول بالضرورة وضعا من أوضاع الببلد، أو ٌناقش حدثا هاما فً ظل 

خط االشتراكً للسٌاسة العامة، تنفتح صفحات المجلة على آفاق مختلفة متنوعة و شاملة، ال

مطبوعة  فً أؼلب األحٌان بالطابع الثوري الحماسً، وهذا طبٌعً ، واألمة ال زالت تعٌش 

فترة  ما بعد االستقبلل و الثورة مستمرة، ؼٌر أن هذا الطابع الثوري المقدس ، اخذت حدته 

مع تقدم الزمن، وانفتاح المجلة على اهتمامات أخرى أفرزتها إحتٌاجات  تخؾ تدرٌجٌا

 الساعة وتطور األحداث وتؽٌر المعطٌات.

خبلل فترة الدراسة   -ومعنى ذلك أن المجلة ، نتٌجة تؤثرها بهذه العوامل ، قد تعرضت      

مون( أي حوالً عقدٌن من الزمن   لبعض التؽٌرات مست الشكل والمض0970/0989) 


 ،

ؼٌر أنها لم تمس التوجهات األساسٌة  لهذه الدورٌة التً تعد من أهم المجبلت العلمٌة  

                                                           
1
 .90ص   - 0976  -المٌثاق الوطنً  - 
2
 .3ص   - 0970مارس   -العدد األول   -الثقافة  مجلة  "هذه المجلةد. اإلبراهٌمً "   - 
 -  .أنظر المبحث األول من هذا الفصل  
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واإلعبلمٌة التً خدمت الثقافة العربٌة فً الجزابر وعملت على إرساء دعابم  فكر وطنً 

أصٌل ، وأتاحت للكتاب والمفكرٌن الجزابرٌٌن فرصة النضال بؤقبلمهم إلزالة اللبس على 

 نفض الؽبار على ثقافتهم وأصالتهم.تارٌخهم و

فقد ُكتب الكثٌر عن ضرورة إعادة كتابة تارٌخ الجزابر من أقدم العصور حتى العصر      

الحدٌث، واالهتمام بالتراث بصفة عامة ، وإعادة بعثه من جدٌد واالنطبلق منه إلى آفاق 

 التقدم والمدنٌة. 

طرؾ كّتاب المجلة، الصحافة الجزابرٌة  ومن المواضٌع التً حضٌت باهتمام كبٌر من     

أثناء االحتبلل ، فمنذ العدد األول من المجلة ، أشرؾ الدكتور صالح خرفً على  تحرٌر 

باب " من أمجادنا الصحافٌة" عّرؾ من خبلله ببعض الصحفٌٌن الجزابرٌٌن ، ونشر نماذج 

من مقاالتهم ، كما نشر األستاذ على مرحوم


جموع تسعة مقاالت ربعة مواضٌع ) من مأ 

حول  46إلى العدد  49( نشرها فً حلقات من العدد  %44.44نشرها فً المجلة أي بنسبة 

تارٌخ الصحافة العربٌة الجزابرٌة، كما ساهم الدكتور عبد الملك مرتاض


بدراسة فً نفس  

الموضوع ) الصحافة الجزابرٌة( نشرها فً خمس حلقات ضمنها تارٌخ نشؤة الصحافة 

ة وتطورها فً الجزابر ونضالها قبل الثورة وأثرها على النهضة الوطنٌة مع دراسة العربٌ

 مفصلة لؤلسلوب ونوعٌة المواضٌع وؼٌرها.

(0908/0995و نشر األستاذ عبد الرحمان بالعقون)     


موضوعا عن  46فً العدد  

تارٌخ الصحافة الوطنٌة الجزابرٌة ، كما ساهم رضا مالك


 86لعددٌن بموضوعٌن فً ا

األول خصصه للحدٌث عن صحٌفة " المجاهد" لسان الثورة اإلدٌولوجً ، والثانً  89و 

 (.0985إلى أٌامنا هذه ) اي سنة  0965عن الصحافة الجزابرٌة المكتوبة من سنة 

                                                           
 -   بدروس الشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌس بالجامع األخضر فً قسنطٌنة 0937فً ملٌلنة، التحق سنة  0903مارس  04علً مرحوم: ولد بتارٌخ ، 

 عمل بمدارس التعلٌم العربً الحر التابعة لجمعٌة العلماء المسلمٌن الجزابرٌٌن كمدرس ثم مفتش جهوي لهذه المدارس ، ثم ممثبل لجبهة        
 م كاتبا عاما فً     التحرٌر الوطنً فً  تطوان بالؽرب أثناء الثورة التحرٌرٌة، بعد االستقبلل مارس التعلٌم ثم التفتٌش فً التعلٌم اإلبتدابً،ث      
 المجلس اإلسبلمً األعلى.      
 من أعماله: أعبلم بسكرة، هٌروشٌما الجزابر ) حول التجارب النووٌة الفرنسٌة فً الصحراء الجزابرٌة( ،لمحات من تارٌخ الحركة       
 شعبٌة ضد االستعمار الفرنسً بمنطقة الزٌبان.( ، الشٌخ زهٌر الزاهري: حٌاته و آثاره، المقاومة ال0909/0956الصحافٌة ببسكرة )     

 (.967، ص 9003) موسوعة العلماء واألدباء الجزابرٌٌن، دار الحضارة،      
-    05أنظرالتعرٌؾ بالكاتب ص.. 
-  عمار مهري فتدرب             بوادي الزناتً)قالمة( حفظ القرآن الكرٌم وتتلمذ على ٌد الشٌخ  0908عبد الرحمن بالعقون كاتب جزابري من موالٌد 

  على قرض الشعر وكتابة المقالة األدبٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة، كان مناضبل عانى من السجن والمضاٌقات االستعمارٌة، عمل تاجرا وفبلحا     
 الجزابرٌٌن، من مإلفاته: الكفاح القومً إلى جانب مهنة التربٌة والتعلٌم،  عضو المجلس اإلسبلمً األعلى منذ تؤسٌسه ، عضو اتحاد الكتاب      

 .0995أفرٌل سنة  04و السٌاسً من خبلل مذكرات معاصر، توفً فً      
- فى باتنة، سٌاسً جزابري ، شؽل عدة مناصب : عضو مإسس لئلتحاد العام للطلبة المسلمٌن  90/09/0930رضا مالك:ولد بتارٌخ 

 ،0965،وفً فرنسا 0963عضو الوفد المفاوض فً إتفاقٌات إٌفٌان، سفٌر الجزابر فً ٌوؼوسبلفٌة سنة الجزابرٌٌن، مدٌر جرٌدة المجاهد،     

 ،عضو المجلس األعلى 0977،وزٌر اإلعبلم والثقافة فً 0989، وفً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وبرٌطانٌا 0970وفً االتحاد السوفٌاتً     

 ،مإسس حزب االتحاد الوطنً الجمهوري، من أعماله: رهان العصرنة فً الجزابر وفً 0993سنة  ، وزٌر خارجٌة ثم وزٌر أول0999للدولة    

 (.0990(، التقلٌد والثورة الرهان الحقٌقً )0995) 0956/0969(، تارٌخ المفاوضات السرٌة 0993وفً اإلسبلم)   
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وساهم الدكتور اإلبراهٌمً فً اثراء موضوع الصحافة الوطنٌة إذ خصص واحدة من      

حدٌث عن دور الصحافة فً خدمة الشعب والثورة االشتراكٌة، وهذا افتتاحٌاته للمجلة لل

االهتمام بالصحافة أساسا ، ٌرجع لكونها وسٌلة انسانٌة من وسابل التجنٌد الجماعً حول 

قضٌة  معٌنة ، أو توجٌه بعٌنه، فً كل عصر وفً كل زمان ، فاإلهتمام بالصحافة ٌخدم 

 فس الوقت إلى تبنً االختٌار االشتراكً للببلد.قضٌة ربط األمة بماضٌها ، وتوجٌهها فً ن

ؼٌر أن هذا االهتمام الكبٌر بالصحافة وتارٌخها فً الجزابر، قابله سكوت شبه كلً عن      

 تارٌخ الثورة .

 :مجلة الثقافة وكتابة تارٌخ الثورة

، كما هو معلوم، وعلى  0970أصدرت المجلة  أول أعدادها فً شهر مارس              

كما هو   -لرؼم من تنوع مواضٌعها واختبلؾ كتابها ، إال أن الحدٌث عن تارٌخ الثورة ا

 لم ٌرد على صفحاتها إطبلقا. -متداول اآلن

ففً األعداد األولى للمجلة نشر األستاذ المٌلً عدة مقاالت وضح فٌها الجوانب الفكرٌة      

جزابرٌة، وتناول الدكتور صالح التً أثرت فً فرانس فانون وجعلته من مناضلً الثورة ال

خرفً األبعاد التارٌخٌة للثورة فً الشعر الجزابري الحدٌث، وعاد األستاذ المٌلً فً العدد 

الثالث و العشرٌن للحدٌث عن المثقفٌن الفرنسٌٌن والثورة الجزابرٌة، ؼٌر أن الحدٌث عن 

فً معرض الحدٌث عنها فً الموضوعات القلٌلة التً تناولتها بصفة مباشرة أو   -الثورة 

ظل ال ٌتعدى التمجٌد والتقدٌس لهذه الحركة الثورٌة التً أدت إلى   -فً  مناسبة ما 

االستقبلل ، بعد التضحٌات الجسام للمناضلٌن والشهداء، مع اإلشارة إلى أهمٌة التارٌخ فً 

بة ، هل حٌاة الشعوب،  وضرورة إحٌابه والتمسك به ، مع اختبلؾ اآلراء حول طرٌقة الكتا

 تكون عاطفٌة وطنٌة متحمسة، أم علمٌة تقنٌة حٌادٌة؟.

وأول من تكلم عن كتابة تارٌخ الثورة بصفة رسمٌة هو الربٌس الشاذلً بن      

(9009/حً 0999جدٌد)


أوت  90فً خطابه الذي ألقاه بمناسبة االحتفال بذكرى 

 الثورة وإنشاء ، وفٌه أكد على ضرورة كتابة تارٌخ 0980أوت  90فً  0955/0956

 

معهدا للبحوث والدراسات التارٌخٌة التً تتعلق بالجزابر منذ العصور القدٌمة حتى ٌومنا 

هذا
1

، وأكد ذلك فً خطاب آخر ألقاه فً الملتقى الوطنً الثانً


لكتابة تارٌخ الثورة الذي  

                                                           
 -   رباسة الجمهورٌة الجزابرٌة بعد وفاة الربٌس بومدٌن، امتدت فترة حكمه ولد فً بلدة بوثلجة ) والٌة عنابة( عسكري وسٌاسً جزابري تولى 

 . 0999إلى سنة  0979من       

 
1
 . 09ص   - 0980الجزابر:أوت/ سبتمبر  – 64العدد   -" الثقافة المجاهدون وكتابة تارٌخ الثورةابن جدٌد الشاذلً "  - 



 

77 
 

، والذي أكد فٌه الربٌس مرة أخرى على 0984ماي  00إلى  08عقد فً قصر األمم من 

أمله الكبٌر فً التوصل بالفعل إلى تدوٌن أحداث الثورة المجٌدة دون مبالؽة أو مزاٌدة ، ألن 

كتابة التارٌخ تثبٌت للشخصٌة الوطنٌة ، وسبلح قوي ٌمّكن األجٌال الصاعدة من أن تفخر 

بثورة أبابها وأجدادها وتارٌخ أمتها
1
. 

ة جدا ، حتى من طرؾ المإرخٌن ومع ذلك فقد ظلت الكتابات حول تارٌخ الثورة خجول     

األكادمٌٌن ، فالدكتور ٌحٌى بوعزٌز ، مثبل، على الرؼم من كثرة كتاباته التارٌخٌة فً 

المجلة، فإنه لم ٌتناول تارٌخ الثورة مطلقا، عدا فً مقالٌن إثنٌن : األول خصصه لعرض 

( والثانً 0984) سبتمبر/أكتوبر  83فً العدد  0954وتقدٌم ما كتب عن ثورة نوفمبر 

تحدث فٌه عن دور الطلبة الجزابرٌٌن فً ثورة التحرٌر الوطنً وتجنٌدهم وتؤسٌسهم 

لئلتحاد العام للطلبة المسلمٌن الجزابرٌٌن ، وؼٌرها من النشاطات التً قام بها هإالء 

الطلبة، كما ضمنه موقؾ المثقفٌن من االحتبلل الفرنسً ، وختم الموضوع بقوابم ضمت 

ابل لئلتحاد, والشهداء والمساجٌن ، فً موضوع مطول استؽرق سبعة المإسسٌن األو

 ( صفحة.97وعشرٌن )

فإنه لم   -وقد كتب الكثٌر فً المجلة   -وكذلك األمر بالنسبة ألبً القاسم سعد هللا      

ٌتناول تارٌخ الثورة إال من خبلل موضوعٌن اثنٌن كذلك، األول رصد فٌه كتابات مجلة 

اآلداب


(، والثانً نشر فٌه كلمة 0979نوفمبر/دٌسمبر  54رة الجزابرٌة ) العدد حول الثو

سبتمبر/ أوكتوبر  83الطلبة الجزابرٌٌن فً القاهرة فً الذكرى الثالثة للثورة ) العدد 

( وهو العدد الممتاز الذي ُخصصت مواضٌعه ، أو جل مواضٌعه، للثورة  الجزابرٌة 0984

ها، وكانت مواضٌع عاطفٌة سردٌة تمجٌدٌة بعٌدة عن بمناسبة الذكرى الثبلثٌن إلندالع

 العرض والتحلٌل والتعلٌل.

إذا اعتبر جانب سلبً إلى حد ما ، وأقول إلى   -تارٌخ الثورة   -ؼٌر أن هذا الجانب      

حد ما ، ألنه ٌجب أال ننسى بؤن هذه المجلة تصدرها وزارة االعبلم والثقافة ، أي هٌبة 

نظام الحزب الواحد وبالتالً فبل مجال فٌها للتعددٌة ، فهناك جوانب  حكومٌة فً دولة تتبع

 إٌجابٌة عدٌدة للمجلة ٌمكن تصنٌفها على النحو اآلتً:

كانت الساحة الثقافٌة العربٌة خالٌة أو تكاد، فجاءت مجلة الثقافة لسد هذا الفراغ ،   - 0

ظم الكتب الهامة طبعت فً تلك وٌبلحظ أن عقد الثمانٌنات كان ؼنٌا باإلنتاج الفكري ، فمع

                                                                                                                                                                                     
 -  0980 عقد الملتقى األول حول كتابة تارٌخ الثور سنة. 
1
 .0984الجزابر: دٌسمبر/أكتوبر  – 83العدد   -مجلة الثقافة   -ابن جدٌد الشاذلً   - 
 -   ً0953مجلة صدرت فً مصر  فً شهر جانف. 
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الفترة فً الجزابر وشملت مجاالت ثقافٌة متنوعة ، وكانت المجلة من بٌن العناصر األساس 

 التً مهدت الطرٌق لهذا االنتاج الوافر.

إن التوجه اإلدٌولوجً العام للمجلة لم ٌمنع نشر العدٌد من المقاالت فً شتى فنون   - 9

تكوٌن مختلؾ ، وأقبلم من خارج الوطن من دول شرقٌة  المعرفة بؤقبلم جزابرٌة ذات

وؼربٌة مما أضفى علٌها نوعا من التباٌن الثقافً أرضى معظم األذواق وسمح بتفاعل 

األفكار وخلق نوعا من الُمدارسة والمقارنة والبحث ، مما ساهم فً تنشٌط الحٌاة الثقافٌة 

 إلى حد بعٌد.

أبواب المجلة ، ونشرهم لكثٌر من المقاالت فً  مساهمة السٌاسٌٌن فً تحرٌر بعض  - 3

التارٌخ واالقتصاد والفلسفة وؼٌرها ، أعطى دفعا كبٌرا للبعث الثقافً فً هذه الفترة ، 

فِحرص وزراء الثقافة على تحرٌر االفتتاحٌات وؼٌرها من األبواب، ومساهمة كبار 

مسافة بٌن الحاكم موظفً الحزب والدولة فً مناقشة مختلؾ الموضوعات ، اختزل ال

 والمحكوم، خاصة بعد سنوات القهر التً عاشتها األمة تحت نٌر االحتبلل.

و الشًء األخرالممٌز الذي منح المجلة مصداقٌة عالٌة لدى قرابها ، هو انتظام   - 4

صدورها كل شهرٌن من العدد األول حتى العدد مابة وإثنٌن ، ولم ٌختل هذا االنتظام إال فً 

 ، وأسباب ذلك معلومة.0988نً من سنة النصؾ الثا

 :مستوى المجلة

اتسمت المجلة منذ أعدادها األولى بمستوى راق جدا، كٌؾ ال ، وقد ساهمت فً       

تحرٌر موضوعاتها أسماء المعة فً فضاءات العلم والفكر، وأقبلم تجاوزت شهرتها حدود 

رج الوطن كاألستاذ محمد مزالً الوطن، وزاد من ثراء المجلة تؽذٌتها بؤقبلم خبٌرة من خا

ربٌس اتحاد الكتاب التونسٌٌن ، وآالن كرٌستلو من قسم التارٌخ بجامعة نٌجٌرٌا ، والدكتورة 

نجاح العطار وزٌرة الثقافة السورٌة، والدكتور محمد الجابري من المنظمة العربٌة للتربٌة 

م العربٌة و اإلسبلمٌة من جامعة والثقافة والعلوم، والدكتور فإاد سٌزكٌن أستاذ  تارٌخ العلو

 فرانكفورت ، وؼٌرهم.

وكلهم ساهموا بدرجات متفاوتة  فً إعادة االعتبار للقٌم الثقافٌة والتارٌخٌة للمجتمع      

 لٌس كما تـــــزعم بـــــعض النظرٌات  -حتى التقلٌدٌة منها   -الجزابري، ألن التعلق بالقٌم 

 نً الثقة فً النفس وفً المجتمع، والتخلً عن القٌم ، معناه "المعاصرة" موقفا سلبٌا ، بل ٌع

احبلل أٌدٌولوجٌة أجنبٌة محل إٌدٌولوجٌة المجتمع ، فعالم القٌم واقع ملموس بالنسبة 

 لؤلفراد، فهو بالتالً جزء من المجتمع كالمساكن أو األشٌاء المادٌة.
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لجزابرٌٌن وأفكارهم، محاولة وقد عملت " مجلة الثقافة"  على ترسٌخ ذلك فً أذهان ا    

تصفٌة ذاكرتهم من آثار االستعمار الذي هدم المنابر وأزال اآلثار والمآثر، وأتلؾ الوثابق 

األصلٌة ، وعوضها بكتابات تتماشى مع أفعاله وتصرفاته وتخدم أؼراضه وأهدافه، ألنه 

شه موصوال ٌعلم كل العلم أن التارٌخ ذاكرة الشعوب وأن القٌم هً حاضرها الذي تعٌ

بماضٌها التارٌخً منطلقا لمستقبلها المرتقب. لذلك سعت المجلة فً نشر دراسات فً النقد 

والفلسفة والتارٌخ، ومقاالت حول الثقافة العربٌة وعبلقاتها بالحضارة العالمٌة، وتقدمها فً 

ٌة الحاضر، ومآلها فً المستقبل، محاولة تحلٌل  مختلؾ العناصر المكونة للثقافة العرب

والعالمٌة، ودراستها ،ثم ابراز نقاط التقارب والتبلقً بٌنها، متبعة فً ذلك أسلوبا بسٌطا 

متمٌزا جعلها مفٌدة للعامة والخاصة من الناس، وقد استطاعت "هذه المجلة بجدٌتها 

وانتظامها ، أن تحتل المكانة األولى بٌن المجبلت التً تصدر فً الببلد"
1
. 

ة  كما جاء مقدمة العدد األول منها " أن تبنً جزابر الؽد، وأن وقد كان هدؾ المجل     

تثٌر التفكٌر وتدٌر الحوار لتؽالب الصعوبات وتوحد أفكار الجزابرٌٌن وقلوبهم وتحقق هذه 

الصورة المشرقة لجزابر االستقبلل" وبالفعل، فقد أثارت المجلة التفكٌر، وأدارت الحوار، 

دراسات هامة ، ؼٌر أنها لم تصل إلى توحٌد أفكار وأثرت المكتبة الوطنٌة بوثابق و

وما تبلها الجواب  0988الجزابرٌٌن، ولم تحقق المستقبل المشرق ، وفً أحداث أكتوبر 

 الكافً.

بمٌزات هامة ، قد ال تتوفر علٌها   -طوال فترة الدراسة  -ومع ذلك فقد امتازت المجلة      

 بعض دورٌات الٌوم وهً:

 ور.االنتظام فً الصد -

 االرتقاء فً المستوى. -

 التطور فً االخراج. -

 التنوع فً الموضوعات. -

ومن ثمة ٌمكن القول أنها مثلت  ، وبكل جدارة   الوجه المشرق للثقافة فً جزابر 

 السبعٌنات والثمانٌنات.

 

                                                           
1
 .030ص   - 0976مارس   - 30العدد  –، وكذلك مجلة الثقافة 0976جانفً  93 –المجاهد الثقافً   - 
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 .ً الحٌاة السٌاسٌةالمعرفة التارٌخٌة ف الفصل الثالث :

 :المدخل

" إن الحركة التارٌخٌة للتحرٌر التً جابهت المحتل األجنبً وقوى الرجعٌة الداخلٌة      

معا ، قد بلورت تدرٌجٌا وعٌها فً الكفاح انطبلقا من تطلعات الشعب إلى االستقبلل ، وإلى 

اذ هوٌته المهددة"استعادة أراضٌه المؽتصبة ، واسترجاع قٌمه الثقافٌة المداسة، وإنق
1
. 

هذه هً العناصر الثبلثة التً سعى إلى تحقٌقها الشعب الجزابري وكافح من أجلها طٌلة      

 من الزمان. صٍش لوْقرن و

وقد حقق االستقبلل استعادة األراضً المؽتصبة ، أما استرجاع القٌم الثقافٌة المداسة ،      

بل طوٌبل جادا ومنظما، ٌضبط مجهودات األمة وإنقاذ الهوٌة المهددة، فتحقٌقهما ٌتطلب عم

كً تتضافر على إنهاض مصٌرها، مستنٌرة بالتارٌخ واإلرث الحضاري الخصب لماضٌها، 

 مدفوعة بالرؼبة فً النهوض و البناء لحاضرها ومستقبلها.

فبعد عقود االحتبلل، وما حفلت به من ضروب القهر السٌاسً واالقتصادي      

فً، كان على الجزابرٌٌن إعادة بناء الدولة من جدٌد، وأقول إعادة بنابها واالجتماعً والثقا

من جدٌد، ألن وجود الدولة الجزابرٌة لم ٌكن بحال من األحوال " نشوءا تلقابٌا فبل هً آتٌة 

من فراغ، وال نابعة من عدم"
2

، وال ٌتصل وجودها باالحتبلل الفرنسً الذي حاول ترسٌخ 

 جزابرٌٌن طوال فترة تواجده فً الببلد.هذه الفكرة فً أذهان ال

إذن كان على الجزابرٌٌن إعادة بناء الدولة  سٌاسٌا واجتماعٌا و ثقافٌا ، وهم فً قامة      

هذا البناء ، فً أمس الحاجة إلى التارٌخ ، ال لٌستمدوا منه القوة لمواصلة الكفاح فقط، ولكن 

وجه االستعمار الحدٌث الذي ٌهدد كٌانهم فً حاجة إلٌه ، لكشؾ ما ٌكون قد خفً عنهم من أ

حتى بعد تحقٌق االستقبلل السٌاسً، ذلك أن االستعمار الحدٌث ٌعتمد أساسا فً استؽبلله 

الحالً لشعوب العالم الثالث على " شرعٌة" هً من وضع االستعمار القدٌم، فشكل 

ار القدٌم وخدمه الشرعٌة ومفهومها كبلهما، من صٌاؼة الفكر الؽربً الذي واكب االستعم

وأفاد منه
3

، فكل ثورة وطنٌة ، تهدؾ ـ فً جملة ما تهدؾ إلٌه ـ إلى تحقٌق نوع من رد 

االعتبار للشخصٌة الوطنٌة، اعتمادا على تارٌخها القرٌب أو البعٌد، بما ٌدعم كفاح 

حاضرها وٌحقق الترابط مع أهدافها المقبلة ، هذا الترابط الذي تجد فٌه الثورات ذاتٌتها 

 وعنوانها وشخصٌتها و أصالتها.

                                                           
1
 .03و  09المقدمة، ص ، 0976ـ  من المٌثاق الوطنً، سنة  
2
 .0986مارس ـ أفرٌل   اٌغيائو:،99مجلة الثقافة، العدد  االدٌولوجٌات القومٌة وبعث الدول الوطنٌة"ـ  مولود قاسم ناٌت بلقاسم :"  
3
 .45، ص 0970،الجزابر: ماي  9" الثقافة ، العدد الثورة الجزابرٌة و فانونـ  محمد المٌلً :"  
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ألجل هذا  وحتى قبل الحصول على االستقبلل السٌاسً ، قام بعض المثقفٌن من      

الجزابرٌٌن بعدة محاوالت


إلعادة كتابة تارٌخ الجزابر، و إذا ُوصفت بعض هذه  

ن المحاوالت ، بؤنها دعابٌة أو عاطفٌة ، فهً تعتبر جزءا من الكفاح ضد االستعمار ، أل

 هذا الكفاح لٌس من نصٌب السٌاسٌٌن والعسكرٌٌن وحدهم بل هو من ألزم مهام المإرخٌن.

وقد تلتها   بعد االستقبلل ،  دراسات تارٌخٌة أكادٌمٌة ، ومقاالت ، وأبحاث كثٌرة  ،      

تناولت جوانب متعددة من ماضً الجزابر وحاضرها ، فما آثار ذلك على المثقفٌن  

سٌاسٌٌن كإطارات سامٌة فً الدولة أو كؤعضاء هامٌن فً الحزب ؟ هذا الجزابرٌٌن من ال

ما سؤحاول اإلجابة عنه فً هذا الفصل الذي ُخصص لتتبع آثار المعرفة التارٌخٌة فً الحٌاة 

 .0989إلى سنة  0970السٌاسٌة من خبلل ما ُكتب فً مجلة الثقافة منذ بدأ صدورها سنة 

  

                   ===================== 

  

                                                           
 ن األطروحة.ـ أنظر الفصل األول م 
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 .المعرفة التارٌخٌة فً الحٌاة السٌاسٌة:  الفصل الثالث

  > انتاريخي   و الوعً  السٌاسٌون: المبحث األول

عتبر  المفكر الجزابري مالك بن نبً)          ( 0973ـ 0905ٌَ


، التارٌخ " لحظة من إرادة 

وهو ) التارٌخ( النشاط  اإلنسان فً صورته االجتماعٌة، ومظهر من مظاهر نجاحه أو فشله

المشترك لؤلشٌاء واألشخاص واألفكار"
1 .  

وقد تكاتفت إرادة الجزابرٌٌن و تركز نشاطهم و أفكارهم على الكفاح المسلح الذي       

حملت لواءه المقاومات الشعبٌة ، أو بلسان العصر المقاومات الجماهٌرٌة لبلستعمار، وهً 

النتباه إلٌها وتناولها بالدرس العلمً الدقٌق ، والنضال من الظواهر التارٌخٌة التً ٌجب ا

السٌاسً من خبلل أعمال ونشاطات الحركة الوطنٌة ، وأخٌرا الثورة التحرٌرٌة الشاملة، 

 .ٍزالةالٚاالتً توجت باالستقبلل و القضاء على عهد الحرمان والهوان 

لثورة ، وكان علٌها و بدأت الجزابر فً سنوات استقبللها األولى تضمد جراح ا     

باإلضافة إلى ذلك مجابهة تجربة من أصعب التجارب ، وهً إعادة بناء  الدولة الجزابرٌة،  

بعد أن كان االستعمار حاببل بٌنها وبٌن التمرس فً الحكم، طوال قرن و ثلث قرن من 

جربة  الزمان، ثم انسحب بكل أجهزته الفنٌة وترك حكام الجزابر أمام التجربة العسٌرة ، ت

إعادة تكوٌن الدولة، وقد تمٌزت السنوات األولى من االستقبلل بالفوضى فً جمٌع 

المجاالت ، نتٌجة الصراعات الجانبٌة والمناورات المختلفة التً كادت تدخل الببلد فً 

 09حرب أهلٌة، وجراح حرب التحرٌر ما زالت تنزؾ، وقد أدت هذه الخبلفات إلى انقبلب 

صبح ٌعرؾ فٌما بعد بالتصحٌح الثوري واالنتفاضة " التارٌخٌة التً الذي أ   0965جوان 

أعادت الثورة إلى طرٌقها الصحٌح ورسمت معالم البناء االشتراكً بكل وضوح"
2

، و  

الشعبٌة برباسة الربٌس هواري  ّموا١ٛخ٠اٌلبالتالً فقد تركز اهتمام الجمهورٌة الجزابرٌة 

                                                           
  كتابا  فضبل على  99ـ  مفكر وفٌلسوؾ جزابري من موالٌد مدٌنة قسنطٌنة، اهتم كثٌرا بقضاٌا اإلسبلم و الحضارة، و قد ألؾ أكثر من 

 دٌنٌةالمحاضرات و الندوات وهو صاحب فكرة ملتقٌات الفكر اإلسبلمً التً كانت تعقد سنوٌا فً الجزابر تحت إشراؾ وزارة  الشإون ال     
 والتً استمرت أكثر من عشرٌن سنة.     

1
 . 0973دٌسمبر ـ جانفً  الجزابر:  ، 08" مجلة الثقافة ، العدد مالك بن نبً والحضارةـ  د. عمار طالبً :"  
2
" مجلة الثقافة ،            لةالوعد الحق: بناء الحزب و الدوـ  محمد الصالح ٌحٌاوي) عضو مجلس الثورة والمسبول التنفٌذي المكلؾ بجهاز الحزب( :"  

 .06، ص  0979، جانفً ـ فٌفري  49العدد 
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(0978ـ0939بومدٌن)


الدولة فً ظل  النظام االشتراكً كمنهج سٌاسً ، على بناء هٌاكل 

 لقٌادة الببلد.

 :بناء هٌاكل الحزب والدولة     

تركزت اهتمامات القٌادة السٌاسٌة على وضع األسس القاعدٌة لبناء الدولة الجزابرٌة 

الحدٌثة ، مع االهتمام بتنظٌم جهاز الحزب حتى ٌتمكن من القٌام بدوره الطبلبعً فً توجٌه 

 هٌر وقٌادتها ، وقد تجسد بناء هٌاكل الدولة فً االنجازات اآلتٌة:الجما

 .0967_  انتخاب المجالس الشعبٌة البلدٌة عام 

 .0967_  انتخاب المجالس الشعبٌة الوالبٌة عام 

 .0967و  0966تؤمٌم المناجم و البنوك بٌن عامً   _

 .0970_  تؤمٌم المحروقات عام 

 .0979عٌة عام _  بداٌة تطبٌق الثورة الزرا

 .0976جوٌلٌة  05_  إعبلن المٌثاق الوطنً فً 

 .0976نوفمبر  09_  إعبلن الدستور فً 

 دٌسمبر  00، فً % 95.93_  انتخاب الربٌس هواري بومدٌن ربٌسا للجمهورٌة بنسبة 

    0976. 

 0977_  انتخاب المجلس الشعبً الوطنً عام 
1
. 

    

                                                           
  ـ  ضابط عسكري وربٌس وزعٌم جزابري تؤلق اسمه فً حركة عدم االنحٌاز وجمعٌة األمم المتحدة فً السبعٌنات، اسمه الحقٌقً محمد بن 

 ٌرٌة ، تولى رباسة الدولة الجزابرٌة ورباسة مجلس الثورة بعد اختٌار إبراهٌم  بوخروبة ، استعار اسم هواري بومدٌن إبان الثورة التحر     

 .0965جوٌلٌة  00المجلس له فً اجتماعه ٌوم السبت      
1

 .058، ص  0978، الجزابر: دٌسمبر 48ـ مجلة الثقافة العدد   
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 هدت الجزابر انعقاد  مإتمرات دولٌة هامة هً:أما على المستوى الخارجً فقد ش  

 . 0969جوٌلٌة  90_  اجتماع المهرجان اإلفرٌقً األول ٌوم  0

 .0973سبتمبر  05_  مإتمر دول عدم االنحٌاز ٌوم  9

 .0973نوفمبر  96_  مإتمر القمة العربً السادس ٌوم  3

 .0975فٌفري  05ث ٌوم _  مإتمر البلدان المصدرة للبترول حول تصنٌع العالم الثال 4

 0966_  عقد ملتقٌات الفكر اإلسبلمً فً المدن الجزابرٌة التارٌخٌة ابتداء من سنة  5

حتى نهاٌة الثمانٌنات، وقد ُدعً للمشاركة فٌها عدد كبٌر من قادة الفكر فً العالم 

اإلسبلمً
1
. 

سادسة لؤلمم المتحدة ـ وأثناء انعقاد الدورة االستثنابٌة ال 0974أفرٌل من  عام  09وفً      

والتً كانت تحت رباسته ـ  ألقى الربٌس الجزابري هواري بومدٌن خطابا دعا فٌه إلى 

إقامة نظام اقتصادي عالمً جدٌد تسوده العدالة االجتماعٌة والمساواة بٌن الدول المصنعة 

 والدول النامٌة ، موضحا الخطوط العرٌضة لهذا النظام.

 رٌر الوطنً فقد أعاد بناء المنظمات الشعبٌة وأجهزتها القٌادٌة:أما  حزب جبهة التح     

 _  االتحاد العام للعمال الجزابرٌٌن.

 _  االتحاد النسابً.

 _  اتحاد الفبلحٌن.

 _  االتحاد العام لشبٌبة الجزابرٌة.

 _  االتحاد العام للطلبة الجزابرٌٌن.

                                                           
1

 .070، مرجع سابق، ص 0" ج ر والعشرٌنمعجم أعبلم الجزابر فً القرنٌن التاسع عشـ  د. بوصفصاؾ ومجموعة من األساتذة :"   
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 0979لرابع للحزب فً شهر جانفً وقد استكملت قمة الهرم السٌاسً بعقد المإتمر ا     

وقد أسفر عنه انتخاب الربٌس الشاذلً بن جدٌد ربٌسا للجمهورٌة خلفا للربٌس بومدٌن الذي 

 .0978دٌسمبر 97وافته المنٌة ٌوم 

هذه باختصار الصورة العامة للخرٌطة السٌاسٌة فً الجزابر بعد االستقبلل أو بصفة      

، وبما أن الببلد قد اختارت  0965جوان  09تفاضة أدق ، بعد التصحٌح الثوري أو ان

النظام االشتراكً، وتبنت سٌاسة الحزب الواحد ، فإن إطارات الدولة كانوا بالضرورة 

أعضاء فً الحزب "ألن المناصب القٌادٌة تحتاج إلى االحتكاك بالجماهٌر الشعبٌة ، 

ومناضل الحزب أقرب الجمٌع للقٌام بهذا الدور"
1
. 

هناك انجازات عملٌة مٌدانٌة محققة، قامت على أسس عقابدٌة وإٌدٌولوجٌة إذن ف     

ٌسٌرها و ٌنظمها حزب جبهة التحرٌر الوطنً بكل رصٌده الثوري , وثقله التارٌخً 

الوطنً،فإلى أي مدى تمتد هذه الجذور التارٌخٌة؟ هل هً آنٌة ٌهمها الماضً القرٌب 

هً جذور تمتد فً أعماق التارٌخ وتستمد أصالتها )الثورة( والحاضر والتطلع للمستقبل؟ أم 

الثورٌة من مقومات الحضارة اإلسبلمٌة؟ أو  بعبارة أخرى ما ذا عن المعرفة ، أو بصورة 

 أدق، الوعً التارٌخً لدى الطبقة السٌاسٌة من خبلل ما ٌنشر لهم فً مجلة الثقافة؟

 ساسٌٌن:ولؽاٌة تنظٌمٌة ٌمكن تقسٌم هذه الطبقة إلى قسمٌن أ     

 _ القسم األول وهً المجموعة التً تولت مسإولٌة قمة هرم القٌادة فً الحزب والدولة. 0

_ القسم الثانً المجموعة التً تلٌها من وزراء ومسبولٌن مركزٌٌن وؼٌرهم من أصحاب  9

 المناصب السامٌة فً الحزب و الدولة.

 

 

 

                                                           
1

  .99، ص 0979، جانفً ـ فٌفري  66ـ65" مجلة األصالة، العدد أعز ما ٌفخر به الجزابري : دٌنه ولؽتهـ محمد الصالح ٌحٌاوي :"   
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 :القسم األول_   0

االشتراكٌة فً الجزابر ال تصدر عن أٌة فلسفة مادٌة ، جاء فً المٌثاق الوطنً " إن      

وال ترتبط بؤي مفهوم متحجر ؼرٌب عن عبقرٌتنا الوطنٌة، وإن بناء االشتراكٌة ٌتماشى مع 

ازدهار القٌم اإلسبلمٌة التً تشكل أحد العناصر األساسٌة المكونة لشخصٌة الشعب 

الجزابري"
1
. 

ل منه جملة من األحكام ٌمكن اختصارها فً سبعة كما ٌتضمن المٌثاق فً الباب األو     

نقاط أساسٌة تعتبر مبادئ وتوجٌهات منِظمة ومإطرة لفلسفة السٌاسة الوطنٌة للجزابر 

 المستقلة، وهذه النقاط هً:

 الجزابر شعب وأمة.  -

 لٌست الجزابر كٌانا حدٌث النشؤة. -

 الجزابر مرتبطة بالوطن العربً. -

 الشعب الجزابري شعب مسلم. -

شتراكٌة فً الجزابر لٌست اختٌارا تعسفٌا، بل تمتد جذورها فً أعماق كفاح اال -

 التحرٌر الوطنً.

إن العالم اإلسبلمً ال بد له، إذا ما أراد أن ٌنبعث من جدٌد أن ٌسلك طرٌق الثورة  -

 االجتماعٌة، الن الثورة تندرج فً منظور اإلسبلم.

بمصٌر العالم الثالثأصبح الٌوم مرتبطا   إن مصٌر الشعوب اإلسبلمٌة  -
2
. 

هذا هو اإلطار العام لسٌاسة الببلد و الذي ٌتحتم على قادتها التحرك ضمنه بالموازاة 

مع واجباتهم فً إرساء دعابم الدولة ، وقٌامهم بالمهام القاعدٌة التً تتطلبها فترة 

 البناء والتعمٌر.

 

 
                                                           

1
 .99، ص  0976ـ  من المٌثاق الوطنً ، سنة   

2
 .09، ص  0980أفرٌل   -، مارس   69" مجلة الثقافة، العدد ةتؤمبلت حول الشخصٌة الوطنٌد. أحمد طالب اإلبراهٌمً :"   - 
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ري بومدٌنوالنموذج األول سٌكون بطبٌعة الحال الربٌس الراحل هوا     


 ، الذي  

ال تكاد تخلو خطبة من خطبه أو مداخلة من مداخبلته من " المرجعٌة التارٌخٌة" أٌا 

كان الموضوع، أو المناسبة، فالدارس للمداخلة التً قدمها فً إطار مناقشة المٌثاق 

مثبل ، ٌجدها ؼنٌة بالتطلعات المستقبلٌة التً تستمد جذورها من  0976الوطنً لسنة 

وكان موضع نقاش   -المستند على الماضً، فبالنسبة للدٌن اإلسبلمً  الحاضر

ٌإكد الربٌس الراحل بؤن   -وتساإالت فً ظل النظام االشتراكً الذي اتبعته الببلد 

"الجزابر مسلمة، وستبقى كذلك ... واإلسبلم الذي كان درعا واقٌا، حفظ الشخصٌة 

الحاضر والمستقبل دور المحرك" الوطنٌة و حافظ علٌها ، ال بد له أن ٌلعب فً
1

 ،

كما ٌعتبر تمسك الجزابرٌٌن بدٌنهم ، تعبٌرا قوٌا على التمسك بشخصٌتهم وأصالتهم، 

وال ٌعنً هذا التمسك ، االنؽبلق والتقوقع " ألننا جزء من الوطن العربً الذي 

تربطنا به أربعة عشر قرنا من حضارة كنا جزءا منها عندما كانت  فً القمة ، 

عكست علٌنا آثارها عندما أصٌبت باالنحطاط وابتلٌت بالتخلؾ واالستعمار"وان
2

 ،

وال ٌفهم مما سبق أن عهود ما قبل اإلسبلم، ٌجب أن ُتهمل أو ُتنسى، فاالعتزاز 

بالتارٌخ العربً اإلسبلمً ال ٌعنً التنكر للماضً البعٌد بكل مراحله وممٌزاتها، 

لى هذه األزمنة والعهود، هو اإلدراك بكل ما فٌها من حسن و قبٌح، فالتعرؾ ع

الجٌد لمقومات شخصٌتنا الوطنٌة ، وهذا ٌقودنا للتساإل عن تفسٌر كلمة " األمة 

الجزابرٌة" التً كانت محل نقاش فً مناسبات عدٌدة ، وأسالت أقبلم الباحثٌن 

والصحفٌٌن والسٌاسٌٌن فً أكثر من موقع وفً هذا الصدد ٌقول الربٌس " ٌجب 

ألمر)ٌعنً معنى األمة الجزابرٌة( منعا لكل التباس، و ألن على أجٌالنا توضٌح ا

مسإولٌة توضٌح الكثٌر من المفاهٌم ذات الصلة بالماضً ، إن المقصود باألمة هو: 

الوطن والشعب والتارٌخ"
3

، أما عن اللؽة القومٌة فاألمر واضح ال جدال فٌه "إن 

سٌدة ال   -إن صح التعبٌر   -ع لها، وهً سٌادة اللؽة العربٌة ال شك فٌها، وال مناز

                                                           
 -   إال موضوعا واحدا فقط.  -فً فترة الدراسة   -لم تنشر له مجلة الثقافة 
1
 .05، ص  0976جوٌلٌة    -جوان   35 – 34مجلة األصالة ، العدد   - 
2
 .06المرجع نفسه، ص   - 
3
 .07المرجع نفسه، ص   - 
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تقبل أن تكون لها ضرة، والمقصود بالضرة اللؽة الفرنسٌة، وهناك لهجات محلٌة ، 

نقول أنها جزء من تارٌخنا الثقافً"
1

، إن حماس الربٌس بومدٌن للؽة العربٌة 

 والتعرٌب كان حماسا كبٌرا وقد شؽل حٌزا كبٌرا من اهتماماته التً ستكون موضع

درس ومتابعة فً الفصل البلحق والخاص بالحٌاة الثقافٌة، أما عن اللهجات المحلٌة 

ساعتها   -فاإلشارة واضحة هنا، وٌقصد بها األمازٌؽٌة و الحركة التً كانت تسعى 

 لجعلها لؽة رسمٌة إلى جانب اللؽة العربٌة.  -

السابق، إذ تكشؾ  وبعد وفاة الربٌس بومدٌن ، اتبع الربٌس الشاذلً نفس النهج     

الدراسة المتؤنٌة لخطبه التً كان ٌلقٌها فً مختلؾ المناسبات، عن قناعة المسبول 

األول للببلد ، بضرورة االرتكاز على قاعدة ثابتة لبناء الدولة الجزابرٌة الحدٌثة ، 

وهذه القاعدة تعتمد أساسا على "المقومات الربٌسٌة للشعب الجزابري المستمدة من 

لعرٌق، ومن دٌنه الحنٌؾ، وعروبته األصٌلة،... إن جٌلٌن ٌعٌشان الٌوم تارٌخه ا

جنب إلى جنب، جٌل نوفمبر وجٌل االستقبلل ، ودورهما هو ضمان استمرارٌة 

روح نوفمبر، وتفجٌر ثورة اجتماعٌة سبلحها اإلنسان الجزابري الجدٌد، المإمن 

اإلسبلمٌة" بنفسه و وطنه، المعتز بتارٌخه وبثورته وبقٌمه العربٌة
2
. 

و ٌبلحظ أن سٌاسة الببلد قد اتجهت منذ الثمانٌنات إلى االهتمام بالتارٌخ       

الجزابري عامة، وتارٌخ الثورة بصفة خاصة، ولم ٌعد هذا الموضوع ممنوعا من 

التداول ، بل أصبح من االهتمامات األولى للدولة و عن ذلك ٌقول الربٌس:"... إن 

ا جٌلنا تجعلنً أعود من جدٌد للتؤكٌد على االهتمام الذي ٌجب المسإولٌة التً ٌتحمله

أن نولٌه لتارٌخنا المجٌد، وفً هذا الصدد ستشهد الشهور القادمة ملتقى ٌضم 

المجاهدٌن الذٌن ٌعرفون حقابق كفاحنا التحرٌري، والكتاب و المثقفٌن الثورٌٌن، 

مكانٌات و الوسابل ٌستهدؾ وضع الدراسات الضرورٌة لكتابة التارٌخ ورصد اإل

                                                           
1
 سابق، نفس المكان.المرجع ال  - 
2
 ، 64، الثقافة ، العدد  0954الشاذلً بن جدٌد ، من الخطاب الذي ألقاه أمام المجلس الشعبً الوطنً بمناسبة االحتفال بذكرى ثورة نوفمبر   - 

 .03، ص 0980دٌسمبر   -نوفمبر       
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البلزمة لذلك"
1

، مع إمكانٌة عقد ملتقٌات دورٌة تخصص لدراسة المراحل التارٌخٌة 

التً مرت بها الجزابر عبر العصور


. 

وقد أشار الربٌس الشاذلً بن جدٌد إلى إمكانٌة  بل ضرورة إنشاء معهد للبحوث      

مة حتى ٌومنا هذا " وتحشد التارٌخٌة التً تتعلق بتارٌخ الجزابر منذ العصور القدٌ

فٌه اإلمكانٌات الفكرٌة والمادٌة التً تشجع باحثٌنا ومإرخٌنا على الخوض فً 

األعماق التارٌخٌة التً تإكد أصالة شعبنا وعراقته وتزود شبابنا بالوثابق البلزمة 

التً تدعم اعتزازهم بوطنهم وببلدهم"
2
. 

من   -الثمانٌنات  -ذه الفترة وٌبدو أن كتابة تارٌخ الجزابر أصبحت فً ه     

أولوٌات الدولة و من اهتماماتها األساسٌة، حٌث ٌتكرر الموضوع فً كل مناسبة 

( مقاالت رباسٌة نشرت فً 07وفً كل خطاب رباسً تقرٌبا فمن مجموع سبعة )

( للحدٌث عن التارٌخ  % 57.04مجلة الثقافة ، خصصت أربعة منها ) أي بنسبة 

لمإرخٌن الجزابرٌٌن  على تدوٌنه وتخلٌصه من الشوابب وأهمٌته ومسإولٌة ا

االستعمارٌة، ودور المثقفٌن الشباب فً تحقٌق ذلك ، إذ من واجبهم إعطاء " المفهوم 

الصحٌح والمحتوى الواضح لكتابة التارٌخ ألنه ٌخص مسٌرة أمة برمتها... و علٌنا 

مبادئ التً كافح أسبلفه من أن نترك ألجٌالنا الصاعدة تارٌخا ٌرسم بدقة األهداؾ وال

أجل تحقٌقها ، حتى ٌرتبط هذا الجٌل بتارٌخه الحافل باألمجاد وٌتمسك بشخصٌته 

الوطنٌة فً إطار قٌمنا العربٌة اإلسبلمٌة"
3
. 

و الحق أن تارٌخ الجزابر بصفة عامة ، وتارٌخ الثورة بوجه خاص ، قد بدأ فً      

اله السٌاسً وٌخطو خطواته األولى نحو ٌخرج من مج  -الثمانٌنات   -هذه الفترة 

مجال التارٌخ والموضوعٌة التً تتجنب العاطفة والنظرة القدسٌة للثورة، التً كانت 

                                                           

1
) من حطاب الربٌس بمناسبة االحتفال  08، ص  0980، أوت 64العدد " مجلة الثقافة، المجاهدون وكتابة تارٌخ الثورةالشاذلً بن جدٌد: "   - 

 (.      55،0956أوت   90بذكرى 
 -   أما 0986جوان  95إلى  93، والملتقى الثانً حول نفس الموضوع من 0980عقد الملتقى األول حول تارٌخ الثورة  فً شهر نوفمبر ،

 .0985مارس  09، كما عقدت ندوة حول الثورة التحرٌرٌة فً 0984جوان  96إلى  94عقد من  الملتقى األول للمراسلٌن فً البحث التارٌخً فقد
2
 .09المرجع السابق ص   - 
3
 .00، ص  0984أكتوبر   -، سبتمبر 83، العدد  مجلة الثقافةالشاذلً بن جدٌد ،  - 
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سابدة فً فترة ما بعد االستقبلل، وهذا بفضل النواة التً بدأت تتكون من الباحثٌن 

الدولة األكادٌمٌٌن  من جهة، وبدعم من اإلرادة السٌاسٌة كذلك على لسان ربٌس 

الذي ٌقول:" وإذا كنت ألح على إبراز الحقابق ، فهذا ٌعنً  التطرق إلى جمٌع 

األحداث ، حتى وإن كانت مإلمة  فً بعض األحٌان، فالتطرق إلى بعض ؼلطات 

الثورة دلٌل على قوتها ونبلها، إذ ال ٌنبؽً علٌنا أن نقدم الجانب اإلٌجابً فقط من 

جانب ، حتى ال ٌقال أن هناك تزٌٌفا لوقابعها"هذه الثورة ألبنابها، وحتى  لؤل
1

. 

و الربٌس هنا ٌإكد ما قاله الدكتور محمد أنٌس     


منذ عشر سنوات " ...إن هذه  

الثورة ) الثورة الجزابرٌة( تكتسً أهمٌة بالؽة ، ال على الصعٌد العربً فحسب، 

عرب أن وإنما على مستوى حركات الشعوب فً العالم كله، وعلى المإرخٌن ال

ٌإرخوا تارٌخا علمٌا لهذه الثورة مما فٌها من إٌجابٌات وسلبٌات"
2
. 

وبالموازاة مع الربٌسٌن بومدٌن وابن جدٌد ، كانت خطب السٌد محمد الصالح      

ٌحٌاوي


فً مجموعها صفحات من تارٌخ الجزابر عبر العصور ، ٌحاول فٌها  

العربً اإلسبلمً للشعب  الربط بٌن الماضً والحاضر، مإكدا على االنتماء

الجزابري الذي وقؾ فً صمود وثبات أمام كل موجات الؽزو التً عرفتها المنطقة، 

وقاوم باستمرار وبحد السبلح ، كل الطؽاة ، فلم تستطع جٌوش الرومان والوندال 

والبٌزنطٌٌن ، إخضاعه وتذوٌبه فً إمبراطورٌات أقٌمت على التعسؾ و االستعباد، 

بلل ولم ٌتخل أبدا عن تطلعه الوطنً إلى التحرر واالنعتاق " ... وقد بل قاوم االحت

كان اإلسبلم أبلػ تعبٌر عن المثل التً آمن بها شعبنا و أصدق تجسٌد لمطامحه 

 المتمثلة فً الحرٌة والعدالة والمساواة، فانضوى تحت لوابه واعتنـــــــق مبادبه التً 

 

                                                           
1
 لثانً لتارٌخ الثورة (.،) من خطابه فً الملتقى الوطنً ا00الشاذلً بن جدٌد ، المرجع السابق ، ص  - 
 -  0999مإرخ مصري من موالٌد القاهرة عام. 
2
 .35، ص 0974مارس  94، األحد 700" العدد المجاهد األسبوعًمحمد أنٌس:"  - 
- .عضو مجلس الثورة والمسإول التنفٌذي المكلؾ بالحزب 
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لثورة على االستؽبلل و التسلط"تحث على العدل والمساواة وتدعو إلى ا
1
. 

ثم ٌشٌر إلى االستعمار الفرنسً والمقاومة المستمٌتة من طرؾ الشعب      

ٌُذكر بمخططات االستعمار الرامٌة إلى إخضاع الجماهٌر إلرادته ،  الجزابري ، كما 

عن طرٌق تجرٌد الفبلحٌن الجزابرٌٌن من أراضٌهم ، والعمل بإصرار على تحطٌم 

جتماعٌة للشعب وتقوٌض مقوماته الحضارٌة، وقد تفاعلت هذه العوامل البنٌة اال

وساعدت على تبلور الحركة الوطنٌة، التً ٌضفً علٌها السٌد ٌحٌاوي صفة 

مؽاربٌة، إذ ٌربطها بانتفاضات مماثلة شهدتها المنطقة ، كانتفاضة عبد الكرٌم 

ثلها جمال الدٌن الخطابً وعمر المختار وؼٌرهما، ومع تٌارات النهضة التً م

األفؽانً ومحمد عبده


ومن عاصرهم أو جاء بعدهم ، وهذا ما ٌفسر قوله بؤن  

الحركة الوطنٌة لم تكن فً مجموعها تناضل من أجل تحرٌر الجزابر فحسب، بل 

كانت تستهدؾ على المدى البعٌد ، تحقٌق نهضة اجتماعٌة وثقافٌة شاملة، تحرر 

ذلك من خبلل سلسلة المإسسات التعلٌمٌة  اإلنسان من أؼبلل التخلؾ ، وٌتضح

واالجتماعٌة الشعبٌة التً نشؤت تحت سمع وبصر االستعمار إلنقاذ الهوٌة الوطنٌة 

وتحدي حالة االختناق المدمر
2
. 

وال ٌكتفً مسإول جهاز الحزب بذكر الماضً ، واإلشادة به فقط ، بل ٌتطرق      

منذ االستقبلل ، حٌث ٌرى أنه لٌس من  إلى الحاضر، ناقدا و مقٌما للحصٌلة المسجلة

المفٌد فً شًء التؽنً باإلٌجابٌات وؼض الطرؾ عن السلبٌات ، ألن هذا السلوك 

ٌإدي إلى إخفاء ما ٌمكن أن ٌكون فٌه عبرة ، عن األجٌال الصاعدة، الواجب ٌحتم 

أن ُتنقل التجارب التً عرفتها الببلد بصدق ، و ال شًء ٌرفع من درجة الوعً 

 نضج السٌاسٌٌن ؼٌر النقد والتقٌٌم إذا اتصفا بالنزاهة والموضوعٌة والتجرد.وال

                                                           
1
 .08، ص 0979فٌفري   -، جانفً 49"، العدد  مجلة الثقافةمحمد الصالح ٌحٌاوي :" - 

                                                     
 - .ٌبلحظ أن الكاتب لم ٌشر إلى ابن بادٌس 
2
 .00محمد الصالح ٌحٌاوي، المرجع السابق ، ص   - 
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نستنتج مما  تقدم بؤن قادة الببلد قد أدركوا أن فترة التارٌخ الدعابً والعاطفً       

قد انتهت ، و آن أوان التؤسٌس لتارٌخ موضوعً ٌتجنب العاطفة وٌستند على 

 تً البناء دون مجاملة أو مواربة.المراجع األصلٌة وٌستعمل النقد الذا

 :القسم الثانً_   9

و ٌتكون من المثقفٌن و األكادٌمٌٌن الذٌن كانوا فً مناصب سٌاسٌة هامة،            

وسٌكون التركٌز على الذٌن تولوا حقٌبة اإلعبلم بالدرجة األولى على أساس أن 

كما   -فترة الدراسة تصدر عن هذه الوزارة، وهم فً   -موضع الدراسة   -المجلة 

أحمد طالب اإلبراهٌمً، و عبد المجٌد مزٌان, و بوعبلم بالساٌح، أما رضا   -تقدم  

مالك و عبد الحمٌد مهري فقد كان مرورهم بالوزارة سرٌعا ومساهماتهم فً المجلة 

ال تتجاوز الموضوعٌن أو الثبلثة، بٌنما ساهم من سبقوهما بمواضٌع كثٌرة متنوعة 

رت أؼلبٌتها فً باب "فً الصمٌم" أي افتتاحٌة المجلة، تناولوا فٌها ومتعددة نش

اهتمامات الساعة وأهمها بناء أجهزة الحزب و الدولة، ألن االستقبلل كان المقدمة 

األساسٌة التً ٌمكن السٌر بعدها بخطى ثابتة نحو االشتراكٌة التً هً الطرٌق 

اصلة لتصفٌة االستعمار، و إصبلح ما الوحٌد "الكفٌل باستكمال الجهود الواعٌة المتو

خلفته عهود التقهقر واالنحطاط المتتالٌة من خراب مادي ومعنوي فادح"
1

، فتوطٌد 

دعابم الدولة  على النهج االشتراكً الذي اختارته ، كان صانع الحدث السٌاسً 

 الداخلً والخارجً.

إرساء دعابم فعلى الصعٌد الداخلً كانت النشاطات السٌاسٌة منصبة على      

مختلؾ أجهزة الدولة ،ووضع األسس االشتراكٌة للقضاٌا االقتصادٌة والثقافٌة 

واالجتماعٌة، وترتٌب أجهزة الحزب وامتداداته الشعبٌة ممثلة فً المنظمات 

الجماهٌرٌة ، وعلى الصعٌد الخارجً كان السعً حثٌثا لتؤكٌد وفاء الثورة الجزابرٌة 

فً مكافحة االستعمار، وتنشٌط حركة عدم االنحٌاز، وتمسكها بؤهدافها األساسٌة 

 والسعً لوضع نظام اقتصادي عالمً جدٌد.

                                                           
1
 .90، المقدمة ، ص 0976المٌثاق الوطنً , سنة  - 
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وكان البد لهذه المساعً والنشاطات من قاعدة أساسٌة تقوم علٌها ، وخلفٌة      

متٌنة تستند إلٌها ،ومرجعٌة تقود خطاها فً مختلؾ المٌادٌن، وهً بطبٌعة الحال 

برز أصالة الجزابر كشعب ودولة، هذه األصالة ، وهذا الخلفٌة التارٌخٌة التً ت

االنتماء الذي عمل السٌاسٌون واألكادٌمٌون وؼٌرهم من المثقفٌن الجزابرٌٌن ، على 

إبرازه وتجسٌده ونشره فً كتاباتهم وخطاباتهم ومقاالتهم، على أكثر من صعٌد ، 

وع الدراسة ،  وفً أكثر من مٌدان، واألمثلة فً منشورات مجلة الثقافة   موض

كثٌرة ومتعددة ، فالدكتور أحمد طالب اإلبراهٌمً  مثبل، ٌرى أن الجزابر شعب 

وأمة مرتبطة بالوطن العربً، وهً لٌست كٌانا حدٌث النشؤة بل تمتد جذورها فً 

( قرنا على األقل25أعماق التارٌخ على مدى خمسة وعشرٌن )
1

، خبلؾ ما ٌدعٌه 

شمال إفرٌقٌا ما هو إال تارٌخ الؽزوات التً المإرخ "رٌنان" من أن "تارٌخ 

تعرضت لها هذه الببلد" وهذا تبرٌر لبلحتبلل الحاصل لشمال إفرٌقٌا كلها لٌس إال، 

لم ٌقوموا إال بما قام به   -باحتبللهم المعاصر   -ومعناه الواضح هو أن الفرنسٌٌن 

ربٌس الجمهورٌة ؼٌرهم من الفاتحٌن األولٌن ، ولعل هذه هً النظرٌة التً حاول 

الفرنسٌة


تؤكٌدها بقوله بمجرد نزوله فً المطار:" إن فرنسا التارٌخٌة تحًٌ  

الجزابر المستقلة"ـ كما سلؾ الذكرـ  واإلشارة  فٌما ٌبدو   واضحة ، إنها تجاهل 

للحقٌقة التً هً عكس ذلك تماما، ولٌس هذا مقام التوؼل فً الماضً البعٌد 

الذي وضع الرسوم الجدارٌة فً التاسٌلً؟ أو عن والتساإل عن أصل اإلنسان 

األصل الصحٌح للبربر، وٌكفً العلم بؤن اإلسكان تم فً الجزابر منذ أقدم العصور 

وأن اإلطار الجؽرافً الذي احتضن تارٌخ الببلد برز هو أٌضا منذ أقدم العصور ، 

 ة.وُعرؾ بؤسماء مختلفة قبل أن ٌطلق علٌها نهابٌا اسم عاصمتها األخٌر

وٌواصل الدكتور طالب اإلبراهٌمً عرضه لتارٌخ الجزابر مذكرا بؤن هذه      

العهود التارٌخٌة بعٌدة جدا، ولكن من الواجب التذكٌر بها وإعادتها إلى الذاكرة 

بالحدٌث عن أمثال ماسٌنٌا، وٌوؼورطة ومسٌبسا وٌوبا األول وؼٌرهم ، مع التؤكٌد 

                                                           
1
 .90، ص 0980أفرٌل   -، مارس 69جلة الثقافة، العدد " متؤمبلت حول الشخصٌة الوطنٌةد. طالب اإلبراهٌمً :"  - 
 -  0975هو جٌسكار دٌستان  و كان أول ربس فرنسً ٌزور الجزابر بعد االستقبلل فً شهر مارس من سنة. 
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الببلد بعد ظهور اإلسبلم ووصوله إلى شمال  على التؽٌرات العمٌقة التً شهدتها

 إفرٌقٌا وازدهار الحضارة الكبرى ذات الرسالة العالمٌة.

وٌإكد الدكتور طالب اإلبراهٌمً بؤنه ما من منطقة فً ببلدنا إال وقد أُتٌح لها ،      

فً فترة من الفترات، أن تلعب دورا هاما فً تارٌخنا، بل وفً تارٌخ ؼٌرنا كذلك، 

على سبٌل المثال ، احتفال مصر بالعٌد األلفً للقاهرة، وٌتساءل هل فكر  وٌذكر

الجزابرٌون ٌومبذ فً تلك القرٌة


الموجودة فً منطقة القبابل الكبرى التً انطلقت  

منها المسٌرة المظفرة التً أدت إلى تؤسٌس القاهرة؟ وكم من الجزابرٌٌن السنٌٌن فً 

" الشٌعً فً تلك المنطقة بالذات، وفً نفس معظمهم، ٌعرفون الٌوم قصة " التحرك

تلك الفترة
1
. 

كما ٌرى الدكتور طالب اإلبراهٌمً أننا ٌجب أال نعول دابما على البحوث      

والدراسات المنجزة فً الشرق والؽرب لنعرؾ ماضٌنا ، إذ ال ٌلٌق " بنا أن نكون 

دابما من المستهلكٌن للعلم"
2

جٌن ، ومن أجل هذا ، بل ٌجدر بنا أن نكون من المنت

ٌجب القٌام بمساع دبلوماسٌة حثٌثة السترجاع وثابقنا الموجودة فً الخارج، وترجمة 

كل المإلفات التً تهم ببلدنا حسب خطة محكمة وسٌاسٌة مدروسة. وبذلك فقط 

نتمكن من أن نعٌد إلى ماضٌنا القرٌب والبعٌد لحمته، وأن نعرؾ ما هً أصولنا ، 

بر من المقومات األساسٌة للشخصٌة الجزابرٌةتلك األصول التً تعت
3
. 

أما عن العالم العربً فٌذّكر الدكتور طالب اإلبراهٌمً، بؤن الدول العربٌة تمر      

بثورات النهضة واإلصبلح و اللبرالٌة واالشتراكٌة، وكل هذه الثورات قد دخلت فً 

تالً ال ٌمكننا أن نطالب نفس اللحظة تقرٌبا إلى مسرح الحٌاة السٌاسٌة العربٌة ، وبال

هذه البلدان بإتباع سٌاسة واحدة ألن هذه " الثورات" المختلفة ال تجري على نفس 

                                                           
  انتقلوا إلى المهدٌة ثم  ـ  هً قرٌة إٌكجان ناحٌة بنً عزٌز ) والٌة سطٌؾ حالٌا( حٌث انطلقت دعوة أبوعٌد هللا الشٌعً للدولة الفاطمٌة ومنها 

 إلى مصرحٌث تم بناء القاهرة والجامع األزهر باألموا التً حملوها من الجزابر وتونس.      
1
 .96المرجع نفسه، ص   - 
2
 .97المرجع نفسه، ص   - 
3
 المكان نفسه.  - 
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المنوال، ولم تبلػ نفس الدرجة من التطور فً كل بلد، وبناء على هذا ، ولكً تقوم 

 العروبة على أسس متٌنة، ال بد من االتفاق حول ثبلثة مبادئ على األقل:

الجماهٌر الشعبٌة مشاركة فعالة فً التحوالت، وأن تكون هً أن تشارك   - 1

 المستفٌدة منها.

ال ٌجوز أن نعتبر اإلسبلم مناقضا للثورة االجتماعٌة ) االشتراكٌة بالنسبة   - 2

 للجزابر( كما ال ٌجوز أن نبقٌه بمعزل عن هذه الثورات.

ن العالم الثالث، اعتبار التضامن مع الشعوب اإلسبلمٌة األخرى ، ومع بلدا  - 3

وعلى األخص إفرٌقٌا، وكذلك الكفاح ضد جمٌع أشكال االمبرٌالٌة، عنصرا أساسٌا 

 فً سٌاسة البلدان العربٌة.

وٌوم تتوفر هذه الشروط ، فإن العالم سٌشهد تحوالت جذرٌة وتقدما ال ٌقل عما      

شهده بمجًء اإلسبلم
1
. 

أنه بتؤكٌد الشخصٌة الوطنٌة  وٌختم الدكتور طالب اإلبراهٌمً تؤمبلته     

الجزابرٌة،  وارتباطها ارتباطا وثٌقا باألرض والتارٌخ، ستكون أقدر على التفتح 

العالمً، ومثل ما هو الحال بالنسبة ألٌة هوٌة وطنٌة أصٌلة ، فإن جزابرٌتنا محددة 

شروع بالعوامل التارٌخٌة والثقافٌة ) األمازٌؽٌة واإلسبلم والعروبة( ومحددة كذلك بم

سٌاسً عظٌم ٌتمثل فً المٌثاق الوطنً ، الذي ٌهدؾ إلى سعادة اإلنسان عن طرٌق 

 التقدم واالستقبلل ، فً ظل الدٌموقراطٌة واالشتراكٌة. 

و ال ٌكاد ٌختلؾ الدكتور عبد المجٌد مزٌان فً أفكاره وآرابه عن الدكتور طالب     

زابري لم ٌكن مجموعة عفوٌة من اإلبراهٌمً، إذ ٌإكد بؤن الكفاح المسلح للشعب الج

الثورات المحلٌة، بل هو سلسلة موحدة ُتعد ظاهرة واحدة من النضال  الحضاري 

                                                           
1
 .36المرجع نفسه، ص  - 
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الرامً إلى إثبات االستقبلل والدال على عمق الكٌان الثقافً الممٌز لذات أمتنا 

العربٌة اإلسبلمٌة
1
. 

اح المسلح فً وعن موقع الجزابر فً المؽرب العربً وإفرٌقٌا ، ٌرى أن الكف     

الجزابر ، لٌس تارٌخا للجزابرٌٌن وحدهم، بل هو تارٌخ للمؽرب العربً وللعرب و 

المسلمٌن وإلفرٌقٌا والعالم الثالث، من وجهة المقاومة والتماٌز الحضاري والدفاع 

عن الهوٌة الثقافٌة ، وتارٌخ لئلنسانٌة جمعاء من وجهة الصراع بٌن الحضارات 

، وتراكم التجارب فً سلبٌاتها وإٌجابٌاتها، وسبٌل تطوٌر  وجدلٌة التطور البشري

 اإلنسان ورقٌه واعترافه بؤخٌه اإلنسان وإن كان متمٌزا عنه حضارٌا وثقافٌا.

وفً سٌاق حدٌثه عن االنجازات القابمة فً الجزابر ، وفً ما ٌتعلق بالحٌاة      

بة فتح معاهد تكوٌن الروحٌة للجزابرٌٌن خاصة ، ٌسجل الدكتور مزٌان ارتفاع نس

اإلطارات الدٌنٌة، إلى جانب إقامة المدارس القرآنٌة ، وفتح ُشعب العلوم اإلسبلمٌة 

فً الثانوٌات، وإقامة جامعة ضخمة للعلوم اإلسبلمٌة، فضبل على الملتقٌات العالمٌة 

للفكر اإلسبلمً، وتنصٌب المجلس األعلى للؽة العربٌة، والمجلس األعلى للشباب 

لٌست من باب   -هذه اإلنجازات    -من المشارٌع الطموحة ، وٌرى أنها وؼٌرها 

الوفاء لئلسبلم، الذي قاومت به الجزابر أعداءها وانتصرت، ولكن لعلمها، أن 

المجتمع الذي ال ٌملك حصانة ذاتٌة قوٌة، ال ٌمكنه أبدا أن ٌتفتح على العالم، وٌتفاعل 

ً ؼٌره، لذلك " كانت الجزابر فً هذا مع ثقافاته دون أن ٌفقد أصالته و ٌذوب ف

العهد المشرؾ من حٌاتها، أحرص ما تكون على تعمٌق أسس شخصٌتها العربٌة 

اإلسبلمٌة"
2

 ، وهو هنا ٌإكد آراء طالب اإلبراهٌمً تقرٌبا بنفس األسلوب والكلمات.

وال ٌمكن اختتام هذا المبحث ، دون اإلشارة إلى الدكتور مولود قاسم ناٌت      

قاسم، فالرجل على الرؼم من انشؽاالته الكثٌرة ، واهتماماته المتنوعة، نشرت له بال

المجلة الكثٌر من األبحاث والمحاضرات والدراسات، تناولت مواضٌع مختلفة ، 

                                                           

1
 .05، ص 0989فٌفري   -، جانفً 67قافة، العدد " مجلة الثال علم خارج التارٌخد. عبد المجٌد مزٌان: "  - 

2
 .03، ص 0985أكتوبر   -، سبتمبر89" مجلة الثقافة، العدد أمانة التوحٌد واإلنسانٌة فً الفكر اإلسبلمً المعاصرد.عبد المجٌد مزٌان :"  - 
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خاصة تلك التً تتصل بتارٌخٌة الجزابر وجؽرافٌتها ، فوجودها الدابم منذ أقدم 

ب إضاعة الوقت أن تسجل ألبنابها العصور ال محل للجدال فٌه و " لٌس من با

وأحفادها بعض مبلحم عراقتها الضاربة فً القدم ... ومكانتها الدولٌة الممتازة 

خاصة فً بداٌة العصر الحدٌث... حٌث كانت كبرٌات األمم طوال قرون ثبلثة 

متوالٌة ... تدفع لها الضرابب ومستلزماتها"
1
. 

ناٌت بالقاسم أن الكفاح مازال مستمرا فً و عن جزابر االستقبلل ٌقول األستاذ      

شكل الثورات الثبلث: الثقافٌة والزراعٌة والصناعٌة، لتطوٌر المجتمع وتنمٌته  

"على أسس اشتراكٌة مستوحاة من العدالة االجتماعٌة التً تعد جزءا من دعامتٌن 

دة من أساسٌتٌن من دعابم اإلسبلم وهما: اإلٌمان وركن الزكاة، كل ذلك مع االستفا

التجارب الناجحة خارج ببلدنا، قصد استلهامها واألخذ بها، أو الفاشلة بؽٌة تفادٌها 

واالبتعاد عنها"
2

، وقد أطلق على النظام االشتراكً الذي اختارته الجزابر المستقلة 

منهجا لها " عدالة اجتماعٌة واشتراكٌة" فً آن واحد،  وهً ) االشتراكٌة( نابعة 

تنا الذاتٌة وخصوصٌتها""فً نظرنا من معطٌا
3

، فً جانبٌن ٌكمل أحدهما اآلخر  

وهما: التنمٌة والتوزٌع العادل، فً إطار "أصالتنا وإنٌتنا" مع التفتح على العالم  فً 

 ظل حرٌة الشعوب وكرامتها، وتمتعها بحقها فً تقرٌر مصٌرها بنفسها.

زابرٌٌن ، الذٌن كانوا إن هذه اإلطبللة على فكر رجال السٌاسة من المثقفٌن الج     

ٌنشرون إنتاجهم على صفحات مجلة الثقافة ) ألن هناك مثقفٌن آخرٌن من رجال 

السٌاسة أٌضا ، لهم آراء أخرى وفكر مؽاٌر( تعطٌنا صورة واضحة عن انسجام فً 

التفكٌر ، ورإٌة موحدة لقضاٌا الساعة، فالنهج االشتراكً للببلد، ومشارٌع التنمٌة 

لتفتح على العالم الخارجً، والتعاون المؽاربً والعربً واإلسبلمً، المختلفة، مع ا

على   -كل فً مٌدانه   -والتآزر اإلفرٌقً، كانت قضاٌا ُمتفق علٌها، وٌعمل الجمٌع 

تجسٌدها وبلورتها، شرٌطة االحتفاظ بالشخصٌة الوطنٌة المرتكزة على أسس 

البعٌد ، وفً هذا دلٌل قوي  األصالة التارٌخٌة الضاربة جذورها فً أعماق الماضً
                                                           

1
 .08, ص 0985فٌفري   -، جانفً 85" مجلة الثقافة، العدد لمحة من مجد الجزابرد. ناٌت بالقاسم :"  - 
2
 .33، ص 0986أفرٌل   -، مارس 99" مجلة الثقافة، العدد االٌدٌولوجٌات القومٌة وبعث الدول الوطنٌةد. نابت بالقاسم :"  - 
3
 المكان نفسه. - 
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على أن محاوالت المسخ والتشوٌه للهوٌة الوطنٌة الجزابرٌة لم تكلل بالنجاح بفضل 

 المقاومة الفكرٌة والروحٌة للشعب الجزابري.

 

                ======================== 
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 .المعرفة التارٌخٌة فً الحٌاة السٌاسٌة: الفصل الثالث

 وانًعرفح انتاريخيح> األكادٌمٌون:  المبحث الثانً

من المواضٌع التً ٌتسم الحدٌث   -فً الببلد المتخلفة ، وال تزال   -كانت السٌاسة       

فٌها بنوع من التردد أو الهروب من المواجهة المباشرة، أو الحدٌث عنها بطرق ملتوٌة ٌدفع 

 ختلفة ألبعادها.المتحاورٌن فٌها للخروج بفهم ؼٌر موحد للقضٌة وتصورات م

و فً فترة الدراسة ، ومن خبلل مجلة الثقافة، نجد الكثٌر من األكادٌمٌٌن قد تناولوا      

موضوعات الثقافة والتراث و التعرٌب والتعلٌم والتارٌخ وؼٌرها ، من جمٌع الجوانب ، 

ؼٌر أن موضوعات االختٌارات السٌاسٌة للببلد : االشتراكٌة ونظام الحزب الواحد، 

السٌاسات المختلفة للتنمٌة، لم ٌتم التطرق إلٌها أو البحث فٌها إال لماما، وبصفة ؼٌر و

مإٌدا   -سٌاسٌٌن الوالمقصود هنا األكادٌمٌون ؼٌر   -مباشرة، حتى ولو كان الكاتب 

ومباركا لهذه االختٌارات، وربما هذه الظاهرة هً التً جعلت الدكتور سعد هللا ٌعتقد أن أهم 

حٌاة السٌاسٌة العربٌة المعاصرة هو السلبٌة، بحٌث تجري األحداث حولنا دون أن ما ٌمٌز ال

نحس بها ، أو نتدخل فٌها، فمن وقت آلخر تطرأ على مجتمعنا أوضاع سٌاسٌة واجتماعٌة 

واقتصادٌة ، دون أن ٌكون لنا فٌها كلمة أو رأي ، و مازال الفرد منا ٌعٌش فً انعزالٌة 

وكؤنها ال تعنٌه وال تقرر مصٌره، وهذا الجمود أو هذه السلبٌة تامة عن هذه المتؽٌرات 

تنعكس على كافة المستوٌات المحلٌة منها والعربٌة والعالمٌة، وقد استبدت بالفرد العربً 

هذه الروح االنهزامٌة لدرجة أنه أصبح ٌرى مثبل فً الؽزو الصهٌونً االمبرٌالً 

ٌد هللا التً أزاحت كلكل الصلٌبٌٌن عن لفلسطٌن، درس وامتحان "البد" أن ٌزول وأن 

الشرق منذ قرون، قادرة أٌضا على إزاحة هذا الوحش الصهٌونً عنه فً القرن العشرٌن  

( ، وقد تكون ظاهرة التخلؾ المتولدة عن قرون من الجمود 0979)كتب المقال سنة 

لى الفكري والسٌاسً واالضطهاد االستعماري " أكثر ظواهرنا المعاصرة خطورة ع

 مستقبلنا ومصٌرنا، والتخلؾ الذي نعنٌه ٌتجاوز انخفاض مستوى المعٌشة، والهبوط الفكري 
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لدى المثقفٌن، والحكم المطلق فً السٌاسة"
1
. 

وعبلج هذه الظاهرة السلبٌة من المهام األولى واألساسٌة للكتاب العرب " ألنهم طلٌعة       

الشعب الذي ٌنتظر منهم الكثٌر" هذه األمة وهً مسبولٌة خطٌرة ٌتحملونها أمام
2
. 

 

 :األكادٌمٌون والسٌاسة فً الجزائر

ظل نداء الدكتور سعد هللا ببل جواب من قبل كتاب مجلة الثقافة من األكادٌمٌٌن فلم      

ٌُتناول موضوع السٌاسة إال فً القلٌل النادر، أو ضمن إشارات عابرة عند الحدٌث عن 

 فً المٌدان االقتصادي أو الثقافً أو االجتماعً.انجازات الجزابر أو ما حققته 

ومن األكادٌمٌٌن القبلبل الذٌن تناولوا موضوع السٌاسة فً الجزابر الدكتور تركً      

(9009ـ ح0939ًرابح)


حٌث نشر مجموعة من األبحاث حول التربٌة السٌاسٌة للشباب  

بؤن األسرة والمجتمع لٌس  الجزابري وضرورة ربطها باألصالة التارٌخٌة للببلد، إذ ٌرى

فً إمكانهما دابما تزوٌد الطفل الصؽٌر، ثم الشاب بعد ذلك، بالتربٌة البلزمة التً تتفق مع 

ومن هنا  النظامٌن السٌاسً واالٌدٌولوجً السابدٌن فً المجتمع ممثبل فً الحزب والدولة،

تكوٌنا سٌاسٌا ٌتحتم على المدرسة القٌام بهذا الدور وهو العمل على تكوٌن الشباب 

ٌُنتقد النظام  وإٌدٌولوجٌا ٌتفقان مع السٌاسة واإلٌدٌولوجٌة الخاصتٌن بؤمتهم ومجتمعهم، و

التربوي فً الجزابر بمختلؾ مراحله لقلة عناٌته بالتربٌة السٌاسٌة " مع أنها جزء ال ٌتجزأ 

من عملٌة تربٌة المواطن تربٌة شاملة : جسمٌا وعقلٌا وخلقٌا وروحٌا"
3

ٌخرج الشاب بحٌث  

للحٌاة العملٌة وهو عالم بمنجزات وسٌاسة ببلده فً شتى المجاالت، ودورها السٌاسً عربٌا 

وإفرٌقٌا ودولٌا، كما ٌكون عارفا لدور ببلده فً الكفاح ضد االمبرٌالٌة واالستعمار بنوعٌه 

 جزابريالقدٌم والجدٌد، ولكن قبل الوصول إلى هذه الدرجة من التربٌة السٌاسٌة للشباب ال

                                                           
1
 .93، ص 0979، جانفً 06" مجلة الثقافة، العدد من حضارة الشعر إلى حضارة العلمد. أبو القاسم سعد هللا: "  - 
2
 .90جع نفسه ، ص المر - 
 -   م(،          0976م بنواحً سطٌؾ ،أستاذ جامعً، وباحث تربوي، من مإلفاته: التعلٌم القومً والشخصٌة الوطنٌة)0939ـ07ـ05من موالٌد 

 صول التربٌةم(،أ0984م(،مناهج البحث فً التربٌة)0980م(، مشكلة األمٌة فً الجزابر)0977ابن بادٌس وجهوده فً التربٌة والتعلٌم)     

 م(.0990و التعلٌم )     
3
 .46، ص 0980أفرٌل   -، مارس 56" مجلة الثقافة، العدد التربٌة السٌاسٌة للشباب الجزابريد. تركً رابح :"  -  
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ٌنبؽً العمل أوال على " ؼرسهم فً تربة ببلدهم" وذلك بتكوٌن شخصٌتهم تكوٌنا وطنٌا  

وعربٌا وإسبلمٌا ٌتفق مع مقومات شخصٌة شعبهم األساسٌة حتى " نخرج من مرحلة 

الضباب وعدم الوضوح التً ٌتخبط فٌها معظم شبابنا فً الوقت الراهن"
1
. 

 السٌاسٌة إلى قسمٌن: وٌقسم الكاتب مجاالت التربٌة     

األول: مجال جوهري عام ٌهدؾ إلى نشر الوعً السٌاسً بٌن الجماهٌر العرٌضة من أبناء 

الببلد ، وإقناعها بالفكرة السٌاسٌة العامة التً تعتنقها الدولة ،والدفاع عنها، ومناهضة كل 

طارها على النظام فكرة سٌاسٌة معارضة لها، بتنفٌر المواطنٌن منها حتى ٌتجنبوها اتقاء ألخ

 االجتماعً العام.

أما المجال الثانً فهو فردي ، حٌث تهدؾ التربٌة السٌاسٌة إلى تكوٌن اإلطارات والدعاة 

المإمنٌن بالفكرة السٌاسٌة العامة التً ٌعتنقها الحزب والدولة، بحٌث ٌكونوا مقتنعٌن بها، 

ٌلتقً تماما مع الراحل هواري قادرٌن على الدفاع عنها ونشرها بٌن الناس ، والكاتب هنا 

بومدٌن الذي كان ٌردد دابما بؤن مناصب القٌادة والمسبولٌة ال ٌتوالها سوى المناضلون 

االشتراكٌون الذٌن ٌإمنون إٌمانا راسخا باختٌارات الببلد  االشتراكٌة بقٌادة حزب جبهة 

 التحرٌر الوطنً.

السٌاسٌة التً ٌجب توفٌرها للشاب أو  التربٌة  -كما سبقت اإلشارة   -وٌربط الكاتب      

المواطن أو المسبول مستقببل، بالتربٌة الدٌنٌة والتربٌة االجتماعٌة والتربٌة الوطنٌة والتربٌة 

األخبلقٌة 
2

، ألن التربٌة السٌاسٌة تعتبر جزءا من التربٌة الشاملة التً تتناول شخصٌة 

 المواطن من كافة جوانبها.

الكاتب محق فً تركٌزه على الشباب ، فهو ٌحتل مكانة بارزة فً  ومما ال شك فٌه أن     

الجزابر من حٌث العدد على األقل، وٌلعب دورا هاما فً التنمٌة الوطنٌة ممثبل فً " شباب 

طرٌق الوحدة اإلفرٌقٌة ( وشباب الجامعات ) الحمبلت   -الخدمة الوطنٌة" ) السد األخضر 

همة فعالة فً كل مٌادٌن الحٌاة الوطنٌة ، وقد جاء فً التطوعٌة المختلفة( فهو ٌساهم مسا

                                                           
1
 المكان نفسه.  - 
2
 .50المرجع نفسه، ص  - 
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المٌثاق الوطنً " إن استمرارٌة الثورة، وبناء االشتراكٌة، ٌعتمدان على الشباب بقدر ال 

قد حرر الببلد، وأرسى أسس  0954ٌستهان  به ، وإذا كان جٌل الفاتح من نوفمبر سنة 

ٌد من هم أهل لحمل هذا المٌراث ، وفهم االشتراكٌة، فعلٌه الٌوم أن ٌجد ضمن الجٌل الجد

المؽزى التارٌخً لهذه األمانة"
1
. 

وله هو أٌضا مساهمات كثٌرة ومتنوعة فً مجلة   -أما الدكتور العربً ولد خلٌفة      

فٌرى أنه من الضروري االهتمام بجمٌع الجوانب المإدٌة للنهضة الوطنٌة، من   -الثقافة 

صادٌة ، وإذا تركز اهتمام الثورة الجزابرٌة بعد االستقبلل تربٌة سٌاسٌة واجتماعٌة واقت

على التحكم فً مختلؾ الجوانب االقتصادٌة، فلم ٌكن هذا االهتمام على حساب الجوانب 

األخرى، بل كان ضرورة ملحة ال ٌستقٌم دونها العمل البناء الذي اضطلعت به منذ 

لشخصٌة الجزابرٌة وأهم مفاتٌح الساعات األولى  لبلستقبلل،" فكٌؾ ٌمكن أن تزدهر ا

االقتصاد  ال تزال بٌن أٌدي الؽبلة من المستعمرٌن؟ وقد تطلب األمر أن تعمد الجزابر إلى 

اتخاذ موقؾ صلب ٌساٌر تجربتها التارٌخٌة"
2

، وٌعنً بذلك التؤمٌمات المعروفة بدءا 

االنجازات  ومرورا بالبنوك والبترول والؽاز الطبٌعً وؼٌرها من 0966بالمناجم سنة 

 االقتصادٌة. 

 

وفً سٌاق آخر ٌتناول الدكتور ولد خلٌفة قضٌة وحدة األمة الجزابرٌة مذكرا بؤن هذه      

لم تولد قبٌل االستقبلل أو بعده ، بل هً نتاج لقرون   -التً ال شك فٌها وال خبلؾ  -الوحدة 

لٌست وحدة سٌاسٌة  طوٌلة  فً مواجهة التحدٌات الخارجٌة والتٌارات الؽربٌة، ثم إنها

فحسب، بل هً وحدة ثقافٌة تقوم على نفس المشاعر واألحاسٌس والتطلعات والتوجهات ، 

إنها بتعبٌر آخر، " وحدة تلقابٌة من حٌث هً نتاج لصٌرورة تارٌخٌة طوٌلة ، وحدة متعددة 

األبعاد ، عمٌقة الجذور، وصلبة البنٌان"
3
. 

                                                           
1
 .55، ص 0976المٌثاق الوطنً ، سنة  - 
2
 .09، ص 0980افرٌل   -، مارس 69" مجلة الثقافة، العدد بر قمة الثقافةثورة نوفمد. العربً ولد خلٌفة :"  - 
3
 .04المرجع نفسه، ص  - 
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فً الجزابر ) وكل انجاز ٌعتبر حدثا تارٌخٌا(  ومن هنا نستنتج أن الحدث التارٌخً     

لٌس لقٌطا ال أب له وال أم، ولكنه مرتب ضمن تواتر منطقً له أصول وجذور ضاربة فً 

 الماضً السحٌق.

 

 :آراء وانطباعات

لم ٌتناولوا فً   -كتاب مجلة الثقافة تحدٌدا   -سبقت اإلشارة إلى أن األكادٌمٌٌن      

اسٌة فً الجزابر، أو على األقل لم ٌتناولوها بالوضوح والكثافة التً تم كتاباتهم الحٌاة السٌ

بهما تناول مواضٌع أخرى ال تقل أهمٌة عن السٌاسة وإٌدٌولوجٌة الحزب و الدولة، وربما 

حاولوا ، أو حاول البعض منهم استدراك هذا األمر بإشارات نجدها هنا وهناك ضمن 

نفً بن عٌسى مثبل ، وفً معرض حدٌثه عن بعض أبحاثهم ودراساتهم، فهذا الدكتور ح

من الثورة الثقافٌة ، ٌشٌر إلى أن  جزابر " ما بعد   -فً نظره   -الجوانب المنسٌة 

االستقبلل" ال ٌمكن أن ُتعالج فٌها األمور بنفس األسلوب الذي كانت ُتعالج به  أثناء 

مع القضاٌا آنذاك بؤسلوب ٌعتمد االحتبلل، فالمواطن العادي أو الزعٌم السٌاسً كان ٌتعامل 

على العاطفة والحماسة و االندفاع، وقد كان العمل فً معظم األحٌان ٌتسم باالرتجال 

والتسرع ، وهذا بحكم ضٌق الوقت والخوؾ من االضطهاد وضرورة ممارسة النشاط فً 

جو من السرٌة والكتمان، وهذه العناصر كلها من عاطفة وحماسة واندفاع واستعداد 

لتضحٌة، هً مكونات " الوطنٌة" ، وإذا كانت الوطنٌة كافٌة لربط اإلنسان بوطنه وحماٌته ل

من االندماج والذوبان واالنسبلخ عن أصله وشخصٌته، فإنها ال تكفً لبناء الوطن، ألن 

مرحلة التشٌٌد  تتطلب االنتقال من الوطنٌة المعتمدة أساس على األسلوب العاطفً، إلى 

ة أساسا على األسلوب العقبلنً، وهو أسلوب قد ال ٌخلو من عاطفة، ألن القومٌة المعتمد

العاطفة ضرورٌة لدفع اإلنسان للعمل، ولكنه ٌتمٌز عن األسلوب األول بترجٌح العقل على 

العاطفة، وبالتفكٌر فً المسابل، والتحسب للعواقب، وإتقان العمل، والحرص على الدقة، 

 له اإلنسان أو ٌسعى إلٌه " ومما ٌإسؾ له أننــــا ال نزال والتزام الصرامة فً كل ما ٌخطط 
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أحٌانا نستسلم للعاطفة فً مواقؾ هً أحوج ما تكون إلى التدبٌر والتؤمل"
1
. 

والكاتب ٌعنً بالذات قضٌة التعرٌب التً كانت تشكل الركن األساس لسٌاسة الحزب      

فٌة، وٌرى الدكتور بن عٌسى أن مفهوم والدولة ، وتعتبر أحد المحاور الربٌسٌة للثورة الثقا

التعرٌب ٌنبؽً أن ٌتطور وال ٌظل كما كان فً عهد االستعمار " مطلبا مشروعا إلعادة 

االعتبار للؽة الضاد" فبل حاجة لنا للتؽنً بالمجد الؽابر للؽة والحنٌن إلى ماضٌها الزاهر، 

ٌر العصر ، عن طرٌق آلٌات بل ٌجب االنتقال للعمل الجاد لتطوٌرها وتحدٌثها وجعلها تسا

 محددة وأهداؾ واضحة المعالم.

 

ٌرى الدكتور عبد الحمٌد إبراهٌمً  -حول االقتصاد هذه المرة   -وفً انطباع آخر      


 

بؤن الجزابر قد حققت ثورة اجتماعٌة كانت الترجمة الفعلٌة الحٌة عن إجماع سٌاسً دابم ، 

الجتماعٌة الحقٌقٌة ، كما سمحت بتوجٌه موارد وعن طابع شعبً أصٌل موجه نحو الترقٌة ا

الببلد توجٌها حازما نحو بناء اقتصاد عصري ٌرفض سٌاسة السهولة التً تكتفً بتلبٌة 

2 % 50الحاجات العاجلة على حساب متطلبات المستقبل، وٌجند لمدة طوٌلة ما ٌقارب 
من  

وسع وأن ٌضاعؾ حتى الوسابل خدمة لبلستثمار، فٌجب أن ٌتواصل هذا المجهود وأن ٌ

ٌتمكن الجهاز الوطنً لئلنتاج من مواجهة مطلبٌن اثنٌن: تلبٌة االحتٌاجات االجتماعٌة، 

وتخفٌض الفوارق االقتصادٌة واالجتماعٌة عن طرٌق تدعٌم طاقات جمٌع السكان 

وإمكانٌاتهم، وفً هذا دعوة لمضاعفة الجهد وتجنٌد الجمٌع دون استثناء ، وٌبدو أن الدكتور 

د الحمٌد إبراهٌمً راض عن السٌاسة االقتصادٌة المنتهجة فً الببلد، عكس الدكتور ابن عب

                                                           
1
 .06، ص 0989دٌسمبر   -، نوفمبر 79"مجلة الثقافة ، العدد الجوانب المنسٌة من الثورة الثقافٌةد. حنفً بن عٌسى: "  - 
 -   فً صفوؾ " حركة انتصار الحرٌات الدٌموقراطٌة" ، ضابط فً صفوؾ جٌش ، كان مناضبل 0936ـ 04ـ09من موالٌد قسنطٌنة بتارٌخ

( ،وزٌر 0976(، ممثل شركة سوناطراك فً واشنطن )0965ـ0963التحرٌر الوطنً، بعد االستقبلل شؽل عدة مناصب منها : ربٌس بلدٌة عنابة)

وكشؾ قضٌة  0990، أصبح فً المعارض منذ سنة  0988(، تم عزله بعد أحداث اكتوبر 0984(،ربٌس الحكومة )0989ـ0979التخطٌط ) 

 (.059ملٌار، ٌقٌم حالٌا فً برٌطانٌا.)موسوعة العلماء واألدباء الجزابرٌٌن ، مرجع سابق ، ص  96اختبلس 
2
 –، سبتمبر 83" مجلة الثقافة، العدد تؤمبلت حول التجربة الجزابرٌة فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌةد . عبد الحمٌد إبراهٌمً :"  - 

 .93، ص 0984أكتوبر
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عٌسى الذي ٌحس بنوع من " السطحٌة" فً معالجة موضوع هام وجوهري كالتعرٌب، 

 وٌرى أن ما تحقق دون المستوى المرؼوب، ؼٌر أنهما ٌتفقان بؤن حــــــــــاضر الجــــزابر 

 لقا من ماضٌها العرٌق وأصالتها المتجذرة.ومستقبلها ٌجب أن ٌنط

 

وحول نفس الموضوع  " السٌاسة االقتصادٌة " وبصفة خاصة تؤمٌم المحروقات، ٌبدي      

الدكتور عمار بوحوش


ارتٌاحه واعتزازه الكبٌر عندما قرأ فً إحدى الصحؾ األجنبٌة أن  

جنٌه إسترلٌنً  فً عام  ملٌون 0500قٌمة اإلنتاج الوطنً فً الجزابر قد ارتفعت من " 

"0973ملٌون جنٌه إسترلٌنً فً عام  3000إلى  0969
1

، كما عبر عن بالػ التقدٌر للقٌادة 

الرشٌدة للجزابر التً كرست مجهودها لتصنٌع الببلد ومضاعفة اإلنتاج فً فترة قصٌرة 

داد جدا، ولم ٌتحقق هذا النجاح من العدم، بل كان ثمرة نضال وكفاح صعب من أجل استر

خٌرات الوطن، وتوفٌر العمل للجزابرٌٌن، وتحقٌق نهضة اقتصادٌة سرٌعة، وٌدعو الدكتور 

بوحوش ، المإرخٌن " لوضع النقاط على الحروؾ"،و إبراز دور الجزابر الهام وفضلها 

التارٌخً فً القٌام بالحملة الناجحة إلنهاء سٌطرة الشركات األجنبٌة على الثروة البترولٌة 

م الثالث، وذلك عندما تجرأت وثارت على هذه الشركات التً كانت قبل سنة لدول العال

هً التً تقرر كمٌة اإلنتاج وتنفرد باختٌار نسبة االستثمارات ، وأسعار البترول  0969

ٌُصدر إلٌها، " وبنجاح الجزابر فً معركتها مع الشركات البترولٌة، أصبحت  والجهة التً 

فً منظمة "األوبٌك"الٌوم ، جمٌع الدول المنخرطة 


تتحكم فً ثرواتها البترولٌة ، وهً  

التً تقرر إلى من تصدر بترولها، وتختار كٌؾ تستثمر أموالها، وتصدر المراسٌم لتحدٌد 

السعر المناسب لتصدٌر محروقاتها"
2
. 

 

                                                           
 -   كاتب جزابري من موالٌد مدٌنة جٌجل أستاذ جامعً حاصل على دكتوراه دولة فً العلوم اإلدارٌة، من أعماله: االتجاهات الحدٌثة فً علم

 اإلدارة.
1
 .09، ص 0974نوفمبر –،أكتوبر 93العدد" مجلة الثقافة ، األبعاد السٌاسٌة للثورة الصناعٌة فً الجزابرد. عمار بوحوش: "  - 
 -   0960هً منظمة الدول المصدرة للبترول ، وقد تؤسست عام. 

 
2
 .39ـ  المرجع نفسه، ص 
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و ٌواصل الدكتور بوحوش مقاله بتقدٌم بعض االقتراحات العملٌة لتجنب بعض الهفوات      

ة عن التصنٌع السرٌع والبناء المستعجل الذي ال ٌسمح بالتمعن فً خطط التنمٌة، وال الناتج

ٌخفً رضاه لهذه الوتٌرة التنموٌة للوطن ، واختٌاراتها السٌاسٌة التً سمحت بتحقٌق هذا 

النجاح، واإلٌدٌولوجٌة الثابتة التً تقود الببلد نحو التقدم معتمدة على الموروث الثقافً 

 الرصٌد الوطنً العربً اإلسبلمً.القومً  ، و

وبعد هذه اإلطبللة على أفكار وآراء بعض األكادٌمٌٌن الجزابرٌٌن ، أعود إلى التارٌخ      

ومع  الدكتور أبو القاسم سعد هللا الذي له الكثٌر من اآلراء واالنطباعات، وأذكر منها تلك 

األول لكتابة التارٌخ الجزابري، التً أدلى بها ألحد الصحافٌٌن ، بمناسبة انعقاد الملتقى 

وكان السإال عن الحٌاة الفكرٌة و السٌاسٌة التً سبقت ورافقت الثورة التحرٌرٌة، وهل فً 

 حٌاتنا الحالٌة أثر لتلك الحٌاة الفكرٌة والسٌاسٌة؟

وكان جواب الدكتور سعد هللا مباشرا وصرٌحا، فبعد ما ذّكر باألحزاب والجمعٌات      

اجدة على الساحة الوطنٌة قبل الثورة، وعن وضعٌتها ومواقفها أثناء الثورة، التً كانت متو

ٌرى أن الوضع ٌختلؾ بعد لبلستقبلل، وٌعتقد بؤن هناك محاوالت  ملحة إلقناع الشعب 

بوجود إٌدٌولوجٌة جزابرٌة ؟ ؼٌر أنه ٌتساءل ما هً بالتحدٌد ؟ فهناك شعارات ، ووسابل 

ارات لٌس إال، منها مثبل شعار االشتراكٌة، إن هذا المذهب إعبلم تحسن استعمال هذه الشع

رؼم ما فٌه، هو مذهب مستورد، و بالتالً ٌبقى السإال مطروحا:" ما هً إٌدٌولوجٌة 

الجزابر المستقلة"
1

. 

أي  0988من شهر أوت  08إن هذا التصرٌح " المتشابم " إن صح التعبٌر، كان ٌوم       

، والتً كانت نهاٌة مرحلة،  0988دٌد قبل أحداث أكتوبر عام ( ٌوما بالتح08ثمانٌة عشر )

وبداٌة مرحلة أخرى فً حٌاة الجزابر المستقلة، سٌاسٌا واجتماعٌا وثقافٌا، فهل كان الدكتور 

بحسه المرهؾ، حس المإرخ الدقٌق ٌتنبؤ بما سٌكون ؟ هل كان ٌدرك الطرٌق المسدود 

                                                           
1
 .38، ص 9005"  دار الؽرب اإلسبلمً، الطبعة األولى، بٌروت : حواراتد. سعد هللا :"  - 
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جعله ٌتساءل " إذا كنا قبل الثورة نحتمً الذي وصلت إلٌه األوضاع فً الببلد ؟ مما 

بالحركة الوطنٌة كهدؾ، فإننا الٌوم نتساءل ما هو الهدؾ الذي نصبو إلٌه ؟"
1
. 

 

، رؼم مؤساوٌته وسلبٌاته ، ال  0988إن هذا الوضع الذي عاشته الجزابر منذ أكتوبر      

برامج تنموٌة  ٌجعلنا ننسى أن الببلد قد انطلقت فً نهضة وطنٌة شاملة ، عن طرٌق

 طموحة ، وعدم نجاحها الكلً ، ال ٌنفً مصداقٌتها الوطنٌة وأبعادها القومٌة.

                       =========================== 

  

                                                           
1
 المكان نفسه.  - 
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 .المعرفة التارٌخٌة فً الحٌاة السٌاسٌة : الفصل الثالث

 :الطبقة المثقفة من غٌر األكادٌمٌٌن:  المبحث الثالث

الجوانب السٌاسٌة لجزابر ما بعد   -فً مجلة الثقافة دابما   -ل كتابات المثقفٌن لم تتناو     

االستقبلل ، سواء تعلقت هذه الجوانب بالنهج اإلٌدٌولوجً الذي تم اختٌاره وهو االشتراكٌة، 

أو نظام الحزب الواحد، حزب جبهة التحرٌر ، أو فٌما ٌتعلق بسٌاسة التنمٌة الُمنتهجة )تؤمٌم 

... الخ( ، اٌضٛهح اٌيهاػ١خ قات ، التصنٌع، بناء هٌاكل الدولة ، تنظٌم جهاز الحزب المحرو

 كما تقدم.

فهذه المواضٌع كلها لم تكن مجاالت بحث أو دراسة من طرؾ عموم المثقفٌن      

ؼٌر أن دراسة بعض   -فً فترة الدراسة   -الجزابرٌٌن من خبلل كتاباتهم فً مجلة الثقافة 

مطروقة ، وإن كانت تبدو ظاهرٌا بعٌدة عن واقع السٌاسة فً جزابر الموضوعات ال

االستقبلل، إال أنها ترتبط بها ارتباطا وثٌقا وتخدمها بصفة أكثر عمقا ألنها تبرزها فً 

صورة تارٌخٌة تضفً علٌها  الكثٌر من األصالة و الوطنٌة ، و فٌما ٌؤتً ثبلثة أمثلة للشرح 

 والتوضٌح.

 "نظام الحكم فً إمارة األمٌر عبد القادر"  المثال األول  - 0

(0974ـ 0993ٌتحدث الكاتب وهو األستاذ رابح بونار)     


فً بداٌة بحثه عن حٌاة  

، وهً لمحة  0847إلى سنة  0839األمٌر عبد القادر وحروبه مع الفرنسٌٌن من سنة 

ادر، وهذا الجانب من تارٌخٌة مهد بها إلى الحدٌث عن نظام الحكم فً إدارة األمٌر عبد الق

ما ٌستحق من  –فً تقدٌر الكاتب   -نشاط األمٌر قد ال ٌعٌره كثٌر من الباحثٌن السٌاسٌٌن 

عناٌة واهتمام على ما فٌه من عبقرٌة إدارٌة ونشاط اجتماعً خبلق
1
. 

                                                           
 -  و( باحث وأستاذ جزابري، كما كان محررا فً جرٌدة الشعب، من مإلفاته: المؽرب العربً تارٌخه من موالٌد قرٌة أرجونة ) تٌزي وز 

 و ثقافته، الطرٌؾ فً النحو والصرؾ واإلمداد، المطالعة األدبٌة، وؼٌرها من الكتب التً حققها وعلق علٌها ، ) موسوعة علماء وأدباء      

 (034و  033الجزابر، دار الحضارة، ص      
1
 .44، ص 0973جوٌلٌة   -جوان  الجزابر:،05ر" مجلة الثقافة، العدد نظام الحكم فً إمارة األمٌر عبد القادأ. رابح بونار: "  - 
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و لما كان نظام األمٌر ٌقوم على نظام البٌعة اإلسبلمٌة، فقد شرح الكاتب معنى هذا      

، وعدد البٌعات التً ُبوٌع بها األمٌر ، وما حققه فً فترة قصٌرة من انجازات متحدثا النظام

 بالتفصٌل عن بٌعة األمٌر األولى ، والبٌعة الثانٌة.

والتً قامت على  ثم ٌنتقل إلى نقطة مهمة هً تشكٌل حكومة األمٌر بمدٌنة معسكر،     

معه من سٌكون أعوانه فً الحكم  انتخاب له ، كربٌس أعلى للدولة، ولم ٌنتخب الناس 

"وهذا أهم فارق ٌفرق بٌن حكومة األمٌر و الحكومات العصرٌة"
1
. 

وهذه مبلحظة هامة للفت نظر القارئ إلجراء مقارنة بٌن ما جرى فً عقود خلت،      

وبٌنما نعٌشه من انتخابات محلٌة ووطنٌة ورباسٌة، وبالتالً تتولد لدٌه قناعة بؤصالة الدولة 

ابرٌة، وأن هذه األصالة لٌست مجرد كبلم عاطفً، ٌرد به المإرخ أو المفكر الجز

الجزابري على مقولة " ال تارٌخٌة الجزابر" إنما هً أحداث ملموسة عاشها أجدادنا من 

 قبل.

وٌواصل األستاذ بونار مقارناته الهادفة، بالحدٌث عن تشكٌلة حكومة األمٌر التً تتكون      

 من : 

 ول ) ما ٌقارب ربٌس الحكومة فً العصر الحدٌث(.الوزٌر األ  -

صاحب األمٌر: وكان ٌقوم بدور الوساطة بٌن األمٌر والموظفٌن والرعٌة واألجانب  -

 )وزٌر الداخلٌة(.

 ناظر الخزٌنة ) وزٌر الشإون المالٌة(. -

 ناظر األوقاؾ ) وزٌر األوقاؾ والشإون الدٌنٌة(. -

 ل الحدٌثة(.ناظر الخارجٌة ) وزٌر الخارجٌة فً الدو -

ثم ٌتحدث األستاذ بونار عن انجازات هذه الحكومة واهتماماتها ، ومن أهمها إنشاء 

المستشفٌات "لعبلج جنوده ومرضى شعبه فً كل مقاطعة"
2
. 

                                                           
1
 .45المرجع نفسه، ص   - 
2
 .49المرجع نفسه، ص  - 
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وكان األمٌر ٌعد التعلٌم نشاطا أساسٌا للنهضة الوطنٌة، وهذا ما جعله ٌرتب      

المتعددة، كما أسس مكتبة هامة المعلمٌن فً سابر المدن لتدرٌس فنون العلم 

اضطرته الظروؾ الحربٌة أن ٌجعلها متنقلة ، وقد  استولى علٌها الفرنسٌون بعد 

هزٌمته، كما اهتم األمٌر بتربٌة الشعب وتهذٌب أخبلقه حتى " ٌكون شعبا قوٌا 

صالحا للحٌاة"
1
. 

اطٌة هذه االهتمامات واالنجازات تربطنا مباشرة بالطب المجانً ودٌموقر     

التعلٌم ومحاربة األمٌة وتكوٌن أفراد الشعب سٌاسٌا واجتماعٌا فً صفوؾ 

 المنظمات الجماهٌرٌة تحت إشراؾ حزب جبهة التحرٌر الوطنً.

قد ٌتبادر إلى الذهن ، أن هذا التحلٌل مجرد احتماالت ال تستند على قواعد      

ى االستنتاجات علمٌة مضبوطة، ؼٌر أن المإشر األساس الذي ٌقود مباشرة إل

السابقة هً المقارنات والمقاربات التً ذكرها الكاتب نفسه فً إشارات واضحة 

 مباشرة وصرٌحة.

"المعاهدة الجزائرٌة األمرٌكٌة: " المثال الثانً  - 9
2
: 

وهو مقال لؤلستاذ إسماعٌل العربً     


حول المعاهدة الجزابرٌة األمرٌكٌة وكٌؾ  

أول أسطول بحري أمرٌكً، فبعد  استقبلل الوالٌات  كانت الجزابر سببا فً إنشاء

، واجه الساسة  0783سبتمبر  03المتحدة األمرٌكٌة بموجب معاهدة فرساي فً 

األمرٌكٌون مشكلة سبلمة مبلحتهم التجارٌة فً حوض البحر األبٌض المتوسط، 

مرٌكٌة فعندما كانت المستعمرات األمرٌكٌة تابعة للمملكة البرٌطانٌة كانت السفن األ

ترفع العلم االنجلٌزي وتحمل وثابق مرور من الداي، ألن برٌطانٌا كانت ترتبط 

 بمعاهدة صــــداقة مع الجزابر، ؼــٌر أن االستقبلل عن التاج البــرٌطانً جردها من 

 امتٌازات الحماٌة التً كانت تتمتع بها.
                                                           

1
 .50ـ  المرجع نفسه، ص  
2
 الجزابر: 40ابر سببا فً إنشاء أول أسطول أمرٌكً" مجلة الثقافة،العدد ـ  اسماعٌل العربً :" المعاهدة الجزابرٌة األمرٌكٌة وكٌؾ كانت الجز 

 .0977أوت ـ سبتمبر       
 -   9000باحث جزابري من موالٌد سٌدي عٌش ) والٌة بجاٌة( مارس الصحافة، له أعمال كثٌرة بٌن مإلؾ ومترجم ومحقق، توفً سنة. 
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ٌا حثٌثا لحل هذه وبالتالً فقد سعت السلطات التً تولت الحكم فً أمرٌكا سع     

اإلشكالٌة عن طرٌق عقد معاهدات مع الدول األوروبٌة، لحماٌة سفنها من ؼوابل 

ٌُجد نفعا، ونظرا ألن الوالٌات المتحدة ساعتها لم تكن تملك  القرصنة، إال أن ذلك لم 

أسطوال حربٌا ٌتولى حماٌة مصالحها التجارٌة، وألن مشروع الحلؾ الذي وضعه 

(0896ــ  0734"جٌفرصون)


و الذي ٌقضً بتكتل الدول األوروبٌة و أمرٌكا  

على   -لمقاومة الدول المؽربٌة قد فشل فشبل ذرٌعا ، فقد قررت السلطات األمرٌكٌة 

 دفع الفدٌة ألسراها وعقد معاهدة سبلم مع الجزابر.   -مضض 

 ؼٌر أن المفاوضات مع الجزابر فشلت عدة مرات، مما دفع الساسة األمرٌكٌٌن     

إلى إصدار قرار ٌقضً بإنشاء أسطول حربً ٌقوم بحراسة السفن التجارٌة ضد 

األسطول الجزابري، والمهم فً هذا القرار هو البند التاسع منه ، الذي ٌنص على 

توقؾ جمٌع عملٌات بناء األسطول الحربً، إذا توصلت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

 إلى عقد معاهدة مع الدولة الجزابرٌة.

وٌواصل األستاذ العربً ، سرد توارٌخ وتفاصٌل المعاهدات التً أبرمت فٌما      

بعد ، والدول التً توسطت لدى الداي ، حتى توقٌع المعاهدة الجزابرٌة األمرٌكٌة 

 0795سنة 
1

،والتً تم على إثرها وقؾ عملٌات بناء األسطول البحري األمرٌكً 

مدعم بالمراجع التً اعتمدها الكاتب فً رؼم األشؽال المتقدمة فً بنابه، والمقال 

 بحثه ومعظمها مراجع أمرٌكٌة.

إن هذا الموضوع و أمثاله ، له تؤثٌر كبٌر فً نشر الوعً التارٌخً بٌن مختلؾ      

 أفراد طبقات الشعب الجزابري، هذا الشعب الذي ما زالت جراحه لم تلتبم بعد ، مـن 

عانى خبلل عقود كثٌرة من االستبلب جراء االحتبلل الؽاشم، هذا الشعب الذي 

الثقافً والسٌاسً، هذا الشعب الذي كان ٌقال له أنه ٌتٌم  ال تارٌخ وال دولة له، 

ٌكتشؾ عند إطبلعه على هذا النص التارٌخً الموثق، أن أمرٌكا العظمى ، كانت 

                                                           
    ـThomas JEFFERSON  0809ـ0800المإسسٌن للحزب الدٌموقراطً ، تولى رباسة الجمهورٌة فً الفترة سٌاسً أمرٌكً من أوابل. 
1
 .30المرجع نفسه، ص   - 
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إلى وقت قرٌب، تسعى لعقد معاهدة صداقة مع الجزابر ، وأن أسطولها الذي ٌجوب 

دون  حواجز وال سدود ، قد ُركبت قطعه األولى تحت ضؽط   -اآلن –الم الع

 البحرٌة الجزابرٌة .

من هنا تبرز أهمٌة أمثال هذه البحوث التً تنفض ؼبار الزمن على تارٌخ      

التً   -الجزابر، لٌس  تارٌخ الؽزوات واالحتبلالت الرومانٌة والوندالٌة وؼٌرها 

وإنما تارٌخها االجتماعً ،   -زابر االستعمارٌة ركز علٌها مإرخو مدرسة الج

والسٌاسً وعبلقاتها مع الدول ، ونشاط الدبلوماسٌة الجزابرٌة وؼٌرها من 

التواجد الجزابري عبر التارٌخ علمٌا   -بالحجة والدلٌل  -الموضوعات التً تدعم 

 وواقعٌا ولٌس عاطفٌا وحماسٌا.

 :  الثالث المثال  - 3

تاذ علً مرحوموهو بحث لؤلس    


بعنوان " نظرة على تارٌخ الصحافة العربٌة  

الجزابرٌة" وقد أشرت سابقا إلى االهتمام الكبٌر الذي ٌولٌه المثقفون الجزابرٌون 

للصحافة ولتارٌخ الصحافة فً الجزابر، لما لها من دور إٌجابً فً إٌقاظ الشعوب 

ؾ بالعربٌة فً الببلد منذ وتوعٌتها، ومن أجل هذا كان السعً الدابم إلنشاء الصح

أوابل القرن الماضً ، بؽٌة اإلفادة من هذه الوسٌلة اإلعبلمٌة فً خدمة األمة واألخذ 

بٌدها فً سٌرها نحو الحٌاة " الحقة من الوجهة الدٌنٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة"
1
. 

 ة األمم وواضح أن الصحـــــــــافة كانت ، وما تزال، ذات آثــار عمٌقة فً حٌـــا     

 

والشعوب، إقلٌمٌا وعالمٌا، طبقا لبلتجاه الذي تتجه نحوه هذه الصحافة، حس رأي 

األستاذ علً مرحوم، ولهذا احتلت مكانة مرهوبة الجانب على الصعٌدٌن العالمً 

والوطنً حتى تواطؤت الهٌبات المثقفة على منحها لقب ) صاحبة الجبللة( واعتبرت 

                                                           
  من األطروحة. 75ـ   سبق التعرٌؾ به فً ص 
1
 .99، ص 0978،الجزابر: دٌسمبر ـ جانفً 49" مجلة الثقافة، العدد ة على تارٌخ الصحافة العربٌة الجزابرٌةـ  علً مرحوم:" نظر 
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لدولٌة التً تتحكم فً األمم وتوجه حٌاة الشعوب، وفق ما كقوة رابعة بالنسبة للقوى ا

 ٌراد منها فً أي مجال.

ثم ٌورد األستاذ علً مرحوم بعض األقوال المؤثورة عن الصحافة منها مثبل      

(0890ــ 0769قول نابلٌون )


الفرنسً " الصحافة ركن من أعظم األركان التً 

تشٌد علٌها دعابم الحضارة والعمران..."
1
. 

وقول صحافً قدٌم " الصحافة قوة معنوٌة عظٌمة، عرؾ العالم المتمدن      

حقٌقتها، فؤكرم منزلتها، ورفع مكانتها، على أن هذه القوة، كسابر القوى...إن ُوجهت 

إلى الخٌر واإلصبلح أفادت، ...وإن استعملت فً وجوه األؼراض أضرت..."
2
. 

(0900ــ  0898ومنها قول تولستوي)     


الجرابد نفٌر السبلم، وصوت األمة، " 

وسٌؾ الحق القاطع، ومجٌرة المظلومٌن، وشكٌمة الظالم، فهً تهز عروش 

القٌاصرة ، وتدك معالم الجبارٌن"
3
. 

(0939ــ  0868وٌقول أمٌر الشعراء أحمد شوقً)     


 فً الصحافة: 

 حـــؾلكــــل زمــان مضى آٌـــــــة          وآٌة هـذا الزمـــان الص

 لســــان الببلد ونبض العبـــاد          وكهؾ الحقوق وحرب الجنؾ

 تسٌر مسٌر الضحى فً الببلد          إذا العلـــم فـــرق فٌها السدؾ

 و تمشــــً تعلــم فـً أمـــــة           كثٌــــــرة من ال ٌخط األلــؾ

                                                           
  ( دوخ بفتوحاته القارة األوروبٌة وارتد 0799ـ 0798، ٌعد من أعظم القادة العسكرٌٌن ؼزا مصر ) 0805إلى  0809ـ امبراطور فرنسا من 

 0805ونفً إلى جزٌرة إلبا، حاول استعادة عرشه ؼٌر أنه هزم فً واترلو عام 0904، تنازل عن العرش سنة 0809خاببا عن روسٌا سنة     

 االنجلٌز إلى جزٌرة سانت هٌبلنة.فً المحٌط األطلسً جنوبا. فنفاه    
1
 .93ـ المرجع نفسه، ص  
2
 ـ المكان نفسه. 
 ."ـ روابً وفٌلسوؾ أخبلقً ومصلح اجتماعً روسً ، من أبرز أعماله: "الحرب والسلم"، و" آنا كارنٌنا 

3
 ة" لفٌلٌب طرازي"(.ـ المرجع السابق، نفس المكان، ) عن كتاب " تارٌخ الصحافة العربٌ 

  تناول فً قصابده األحداث السٌاسٌة 0997ـ شاعر عربً مصري باٌعه أدباء عصره أمٌرا للشعراء فً حفل أقٌم فً القاهرة عام ، 

 0999أجزاء( ومسرحٌتا : مصرع كلٌوبترا  04واالجتماعٌة والتارٌخٌة والمسرحٌات وأدب األطفال أهم آثاره : دٌوان الشوقٌات )    

 .0930ومجنون لٌلى     



 

 - 118 - 
 

لصحؾ فً الجزابر :"إن أما الشٌخ البشٌر اإلبراهٌمً فٌقول واصفا حال ا     

 الصحؾ فً لسان الُعرؾ ، كالصحابؾ فً لسان الدٌن، منها صحؾ األبرار، ومنها 

صحؾ الفجار، لذلك كان من حظ األولى االبتبلء بالتعطٌل والتعوٌق"
1
. 

واستمر الكاتب فً بحثه ، معددا الصحؾ التً ظهرت فً الجزابر وفترات      

انً بلد عربً تظهر فٌه الصحافة بعد مصر، ظهورها ، مذكرا أن الجزابر هً ث

على أساس أن أول صحٌفة ظهرت فً الببلد باللؽة العربٌة هً جرٌدة " المبشر"


. 

 ثم ٌقسم تارٌخ الصحافة فً الجزابر إلى قسمٌن:     

 صدرت فٌها عشرون جرٌدة. 0998ـ  0894ــ الفترة األولً: 

اثنان وعشرون جرٌدة وأربعة صدرت فٌها  0956ـ  0930ــ الفترة الثانٌة : 

مجبلت 
2
. 

و البحث طوٌل جدا، فقد ُنشر فً حلقتٌن متتالٌتٌن، ُخصصت الثانٌة منهما      

 للصحؾ التً أصدرها الشٌخ عبد الحمبد بن بادٌس.

و المهم فً هذا المقام هو آثار اإلطبلع على هذه المعلومات على القارئ      

ا ٌعلم أن ببلده ، البلتارٌخٌة، كانت من رواد الجزابري ، العادي والصحفً، عندم

 العمل الصحفً فً الببلد العربٌة واإلسبلمٌة عموما، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

المكانة التً احتلتها الصحافة النزٌهة ، والدور الفعال الذي لعبته فً النضال ضد 

للببلد، حٌث أن االحتبلل الفرنسً، فضبل على تجاوبها التام مع السٌاسة الراهنة 

اإلعبلم عامة، والصحافة بشكل خاص، هً أنجع وسٌلة لتنمٌة الحوار، وتمكٌنه من 

القٌام بدوره الكامل فً انجاز المهام الكثٌرة التً ٌتطلبها البناء والتشٌٌد، وقد دعا 

                                                           
1
 .94ـ  المرجع نفسه، ص  
  ًوالواقع أن هذه الصحٌفة ال تعد من الصحؾ العربٌة إال مع شًء من التجاوز، ألنها كانت تمثل االحتبلل0847سبتمبر  05ـ  صدرت ف ، 

 ما أن لؽتها العربٌة كانت سقٌمة، وهً مزدوجة اللؽةالفرنسً الذي أصدرها ، كما أنها كانت ال تنشر إال ما ٌهم االحتبلل عسكرٌا وإدارٌا، ك    

 ، وتوالى على تحرٌر قسمها العربً العدٌد من الجزابرٌٌن ومنهم علً بن سماٌة والد الشٌخ عبد الحلٌم، كما0997وامتد صدورها حتى سنة     

 .تولى إدارتها فً أواخر أٌامها )م.مٌرانت( مدٌر الشإون األهلٌة بالوالٌة العامة    
2
 .96ـ المرجع نفسه ، ص  
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المسبولون السٌاسٌون ، وفً أكثر من مناسبة ، الكتاب الجزابرٌون إلى أن ٌجعلوا 

لمجبلت الصادرة بعد االستقبلل، " منبرا للفكر الحر، وقلعة لحماٌة  من الصحؾ وا

مكاسب الثورة ، ومنطلقا لؤلخذ بٌد الجماهٌر الواسعة فً مسٌرتها الزاحفة نحو بناء 

المجتمع االشتراكً الذي هو ؼاٌتنا جمٌعا"
1
. 

والكتاب عموما ، والصحافٌون بصفة خاصة، مدعوون إلى التسلح بنصوص      

الفاتح من نوفمبر، لٌبادروا للنضال على صفحات الجرابد والمجبلت من أجل ثورة 

رفع مستوى الجماهٌر الثقافً واإلٌدٌولوجً والسٌاسً، بحٌث تصبح قادرة على 

القٌام بدورها كامبل فً مجال التقدم االقتصادي، واالجتماعً للببلد، وفً دعم 

ًاالستقبلل الوطنً ، وضمان نجاح البناء االشتراك
2
. 

 :نقد و تحلٌل

قد ٌكون تؤوٌل هذه النصوص وؼٌرها ، مما تزخر به صفحات مجلة الثقافة ،      

ؼٌر صحٌح، وقد ٌكون كتابها لم ٌقصدوا بنشرها إال جانبها التارٌخً، ولكن هذا ال 

ٌنفً الدور الثقافً الهام الذي لعبته فً نشر الوعً التارٌخً، الذي ٌندرج ضمن 

استرجاع األرض، الرامٌة إلى تحقٌق بناء مجتمع ٌكون فٌه  أهداؾ الثورة ،بعد

المواطن حرا وشدٌد الصلة بالحضارة العربٌة اإلسبلمٌة التً ٌنتمً إلٌها، وتكون 

 جذوره الضاربة فً أعماق التارٌخ الوطنً السلٌم المعًبر عن األصالة واالنتماء.

على ضرورة تحوٌل وفً هذا تجاوب واضح مع المٌثاق الوطنً الذي ٌإكد      

ذهنٌة اإلنسان الجزابري وتخلٌصه من العقد والرواسب، وجعله متشبعا باألفكار 

األصٌلة، وال ٌنبؽً أن ٌفهم أن القٌادة السٌاسٌة وحدها هً المسبولة على تكوٌن 

اإلنسان الجدٌد، إن هذا االتجاه موجود فً سابر المستوٌات، وهو اتجاه خاطا 

طن فً آن واحد، والصحٌح أن كل واحد من أبناء هذا ومضر بمصلحة الفرد والو

                                                           
1
 .04، ص 0989ـ  محمد الشرٌؾ مساعدٌة ) عضو المكتب السٌاسً ومسبول األمانة العامة فً الحزب( ، مجلة الرإٌا، العدد األول، ربٌع  
2
 .05ـ  المرجع السابق، ص  
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الشعب مسبول من موقعه الخاص على إنجاح هذه العملٌة، ولكن المسبولٌة الكبرى 

 ملقاة على كاهل المثقفٌن وخاصة منهم الكتاب بجمٌع أنواعهم.

فالكاتب مسبول قبل ؼٌره على إجراء التؽٌٌر المؤمول ، وال ٌمكن أن ٌحدث هذا      

ؽٌٌر إال بمثل هذه األبحاث والدراسات الهادفة التً تنفض الؽبار عن تارٌخنا الت

وتقِوم انحرافاته، وتبعث فً الفرد الجزابري الثقة واالعتزاز بالنفس والوطن بعد 

 عقود الهوان الثقافً والقهر االجتماعً والسٌاسً.

 

                  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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 المعرفة التارٌخٌة فً الحٌاة الثقافٌةالفصل الرابع : 

 :المدخل

االستعمار الفرنسً تتنافى بشكل  رووٙبورثت الجزابر ؼداة االستقبلل ، آثارا سلبٌة      

وثة  محاولته الٌابسة فً كبٌر ورسالة التحضٌر المزعومة ،  ومن هذه اآلثار السلبٌة المور

الوصول بالشعب الجزابري إلى االنسبلخ الكامل عن شخصٌته ، والتمرد الشامل عن قٌمه 

وأصالته و أخبلقٌاته، وهذا ٌعنً فقدان الهوٌة الثقافٌة لؤلمة ، والهوٌة الثقافٌة هً المقومات 

ة أخرى، من لؽة التً تتمٌز بها المجموعة البشرٌة الواحدة عن ؼٌرها من مجموعات بشرٌ

وتراث وقٌم وعادات ومعتقدات وتقالٌد وؼٌرها، مع االعتزاز بذلك كله، إذ ال ٌمكن الحدٌث 

عن ثقافة شعب ما ، إذا لم تكن تعبر عن أصالته القومٌة، فإذا فقدت هذه المجموعة البشرٌة 

ٌجٌا الصلة الواحدة، شٌبا من مقوماتها، تهتز شخصٌتها وٌتطرق الخلل إلى كٌانها، فتفقد تدر

بماضٌها وتنسى تارٌخها وحضارتها ، وتذوب فً نهاٌة المطاؾ فً ؼٌرها، وال ٌبقى لها 

أثر، وهذه هً النتٌجة بالذات التً سعى االحتبلل الفرنسً إلى تحقٌقها ، وعمل على 

 تجسٌدها ، طٌلة تواجده فً الجزابر.

اس من أركان استقبللها، وقد تحقق إذن فالهوٌة الثقافٌة ألمة من األمم تعتبر الركن األس     

االستقبلل السٌاسً بالثورة التحرٌرٌة، ذلك أن الثورة ال تقتصر وال ٌمكن أن تقتصر على 

جانب واحد من حٌاة الشعوب، بل ٌجب أن تشمل كل ما ٌتعلق بحٌاة الفرد وٌضمن له حٌاة 

ت، كل ثورة لقطاع حرة كرٌمة، لذلك تبعت الثورة التحرٌرٌة الجزابرٌة سلسلة من الثورا

حٌوي معٌن، فهناك الثورة الصناعٌة وتلك الثورة الزراعٌة والثالثة ثورة ثقافٌة، وجمٌعها 

 تندرج فً إطار الثورة الشاملة.

تستقطب حٌاة الفرد وبالتالً المجتمع،   -كؽٌرها من الثورات   -وبما أن الثورة الثقافٌة      

ن اللؽة والتقالٌد و الفنون واآلداب ، فقد كان من أولى وتتناولها بالتؽٌٌر والتطوٌر، فً مٌدا

 و إقصاء وٌـــتم ذلك عن  وثخـــغاهتمامات هذه الثورة ، تحرٌر اللؽة العربٌة مما تعانٌه من 
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 طرٌق التعرٌب، وتجدٌد الروابط بالماضً عن طرٌق تصحٌح التارٌخ و إحٌاء التراث ، 

، هو تؤكٌد الهوٌة الوطنٌة، ثم االنطبلق نحو والمقصود من هذه االلتفاتة إلى الماضً 

 المستقبل ، والعمل من أجل تكوٌن مجتمع حدٌث ٌنسجم ومتطلبات العصر الحدٌث. 

ومن هذه المنطلقات تركز االهتمام منذ السبعٌنات على قضٌة " تصفٌة االستعمار      

وال ازدهار واضح وال الثقافً" وموضوع " تؤكٌد الهوٌة الثقافٌة" إذ أنه ال تنمٌة شاملة 

خروج من التخلؾ وال استقبلل سٌاسً وال اكتفاء اقتصادي من دون مناعة فكرٌة واستقبلل 

 ثقافً.

وفً هذا اإلطار انعقدت عدة مإتمرات وملتقٌات منها المإتمر الثانً للتعرٌب      


فً  

 ، وندوة المجلس االستشاري للدراسات التارٌخٌة وكان 0973شهر دٌسمبر عام 

، والمإتمر 0974موضوعها: " نحو كتابة صحٌحة وموضوعٌة للتارٌخ الجزابري" سنة 

،وملتقى كتابة تارٌخ 0977الدولً األول حول االمبرٌالٌة الثقافٌة الذي عقد فً الجزابر سنة 

، وؼٌرهم من الندوات 0984، وملتقى التراث والمعاصرة سنة 0980الثورة سنة 

 م الدراسٌة .والملتقٌات والجلسات و األٌا

وقد صدرت عن هذه االجتماعات والملتقٌات و المإتمرات ، عدة توصٌات ، انبثقت      

عنها مراسٌم تنفٌذٌة وقرارات تطبٌقٌة ومناشٌر إدارٌة، تتعلق بترسٌخ مبدأ التعرٌب بصفته 

ألمة من أهم مقومات الشخصٌة الجزابرٌة العربٌة اإلسبلمٌة، واالهتمام بالتارٌخ ألنه ذاكرة ا

ومقوم ضمٌرها الحً، وضرورة تحدٌد خطة ومنهج عمل إلعادة كتابته، مع االهتمام 

بالتراث بمعناه الواسع، وإحٌابه والحفاظ علٌه وتوظٌفه فً ثقافتنا المعاصرة


 . 

                                                           
 -   وعن جامعة الدول العربٌة لمدارسة مشاكل التعرٌب وحضره مندوبون عن الدول العربٌة  0960عقد المإتمر األول للتعرٌب فً الرباط عام 

 وانتهى إلى قرارات بتؤسٌس المكتب الدابم لتنسٌق التعرٌب فً الوطن العربً، وبإقامة مإتمرات دورٌة ، وأناط بمكتب التعرٌب مهمة إعداد      
 ذ تنفٌذا كامبل ألسباب كثٌرة منها : تؤخر إلحاق المكتب مشروعات المعاجم وتنسٌقها لعرضها على هذه المإتمرات، لكن هذا القرار لم ٌنف     

ٌُوضع نظامه الداخلً إال أوابل عام 0970، ثم انتقاله لٌلتحق بالمنظمة العربٌة للثقافة والعلوم عام  0968بالجامعة العربٌة حتى عام        ، ولم 

 مشروع معجم ضمن تصمٌم واضح، وقد اتخذت المنظمة المبادرة ، وكان مكتب التعرٌب قد استؽرق هذه المدة لوضع نحو أربعٌن 0973     

 لعددودعت الدول العربٌة إلى عقد المإتمر الثانً للتعرٌب الذي استضافته الجزابر) مجلة همزة الوصل، وزارة التعلٌم االبتدابً والثانوي، ا     

 (.     990،ص0975، الجزابر:فٌفري06     
 00ً للتعرٌب : المبادئ واالتجاهات والتوصٌات ، أنظر الملحق رقم ـ  عن وثٌقة المإتمر الثان. 
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وقد عززت كل ذلك إرادة سٌاسٌة واضحة من طرؾ الدولة التً كانت ترى بؤن الثورة      

ألولى  بعث اللؽة الوطنٌة  التً هً الوعاء الحقٌقً للشخصٌة الثقافٌة: تعنً بالدرجة ا

الجزابرٌة، وتعنً التخلص من بقاٌا المظاهر الموروثة عن االستعمار والتً تمثل الجانب 

السلبً فً المجتمعات االستهبلكٌة ، وتعنً تكوٌن اإلطارات بالنوعٌة والكمٌة المطلوبتٌن 

لتحقٌق تنمٌة الببلد وتدعٌم أبنابها
1
. 

وعلى الرؼم من اإلجماع الوطنً على كل ما تقدم، ٌنبؽً اإلقرار بوجود ثلة من      

المثقفٌن والسٌاسٌٌن الجزابري الذٌن كانوا ، بحكم انتماءاتهم االجتماعٌة والثقافٌة ، والمثل 

العلٌا التً اعتنقوها، ضد سٌاسة التعرٌب وضد إحٌاء التراث العربً اإلسبلمً للجزابر، 

منحازون للؽة الفرنسٌة وما تشتمل علٌه من قٌم وأفكار، و من أحاسٌس ونظرٌات ألنهم  

تارٌخٌة وأسالٌب فً التعبٌر ، بلؽت بهم درجة الذوبان فً الحضارة الفرنسٌة دون أدنى 

مقاومة أو تردد، و بالتالً أصبحت الثقافة األجنبٌة مصدر خطر دابم على سبلمة الوطن 

 وتقالٌد ومبادئ.وعلى كل ما ٌمٌزه من ُمثل 

فما هو موقؾ السٌاسً واألكادٌمً والمثقؾ الجزابري بصفة عامة ، من هذه التٌارات      

المتنافرة ، كٌؾ واجهها؟ أو كٌؾ حاول معالجتها؟ هل كانت لدٌه خطة واضحة للعمل؟ هل 

حاول وضع مخطط ٌسٌر علٌه أم ترك األمور للحظ والصدفة؟ هذا ما سؤحاول تتبعه فً 

الفصل الثبلثة من خبلل الكتابات التارٌخٌة المنشورة فً مجلة الثقافة أثناء فترة  مباحث

 الدراسٌة، فً ظل المعرفة التارٌخٌة والوعً الثقافً الوطنً.

  

                                                           
1
 .0979، نوفمبر دٌسمبر 54، مجلة الثقافة، العدد  0979هواري بومدٌن مارس   - 
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 .المعرفة التارٌخٌة فً الحٌاة الثقافٌة:  الفصل الرابع

 .كتاب مجلة الثقافة لدى السٌاسٌٌن منفي انحياج انخمافيح المعرفة التارٌخٌة المبحث األول:

إن ثقافة األمة هً قوام شخصٌتها و المعبر األصٌل عن تطلعاتها و أمانٌها، و الدعامة      

الحقٌقٌة لوحدتها الشاملة، وأن الحفاظ على تراثها وانتقاله بٌن أجٌالها المتعاقبة تجدٌده، هو 

سانٌة، وقد عانت ضمان تماسك األمة ونهوضها بدورها اإلبداعً فً مجال الحضارة اإلن

الجزابر طوال قرن وثلث قرن، من االستبلب الثقافً، والؽزو الفكري الظاهر والمستتر، 

مما جعلها، بعد استعادة السٌادة الوطنٌة، أمام ضرورة ملحة، لوضع سٌاسة ثقافٌة، تكون 

ورة سبٌبل للتنمٌة الوطنٌة، وركٌزة لخطة عامة للتنمٌة الشاملة ومن هذا المنطلق كانت الث

تندرج ضمن إطار السٌاسة الهادفة إلى القضاء على مخلفات االستعمار، وهً  الثقافٌة ، التً

استمرار للثورة المسلحة التً خاضها الشعب الجزابري من أجل استعادة أرضه ولؽته 

وتارٌخه وثقافته، وباختصار، من " أجل إثبات شخصٌته األصٌلة التً طالما حاربها 

ا وحاول القضاء علٌها ، قضاء مبرمااالستعمار ، وأنكره
1

."  

وقد جاء فً المٌثاق الوطنً:" لٌست الثورة الثقافٌة شعارا وال تعبٌرا عن إرادة مترددة،      

وال عمبل ظرفٌا ولٌد الصدفة، بل هً مقوم ربٌسً لمسٌرة شاملة ترمً إلى تحوٌل المجتمع 

ضرورٌة المتوفرة لدٌنا ، لكونها وإصبلحه، ولذلك ٌجب أن نسخر لتطبٌقها كل الوسابل ال

عامبل حاسما فً نجاح الثورة الجزابرٌة"
2 . 

وجاء فً البحة الثقافة الصادرة عن المإتمر الرابع لحزب جبهة التحرٌر الوطنً     


: "إن 

تحقٌق الثورة الثقافٌة ٌفرض على جمٌع المناضلٌن أن ٌكونوا القدوة فً اعتماد أسلوب فً 

قٌم العربٌة اإلسبلمٌة، ومبادئ الثورة اإلشتراكٌة، و أن ٌكونوا األداة الحٌاة ٌنسجم مع ال

الفعالة لدعم الهوٌة الثقافٌة للشعب الجزابري، وتعمٌق الوعً اإلجتماعً ، ومواصلة 

النضال لتؽٌٌر البنٌات االجتماعٌة المجحفة، ورفع المستوى الثقافً والعلمً والتكنولوجً 

 للجماهٌر".

0980نطلقات ُوضعت السٌاسٌة الثقافٌة للببلد منذ عام ومن هذه الم     
 و ُسخــــرت لها  

 آلٌات التطبٌق، وبما أن موضوع " الثورة الثقافٌة" فً الجزابر موضوع واســـــع جدا، ألنه 

                                                           
1
 .03، ص 0979،الجزابر: ماي / جوٌلٌة 9و8" مجلة الثقافة، ،العدد التجربة الجزابرٌة فً الثورة الثقافٌةد. أحمد طالب اإلبراهٌمً "   - 
2
 .95، ص 0976المٌثاق الوطنً سنة   - 
 -   تحت شعار " تطبٌق المٌثاق الوطنً والوفاء للربٌس بومدٌن". أنظر نص البلبحة 0979جانفً  30إلى  97انعقد بقصر األمم فً الفترة من 

 12الملحق رقم:     
-   وتضم هذه اللجنة خمسٌن عضوا عامبل من اللجنة المركزٌة ومن 0980ري فٌف 09نصبت اللجنة الخاصة بإعداد ملؾ السٌاسٌة الثقافٌة ٌوم ، 

 المسإولٌن فً الحزب و الحكومة وممثلٌن عن المنظمات الجماهٌرٌة واالتحادات المهنٌة تحت رباسة السٌد عبد الحمٌد مهري عضر اللجنة       
 وعٌن ناببا له الدكتور محمد العربً ولد خلٌفة عضو اللجنة المركزٌة وكاتب  المركزٌة وربٌس لجنة االعبلم والثقافة والتكوٌن فً الحزب،      
 الدولة للثقافة والفنون الشعبٌة.      
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ٌتعلق بجوانب الحٌاة القومٌة كلها، وبالمبادئ التً قامت من أجلها الثورة التحرٌرٌة التً 

قافٌة أبعادها الحقٌقٌة ومدلولها الشامل و المتكامل بواسطة تعمٌق تعطً للثورة الث

دٌموقراطٌة التعلٌم، والتخلص من التبعٌة الثقافٌة، و التمسك بقٌم الشعب األصٌلة ، واحبلل 

اللؽة الوطنٌة مكانها الطبٌعً كؤداة علم وعمل فً مختلؾ مجاالت الحٌاة الوطنٌة، و بطبٌعة 

ٌة ال ٌمكن أن تؤتً بثمارها إال إذا تم القضاء على األمٌة "بوسابل الحال أن الثورة الثقاف

ثورٌة تتجاوز الطرق البٌروقراطٌة العقٌمة "
1

، إذ ال ٌمكن تصور ثورة ثقافٌة جذرٌة مع 

استمرار سٌطرة األمٌة بٌن الكبار، أو عدم تعمٌم التعلٌم وتحسٌنه كما وكٌفا، لهذا كله ، 

على التراث ألن الثورة الثقافٌة ال ٌمكن أن تنطلق من  سٌقتصر الحدٌث فً هذا المبحث

العدم ، وال ٌمكن أن تكون مقطوعة الصلة بالماضً مع ضرورة التكٌؾ مع الحاضر ، 

 واالنفتاح المستمر على العالم المعاصر.

 

 :السٌاسٌون والتراث فً الجزائر

 ::رإٌا واضحة  ورأي صرٌح)الشاذلً بن جدٌد(رباسة الدولة   - 0

إن المتتبع للمسٌرة التنموٌة الجزابرٌة ٌبلحظ تفاوتا كبٌرا بٌن ما أُنجز من أعمال         

اقتصادٌة واجتماعٌة خبلل العشرٌن سنة التً تلت االستقبلل، وبٌن ما تحقق من أهداؾ 

ثقافٌة، ذلك أن الموقؾ من التراث ومن الثقافة بصفة عامة ظل ٌعترٌه بعض الؽموض ، 

موال بنوع من التحرٌم ؼٌر المفهوم، وٌمكن تلخٌص أسباب ذلك فً جعل الموضوع مش

ثبلثة عوامل حسب رأي ربٌس الدولة الشاذلً بن جدٌد
2
: 

: المسعى االستعماري، الذي استؽل االختبلفات الموجودة بٌن سكان مختلؾ العامل األول

شكلون شعبا أنحاء الوطن، وحاول تطوٌرها إلى نظرٌة عرقٌة تزعم أن سكان الجزابر ال ٌ

 واحدا، بل عدة شعوب ال انسجام بٌنها أبرزها  العرب والبربر.

: ظهور نظرٌات فً المشرق تدعو إلى الوحدة العربٌة بصورة ال تخلو من العامل الثانً

ونظرا إلى أن بعض األطروحات الوحدوٌة قد تطورت فً ظل مناهضة  -الرومانسٌة 

شروع الوحدوي عند البعض، خارج االسبلم، هذا فقد تحددت مبلمح الم -الخبلفة العثمانٌة

إن لم تعلن رفضها للبعد اإلسبلمً، وبطبٌعة الحال فقد أدى ذلك إلى عدم تقبل بلدان 

المؽرب العربً لهذا الذي ٌستبعد اإلسبلم، ألن شعوبها ال تعرؾ مشكل الطوابؾ الدٌنٌة، 

                                                           
1
 من الخطاب الذي القاه فً المإتمر التؤسٌسً   -عضو مجلس الثورة والمسإول التنفٌذي المكلؾ بجهاز الحزب  -محمد الصالح ٌحٌاوي   - 

 وأطلق علٌه اسم " هواري بومدٌن" ، مجلة الثقافة، ، العدد  0979جانفً  09إلى  06لجزابرٌة المنعقد بقصر األمم من التحاد الشبٌبة ا     

 .068، ص  0979، الجزابر:جانفً، فٌفري  49     
2

 .09، ص 0983، نوفمبر/ دٌسمبر 78، الجزابر، العدد مجلة الثقافةالشاذلً بن جدٌد،   -
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األكثر من ذلك أن التفرقة بٌن كما أن نظرتها للخبلفة العثمانٌة تختلؾ عن نظرة المشرق، و

 العربً والمسلم لم تكن واردة فً بلدان المؽرب العربً.

: مسعى االستعمار الحدٌث الذي استؽل مخلفاته فً الجزابر، واستفاد من العامل الثالث

زوال التعببة الشاملة ضده، بزوال االحتبلل المباشر، فراح ٌعمل على بعث نظرٌاته القدٌمة 

د محاوال إعطاءها الطابع الموضوعً، لٌستهوي بها بعض فبات الشباب فً اخراج جدٌ

الجاهلة بحقابق التارٌخ وماضً االستعمار فً الببلد


. 

هذه العوامل الثبلثة ساعدت على إشاعة نوع من الؽموض والتردد فً وضع سٌاسة      

ممكن، وبات  ثقافٌة واضحة المعالم ، ؼٌر أن استمرار الوضع على ما هو علٌه أصبح ؼٌر

من الضروري السعً لتؤصٌل الهوٌة التارٌخٌة للشعب الجزابري عن طرٌق مجموعة من 

 االجراءات واألعمال منها على سبٌل المثال:

 االستقراء الواعً للتارٌخ واالستنطاق العلمً لآلثار.  -

ا العناٌة بالثقافات الشعبٌة على اختبلفها وتباٌنها، ألنها تشكل أرثا حضارٌا مشترك -

 لجمٌع سكان الببلد.

احكام تفاعل الشعب مع كل امتدادات تارٌخه الحضاري و الكشؾ عن نضال  -

األمازٌػ فً العهود القدٌمة ، ودورهم فً نشر رسالة اإلسبلم وتبنٌهم للؽة العربٌة 

 بوصفها لؽة دٌن، وناقلة حضارة، وموصلة للعلوم.

لجزابري المتنوع فً خدمة و األهم من كل ما تقدم هو توظٌؾ إٌجابٌات التراث ا -

الوحدة الوطنٌة بصورة تكسب الشعب الجزابري منعة ثقافٌة تعزز صموده فً وجه 

 الؽزو الثقافً األجنبً.

ومن ثمة ، ُوجهت السٌاسة الثقافٌة فً الجزابر للتكفل بهذا المسعى، لوضع حد للكبت 

للحقابق، كما أن هذا التارٌخً الذي ٌسهل المهمة أمام المزٌفون للتارٌخ، و المحرفون 

المسعى من شؤنه أن ٌدعم الوحدة الوطنٌة، وٌإكد التحام الشعب عن طرٌق مصالحته 

مع تارٌخه، وتبنٌه لمجموع تراثه وثقافاته وأصوله، وتخلٌصه نهابٌا من أنواع اإلستبلب 

" ألن االستبلب الحقٌقً هو ذلك الذي ٌشككنا فً هوٌتنا ، وٌسطح تفكٌرنا ، وٌحاول 

منا أن التارٌخ الذي ٌصهر وٌعجن و ٌتحرك فً كل مكان، قد توقؾ عندنا بقدرة إٌها

قادر"
1
. 

                                                           
 -  على اثر نشر كتاب " قصابد قبابلٌة" لمولود معمري، طبعه0980مارس  09ا إلى أحداث  منطقة القبابل التً بدأت فً االشارة واضحة هن ، 

 (. M.C.Bفً فرنسا، وهو ما أصبح بعرؾ فٌما بعد " الربٌع البربري" وقد تكونت على اثر هذه األحداث " الحركة الثقافٌة البربرٌة" )     

 
1
 .00المرجع نفسه، ص   - 
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إن تراث الجزابر ، كتارٌخها، ضاربا فً القدم ، فعبر التحام بداٌات هذا التارٌخ مع      

هذه األرض، بدأ الشعب الجزابري مسٌرته الطوٌلة التً جعلت منه ، عبر كفاحاته، 

ع الحضارات، ما هو علٌه  الٌوم، ومن هذا المنظور الواضح، ومعاناته، وتعاطٌه م

أصبح موضوع السٌاسة الثقافٌة بصفة عامة والتراث بنوع خاص، موضع اهتمام 

المفكرٌن والسٌاسٌٌن الجزابرٌن ، وكان لهم فٌه آراء وتحالٌل ومقترحات ، خاصة بعد 

تحدٌد المعالم السٌاسٌة للثقافة ، وانعقاد ملتقى التراث


والمعاصرة تحت شعار" التراث:  

 لبنة هامة فً الحفاظ على هوٌتنا وأصالتنا".

الدكتور محمد العربً ولد خلٌفة - 9


 .إثراء التراث بمنظور العصرومقتضٌات التطور: 

ٌرى الدكتور ولد خلٌفة، بؤن جهود الجزابر منذ مطالع االستقبلل ، قد تركزت       

ادي واقعا ملموسا ٌثبت دعابم الشخصٌة الوطنٌة ، على جعل التحرر السٌاسً و اإلقتص

وٌساهم فً فً انطبلقة ثقافٌة أصٌلة تستند إلى الواقع التارٌخً للشعب الجزابري، 

وتؤخذ بؤسباب الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة، دون أن تنؽلق عن منجزات الحضارة 

االستقبلل مباشرة ، اإلنسانٌة، وقد أُعطٌت األولوٌة للجانب االقتصادي واالجتماعً بعد 

لسد الفراغ الرهٌب الناجم عن ؼٌاب المإسسات اإلدارٌة، وعن التحطٌم المتعمد الذي 

ارتكبه الساخطون  و الؽاضبون اإلستعمارٌون وخاصة من قبل المنظمة اإلرهابٌة 

(O.A.S قبٌل االستقبلل، مما جعل المٌدان الثقافً ٌعانً نقصا ملحوظا مقارنة )

 قة.بالمٌادٌن الساب

ؼٌر أن أسباب النقص فً المٌدان الثقافً ال تعود فقط ألولوٌة المٌادٌن األخرى، بل      

أسبابها كذلك ؼٌاب الرإٌة الثقافٌة الواضحة


، ذات األبعاد المحددة، مما خلق نوعا  

                                                           
 -   ًالقٌت خبللهما سلسلة 0984جوٌلٌة  8و 7نظم من طرؾ مدٌرٌة الدراسات التارٌخٌةوإحٌاء التراث لوزارة الثقافة والسٌاحة بالعاصمة ٌوم ، 

 من المحاضرات اشترك فٌها عدد هام من الكتاب والباحثٌن الجزابرٌٌن وكانت موضوعاتها تدور حول:     
 عصرنة التراث.  -
 فً الثقافة المعاصرة. توظٌؾ التراث -
 الثقافة الجزابرٌة بٌن الماضً والحاضر. -
 الثقافة العربٌة فً معركة المصٌر. -
 الرٌاضٌات فً المجتمع العربً. -
 مقترحات ةأفكار تهدؾ إلى إنشاء أرشٌؾ للتراث الشعبً. -
 عرضة لئلهمال و اآلٌلة للتلؾ(.التراث الجزابري مهدد بالتلؾ) وقد قدمت فً هذا المجال عٌنات من  المخطوطات النادرة الم -
 الموقؾ العقبلنً من التراث. -
 الموسٌقى والتراث. -
 البعد الثقافً فً التنمٌة. -
 تارٌخ الجزابر بٌن األصالة والمعاصرة. -
 جوانب من التراث والمعاصرة. -
 الشعر الجزابري وعبلقته بالتراث العربً اإلسبلمً. -
 إشكالٌة التراث والمعاصرة. -
 لماضً والحاحات المستقبل .التراث بٌن حنٌن ا -

 وقد تخللت هذه المحاضرات مناقشات كثٌرة ، بلؽت درجة الحدة فً بعض األحٌان.
 -  . أنظر التعرٌؾ به فً المبحث الثانً من الفصل الثالث ص 
-  .ٌلتقً  فً رأٌه هذا مع رأي ربٌس الدولة الشاذلً بن جدٌد 
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من البلبلة الفكرٌة وحتى السٌاسٌة ، كانت نتٌجتها االبتعاد شٌبا فشٌبا عن القٌم الثورٌة، 

الجوانب اإلٌجابٌة فً التراث الوطنً العرٌق، بل فسحت المجال حتى لمحاولة  وعن

 المس بوحدة الشعب ، واالنتقاص من كل ما هو وطنً وثوري.

وقد تدارك المٌثاق الوطنً هذا النقص على الصعٌد المفاهٌمً، وحدد ألول مرة      

لثقافة االشتراكٌة التً تستند نوع الثقافة التً ٌتعٌن على الجزابر إرساء دعابمها وهً " ا

فً أساسها على التراث الوطنً الثري المتنوع، وإلى القٌم العربٌة اإلسبلمٌة ، وتنفتح 

على الثقافات اإلنسانٌة المعاصرة"
1

، وبالتالً وضحت معالم النموذج الثقافً  

ٌمر الجزابري، الذي ٌؤخذ بعٌن االعتبار الوجود التارٌخً المتمٌز للكٌان الوطنً، و

 حتما بسٌاسة ثقافٌة واضحة المعالم محددة الوسابل ، ثابتة الؽاٌات، تستند إلى:

 حماٌة الشخصٌة الوطنٌة والهوٌة الثقافٌة.إثراء التراث الوطنً وتطوٌره.  -

 تؤكٌد االنتماء الحضاري العربً اإلسبلمً. -

 التمسك بالمٌثاق الوطنً. -

ماهٌرٌا حقٌقٌاترسٌخ التوجه االشتراكً وإعطاء الثقافة بعدا ج -
2
. 

وفً مقام آخر ٌذكر الدكتور ولد خلٌفة ، بؤن القضٌة الثقافٌة تطرح نفسها فً   

ببلدنا فً هذه الفترة بالذات ) الثمانٌنات( ألن األرضٌة متوفرة لمثل هذا الطرح، 

حٌث تحتم علٌنا ، أوضاعنا االجتماعٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة ، اعتبار الثقافة 

مكمبل لعناصر البناء الوطنً، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن عنصرا أساسٌا 

اإلرث الثقافً الشعبً وحده ، وٌصورته الحالٌة ال ٌكفً، ألن األوضاع الجدٌدة التً 

نعٌشها تتطلب منا تنمٌة هذه الثقافة الشعبٌة واتخاذها منهبل ألعمالنا اإلبداعٌة، 

ا التراث أن ٌكون موضوع بحث على ولحٌاتنا االجتماعٌة عامة، " إننا النرٌد لهذ

طرٌقة االثنوؼرافٌٌن واالنثروبولوجٌٌن االستعمارٌٌن، بل نرٌد أن ٌبرز على 

طرٌقتنا الخاصة ، وٌظل شٌبا نابضا بالحٌاة، ال عنصرا أثرٌبا نضعه فً المتاحؾ، 

أو وسٌلة ٌستخدمها أصحاب النواٌا المؽرضة"
3
. 

سة التراث وتمحٌصه ، ثم اثرابه وتجدٌده وفقا وٌلح الدكتور ولد خلٌفة على درا      

لمنظور العصر، ومقتضٌات التطور، وتخلٌصه مما علق به من رواسب خبلل 

عهود التقهقر واالحتبلل التخرٌبً الذي سٌطر على الببلد ردحا طوٌبل من الزمن، 

ة ثم ٌقدم تحلٌبل قٌما وهاما للتراث وكٌفٌة التعامل معه، بتقرٌر عدة قضاٌا أساسٌ

 منها:

                                                           
1
 .08، ص 0980،الجزابر، سبتمبر/ أكتوبر 59" مجلة الثقافة، العدد قومٌة أصٌلة من أجل ثقافةد. العربً ولد خلٌفة :"   - 
2
 المرجع السابق، نفس المكان.  - 
3
 .00، ص 0980،الجزابر، مارس/أفرٌل 69" مجلة الثقافة، العدد ثورة نوفمبر قمة الثقافةد. العربً ولد خلٌفة :"   - 
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إن التراث من صنع اإلنسان ، فهو خاصٌته األولى بٌن فصابل المخلوقات،   - 0

وبالتالً ٌمكن لئلنسان أن ٌرصد هذا التراكم الثقافً وٌعمل فٌه فكره بالحذؾ 

والتوضٌح والتحوٌر وإعادة التنظٌم، والتوقؾ عن ذلك، هو الخط الفاصل بٌن 

 عصور اإلزدهار وعصور االنحطاط.

ما أن التراث من صنع االنسان ، فإن وسابل تقٌٌمه وطرابق نقده وتوظٌفه ب  - 9

متصلة بالزمان والمكان، فهً متؽٌرة فً مفاهٌمها، نسبٌة فً نتابجها، مما ٌسمح 

 لؤلجٌال بالنفسٌر والتؤوٌل المستمر للتراث.

من وفً هذا السٌاق ٌمكن القول ، أن تصنٌؾ التراث وتقٌٌمه ، ٌنبؽً أن ٌنبع   - 3

روح العصر فً حاجاته وتطلعاته، وهذا هو سر االتصال والتواصل فً التراث، 

اتصال ٌحفظ كٌان األمة عندما تحدق بها األخطار فتتوحد بالتراث وتحتمً به، 

وتواصل تؽذٌة مواقؾ األجٌال المتعاقبة بحٌث ٌكون الماضً سندا للحاضر ال إلؽاء 

 ه.له، وتطلعا للمستقبل ال عقبة تعرقل تقدم

ومن هذه األساسٌات نستنتج أن التراث ثقافة من صنع االنسان ، ٌمكن تناوله      

بالتؽٌٌر والحذؾ واإلضافة حسب متطلبات العصر واحتٌاجات المجتمع ، دون 

المساس بقٌمته الحضارٌة ، حتى ٌبقى تؤصبل فً الماضً ، ودعامة للحاضر، 

فرضها الواقع و حركٌة الزمن ، ثم ودافعا للمستقبل، ومن ثمة فنقد التراث ضرورة ٌ

إن الشواهد على االجتهاد فً تفسٌر التراث ونقده كثٌرة تزخر بها الفترات الزاهرة 

من الحضارة االسبلمٌة، وتظهر بوضوح لدى المفكرٌن المستنٌرٌن مثل ابن رشد، 

 وابن خلدون، وابن بادٌس فً العصر الحدٌث.

ما ٌإكد الشعارات السلبٌة التً تزعم بؤن ولم ٌصل من تلك الفترات الخصبة       

األوابل لم ٌتركوا لنا شٌبا نضٌفه، وأن التراث كله أمور تعبدٌة ال ٌجوز تؽٌٌرها، 

 وهو تركة األسبلؾ المقدسة التً ال ٌمكن تؽٌٌرها أو تعدٌلها.

فالتراث ، فً رأي الدكتور ولد خلٌفة، إرث ثقافً أساسً لكل أمة، لكنه إرث      

، فٌه الؽث والسمٌن ، مما ٌستوجب نقده وتحلٌله ، لئلستفادة من إٌجابٌاته ،  إنسانً

وطرح سلبٌاته، وهو ضروري لتوازن الفرد والمجتمع، فهو ٌمثل األصالة القومٌة 

واالرتباط باألرض، وبدونه ٌكون الشعور باإلؼتراب، وٌقع البحث عن البدٌل       

ؾ األساس الذي سعى إلً تحقٌقه وهذا هو الهد والذوبان فً حضارة أخرى،

االحتبلل الفرنسً وفشل فً ذلك، فعلى جزابر االستقبلل الٌوم أن تعمل على إعادة 

بنابها ثقافٌا، كما عملت على إعادة بناء هٌاكل الدولة سٌاسٌا، ، ومن أهم دعابم هذا 

جتماعٌة البناء إحٌاء التراث وتطوٌره وتنقٌحه واالفادة منه فً الحٌاة السٌاسٌة واال

 والثقافٌة لكل فرد.
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الدكتور اإلبراهٌمً  - 3


 :وخواطر حول التراث 

انتاج الدكتور طالب اإلبراهٌمً ؼزٌر، ثري ومتنوع،  وقد نشر فً مجلة      

الثقافة الكثٌر من المقاالت حول الثقافة، ولم ٌكتؾ الدكتور اإلبراهٌمً بالحدٌث عن 

تناول الموضوع فً العالم العربً وافرٌقٌا الثقافة وهمومها فً الجزابر فقط ، بل 

بالتحلٌل والنقد، مع وضع خطط النهوض بهذا المٌدان الحٌوي والهام حتى ٌواكب 

 مٌادٌن التنمٌة األخرى.

وقد ربط الدكتور طالب اإلبراهٌمً     
1

فً معرض حدٌثه عن الثقافة فً الجزابر،  

جمٌع الوثابق المتوفرة عن الجزابر بٌنها وبٌن السٌاسة، والتارٌخ واللؽة، فٌذكر أن 

تشهد بؤن الثقافة فٌها كانت مزدهرة، وهً ثقافة منقولة بالرواٌة  0830قبٌل عام 

تتكون بالدرجة األولى من الشروح للمصنفات، ومن الحواشً على الشروح، وربما 

، كانت فقٌرة من حٌث التؤلٌؾ واإلبتكار ، إال أنها تظل مع ذلك، ثقافة وطنٌة أصٌلة 

تستمد قوتها من التراث القومً، وتستخدم اللؽة العربٌة للتعبٌر عن ذاتها، ولم ٌكن 

ٌنقصها " لكً تستعٌد تشاطها وتتفتح على العالم من حولها وتسٌر فً طرٌق التجدد 

والتطور، سوى التٌار الذي ٌبعث فٌها الحٌاة"
2
. 

تراث الثقافً هدفا لهجوم ؼٌر أن التٌار الذي جاءها كان تٌارا مخربا، إذ كان ال     

شدٌد من قبل المستعمر، ألن فرنسا لم تكتؾ بتجرٌد االنسان الجزابري من أرضه، 

ومسخ شخصٌته، بل عملت كذلك على افساد " األفبدة والعقول"
3

، وقد تجلى هذا 

العمل التخرٌبً فً إؼبلق المدارس والمساجد أو تحوٌلها إلى أؼراض أخرى، وفً 

كانت مراكز تثقٌؾ الشباب، وؼرس روح المقاومة فً أنفسهم، كما  هدم الزواٌا ألنها

أنها حولت الزواٌا ،التً سلمت من التخرٌب ،إلى أوكار تدٌن لها بالوالء، كما 

صادرت أموال األوقاؾ وممتلكاتها، وبذلك تم القضاء على الثقافة الجزابرٌة بقطع 

لمجال مفتوحا أمامها لتعلٌم الفرد الروافد التً كانت تؽذٌها وتنمٌها، وبعد هذا أصبح ا

الجزابري المؽلوب على أمره، ثقافة جدٌدة مطبقة فً ذلك نظرٌة أحد المفكرٌن 

االستعمارٌٌن الذي قال:" إن أحسن وسٌلة لتؽٌٌر الشعوب البدابٌة فً مستعمراتنا، 

ً وجعلهم أكثر والء وإخبلصا فً خدمتهم لمشارٌعنا، هو أن نقوم بتنشبة أبناء األهال

منذ الطفولة ، وأن نتٌح لهم الفرصة لمعاشرتنا باستمرار، وبذلك ٌتؤثرون بعاداتنا 

الفكرٌة، وتقالٌدنا ، فالمقصود باختصار هو أن نفتح لهم بعض المدارس لكً تتكٌؾ 

فٌها عقولهم حسب ما نرٌد"
4
. 

                                                           
-  الثانً، أبرز كتاب المجلة، ص   أنظر التعرٌؾ به فً الفصل الثانً، المبحث 
1
 .0975، الجزابر: أفرٌل/ماي 96" مجلة الثقافة، العدد تخلٌص الثقافة من الشوابب االستعمارٌةد.أحمد طالب اإلبراهٌمً:"  - 
2
 .06د. أحمد طالب اإلبراهٌمً : المرجع السابق ، ص   - 
3
 المكان نفسه.  - 
4
 .07المرجع نفسه، ص   - 
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  -رؼم المجهودات المبذولة من أجل تطبٌقها   -ؼٌر أن هذه النظرٌة لم تتحقق     

إذ احتفظ الشعب الجزابري بتقالٌده وعاداته، وكانت خٌر وسٌلة ٌرتبط بها بماضٌه 

األصٌل، وقد ساعد على ذلك جهود اإلصبلحٌٌن من العلماء وأتباعهم من مناضلً 

الحركة الوطنٌة، ومع ذلك ، فبل ٌمكن تجاهل تكوٌن نخبة من المثقفٌن الجزابرٌٌن 

ٌشعرون بالؽربة بٌن ذوٌهم، وانقطعوا عن تؽذوا بالثقافة الفرنسٌة ، وأصبحوا 

الجماهٌر الشعبٌة ، وتنكروا للتقالٌد وتشبهوا بؤسٌادهم، ونسوا هوٌتهم الثقافٌة ، هذه 

الهوٌة التً تعتبر من المقومات األساسٌة للشخصٌة الوطنٌة،وألن المحافظة علٌها 

ه تشوٌه هو الشرط األساس للمحافظة على االستقبلل، وال شك أن االستبلب فٌ

 للشخصٌة ومسخ لها ،ومن أبشع أنواعه استبلب العقول.

ولذلك بات من الضروري السعً الجاد والعمل المتواصل من أجل "تصفٌة      

االستعمار الثقافً"
1

، وجعله أحد األهداؾ الكبرى للسٌاسة الثقافٌة فً الببلد،  

براهٌمًولمعالجة القضٌة على الصعٌد العملً ٌقترح الدكتور طالب اإل
2

، تسخٌر 

وسابل االعبلم الجماهٌري كالسنما والنشر فً خدمة سٌاسة ثقافٌة وطنٌة أصٌلة تنبع 

من الشعب وتهدؾ إلى ترقٌة أبنابه، أما على الصعٌد الفكري ، فإن الجهود التً 

ٌنبؽً أن تبذل كبٌرة جدا، خاصة وأن كثٌرا من الناس ٌقعون ضحاٌا التزٌٌؾ 

العونه فً كتب المستشرقٌن وؼٌرهم ، وال شك أن مجال والتضلٌل نتٌجة لما ٌط

 العمل واسع فً مٌدان العلوم االجتماعٌة للقضاء على االستعمار الثقافً.

أما عن التراث فرأي الدكتور طالب اإلبراهٌمً فٌه  ٌتفق مع أطروحة الدكتور      

ٌُحتفظ منه ولد خلٌفة من ناحٌة إحٌاء التراث وتفحصه " بمنظار النقد العلمً، و أن 

ٌُطرح ما فٌه من خرافات  بكل ما ٌمكن أن ٌخدم االحتٌاجات الوطنٌة األساسٌة ، وأن 

وأباطٌل"
3
. 

ؼٌر أن الدكتور طالب اإلبراهٌمً ٌذّكر بؤن موقفه ٌختلؾ بحسب ما إذا كان      

 األمر ٌتعلق بالتراث االستعماري أو بالتراث العربً اإلسبلمً.

االستعماري ٌحذر الدكتور طالب اإلبلراهٌمً من الوقوع فً فبالنسبة للتراث      

مؽبة " التقلٌد األعمى للنماذج الموروثة من عهد االستعمار"
4

، وٌقصد بشكل خاص 

بعد عشر  –قضٌة اللؽة الفرنسٌة، وٌشٌر إلى المدرسة الجزابرٌة التً أصبحت 

فها الخاصة، وإن حقٌقة ملموسة بؤجهزتها وبرامجها وأهدا   -سنوات من االستقبلل

كانت ال تزال خاضعة لئلزدواجٌة، فهً إزدواجٌة ظرفٌة ، لٌست قابمة على منطلق 

عقابدي، أو على أساس جعل اللؽة العربٌة منحصرة فً فنون األدب وتخصٌص 

مٌدان العلوم للؽة الفرنسٌة، كما ال ٌنبؽً أن ٌفهم من هذه االزدواجٌة ، أن العربٌة 

                                                           
1
 .0976،الجزابر: دٌسمبر/جانفً 30"  مجلة الثقافة، العدد المنطلقات السٌاسٌة للثقافة فً افرٌقٌاألبراهٌمً: " د. طالب ا  - 
2
 المرجع نفسه.  - 
3
 .04، ص 0979، الجزابر:ماي /جوٌلٌة 9و8" مجلة الثقافة، العدد التجربة الجزابرٌة فً الثورة الثقافٌةد. طالب اإلبراهٌمً :"   - 
4
 نفسه.المكان   - 
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لتخاطب فً الشإون الٌومٌة، وأن الفرنسٌة هً لؽة الخاصة هً لؽة العامة وأداة ا

فً المختبرات واألوساط العلمٌة، بل اإلزدواجٌة  " مسؤلة تحتمها الظروؾ الراهنة، 

فً صالح الببلد ، ولعلنا سنكون مدة طوٌلة من الزمن فً حاجة إلى اللؽة الفرنسٌة 

مكن اللؽة العربٌة من مساٌرة لنتخذها نافذة مفتوحة على الحضارة التقنٌة، رٌثما تت

العصر الحدٌث والتجاوب معه، ورٌثما تتمكن الجزابر من تكوٌن إطاراتها 

الوطنٌةباللؽة


"
1

. 

من وجهة نظر طالب   -فالتراث الموروث عن االستعماري الفرنسً ٌتركز      

ت فً قضٌة واحدة هً اللؽة الفرنسٌة، ولكن الواقع أن هذه اللؽة كان  -اإلبراهٌمً 

البوابة التً دخلت منها عدة عادات وتقالٌد ال تمت ألصالتنا بشًء، بل تستمد 

أصولها من عقود االستعمار ، وزادتها وضعٌة الشعوب اإلسبلمٌة عامة ، والعربٌة 

بصفة خاصة، تجذرا وتعمقا، واحتوتها نظرٌة " ال حدود للثقافة" و " الوطنٌة 

 للفكر".

سبلمً، فٌإكد الدكتور، أنه تراثنا وجزء ال ٌتجزأ من أما عن التراث العربً اإل     

حٌاتنا، رؼم أننا لم نستطع خبلل ما ٌزٌد عن قرن من الزمان ، أن نفٌد منه أو 

نستفٌد، وإذا كنت الثورة الثقافٌة باألساس من أجل القضاء على الرواسب 

صلة بالتراث االستعمارٌة ، فإنها تعنً بالدرجة األولى الرجوع إلى األصل وإعادة ال

  -الذي ُطمست معالمه، ودخله الزٌؾ والتحرٌؾ خبلل عهود السٌطرة األجنبٌة  -

وذلك بالمحافظة علٌه ، ورعاٌته، ونشر المخطوطات القدٌمة، والعناٌة بالمتاحؾ 

والمكتبات ، واالعتناء باألماكن واآلثار التارٌخٌة


وؼٌرها من األعمال التً تجعل  

كل حلقة من سلسلة طوٌلة الحلقات، ضاربة فً أعماق كل جزابري ٌدرك أنه ٌش

التارٌخ ، وأنه السبٌل إلى بناء المستقبل بناء متٌنا إذا لم ٌكن األساس قابما على 

 معرفة ماضً الببلد معرفة صحٌحة.

و الحق أن الدكتور طالب اإلبراهٌمً لم ٌنس المسؤلة األمازٌؽٌة، وقرر أن     

مازٌػ من طرؾ " المإرخٌن المؽرضٌن"معظم ما ُكتب عن العرب واأل
2

ٌُقصد به   ،

تفرٌق الشعب الجزابري، والقول بؤن سكان الجزابر فٌهم العرب وفٌهم األمازٌػ قول 

ؼٌر صحٌح تارٌخٌا، ذلك أن العرب األوابل الذٌن استوطنوا الجزابر فً القرن 

، كما أن السابع المٌبلدي قد تزوجوا من نساء أمازٌؽٌات، فاختلطت بذلك الدماء

                                                           
 -  (( سنة؟) أنظر 09لست أدري هل ٌتحقق ذلك فً ٌوم ما ، وقد استؽرق إنشاء المكتب الدابم لتنسٌق التعرٌب فً الوطن العربً اثنى عشر 

 مقدمة الفصل (.     
1
 .05المرجع نفسه، ص   - 
 -   ًبخصوص إحٌاء التراث، وٌقضً هذا األمر بإنشاء لجنة   القوانٌن الوطنٌة الواجب تطبٌقها  0967دٌسمبر  90حدد األمر الرباسً الصادر ف

 بخصوص المحافظة على وادي مٌزاب 0970على مستوى الوطن، ولجان على مستوى الوالٌات مهمتها تطبٌق تلك القوانٌن، كما صدر قرار عام 

 نً لآلثار فً تاسٌلً انجارس، باإلضافة إلىووضع مشروع لرعاٌة جمٌع اآلثار الموجودة فً تلك المنطقة، كما جرى تنظٌم المتحؾ الوط     
 أعمال ترمٌم قلعة بنً حماد، ومسجد سٌدي عقبة ) بسكرة( وآثار المنصورة، وحً القصبة بالعاصمة وقصر أحمد باي بقسنطٌنة وؼٌرها من      
 المشارٌع .     

2
 .08المرجع نفسه، ص   - 
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الدٌن الذي بشروا به، واللؽة التً نشروها ، هم ومن أتى بعدهم من أبنابهم، أصبحا 

من أقوى الدعابم فً تعزٌز الصفوؾ ، وتوحٌد المشاعر، وتحصٌن الببلد من الؽزو 

الخاجً، وبناء على هذا ال ٌتكون " سكان الجزابر من عرب وأمازٌػ، كما ٌعتقد 

مزٌج عربً أمازٌؽً ٌإمن بعقٌدة واحدة، وبقٌم واحدة  البعض، بل أن هإالء السكان

، وٌستمٌت فً الدفاع عن أرض واحدة"
1
. 

فطالب اإلبراهٌمً إذن ، ٌلح على دور التارٌخ فً ؼرس فكرة االرتباط      

باألرض، وبث روح التآزر بٌن أبناء الشعب الواحد، وأن الثقافة الجزابري ٌنبؽً أن 

لتارٌخٌة للشعب، مع توجٌه النظر فً نفس الوقت نحو تندرج فً إطار الدٌمومة ا

المستقبل، والعمل بالثبلثٌة المعروفة: ضرورة الماضً لبناء الحاضر واستشراؾ 

 المستقبل.

 

 :الدكتور عبد المجٌد مزٌان : تمسك بالماضً ونظرة إلى المستقبل  - 4

  -ن قضاٌا التعلٌم إن الثقافات التً تتبناها الشعوب فً فترات ؼفلة الدولة ع      

تتقلص فٌها المعارؾ، بسبب اللجوء   -كما حصل فً العهد العثمانً فً الجزابر

للتقلٌد واالعتماد على تخزٌن هذه المعارؾ، ؼٌر مهتمة بالبحث والنقد والتحلٌل، 

ؼٌر أنها، رؼم هذا، تنقذ األساسٌات العقابدٌة، وتدعم أخبلقٌات المجتمع، وتنشر 

لحضارٌة بٌن الجماهٌر، وتثبت الشخصٌة الوطنٌة وتقضً على " المعارؾ والقٌم ا

األمٌة الحقٌقٌة التً هً أمٌة الؽفلة عن االنتماء التارٌخً"
2
. 

ومع هذه التحفظات ٌرى الدكتور مزٌان، بؤن فً الشهادات التً أتى بها      

 الؽربٌون من دارسٌن ورحالة وإدارٌٌن وتجار، وفً التقارٌر اإلدارٌة وصحافة

العصر) ما قبل االستقبلل( كثٌر من النصوص التً تطابق الواقع ، وتمكن الباحث 

المعاصر من دراسة الظواهر الثقافٌة من خبلل منظار الؽٌر، ومع ذلك فإن الدراسة 

من الداخل باستؽبلل الوثابق الوطنٌة من الثقافة المكتوبة، وتراجم المفكرٌن ، 

المتمكن فً ذاكرة الشعب، والوقوؾ على  والتوارٌخ المحلٌة، والتراث الشفوي

اآلثار الباقٌة من المإسسات الثقافٌة، ال ٌمكن أن ٌقوم بها الؽٌر وال أن ٌفهمها فهما 

عمٌقا مثل أبناء الوطن، ؼٌر أن هذا ؼٌر كاؾ فً نظر الدكتور مزٌان، الذي ٌعتقد 

تراث، بل إن بؤنه من التساهل البسٌط ، أن نجعل هوٌتنا الثقافٌة مجرد محافظة و

التراث ملك لنا أن تصرؾ فٌه انتقادا واستؽبلال وتجدٌدا ونقدا ، وال نعامله معاملة 

الجاهلٌن والعجزة و المعقدٌن بعقدة المحافظة المطلقة على كل تلٌد
3
. 

                                                           
1
 .09المرجع نفسه، ص   - 
2
 ، ص0985،الجزابر: نوفمبر/دٌسمبر 90" مجلة الثقافة، العددمن األنظمة الثقافٌة فً الجزابر قبل االستعمار:"  د. عبد المجٌد مزٌان  - 
3
 .0983،الجزابر: جوٌلٌة/أوت 76" مجلة الثقافة ، العدد لٌس األمن الثقافً مجرد وقاٌاتد. عبد المجٌد مزٌان: "   - 
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كان إبداعا من مفكرٌن وعلماء وأدباء جزابرٌٌن ،   -فً وقته   -إن التراث      

ٌقل أهمٌة عن نصٌب الجهد الجماعً، والتعامل مع  ونصٌب الجهد الشخصً فٌه ال

التراث الٌوم ، استمرارٌة فً نفس الجهد من حٌث استؽبلله العقبلنً لفابدة األمة 

وتحصٌل تطورها مع تماسك كٌانها وتركٌز ذاتٌتها، فلٌس كل نقد وانتقاء كفر 

 ن.بالماضً، وال كل محافظة إحٌاء وتمجٌد لمن سبق من المجتهدٌن المبدعٌ

وٌإكد الدكتور مزٌان     
1

، بؤن أي طرٌق نسٌر فٌه فً معركة التنٌة االقتصادٌة ،  

أو تثبٌت أركان االستقبلل، أو محاربة الكوارث االجتماعٌة الموروثة عن عهد 

االنحطاط واالستعمار، أو تحوٌل الذهنٌات الفاسدة إال ونجفً " بؤن تكوٌن االنسان 

وال ٌمكن ألمة تعترضها مثل هذه المسإولٌات  هو المحور األساسً لكل نضال،

الضخمة، أن تتساهل فً نظرٌاتها وممارساتها الثقافٌة"
2

و ذلك ألن األمن الثقافً  

ٌُطرح بمنظار إجمالً وشمولً، فإما البقاء بالفطنة والوعً والكفاح، أو الزوال 

 بالؽفلة والتساهل والبلمباالة.

 

 :الخبلصة

مع اختبلفات بسٌطة فً   -م أن هناك اجماع عام من كل ما تقد نستخلص     

على أن الثقافة هً عنوان التحرر وبذرته التً ٌثبت بها تحكم االنسان   -الجزبٌات 

فً ذاته، وتتؤكد سلطته على محٌطه، وأن أكبر األخطار التً تهدد الببلد هو الؽزو 

ٌة باسم الحضارات الثقافً، وخاصة الخفً منه، الذي ٌلجؤ إلى إثارة النعرات العرق

عنوان   -القدٌمة، والتراث القومً، مع مخططاته لمحاربة اللؽة القومٌة أو الوطنٌة

وتشوٌه التارٌخ اإلسبلمً ، واستؽبلل وسابل االعبلم لترسٌخ القٌم   -الحرٌة الفكرٌة

االستهبلكٌة الؽربٌة، ولمواجهة ذلك ومحاربته، ال بد من ثورة ثقافٌة شاملة ، تعتمد 

وط األساسٌة إلٌدٌولوجٌة الببلد السٌاسٌة والعقدٌة، وترسم أهدافا واضحة الخط

المعالم، تجعل نقطة انطبلقها التراث القومً الحضاري ، بعد دراسته ونقده 

واستخبلص العصارة المفٌدة منه ، وٌلخص ذلك كله اإلمام الشٌخ عبد الحمٌد بن 

نً وٌإثر فً سٌره، من كان من بادٌس الذي قال:" ... وإنما ٌنفع المجتمع االنسا

الشعوب قد شعر بنفسه، فنظر إلى ماضٌه وحاضره ومستقبله، فؤخذ األصول الثابتة 

من الماضً، وأصلح من شؤنه فً الحاضر، ومد ٌده لبناء المستقبل، ٌتناةل من زمنه 

وأمم عصره ما ٌصلح لبنابه، معرضا عما الحاجة له به، أو ما ال ٌناسب شكل بنابه، 

وضعه على مقتضى ذوقه ومصلحته" الذي
3
. 

             ******************************************

                                                           
1
 المرجع نفسه.  - 
2
 .09المرجع نفسه، ص   - 
3
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 .المعرفة التارٌخٌة فً الحٌاة الثقافٌة: الفصل الرابع

 .ألكادمٌٌنا ٜانًعرفح انتاريخيح نذ: المبحث الثانً

ة، فهً تستعمل فً مصطلح الثقافة من الكلمات التً ٌكثر استعمالها فً حٌاتنا المعاصر    

المجالس والندوات واللقاءات المختلفة ، وتعنً فً أؼلب األحٌان المعارؾ الواسعة التً 

تكسب اإلنسان القدرة على الفهم واالستنتاج ، وتفتح أمامه المجال لعقد المقارنات بٌن 

 المعلومات التً ٌتلقاها، وتخلق فٌه ذوقا خاصا ، وتخلع على وعٌه المرونة والشمول،

وخاصة فً ما ٌتعلق بمٌوله الفنٌة واتجاهاته الفكرٌة
1

، والواقع أن الثقافة تعنً أكثر من 

هذا،  فهً تعنً قبل كل شٌا المقومات التً تتمٌز بها المجموعة البشرٌة الواحدة وهً : 

اللؽة والتراث والقٌم والعادات والمعتقدات والتقالٌد وؼٌرها , و قد تعنً ، بالتالً، االعتزاز 

بذلك كله،  إذ ال ٌمكن الحدٌث عن ثقافة شعب ما إال إذا عبرت عن أصالته القومٌة ، وحٌن 

ٌفقد هذا الشعب ، أو هذه المجموعة البشرٌة الواحدة، شٌبا من مقوماتها تهتز شخصٌتها ، 

وٌتطرق الخلل إلى كٌانها ، فتفقد الصلة بماضٌها تدرٌجٌا، وتنسى تارٌخها وحضارتها وكل 

لى أذهان أفرادها ذكر األجداد ومآثرهم شٌبا فشٌبا، وفً النهاٌة تذوب فً ؼٌرها ما ٌعٌد إ

  -كما سبقت اإلشارة -وال ٌبقى لها أثر،  وهذا ما حاول االستعمار الوصول إلٌه فً الجزابر 

 ومن وسابله  فً تحقٌق ذلك:

محاولة فرض مظاهر االؼتراب اللؽوي والفكري والثقافً على أبناء الشعب   -

 جزابري وخاصة أجٌاله الناشبة .ال

 محاولة طمس معالم الشخصٌة الثقافٌة الجزابرٌة. -

 محاولة اؼراق المجتمع الجزابري بمواد مناهضة للقٌم الثقافٌة الصحٌحة. -

 العمل على تؽٌٌر البناء االجتماعً و السكانً. -

 السعً فً تزٌٌؾ التارٌخ الوطنً ، وخاصة التارٌخ اإلسبلمً. -

 ات الثقافٌة وانتهاك المقدسات الدٌنٌة.العبث بالممتلك -
                                                           

1
 .23، ٓ 0996"، شركة دار األمة للطباعة والنشر، الجزابر:هذى هً الثقافةد.أحمد بن نعمان:" - 
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ولهذا وجدت الجزابر نفسها ، ؼداة االستقبلل ، أمام وضعٌة ثقافٌة مزرٌة، وكان من 

الضروري وضع سٌاسة ثقافٌة واضحة المعالم ، محددة األهداؾ، والقٌام بثورة ثقافٌة 

م على تراث لترمٌم  المتهدم، وإصبلح الفاسد، ونفض ؼبار العقود الزمنٌة المتراك

 الشعب وثقافته األصٌلة.

وإذا كان المبحث السابق قد تناول الثورة الثقافٌة فً الجزابر من المنظور      

الذٌن  االٌدٌولوجً ، مع التعرؾ على آراء وأطروحات بعض المثقفٌن من السٌاسٌٌن 

ة ٌشؽلون ، أو سبق لهم أن شؽلوا، مناصب هامة فً الحزب والدولة ونظرتهم للثقاف

والتراث، فسٌكون األكادٌمٌون هم موضع االهتمام فً هذا  المبحث ، دابما من خبلل ما 

( والشخصٌات التً 0989  - 0970نشر فً مجلة الثقافة طوال  فترة الدراسة ) 

سٌشملها هذا المبحث هً : الدكتور أبو القاسم سعد هللا ، والدكتور محمود بوعٌاد ، 

صالح خرفً ، و الدكتور ناصر الدٌن سعٌدونً ،  والدكتور أحمد جبار والدكتور

 والدكتور تركً رابح ، وهو اختٌار عشوابً ال ٌخضع ألي تصنٌؾ أو ترتٌب.

 :الدكتور أبو القاسم سعد هللا والتراث الثقافً فً الجزائر  -

من الطبٌعً جدا أن تكون البداٌة فً هذا الموضوع ، مع عمٌد المإرخٌن الجزابرٌٌن      

أبو القاسم سعد هللا ، وهو صاحب موسوعة  تارٌخ الجزابر الثقافً الدكتور


، فضبل على 

كتاباته المتنوعة حول الثقافة والتارٌخ والتراث والتً تزٌد عن خمسٌن كتابا بٌن مإلؾ 

ومترجم ومحقق


. 

وقد نشر الدكتور سعد هللا فً مجلة الثقافة  بحثا قٌما  بعنوان:"الثقافة ومدارسها فً      

 الجزابر قبل االحتبلل وخبلل االحتبلل حتى عشٌة الثورة التحرٌرٌة" .من أهم ما جاء فٌه: 

 

                                                           
 -   ألسباب شرحها 0998 سنة ، أما بقٌة األجزاء فلم تصدر إال0985،والثانً  سنة 0980كتاب فً تسعة أجزاء ، صدر الجزء األول  منه سنة 

 ، وقد أهداه المإلؾ إلى " جٌل ما بعد 0954إلى سنة  0500المإلؾ فً مقدمة الجزء األول، وٌبحث الكتاب تارٌخ الجزابر الثقافً من سنة      

 بانتاجهم". الثورة، إلى أطفال الجزابر الٌوم الذٌن سٌنشرون ؼدا كنوز الثقافة العربٌة اإلسبلمٌة لببلدهم وٌثرونها     
  

 - بر من بعض مإلفاته باإلضافة إلى موسوعة تارٌخ الجزابر الثقافً، الحركة الوطنٌة الجزابرٌة فً أربعة أجزاء، أبحاث وآراء فً تارٌخ الجزا 
 فً حمسة أجزاء، تجارب فً األدب والرحلة، شاعر الجزابر محمد العٌد آل خلٌفة وؼٌرها،     
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 : 6998 – 6999المدرسة التقلٌدٌة   - 0

وهو تارٌخ انتهاء  0848ٌمتد زمن هذه المدرسة من أواخر العهد العثمانً حتى سنة      

طٌنة فً الشرق الجزابري، وقد مقاومة األمٌر عبد القادر فً الؽرب، والحاج أحمد باي قسن

شهدت هذه الفترة ، رؼم قصرها ، صراعا حادا بٌن الحضارة الؽازٌة  )االوروبٌة 

الفرنسٌة( وبٌن الحضارة المؽزوة ) اإلسبلمٌة الجزابرٌة( وٌمثل هذه المدرسة عدد من 

المثقفٌن منهم: األمٌر عبد القادر، وحمدان خوجة


، و ابن العنابً


بطً، و ابن الكبا


 ،

وابن روٌلة


، و ٌبلحظ أنهم جمٌعا قد هاجروا أو أُبعدوا من الببلد تاركٌن فراؼا كبٌرا 

فً األوساط المثقفة، وأصبحت الببلد بعدهم دون نخبة متنورة تدافع عن مصالحها الذاتٌة 

 والحضارٌة.

 

 :6999 – 6999المدرسة  المخضرمة   - 9

ا ارتباطا بالفكرة الوطنٌة، وأبعدها عن الدعوة إلى وهً أضعؾ المدارس إنتاجا وأقله     

 النقد السٌاسً واالصبلح االجتماعً.

وٌمثل هذه المدرسة المخضرمة طابفة من الكتاب والعلماء " الذٌن جمعوا إلى التقالٌد      

القدٌمة صبلتهم بالحضارة الؽربٌة ولو بصورة ضعٌفة ..."
1

، كما جمعوا إلى معارفهم 

 ؾ جدٌدة تولوها لدى إدارة االحتبلل )السادة الجدد( ومنهم:القدٌمة وظاب

                                                           
 -  ( مثقؾ وكاتب جزابري لشتهر بالثراء و الجاه فً عصره ، من آثاره: كتاب المرآة، وكتاب اتحاؾ األدباء فً 0849 -0773) حمدان خوجة 

  معجم أعبلم الجزابر.)بوصفصاؾ و مجموعة من األساتذة :"0833االحتراز من الوباء، ومذكرة إلى اللجنة االفرٌقٌة صدرت ببارٌس سنة      

 (.009،ص 9" جالعشرٌننٌن التاسع عشر وفً القر                   
-  ً( عالم دٌن تولى القضاء الحنفً فً مدٌنة الجزابر وكان مجددا فً فتاوٌه ترك العدٌد من الكتب الفقهٌة )سعد هللا:0850 -0775) ابن العناب 

 (. 39، ص 9"،جتارٌخ الجزابر الثقافً"                   
- ًولد فً مدٌنة الجزابر، و تعود عابلته إلى أصول أندلسٌة اشتؽل بالتدرٌس ثم تولى منصب القضاء على ( 0860 -0773)ابن الكبابط 

 المذهب المالكً على إثر خبلؾ مع السلطات الفرنسٌة نفً هو وابنه، ثم سمح بالتوجه إلى االسكندرٌة فً مصر حٌث لحق بابن العنابً.      

 (. 090، ص0مرجع سابق، ج) معجم األعبلم ،                    
- كان كاتبا لدى األمٌر عبد القادر، وهو الذي حرر له التنظٌمات الخاصة بالجٌش باسم ) وشاح الكتابب( وقد نشرها محمد بن عبد  ابن روٌلة: 

 .)سعد هللا:"تارٌخ الجزابر 0855سنة ، وهاجر ابن روٌلة إلى المشرق قبل األمٌر ومات فً الشام حوالً 0968الكرٌم،  الجزابر                   

 (.69، ص6الثقافً" ج                  
1
 ،  الجزابر    79" مجلة الثقافة ، العدد ، دراسة مركزة على الجزابر0830/0954مدارس الثقافة العربٌة فً المؽرب العربًد. سعد هللا :"   - 

 .67، ص 0984جانفً/ فٌفري                 

 ـ  619ـ                                                                         
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محمد الشاذلً القسنطٌنً 


،ومحمد الصالح العنتري


، وعلً بن الحفاؾ


 ، وؼٌرهم.

 :6869  - 6999المدرسة المستنٌرة   - 3

وهو عهد شهدت فٌه الثقافة انطبلقة خصبة على ٌد مجموعة من المثقفٌن الموظفٌن      

ن الذٌن جمعوا إلى الثقافة العربٌة  ثقافة المحتل وطرٌقة تفكٌره ونظمه االجتماعٌة المستنٌرٌ

 والسٌاسٌة، وقد برزت أعمال هذه المدرسة فً ثبلثة مٌادٌن هً:

ٌتعلق بالتراث وقد اهتم باالنتاج فٌه على الخصوص المفكرون أمثال:  المٌدان األول  -

عبد القادر المجاوي


ناوي، و أبو القاسم الحف


، ومحمد ابن أبً شنب


. 

  

                                                           
 -  ً( فقٌه وأدٌب وقاضً جزابري، ولد ببلدة فج مزالة) والٌة مٌلة حالٌا( عمل قاضٌا ملكٌا فً قسنطٌنة   0877 -0807)محمد الشاذلً القسنطٌن 

 . (179، ٓ 2ِؼغُ أػالَ اٌغيائو، طبعض القصابد والكتابات النثرٌة )كما ُعٌن مدٌرا لمدرسة قسنطٌنة، من آثاره              
- مفكر ومإرخ جزابري ولد فً تارٌخ مجهول بقسنطٌنة، ٌعد العنتري المإرخ األول لقسنطٌنة فً     0876توفً عام  محمد الصالح العنتري ، 

 (. 936،ص 9فرٌدة المإنسة، و مجاعات قسنطٌنة)معجم أعبلم الجزابر جنهاٌة العهد العثمانً، من آثاره: هدٌة اإلخوان... و ال            
- للهجرة، وال ٌعرؾ تارٌخ مٌبلده ) الحفناوي: تعرٌؾ    0307مفتً المالكٌة بالجزابر، عالم فً الفقه والحدٌث، توفً عام : علً بن الحفاؾ 

 (. 0990ر، ، موفم للنش89الخلؾ برجال السلؾ، الجزء الثانً ، ص             
- (مصلح وعالم نحوي من علماء تلمسان، درس بمدرسة قسنطٌنة، ثم انتقل إلى الجزابر العاصمة وعمل 0904 -0848)عبد القادر المحاوي 

 ،9لجزابر، جبالمدرسة الثعالبٌة،  له آثار كثٌرة منها : إرشاد المتعلمٌن  و شرح الجمل النحوٌة و االقتصاد السٌاسً)معجم أعبلم ا           
 (. 999ص            

- ( ٌلقب بابن عروس، أدٌب ومإرخ موسوعً جزابري من قرٌة الدٌس قرب مدٌنة بوسعادة، ٌعتبر من               0949 -0859)أبو القاسم الحفناوي 

 راث العربً القدٌم، له انتاج كثٌر فً التؤلٌؾ والترجمة،  العلماء الجزابرٌٌن المتؤثرٌن بالنهضة العربٌة فً المشرق والمهتمٌن بإحٌاء الت            

 , و معجم أعبلم الجزابر88،ص3،)سعد هللا:" تارٌخ الجزابر الثقافً"ج0906أشهر كتبه: "تعرٌؾ  الخلؾ برجال السلؾ "طبع سنة             

 (.56ن ص 9ج             
- ة،عٌن فً مدرسة قسنطٌنة خلفا لعبد القادر المجاوي، كان عضوا فً المجلس العلمً ( ولد  قرب المد0999ٌ -0869)محمد بن أبً شنب 

 اإلستعماري وعضوا فً مإتمر المستشرقٌن فً الرباط، كما كان عضوا بالمجلس العلمً العربً فً دمشق، حصل على الدكتوراه فً             

 (.050ؾ ومحقق ومترجم )معجم أعبلم الجزابر، ص كتاب بٌن مإل 94، ترك حوالً 0990اآلداب سنة             
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ٌتعلق بالقضاٌا االجتماعٌة الراهنة ) تلك الفترة( وقد الؾ فٌه   والمٌدان الثانً -

بالخصوص عبد الحلٌم بن سماٌة


، والمولود بن الموهوب


، و أحمد بن زكري


 ،

د باإلضافة إلى مٌدان ثالث هو الصحافة العربٌة التً ساهم فٌها الشٌخ محمو

كحول


، وعمر بن قدور 


، وعمر راسم 


، مساهمة رابدة وواضحة
1
. 

 :6819 -6899المدرسة اإلصالحٌة   - 4

هذه المدرسة ال تعنً جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزابرٌٌن، كما قد ٌتبادر إلى الذهن،        

ب الثقافة العربٌة ألن مفهوم اإلصبلح أوسع وأقدم من ذلك فعدد من المثقفٌن ) من أصحا

الفرنسٌة( كانوا مصلحٌن ولم ٌكونوا أعضاء فً جمعٌة العلماء ، وكانوا ٌخالفونها فً 

بعض مبادبها وؼاٌاتها، وقد ظهرت هذه المدرسة بعد الحرب العالمٌة األولى ، نتٌجة 

عوامل وأسباب موضوعٌة، أدت إلى حدوث تطور فً الفكر والثقافة والسٌاسة، وقد تمٌزت 

المدرسة باإلٌمان بالوطنٌة الجزابرٌة،إذ جعلت همها بعث الشخصٌة الجزابرٌة المتمثلة هذه 

 فً الثقافة العربٌة ) اللؽة ، التعلٌم، التقالٌد( والتعالٌم اإلسبلمٌة الصحٌحة، وخـــــبلصة هذه 

 

                                                           
 - ( ولد بمدٌنة الجزابر من عابلة تركٌة، كان ٌجٌد اللؽة الفرنسٌة والعبرٌة إلى جانب اللؽة العربٌة، كان 0933 -0866) عبد الحلٌم بن سماٌة 

 الجدٌد بالعاصمة، وفً المدرسة الرسمٌة ، ترك مجموعة من  رجبل مصلحا فً  المٌادٌن االجتماعٌة والدٌنٌة واللؽوٌة ، درس فً الجامع          

 (.93، ص 3الكتب فً الدٌن واللؽة والفلسفة سعد هللا: تارٌخ الجزابر الثقافً، ج          
- ( كاتب خطٌب وشاعر، نشؤ وتعلم بقسنطٌنة وتولى اإلفتاء فٌها لمدة طوٌلة ثم التحق بمنصب0939 -0866المولود بن الموهوب )   افتاء جامع 

 جامع بارٌس، كما تولى التدرٌس بمدرسة قسنطٌنة الرسمٌة ، ترك مجموعة من الكتب الدٌنٌة فً التصوؾ والتوحٌد)معجم أعبلم           

 (.034ن ص 0أعبلم الجزابر، ج         
-  فً زاوٌة عبد الرحمن الٌلولً، ثم انتقل إلى الجزابرأحمد بن زكري ، باحث من موالٌد نهاٌة القرن التاسع عشر بقرٌة آزفون، تابع دراسته 

 ، من آثاره كتاب: أوضح الدالبل فً وجوب إصبلح الزواٌا0904، توفً سنة 0908العاصمة حٌث تةلى االفتاء بالجامع الكبٌرفً سنة         

 (.74، ص 9003زابر:(،)موسوعة العلماء واألدباء الجزابرٌٌن، دار الحضارة، الج0903بببلد القبابل)        
-  (من موالٌد مدٌنة قسنطٌنة، عمل فً جرٌدة" النشرة الرسمٌة" التً كانت0936فً كتاب الذاكرة الجزابرٌة/ 0875-0870محمود كحول ) 

 انشرع فً إصدار كتاب سنوي بعنو 0900أصدر جرٌدة " كوكب افرٌقٌا" وفً سنة  0907تصدرها السلطات الفرنسٌة ، فً سنة         

 )موسوعة العلماء  09/08/0936، مات مقتوال ٌوم 0909" التقوٌم الجزابري" الذي ظهر منه ثبلثة أعداد، ُعٌن مفتٌا حنفٌا للجزابر سنة        

 (. 940، ص 9003و األدباء الجزابرٌٌن، دار الحضارة، الجزابر :       
- ( صحفً وكاتب وشاعر جزابري، 0939-0886عمر بن قدور )  ًمن رواد الصحافة العربٌة الوطنٌة فً الجزابر، عرؾ إلتجاهه السلف 

 )معجم أعبلم الجزابر، 0990ثم حولها إلى مجلة سنة  0903ولد بمدٌنة الجزابر وبها نشؤ وتعلم،أنشؤ جرٌدة الفاروق سنة  و اإلصبلحً،       

 (.009، ص 0ج       
- ( صحافً وخطاط ج0959 -0883عمر راسم ) زابري، اشتهر بالخط العربً الجمٌل وبمقدرته فً رسم المنمنمات، ولد بمدٌنة الجزابر 

 ، كان اسمه 0903،ثم جرٌدة ذو الفقار عام 0908و تعلم فً كتاتٌبها ثم اعتمد على نفسه فتعلم العربٌة والفرنسٌة ، أنشؤ جرٌدة الجزابر عام       

 ابٌن: تفسٌر القرآن الكرٌم كتبه فً السجن، و تراجم علماء الجزابر،والكثٌر من المقاالت فً االجتماع المستعار أبو منصور الصنهاجً، له كت      

 .989،ص5والسٌاسة والفن نشرها فً العدٌد من الصحؾ العربٌة والفرنسٌة فً الجزابر وتونس والمؽرب )سعد هللا، تارٌخ الجزابر الثقافً،ج     
1
  .79، ص د. سعد هللا ، المرجع نفسه  - 
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الدعوة  حسب الدكتور سعد هللا
1
 ٌخها "إن الجزابر التً تدعً فرنسا أنها قطعة منها، لها تار 

ولؽتها ودٌنها وأبطالها وعلماإها وتقالٌدها، فهً إذن لٌست فرنسٌة وال ٌمكن أن تكون 

فقد دخلت الجزابر فً مرحلة أخرى ، مرحلة الثورة الشاملة  0954كذلك"، أما بعد 

 للتخلص من االستعمار والتبعٌة السٌاسٌة واالقتصادٌة والثقافٌة.

بعد  –الجزابرٌة  رحلٌة فً صٌرورة الثقافة الوطنٌةوقد أفرز هذا التنوع أو هذه الم     

مشاكل ثقافٌة متعددة الجوانب ، خاصة فً ما ٌتعلق باللؽة العربٌة، التً ٌرى   -االستقبلل

الدكتور سعد هللا
2

أن " الفصل بٌنها وبٌن الوطن عبث ال طابل تحته"، ألنه بدون اللؽة  

ال طرٌقته فً التفكٌر، وال نظرته للحٌاة، العربٌة ال ٌمكن فهم نفسٌة الشعب الجزابري، و

ألن اللؽة " لٌست وعاء نستبدل به وعاء آخر متى أردنا"
3

، إن الفرنسً الذي ٌرفض أن 

ٌتكلم ؼٌر لؽته  أمام من الٌحسنها ، متعصب، ولكنه ٌعد ذلك مشرفا للؽته ووطنه، وأن 

ٌعتبر ذلك التزاما  الشٌوعً الذي ٌؤبى أن ٌتخلى عن عقٌدته أمام خصمه متزمت، ولكنه

بخط حزبه، وشرفا لمذهبه، فلماذا ال ٌكون األمر كذلك بالنسبة للجزابرٌٌن فٌما ٌتعلق 

بثقافتهم التً ال ٌمكن أن تنمو وتزدهر إال إذا ؼرست فً وعابها الطبٌعً وهو اللؽة 

 العربٌة.

لٌل ، وأعماله فً أما موقؾ الدكتور سعد هللا من التراث ، فبل ٌحتاج إلى تحلٌل ، أو تع     

المٌدان خٌر دلٌل عن اهتمامه الملحوظ بإحٌاء التراث الثقافً للجزابر ، فقد كتب عن محمد 

بن ابراهٌم باشا


من خبلل مخطوط  ٌحمل عنوان" حكاٌة العشاق فً الحب واالشتٌاق" مع  

 تحلٌل للقصة والعصر الذي كتبت فٌه والنوع األدبً الذي تمثله، كما تناول من عالم

المخطوطات أٌضا، شعر الشاذلً القسنطٌنً


، مع التعرٌؾ بالشاعر وعصره، أما كتابته 

عن محمد بن أبً شنب فقد ركزت على العبلقات التً كانت تجمع علماء الجزابر بعلماء 

                                                           
1
 .                                                              ـ  90د. سعد هللا ، المرجع نفسه، ص   - 
2
 .006، ص 0977، الجزابر: أوت/سبتمبر  40" مجلة الثقافة، العدد منطلقات فكرٌةد. سعد هللا:"   - 
3
 المكان نفسه.  - 
 -  باب إحٌاء التراث. 0970ٌل القصة أنظر مجلة الثقافة، العدد األول، مارس للتعرؾ على حٌاة الكاتب وتفاص ، 
-   باب : عالم المخطوطات.0979، الجزابر: 00للمزٌد من التفاصٌل أنظر مجلة الثقافة ، العدد ، 

 

 ـ  611ـ                                                                         
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المشرق العربً من خبلل الرسابل التً تبادلها المفكر الجزابري )محمد بن أبً شنب( مع 

رد علًالمإرخ السوري محمد ك


، ولهذه الرسابل قٌمة تارخٌة هامة ، فهً تبٌن الصلة 

الوثٌقة بٌن علماء المشرق والمؽرب العربٌٌن،  القابمة على الثقافة العربٌة و التقالٌد 

اإلسبلمٌة ، وهً تظهر أٌضا المكانة التً احتلها بعض الجزابرٌٌن فً العلم والفكر

 . 

ً أحمد بن عمار الجزابريكما خص الدكتور سعد هللا، المفت     


ببحث تحدث فٌه عن  

حٌاته، وعمله بالتدرٌس فً الجامع الكبٌر بالعاصمة ومإلفاته ورحبلته وإجازته لمحمد 

خلٌل المرادي التً كتبت بخط ٌده ) ٌد المفتً ابن عمار( والنقطة الهامة فً هذه 

اإلجازة


 كما تشهد على ذلك كتبه. ، أنها تكشؾ عن ثقافة ابن عمار الفقهٌة واألدبٌة 

وقد نشر الدكتور سعد هللا الكثٌر من هذه البحوث التراثٌة القٌمة، التً ساهمت بشكل      

هام فً نشر التراث الفكري الجزابري بٌن المثقفٌن الجزابرٌٌن خاصة ، و المثقفٌن العرب 

االعتراؾ لعلماء بصفة عامة ، وما لذلك من آثار إٌجابٌة فً الربط بٌن الماضً والحاضر و

 هذه الببلد بفضلهم على الحركة العلمٌة و النهضة الفكرٌة داخل الوطن وخارجه.

فالدكتور أبو القاسم سعد هللا، إذن ٌجمع فً كتاباته بٌن هموم الهوٌة وما تعرضت له      

ل من نكبات إبان المرحلة اإلستعمارٌة وبٌن تراجم العلماء واألدباء وقادة األمة عموما، خبل

العهدٌن العثمانً واإلستعماري الفرنسً، فكتاباته مقارنة مع ؼٌره ممن تم  تناولهم بالدراسة 

فً هذه األطروحة ، تعد من الطراز األول فً مٌدان البحث التارٌخً خاصة، وفً الدفاع 

عن الهوٌة الوطنٌة والحضارٌة للشعب الجزابري ألنه ٌتتبع القضاٌا التارٌخٌة والثقافٌة من 

ورها ، وٌعتبر المادة التارٌخٌة هً السبلح القوي الذي ٌدافع به عن الشخصٌة الوطنٌة جذ

 لؤلمة الجزابرٌة.

                                                           
 -   باب دراسات ووثابق.0979، سبتمبر/أكتوبر 53من المعلومات حول الموضوع أنظر مجلة الثقافة ، العدد للمزٌد ، 
 -   برباسة محمد كرد علً. 0990كان محمد بن أبً شنب عضوا فً المجمع العلمً العربً الذي تؤسس فً دمشق عام 

 
 -  باب: دراسات ووثابق.0978جوٌلٌة ، الجزابر:جوان/45تفاصٌل أكثر فً مجلة الثقافة، العدد ، 

 
 

- بر تعتبر اإلجازة " شهادة كفاءة" أو تؤهٌل ٌستحق بها الُمجاز لقب " الشٌخ" أو " األستاذ" فً العلوم المجاز بها)سعد هللا:"تارٌخ الجزا
 (.39، ص 9الثقافً" ج
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وقد نشرفً مجلة الثقافة المعتمدة فً هذا البحث ،تسعة وعشرون موضوعا  تعد من      

 أهم المقاالت التً عرفها قراء هذه الدورٌة ثراء وتنوعا.

الدكتور محمود بوعٌاد  - 9


 :والتراث الوطنً المكتوب 

للدكتور بوعٌاد ) مدٌر المكتبة الوطنٌة بالجزابر فً فترة الدراسة( مساهمات كثٌرة      

 ا٢فو  منشورة فً مجلة الثقافة، بعضها تتناول موضوع التراث بصفة عامة، وبعضها

مخصص لدراسة شخصٌات بعٌنها، أو مخطوطات لكتاب جزابرٌٌن لم تجد طرٌقها إلى 

 ور بعد.الن

وٌعتقد الدكتور بوعٌاد     
1

بؤن اختبلؾ النظرة إلى آثار األجداد المكتوبة، وتقٌٌمها ،  

وتشعب اآلراء فً طرق إحٌابها وجعلها فً متناول الباحثٌن و المهتمٌن بماضً الببلد، ال 

دة ال ٌؽٌر مبدأ أساسٌا ال ٌمكن الحٌاد عنه أو تجاهله ، وهو أن تشٌٌد الثقافة الوطنٌة الجدٌ

ٌبنى إال على أساس قدٌم، ألن الروح واحدة، وال تختلؾ إال أسالٌب التعبٌر من عصر إلى 

عصر، وبؽٌر االطبلع على الماضً ، وبؽٌر التشبع بمخلفات اآلباء واألجداد ، وآرابهم ، 

 لن ٌكون للفرد الجزابري مستقبل أصٌل.

وٌقسم الدكتور بوعٌاد     
2

حدثٌن عن التراث الوطنً المكتوب المهتمٌن أو بصفة أدق المت 

 إلى قسمٌن:

القسم األول: المؽالون الذٌن ٌدعون بؤننا النعرؾ من تراثنا  الفكري إال النزر الٌسٌر، وأن 

المكتبات العامة والخاصة داخل القطر وخارجه، ال تزال مكتظة بالكتب الجزابرٌة المجهولة 

ٌن المعرفة ، من علوم إنسانٌة من بٌنها مخطوطات قٌمة تشمل موضوعاتها كل مٌاد

 ورٌاضٌات وعلوم تطبٌقٌة وفنون جمٌلة وؼٌرها.

                                                           
-  ارا ثقافٌا لدى رباسة الجمهورٌة ، من مإلفاته:"حرب التحرٌر فً كاتب جزابري من مدٌنة تلمسان، عمل مدٌرا للمكتبة الوطنٌة، ثم مستش 

 (77، ص 9003األدب والسمعٌات" و"تارٌخ بنً زٌان ملوك تلمسان") موسوعة العلماء واألدباء الجزابرٌٌن، دار الحضارة، الجزابر:     

1
 .80، ص 0970ماي ،الجزابر: 09"، مجلة الثقافة، العدد بالتراث الوطنً المكتود. أبو عٌاد:" - 

2
 .70المرجع نفسه، ص  - 
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وأما القسم الثانً : من المؽالٌن أٌضا ، ولكن فً االتجاه المعاكس، ممن ٌدعون بؤن األجداد 

لم ٌخلفوا إال العدد القلٌل من الكتب والرسابل ، وأن كل هذه المإلفات سواء فً العلوم 

م اآلداب، معروفة لدى االختصاصٌٌن، مذكورة فً الفهارس وكتب المراجع، الدٌنٌة البحتة أ

 فبل داعً إذن للبحث عن الباقً، إذ لٌس هناك باق جدٌر بالبحث والدراسة.

وٌمٌل الدكتور أبو عٌاد إلى رأي وسط، مفاده أن المقللٌن قد ؼلوا فً تقلٌلهم، كما أن      

كتب ُعرفت أو عرفتها أقلٌة ، وهناك كتب مازالت  المكثرٌن لم ٌوفقوا فً إكثارهم، فهناك

فً طً النسٌان" مما ٌجٌز لنا أن نقول أن تراثنا الفكري لٌس أقل ثروة نسبٌا، مما خلفته 

األمم األخرى من آثار، ولم ٌنقصه إال العناٌة واالهتمام"
1
. 

واعتمادا على تجربته فً المكتبة الوطنٌة، ٌقسم الدكتور أبوعٌاد     
2

راث الفكري الت 

 الوطنً إلى ثبلثة أقسام:

 الكتب المعروفة والكتب التً فً حكمها.  - 0

 الكتب المجهولة من طرؾ األكثرٌة.  - 9

الكتب التً لم تعط حقها من الدراسة، رؼم وجودها على رفوؾ بعض المكتبات وفً   - 3

 ملكٌة بعض الخواص.

ثم ٌفصل الدكتور أبو عٌاد        
3

اء أمثلة  وعناوٌن لبعض الكتب كل نوع مع إعط 

المطبوعة أو التً مازالت مخطوطة مع تحدٌد أماكن وجودها سواء داخل الوطن أو خارجه 

والمواضٌع التً تعالجها وأرقام حفظها مما أضفى على بحثه طابعا علمٌا وعملٌا هاما، ثم 

مكن، بدون كشؾ ٌقترح الطرق واألسالٌب الواجب استعمالها " لبعث هذه الذخابر التً ال ٌ

الؽطاء عنها وبدون نشرها وتناولها بالدراسة، أن نعرؾ ماضٌنا وأن نكّون لنا شخصٌة 

                                                           
1
 .70المرجع نفسه، ص   - 
2
 .75المرجع نفسه، ص   - 
3
 .79المرجع نفسه، ص   - 
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نبنً علٌها مستقببل"
1

، فنشر التراث واخراجه للناس قبل أن ٌضٌع وٌتبلشى نهابٌا، ٌعتبر 

 كفاحا لتحرٌر الفكر مثل الكفاح المسلح من أجل التحرٌر السٌاسً.

 :الحٌاة الثقافٌة الجزائرٌةإحٌاء التراث فً واقع 

باإلضافة إلى الدكتور سعد هللا والدكتور أبوعٌاد     


، عمل كثٌر من األكادمٌٌن مٌدانٌا  

على إحٌاء التراث الوطنً كل حسب طرٌقته ، وكؤمثلة تطبٌقٌة على ذلك تم اختٌار أربعة 

من وجهات مختلفة أعمال عشوابٌا ، ٌمكن تصنٌفها جمٌعا فً إطار إحٌاء التراث الوطنً 

 وجوانب متباٌنة.

(2009/حً 1941حدٌث مع الدكتور أحمد جبار)  - 1


 الباحث الجزابري فً تارٌخ 

 : الرٌاضٌات

ُسبل الدكتور عن الدوافع  التً جعلته ٌتخلى عن تدرٌس الرٌاضٌات وٌهتم بتارٌخها         

 فكان جوابه هو اآلتً:

ً فً الرٌاضٌات تدرٌجبا ) وهذا ٌرجع دون أوال: هناك دافع عاطفً، فقد قضى تخصص

شك إلى تواجدي فً الخارج( على الثقافة واللؽة العربٌة اللتٌن كان والدي قد لقنهما لً 

مقابل تضحٌات جسام، وهكذا فإن دراسة  تارٌخ الرٌاضٌات قد أتاحت لً فرصة االستعادة 

 التدرٌجٌة لما كنت قد فقدته.

بحاثً الجدٌدة كانت ستسمح لً باكتشاؾ مظاهر جدٌدة ثانٌا: هناك دافع ثقافً ألن أ

ومجهولة من تراثنا، كما ستساعدنً على فهم أحسن لتارٌخ حضارتنا وبالتالً فهم بعض 

 مظاهر حاضرنا، وباختصار فإن أبحاثً قد زودتنً بذاكرة ، وبمعدات جدٌدة.

حقل واسع للبحث لم ثالثا: هناك دافع علمً، لقد أدركت بسرعة أن تارٌخ العلوم العربٌة 

ٌستكشؾ منه إال القلٌل، لذا فهو جدٌر بؤن تتفرغ له طاقات جدٌدة تفرؼا كامبل، لقد ظل هذا 

                                                           
1
 .79المرجع نفسه، ص   - 
 -  .تمت االشارة  الٌهما بسبب اختٌارهما كنموذج فً البحث فقط 
-  معة بارٌس ) أورسً( منذ بداٌة السبعٌنات ، وهو عضو فً مجموعة عمل بالمركز أستاذ و باحث جزابري ٌدرس الرٌاضٌات بكلٌة العلوم جا 

 ، كما نشر العدٌد من األبحاث و حاضر فً عدة 0999الوطنً للبحوث العلمٌة ) الفرنسً( ، تولى وزارة التربٌة الوطنٌة بالجزابري سنة      

 (.090،ص9003زابرٌٌن، دار الحضارة، مإتمرات وملتقٌات علمٌة )موسوعة العلماء واألدباء الج     
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الحقل لمدة طوٌلة حكر للمستشرقٌن الؽربٌٌن الذٌن لم ٌكونوا حتى مإهلٌن لهذه الدراسات، 

ثقافً بسبب ضعؾ معرفتهم الرٌاضٌة والفزٌابٌة، لكنهم كانوا قد استؽلوا نفوذهم ال

وانتماءاتهم اإلدارٌة... فقالوا أشٌاء فً منتهى الحماقة نجمت عنها عواقب خطٌرة، إن هذه 

الوضعٌة االحتكارٌة كانت نتٌجة لعدم وجود باحثٌن متعددي االختصاصات ، أما الٌوم 

فاألمر ٌختلؾ فً بلداننا إذ أن طبلبنا الشباب لهم فً نفس الوقت " التقنٌة " والحافز وٌكفً 

ن توجٌههمإذ
1
. 

 ٌمكن أن  نستخلص من هذا الحوار عدة نقاط أساسٌة، أهمها:     

أوال: إن عدم استعمال أو ممارسة أٌة لؽة أو ثقافة ٌنتهً بها إلى الجمود و النسٌات وبالتالً 

 التبلشً والضٌاع.

ثانٌا: إنه لفهم حاضرنا و بعض مظاهر حضارتنا ، البد من االطبلع على ماضٌنا ، ألن 

لحاضر ؼرس الماضً والمستقبل جنً الحاضر،والتارٌخ سجل الزمن"، فهذه الثبلثٌة "ا

 المتبلزمة ضرورٌة لحٌاة األمم ، وبدونها ال تقدم وال ازدهار بل حتى الحٌاة.

المإهلٌن   -ثالثا: إن مٌدان البحث فً التراث ظل إلى عهد قرٌب حكرا على المستشرقٌن 

وا تارٌخنا  حسب أهوابهم ومٌولهم وأهدافهم، ونشروا من الذٌن كٌف  -منهم وؼٌر المإهلٌن

 تراثنا ما أرادوا، وأهملوا، بل وضٌعوا منه ما ال ٌتفق مع سٌاساتهم واتجاهاتهم.

رابعا: انه ال ٌعالج هذا الوضع إال أبناء الببلد وقد توفرت لدٌهم الوسابل، ٌبقى التوجٌه 

" خٌار األمة، وسادتها وقادتها، وحرس عزها والتقوٌم فهو واجب المثقفٌن والمفكرٌن ألنهم 

ومجدها، تقوم األمة نحوهم بواجب االعتبار والتقدٌر، وٌقومون هم بواجب القٌادة والتدبٌر، 

ومازالت عامة األمم ، من أول التارٌخ، تابعة لعلمابها، وأهل الرأي والبصٌرة فٌها، تحتاج 

ٌهم فً األمن لٌنهجوا لها سبٌل السعادة فً إلٌهم فً أٌام األمن، وفً أٌام الخوؾ، تحتاج ال

الحٌاة ، وٌؽذوها من علمهم وآرابهم، بما ٌحملها على االستقامة واالعتدال، وتحتاج إلٌهم فً 

                                                           
1
 .305و304، ص 0985،الجزابر: جانفً/فٌفري 85مجلة الثقافة، العدد   - 
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أٌام الخوؾ ، لٌحلوا لها المشكبلت المعقدة، وٌخرجوها من المضابق، محفوظة الشرؾ 

والمصلحة"
1
. 

أبو الٌقظان  - 2


لح خرفًفً الخالدٌن للدكتور صا 
2
: 

أبحاث ومقاالت تتناول حٌاة  –بٌن الحٌن واآلخر  –دأبت مجلة الثقافة على نشر      

وأعمال بعض الشخصٌات الوطنٌة التً أثرت الحٌاة الثقافٌة فً فترة ما من تارٌخ الجزابر، 

تطبٌقا لمبادئ السٌاسة الثقافٌة التً جعلت من أهدافها األولى إحٌاء التراث ، وفً هذا 

طار ٌندرج البحث الذي نشره الدكتور صالح خرفً حول الصحافً الوطنً الجزابري اال

أبوالٌقظان وهو من الصحافٌٌن المناضلٌن بالكلمة ضد وحشٌة االستعمار الفرنسً، وقد 

وٌمكن اعتباره من المدرسة اإلصبلحٌة ) حسب 1926أصدر جرٌدته األولى منذ سنة  

انت الصحافة كما قال شوقً آٌة الزمن الذي عاصره، تصنٌؾ الدكتور سعد هللا ( ، وإذا ك

فإنها تصبح معجزة حٌن تعٌش بقلم نزٌه، تحت نٌر مستعمر ؼاشم، وتصدع بقول الحق فً 

وجه محتل ظالم، وتكتب بالعربٌة فً ظل حكم ٌرى فً الحرؾ العربً أبشع مظاهر 

ة فٌها أفتك سبلح فً ٌد اإلرهاب الذي ٌهدد بقاءه ، وتنادي باإلصبلح فً فترة كانت الرجعٌ

، كما صودرت جرابده األخرى التً 1930الحاكم، ولذلك فقد صودرت الجرٌدة سنة 

أصدرها تباعا وبؤسماء مختلفة ) النور، الفرقان، األمة، البستان...( وقد بلػ عددها ثمانٌة 

ٌُنشر فٌها من مقاالت لٌست على هوى المستعمر جرابد ُمنعت كلها بسبب ما 
3
. 

                                                           
1
 .03، ص0985،الجزابر: سبتمبر/اكتوبر  89" مجلة الثقافة، العدد واجب المثقفٌن نحو األمةاإلمام محمد البشٌر اإلبراهٌمً ّ   - 
 -   ( :0973  - 0888أبو الٌقظان فً سطور.) 

 ولد بالقرارة ) الواحات(. 0888فً سنة   -     

 سافر إلى تونس للدراسة فً الزٌتونة و الخلدونٌة. 0909فً سنة   -     

 ترأس أول بعثة علمٌة جزابرٌة إلى تونس. 0904فً سنة   -     

 لعزٌز الثعالبً صداقة شخصٌة، وله فٌه قصابد.كان عضوا فً الحزب الحر الدستوري التونسً وتربطه بزعٌمه عبد ا 0990فً سنة   -     

 عاد إلى الجزابر. 0995فً سنة   -     

 أصدر أول جرابده ) وادي مٌزاب( تطبع فً تونس وتوزع فً الجزابر. 0996فً سنة   -     

 أسس ) المطبعة العربٌة( مطبعة وطنٌة عصرٌة. 0930فً سنة   -     

 المجلس اإلداري لجمعٌة العلماء المسلمٌن الجزابرٌٌن. انتخب عضوا فً 0934فً سنة   -     

 أصدر ) الفرقان( ثامنة جرابده. 0938فً سنة   -     

 نشر فً أكثر من جرٌدة ومجلة من بٌنها : الفاروق واالقدام فً الجزابر ، والمنٌر فً تونس ، والمنهاج فً القاهرة.     
 ومن آثاره: دٌوان أبً الٌقظان، سلٌمان باشا البارونً، سلم االستقامة، تارٌخ صحؾ أبً الٌقظانتفرغ لئلصبلح والتؤلٌؾ فً أواخر حٌاته      

 (.9003)موسوعة العلماء واألدباء الجزابرٌٌن، دار الحضارة، 0973مارس  30) مخطوط( ، توفً بمسقط رأسه ) القرارة( فً تارٌخ      
2
 .0973، الجزابر:أفرٌل/ماي 04ة الثقافة، العدد" مجلأبو الٌقظان فً الخالدٌند.صالح خرفً:"  - 
3
 .09المرجع نفسه ، ص  - 
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فقد تناولت هذه الجرابد مواضٌع متنوعة ، كمشارٌع اإلصبلح، وحرٌة الصحافة فً       

الجزابر فً تلك الفترة، مع المطالبة بتحسٌن أوضاع الجزابرٌٌن وحث القادرٌن منهم على 

التسلح بالعلم ، وإذكاء الروح الوطنٌة وتنوٌر األفكار تحضٌرا لها للمطالبة بالحرٌة 

 واالنعتاق.

كت لنا هذه الجرابد ، وؼٌرها لمثقفٌن جزابرٌٌن آخرٌن، رصٌدا ثقافٌا تارٌخٌا وقد تر     

وأدبٌا هاما ، ٌمكن استؽبلله تارٌخٌا ، ألنه ٌرصد الكثٌر من األحداث التً مرت بها الببلد، 

وأدبٌا ألنه ؼنً بالمقاالت والقصابد التً تعالج القضاٌا الوطنٌة ، وتحث على الكفاح 

ة فً مواجهة االحتبلل، وتلك كانت ؼاٌة االصبلح االجتماعً والنهضة والمقاومة والوحد

 الثقافٌة وصوال منها إلى التحرر واالستقبلل والوحدة الوطنٌة.

وقد قال أبو الٌقظان     
1
 فً االجتماع السنوي لجمعٌة العلماء المسلمٌن: 1934فً سنة  

 ةتنعشً األرواح منــــــا          الهبً فٌنا الحمٌـــ

 ؼٌرة االسبلم، أعنــــــً          ال دعاء الجاهلٌـــة

 حركً األعصاب، هزي          أنفسا منا قوٌـــــة

 رددي فً الشرق ذكرى          وثبات مؽربٌـــــة

 ثم قولً إننـــــا فً المــــــجد ،قــــــدما أخـــــوٌـــة

 ةواخــــتبلؾ الرأي ، ال          ٌفسد فً الود قضٌ

 كٌؾ ال تزهو الجزابر          بالحمٌا البابلٌـــــــة

 وبنو)مازٌػ(مع أبناء            )قحطـــــــان( الفتٌة

أصبحوا فً ردهــــة           النادي


 على أحسن نٌة 

                                                           
1
 .06المرجع نفسه ، ص  - 

 
 -  .نادي الترقً فً الجزابر العاصمة حٌث تعقد االجتماعات السنوٌة للجمعٌة 
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 فً حمى النادي تصافت        أنفس الشعب الزكٌة

 فً حمى النادي تبلشت         همزات العصرٌة

 دي تعالت           صرخة الشعب القوٌةفً حمى النا

فهذه القصٌدة وأمثالها تخلد األحداث الهامة وتضفً علٌها روحا حماسٌة ال بد منها فً      

مرحلة النضال القومً، وٌزخر التراث الثقافً الجزابري بؤمثال هذه األعمال وأصحابها من 

تها وأصالتها" ، وتضم أعداد مجلة مناضلً الكلمة فً سبٌل تحرٌر الببلد والحفاظ على " إنٌ

الثقافة الكثٌر من الصفحات المشرقة ، التً خصصها مثقفوا جزابر االستقبلل ومفكروها 

 للتعرٌؾ بشخصٌات أو أحداث أو وقابع أثرت التراث الوطنً، بل والعربً اإلسبلمً.

 

اصر الدٌن للدكتور ن الكتابات التارٌخٌة حول الفترة العثمانٌة من تارٌخ الجزابر –3

 سعٌدونً:

استؽرقت الفترة العثمانٌة  من تارٌخ الجزابر الحدٌث مدة تزٌد عن ثبلثة قرون      

 ( ومٌزتها اعتبارات هامة هً:1516/1830)

أنها فترة تعرضت فً مطلعها الببلد الجزابرٌة للؽزو االسبانً الذي تركز فً   -

وهران نفسها وبجاٌة ودلس  المدن الساحلٌة والموانًء كالمرسى الكبٌر بوهران ثم

ومستؽانم وؼٌرها
1
. 

هً فترة عاشت أثناءها الجزابر مرحلة حاسمة تمثلت بالخصوص فً مواجهة  -

 انجلترا(.  -فرنسا   -اعتداءات الدول األوروبٌة ) أسبانٌا 

لكون هذه الفترة تعتبر بمثابة المعبر الزمنً الذي حافظ على قٌم الجزابر الحضارٌة  -

اتها العربٌة اإلسبلمٌة ، بعد أن تبلورت واتضحت معالمها فً الفترة وتراثها ومقوم

 اإلسبلمٌة السابقة.

                                                           
1
 .309،ص9008، دار األمة، الجزابر:8،ط 9" جتارٌخ الجزابر العامعبد الرحمان الجٌبللً:"   - 
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انها فترة اكتمل فٌها كٌان الشعب الجزابري، وعرفت فٌها الببلد الجزابرٌة مقومات  -

الدولة الحدٌثة، وقد برز هذا الكٌان بالخصوص فً اختٌار عاصمة قارة، ورسم 

ع أجهزة إدارٌة ، وسن أنظمة اقتصادٌة ،وصك حدود معٌنة،وعلم وطنً، و وض

عملة نقدٌة،واقرار أوضاع اجتماعٌة ، وانتهاج عبلقات سٌاسٌة خارجٌة تتبلءم 

 وأوضاع الببلد آنذاك.

وٌرى الدكتور سعٌدونً     
1

، أنه رؼم  هذه االعتبارات التً اسبؽت على الوجود العثمانً 

نٌة لم تحظ بدراسات علمٌة متخصصة  ولم تلق فً الجزابر أهمٌة خاصة، فإن الفترة العثما

 االهتمام الجدٌر بها، وٌرد أسباب ذلك ألمرٌن:

األمر األول: أن الكتاب الفرنسٌٌن لم ٌكونوا ٌرون أي شًء جدٌر بالتنوٌه واالشادة من 

 تارٌخ الجزابر سوى العهد الرومانً، وفترة االحتبلل الفرنسً.

زابرٌٌن ظلوا هم اآلخرون ٌعتبرون الفترة العثمانٌة خاتمة أما األمر والثانً: أن الكتاب الج

 ألبحاثهم المتعلقة بالقرون الوسطى، وتمهٌدا لدراساتهم المتصلة بفترة االحتبلل.

ومن هنا فإن أؼلب الذٌن أرخوا للحركة الوطنٌة أرجعوا أصول هذه الحركة إلى      

الشعب الجزابري لئلحتبلل الفرنسً، مقاومة األمٌر عبد القادر، ورأوا أنها تنبع من رفض 

وبذلك انتهى أؼلبهم إلى القول بؤن تكوٌن األمة الجزابرٌة ٌرتبط باندالع المقاومة ضد 

الفرنسٌٌن " متجاهلٌن عن قصد أو عن ؼٌر قصد فترة ما قبل االحتبلل، التً عرفت أثناءها 

ٌن ٌرفضون فكرة الجزابر مقومات األمة وكٌان الدولة ، األمر الذي ٌجعل الجزابرٌ

االستعمار وأسلوب االحتبلل بكل الوسابل"
2
. 

وبؽض النظر عن رأي الدكتور سعٌدونً وؼٌره من اآلراء واالعتبارات ، فإن النظرة      

الموضوعٌة للتارٌخ عموما، تإكد بؤن فهم تارٌخ الجزابر فهما صحٌحا متماشٌا مع الواقع 

عثمانٌة وؼٌرها من الفترات ، دراسة تعتمد على والحقٌقة، ال ٌتؤتى إال بدراسة الفترة ال

المصادر األساسٌة ، وتستند إلى الوثابق األصلٌة ، التً تشكل المادة الخام والعمود الفقري 

                                                           
1
 .0978، الجزابر:جوان/جوٌلٌة 45" مجلة الثقافة، العددالكتابات التارٌخٌة حول الفترة العثمانٌة فً الجزابرد. ناصر الدٌن سعٌدونً:"   - 
2
 .97المرجع نفسه ، ص   - 
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ألي بناء تارٌخً، ولٌس هذا موضوعنا اآلن، ألن الؽرض من اإلشارة إلى هذا البحث هو 

هو فً واقع األمر مادة خام ، ومصدر  أهمٌته بالنسبة إلحٌاء التراث الوطنً ونشره، والذي

أساسً لتارٌخ الجزابر، خاصة وأن الكاتب ٌختم بحثه بجملة من الشروط التً ٌجب توفرها 

فً   -لنجاح عملٌة بعث التراث و اإلفادة منه لبناء الشخصٌة الوطنٌة الجزابرٌة، وأهمها 

ة باعتبارها الوسٌلة اللؽوٌة التً التقٌد عند البحث والدراسة و الكتابة باللؽة الوطنٌ   -نظره 

تعكس بصدق وأمانة وواقعٌة ، ماضً األمة " مع عدم التسلٌم بدراسات تارٌخٌة بلؽة 

أجنبٌة ألنها فً الواقع تكتب عن الجزابر وال تكتب لها"
1

، وهذه حقٌقة وواقع ال ٌحتاج إلى  

 دلٌل.

 

 :حللدكتور  تركً راب 1945( ماي  08ذكرى أحداث الثامن ) – 4

أختم هذه األمثلة التطبٌقٌة  بموضوع حول ذكرى ألٌمة فً تارٌخ الجزابر الحدٌث،      

فهناك أٌام وأحداث تعلق بؤذهان الشعوب، وترسب فً وجدانها وٌتناقل أخبارها الصؽار 

عن الكبار، جٌبل بعد جٌل ، لما لها من تؤثٌر عظٌم على األٌام واألحداث التً عاصرتها أو 

من هذه األٌام التً ال تمحى من الذاكرة، لٌس  1945ماي  08عدها،  وٌوم التً جاءت ب

بسبب المجازر التً ارتكبت فٌه فقط ، ولكن لكونه الٌوم الذي كان حدا فاصبل بٌن عهدٌن 

أو أسلوبٌن فً محاربة االستعمارالفرنسً، وهو عهد محاربة االستعمار بالنضال السٌاسً 

ت ، وعهد االتجاه نحو الكفاح المسلح، والثورة الشعبٌة والعرابض واللوابح واالحتجاجا

 الشاملة.

وٌذكر الدكتور تركً رابح     
2

بثبلثة  1945ماي  08أن الجزابر استفادت من أحداث  

 دروس هً:

 الدرس األول: استفادت به الحركة الوطنٌة وهو ضرورة الوحدة الوطنٌة.  -

                                                           
1
 .45المرجع نفسه، ص   - 
2
 .09، ص 0989ن ، الجزابر:ماي/جوا69" محلة الثقافة، العدد 0945ماي  08فً ذكرى د .تركً رابح:"   - 
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بد" للببلد الذي ال ٌإمن بؤنصاؾ الدرس الثانً: ضرورة وجود "الحزب الثوري القا -

 الحلول ، وٌعبًء قوى األمة الحٌة وٌوجهها نحو الثورة الشعبٌة المسلحة الشاملة.

الدرس الثالث: النبذ النهابً للعمل السٌاسً بمختلؾ صوره وأشكاله ) االنتخابات،  -

المظاهرات، المقاالت، والخطب( واالتجاه نحو العمل الثوري بكل ما ٌتطلبه من 

 ضحٌات وفداء وصرامة.ت

أحد معالم التارٌخ الجزابري الحدٌث بما تركه  1945ماي  08ومن هنا أصبح       

من عظات وعبر، وبما أوجده لدى مختلؾ طبقات الشعب من قناعة وإٌمان ٌعدم جدوى 

العمل السٌاسً فً الوصول إلى الحرٌة واالستقبلل، هذا االستقبلل الذي هو " لٌس راٌة 

المبانً العمومٌة فقط، ولكنه عمل، وتارٌخ، وقومٌة، ولؽة، ودٌن، واعتزاز ترفع فوق 

بؤمجاد قومٌة خاصة، وتقالٌد وطنٌة خاصة ، ونضال دابب من أجل التقدم والتطور فً 

مٌادٌن العلوم والحضارة والتكنولوجٌا المعاصرة"
1
. 

واألبحاث كلها قد ٌتساءل البعض ، وله الحق فً ذلك، وما عبلقة هذه المواضٌع      

 بالتراث الوطنً والثورة الثقافٌة و المعرفة التارٌخٌة؟

إنها كل مترابط ال ٌمكن الفصل بٌن مختلؾ أجزابه على اإلطبلق، فالتارٌخ      

والتراث والبحث التارٌخً وإحٌاء التراث حلقات لسلسلة واحدة ال ٌنتظم عقدها إذا فقدت 

ألٌس هو تلك التراكمات من األحداث والمعارؾ حلقة من حلقاتها، وما حقٌقة التراث؟ 

واآلراء والنظرٌات المتجمعة عبر السنٌن؟ ثم إن للثورة الثقافٌة مراحل ومحطات، فبعد 

 محطات الفحص والمعاٌنة والتشخٌص ، تؤتً محطات إٌجاد الحل ووصؾ العبلج .

مل، ونشرت الكثٌر اقد علمنا بؤن تارٌخنا قد ُزٌؾ وُحرؾ، وأن تراثنا قد ُشوه وأُه     

من األبحاث والدراسات حول الطرابق المثلى للتقٌٌم والتصحٌح والفرز والتمحٌص، ثم 

حل وقت الشروع فً إعادة الكتابة والنشر لهذا التارٌخ وهذا التراث، والمواضٌع السابقة 

هً نماذج لهذا العمل الجبار، والمشروع الذي الضخم الذي تكفل به أبناء جزابر 

ل، وهو إعادة كتابة التارٌخ الجزابري وإحٌاء التراث الوطنً محافظة على االستقبل

                                                           
1
 .94المرجع نفسه، ص   - 
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أصولنا العربٌة اإلسبلمٌة ، ودعما لشخصٌتنا الوطنٌة مصداقا لما جاء فً المٌثاق 

الوطنً " إن للتربٌة والثقافة دورا بالػ األهمٌة فً تطوٌر الشخصٌة الوطنٌة والهوٌة 

ن ال ٌكون فٌه المواطن مبتورا عن أصوله، وال الجماعٌة، وفً إقامة مجتمع متواز

متروكا على هامش التقدم، والثورة الثقافٌة ، إذ تهدؾ إلى انجاز كل ذلك، تساهم فً 

ازدهار كٌاننا الوطنً وفقا للثقافة التقدمٌة المعاصرة، وهذا ٌعنً تؤكٌد ارتباطنا بتراثنا 

ٌؾ مع الحاضر واالنفتاح المتزاٌد الثقافً ، وثقتنا فً قدرات الشعب الجزابري على التك

على العالم المعاصر"
1
. 

 

  

  

                                                           
1
 .93و  99، ص 0976المٌثاق الوطنً ، سنة   - 
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 .المعرفة التارٌخٌة فً الحٌاة الثقافٌة: الفصل الرابع 

 .المعرفة التارٌخٌة فً الحٌاة الثقافٌة لدى عموم المثقفٌن: المبحث الثالث

ارٌخ ، برهان من أهم عناصر تحقٌق الثورة الثقافٌة : إحٌاء التراث الوطنً، فهو مع الت     

وجودنا فً القرون الماضٌة، ومرآة حٌاتنا فً سالؾ األٌام، والدعوة إلى إحٌابهما ال ٌجوز 

أن تكون دعوة عابرة ال تشؽل البال إال ساعة من الزمان، بل ٌجب أن ٌكون لها الصدى 

الكبٌر والواسع فً جمٌع األوساط من كتاب مهمتهم البحث والتؤلٌؾ، وطبلب ٌجّدون فً 

حصٌل، وقراء ٌرؼبون فً توسٌع آفاق ثقافتهم ومعرفهم، خصوصا وأن هذه المعارؾ الت

 ذات صلة مباشرة بماضٌهم وحٌاتهم وشعبهم عبر العصور.

وقد مر معنا فً المبحثٌن األول والثانً من هذا الفصل ، بعض آراء وأعمال السٌاسٌٌن      

كن أن تسمى تطبٌقات مٌدانٌة لآلراء واألكادٌمٌٌن مع نماذج من بحوثهم  المنشورة والتً ٌم

والنظرٌات السٌاسٌة واألكادٌمٌة، ونظرا لشساعة المٌدان الثقافً وشمولٌته وتنوعه، فقد تم 

 التركٌز على قضاٌا إحٌاء التراث الوطنً .

، فإن الحدٌث سٌكون حول بعض ثبٌّضمف١ٓ ػبِخأما فً هذا المبحث ، وبما أنه خاص      

 شكل مباشر عموم المثقفٌن فً ثبلثة مواضٌع من التراث الثقافً وهً: الجوانب التً تمس ب

 المسرح.  - 0

 الشعر الشعبً.  - 9

 الفنون التشكٌلٌة.  - 3

من خبلل ما نشر فً مجلة الثقافة فً فترة الدراسة مع   -بطبٌعة الحال   -وكل ذلك 

األفراد والجماعات على  التركٌز على الدور الهام الذي لعبته فً نشر الوعً التارٌخً بٌن

 مختلؾ المستوٌات.
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 :أضواء على المسرح الجزائريأوال:  

كان المسرح الجزابري وسٌلة من وسابل النضال المتعددة التً مارسها الجزابرٌون      

أثناء االحتبلل، وطرٌقة لنشر الوعً الثقافً بٌن الجماهٌر بعد االستقبلل، ؼٌر أن الكتابات 

ري وتارٌخه تكاد تكون منعدمة، عدا بعض الشهادات األجنبٌة عن المسرح الجزاب

المتواضعة التً أكدت الدور اإلٌجابً الذي لعبه المسرح قبل الثورة التحرٌرٌة، كما قام 

بدور ال ٌستهان به بعد االستقبلل، ولتكوٌن صورة عامة عن هذا المجال المهم فً التعببة 

رمضانً بعمل هام والتوجٌه والتوعٌة، قام األستاذ بوعبلم


تتبع فٌه تطور المسرح  

الجزابري والصعوبات التً تعرض لها أثناء االحتبلل وبعد االستقبلل ، والمراحل التً مر 

وعددها سبعة مراحل سؤعرضها فٌما ٌلً بتصرؾ  0980بها منذ نشؤته إلى سنة 

 واختصار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 -   ثم نشرته مجلة 0983دٌسمبر  05إلى  03قدم العمل إلى ندوة " أٌام المسرح" المنعقدة بفندق الرمال الذهبٌة فً الجزابر، فً الفترة من ،

 .0984الجزابر: جانفً/فٌفري 79الثقافة فً عددها 
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 :0996  - 0990المرحلة األولى: 

الجزابرفً هذه الفترة على أٌدي المحتلٌن، رؼم أن بعض المسرحٌٌن نشؤ المسرح فً      

كجورج أبٌض


حاولوا أن ٌضعوا أساس لمسرح عربً إال أن الحظ لم ٌحالفهم 


وٌبدو أن  

األسباب التً أدت إلى فشل مسرحٌات


فً رأي الكاتب هً 0990جورج أبٌض عام  

اعتقاده بؤن المسرح ؼٌر وفً  الظروؾ المرٌرة التً كان ٌعٌشها الجمهور فضبل عن

للتقالٌد


، وقد كان من الصعب على هذا الجمهور أن ٌتقبل اللؽة العربٌة الفصحى ، أما 

لجهله بها ، أو ألن أذنه لم تتعود على سماعها


. 

 :0934  - 0996المرحلة الثانٌة: 

بقضاٌا الشعب امتازت هذه المرحلة ببروز فنانٌن قدموا مسرحٌات واقعٌة اهتمت      

وبالمقاومة السٌاسٌة التً بدأت فً مطلع العشرٌنات
1

وقد وصؾ مالك بن نبً هذه الفترة  

بدأت فً األرض هٌمنة وحركة، وكان ذلك إعبلنا لنهار جدٌد،  0999بقوله:" حوالً عام 

وبعثا لحٌاة جدٌدة ... وقد بدأت معجزة البعث تتدفق من كلمات ابن بادٌس، فكانت تلك 

لٌقظة، وبدأ الشعب الجزابري المخدر ٌتحرك، وٌا لها من ٌقظة جمٌلة مباركة، ٌقظة ساعة ا

شعب مازالت مقلتاه مشحونتٌن بالنوم، فتحولت إلى خطب ومحادثات وجدل، وهكذا استٌقظ 

المعنى الجمالً، وتحولت مناجاة الفرد إلى حدٌث الشعب"
2
. 

                                                           
 -   ومعه نخبة من تبلمٌذه وقد قاموا بمحاولة لنشر الفن المسرحً والدعاٌة له عبر العالم اإلسبلمً،  0990مإسس المسرح المصري فً عام

 .(99، ص 0980، جانفً /فٌفري 55وتعرٌؾ سكان شمال إفرٌقٌا بالمسرح العربً) الثقافة العدد 
-   تثمر فلم تكن عدٌمة الجدوى، فقد تجمع بعض المثقفٌن وبعض الطبلب وحاولوا تثقٌؾ الجمهور إن العروض المسرحٌة لجورج أبٌض إن لم

، وقد قدم ممثلو هذه الجمعٌة 0990أفرٌل  5وتنمٌة ذوقه المسرحً، إذ أسسوا جمعٌة " المهذبة" وكان ربٌسها " علً الشرٌؾ الطاهر" بتارٌخ 

بعد العناء" فصل واحد بالنثر الفصٌح مع بعض األؼانً، والموضوع هو احتضار سكٌر،  ثبلث مسرحٌات كلها من تؤلٌؾ ربٌسها وهً " الشفاء

فً دار اإلوبرا  0993، ثم " خدٌعة الؽرام" مؤساة فً أربعة فصول عرضت سنة 0990قدمت بقاعة التبلمٌذ القدماء لثانوٌة الجزابر العاصمة عام 

ها المإلؾ األٌام األخٌرة لسكٌر واألضرار االجتماعٌة لتعاطً الكحول، عرض الفصل بالعاصمة، ثم " بدٌع" مؤساة فً ثبلثة فصول، ٌعرض فٌ

 (.30هامش ص  55) الثقافة العدد 0994وعرضت المسرحٌة كلها فً المسرح الجدٌد )كورسال سابقا( فً عام   L’Athénéeاألول فً قاعة 
-  هامش ص  55ثارات العرب، وكلتاهما لنجٌب حداد ) الثقافة العدد عرضت فرقة جورج أبٌض مسرحٌتٌن هما: صبلح الدٌن األٌوبً، و

30.) 
ن ٌذكر الدكتور سعد هللا أن المسرح لم ٌكن جدٌدا كل الجدة عند الجزابرٌٌن فقد كان عندهم نوع من المسرح ٌسمى"الكركوز" الؽاه الفرنسٌو

 (.400،ص 5)تارٌخ الجزابر الثقافً، ج0840سنة 


هللا هأٞ آفو فٟ اٌّٛٙٛع ئم ٠ؼزمل أْ ِمٌٛخ ػلَ فُٙ اٌغّٙٛه ٌٍغخ اٌؼوث١خ اٌفٖؾٝ لٖل ثٙب اٌفو١َْٔٛ رأو١ل ٔظو٠زُٙ ثأْ  ٌٍلوزٛه ٍؼل -

 (.442ٓ  8اٌٍغخ اٌؼوث١خ اٌفٖؾٝ ٠غت أْ رجمٝ ٌغخ اٌؼجبكاد ٚاٌَّبعل ١ٌَٚذ ٌغخ اٌّؼبٍِخ ا١ِٛ١ٌخ فٟ اٌؾ١بح اٌؼبِخ) ربه٠ـ اٌغيائو اٌضمبفٟ ط
1
 .94،ص0984، الجزابر:جانفً/فٌفري 79" مجلة الثقافة، العدد أضواء على المسرح الجزابريبلم رمضانً:" بوع  - 
2
 ،(.0974،الكوٌت: نوفمبر 099) عن مجلة العربً العدد  95المرجع نفسه، ص   - 
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لهوٌة الثقافٌة اإلسبلمٌة العربٌة وكانت أهداؾ المسرح فً هذه الفترة هً تؤكٌد ا     

للجزابر، ومحاربة اآلفات اإلجتماعٌة ، وتنمٌة الجانب األخبلقً لدى الفرد، بمسرحٌات 

تعكس الواقع االجتماعً المعاش، بمضمون ثوري ولؽة شعبٌة بسٌطة ) عامٌة( مع الرجوع 

سبللً علً( للتراث لخدمة القضاٌا المعاصرة، فقد كانت أول مسرحٌة كتبها عبللو ) 

(0909/0999)


عنوانها " جحا" تلك الشخصٌة األسطورٌة التً كانت تفضح الحكام  

وتجسد المشاكل االجتماعٌة الٌومٌة
1
. 

(0887/0944وقد اشتهر فً هذه الفترة رشٌد قسنطٌنً)     


الذي تعلق به الجمهور ، إذ  

كاتب ٌاسٌن " شابلٌن  ُعرؾ بطرٌقته الساخرة فً نقد األوضاع السابدة ، وقد قال عنه

الجزابري"  ، كما اشتهر أٌضا محًٌ الدٌن باشتاري الذي كان ٌهدؾ من خبلل مسرحٌاته 

 إلى خلق تربٌة دٌنٌة وترقٌة المستوى المعنوي و األخبلقً للجزابرٌٌن.

 :1939 – 1934المرحلة الثالثة 

مسرح الجزابري، وزاد أعطى ظهور األحزاب السٌاسٌة فً هذه الفترة طابعا سٌاسٌا لل      

نشاط رشٌد قسنطٌنً الذي كتب الكثٌر من المسرحٌات النقدٌة الساخرة، خلقت نوعا من 

العبلقة الروحٌة بٌن المسرح والجمهور، وكان استعمال اللهجة العامٌة ٌخضع لظروؾ 

أمبلها الواقع السٌاسً لتلك الفترة، إذ كانت السلطات االستعمارٌة تحرم استعمال اللؽة 

لفصحى ، فوجد رجال المسرح اللهجة العامٌة وسٌلة لتحطٌم الرقابة على اللؽة الفصحى، ا

وللوصول إلى الجمهور الذي كان ٌعانً من األمٌة، أما مضمون المسرحٌات فكان ٌدور 

 أساسا حول ضرورة النضال السٌاسً وإبراز تارٌخ وهوٌة الشعب الجزابري.

                                                           
 -   عن التعلٌم بعد حصوله على الشهادة االبتدابٌة  بالقصبة بالجزابر العاصمة، انقطع 30/03/0909من أوابل الممثلٌن الجزابرٌٌن، ولد بتارٌخ

ثم  باللؽة الفرنسٌة على اثر وفاة والده لٌتولى شإون العابلة، عمل مساعد صٌدلً وهو الذي اصطحبه لؤلوبرا وعمله قراءة القصص والمسرحٌات،
, باإلضافة إلى مسرحٌة جحا، كتب عبللو 0995/0996التحق بمإسسة السكك الحدٌدٌة بالجزابر ، كون الفرقة المسرحٌة " الزاهٌة" أثناء موسم 

ب مسرحٌات أخرى هً: زواج بوعقلٌن، أبو الحسن أو النابم الٌقضان، الصٌاد والعفرٌت،عنتر الحشاٌشً،الخلٌفة والصٌاد، حبلق ؼرناطة،كما كت
ذي أجراه مع المإلؾ بعنوان" شروق المسرح بحث حول بداٌات المسرح الجزابري وقد ترجم للعربٌة ونشره الدكتور أحمد منور مع الحدٌث ال

 (.309.)موسوعة العلماء واألدباء الجزابرٌٌن، مرجع سابق، ص 09/09/0999الجزابري"، وقد توفً عبللو بتارٌخ 
1
 المرجع السابق، نفس المكان.  - 
 -  بدأ تعلمه فً الكتاب ثم المدرسة 00/00/0887اسمه الحقٌقً باألخضر رشٌد  كاتب مسرحً ساخر، من موالٌد الجزابر العاصمة بتارٌخ ،

 0999لجزابر سنة اإلبتدابٌة الفرنسٌة، ، بعد الشهادة االبتدابٌة هاجر إلى فرنسا فً بداٌة الحرب العالمٌة األولى للعمل وسد احتٌاجات العابلة، عاد ل

زابري" المسرحٌة، كتب واقتبس عدة مسرحٌات منها: ابن أسس فرقة" الهبلل الج 0997حٌث التحق بفرقة الزاهٌة التً أسسها عبللو ، فً سنة 

بر عمً من استامبول، ثقبة فً األرض، عابشة أم الزبابن، كما كان ٌإدي بعض األؼانً الساخرة لنقد بعض الظواهر االجتماعٌة، توفً فً الجزا

  (.44،45.) موسوعة العلماء األدباء الجزابرٌٌن، مرجع  سابق، ص ص 09/07/0944بتارٌخ 
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 :1945  - 1939المرحلة الرابعة: 

وهً فترة الحرب العالمٌة الثانٌة، وفٌها برزت األحزاب السٌاسٌة فً شكل جبهة      

مناهضة لئلستعمار الفرنسً، وكان المسرح مساندا لهذا التطور السٌاسً فً الببلد، ولعب 

دورا هاما فً إذكاء الروح الوطنٌة لدى الجماهٌر ، فكان فً مستوى األحداث التً بلػ فٌها 

وة لدى الشعب الجزابريالوعً الوطنً الذر
1

، وإلفشال مهمة المسرح آنذاك ، كان 

االستعمار الفرنسً ٌسد الطرٌق أمام الفرق المسرحٌة العربٌة التً كانت ترٌد زٌارة 

الجزابر، بهدؾ قطع الصلة بٌن المسرح الجزابري وبقٌة المسارح العربٌة، ولعزل الجزابر 

ا، كما قامت السلطات الفرنسٌة بؽلق قاعات عن الوطن العربً الذي كان ٌساندها فً نضاله

المسرح، ومنع العروض والمسرحٌات المحلٌة، األمر الذي دفع المسرحٌٌن الجزابرٌٌن نحو 

االقتباس، فؤصبح المسرح ال ٌعكس الواقع الوطنً، ورؼم محاوالت الطمس والقهر والمنع 

رحٌة منهم محمد فقد تحدى رجال المسرح االستعمار وبرز آخرون على الساحة المس

 التوري ومصطفى قزدرلً.

 

 

 :1962  - 1945المرحلة الخامسة: 

مرارة كبٌرة فً نفوس الجزابرٌٌن وثورة عارمة  1945ماي  08تركت حوادث      

تارٌخ اندالع الثورة  1954حاول المسرح التعبٌرعنها فً نشاطاته التً استمرت حتى سنة 

ٌقا كبٌرٌن إذ قرر االستعمار سحق الشعب التحرٌرٌة، حٌث لقً المسرح ضؽطا وتضٌ

الجزابري ، أرضا وتارٌخا وثقافة، وأمام هذا الوضع اضطر المسرح أن ٌلجؤ إلى الخارج 

 إلتمام رسالته النضالٌة.

وقد مر المسرح فً المهجر بفترتٌن متباٌنتٌن من حٌث نوعٌة النضال السٌاسً ، كانت      

فً فرنسا ولم تعرؾ الكثٌر من التؤثٌر فً مسار  1958إلى سنة  1955الفترة األولى من 

                                                           
1
 ، الجزابر(.0979نوفمبر  098) عن مجلة الجٌش العدد  96المرجع السابق، ص   - 
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الثورة بسبب الضؽوط االستعمارٌة التً كانت التسمح بالنشاط المسرحً المرتبط بالعمل 

فً تونس، وعرفت  1962إلى سنة  1958السٌاسً، أما الفترة الثانٌة فكانت من سنة 

فرنسً ، وكان بمثابة عمبل هاما للمسرح على تعمٌق الكفاح النضالً ضد االستعمار ال

المنبر الذي ٌعلو منه صوت الشعب والثورة
1
وتحول إلى بندقٌة فً ٌد كل فنان مسرحً بعد  

بتونس 1958أن تؤسست الفرقة الفنٌة فً شهر أفرٌل 
2

، بعد النداء الذي وجهته جبهة 

ٌن لجمٌع الفنانٌن الجزابرٌٌن داعٌة إٌاهم إلى تكو 1957التحرٌر الوطنً فً شهر نوفمبر 

فرقة فنٌة ، تبرهن بعملها على الشخصٌة الجزابرٌة المستقلة، وتفند مزاعم التبعٌة لفرنسا، 

ومن انتاج هذه المرحلة الخالدة فً تارٌخ المسرح الجزابري، مسرحٌة " نحو النور" وهً 

عبارة عن لوحات من كفاح الشعب، و " أوالد القصبة" لعبد الحلٌم راٌس
3

. 

 :1972  - 2196المرحلة السادسة : 

بعد االستقبلل أممت الدولة المسرح كإجراء وطنً ثوري ٌخدم الثقافة الوطنٌة،      

واالختٌار اإلشتراكً الذي تبنته الجزابر، واتخذت بعد التؤمٌم سلسلة من االجراءات 

استهدفت الرفع من قٌمة المسرح والسٌر به نحو ما ٌخدم المبادئ الثورٌة الوطنٌة، وقد 

، 1963االجراءات أساسا فً قانون التؤمٌم الذي تم فً شهر فٌفري من سنة تمثلت هذه 

1965وإنشاء مدرسة لتكوٌن االطارات المسرحٌة ببرج الكٌفان عام 
4

، وقد تخرج من هذه 

المدرسة عدد محدود من الفنانٌن ، ؼٌر أنهم استطاعوا تكوٌن جانبا هاما من المسرح 

 1970نٌها مدرسة برج الكٌفان صدر قانون الوطنً، وسدا للنقابص التً كانت تعا

 لتجاوزها ومعالجة بعض المسابل التنظٌمٌة.

، كما 1963وقد تولى إدارة المسرح الوطنً الفنان المعروؾ مصطفى كاتب بعد سنة      

برز فً هذه المرحلة ، التً ٌمكن اعتبارها مرحلة ازدهار للمسرح الوطنً فً الجزابر 

نهم روٌشد الذي أحرز على اعجاب الجمهور لتوفٌقه فً ارساء المستقلة، عدة فنانٌن م

مسرح بسٌط جرئ بعٌد عن الدٌماؼوجٌة ، ٌعطً من خبلله الواقع المعاش، وٌعالج 

                                                           
1
 ،الجزابر(.0980، ) هن مجلة الجٌش ، نوفمبر 97المرجع السابق، ص   - 
2
 المرجع السابق نفس المكان.  - 
3
 المرجع السابق ، نفس المكان.  - 
4
 .98المرجع السابق، ص   - 
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المشاكل التً ٌعانً منها المجتمع كالبٌروقراطٌة، واالنتهازٌة، والوصولٌة والتشرد، 

 من متعة التسلٌة.وؼٌرها من المشاكل االجتماعٌة، دون أن ٌحرم الجمهور 

وإلى جانب روٌشد ، اشتهر فنانون آخرون قدموا مسرحٌات هادفة أمام جمهور واع      

تواق للمعرفة والتسلٌة معا بعد سنوات القهر والعذاب ، وباختصار فإن المسرح فً هذه 

الفترة لعب دورا طبلبعٌا وساٌر مجمل تطورات الوضع على الصعٌدٌن الداخلً 

والخارجً
1
 . 

 :1981  - 1973مرحلة السابعة : ال

قسم الكاتب المرحلة السابعة إلى فترتٌن استنادا إلى معٌار االنتاج الذي بدأ فً التراجع      

، والثانٌة 1977إلى سنة  1973كما وكٌفا منذ مطلع السبعٌنات، تبدا الفترة األولى من سنة 

 .1981إلى سنة  1978من سنة 

وٌمٌز هذه الفترة قرار البلمركزٌة الذي صدر عام  : 1973/1977الفترة األولى:   -

ونص على إنشاء مسارح جهوٌة فً كل من وهران وعنابة وقسنطٌنة  1972

وسٌدي بلعباس، وتدخل وزارة االعبلم والثقافة واشرافها على المسرح الوطنً، 

وٌتساءل الكاتب هل كان قرار البلمركزٌة ، قرار ٌستجٌب بالفعل لئلمكانٌات 

رة المادٌة منها والبشرٌة؟المتوف
2
. 

: فقد ازدادت فٌها مشاكل المسرح حدة ،  1981إلى  1978أما الفترة الثانٌة  -

وتراجع فٌها االنتاج تراجعا كبٌرا كما و كٌفا، وذلك لعدة أسباب موضوعٌة منها 

مشكل مٌزانٌة التسٌٌر واألجور، أزمة النص المسرحً، االطار البلزم للعمل ثم 

ً ) األجهزة واآلالت ...( ؼٌاب المسرح الجزابري على الساحة العربٌة الجانب التقن

والدولٌة ،وؼٌرها من االشكاالت التً أدت إلى تراجع مكانة المسرح و دوره شٌبا 

فشٌبا على الساحة الثقافٌة الجزابرٌة. ثم ٌسجل الكاتب بعد هذا التشخٌص، جملة من 

 االقتراحات والحلول الممكنة.

                                                           
1
 .99المرجع السابق ، ص   - 
2
 .30المرجع السابق،  ص   - 
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لذي نخرج به بعد هذا العرض التارٌخً، أن المسرح الجزابري ، ورؼم كل واالستنتاج ا

المصاعب التً مر بها، سواء إبان االحتبلل، أو بعد االستقبلل، استطاع القٌام بدور إٌجابً، 

حٌث كانت الحركة المسرحٌة من أولى الحركات الثقافٌة  التً شهدتها الببلد، لقد كان 

فرنسً، المعبر عن الهوٌة الوطنٌة، وأن السمة األساسٌة التً المسرح ، أثناء االحتبلل ال

طبعته هو النضال الوطنً ، رؼم ضؽط االستعمار وقلة االمكانٌات، والتعرٌؾ بالقضٌة 

الجزابرٌة فً الخارج مع محاربة االستعمار فً الداخل ، وتوعٌة الشعب سٌاسٌا وتعببته 

 والمحافظة على مقوماته العربٌة اإلسبلمٌة.

أما بعد االستقبلل فكان دوره هاما أٌضا، ٌرتكز على مواكبة التحوالت التً شهدتها      

الببلد فً مختلؾ المجاالت االقتصادٌة والسٌاسٌة والثقافٌة،  حٌث تناول المسرحٌات 

المقدمة الجانبٌن: الدٌنً واالجتماعً ، إحٌاء وتدعٌما للشخصٌة الوطنٌة واالنتماء العربً 

ع معالجة المشاكل االجتماعٌة التً ورثها الشعب عن قرون االستعمار اإلسبلمً ، م

 والظبلم.

 :الشعر الشعبً فً الجزابر  - 2

وهو بحث لؤلستاذ جمال الدٌن خٌاري، تحدث فٌه عن الشعر الشعبً فً الجزابر، أو      

لتراث ما ٌعرؾ بالشعر الملحون، وهذا التعبٌر الفنً ٌعتبر جزء  هام ، وقسم أساسً من ا

ٌُتعرؾ من خبلل دراستها  الذي ٌجب البحث عنه ونشره ، ألن األؼانً الشعبٌة هً سجل 

ودراسة تراكٌبها اللؽوٌة واألدبٌة ، وإٌقاعاتها الصوتٌة والموسٌقٌة، على المستوى الفكري 

للمجتمع، والشعر الشعبً مرآة صادقة للماضً، ولتقالٌد الحٌاة الٌومٌة ، وإطاره هو إطار 

ة االجتماعٌة التً ٌعٌشها الشاعر، وهو زاخر بالمشاعر االنسانٌة و" ٌتمٌز بالبساطة الحٌا

 التً تنفذ إلى صمٌم القلب " كما ٌقول األستاذ خٌاري.

جمودا وتخلفا ثقافٌا، ساعد   -كؽٌرها من دول العالم اإلسبلمً   -وقد عرفت الجزابر      

ان اآلداب الشعبٌة عاش فترات تجدٌد علٌه تدهور األوضاع االقتصادٌة ، ؼٌر أن مٌد

مستمر وخلق دابم، وكانت أكثر فنون األدب الشعبً انتشارا هً الشعر واألساطٌر 
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والمبلحم النثرٌة عن حٌاة األبطال
1

وعن شجاعتهم الخارقة، أما موضوعات هذا األدب  

ا تعود فهً القصص التارٌخٌة الرابعة التً تتحول فً أذهان العامة إلى خرافات ، وربم

مواضٌع تلك القصص والمبلحم شبه الخرافٌة إلى جذور قدٌمة، عمل تناقلها عبر األجٌال 

إلى نسٌان الكثٌر من جوانبها الحقٌقٌة، وأضافت علٌها التقالٌد الموروثة منذ القدم ، صبؽة 

خاصة أبعدتها كثٌرا عن األصل، إلى جانب ذلك ، كانت مواضٌع الشعر الشعبً تبٌن أٌضا 

 ر من جوانب ومظاهر الحٌاة الٌومٌة لكل فبة من فبات الطبقات العامة المختلفة.الكثٌ

والمبلحظ أن الشعر الشعبً فً الجزابر قد عرؾ تجددا وتطورا دابمٌن، سواء أكانت      

الفترات التً ٌمر بها فترات ازدهارأو ركود ثقافً، وكثٌرا ما ازدهر فً فترات الركود، 

ٌد الذي ٌعبر فٌه الشعب عن آماله وأفراحه واحتجاجاته المختلفة، ألنه ٌكون المنبر الوح

فاألحداث الدامٌة التً عرفتها الجزابر منذ الؽزو الفرنسً ، بل وحتى فً عصورها 

المختلفة، كانت تجد صدى كبٌرا وتصوٌرا خاصا فً الشعر الشعبً، الذي كان حتى سنة 

لمحلٌة، إو عن شجاعة هذا البطل ٌقدم موضوعات تتحدث عن التزامات الحروب ا 1871

1871أو ذاك، أو صفات هذا الوالً الصالح أو ذاك، ولكنه بعد سنة 
2

، استحدثت 

موضوعات أخرى تحكً والدة الشعور الوطنً والقومً واالحساس العمٌق بمؤساة الببلد


. 

 والحقٌقة أن بحث األستاذ خٌاري هام جدا، إذ ٌعرض فٌه سمات النهضة الجزابرٌة     

ثم ٌعلل أسباب تسمٌة  ومن أهمها فً رأٌه " الكفاح العنٌد ضد تؤثٌر ثقافة أجنبٌة أقوى منها"

الشعر الشعبً بـ "الشعر الملحون" أما عن استعمال اللؽة العربٌة الدارجة فؤلنها تنطوي 

بطبعها " على شفافٌة وفعالٌة ومرونة وحٌوٌة" ، بعد ذلك ٌعمد إلى تحلٌل الجانب الفنً 

الملحون بقسمٌه الحضري والبدوي، مبٌنا  الخصابص الممٌزة لكل قسم، ، ثم ٌربط  للشعر

الشعر الشعبً بالموشحات واألزجال األندلسٌة، مع نبذة تارٌخٌة مفصلة عن نشؤة و تطور 

 الموشح والزجل وعبلقته هو اآلخر بالتروبادور والشعر األوروبً.

                                                           
1
 .89، ص 0977، فٌفري/ مارس 37أ. خٌاري " الشعر الشعبً فً الجزابر" مجلة الثقافة ، العدد   - 
2
 .83المرجع السابق ، ص   - 
 -   ثورة المقرانً والحداد:كمثال على ذلك هذه القطعة من الشعر الملحون لسجٌن من سجناء كالٌدونٌا الذٌن نفتهم السلطات الفرنسٌة بعد فشل 

 ٌا حمام القصـــور                   رانً مصابً بالزور     
 من الحكم المذعور                  االمحان جات قــــوٌا     
 ٌا حمام القصـــور                   الســــاعة الفلك ٌدور     
 ه دونٌــــــاذا الجٌل المـؽرور                   وفـــــعال     
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للشعر الشعبً باللهجة المحلٌة وٌقسم قصابده وبعد هذا اإلطار التارٌخً ٌعود الكاتب      

إلى ثبلثة أنواع موضحا خصابص ومبلمح كل قسم منها، مع ذكر أهم األؼراض التً 

تتناولها وأهمها بصفة عامة " الحب والصداقة و المنفى والوطن"
1
. 

د بعد وٌختم األستاذ خٌاري موضوع بحثه مشٌرا إلى أن هذه الثروة األدبٌة الهابلة لم تج     

من ٌجمعها وٌحققها وٌنقحها ، ثم ٌطبعها وٌنشرها لتكون مرجعا من مراجع تارٌخنا الوطنً 

 العرٌق.

فالشعر الشعبً إذن ، ٌمكن اعتباره من المراجع األصلٌة واألساسٌة لتارٌخ وتراث      

د، مثل كل الثورات التً اندلعت فً الببل  -أٌام االستعمار   -الجزابر الوطنٌٌن، فقد تناول 

ثورة أوالد سٌدي الشٌخ، وثورة الزعاطشة، وثورة األوراس، وثورة المقرانً، وأحداث 

، وكثٌرا ما تناول هذا الشعر فً فترة االحتبلل ، مواضٌع تسخر من  1945ماي  08

المهمة التحضٌرٌة و التنوٌرٌة التً ٌتشدق بها جنود االحتبلل وسلطاته، إلى جانب 

ت الجزابرٌٌن فً مقاومة الؽزاة ، ونلمس فً هذا الشعر موضوعات أخرى تصور بطوال

 حتى الطابع السٌاسً والنضالً لنٌل االستقبلل.

 :الفنون التشكٌلٌة بالجزابر  - 3

نواصل التجوال فً رحاب التراث الجزابري الخصب، فبعد المسرح والشعر الشعبً،      

ة األستاذ ابراهٌم مردوخ الذي نطل فً عجالة على مجال الفنون التشكٌلٌة بالجزابر صحب

ٌرى، بؤنه ال ٌمكننا تقدٌم دراسة شاملة عن واقع الفنون التشكٌلٌة فً الجزابر ، دون أن 

تكون البداٌة من الماضً السحٌق، ألن مصادر الفن التشكٌلً فً الببلد متعددة ومختلفة، فقد 

حلٌة أي التً نشؤت عرفت األرض الجزابرٌة ، على مر العصور، حضارات كثٌرة منها الم

وترعرعت فً الببلد، ومنها التً جلبتها معها جحافل الؽزاة، ورؼم أن حضارات هإالء 

الؽزاة قد ُرفضت من طرؾ السكان المحلٌٌن، إال أنه ال ٌمكن نكران تؤثٌرها ولو إلى حد 

أدنى


، ، ومن هذه الحضارات ما اندثر، ومنها من الٌزال قابما ٌحكً لؤلجٌال مجد األجداد

                                                           
1
 .95المرجع السابق، ص   - 
 -   حسب رأي األستاذ مردوخ أن هذه الحضارات قد ُرفضت تمتما من طرؾ السكان المحلٌٌن فلم ُتنقل إلٌنا عبر األجٌال وال نرى لها أي مظهر

 فً فنوننا الشعبٌة ، وهذا الحكم ٌحتاج إلى بحث وتدقٌق.
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وما من شك أن العناصر الفنٌة لهذه الحضارات قد تناقلتها األجٌال على مر السنٌن وهً 

تتمثل اآلن  فً الصناعات التقلٌدٌة الشعبٌة المنتشرة فً أنحاء عدٌدة من القطر الجزابري 

الواسع، إن نفس العناصر الزخرفٌة المشتقة من الكتابات البربرٌة القدٌمة
1

ال تزال تستعمل  

مختلفة، وفً صناعات تقلٌدٌة متنوعة، فنفس العناصر الزخرفٌة نراها مستعملة فً بطرق 

تزٌٌن األوانً الفخارٌة، وفً تجمٌل المصوؼات الفضٌة المصنوعة فً كل من منطقة 

القبابل واألوراس والصحراء، وهً نفسها التً تزٌن الزرابً فً وادي مٌزاب، وفً جبال 

كما نراها بارزة فً المصنوعات الجلدٌة لقبابل الطوارق عمور أو النمامشة أو األوراس، 

بالهقار، ونفس هذه العناصر نجدها مستعملة فً تزٌٌن البٌوت الرٌفٌة فً هذه المناطق 

وؼٌرها، كما تستعمل كزٌنة فً الوجه والٌدٌن عند النساء )رسوم الوشم على الجبهة 

صر الزخرفٌة وبٌن فن التاسٌلً فً والخدٌن والذقن...( وهناك تشابه كبٌر بٌن هذه العنا

 آخر أٌامه بالهقار.

و"     
2

إذا جاز لمصر القدٌمة أن تفخر بالفن الفرعونً، وحق للعراق أن تتٌه بفنون ما بٌن 

النهرٌن، فإنه من حق الجزابر القدٌمة أن تفخر بفن التاسٌلً" فرسوم التاسٌلً الجدارٌة 

ٌثبت أن اإلنسان الجزابري عرؾ الرسم واهتم ترجع إلى عصور ما قبل التارٌخ، وهذا ما 

، ومازالت 1915بالفنون التشكٌلٌة منذ القدٌم، وقد اكتشفت هذه الرسوم ألول مرة سنة 

تحتوي على الكثٌر من األسرار ، مما ٌفتح باب البحث واسعا أمام المهتمٌن بالتراث 

 والتارٌخ واآلثار، و ٌإكد أصالة الجزابر التارٌخٌة.

 صنفت هذه الرسوم حسب مظاهرها التشكٌلٌة إلى ستة أقسام هً:وقد      

 الرسوم البدابٌة.  -

 رسوم األقنعة. -

 األشخاص المقنعون. -

 الرسوم الطبٌعٌة: رسوم األبقار واألشخاص. -

 الرعاة. -

                                                           
1
 .74، ص 0973، أوت/سبتمبر 06شكٌلٌة فً الجزابر" مجلة الثقافة، العدد أ. ابراهٌم مردوخ " الفنون الت  - 
2
 المرجع السابق، نفس المكان.  - 
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 رسوم المرحلة األخٌرة. -

ه ٌبلحظ وبما أن لكل رسم معانٌه وأسبابه وفترة ظهوره ) مما ال ٌتسع له المقام هنا( فان     

فً أعمال المرحلة األخٌرة ظهور رسم الجمل ، مما ٌدل على التحول الطبٌعً الذي طرأ 

على المنطقة  التً كانت فً ٌوم من األٌام خصبة ثم تحولت إلى منطقة صحراوٌة، كما 

ٌبلحظ وجود رموز مختلفة رافقت رسوم هذه المرحلة قرٌبة الشبه بكتابات البربر القدٌمة، 

ه بالعناصر الزخرفٌة المستعملة فً الصناعات التقلٌدٌة حتى الآلن كما سبقت وكثٌرة الشب

 اإلشارة.

وباإلضافة إلى ذلك ، هناك رافد هام من روافد الفن التشكٌلً فً الجزابر ، هو      

الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة كمصدر من المصادر الملهمة للفن الجزابري المعاصر، فقد 

عناصر من  –ضمن ما حملوه   -لى شمال إفرٌقٌا حاملٌن معهم جاء العرب باإلسبلم إ

فنونهم ، ظهرت فً إنشاء المدن والقصور والمساجد التً كانت متؤثرة بالعصور اإلسبلمٌة 

األولى إلى حد بعٌدفً عناصرها المعمارٌة والزخرفٌة ، بمدن وقصور ومساجد مراكز 

د ذلك ، الفضل فً نقل هذه الحضارة الخبلفة فً الشرق العربً، وكان لسكان الببلد بع

 العربٌة اإلسبلمٌة إلى األندلس حٌث بقٌت مزدهرة خبلل ثمانٌة قرون.

وال تزال بصمات هذا الفن المعماري قابمة فً آثار مناطق كثٌرة من الوطن ، منها      

مثبل آثار سدراتة) جنوب شرقً الجزابر( تبٌن مدى ما وصلت إلٌه الدولة الرستمٌة من 

قدم وعمران، وآثار بجاٌة وقلعة بنً حماد ، ومساجد تلمسان وآثار المنصورة بالقرب منها ت

تطالعنا بطرازها المعماري المؽربً األنٌق وبزخارفها الفنٌة الجمٌلة
1
. 

وبعد النكبة التارٌخٌة للحضارة اإلسبلمٌة ، ٌعود األندلسٌون إلى شمال إفرٌقٌا ، ومنها      

تطوٌر فنونها اإلسبلمٌة بما جلبوه معهم من العناصر المعمارٌة  الجزابر، وٌسهموا فً

والزخرفٌة التً كانت مزدهرة فً ببلدهم، وبذلك ساهموا فً إنشاء كثٌر من القصور 

والمساجد فً المدن التً حلوا بها، خاصة تلمسان والمدن الساحلٌة، ثم جاء األتراك 

                                                           
1
 .75المرجع السابق، ص   - 
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إلسبلمٌة التً كانت سابدة فً الببلد قبل العثمانٌون  لٌدخلوا عناصر جدٌدة على الفنون ا

 وصولهم.

على حالتها الطبٌعٌة األصلٌة   -وأؼلب اآلثار اإلسبلمٌة التً ما تزال قابمة حتى اآلن      

ترجع إلى العهد العثمانً، رؼم التخرٌب الذي تعرضت له اآلثار   -فً أؼلب األحٌان

اإلسبلمٌة أثناء االحتبلل الفرنسً


 . 

 ر الفن التشكٌلً الجزابري إذن ترجع فً أصولها إلى:فمصاد     

 التاسٌلً.  -

 الفن البربري و ٌتمثل فً الصناعات التقلٌدٌة المنتشرة فً ربوع الببلد. -

الفن العربً اإلسبلمً الذي ٌتجلى فً الزخارؾ النباتٌة والخطٌة ) السٌرامٌك( التً  -

انً الخزفٌة والصنادٌق ما زالت تستعمل لتزٌٌن الدور والقصور والمساجد واألو

الشعبٌة


، ومن هنا ٌؤتً فن الزخرفة وفن المنمنمات ) الرسم التصؽٌري( المزدهر 

 فً المدرسة الجزابرٌة المعاصرة.

وتكاد تنفرد الجزابر بهذا الفن ) المنمنمات( عن ؼٌرها من الببلد العربٌة
1

، وٌرجع فً 

منذ القدٌم، ولكنه لم ٌلق الرواج الذي  أصوله التارٌخٌة إلى فن التصوٌر اإلسبلمً الذي نشؤ

لقٌته الفنون الزخرفٌة، فقد كان الفنان المسلم ٌمٌل بطبعه أو بطبٌعته إلى التجرٌد وهو متؤثر 

فً ذلك بالتعالٌم الدٌنٌة
2
. 

وقد ُوجدت رسوم كثٌرة فً مختلؾ األطوار السٌاسٌة التً عاشتها الببلد اإلسبلمٌة ،      

األحٌان منحصرة فً مجال " الكتاب" حٌث كانت تستعمل كصور  ولكنها كانت فً أؼلب

توضٌحٌة لبعض الكتب العلمٌة أو كتب الطب، وبعض الكتب األدبٌة مثل "كلٌلة ودمنة" 

 وازدهر فن التصوٌر اإلسبلمً خاصة فً إٌران ثم انتقل إلى تركٌا ثم الهند.

                                                           
 -   دمرت الكثٌر من المساجد والمدارس التابعة لها، كما ُحول البعض إلى كنابس وأدٌرة و كاتدرابٌات، كمساجد الجزابر العاصمة وقسنطبنة

سان، والقصور التً كانت منتشرة فً حً القصٌة ) العاصمة( وؼٌرها من المدن الجزابرٌة، و لمزٌد من المعلومات حول هذا الموضوع، وتلم
 خاصة فٌما ٌتعلق بقسنطٌنة ٌمكن الرجوع إلى كتاب " أم الحواضر فً الماضً والحاضر" لؤلستاذ محمد الهادي بن شؽٌب.

 -  ع جهاز العروس، وٌحتل الصندوق ، لدى المرأة الرٌفٌة خاصة، مكانة هامة ، ففٌه تضع كل ؼال وثمٌن هً صنادٌق تستعمل خاصة لوض
 عندها ، وكان مستوى الزخارؾ التً ٌحملها الصندوق ونوعها وتنوعها ٌدل على المستوى االجتماعً لصاحبته ةأسرتها.

1
 .76المرجع السابق، ص   - 
2
 .77المرجع السابق، ص   - 
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بلمً فً الجزابر فً العصر وٌرجع الفضل فً إحٌاء هذا التراث الفنً العربً اإلس     

الحدٌث، إلى الفنان الكبٌر محمد راسم


عمٌد الرسامٌن الجزابرٌٌن، الذي مارس التدرٌس  

فً مدرسة الفنون الجمٌلة وتخصص فً فن المنمنمات، فاستطاع بذلك نقل  1933منذ سنة 

 رسالته إلى أجٌال أخرى من الفنانٌن الذٌن نشإوا من بعده متؤثرٌن بفنه.

وال ٌمكن إنهاء الحدٌث عن محمد راسم دون ذكر أخٌه عمر راسم     


الذي كان ٌحارب  

االستعمار دون هوادة بفنه وقلمه فقد كان رساما وصحفٌا ٌهاجم المستعمرٌن وأعوانهم فً 

 جرابده التً كان ٌحررها وٌرسمها بخط ٌده حوالً العشرٌنات من القرن الماضً.

ه بالحدٌث عن أهم الفنانٌن التشكٌلٌٌن بعد محمد راسم، ثم و ٌواصل األستاذ مردوخ بحث     

ٌتناول بالحدٌث تؤثٌر المدارس الفنٌة الؽربٌة الذي روجته مدرسة الفنون الجمٌلة الرسمٌة 

وبعض المراسم الخاصة أثناء االحتبلل ، مما جعل الفن الجزابري المعاصر ٌحتوي على 

قعٌة وتؤثٌرٌة ورمزٌة وتكعٌبٌة وتجرٌدٌة الكثٌر من االتجاهات الفنٌة الحدٌثة من وا

 وؼٌرها.

ثم ٌذكر مجموعة من الفنانٌن الذٌن برزوا أثناء االحتبلل ، مع لمحة موجزة عن تارٌخ      

، وتحت 1920مدرسة الفنون الجمٌلة فً الجزابر التً افتتحت ابتداء من سنة 

ن وضعٌة الفنون التشكٌلٌة عنوان"أجٌال ناشبة" ٌستمر األستاذ مردوخ فً مقاله متحدثا ع

فً الجزابر بعد االستقبلل، دون أن ٌهمل ، قبل ذلك، الحدٌث عن فنانً الثورة التحرٌرٌة 

الذٌن تكونوا فً الخارجسواء فً األكادٌمٌات العربٌة أو األجنبٌة، مع سرد مفصل لنشاطات 

جماعات الفنٌة ، والجمعٌات وال1964" االتحاد الوطنً للفنون الجمٌلة" الذي تكون سنة 

 التً ٌشرؾ على نشاطها.

والخبلصة المستنتجة من هذا المقال ، وهو نموذج لمقاالت متعددة فً الموضوع، أن      

، إن جذورها  ضاربة فً القدم، تارٌخٌا وأدبٌا وفنٌا ، 1830الجزابر لم تكن أبدا ولٌدة سنة 

                                                           
 -  ورث حب الرسم عن عمه ووالده، وقد تخصص فً المنمنمات، وقد تخرج من مدرسة العابلة والموهبة والطبٌعة وقد مر  0896سنة  ولد

تقر فترة بمدرسة الفنون الجمٌلة لكنه لم ٌتؤثر بها، دخل إلى مكتب الرسم بؤكادٌمٌة الجزابر وكان المكتب تابعا لمدرسة الفنون الجمٌلة، وقد اس
عمل فً مكتبتها الوطنٌة ، ٌقسم المخطوطات، شارك فً عدة معارض دولٌة ونال عدة جوابز، وكانت نهاٌته مؤساوٌة حٌث اؼتٌل فً ببارٌسحٌث 

 (.433و  439، ص 8بٌته فً السبعٌنات فً ظروؾ ما تزال ؼامضة.) سعد هللا ، تارٌخ الجزابر الثقافً ، ج 
 -  ل الرابع ص أنظر التعرٌؾ به فً المبحث الثانً من الفص 
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ٌهم، على إبراز ذلك ونشره وثقافٌا بصفة عامة، وواجب األجٌال الحالٌة العمل ، كسابق

وإشهاره لٌتؤكد الجمٌع بؤننا  " لسنا ٌتامى التارٌخ " كما ٌردد دابما األستاذ مولود قاسم 

 رحمه هللا.

إن منابع التراث الثقافً الوطنً ؼزٌرة وثرٌة وما الصور السابقة إال أمثلة ونماذج      

ى عصور سحٌقة فً القدم ، وفً هذا سٌقت كؤدلة عملٌة تطبٌقٌة على أن هذه المنابع تعود إل

 رد على نظرٌة " ال تارٌخٌة الجزابر".

وهً ؼنٌة بالعصور الثقافٌة الراقٌة وفً هذا رد على نظرٌة " جهل الشعب الجزابري      

 وهمجٌته".

إن كانت لها   -وهً شاملة لكل المٌادٌن وفً هذا رد على القول بؤن حضارة الجزابر      

ضارة جامة منؽلقة على نفسها ال ٌتجاوز حدود الشروح الدٌنٌة والتعلٌق ح  -حضارة أصبل 

 علٌها ال ؼٌر.

إن للجزابر تارٌخا ، وأدبا فصٌحا وشعبٌا، ومسرحا، وفنا ، وؼٌرها من أدوات الثقافة      

ومكوناتها، هذه الثقافة التً صنعتها حضارات قدٌمة، وصقلتها لؽة القرآن، وأثراها تراث 

ً، تحدر إلٌنا جٌبل بعد جٌل ، تحت راٌة الرسالة التارٌخٌة العظمى ، التً عظٌم  و ؼن

جعلت من الجزابرٌٌن أمة واحدة ، تتفجر بالفكر والعلم والفن، ٌجمعها تارٌخ مجٌد، هو 

عماد شخصٌتنا القومٌة، وحضارتنا المعاصرة، فواجبنا األول هو حماٌة هذا التراث 

 ٌمه للعالم بكل فخر واعتزاز. وصونه وتشربه واالعتداد به، وتقد

              

*************************************** 

  



 

 
 

 

 

 

 الفصل اخلامس

 املعرفة التارخيية يف احلياة االجتناعية
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 .المعرفة التارٌخٌة فً الحٌاة االجتماعٌةالفصل الخامس: 

 :المدخل

 :(1889/1965)قال اإلمام محمد البشٌر اإلبراهٌمً     

" جاء االستعمار الفرنسً إلى هذا الوطن، كما تجًء األمراض الوافدة، تحمل الموت 

وأسباب الموت، واالستعمار سم ٌحارب أسباب المناعة فً الجسم الصحٌح، وهو فً هذا 

الوطن، قد أدار قوانٌنه على نسخ األحكام اإلسبلمٌة، وعبث بحرمة المعابد، وحارب األدٌان 

بحماٌة الرذابل، والتعلٌم بإفشاء األمٌة، والبٌان العربً بهذه البلبلة التً باإللحاد، والفضابل 

الٌستقٌم معها تعبٌر وال تفكٌر"
1
. 

هذا ملخص ما عاشته الجزابر طوال قرن وثلث قرن من االستعمار، وقد وجدت نفسها      

والعبلج والسكن،  ؼداة االستقبلل، أمام مبلٌٌن المواطنٌن فً انتظار اللباس والتؽذٌة والتعلٌم

لذلك كان على رجال العمل والسٌاسة أن ٌضعوا خطتهم وأن ٌشقوا الدروب مهما كانت 

 وعرة فً طرٌق الثورة والتقدم والحرٌة.

وكذلك كان األمر، وبدأت معركة التنمٌة الوطنٌة الشاملة فً ثورات ثبلث ، هن      

عٌة، والثورة الزراعٌة، والثورة سلٌبلت الثورة التحرٌرٌة الكبرى، فكانت الثورة الصنا

الثقافٌة، التً سجلت الببلد ، بفضلها، تقدما محسوسا فً مٌادٌن التربٌة والصحة والتكوٌن ، 

بفضل دٌموقراطٌة التعلٌم وتعمٌمه، والطب المجانً، وطورت الرٌؾ بفضل البرامج 

اعٌة الخاصة التً انجزت فً إطار سٌاسة التوازن الجهوي ، وبفضل الثورة الزر

وتعاونٌاتها وقراها اإلشتراكٌة ، فً نفس الوقت الذي أقامت فٌه مشارٌع صناعٌة ضخمة ، 

ووضعت دعابم سٌاسة البلمركزٌة والتسٌٌر االشتراكً للمإسسات ، إلى آخر االجراءات 

 التً عملت على تحسٌن األوضاع االجتماعٌة واالقتصادٌة ألكثر فبات الشعب حرمانا.

                                                           
1
 .0947جرٌدة البصابر ، العدد األول، سنة   - 
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فصل السابق ، الجانب الفكري من الثورة الثقافٌة وكان التركٌز فٌه على وقد تناول ال     

التراث بصفة خاصة، أما هذا الفصل فسٌخصص للجانب االجتماعً من الثورة الثقافٌة ، 

 ممثبل فً موضوعٌن هامٌن وأساسٌٌن هما: التعرٌب والتعلٌم.

جزابر بعد االستقبلل، إذ فمعركة التعرٌب كانت أكبر وأخطر المعارك التً خاضتها ال    

كان ضرورة ملحة عاجلة وخطٌرة فً نفس الوقت، فاإلستعمار الفرنسً بذل المستحٌل 

خبلل عهد االحتبلل الطوٌل ، لطمس شخصٌة الجزابر ، ومحو قومٌتها، وتشوٌه تارٌخها، 

 وفصلها تماما عن أمجادها الفكرٌة والحضارٌة.

الببلد، وقد بذلت فٌه جهود  ٌنبؽً أن ال ٌستهان بها، لما أما التعلٌم فهو عماد التنمٌة فً      

لها من دور فً تحدٌد القٌم الثقافٌة المشتركة بٌن أبناء األمة الواحدة، وتثبٌت دعابم مجتمع 

 عصري خال من الجهل والحرمان.

وسٌتم استعراض ذلك من خبلل ثبلث مباحث، تسٌر فً نفس سٌاق مباحث الفصول      

ٌتناول المبحث األول آراء ونظرٌات السٌاسٌٌن، والمبحث الثانً آراء  السابقة، حٌث

األكادٌمٌٌن، وٌكون المبحث الثالث مٌدانا لعرض أفكار المثقفٌن عموما، فً إطار المعرفة 

أو الوعً التارٌخً لدى كل فبة، ألن المجتمعات اإلنسانٌة ال تحٌا فقط فً الحاضر، وإنما 

و كما ٌقول المإرخ  ، لتستطٌع أن تتبٌن وجهتها فً المستقبل،ٌهمها معرفة من أٌن انحدرت

Augustin THIERRY(1795/1856 )الفرنسً 


فبقدر ما نتفهم أحداث الماضً 

ونتعرؾ على أبعاده بموضوعٌة ووضوح، بقدر ما ٌمكن أن نتصور آفاق المستقبل بكل ثقة 

واطمبنان
1
. 

                      ************************************** 

 

 

                                                           
 -  (0795/0856 ( مإرخ فرنسً من مإسسً التارٌخ المعاصر، له رسابل حول التارٌخ الفرنسً، ومقاالت وأبحاث تارٌخٌة متعددة ) الروس 

 (.0764، ص  9007      
1
 -  Augustin Thierry."ًرسابل حول التارٌخ الفرنس" : 
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 المعرفة التارٌخٌة فً الحٌاة االجتماعٌة.: الفصل الخامس

 المعرفة التارٌخٌة فً الحٌاة االجتماعٌة لدى السٌاسٌٌن. :المبحث األول

" إن اللؽة العربٌة عنصر أساسً للهوٌة الثقافٌة للشعب الجزابري، ال ٌمكن فصل     

ا ، ولهذا، فإن تعمٌم استعمال اللؽة العربٌة شخصٌتنا عن اللؽة الوطنٌة التً تعبر عنه

واتقانها كوسٌلة عملٌة خبلقة، ٌشكبلن احدى المهام األساسٌة للمجتمع الجزابري فً مجال 

التعبٌر عن كل مظاهر الثقافة وعن االٌدٌولوجٌة االشتراكٌة"
1
. 

 :التعرٌب  - 1

وعاء جامع لتجارب إن اللؽة العربٌة ، كجمٌع اللؽات الحضارٌة، ظاهرة اجتماعٌة و

الشعوب العربٌة ، رفعة وسموا، أو ضعة وانحطاطا، تقدمت بتقدم شعوبها، فحوت كتاب هللا 

" لفظا وؼاٌة" وسبرت أؼوار الفلسفات الٌونانٌة ، والحكمة الهندٌة، ومعمارٌات الفرس، بل 

التارٌخ لم تعجز عن الفلك والطب و الصٌدلة ، وال عن الهندسة والجبر والحساب ، وال عن 

واألخبار واألنساب، وال عن الفقه والحدٌث والتفسٌر، وال عن األدب شعرا ونثرا فً كل 

أؼراضه وفنونه، كان ذلك عندما كانت شعوبها راقٌة بالجهد، متقدمة بالجهاد، مكتشفة 

للنفس وقتبل لها بواسطة  لاٍعباالجتهاد،ولما تحول الجهد إلى كسل وتواكل ، والجهاد صار 

، واالجتهاد أؼلقت أبوابه بؤمر من صاحب السلطان، فتحجر التفكٌر وجمدت معه الصوفٌة

لؽة التعبٌر، ولم ٌنتبه العرب إال وهم تحت وطؤة االستعمار
2
. 

ولم تشذ الجزابر عن هذا المصٌر، وكانت محاربة اللؽة العربٌة من أخطر المحاوالت      

تحقٌق فكرة " الفرنسة والتعجٌم" إال وقام التً بذلها االستعمار الفرنسً، ولم ٌترك وسٌلة ل

بها دون أدنى تردد أو إحجام، وقاوم الشعب الجزابري هذا المسخ االستعماري، وتشبث 

بقومٌته وشخصٌته العربٌة اإلسبلمٌة ، بفضل جهود الزواٌا الدٌنٌة والكتاتٌب القرآنٌة 

، فاستطاع أن ٌعزل العربٌة،  والمدارس الحرة ، إال أن التؤثٌر اإلستعماري كان قوٌا وشدٌدا

وٌحاصرها ، وٌفرض لؽته كؤداة ووسٌلة للعمل والدراسة والتعامل ، فخلق بذلك طبقة مثقفة 

                                                           
1
 .94و 93، ص 0976المٌثاق الوطنً، سنة   - 
2
 0973/0974، الجزابر: نوفمبر/فٌفري 07/08" مجلة األصالة، وزارة التعلٌم األصلً والشإون الدٌنٌة، العدد التعرٌبعبد القادر حجار:"   - 

 . 909ص      
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ما زال معظم أفرادها ٌجحدون تراث ببلدهم وحضارتها، وٌحتقرون لؽتهم القومٌة 

هلها ، وٌرفضون االعتراؾ بؤنها لؽة العلم والعمل ، وأن الذي أعاق تطورها ، هو تخلؾ أ

نتٌجة لظروؾ االستعمار التارٌخٌة فً العصر الحدٌث
1

، وهكذا انتقلت الجزابر بعد 

االستقبلل، من جهاد فٌه جنود العدو على مرمى بنادق ثوارها،  إلى جهاد فٌه فكر العدو 

داخل رإوس الكثٌر من أبنابها، ومن هنا تعثر التعرٌب بٌن فرٌقٌن، األول  ٌنظر إلٌه بعٌن 

ترى فٌه إال الكمال، والثانً بعٌن ناقمة ال ترى فٌه إال المساويء والنقابص، راضٌة ال 

والحدٌث فً هذا الباب طوٌل عرٌض، وٌكفً العلم بؤن التعرٌب سٌاسٌا كان أمرا ال جدال 

فٌه، أما مٌدانٌا فقد سار سٌرا بطٌبا فً المدرسة ، وحاول اقتحام وسابل االعبلم، وبعض 

عات ، ولكنه عجز تماما عن اقتحام مٌدان اإلدارة واالقتصادالمعاهد العلٌا والجام
2

، الذي 

ٌسٌطر علٌه أصحاب الفرٌق الثانً وذلك من المخاطر الكبرى التً اعترضت مسٌرة 

التعرٌب


. 

 :التعلٌم – 2

المدرسة مإسسة اجتماعٌة، وهً أفضل مكان تكتسب فٌه المكونات الشخصٌة لؤلفراد،      

ٌها عوامل التماسك الوطنً، وأصح قاعدة لتطور المجتمع فً ظل وأقدس تربٌة تتاصل ف

األصالة الوطنٌة والقٌم الحضارٌة ، وخٌر إطار للتقدم والرقً وفق متطلبات العصرنة 

 ومقتضٌات العلم والثقافة.

وقد وجدت الجزابر نفسها ؼداة استرجاع السٌادة الوطنٌة، أمام منظومة تربوٌة أجنبٌة      

عدعن هذه المواصفاتبعٌدة كل الب
3

، من حٌث المبادئ والمضامٌن والؽاٌات ، ومن ثمة،  

كان علٌها تؽٌٌر هذا الواقع الذي ال ٌتماشى والسٌاسة العامة للببلد، وعلى هذا األساس 

إلى  1962عرفت المنظومة التربوٌة تؽٌرا جذرٌا عبر مراحل عدٌدة ، تمٌزت أولها من 

                                                           
1
 .094، ص 0973/0974، الجزابر: نوفمبر/فٌفري 07/08عدد" مجلة األصالة، الواقع ومستقبل حركة التعرٌب فً الجزابرد.ٌحً بوعزٌز :"  - 
2
 .096المرجع نفسه، ص  - 
 -   ،كانت هذه هً الوضعٌة فً السبعٌنات والثمانٌنات، أما الٌوم فقد شهدت حركة التعرٌب ردة قوٌة، إذ اقتصر على المدارس والثانوٌات

حاوالت السابقة التً قامت بها فً هذا المٌدان ، قد زالت نهابٌا ، أما تعرٌب وبعض فروع الجامعة، والجٌش والقضاء،أما اإلدارة ، فحتى الم
المحٌط الذي شكل فً العقود الماضٌة حملة واسعة، فقد تراجع بشكل مخٌؾ ، وأصبح الحرؾ العربً نادرا على واجهات المحبلت ومختلؾ 

 المرافق، خاصة فً المدن الكبرى، ومنها قسنطٌنة ، مدٌنة ابن بادٌس.
3
 ، 9007، قسنطٌنة: أفرٌل 06أ.عابشة بوثرٌد:"البعد الحماهٌري للدٌموقراطٌة الشعبٌة فً المنظومة التربوٌة" مجلة الشهاب الجدٌد, العدد  - 

 و ما بعدها, 006ص       
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تحقٌق التمدرس الشامل على مستوى التعلٌم االبتدابً،  باإلرادة السٌاسٌة فً مجال 1970

بإصبلح التعلٌم  1979إلى  1971وفً مجال تعرٌب المضامٌن، وتمٌزت ثانٌتها من 

، وقد مكن ذلك من ارساء قواعد الجامعة الجزابرٌة ، تماشٌا مع حاجات 1971العالً سنة 

، وفقا لما نصت علٌه أمرٌة 1980المجتمع، وتمٌزت ثالثتها بإقامة المدرسة األساسٌة سنة 

 1976أفرٌل  16


. 

هذه لمحة موجزة عن وضعٌة التعلٌم والتعرٌب فً الجزابر أثناء فترة الدراسة،      

وسٌكون التعرؾ على فكر السٌاسٌٌن فً الحزب والدولة حولهما هو موضوع هذا المبحث 

فً المناسبات  من خبلل ما كان ٌنشر فً مجلة الثقافة من أبحاث ودراسات وخطب

 المختلفة.

العربٌة سٌدة ، ال تقبل أن تكون لها ضرة: الرئٌس بومدٌن 
1
: 

كان تعمٌم التعلٌم والتعرٌب قضٌتان ال ٌمكن التراجع عنهما أو التهاون فً تطبٌقهما      

مٌدانٌا بالنسبة للربٌس هواري بومدٌن، فكما حرصت الجزابر على استرجاع جمٌع 

مادٌة ، بجب أن تعمل على تعزٌز التكوٌن والتعرٌب بتربٌة وطنٌة مواردها وثرواتها ال

ُمثلى تعمل على استعادة ثروات الجزابر المعنوٌة ، وعناصر شخصٌتها والمكونات 

األساسٌة لذاتها، ومن أهمها الوسٌلة األولى للتعبٌر عن هذه الشخصٌة وتماسكها وتطورها، 

 حسب عبقرٌة الشعب وأصالته.

رجاع هذا العنصر الهام وهو اللؽة " فإن مجهودنا سٌظل أبتر، وشخصٌتنا وبدون است     

ناقصة، وذاتٌتنا جسما ببل روح، وإنه لٌحلو لنا ونحن فً عاصمتنا الثقافٌة


مركز االشعاع 

الفكري القومً طوال العهد االستعماري ، أن نإكد ما سبق أن قلناه، من أن التربٌة مهما 

نٌة فلٌست بتربٌة، وأن التكوٌن مهما كان عالٌا، إذا لم ٌكن بلؽة كانت راقٌة، إذا لم تكن وط
                                                           

 -   صوص على :المتعلق بتنظٌم التربٌة والتكوٌن فً الجزابر، وٌنص بالخ 0976أفرٌل  06المإرخ فً  35/76هو األمر رقم 

 سنوات(. 09اجبارة التعلٌم األساسً )   -    

 مجانٌة التربٌة والتكوٌن.  -    
 تعرٌب التعلٌم ، تدرس )جمٌع المواد باللؽة العربٌة( مع استمرار تدرٌس اللؽات األجنبٌة كمواد مستقلة.  -    
 وٌاته، وإلؽاء مدارس التعلٌم الخاص عربٌا كان أم فرنسٌا. االشراؾ الكامل للدولة على التعلٌم والتكوٌن بجمٌع أنواعه ومست  -    

1
، مجلة  0976جوان  09الربٌس بومدٌن : من خطاب القاه بقصر األمم فً اختتام أشؽال الندوة الوطنٌة للمصادقة على المٌثاق الوطنً، ٌوم   - 

 .07، ص  0976، جوان/جوٌلٌة  34/35األصالة، العدد 
 -  لمة بمناسبة تدشٌت جامعتها ) منتوري حالٌا(.هً قسنطٌنة ، والك 
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الببلد سٌبقى ناقصا أبتر"
1

، فاحبلل اللؽة العربٌة مكانتها فً التعلٌم


واالدارة ومختلؾ  

مظاهر الحٌاة الٌومٌة والقومٌة ال ٌقل أهمٌة ، فً نظر ربٌس الدولة، عن أي مشروع من 

دة تنظٌم أجهزة الدولة ، أو تصنٌع الببلد أو تحقٌق الثورة المشارٌع الثورٌة الكبرى، كإعا

 الزراعٌة.

ذلك أن اللؽة من أهم عناصر الشخصٌة ، وأحد األهداؾ األساسٌة لنضال الشعب      

الطوٌل وثورته الكبرى، مع التفتح بطبٌعة الحال ، على لؽات وثقافات العالم األخرى، فهً 

ة ببلد أخرى فً العالم، تنهل من جمٌع الثقافات ؼٌر أن ضرورٌة، كما هو الحال بالنسبة ألٌ

 المكانة األولى تعود حتما لثقافتها ولؽتها الخاصتٌن بها.

وفً موضع آخر ٌإكد الربٌس بومدٌن أن التعرٌب اختٌار أساسً ، واللؽة العربٌة هً      

رباط قوي بٌن أفراد األمة " أحب من أحب وكره من كره"
2

لك " إرادة ، وأن سبلحه فً ذ 

سٌاسٌة قوٌة، واقتناع شعبً واسع"
3

وال ٌجوز إلطارات الدولة االنخداع ببعض المظاهر،  

فاللؽة التً ٌمارس بها الشعب حٌاته الٌومٌة هً اللؽة العربٌة ولٌست اللؽة األجنبٌة التً 

 تستعمل فً نطاق مجموعات مضٌقة.

اللؽات األجنبٌة قبل اتقان اللؽة وٌعتبر الربٌس بومدٌن أن تسابق البعض إلى تعلم      

 العربٌة، ظاهرة نقص ٌجب محاربتها.

ٌُتدارك وكل إطار " مهما كان       أما النقص الملموس فً مٌدان التعرٌب ، فٌجب أن 

مستواه ملزم بتعلم لؽته القومٌة"
4

، ثم ٌشٌر بوضوح إلى التٌارٌن اللذٌن ٌتجاذبان أطراؾ 

صار التعرٌب الذٌن ٌتحدثون عن القضٌة وكؤنها معزولة قضٌة التعرٌب ، فهو ٌختلؾ مع أن

عن واقع الحٌاة أو مشاكل المجتمع ، وٌرٌدون له أن ٌتم فً ومضة عٌن ، دون أن ٌبذلوا 

جهدا فً سبٌل تحقٌق ذلك، بقدر ما ٌختلؾ مع المتقاعسٌن الذٌن ٌؤملون فً أن تستمر 

                                                           
1
 .38، ص 0970،الجزابر: جوان 03، العدد مجلة الثقافةبومدٌن:   - 
-  (ًأول دفعة معربة من حملة اللٌسانس من كلٌة العلوم بجامعة الجزابر، كما تخرجت الدفعة 0973/0974تخرجت فً نهاٌة العام الدراس )

 (.046ص  0974، أوت سبتمبر 99قوق بجامعة قسنطٌنة ) الثقافة العدد األولى المعربة من كلٌة الح
2
 .044، ص 0974، الجزابر: أوت/سبتمبر 99الربٌس بومدٌن: مجلة الثقافة، العدد   - 
3
 المكان نفسه.  - 
4
 المكان نفسه.  - 
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لنظرة، هو الصراع بٌن تٌارٌن، أحدهما األمور على ما هً علٌه، ألن النتٌجة الحتمٌة لهذه ا

محدود األفق ٌنبذ كل من ال ٌنطق بالعربٌة ، والثانً مرٌض بعقدة االستعبلء والكبرٌاء 

وٌرفض االستجابة الختٌار أساسً من اختٌارات الثورة، وكبلهما خطر على مسٌرة 

 التعرٌب فً الجزابر.

لى معظم النشاطات التً تتعلق وقد حرص الربٌس بومدٌن على االشراؾ الشخصً ع     

بالتعرٌب ، إذ استقبل رإساء وفود الدول العربٌة المشاركة فً مإتمر التعرٌب


، وتحدث 

معهم طوٌبل حول سٌر األعمال فً المإتمر، و عن نتابجه المرجوة خاصة فٌما ٌتعلق 

،ومن  بإنشاء المعاجم وتوحٌد المصطلحات العلمٌة، وتنسٌق العمل بٌن المجامع اللؽوٌة

ضمن ما قاله " إن اللؽة كابن حً ٌتؽذى من المحٌط الذي ٌعٌش فٌه، وهً تزدهر بازدهار 

الحضارة التً ٌمثلها المجتمع، ولهذا فبل بد من ارتباط اللؽة بالعمل و بالحٌاة الٌومٌة ، وال 

تبقى بمعزل عن التطبٌق، ولكن المشكل لٌس مشكبل سٌاسٌا بقدر ما هو إرادة سٌاسٌة، 

را ما توجد العقبات فً مستوى أجهزة التنفٌذ لظروؾ تارٌخٌة، وهً ظاهرة لعلها وكثٌ

موجودة فً أكثر من مكان فً عالمنا العربً، وهنا ٌؤتً دور المثقؾ العربً الذي ٌجب أال 

ٌكون محصورا فً اإلطار التقنً، بل ٌجب أن ٌتعدى ذلك إلى مستوى االلتزام النضالً"
1
. 

ب فً فكر ربٌس الدولة لٌست مجرد تطبٌق للمراسٌم ، أو انجاز إذن فقضٌة التعرٌ     

ألعمال تفرضها واجبات المهنة، بل تتجاوزها إلى اإلٌمان العمٌق، والنضال المتواصل 

لتحقٌقها على أرض الواقع، وبالتالً تجسٌدها ال على مستوى القٌادة فحسب، وإنما على 

 مستوى كل الهٌبات والمإسسات واألفراد.

وأمام مجلس الوزراء، بمناسبة اجتماعه لدراسة مشروع نص قانون إنشاء المجمع       

الجزابري للؽة العربٌة


أكد السٌد ربٌس الجمهورٌة 


األمٌن العام للحزب ،على أن إنشاء  

                                                           
 -  افٌة" للمزٌد من التفاصٌل أنظر مدخل الفصل الرابع" المعرفة التارٌخٌة فً الحٌاة الثق 
1
 .005، ص 0973،الجزابر:  فٌفري/مارس 03، العدد مجلة الثقافةالربٌس بومدٌن:  - 

 
 -   وهو المجمع الخامس من نوعه فً العالم العربً، فهو ٌؤتً بعد كل من مجمع اللؽة العربٌة بدمشق الذي  0986أفرٌل  06كان ذلك بتارٌخ

، وفً المرتبة الثالثة ٌلٌهما المجع العلمً العراقً الذي تؤسس فً 0939الذي تؤسس فً سنة  ، ثم ٌلٌه مجمع اللؽة العربٌة بمصر0909أسس سنة 

، ص 0986، ماي/جوان 93، وفً المرتبة الرابعة قبل المجمع الجزابري ٌؤتً مجمع اللؽة العربٌة األردنً. ) مجلة الثقافة، العدد 0947عام 

999.) 
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المجمع الجزابري للؽة العربٌة ٌعتبرفً نفس الوقت تكرٌس لصدارة هذه اللؽة فً الحٌاة 

ى األهمٌة الخاصة التً تولٌها لها القٌادة السٌاسٌة بصفتها عنصرا الوطنٌة، ودلٌل على مد

أساسٌا للهوٌة الثقافٌة للشعب الجزابري، وعلى عزمها على انماء مساهمة الجزابر فً 

الجهود التً تبذلها األمة العربٌة برمتها من أجل تعمٌم استعمالها فً كافة مجاالت تحصٌل 

 المعرفة والتكنولوجٌا.

تقتصر مجهودات التعرٌب على داخل الوطن فقط ، بل تجاوزتها إلى خارج الببلد، ولم      

حٌث تم تؤسٌس دٌوان ثقافً جزابري بفرنسا


لئلشراؾ على تعلٌم اللؽة العربٌة ألبناء  

المؽتربٌن هناك، وربطهم بوطنهم ثقافٌا وتربوٌا، كما ُوضع مشروع إلعطاء منح دراسٌة 

ن الراؼبٌن فً الدراسة بالجزابر ، سواء أكانوا فً الجامعات أو للطلبة من أبناء المهاجرٌ

الثانوٌات، ألن عدد األطفال فً المهجر فً تزاٌد مستمر وال بد من إٌجاد " حبل لمشكلة 

تعلٌمهم اللؽة العربٌة مهما كانت الصعوبات التً تعترض هذا الحل"
1

ألن احٌاء اللؽة  

التً لن تكتمل ما لم تسترجع هذا الجزء الذي القومٌة هو جزء من الشخصٌة الجزابرٌة 

 ضاع منها فً ٌوم من األٌام.
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 -   (.009، ص 0973، الجزابر: فٌفري/ مارس03) مجلة الثقافة ، العدد  0973جانفً  96بتارٌخ 
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 :التربٌة والتكوٌن فً منظور حزب جبهة التحرٌر الوطنً

فً نفس اتجاه ربٌس الدولة   -بطبٌعة الحال  -كان حزب جبهة التحرٌر الوطنً ٌسٌر      

ن ترقٌة الثقافة وتحسٌن أدواتها )هواري بومدٌن( بالنسبة للتعرٌب والتعلٌم، وٌعتبر أ

المقروءة والمسموعة والمربٌة وجعلها فً متناول الجماهٌر ، استثمارا ستكون له نتابجه 

االٌجابٌة على كل الفبات االجتماعٌة دون أدنى شك، وهً تسٌر فً خط متواز مع جهود 

 الجزابر لتعمٌم التعلٌم ومحو األمٌة، وتعرٌب المإسسات والمحٌط.

لك أن تشٌٌد هٌاكل الدولة ، وتنظٌمها على أسس عصرٌة ، ال ٌحقق نتابجه المرجوة ذ     

إال إذا استكمل ببناء االنسان الذي هو هدؾ كل تقدم وتنمٌة، ولتحقٌق هذه الؽاٌة، سخرت 

الدولة كل امكانٌاتها لتطبٌق دٌموقراطٌة التعلٌم ، وتكوٌن جٌل مإمن بالثورة ومشبع بؤنبل 

 قٌم إٌجابٌة، مع ترقٌة اللؽة الوطنٌة ودعمها فً كل مجاالت الحٌاة. ما فً تراثه من

(1979وفً هذا السٌاق ، ومن هذا المنظور أصدر المإتمر الرابع للحزب)     


البحة  

التربٌة والتكوٌن التً ثمنت النتابج الهامة التً حققتها دٌموقراطٌة التعلٌم فً مختلؾ 

ام من االطارات ، وشرعت فً اخراج  اللؽة العربٌة المستوٌات، وزودت الببلد بعدد متن

من العزلة التً فُرضت علٌها من طرؾ النظام االستعماري، ثم أبرزت البلبحة بعض 

النقابص التً كانت نتٌجة طبٌعٌة للتطور الكبٌر الذي عرفه قطاع التربٌة، لذلك البد من 

دت البلبحة على أنه مهما كان نوع القٌام بتقٌٌم علمً للقطاع، تمهٌدا لئلصبلح الشامل، وأك

هذا اإلصبلح ، فإن سٌاسة التربٌة ، ٌجب أن تنطلق من مبادئ المٌثاق الوطنً، وُتبنى على 

تؤكٌد الهوٌة الوطنٌة الجزابرٌة ، بإعادة االعتبار للؽة الوطنٌة ، وجعلها األداة األساسٌة 

االجتماعٌةللتربٌة والتكوٌن، سابدة فً سابر مرافق الحٌاة الوطنٌة و


. 

مما سبق ٌتضح بؤن التعرٌب وتعمٌم التعلٌم ومجانٌته ، أصبحت مبادئ ال جدال فٌها      

بالنسبة لسٌاسة الحزب والدولة، وال ٌسمح بالنقاش إال فً الطرق والوسابل والمناهج 

                                                           
 -   عار " تطبٌق المٌثاق الوطنً والوفاء للربٌس بومدٌن". ، تحت ش0979جانفً  30إلى  97انعقد بقصر األمم فً الفترة من 
 -  12النص الكامل لبلبحة فً الملحق  رقم . 
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لتطبٌقها، فكٌؾ تمت معالجة هذه القضاٌا فً فكر بعض السٌاسٌٌن ، من خبلل ما ُنشر لهم 

 مجلة الثقافٌة التً هً موضوع دراستنا. فً

 :الدكتور عبد المجٌد مزٌان  - 1

ٌعالج هذا المثقؾ الوطنً الكبٌر فً واحدة من دراساته العدٌدة ، موضوع اللؽة         

العربٌة ، وبصفة أدق " العلمٌة اللؽة العربٌة" وهو فً رأٌه، اعتقاد خلفته عهود االنحطاط 

لعربٌة، وعلى الرؼم من حصول اللؽة العربٌة على مكانتها التً مرت بها الشعوب ا

العالمٌة،  ذٌوعا واستعماال فً جل المحافل الدولٌة دون عناء كثٌر، ومع أنها لؽة ثقافٌة 

عالمٌة عند األؼلبٌة العظمى من المسلمٌن، فإن أصحابها لم ٌقتنعوا بعد بهذه العالمٌة، وظل 

لمٌة لؽتهم،  بل وحتى الجامعات الوطنٌة نفسها ال التردد والشك ٌراودهم فً علمٌة وعا

تزال تشك حتى اآلن فً نجاعة التعلٌم العلمً  بالعربٌة، وقد كانت العربٌة لؽة العلوم 

الطبٌة فً عهد ؼٌر بعٌد، كما كانت لؽة العلوم الدقٌقة والرٌاضٌات طوال قرون العصر 

الوسٌط
1

ة فً تدرٌس العلوم ٌعنً مزاحمة أو ، وال ٌتصور الٌوم أن استعمال اللؽة القومٌ 

مطاردة اللؽات العالمٌة التً ُتنشر بها البحوث وُتقام بها الندوات العالمٌة، وتلقى بها 

المحاضرات لكل طبلب العالم، فالمساٌرة فً هذا المٌدان ، فرض على كل المتعلمٌن 

ستؽناء عن لؽة الذات والباحثٌن، ؼٌر أن استعمال لؽة عالمٌة ما ، ال ٌمكن أن ٌإدي إلى اال

والوجود الحضاري، أو اقتصارها على التخصص فً اآلداب ، ثم افراؼها من كل 

ٌّات التً تمكنها من حمل العلوم والسٌر بها إلى التطور والذٌوع.  الحٌِو

وبالتالً ٌعتقد الدكتور مزٌان ، أنه ال ٌجوز لعلماء عصرنا االدعاء بعجز العربٌة عن      

العالمٌة فً اإلبداع العلمً، فكما أن ابن سٌناء والبٌرونً ومن فً مكانتهم  مواكبة اللؽات

من المبدعٌن كانوا الٌعانون من أٌة عقدة فً النقل واستعمال الدخٌل واللجوء إلى االختراع، 

فإنه ال ٌحق للباحث الٌوم أن ٌستهٌن بقدرات اللؽة على التطور واالبداع، بل علٌه أن ٌجرإ 

 السرٌع واالستعمال المنعتق السٌال.على االبتكار 

                                                           
1
 . 08، ص 0985، الجزابر:جانفً/فٌفري 85" مجلة الثقافة، العدد اللؽة محور كل مشروع ثقافًد. عبد المجٌد مزٌان: "   - 
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ٌُرد على ذلك بؤن عصر احتواء العربٌة للعلوم  كان عصر انتصار الحضارة       وقد 

العربٌة فً كل المٌادٌن السٌاسٌة واالقتصادٌة، وكانت نفوس العلماء والمفكرٌن العرب حرة 

وال من خطر  كل الحرٌة ، مخٌرة فً األخذ والعطاء وال تتخوؾ من السٌطرة والؽزو

الذوبان، وفً هذا المجال ٌإكد الدكتور مزٌان، أن للعالمٌة الثقافٌة واللؽوٌة شروط 

اجتماعٌة وتارٌخٌة ، وهً فً األساس ، شروط االرتكاز على القوة والحٌوٌة السٌاسٌة 

والحضارٌة، ولكن هذا ال ٌمنع المشاركة والمسابقة فً كل االبداعات الفنٌة والعلمٌة بروح 

ٌة منعتقة ال بروح الخوؾ من اآلخرٌن والدفاع عن النفس دفاع الٌؤس من اإلمكانٌات كون

الذاتٌة
1
. 

وٌستمر الدكتور مزٌان فً دراسته متنقبل من الجانب العلمً إلى الجانب األدبً ، فً      

مقارنة بٌن المتفابلٌن بإٌجابٌات نهضة اللؽة العربٌة فً المٌادٌن األدبٌة، والمتشابمٌن 

لبٌات هذا األدب الذي لم ٌستطع التؤثٌر حتى الٌوم فً اآلداب العالمٌة المعاصرة بؤفكار بس

وأذواق حضارتنا، سواء منها القدٌم الذي لم ُنعرؾ به فً انتاجنا المعاصر، أو الجدٌد الذي 

لم ٌتجاوز بعد مرحلة التؤثر والتقلٌد، وبعد سرد للشعوب التً تعربت ثم انسلخت عن 

كٌا وبعض الببلد اإلفرٌقٌة مثبل، ٌرفض رفضا كلٌا فكرة ترك اللؽة الموحدة التعرٌب كتر

هً تجارب الضعؾ   -فً نظره  -والرضوخ  لواقع اآلداب العامٌة، ألن هذه التجربة 

الحضاري والؽفلة عن المشارٌع السٌاسٌة فً الثقافة، والخضوع " لتلقابٌة التطور اللسانً 

عند الشعوب"
2

شعبٌة ولؽة العلم والحضارة، وبٌن الثقافة المدرسٌة ذات ، فبٌن اآلداب ال

البعد العالمً ، والثقافات المحلٌة، وبٌن اللؽة القومٌة واللهجات االقلٌمٌة ، وبٌن اللسان 

الوطنً واللؽات العالمٌة، تعاٌشا وتبادال فً إطار األسبقٌات المحددة ضمن  المشروع 

أن توضع اللؽة فً رؾ األدوات ألنها " الفكر الثقافً والحضاري المتكامل ، وال ٌمكن 

والببلغ والذات والكٌان والمحور األساسً لطموحنا الوحدوي"
3
. 

                                                           
1
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وهكذا فالدكتور مزٌان ٌإمن بقدرة اللؽة العربٌة على مواكبة العلم والتطور ، شرٌطة      

ل مع حافظ أن ٌقوم أهلها بخدمتها وترقٌتها واالٌمان بقدراتها وامكانٌاتها ، وكؤنه ٌقو

 ابراهٌم:

 أنا البحر فً أحشابه الدر كامن          فهل سؤلوا الؽواص عن صدفاتً؟       

 :األستاذ مولود قاسم ناٌت بلقاسم - 2

بؤسلوبه الشٌق ، ٌرسم، األستاذ مولود قاسم فً مقاله " اللؽة و الشخصٌة فً حٌاة      

األمم"
1

متها فً التراث العربً اإلسبلمً ، ذاكرا مسار الحٌاة الثقافٌة فً الجزابر، ومساه 

الكثٌر من األمثلة عن علماء أجانب أقاموا فً الجزابر لتعلم اللؽة العربٌة والمنطق 

والكٌمٌاء وعلوم أخرى، وكانت تلك الثقافة طبعا باللؽة العربٌة ، ولما كان العهد 

ٌة ُتؽلق وأموالها تصادر االستعماري، ُخنقت العربٌة وُمنع تعلٌمها ، فكانت المدارس العرب

ومعلموها ٌلقى بهم فً السجون والمنافً، ولم ٌكن هدؾ االستعمار من خنق العربٌة ، محو 

الشخصٌة الجزابرٌة واحبلل الفرنسٌة محلها فحسب، بل كان ٌرمً إلى األمٌة والتجهٌل، إذ 

ؼرٌبا أن تصبح  لم ٌكن ٌسمح حتى بتعلٌم الفرنسٌة إال بقدر ما ٌحتاج إلٌه من أعوان، فلٌس

العربٌة على ما أصبحت علٌه من الجمود والتؤخر بعد قرن وثلث قرن من احتبلل هوأبشع 

االحتبلالت عبر التارٌخ، ولكن الؽرٌب " أال نتصدى نحن اآلن بكل حزم لكل من ٌرٌد أن 

ٌماطل وٌإجل وٌإخر ٌوم إعادة المٌاه إلى مجارٌها الطبٌعٌة بدعاو ومزاعم فً ؼاٌة 

والتناقض مع التارٌخ والتعارض مع تجارب األمم"السخؾ 
2
. 

وٌبرر دعاة التمهل فً التعرٌب موقفهم هذا ، بؤن اللؽة لٌست إال أداة، والعربٌة كؤداة      

لمساٌرة الركب الحضاري والتقدم التقنً ، ؼٌر مهٌؤة وؼٌر صالحة ، على األقل فً 

ر حق أرٌد به باطل كما ٌقال، ألن السبب مرحلتها الحالٌة، فبل بد من االنتظار، وظاهر األم

الحقٌقً ٌكمن فً أن هذه الفبة ممن ٌؤمل ببقاء سواد لؽة المستعمر، وهً لؽة ثقافٌة حقا، 

 ولكنها أجنبٌة وتؤتً فً الدرجة الثانٌة بعد العربٌة.

                                                           
1
 .0970، الجزابر: جوٌلٌة 03مجلة الثقافة، العدد   - 
2
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وكدأب األستاذ مولود قاسم فً كتاباته، ٌذكر الكثٌر من القصص والُملح والنوادر فً      

لموضوع، وٌجوب بنا أنحاء العالم من ألمانٌا إلى الصٌن إلى الهند وأسبانٌا، ذاكرا األمثلة ، ا

مستشهدا بالوقابع، مستخلصا النتابج والعبر، وأهم مثل ٌسوقه لمن ٌرمً العربٌة بالجمود 

والتخلؾ، هو اللؽة العبرٌة، لقد كانت لؽة مٌتة من زمان بعٌد، ومع ذلك فقد اجتازت فراؼا 

تد إلى أكثر من الفً سنة، أي إلى وقت لم تكن ُتعرؾ فٌه العلوم ، ومعنى ذلك أنها لم ٌم

تعرفها قط فً الماضً، وقد تم هذا الرجوع وهذه العودة ، بإرادة المتكلمٌن لها، أو بصفة 

أدق الذٌن أرادوا إحٌاءها والتكلم بها، فإذا كان هذا حال العبرٌة فكٌؾ بالعربٌة التً كانت 

علوم والفلسفة والحضارة  إلى عهد قرٌب؟لؽة ال
1
. 

ثم ٌنقل عن الكاتبة األلمانٌة زٌؽرٌد هونكه     


ما ملخصه، أن مكتبة الطب فً بارٌس  

كانت تتكون من كتاب واحد استعاره الملك الفرنسً لوٌس الحادي عشر


مقابل مبلػ مالً  

ض أو أحس بوعكة ما، وال لٌنسخ منه أطباإه الخواص نسخا ٌرجعون إلٌها كلما أصابه مر

ٌزال طلبة كلٌة الطب الجدٌدة فً بارٌس ٌنظرون عند مرورهم نحو مدرجات الكلٌة إلى 

تمثال قابم فً بهوها وهذا التمثال لمإلؾ الكتاب المذكور وهو واحد من كبار األطباء إنه 

أبو بكر محمد زكرٌا الرازي


. 

وم األدبٌة منها والعلمٌة، وكتبهم وتؤثٌرهم وٌذكر الكاتب أعبلم العرب فً مختلؾ العل     

فً الحضارة االنسانٌة جمعاء، ثم ٌتساءل  عن اللؽة التً عبر بها اولبك المسلمٌن عن جمٌع 

هذه الجوانب " المختلفة للكون والكابنات وما ٌربطهما من عبلقات، إنها العربٌة التً كانت 

صرة ألمانٌا فترة من الزمن"أٌضا اللؽة السابدة فً قصور ملوك النورمان وقٌا
2
. 

                                                           
1
 .33المرجع نفسه، ص   - 
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دى وضع الدواء المناسب لكل داء، ترك العدٌد من أٌام الخلٌفة العباسً عضد الدولة. واشتهر الرازي بعلوم الطب والكٌمٌاء، وكان ٌجمع بٌنهما ل
المإلفات منها : الطبر الروحانً، سر األسرار، الحاوي ،وهو من أعظم كتب الطب ، األسرار فً الكٌمٌاء، الحصبة والجدري، وكتاب " من 

د األدوٌة المنتشرة التً ٌمكن الحصول الٌحضره الطبٌب" المعروؾ باسم" طب الفقراء" وفٌه شرح لطرق المعالجة فً ؼٌاب الطبٌب، كما ٌعد

 (.0960، وموسوعة ال روس سنة 96، ص 9005 0علٌها بسهولة.) موسوعة علماء العرب، عبد السبلم السٌد، ط 
2
 .35المرجع نفسه، ص   - 
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والبحث طوٌل جدا، ؼنً بالشواهد واألمثلة من الماضً والحاضر، التً تثبت قدرة      

اللؽة العربٌة على مواكبة العصر إذا اجتهد الناطقون بها فً العمل على إعطابها القدرة 

إٌمانا قوٌا تهون على هذه المواكبة، وال ٌمكن ذلك إال باإلٌمان العمٌق بمبدأ التعرٌب ، 

أمامه كل الصعاب، ولٌكن الحافز الدابم، المثال الحً أمامنا فً اهتمام الٌهود بلؽتهم وهم 

الوافدون من أكثر من مابة بلد من شتى أنحاء العالم، وكٌؾ أحٌوا لؽة ماتت منذ ألفً سنة، 

التدرٌس وجعلوا منها لؽتهم و الرابطة الحٌة لشملهم، فكانت لؽة االستعمال الٌومً و

 واإلدارة والبحث واالنتاج.

ومن ثمة ٌجب أن نترك جانبا كل األعذار الواهٌة واألسباب الضعٌفة، وٌكون العمل      

الجماعً الفعال السترداد هذا العنصر األساسً من شخصٌتنا ، وأصالتنا القومٌة ،و هذه 

قومٌة التً نساهم بها فً الرابطة الوطنٌة الُمَعِززة والضامنة لوحدة األمة ، وهً اللؽة ال

الجهد االنسانً المشترك، والتً هً رمز شخصٌتنا وعنوان وجودنا ولساننا الذي نفصح به 

 عن وجودنا بٌن األمم.

األستاذ مصطفى األشرف  - 3


: 

ٌعتبر األستاذ مصطفى األشرؾ من الوسطٌٌن فً قضٌة التعرٌب بصفة عامة،        

مبدبٌا ٌعتقد بضرورة القٌام بالتعرٌب، ولكن على مراحل وتعرٌب التعلٌم بصفة خاصة، فهو 

ولٌس بـ " السرعة والفورٌة" التً ٌرٌدها ربٌس الدولة ومجموعة من السٌاسٌٌن معه، ذلك 

لها   -فً رأي األستاذ األشرؾ  -أن اللؽة التربوٌة التعلٌمٌة فً الدرجة األولى كؤداة 

، وإن كانت تستمد منها مادتها الخام ، ممٌزات ووظٌفة تجعلها تختلؾ عن لؽة الثقافة

والقسط الوافر من حساسٌة أهلها، ؼٌر أن ضرورة التكوٌن المدرسً ، ومفاهٌم التحقٌق 

العلمً، وتطور الفكر المنظم، ومقتضٌات ضبط المعارؾ الصحٌحة من قبل النشء الصاعد 

 وكٌانا بذاته ومعلمٌه، فً عصرنا هذا، أصبحت تفرض علٌها )لؽة التعلٌم( وضعا مستقبل

                                                           
 -   فً عز معركة التعرٌب. 0977تولى وزارة التربٌة الوطنٌة عام 
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ومنطقا خاصا وتعبٌرا محكما، ال تشوبه شاببة من التساهل اللفظً وال من الثرثرة 

الخطابٌة
1
. 

وبعد وصؾ موجز لمعاناة الشعب طٌلة فترة االستعمار من االزدراء و االحتقار      

ٌدٌة، ألعماله وآرابه وانجازاته، ٌذٍكر الكاتب بمكاسب الثورة الجزابرٌة فً مرحلتها التشٌ

وأهمها المٌثاق الوطنً، الذي ٌعتبره بعدا من أبعادها األساسٌة تدعمه االختٌارات 

اإلشتراكٌة، وٌستنكر النزعة التً سٌطرت على معظم الناس ودفعتهم إلى السعً  من أجل 

التمتع بالحقوق " بل واستؽبللها بصفة دٌماؼوجٌة"
2

دون مراعاة للواجبات التً نص علٌها  

نً والتزموا هم أنفسهم بؤدابها لمصلحة الببلدالمٌثاق الوط


، وكمثال على ذلك ، ٌذكر 

ٌقنعون بالشعارات ،   -حسب رأٌه  -مواقؾ بعض مإٌدي التعرٌب ومسٌرٌه الذٌن راحوا 

وبما قُرر نهابٌا لصالح اللؽة الوطنٌة والرفع من مكانتها وتعمٌم استعمالها، وتناسوا أو 

وض بنوعٌة تعلٌمها ، وتناولها المستمر بشتى الوسابل تجاهلوا ضرورة اصبلحها والنه

 واألسالٌب التربوٌة الناجعة.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى ٌنتقد الكاتب، موقؾ المتفرج الذي الزمه أولٌاء      

التبلمٌذ، إزاء مسؤلة بالؽة الخطورة وهً مسؤلة التعلٌم، وقد صنفهم إلى ثبلثة أقسام:فمنهم 

ن التعلٌم ، صورا سلبٌة سطحٌة، ومنهم من ٌصدر أحكاما مبنٌة فً من كَون لنفسه ، ع

كثٌر من األحٌان على العاطفة، وقسم ثالث ال توجد لدٌه أٌة معلومات اطبلقا ، عن 

الظروؾ الخاصة بالتربٌة المدرسٌة وتطورها السرٌع ؼٌر المنتظم، مما جعل رإٌتهم 

 ٌة ، بل دفع بالبعض منهم إلى الٌؤس للمشاكل التربوٌة خالٌة ، من االنصاؾ و الموضوع

والتحامل الجابر على مإسسة التربٌة والتعلٌم


، وبالتالً فقد اختصرت المواقؾ نحو 

المدرسة والتعلٌم فً موقفٌن: أما موقؾ المتحمس أو موقؾ المتحفظ، واألمر فً كبل 

 القٌم وبحسب فً ،الموقفٌن ٌختلؾ بحسب الدوافع الفردٌة أو العابلٌة، وبحسب المستوى الثقا

                                                           
1
 .03، ص 0977،الجزابر: أكتوبر نوفمبر 40" مجلة الثقافة، العدد والتعلٌممشكبلت التربٌة أ. مصطفى األشرؾ :"   - 
2
 .04المرجع نفسه، ص   - 
 -  عب ٌبدو أن الكاتب ٌشٌر إلى  بعض التصرفات  أو العقلٌات التً كانت سابدة عند بعض الطبقات فً التسٌٌر واإلدارة. وال ٌقصد بها عامة الش

 بطبٌعة الحال.
 -   أن الوضع لم ٌتؽٌر كثٌرا منذ ذلك الحٌن، وما زالت هذه المواقؾ سابدة حتى الٌوم، ما عدا فً القلٌل النادر من الحاالتمما ٌإسؾ له 

 االستثنابٌة.     
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 وٌمكن ، االجتماعٌة الترقٌة وبحسب تلك، أو الفبة هذه ومصالح أؼراض عن الناتجة والمثل

 فً أثر أي تقرٌبا لها ٌكن لم علٌها، المترتبة التبعات رؼم الملحة، الضرورات بؤن القول

 المدى على وال القرٌب، المدى على ال حساباتهم فً أبدا تدخل ولم المشكلة ألبعاد تقدٌرهم

 الوضعٌة هذه فهم على القادرٌن المسإولٌن و المواطنٌن من قلٌلة فبة باستثناء البعٌد،

 وتحلٌلها.

 فً أبنابهم تعلٌم على اآلباء فحرص موضوعٌة، أسباب الحال، بطبٌعة الوضعٌة ولهذه     

 ثوب زعن على مصمما ،كان باالستعمار ابتلً الذي الجزابري الشعب أن إلى ٌرجع المدارس،

 انتهاك محاولة من ذاته صٌانة على مصمما كان كما فرضا، علٌه فرض الذي واألمٌة الجهل

 فً فٌه جاء إذ الملحة الرؼبة وهذه التصمٌم هذا الوطنً المٌثاق ترجم وقد الوطنٌة، شخصٌته

 ٌلالثق العبء فإن فٌه، رجعة ال واقعا أصبحت قد التعرٌب مسٌرة كانت وإذا ... " التربٌة باب

 فً العربٌة باللؽة اُلحق وما االستعماري، العهد على الموروثة المسبقة األحكام فً المتمثل

 ظروؾ توفٌر دون القضٌة، لهذه حلول أٌجاد إمكانٌة عدم إلى أدٌا قد تخلؾ، من الجزابر

 تتؽلب أن وحدها تستطٌع ضرورٌة مراحل مراعاة ودون الرفٌعة النوعٌة لمقتضٌات تستجٌب

والمعنوٌة" المادٌة باتالعق على
1
. 

 الثقافة بٌن الحٌرة، من شًء من ٌخلو ال كفاح أمام نفسه، الجزابري الشعب وجد وهكذا     

 هنا والحٌرة آخره، إلى أوله من ابتداعا ٌُبتدع أن من البد الذي التربوي النظام وبٌن المنشودة،

  الؽاٌة. هذه غلبلو المعتمدة الوسٌلة وبٌن المستهدفة، الؽاٌة بٌن حصلت قد

 التً والعلل العٌوب من منطلقا للموضوع، والتحلٌل العرض فً  األشرؾ األستاذ وٌستمر     

 المحتوى حٌث من لٌس ثقافتنا على والعلل العٌوب هذه وأثر االستعماري، العهد من ورثناها

 من قرون بعد تضٌع، أن كادت أو ضاعت التً القٌم تصور حٌث من حتى بل ، فحسب

 والمستقبل. الحاضر لمقتضٌات تحسبا تجدٌدها الضروري من وأصبح استعٌدت ثم خلؾ،الت

                                                           
1
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 ، المكبوتة بالرؼبة إٌاها معلبل التعرٌب، وضرورة أسباب شرح إلى الكاتب ٌعود ثمة ومن     

 تجعله التً هً الرؼبة وهذه الفصحى، القومٌة لؽته باستعمال اإلنسان شخصٌة استكمال فً

 تقهر ال بقوة مدفوع ألنه واالرتجال، واالضطراب بالعجلة تتسم مواقؾ حٌاناأ ٌتخذ جعلته أو

 تقاوم، أن من أقوى  الثقافً الفراغ سد إلى الماسة الحاجة وألن ، الضابعة امكانٌاته السترجاع

 طرٌق عن إال ، ذلك تتدارك أن الٌمكنها ، التخلؾ من تعانً كانت التً الجزابر أن وٌعتقد

 للعمل مجال هناك ٌبق لم إذ والؽرور، التهاون مؽبة فً الوقوع  وعدم ، متقنال الجدي العمل

 الهبلك، من نفسها أنقذت ، القدم فً عرٌقة أمة تطلعات إنها الفٌاضة، والعواطؾ المرتجل

  ضحت بما وضحت المقاومة طرٌق وسلكت بمثله، التحدي فقابلت ، تارٌخا من وُحرمت

واالشتراكٌة" المعاصرة إلى ، لؤلمام زحفها فً ، الطرٌق بها ٌُفضً أن أمل "على
1
. 

 مشكلة هً منها أعم مشكلة إلى أدت ، التعرٌب مشكلة أن ، األشرؾ األستاذ وٌعتقد     

 الجمع دون ٌحول تعارض األشكال، من بشكل ٌكون أن ٌمكن وال ، اإلثنٌن بٌن ولٌس التعلٌم،

 القٌم، صعٌد وعلى األسبقٌات، صعٌد لىع اآلخر، لصالح بؤحدهما نضحً أال شرٌطة بٌنهما،

 إال ، لهما  إصبلح و تؽٌٌر أي اجراء ٌمكن ال ، الوطنٌة الحقابق مع وتجاوبها اللؽة محتوى أن

 السٌبة. النواٌا ومن األهواء من تجرد وبكل ، بالدراسة الموضوع استٌفاء بعد ، الداخل من

 ومن األولوٌات من اعتبارهب ٌتحقق أن من بد ال التعرٌب فإن أخرى جهة ومن    

 األساس هو التعرٌب أن إلى نظرا االختٌارات، من اختٌار مجرد باعتباره ال المستلزمات،

 من حال بؤي ٌنبؽً فبل ذلك ومع ، الوطنٌة وشخصٌتنا لثقافتنا استردادنا علٌه ٌبنى الذي

 اال لمشكلةا جوهر لنسٌان ذرٌعة التعرٌب ٌتخذ أن الجمٌع، مصلحة على وحرصا األحوال،

 التطلعات  لتلبٌة نشؤت حدٌثة كمإسسة تطوره فً الطبٌعً ومجراه التعلٌم، وهً

 الببلد. فً العصرٌة والمستلزمات

  - العقبلنٌة المنظمة بالتربٌة األخذ بعد  - التعرٌب أن إلى ، األشرؾ األستاذ ٌخلص ثم     

 من ٌتخلص أن ٌجب لئلمتاع، ادفةاله الثقافة أو معٌنة، بطبقة الخاصة الثقافة عن واالقبلع

 هذا فً الجبارة الجهود ُتبذل وٌوم الؽامضة، التقرٌبٌة الحقابق اتباع عن ٌبتعد وأن ، عٌوبه

                                                           
1
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 تزول طرٌقها عن التً " اللؽة " المتعلمٌن األطفال متناول فً سٌضع التعرٌب فإن المجال،

 العابلً وللوسط المدروسة، للمادة بةبالنس ، والعزلة العجمة خلفتها التً السٌبة اآلثار تدرٌجٌا

 إٌاها تعلمه بؤن ٌدرك سوؾ ألنه وظٌفٌة، عربٌة لؽة تعلم على ذاته تلقاء من ٌقبل سوؾ الذي

 عاتقه على الملقاة المسإولٌة من بنصٌبه ٌشعره سوؾ العكس، على  بل شًء، فً ٌضٌره لن

 المٌدان. فً العاملٌن و  المعلمٌن و المربٌن مع بالمشاركة

 دقٌقة، وأفكار جدٌدة، بمفاهٌم ونثرٌه ، بالخدمة نتعهده عندما التعرٌب فإن ، وباختصار     

 التً السطحٌة اآللٌات ومن الؽرٌبة، مفرداته ومن الؽنابً، الخطابً، طابعه " من ونخلصه

 تعتمد مما  أكثر الذاكرة، على تعتمد والتً الرٌاضٌات( وخاصة العلوم) تعلٌم فً تستعمل

العقلٌة" لمحاكمةا على
1

 بدونها التً ، الصحٌحة ؼاٌته إلى التعرٌب ٌفضً أن ٌمكن حٌنبذ 

 انسجام فً كلٌا اتحادا سٌتحدان والمضمون الشكل فإن وساعتها الجدوى، عدٌم ٌكون سوؾ

 القٌم من وٌصبح الكلمة، معنى بؤتم معربا التعلٌم ٌكون االنسجام، صفة الصفة، وبهذه تام،

 أبعاد من بعد إلى ٌتحول وبالتالً والعٌوب، الثؽرات من والخالٌة ، العقد من المجردة

 الجزابرٌة. الشخصٌة

 األسباب تهٌبة من البد مشروع، أي فلنجاح الطرح، هذا فً مبدبٌا محق األشرؾ واألستاذ     

 ٌشترطها التً الوسابل  توفر أن ؼٌر النجاح، على المساعدة والظروؾ الوسابل وتوفٌر

 ظل فً تحقٌقها ٌمكن ال وعقبلنٌتها، ضرورتها رؼم التعرٌب، لنجاح شرؾاأل األستاذ

 ٌخفً اال الٌوم، وحتى السبعٌنات منذ جمٌعا العربٌة الدول تعٌشها التً المتردٌة األوضاع

 االطبلق؟ على تعرٌب أال هدفها أبعد فكرة هذا طرحه وراء األشرؾ األستاذ

 عن تماما عاجزة العربٌة اللؽة أن ٌتصور ،  دراسةال لهذه القارئ فإن ، أخرى جهة ومن     

 والواقع األستاذ، بحث موضوع التعلٌم، مٌدان فً خاصة ، للفرد الٌومٌة الحٌاة فً مهمتها أداء

 على فضبل ، تعلموا قد نفسه، الدولة ربٌس ومنهم ، االستقبلل ؼداة بالعربٌة المثقفٌن معظم أن

 المشرق دول فً العالمٌة، السمعة ذات التربوٌة سساتوالمإ الجامعات فً ، الحرة المدارس

ٌُكٌؾ ٌُجدد أن وٌكفً قابم، واألساس ، موجود اللؽوي فالرصٌد المجاورة، والدول ، العربً  و

                                                           
1
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 ؼٌر ولكنه واجتهادا، وجهدا عمبل ٌتطلب هذا أن حقٌقة وتخصصاته، العصر مواد الستٌعاب

 وإنما اللؽة فً لٌس فالعٌب التعلٌم، أهداؾ الًوبالت التعرٌب، أهداؾ تتحقق لم وإذا مستحٌل،

علٌها القابمٌن فً

 . 

 بمشاكل التارٌخً الوعً أن هو  -التعلٌم أو للتعرٌب تقٌٌم بصدد ولست  - هنا والمهم     

 والتراث الجزابرٌة، الشخصٌة السترجاع قابم والعمل المجاالت، جمٌع فً حاضر األمة

 وتتعثر والبرامج، المناهج وتتعدد الوسابل، تتنوع و اء،اآلر تختلؾ قد الوطنً، الثقافً

 نحو قدما والسٌر االستعمار آثار إزالة هو ومحددا وواضحا ثابتا الهدؾ ٌبقى لكن المشارٌع،

 أفضل. مستقبل

                    ******************************************* 

  

                                                           
 -  ع النظام الداخلً للمكتب الدابم للتعرٌب ، ومشارٌع بعض القوامٌس ، أحد عشرة سنة ، ال ٌرجى منها خٌر، إن الببلد التً ٌستؽرق عندها وض

 وال ٌنتظر أن تؤتً بشًء ذا بال، ال للتعرٌب وال لؽٌره من طموحات األمم والشعوب ) انظر الفصل الرابع ، المدخل(.
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 .اة االجتماعٌةالمعرفة التارٌخٌة فً الحٌ: الفصل الخامس

 .ناألكادٌمٌٌ انًعرفح انتاريخيح في انحياج االرتًاعيح نذي: المبحث الثانً

(0838/0897قال جمال الدٌن األفؽانً)     


:" مما الشك فٌه أن رابطة اللسان أمتن من 

رابطة الدٌن، ألنها ، على عكس هذه األخٌرة، ال تتعرض فً فترة زمنٌة محدودة للتؽٌٌر و 

من أجل هذا نرى بعض األمم التً تتؤلؾ من أناس ٌتكلمون لؽة واحدة، تستبدل دٌنا التبدل،و

بؤخر مرتٌن أو ثبلث مرات فً ألؾ عام من ؼٌر أن تتبدل جنسٌتها المتمثلة فً رابطة 

اللسان،ونذهب أبعد من هذا لنقول، أن روابط اللسان أبعد تؤثٌرا من روابط الدٌن فً الكثٌر 

هذا هو السبب فً أن الٌونانً المسٌحً ٌعتز بؤفبلطون وأرسطو من مٌادٌن الحٌاة، و

وأبقراط، رؼم كفرهم وإلحادهم، ألنهم أبناء جنسه، فً حٌن أنه ال ٌجدر بالمسٌحً من أبناء 

الهند أن ٌعتز بنٌوتن أو ؼالٌلً المسٌحٌٌن، رؼم وجود الروابط الدٌنٌة بٌنهم"
1
 . 

سان فً تكوٌن الشعور القومً :" فلٌس الذي ٌكون ومما قاله ابن بادٌس حول أهمٌة الل     

األمة وٌربط أجزاءها وٌوحد شعورها وٌوجهها إلى ؼاٌتها ، هو هبوطها من سبللة واحدة، 

وإنما الذي ٌفعل ذلك هو تكلمها بلسان واحد"
2
. 

ولعل هذا االهتمام باللؽة هو الذي ٌفسر لنا  لماذا كان نضال بعض أقطاب الحركة      

ٌة متمثبل فً نضال الكلمةاإلصبلح


، ولماذا اشتهروا قبل كل شًء بؤقبلمهم وفصاحة 

 بٌانهم، مما جعل المجامع اللؽوٌة تنتخب البعض منهم اقرارا بفضلهم على اللؽة العربٌة.

وهذه األهمٌة أٌضا كانت السبب األول فً سٌاسة محاربة اللؽة التً سار علٌها      

أرض الجزابر، وهً األهمٌة كذلك التً دفعت بالقٌادة االستعمار الفرنسً منذ دخوله 

الجزابرٌة ؼداة االستقبلل بالمبادرة إلى اقرار التعرٌب فً التعلٌم واالدارة والحٌاة العامة 

                                                           
 -  دار مجلة"العروة الوثقى"فً بارٌس، حث المسلمٌن على التحرر من االستعمار، ٌعتبر مصلح دٌنً مسلم، تعاون مع الشٌخ محمد عبده فً إص 

 (.890، ص 9005من أبرز رجال اإلصبلح المسلمٌن فً القرن التارسع عشر ) القاموس، دار الكتب العلمٌة، بٌروت:      
1
 فرنسٌة بقلم مهدي هندسً(.، بارٌس ) المقال مترجم عن ال0958، عام 06، العدد   ORIENT مجلة الشرق  - 
2
 .007، ص 0977،الجزابر: أفرٌل/ماي 38، العدد مجلة الثقافة  - 
 -  .أمثال البشٌر اإلبراهٌمً ومحمد العٌد والفضٌل الورتبلنً وتوفٌق المدنً وؼٌرهم كثٌر 
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اجماال، ونظرا لبلختبلؾ اللؽوي بٌن الجزابرٌٌن، ألنه الٌمكن انكار النجاح النسبً للجهود 

ذات لسان وفكر فرنسٌٌن، فقد تعثرت الخطوات االستعمارٌة فً تكوٌن نخبة جزابرٌة 

األولى للتعرٌب بٌن مناصر متحمس، ومناصر متظاهر، ورافض ٌعرقل المسٌرة فً 

الخفاء، ولٌس هنا مقام تقٌٌم مسٌرة التعرٌب أو المنظومة التربوٌة ، التً تشكل العمود 

، بعد ما تعرفنا على الفقري لهذه العملٌة، ولكن المهم هنا هو عرض آراء بعض األكادمٌٌن 

آراء بعض السٌاسٌٌن فً المبحث السابق، من خبلل ما نشر فً مجلة الثقافة دابما، وقد 

تتبادر إلى الذهن فكرة أُحادٌة الفكر نظرا ألحادٌة المرجع، وربما ٌكون ذلك صحٌحا ، ؼٌر 

ع علٌها أن األبحاث والدراسات المنشورة على صفحات المجلة، فً األعداد التً تم االطبل

، ال تحمل كلها نفس الرأي ، وال تسٌر جمٌعها فً نفس 0988إلى عام  0970من عام 

االتجاه، وقد مر معنا فً المبحث األول من هذا الفصل،  وجهتً نظر مختلفتٌن حول 

التعرٌب والتعلٌم، رؼم صدورهما عن سٌاسٌٌن من نفس الحكومة المفروض فٌهما انسجام 

 ما هو موقؾ األكادمٌٌن؟الرأي ووحدة االتجاه، ف

 :الدكتور حنفً بن عٌسى والورقة الرابحة  - 0

الدكتور حنفً بن عٌسى من " المجاهدٌن " األوابل فً ساحة الترجمة، فقد ترجم إلى      

اللؽة العربٌة العدٌد من األبحاث والدراسات والكتب القٌمة


أثرى بها المكتبة العربٌة  

 للؽة العربٌة فرصة االطبلع على انتاج ثقافً ثري.بالجزابر، وأتاح للمثقفٌن با

والجزابر فً عملها الدإوب من أجل التنمٌة، لم تؽفل ، هذا الجانب الهام الذي ٌدعم      

، أي سنة 0963سٌاسة التعرٌب بشكل أساسً ، فقد انشؤت المدرسة العلٌا للترجمة منذ سنة 

الٌة من هذه المدرسة، تم إنشاء " االتحاد واحدة بعد االستقبلل ، وبعد أن تخرجت دفعات متت

، تبله إنشاء " المركز الوطنً للترجمة 0970الوطنً للترجمة والمترجمٌن" سنة 

، هذه المنجزات كلها تعتبر دعما علمٌا لحركة التعرٌب الواسعة 0980والمصطلحات" سنة 

الفعلً لهذا المسعى التً تخوضها الجزابر منذ األٌام األولى لئلستقبلل، ؼٌر أن االنعكاس 

                                                           
 -  " الجزابر: األمة والمجتمع" لؤلستاذ مصطفى األشرؾ  منها على سبٌل المثال " تعلم لتكون" من تؤلٌؾ اللجنة الدولٌة للنهوض بالتربٌة، و

 الخ...
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فً المٌدان ، لم ٌرق إلى مستوى االنجازات المحققة والمجهودات المبذولة، وٌرد الدكتور 

حنفً بن عٌسى أسباب هذه الحقٌقة السلبٌة، إلى  فكراالختٌار واالنتقاء، منطلقا ، لتوضٌح 

ألحٌان هذا الفكر من أمور بسٌطة وبدٌهٌة، ذلك أن سلوكنا فً الحٌاة خاضع فً معظم ا

لحسابات نحاول بها أن نضمن النجاح والربح فً مشارٌعنا، وهذا طبٌعً وبدٌهً، لكن 

المشكلة أن هذه الحسابات تقوم دابما على االختٌار واالنتقاء بٌن قٌم عدٌدة ، والمبلحظ الٌوم 

فإذا  أن القٌم المادٌة مرجحة لدى الكثٌر من األفراد، على القٌم الثقافٌة والفكرٌة والجمالٌة،

كان االختٌار بٌن القٌم المادٌة هٌن، ألنها معروضة للبٌع وأسعارها واضحة وهً خاضعة 

لقانون العرض والطلب، فإن االختٌار بٌن القٌم الثقافٌة والفكرٌة والجمالٌة أكثر صعوبة 

وتعقٌدا ، فكٌؾ السبٌل إلى تقٌٌم  روابع اآلداب والفنون والعلوم؟ وبهذه الطرٌقة ، طرٌقة 

ختٌار بٌن القٌم،  ٌتعامل بعض الجزابرٌٌن مع قضٌة التعرٌب، فهم ، فً رأي الدكتور اال

ابن عٌسى، ٌشكون وٌشككون الناس فً اللؽة القومٌة، وٌحسبون حسابات " تافهة " كما لو 

أن اللؽة العربٌة من القٌم المادٌة الصالحة للبٌع والشراء، والمتعرضة للربح والخسارة، 

ً اللؽة التً سوؾ تضمن ألبنابً الجاه والمال؟ وترفع منزلتهم فً وٌتساءلون: ماه

المجتمع؟  وبما أن بعضهم لم ٌتخلصوا بعد من التبعٌة الثقافٌة ، فقد استقر فً أذهانهم بؤن 

لؽة الدنٌا ال تزال هً اللؽة األجنبٌة كما كان األمر فً عهد االستعمار، ولذلك تجد الواحد 

ل ابنه فً المدرسة المعربة أو القسم المعرب وٌبذل كل ما بوسعه منهم ال ٌرضى أبدا بتسجٌ

لنقله إلى القسم المزدوج، بل ٌتمنى لو ٌجد سبٌبل إلى تسجٌل ابنه فً احدى المدارس 

 األجنبٌة.

وٌواصل الدكتور ابن عٌسى مقاله بإعطاء أمثلة فً هذا السٌاق، إلى أن ٌخلص إلى      

ة فٌه، وأن الخٌار بٌن اللؽة الوطنٌة ولؽة أجنبٌة ، كما جاء القول بؤن قرار التعرٌب ال رجع

 فً المٌثاق الوطنً، أمر ؼٌر وارد البتة، وأن الشعار الذي رفعه ابن بادٌس عندما أكد بؤن 

" العربٌة لؽتنا " ال زال هو شعار جزابر االستـــقبلل، كما كان فً الــــجزابر المـــحتلة 

 وأن  

 ستكون هً الـرابحة ، بـل كانت هً الرابحة حـتى فً أسوأ عـــــهود   "ورقة اللؽة العربٌة"
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االستعمار"
1

ٌُذكر فً لمحة تارٌخٌة بؤن الفبة القلٌلة التً اختارت العربٌة فً  ، ثم 

األربعٌنات ، ٌوم كان هذا االختٌار ال ٌضمن لصاحبه موردا للرزق، بل ٌفضً به أحٌانا 

ه الفبة القلٌلة لم تخب آمالها فً مستقبل العربٌة رؼم ما إلى السجن والتعذٌب والتشرٌد، هذ

 عانته من محن فً سبٌل تعلم هذه اللؽة واتقانها فً أسوأ الظروؾ.

ثم ٌتساءل الكاتب : هل ٌحق ألحد من الطلبة المعربٌن، بعد ما نالت الببلد استقبللها ،      

بله؟ وأن ٌعتقد بؤن أبواب واستكملت الدولة مإسساتها، هل ٌحق له أن ٌتخوؾ على مستق

العمل ستكون مؽلقة أمامه؟ طبعا إن هذا القلق ال مبرر له على اإلطبلق ، ٌجٌب الكاتب ، 

والمسؤلة كلها متعلقة بقدرة كل واحد منهم على النشاط والعمل لكً ٌساهم بكل جد فً بناء 

التربٌة والتعلٌم صرح الدولة " وسوؾ ٌزول هذا القلق تماما ٌوم ٌعمل القابمون على شإون 

والتكوٌن فً ببلدنا، على توضٌح معالم السٌاسة اللؽوٌة، وعلى تؤسٌس المدرسة الجزابرٌة 

الموحدة، مدرسة لٌس فٌها تمٌٌز بٌن معرب ومزدوج، ٌنهل فٌها أبناء الببلد من مورد 

واحد"
2

. 

 :التعلٌم كؤداة لتحقٌق مقومات الشخصٌة الوطنٌة، الدكتور تركً رابح  - 9

نشر الدكتور تركً رابح ، على صفحات مجلة الثقافة، العدٌد من األبحاث والدراسات      

تناولت فً معظمها قضٌة التعلٌم والشخصٌة القومٌة وتعلٌم المرأة وتعلٌم األطفال 

الجزابرٌٌن فً الخارج، وؼٌرها من الموضوعات الهامة، فً المٌدان التربوي عامة 

ما بتكوٌن الشخصٌة القومٌة للجماعة، إذ تعتبر التربٌة عامبل والتعلٌم بوجه خاص، وعبلقته

ربٌسٌا من عوامل تحقٌق الشخصٌة القومٌة لؤلمة، ألن التربٌة هً وسٌلتها لئلبقاء على 

نفسها ثقافٌا والمحافظة على كٌانها قومٌا، ورسالة التعلٌم األساسٌة هً تكوٌن هذه الشخصٌة 

ي أو على المستوى الجماعً، لذلك تهتم األمم بالمدرسة للمتعلمٌن سواء على المستوى الفرد

اهتماما بالؽا وتتٌح لها من االمكانٌات المادٌة واألدبٌة ما ٌساعدها على القٌام بوظٌفتها 

التربوٌة على أفضل وجه ممكن، ولعل خطورة دور المدرسة فً هذا المجال ، هو الذي 

                                                           
1
 .07، ص 0980، الجزابر: جانفً/ فٌفري 55" العدد مجلة الثقافةد. حنفً بن عٌسى :"   - 
2
 المرجع السابق، نفس المكان.  - 
 -   0976أفرٌل  06تطبٌقا ألمر  0980تحقق ذلك بالفعل بعد تعمٌم المدرسة األساسٌة سنة. 
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، تباشر عملٌة اإلشراؾ الكامل على جعل الدول الواعٌة على اختبلؾ نظمها السٌاسٌة 

شإون التعلٌم فً ببلدها، حتى تضمن عدم انحراؾ المإسسات التربوٌة عن الخط القومً 

العام للجماعة، الذي تتحقق فً ظله شخصٌتها القومٌة بكل مقوماتها األساسٌة


. 

وٌضٌؾ الدكتور تركً أن من أهداؾ التعلٌم األولى هو العمل على التماسك      

الجتماعً،  ألنه ٌعمل على توسٌع دابرة المصالح المشتركة بٌن أفراد الجماعة الواحدة، ا

وهذا هو السر فً اقتران النهضات االجتماعٌة والحركات القومٌة باصبلح التعلٌم، ولهذا 

أٌضا كانت التربٌة هً المإسسة التً تتجه إلٌها األنظار دابما ألعداد الشخصٌة القومٌة 

عة الواحدة، ومحاولة تطوٌرها وتطهٌرها من عوامل الضعؾ والسلبٌة، و ألبناء الجما

المنهج هو وسٌلة المجتمع الحداث التؽٌٌر المطلوب فً الشخصٌة الفردٌة ألبنابه وبالتالً 

 فً المجتمع.

ومن المبلحظ تارٌخٌا أن القومٌات المقهورة، كانت دابما تعتمد فً كفاحها، من أجل      

شخصٌتها القومٌة, على التربٌة والتعلٌم، وهذا ما فعلته الجزابر بعد استرجاع مقومات 

، و المدرسة سبلح ذو حدٌن، فإذا كانت عامل بناء ودعم 0969استرجاع استقبللها منذ 

لكٌان الشخصٌة القومٌة، فإنها ٌمكن أن تكون كذلك عامل هدم وتخرٌب لمقومات هذه 

الجزابر أكبر دلٌل على ذلك، فقد اتخذ من  الشخصٌة، وما فعله االستعمار الفرنسً  فً

 التعلٌم والمدرسة سبلحا حادا لمحاربة الشخصٌة الوطنٌة ومحاولة القضاء على مقوماتها 

 

األساسٌة التً هً اللؽة والتارٌخ والدٌن اإلسبلمً


. 

فاللؽة العربٌة إذن ، وهً اللؽة الوطنٌة والقومٌة للمجتمع الجزابري، تعتبرا مقوما      

أساسٌا للشخصٌة الجزابرٌة، وقد لعبت طوال قرون عدٌدة دورا كبٌرا فً التماسك 

                                                           
 -   المنظم للتربٌة والتعلٌم  35/76وهذا ما فعلته الدولة الجزابرٌة إذ أممت المدارس الخاصة ) العربٌة منها و األجنبٌة( وأصدرت األمر رقم

 ، التً عربت التعلٌم ووحدته ووضعته تحت اإلشراؾ الكامل لوزارة التربٌة0976أفرٌل  06والتكوٌن وهو الذي أصبح ٌعرؾ فً ما بعد بؤمرٌة 

 الوطنٌة.
 
 -   ًتحدث المإرخ الفرنسMaurice POULARD   مطوال عن دور المدرسة الفرنسٌة فً الجزابر فً محاربة مقومات الشخصٌة الجزابرٌة

 ".L’enseignement pour les indigènes d’Algérieوذلك فً كتابه " التعلٌم لؤلهالً فً الجزابر" 
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االجتماعً والقومً للمجتمع الجزابري، لكونها ، فً رأي الدكتور تركً، لؽة قومٌة 

للجزابرٌٌن تربطهم ببعضهم البعض من جهة، كما تربطهم بالمجتمع العربً على مستوى 

كونها لؽة القرآن، وبالتالً فهً لؽة اإلسبلم الذي ٌدٌن به األمة العربٌة من ناحٌة أخرى، ول

الجزابرٌون، وٌتصل بواسطتها الفرد الجزابري بمنابع اإلسبلم فً القرآن والحدٌث و الفقه 

 وؼٌرها من التراث الفكري والروحً لئلسبلم.

ة اإلسبلم وفً هذا الباب ٌقول اإلمام محمد البشٌر اإلبراهٌمً :" اللؽة العربٌة هً لؽ     

الرسمٌة، ومن َثم ، فهً لؽة المسلمٌن الدٌنٌة الرسمٌة، ولهذه اللؽة على األمة الجزابرٌة 

حقان أكٌدان، كل منهما ٌقتضً وجوب تعلمها، فكٌؾ إذا اجتمعا، حق من حٌث أنها لؽة 

دٌن األمة بحكم أن األمة مسلمة، وحق أنها لؽة جنسها ، بحكم أن األمة عربٌة الجنس، ففً 

لمحافظة علٌها محافظة على الجنسٌة والدٌن معا"ا
1
. 

أما اإلمام عبد الحمٌد بن بادٌس فاللؽة عنده هً " الرابطة التً تربط بٌن ماضً      

الجزابر  المجٌد، وحاضرها األؼر، ومستقبلها السعٌد، وهً لؽة الدٌن والجنسٌة والقومٌة 

ولؽة الوطنٌة المؽروسة"
2

إلمامٌن مع رأي المصلح جمال الدٌن . وٌبلحظ هنا اتفاق رأي ا

 األفؽانً.

ولما كانت اللؽة العربٌة تمثل مقوما أساسٌا من مقومات الشخصٌة الجزابرٌة ألنها لؽة      

جنس وقومٌة ودٌن فً وقت واحد، فقد سعت الدولة الجزابرٌة وعملت على تعمٌم التعلٌم 

جالها ؼدا، تكوٌنا وطنٌا متجانسا، وتعرٌبه وتوحٌده، سعٌا لتكوٌن أطفال األمة الٌوم، ور

ؼٌر أن الجزابر فً سعٌها نحو تحقٌق التنمٌة الشاملة ،اصطدمت بمشكلة كبٌرة ، شكلت 

عابقا حقٌقٌا فً التحقٌق الكامل للثورة الصناعٌة والثورة الزراعٌة، هً مشكلة األمٌة، وهً 

منع الشعب من التربٌة معضلة تارٌخٌة أحدثها االستعمار ، حٌث كان أول عمل قام به هو 

والتعلٌم ، وبالتالً  فاألمٌة فً الجزابر ، برأي الدكتور تركً، تعتبر تركة استعمارٌة ، 

ورثتها الجزابر ، فٌما ورثت من مشاكل اجتماعٌة واقتصادٌة وتربوٌة وثقافٌة، وقد بلؽت 

                                                           
1
 .06، ص 0963رة سنة ، دار المعارؾ، القاهعٌون البصابر  - 
2
 ، قسنطٌنة. 05، ص  0939جوان  99،   070، السنة الرابعة، عدد جرٌدة البصابر  - 
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بٌن النساء  %99بٌن الرجال، و %95نسبة األمٌة فً الجزابر ؼداة االستقبلل 
1

، ونتٌجة 

لسٌاسة التجهٌل ، كان أكثر من أربعة أخماس الشعب الجزابري أمٌٌن ال ٌقرإون وال 

 .0969ٌكتبون عند نهاٌة االستعمار الفرنسً سنة 

وقد اتجهت الجهود الوطنٌة إلى مكافحة األمٌة بٌن صفوؾ الشعب ، ألنها مشكلة ،      

العلم والثقافة، تعرقل تطور الببلد  فضبل على جانبها اإلنسانً فً حرمان الفرد من نور

اقتصادٌا واجتماعٌا، وتحول بٌنها وبٌن تحقٌق تنمٌتها الشاملة على الوجه المطلوب


. 

 وقد انصبت سٌاسة الجزابر فً مكافحة األمٌة على محورٌن :     

األول: العمل على تعمٌم التعلٌم االبتدابً ضمن نطاق مبدأ " دٌموقراطٌة التعلٌم " بحٌث 

( سنة12( إلى إثنى عشر )06ٌشمل جمٌع األطفال الذٌن تتراوح أعمارهم ما بٌن ستة )
2
 

 وبذلك ٌقضى على مشكل األمٌة من األساس.

والثانً: تعلٌم األمٌٌن القراءة والكتابة و مبادئ الحساب


. 

ة و المهم فً هذا كله أن الدولة قد عملت على تحقٌق  تعرٌب التعلٌم تعرٌبا شامبل سن     

بعد سنة ،وهو هدؾ وطنً من أهداؾ الثورة الجزابرٌة من أجل تعمٌم استعمال اللؽة 

العربٌة فً جمٌع مجاالت الحٌاة فً الجزابر، وٌلخص المٌثاق الوطنً فً احدى فقراته 

الكثٌرة المتعلقة بالتربٌة وأهمٌتها وضرورة تعرٌبها حٌث جاء فٌه:" ... ثم ان التربٌة، 

نها القاسم المشترك لمختلؾ أصناؾ الثقافة، تلتقً ، فً األساس، مع ألسباب عدٌدة، و أل

االٌدٌولوجٌة والعلوم واآلداب والفنون والهوٌة الوطنٌة المسترجعة،  فً إطار التعرٌب 

الفعال ، والوعً الجزابري الوفً لتارٌخه التلٌد، ال لمجرد التعلق العاطفً بها، لكن 

لمعرفة العقبلنٌة الصحٌحة المتصلة بالحٌاة"إلثرابها وتحدٌثها وإرسابها على ا
3
. 

 
                                                           

1
 .37، ص 0980، الجزابر:جوٌلٌة/ أوت 64" مجلة الثقافة، العدد مشكلة األمٌة فً الجزابر والجهود المبذولة لمكافحتهاد. تركً رابح "   - 
 -  حٌث تشكلت اللجنة الوطنٌة لمكافحة األمٌة تحت رعاٌة حزب جبهة التحرٌر الوطنً .0963ٌا فً عام بدأت الحملة على األمٌة رسم ، 
2
 .38المرجع السابق ، ص   - 

 
 -   03للتوسع أكثر فً الموضوع أنظر الملحق رقم.> 

3
 .97، ص 0976المٌثاق الوطنً، الجزابر، سنة   - 
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 ؟ما ذا عن الجامعة فً معركة التعرٌب  - 3

نشرت مجلة الثقافة دراسة للدكتور أبوطارق محمد العربً أستاذ بكلٌة اآلداب جامعة      

الجزابر، تناولت موضوعٌن هامٌن هما التعرٌب واصبلح الجامعة
1

، وقد قدم الدكتور 

عن قضاٌا العربٌة و التعرٌب من واقع تجربة الجزابر فً تعرٌب تصورات مبدبٌة 

واصبلح التعلٌم العالً وخاصة الدراسات المتعلقة بالتكوٌن العقابدي ذات الصلة بالشخصٌة 

القومٌة واالنتماء الحضاري ، كما هو الشؤن فً كلٌات اآلداب والحقوق واالقتصاد والعلوم 

 السٌاسٌة وؼٌرها.

ع فً تقدٌم هذه التصورات أشار الكاتب إلى بعض المبلحظات األساسٌة وقبل الشرو     

 هً باختصار وتصرؾ:

ان تقدم  اللؽة العربٌة وازدهارها ال ٌمكن أن ٌتم بمعزل عن تطور الوطن العربً   - 1

كله، وال ٌمكن أن تتهم اللؽة بالعجز والتقصٌر إال إذا اتهم أهلها قبل ذلك بالضعؾ والتؤخر، 

مة تقدم للؽة العربٌة هً القضاء على منافسات اللؽات األجنبٌة لها، وخاصة تلك وأعظم خد

التً سادت أٌام المستعمر فً مٌدان التعلٌم فً مختلؾ مراحله من الحضانة إلى الجامعة، 

ٌُفهم من هذا  وفً شتى مٌادٌنه ابتداء بالعلوم والثقافة وانتهاء بالبحث واالبداع، وال ٌنبؽً أن 

نبذ اللؽات األجنبٌة تماما، فبل ضٌر مطلقا من تقوٌتها وااللمام بؤكبر عدد منها ،  الدعوة إلى

خاصة فً مستوى التعلٌم الجامعً، شرٌطة أن تكون سٌادة اللؽة الوطنٌة كاملة ؼٌر 

 منقوصة.

إن الثروة الحقٌقٌة و الدابمة ألٌة أمة هً شبابها، وال تقاس هذه الثروة بالعدد ومستوى   - 2

 ، بقدر ما تقاس بدرجة الوعً وأصالة االنتماء القومً ومستوى االلتزام الثوري.الخبرة

لكً تنجح عملٌة التعرٌب ٌجب هز المفاهٌم السلبٌة ، التً خلفها االستعمار، من   - 3

جذورها، ألن تجاهلها أو تبرٌر وجودها ، سٌضاعؾ من آثارها الهدامة على عقول 

                                                           
1
 . 0975، الجزابر: أفرٌل/ ماي ، 96عة" مجلة الثقافة، العدد د. أبو طارق :" التعرٌب واصبلح الجام  - 
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تركة ثقٌلة تدعو إلى التواكل واالنبهار بلؽته وثقافته الشباب، لقد خلؾ فٌنا االستعمار 

وتوحً إلٌنا باقتفاء آثاره وتلقننا العجز عن االبداع والنقص فً كل شًء
1
. 

وبعد هذه المبلحظات الهامة، ٌعود الدكتور أبوطارق لحدٌثه عن واقع التجربة      

داة االستقبلل هٌكل الجزابرٌة فً تعرٌب واصبلح الجامعة، هذه الجامعة التً كانت ؼ

"ؼرٌب وطفٌلً" ٌعٌش على هامش الثورة، وٌرفض التجاوب معها واالنتماء إلى 

اختٌاراتها المبدبٌة، و فً مقدمتها التعرٌب، ولٌس هذا ؼرٌبا، فطوال عقود االحتبلل كان 

الحرم الجامعً محرما على الجزابرٌٌن، توضع لمن ٌحلم باقتحامه حواجز وموانع تبدأ من 

سة االبتدابٌة، لذلك ظلت ؼداة االستقبلل تسٌر بقوانٌن عتٌقة لم توضع للجزابرٌٌن، المدر

وٌشرؾ على عدد كبٌر من أقسامها متعاونون أجانب تنقصهم الكفاءة وصدق النٌة، تبعثهم  

فرنسا ، فً إطار الخدمة المدنٌة، ولذلك كان همهم األول واالخٌر هو اعداد   -فً الؽالب  -

الحجامة فً رإوس الٌتامى كما ٌقول المثل الشعبً البلٌػ( ، وقد توصل  بحوثهم و)تعلم

بعضهم للنٌل من اختٌارات الثورة الجزابرٌة  ومقومات الشخصٌة الوطنٌة فً 

محاضراتهم
2
. 

 لذلك كان البد من  التدخل الفوري لتؽٌٌر الوضع  فبدأ العمل على ثبلث جبهات:      

الثورة ، فالجامعة أما أن تستلهم واقع تروٌض الجامعة ووضعها فً سٌاق   -

الشعب وتعمل على تحقٌق مطامحه وأحبلمه ، وأما أن تزول تماما، وهكذا فتحت 

أبوابها ألبناء الجزابرٌٌن دون استثناء، كما أتاحت الفرصة لمن عاقتهم 

مشاركتهم فً حرب التحرٌر ، الستكمال تعلٌمهم وتكوٌنهم وقُضً نهابٌا على 

 المحظوظة.جامعة النخبة 

فً معظمهم ؼٌر أكفاء  ْجزأرة إطار التعلٌم العالً وتمهٌنه، فقد كان المتعاونو -

مهنٌا، وؼٌر مستعدٌن للتوافق مع واقعنا الثقافً واالجتماعً، ومن ثم كان القرار 

                                                           
1
 .44المرجع نفسه ، ص   - 
2
 .45، ص  ٔفَٗ  المرجع  - 
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باالعتماد على امكانٌات الببلد الذاتٌة بالدرجة األولى وُوضعت الخطط والبرامج 

لمشروعالضرورٌة لتنفٌذ هذا ا


. 

أما الجبهة الثالثة فهً التعرٌب الذي واكب العملٌات السابقة ، فقد كان الهدؾ  -

األول من اصبلح التعلٌم العالً هو الوصول إلى تكوٌن جامعة مندمجة فً الحٌاة 

االجتماعٌة، ومتوافقة مع مطامح الببلد فً تنمٌة متزنة وسرٌعة، وتربة خصبة 

تتؤصل اللؽة الوطنٌة ، وتصفى القٌم العربٌة تزدهر فٌها الشخصٌة القومٌة و 

 اإلسبلمٌة.

وقد شمل التعرٌب فً الجامعة المعاهد التً تختص بالتكوٌن العقابدي والوطنً فعربت      

أقسام الفلسفة والتارٌخ والجؽرافٌا والصحافة وعلم النفس والتربٌة واالجتماع والقانون 

والتجارة
1

فً جمٌع األقسام التً تستخدم اللؽة األجنبٌة  ، واستحدثت مقاٌس للؽة العربٌة 

بحٌث ال ٌمكن أن ٌحصل الطالب على إجازته ، مهما كان تفوقه، إال إذا نجح فً امتحانات 

 اللؽة الوطنٌة وأصبح قادرا على استخدامها قراءة وكتابة.

وٌستمر الدكتور أبو طارق فً بحثه شارحا طرٌقة تكوٌن األساتذة داخل الببلد      

خارجها مع اإلشارة إلى نوعٌة خدمات المتعاونٌن العرب واألجانب ، ومختلؾ أقسام و

التخصص والمواد المعربة فٌها، وهو بحث ؼنً بالمعلومات ٌرسم صورة واضحة لوضع 

الجامعة الجزابرٌة فً منتصؾ السبعٌنات، والجهود التً ُبذلت لجعلها " واحدة من 

لون فٌها"المإسسات االشتراكٌة  ٌسٌرها العام
2
. 

 وٌختم  الكاتب بحثه بمبلحظات قٌمة من أهمها:     

                                                           
 -   لقد حولت الكلٌات التقلٌدٌة إلى معاهد وظٌفٌة ٌعمل فٌها األساتذة والطبلب فً خدمة مخططات التنمٌة الجهوٌة والوطنٌة ، ففً جامعة

عاهد الهندسة و التقانة والفبلحةعلى عاتقها بناء عدد من السدود وتشجٌر آالؾ الهكتارات والمساهمة فً مصانع الجرارات قسنطٌنة مثبل أخذت م
ل والحدٌد والصلب، كما شرع فً إنشاء جامعات والبٌة تختص بمعاهد تلبً حاجات التنمٌة الجهوٌة فً نطاق المخطط الوطنً الشامل للتنمٌة مث

 (.47، ص 0975، أفرٌل/ماي  96تؽانم ومعهد العلوم الدقٌقة والتقانة فً تلمسان ) الثقافة العدد معهد الفبلحة فً مس
1
 .48المرجع نفسه، ص   - 

 
 
2
 .50المرجع نفسه، ص   - 
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الٌمكن الحدٌث عن التعرٌب إال باعتباره مظهر من مظاهر الثورة الثقافٌة ٌتجاوز   - 1 

تعرٌب " الٌد واللسان" إلى تعرٌب العقل والقلب، وهو أمر ال ٌتحقق خارج الثورة السٌاسٌة 

ماعٌة والفكرٌة، وهذه الثورة ال تعنً مجرد االنتقال من بجمٌع أبعادها االقتصادٌة واالجت

وضع إلى آخر ، بل تعنً تؽٌٌرا فً  مضمون العبلقات ومجالها، فً الفكر والسلوك داخل 

 االنسان نفسه.

إن اللؽة وعاء التراث وال ٌمكن فصلها عن مضمونه، وال شك أن أعظم خدمة تقدم   - 2

الحذؾ واإلضافة والتطوٌر ، كما فعل السلؾ أثناء للؽة العربٌة هً خدمة هذا التراث ب

ازدهار الحضارة اإلسبلمٌة ، وال ٌمكن اهمال دور الترجمة والتعرؾ على تراث الؽٌر مع 

 تحتشً االنبهار واالنقٌاد العشوابً.

وفً مٌدان البحث العلمً ال بد نمو ذاتً  و تصحٌح لمفهوم التفتح الثقافً الذي ال   - 3

ا إال إذا أعطى بقدر ما ٌؤخذ، وٌجب االنتباه إلى أن البحث العلمً لن ٌزدهر ٌكون تفتحا حق

وٌتؤصل إال إذا كان مجتمهنا هو مخبره الحقٌقً، وثقافتنا الوطنٌة فً امتدادها القومً هً 

 مادته األساسٌة واللؽة العربٌة هً موصله األول.

 :شًء من التارٌخ

ة الثقافٌة فً طلٌعة االهتمامات األساسٌة التً من كل ما سبق ٌمكن القول بؤن الثور     

ٌجب أن تتصدى لها الجزابر بعد نجاحها فً ثورة التحرٌر وهً تنطلق من مبدأٌن 

 أساسٌٌن:

 احبلل اللؽة الوطنٌة مكانها الطبٌعً كؤداة للثقافة والتعلٌم.  -

إعادة النظر فً هٌاكل البرامج التعلٌمٌة ، وخاصة تلك الموروثة عن العهد  -

 الستعماري.ا

والحقٌقة أن أضرار التركة التً خلفها االستعمار فً هذا المٌدان ، وؼٌره، ثقٌلة      

الوطؤة، بعٌدة اآلثار، فهً ال ترجع إلى سنوات، بل إلى عقود من التخطٌط والتطبٌق 

إلقصاء اللؽة الوطنٌة من حٌاة المجتمع، المؽلوب على امره ، وقد شخص هذا الوضع 
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رنسً جان بول سارترالفٌلسوؾ الف


بقوله " أن من متطلبات النظام االستعماري أن ٌحاول  

سد طرٌق المستعمرٌن ) بفتح المٌم( ، ولما كانت المطالب القومٌة فً اوروبا تعتمد دابما 

على وحدة اللؽة، فقد حرم على المسلمٌن استعمال لؽتهم بالذات، ألن اللؽة العربٌة تعتبر فً 

، انهم ٌتحدثون بها ولكنها كفت عن أن تكون لؽة مكتوبة 1830منذ عام  الجزابر لؽة أجنبٌة

إال بالقوة ال بالفعل... ولقد سلبنا المسلمٌن كل شًء ثم حرمنا علٌهم كل شًء حتى استعمال 

لؽتهم الخاصة... وعلى كل حال أردنا أن نجعل من المسلمٌن شعبا من األمٌٌن..."
1

 ،

 با من األمٌٌن ببل لؽة و ببل تارٌخ.وبالفعل فقد أصبح الجزابرٌون شع

فالحجر الذي كان مفروضا على اللؽة العربٌة قد شمل تدرٌس العلوم االجتماعٌة ، وفً      

مقدمتها التارٌخ والجؽرافٌا باللؽة الوطنٌة، فالتارٌخ عامة ، والتارٌخ القومً خاصة ، مادة 

لناشبة بها، والتارٌخ فً جوهره شدٌدة الخطر سرٌعة االلتهاب إذا ما أحسن تؽذٌة عقول ا

تعبٌر عن كبرٌاء الشعوب وسجل لعزتها وألمانٌها، وهو ٌبٌن لكل جماعة اإلطار الذي 

ٌجب أن ٌحكم تطورها واالتجاهات التً ٌجب أن تسٌر فٌها عملٌة تقدمها، حتى ال تخرج 

ً جماعة، فً سٌاق عملٌة التطور عن مسارها، فتتطور إلى جماعة أخرى أو تندمج ف

جماعة مؽاٌرة وهً ال تدري، ألن تطور الجماعة ،أو األمة أو الشعب ،ٌجب أن ٌتصل 

بكٌانها التارٌخً وٌتماشى مع قٌمها التارٌخٌة
2

، ودور التارٌخ معروؾ فً حركات نشوء  

القومٌات ) األلمانٌة و  اإلٌطالٌة مثبل( وفً تحقٌق عملٌات التحرٌر والتوحٌد لشعوب عدٌدة 

عربًمنها الشعب ال
3
. 

وقد فرضت فرنسا تدرٌس تارٌخها على أبناء الجزابر، وبلؽتها الفرنسٌة مقابل االهمال      

الكلً للتارٌخ المحلً وخاصة العربً اإلسبلمً، وبذلك أصبح الطفل الجزابري ٌعرؾ أدق 

التفاصٌل عن موقع فرنسا الجؽرافً، وتارٌخها القومً ، أكثر مما ٌعرؾ على تارٌخ ببلده 

طبٌعة ببلد جٌرانه الذٌن تشده الٌهم أوثق  روابط اللؽة والدم والدٌن والتارٌخ  أو عن

                                                           
 -  ("ومن آثاره0938روابً  وكاتب مسرحً وفٌلسوؾ فرنسً، زعٌم المدرسة الوجودٌة الفرنسٌة، من آثاره الروابٌة " الؽثٌان )  " المسرحٌة

.) القاموس، 0964(، رفض جابزة نوبل لآلداب سنة 0943( ومن آثاره الفلسفٌة " الوجود والعدم" )0948( و " األٌدي القذرة" )0943الذباب" )

 (.940، ص 9005دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان : 
1
 .60، 93جان بول سارتر " عارنا فً الجزابر" ترجمة سهٌل ادرٌس ص   - 
2
 ، المقدمة، ص ي و ك.0965هنري جونسون " تدرٌس التارٌخ" ترجمة الدكتور أبو الفتوح رضوان، القاهرة   - 
3
 .033، ص 0974، سنة 07/08د . هشام الصفدي، مجلة األصالة، العدد   - 
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المشترك، فانحسرت اللؽة العربٌة بالضرورة عن مٌدانً التارٌخ والجؽرافٌا شؤنها فً ذلك 

شؤن بقٌة العلوم ، ومع مرور الزمن ؼدت كتابة التارٌخ والبحث عن مصادره المادٌة 

خٌن واألثرٌٌن واللؽوٌٌن الفرنسٌٌن واألجانب ، وعشٌة استقبلل واألثرٌة وقؾ على المإر

الجزابر لم ٌكن عدد المختصٌن فً التارٌخ من أبنابها ، حتى باللؽة الفرنسٌة، ٌتجاوز 

 أصابع الٌد الواحدة.

هذه الظروؾ التارٌخٌة للجزابر هً التً خلقت ما نسمٌه الٌوم " قضٌة التعرٌب "      

ل على تحقٌقه كقضٌة ملحة وضرورة عاجلة ، ذلك أن االستقبلل وهً التً تحتم العم

السٌاسً وحده ال ٌكفً إلثبات شخصٌة أمة ما وابرازها ، ما دامت ال تملك لؽة قومٌة كؤداة 

 للعمل والخلق واإلبداع، ووسٌلة للتطور الفكري والحضاري ،خاصة فً عصرنا الحالً.

                          ********************************** 
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 .المعرفة التارٌخٌة فً الحٌاة االجتماعٌةالفصل الخامس: 

 .لدى عموم المثقفٌن في انحياج االرتًاعيح  المعرفة التارٌخٌةالمبحث الثالـث:  

تعرفنا فً المبحث األول عن آراء السٌاسٌٌن وقناعاتهم وقراراتهم فً أمرٌن أساسٌٌن      

للفرد الجزابري وهما التعرٌب والتعلٌم، كما اطلعنا على آراء  فً الحٌاة االجتماعٌة

ونظرٌات بعض األكادٌمٌٌن فً المبحث الثانً ، وكانت الحوصلة العامة تتمحور حول 

أفرٌل  06تكٌٌؾ التعلٌم بما ٌتبلءم ووضعٌة الجزابر المستقلة وقد توج هذا التكٌٌؾ بؤمرٌة 

ول الجمٌع دون تمٌٌز، أما التعرٌب ، فقد ُطبق التً عربته ووحدته وجعلته فً متنا 0976

فً بعض القطاعات دون األخرى ، وسار بخطوات محتشمة ، نظرا إلختبلؾ نظرٌات، 

 وتضارب آراء، وتناقض مصالح وأهداؾ المكلفٌن بالتطبٌق فً المٌدان.

  -نٌة ؼٌر أن هذا لم ٌؽٌر ، ولن ٌؽٌر ، حقٌقة ثابتة وهً أن أهم دعابم الشخصٌة الوط     

هً اللؽة القومٌة ، ومهما قٌل عن عدم مواكبتها   -إذا أردنا أن تكون لنا شخصٌة وطنٌة 

للعصر، وأنها ؼٌر مفهومة فً جمٌع األوساط الشعبٌة، وؼٌرها من الطروحات 

السفسطابٌة، فإنها تبقى لؽة الببلد األصلٌة وٌجب أن تحتل مكانتها الطبٌعٌة بعد رحٌل 

نب ما شبنا من اللؽات األجنبٌة ، وهذا لم ٌعد موضوع بحث وال ٌحتاج االستعمار ، إلى جا

 إلى مناقشات وإقناع أو اقتناع.

لذلك أردت أن أتناول فً هذا المبحث ، بما أنه مخصص للمعرفة التارٌخٌة فً الحٌاة      

االجتماعٌة، ثبلثة موضوعات، قد تبدو ألول وهلة ، أنها ؼٌر متجانسة وخارجة عن سٌاق 

مترابطة وتخدم الموضوع كل من جهتها   -عند التؤمل   -لبحث، ولكنها فً الحقٌقة ا

 الخاصة.

فالموضوع األول ٌصور لنا،فً عجالة ، معاناة كاتب جزابري شاءت له الظروؾ أن      

 ٌنشؤ جاهبل للؽته العربٌة ، والثانً ٌعود بنا إلى  الماضً القرٌب ، وٌعرفنا بجانب أو بنوع 

 

 



 

199 
 

 ل فبة من الشباب الجزابري  من أجل الحرٌة واالنعتاق، والموضوع الــــثالث حول من نضا

التعلٌم ؼداة االستقبلل ، فهذا التنوع ٌسلط ، كل من جهته، بعض الضوء على الصورة  

 الواسعة المتشعبة المعقدة ، للحٌاة االجتماعٌة للجزابر أثناء االحتبلل وبعد االستقبلل.

(6891/6819) حداد الكاتب مالكأوال : 


 :واللغة العربٌة 

كاتب وأدٌب وشاعر جزابري باللؽة الفرنسٌة، وهو معروؾ لدى األوساط المثقفة فً      

الجزابر وفً  أوروبا، و معروؾ حتى عند الجزابرٌٌن من قراء العربٌة ولدى المثقفٌن فً 

تاب الجزابرٌٌن بالفرنسٌة الببلد العربٌة ، لما ٌحمله من أفكار وطنٌة، فهو الوحٌد بٌن الك

الذي ٌظهر ألمه ، ألن القدر شاء له أن ٌكتب وٌعبر عن أحاسٌسه بلؽة أجنبٌة، كان ٌشعر 

  -ومجموعة كبٌرة من أبناء قومه  -بؤنه ٌعٌش مؤساة حقٌقٌة سببها االستعمار الذي حرمه 

ه " أنصت لً و من التعبٌر بلؽة شعبه ولسانه،  جاء فً احدى قصابده التً نشرها فً دٌوان

 أنا أنادٌك":

 أنا أرطن ... وال أتكلم

 إن فً لؽتً لكنة

إننً معقود اللسان
1
. 

 وفً قصٌدة أخرى ٌقول:

 أنا الذي أؼنً بالفرنسٌة

                                                           
 -   وق  فً جامعةولد بمدٌنة قسنطٌنة، بعد انهابه الدراسة الثانوٌة بها، سافر إلى فرنسا حٌث التحق بكلٌة الحق 

Aix En Provence    تولى منصب مدٌر الثقافة بوزارة االعبلم 0968إلى  0965، تولى إدارة الصفحة الثقافٌة لجرٌدة النصر بقسنطٌنة، من ،

التنمٌة  ، كما كان مستشارا تقنٌا مكلفا بالدراسات والبحوث فً مٌدان0979إلى شهر أوت  0968والثقافة بالجزابر العاصمة، من شهر أفرٌل 

 ، من مإلفاته: 0978الثقافٌة باللؽة الفرنسٌة بالوزارة نفسها، توفً بالجزابر العاصمة سنة 

 .0958االنطباع األخٌر ، رواٌة، بارٌس   -
 .0959سؤهبك ؼزالة ، رواٌة، بارٌس  -
 .0960التلمٌذ والدرس، رواٌة، بارٌس  -
 .0960رصٌؾ األزهار ال ٌجٌب، رواٌة، بارٌس  -
 ، منشورات مخبر 9. ) المرجع:أعبلم الجزابر فً القرنٌن التاسع عشر والعشرٌن، ج0960ٌك ، شعر، بارٌس انصت وأنا أناد -

 (.54و  53، ص 9004الدراسات التارٌخٌة والفلسفٌة، جامعة منتوري، قسنطٌنة، ماي 
1
 .036، ص 0978، الجزابر:جوان/جوٌلٌة 45"، العدد " مجلة الثقافة - 
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 أنا الشاعر ٌاصدٌقً

 إذا كانت لؽتً تثٌرك

 ٌجب أن تفهمنً جٌدا

فقد أراد االستعمار أال ٌكون لدي لؽة
1
 . 

أن لؽة االستعمار كانت وسٌلة وأداة لبعض الكتاب  وٌرى األدٌب مالك حداد ،     

الجزابرٌٌن للتحرر من هذا االستعمار، فهذا األدب الجزابري ) المكتوب  باللؽة الفرنسٌة( 

عربً روحا ولحما ودما، ولٌس أدبا فرنسٌا ومن أقواله " إن اللؽة الفرنسٌة هً ؼربتً 

ومنفاي"
2

بؤن كتاب الجزابر باللؽة الفرنسٌة   -ل بعد االستقبل  -، ولذلك فقد كان موقنا  

سٌعودون من منفاهم إلى اللؽة القومٌة، وتنتهً هذه االزدواجٌة التً ٌعانون منها، ولذلك 

ٌقول:" طالما أن النصر قد أصبح حقٌقة واقعة فالمستقبل للؽة العربٌة"
3
. 

عربٌة واألوروبٌة وقد زار ، مالك حداد، إبان الثورة التحرٌرٌة، العدٌد من الدول ال     

محاضرا ومدافعا عن القضٌة الوطنٌة ، وجاء فً محاضرة ألقاها فً دمشق عند زٌارته 

" إن مجرد وقوفً الٌوم بٌنكم، ألتحدث إلٌكم بالفرنسٌة ، وأنا العربً  0960لسورٌا سنة 

ا العاجز عن التعبٌر عن أفكاري باللؽة العربٌة ، إن مجرد هذا الوضع ٌكفً برهانا لتعلمو

إلى أي مدى كان الجزابرٌون ضحاٌا أشنع وأرهب محاولة من محاوالت طمس الشخصٌة 

القومٌة فً تارٌخ البشرٌة"
4
. 

وعن آفاق الثورة المستقبلٌة قال:" ... ومما ال شك فٌه ، أن من أهم أهداؾ ثورتنا أن،      

ر، أننا نرى أن نعٌد الكرامة للؽة العربٌة ، وأن نعٌد تدرٌسها فً مدارسنا، وبتعبٌر آخ

 االستقبلل السٌاسً واالقتصادي ٌجب أن ٌرافقهما استقبلل ثقافً البد منه، ذلك أن السٌادة 

                                                           
1
 المكان نفسه.  - 
2
 .037المرجع نفسه، ص   - 
3
 المكان نفسه.  - 
4
 .038المرجع نفسه، ص   - 
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الحقٌقٌة ال تتم إال بوجود سٌادة ثقافٌة قومٌة صحٌحة"
1
. 

وقد نظم مالك حداد القصابد، وألؾ الرواٌات ، وكل آثاره تعبر عن انشؽاالت      

ام االستعمار، وإبان معركة الكفاح التحرٌري، فقد كتب عن واهتمامات وطنه ومواطنٌه، أٌ

العمال المؽتربٌن، وعن فلسطٌن المحتلة، وعن الصحراء الؽربٌة، وعن قضاٌا الحرٌة فً 

 كل مكان.

إن مالك حداد ، من كتاب اللؽة الفرنسٌة القبلبل جدا، الذٌن سبب لهم جهلهم بلؽتهم      

ومن ٌدري، فلعل هناك ؼٌره من هإالء الكتاب، من ٌعانً  القومٌة الكثٌر من الؽبن والقهر،

 مثل معاناته، ولم تكن لدٌه الشجاعة الكافٌة ، للتعبٌر عنها كما فعل مالك حداد؟.

 

خ الكشافة اإلسالمٌة الجزائرٌة لألستاذ محمد الصالح رمضانٌتار  -ثانٌا 
 

: 

د ، نعرج فً إطبللة سرٌعة على من الكفاح المعنوي فً سبٌل اللؽة القومٌة لمالك حدا     

الكفاح المادي والمعنوي معا لشباب الجزابر المناضل فً سبٌل الحرٌة واالنعتاق، من خبلل 

تطور الحركة الكشفٌة فً الجزابر منذ االحتبلل حتى االستقبلل، وهذا دابما فً إطار 

فحاتها من مساهمة مجلة الثقافة فً نشر المعرفة التارٌخٌة من خبلل ما ٌنشر على ص

دراسات ومقاالت معظمها ذا صلة وثٌقة بالتارٌخ الوطنً بالرؼم من معالجته لموضوعات 

 متباٌنة و فً مٌادٌن مختلفة.

فالكشافة منظمة عالمٌة لتربٌة الشباب على األخبلق الفاضلة والوطنٌة الصادقة،      

اسة والعسكرٌة، ولكنها واألخوة االنسانٌة، لٌست سٌاسٌة وال عسكرٌة بالمفهوم العام للسٌ

 تؤخذ من المبادئ السٌاسٌة والنظم العسكرٌة ما ٌتبلءم مع خطتها وٌخدم مصالحها، وهً 

                                                           
1
 المكان نفسه.  - 
 - تتلمذ على الشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌس قبل التحاقه بجامع الزٌتونة، بعد عودته من تونس  0903كاتب جزابري من موالٌد مدٌنة القنطرة عام ،

الحر، كما كان مرشدا لفوج الرجاء الكشفً بقسنطٌنة، ومستشارا لفرٌق عقبة بقسنطٌنة قبٌل الحرب  عمل فً التدرٌس فً مدارس التعلٌم العربً
جزابرٌٌن، له العالمٌة الثانٌة، ثم عضوا فً القٌادة العلٌا للكشافة اإلسبلمٌة ، بعد االستقبلل تولى عدة مناصب وكان عضوا مإسسا إلتحاد الكتاب ال

( وجؽرافٌة الجزابر والعالم العربً، النصوص األدبٌة ، وؼٌرها,)معجم العلماء 0953منها: الحا الفتوة)شعر  الكثٌر من المقاالت والمإلفات

 (.995، ص 9003واألدباء الجزابرٌٌن، دار الحضارة، الجزابر :
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حركة رٌاضٌة اجتماعٌة ترفٌهٌة للتربٌة والتنظٌم، تعد الطفل لٌكون مواطنا صالحا، 

صورة حدٌثة لنظم الفتوة   -مع بعض التجاوز   -وعضوا نافعا فً مجتمعه، وهً 

 سٌة النبٌلة التً كانت شابعة فً الشرق والؽرب قبل عصرنا الحدٌث.والفرو

 وٌشمل النظام الكشفً ثبلث مراحل منظمة حسب السن هً:     

 سنة. 09سنوات إلى  08من   -األشبال   -

 سنة. 06إلى  09من    -الفتٌان أو الكشافة  -

سنة فما فوق 06من  –الجوالة أو الرواد  -
1
. 

 0900و 0900لكشفٌة فً الجزابر بٌن سنتً وقد ظهرت الحركة ا     
2

) وهً نفس  

الفترة تقرٌبا التً ظهرت فٌها فً فرنسا( وقد انتشرت الحركة فً الجزابر خاصة بعد 

الحرب العالمٌة األولى، بالخصوص على أٌدي الفرنسٌٌن الذٌن  وجدوا فٌها أداة صالحة 

 ن بها بؤعداد بسٌطة.لتربٌة ابنابهم، وبدأ بعض األطفال الجزابرٌٌن بلتحقو

 :0936و  0930الحركة الكشفٌة فً الجزابر بٌن سنتً    

استفزت احتفاالت فرنسا بالعٌد المبوي الحتبللها للجزابر، الشعور الوطنً للجزابرٌٌن       

الواعٌن، وأٌقظت الؽافلٌن، وأدت هذه الٌقظة إلى نشاط متزاٌد فً تكوٌن الجمعٌات 

ة التً شكلت العناصر األساسٌة للحركة الوطنٌة الجزابرٌة، واألحزاب والصحؾ واألندٌ

 وعملت على نشر الوعً القومً الذي نما وارتقى إلى درجة ال ٌستهان بها.

وفً هذا الجو المشحون ، بدأ الكشفٌون الجزابرٌون الذٌن تدربوا وتكونوا فً      

اجا  كشفٌة وجمعٌات المنظمات الكشفٌة الفرنسٌة ٌنسلخون عنها تدرٌجٌا وٌكونون أفو

 ونوادي محلٌة  فً مناطق مختلفة من الببلد، وهً البذور األولى لـ" الحركة الكشفٌة 

                                                           
1
)عن 99، ص0989ي/جوان ، الجزابر: ما69" مجلة الثقافة، العدد تارٌخ وتطور الحركة الكشفٌة بالجزابرمحمد الصالح رمضان:"   - 

 (.0464الموسوعة العربٌة المٌسرة ص 
2
 المرجع نفسه، نفس المكان.  - 
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الجزابرٌة"
1
. 

فكر أحد أوابل الكشفٌٌن ورواد هذه الحركة فً الجزابر، وهو الشهٌد  0935وفً سنة      

(0908/0940محمد بوراس)


) على ؼرار  فً إنشاء جامعة للكشافة اإلسبلمٌة بالجزابر 

جامعات الكشافة الكاثولٌكٌة واإلسرابٌلٌة والبلبكٌة والبروتستانٌة( تجمع شتات الجمعٌات 

 واألفواج الكشفٌة الجزابرٌة وتوحدها وتوجهها فً اتجاه وطنً واحد.

وبعد عراقٌل وعوابق كثٌرة من طرؾ السلطات الفرنسٌة ، التً رفضت مرارا القانون      

ما فٌه من طابع ممٌز للشخصٌة الجزابرٌة، ومن طرؾ بعض المنظمات األساسً للجامعة ل

09372الكشفٌة المحلٌة العمٌلة، تؤسست " الكشافة اإلسبلمٌة الجزابرٌة" سنة 
، وعقدت أول 

بالحراش فً العاصمة 0939جوٌلٌة من عام  99إلى  97تجمع كشفً لها من 
3

، وقد اختتم 

سة الشرفٌة للشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌس، ربٌس التجمع أعماله باحتفال كبٌر تحت الربا

جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزابرٌٌن، فً قاعة الماجستٌك ) سٌنما األطلس الٌوم( بالجزابر 

العاصمة، وُعقد المإتمر تحت شعار القومٌة الجزابرٌة المثلث " اإلسبلم دٌننا، والعربٌة 

ٌة الذي تعمل تحت لوابه سابر لؽتنا، والجزابر وطننا" وهو شعار الحركة اإلصبلح

 المنظمات التابعة لها أو المتجاوبة معها.

وقد اكتسبت الحركة الكشفٌة مكانة شعبٌة مرموقة، وشهرة عامة على مستوى الوطن،      

بسبب األعمال الخٌرٌة التً كانت تقوم بها، واألفكار الوطنٌة التً تحاول بثها من خبلل 

بٌة التً كانت تشارك فٌها بلباسها الرسمً ، وأناشٌدها مشاركتها فً االحتفاالت الشع

الوطنٌة الهادفة، خاصة وأن هذه التجمعات  تكون دابما بتشجٌع أو اشراؾ أقطاب الحركة 

 اإلصبلحٌة ، وبطبٌعة الحال فقد ناصبتها السلطات االستعمارٌة العداء، شؤنها فً ذلك شؤن 

                                                           
1
 .60، ص 0989، الجزابر:جوٌلٌة/ أوت 70"، مجلة الثقافة، العدد تارٌخ الكشافة اإلسبلمٌة الجزابرٌةمحمد الصالح رمضان:"  - 
 -   ًو   0930الكتاتٌب القرآنٌة والمدرسة الفرنسٌة، أنشؤ أول فوج للكشافة فً المدٌنة سنة  من موالٌد مدٌنة ملٌانة، وفٌها نشؤ وتربى وتعلم ف

وس سماه ) الخلود(، ثم انتقل إلى العاصمة وكون فٌها فوجا آخر باسم ) الفبلح(، وكان ٌتردد على مدرسة الشبٌبة ، لٌتعلم العربٌة فً الدر
الدروس التً كان ٌلقٌها علماء اإلصبلح ومنهم الطٌب العقبً، وابن بادٌس، واإلبراهٌمً المسابٌة، وعلى نادي الترقً ، لحضور المحاضرات و

، 70د وؼٌرهم، وقد اعدمته السلطات الفرنسٌة بدعوى اتصاله بالعدو ومحاولة القٌام بثورة، فكان أول شهٌد للحركة الكشفٌة) مجلة الثقافة العد

 (.60، هامش ص 0989جوٌلٌة/ أوت 
2
 .60سه، ص المرجع نف  - 
3
 .69المرجع نفسه، ص   - 
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 الثقافٌة أو الدٌنٌة أو االجتماعٌة.الحركات الوطنٌة األخرى السٌاسٌة منها أو 

وبعد فترة من النشاط ، حوصرت الحركة الكشفٌة وُسجن أو ُنفً رجالها، وُعطلت      

حركاتها، كما أُؼلقت النوادي والمدارس الحرة وكل منظمة أهلٌة تشتم منها روح الوطنٌة 

ة، وعرفت الكشافة والقومٌة وخاصة فً األٌام األولى من اندالع الحرب العالمٌة الثانٌ

االسبلمٌة الجزابرٌة بعض النشاط أثناء تواجد جٌوش الحلفاء فً الببلد، وانتظم أكبر تجمع 

09441تارٌخً لها فً مخٌم تلمسان فً شهر جوٌلٌة عام 
، اشترك فٌه عدد كبٌر من 

الكشفٌٌن من مختلؾ الفرق واألفواج المنتشرة عبر التراب الوطنً ، وحضرته شخصٌات 

قافٌة ودٌنٌة وسٌاسٌة جزابرٌة وفرنسٌة وفً طلٌعتها اإلمام محمد البشٌر اإلبراهٌمً هامة ث

ربٌس جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزابرٌٌن ) بعد وفاة الشٌخ ابن بادٌس( و السٌد فرحات 

عباس، كما حضره وزٌر الشبٌبة فً حكومة دوؼول المإقتة، وعامل عمالة ) الوالً حالٌا( 

ً تلمسان، وكان النشٌد الرسمً لهذا المخٌم الذي دام أٌاما فً ؼابة عٌون وهران ، وناببه ف

الحجل المشرفة على تلمسان
2

: 

 من جبالنا طلع صوت األحرار           ٌنادٌنا لئلستقبلل     

 ٌنــــــــــــــادٌنا لئلستقــــــبلل            الستقبلل وطننـا     

ول مرة فً جبال وسفوح تلمسان طٌلة أٌام المخٌم، وظل صدى هذا النشٌد ٌتردد أل     

حتى حفظه الجمٌع، وكان من وضع الشهٌد حسان بالكٌرد


. 

نتابج وخٌمة على الكشافة اإلسبلمٌة الجزابرٌة،  0945وكان ألحداث الثامن من ماي      

، إذ اؼتٌل ما ٌقرب من الخمسٌن من رجالها، وأوقفت حركتها، واؼلقت نوادٌها ومحبلتها

وعطل نشاطها،وُسجن وعذب مجموعة كبٌرة من قادتها و مسٌرها ، ولم تستعد نشاطها إال 

 بعد هدوء األوضاع نسبٌا ، ورفع الحضر على المنظمات و الهٌبات واألحزاب , فازداد 

                                                           
1
 .64المرجع نفسه، ص   - 
2
 المرجع نفسه، نفس المكان.   - 
 -   من الكشافٌن ورجال اإلصبلح فً سطٌؾ، كان صاحب مكتبة عربٌة، شارك فً جمٌع الحركات النضالٌة سواء أكانت ثقافٌة أم سٌاسٌة أم

، وٌخطا من ٌنسب هذا النشٌد لمفدي زكرٌاء، وما فً النشٌد من كلمات عامٌة وبعض 0957ة دٌنٌة،أم رٌاضٌة، استسهد فً ثورة التحرٌر سن

 (.65، هامش ص 70اللحن ٌثبت ذلك، أما ما فٌه من كلمات فصٌحة موزونة فمن شعر محمد العٌد آل خلٌفة) الثقافة العدد 
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نشاطها اتساعا ، وعمت تقرٌبا جمٌع المدن والقرى واألرٌاؾ داخل الوطن، واتسع نشاطها 

رٌة، حٌث شاركت فً  الجامعة العالمٌة للشبٌبة الدٌموقراطٌة التً خارج الحدود الجزاب

، وفً االجتماع العالمً للشباب فً اوت 0947نظمت فً براغ فً شهر جوٌلٌة من عام 

، 0954، وفً مخٌم الزٌدانً بسورٌا فً أوت 0953، وفً تجمع القاهرة سنة 0948سنة 

نة وفً مهرجان الشباب والطبلب العالمً بفرسوفٌا س
، هذا فضبل على الملتقٌات 10955

 والمخٌمات والجوالت والرحبلت التً كانت تنظم فً تونس والمؽرب.

وبذلك عمل شباب الحركة الكشفٌة على نقل معاناة الجزابر وأوضاع شعبها المزرٌة      

تحت نٌر االستعمار الفرنسً، إلى أنحاء العالم، وهو جزء من النضال الوطنً من أجل 

 واالنعتاق.الحرٌة 

والتحق الكثٌر من الكشفٌٌن بصفوؾ جبهة وجٌش التحرٌر بعد قٌام ثورة أول نوفمبر،      

التً وجدت فٌهم خٌرة العناصر الواعٌة المدربة على العمل والنظام، المتشبعة بالروح 

 الوطنٌة عن فهم واقتناع.

وقد عقدت فً شهر  واستمرت الحركة الكشفٌة فً النشاط فً ظل الجزابر المتحررة،     

مإتمرا هاما ، تم فٌه وضع المحارو األساسٌة لنشاط الحركة،  0970جوٌلٌة من سنة 

وحددت األهداؾ الواجب تحقٌقها ، والؽاٌات التً ٌتعٌن بلورتها لتكوٌن جٌل جزابري  

 ٌشرؾ جٌل نوفمبر، وٌحمل عنه  المشعل للبناء والتشٌٌد.

م التجمعات التً تساهم ، بعد األسرة والمدرسة، فالحركة الكشفٌة ، إذن ، من أه     

وبصورة مٌدانٌة فعالة، فً تربٌة األجٌال ، لتنشؤ معتزة بالماضً، عاملة للحاضر،   

مطمبنة للمستقبل، ومن خبلل نشرها لهذه البحوث وأمثالها، عملت مجلة الثقافة على بعث 

ارهم وطبقاتهم ومستوٌاتهم الوعً القومً والمعرفة التارٌخٌة لدى قرابها بمختلؾ أعم

 العلمٌة والثقافٌة.

                                                           
1
 .67و  66المرجع نفسه، ص ص  - 
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التعلٌم فً الجزائر بعد االستقالل لألستاذ الطاهر زرهونً  -ثالثا    


: 

لقد بدا لً أنه ال ٌمكن بؤٌة حال من األحوال اختتام هذا الفصل المتعلق بالمعرفة      

زابر فهو العنصر التارٌخٌة فً المٌدان االجتماعً ، دون الحدٌث عن التعلٌم فً الج

األساسً لكل حراك اجتماعً ، وفٌه ٌنمو الوعً بتارٌخنا وحضارتنا وكل مقومات 

شخصٌتنا، ؼٌر أن الحدٌث عن التعلٌم ، لٌس باألمر الهٌن، هل األولوٌة للحدٌث عن التعلٌم 

أثناء االحتبلل، أم بعد االستقبلل؟ هل ٌتم التركٌز عن التبلمٌذ و المناهج ، أم األحسن 

لتعرؾ على  وضعٌة التؤطٌر اإلداري والتربوي ؟ وكل عنصر من هذه العناصر ، هام ا

ومعقد ومتشعب، وحتى  ال ٌشؽل هذا المبحث حٌزا أكبر مما ٌجب ، وحرصا على البقاء 

فً إطار الموضوع، اخترت القٌام بدراسة وصفٌة فقط،  تتعلق بتطور أعداد التبلمٌذ ومدى 

نظومة التربوٌة الموروثة عن االستعمار حتى تصبح منظومة التؽٌٌر الذي أدخل على الم

تربوٌة جزابرٌة بكل مقوماتها ، مستعٌنة فً ذلك بتجربتً الخاصة وقد عاٌشت هذا المٌدان 

 منذ السبعٌنات من القرن الماضً، وعلى ما جاء فً البحث القٌم لؤلستاذ الطاهر زرهونً.

 :التعلٌم االبتدابً  - 0

فً حالة ٌرثى لها على ؼرار المٌادٌن األخرى، فقد  0969االبتدابً سنة  كان التعلٌم     

1 %90 كانت نسبة التمدرس تقارب
من مجموع التبلمٌذ الذٌن صادؾ بلوؼهم سن الدراسة  

فً الدخول المدرسً


 (.0969/0963األول بعد االستقبلل )  

 :1962/1963السنة الدراسٌة 

تربٌة قرارا ٌقضً بتعمٌم اللؽة العربٌة فً جمٌع فً هذه السنة اتخذت وزارة ال     

معلما للعربٌة  3.452المدارس االبتدابٌة بمعدل سبع ساعات فً األسبوع ، كما تم توظٌؾ 

                                                           
 -  طنٌة.مفتش عام بوزارة التربٌة الو 
1
 .045، ص 0986، الجزابر:ماي/جوان 93الطاهر زرهونً:" التعلٌم فً الجزابر فبل وبعد االستقبلل" ، مجلة الثقافة، العدد  - 
 -   كانت المدرسة المفتوحة أمام الجزابرٌٌن تتلخص مهمتها فً تكوٌن ما ٌحتاج إلٌه االستعمار من مساعدٌن ، وعدا بعض المحظوظٌن من

الذٌن كانوا ٌواصلون دراستهم فً مإسسات مطابقة للنموذج األصلً الفرنسً ، كانت الؽالبٌة الساحقة من أبناء الشعب الجزابري  الجزابرٌٌن
ٌتفق  تعانً من سٌاسة التجهٌل ، ؼٌر أنه بفضل التعببة الشعبٌة ونشاط المصلحٌن فً التعلٌم العربً الحر ، حافظت الببلد على شكل من التربٌة

 لعربٌة اإلسبلمٌة.وقٌمنا ا
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للؽة األجنبٌة منهم عدد كبٌر من الممرنٌن 16.450و 


، لسد الفراغ الكبٌر الذي تركه  

معلم  425ٌة، زٌادة على معلم فرنسً ؼادروا الببلد بصفة جماع 10.000أكثر من 

انقطعوا عن التدرٌس لٌلتحقوا بقطاعات أخرى ، وقد اسندت  2.600جزابري من مجموع 

 للمعلمٌن الجدد مهمة التدرٌس بعد أن تلقوا تدرٌبا مركزا فً ورشات صٌفٌة.

وفً انتظار وضع إصبلح شامل ٌتناول بنٌات التعلٌم ومضامٌنه وطرابقه أجرٌت      

، منها ادخال تدرٌس التربٌة الدٌنٌة واألخبلقٌة والمدنٌة  1962ة منذ سنة تعدٌبلت مختلف

 15والتارٌخ والجؽرافٌا،  كما شكلت لجنة وطنٌة عقدت اجتماعها األول بتارٌخ 

 1962دٌسمبر
1

حددت االختٌارات الوطنٌة الكبرى للتعلٌم وقد تمثلت فً : التعرٌب  

 لعلمً والتكنولوجً.والجزأرة ودٌموقراطٌة التعلٌم والتكوٌن ا

 

 :1963/1964السنة الدراسٌة 

شهد الدخول المدرسً لهذه السنة حملة كبرى لتنظٌم تدرٌس اللؽة العربٌة ، وتعمٌم      

( 15االجراءات المتخذة فً هذا الشؤن على جمٌع المدارس االبتدابٌة بتوقٌت خمسة عشر)

، ما عدا األقسام النهابٌة ) السنوات ساعة  أسبوعٌا  تدرس فٌه جمٌع المواد باللؽة العربٌة

 السابعة( التً حافظت على عشر ساعات للعربٌة وعشرٌن ساعة للفرنسٌة.

وقد تطلبت هذه االجراءات مجهودات ضخمة لتوفٌر العدد الكافً من المدرسٌن فً بلد      

ع كلؽة كانت فٌه اللؽة العربٌة ، ولمدة قرون، ال تدرس إال بمعدل ثبلث ساعات فً األسبو

 أجنبٌة فً مدارس قلٌلة العدد موجودة بؤحٌاء كان ٌطلق علٌها آنذاك اسم األحٌاء العربٌة.

كما ُشرع فً تطبٌق مبدأ دٌموقراطٌة التعلٌم بفتح أبواب المدارس أمام كل األطفال      

الذٌن بلؽوا سن التمدرس ،وحتى الذٌن تجاوزوه، فقد تم تسجٌل تبلمٌذ فً السنة األولى من 

                                                           
 -  م هم معلمون ال ٌتجاوز مستواهم الدراسً نهاٌة الدراسة االبتدابٌة أو السنة الثانٌة من التعلٌم المتوسط فً أحسن األحوال، وبعد توظٌفه

 خضعوا لعملٌات تكوٌنٌة وامتحانات مهنٌة للرفع من مستواهم العلمً والمهنً.
1
 .047المرجع نفسه، ص   - 
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التعلٌم اإلبتدابً وهم فً سن التاسعة أو العاشرة إذ لم تعط لهم الفرصة، قبل االستقبلل، فً 

 اإللتحاق بالمدارس فً الوقت المناسب.

ونظرا لقلة هٌاكل استقبال األعداد الكبٌرة من التبلمٌذ فقد تم اللجوء لبعض االجراءات      

 االستعجالٌة منها:

 تخفٌض توقٌت بعض األقسام.  -

ستعمال األقصى للحجرات بتطبٌق نظام الدوامٌناال -


رؼم نقابصه من الناحٌة  

 التربوٌة واالضطرابات التً ٌحدثها فً الحٌاة الفردٌة والعابلٌة لؤلطفال.

توظٌؾ عدد ال ٌستهان به من الممرنٌن لشؽل المناصب الشاؼرة كما ٌوضحه  -

الجدول اآلتً
1
: 

 

الدراسٌة السنة  

69/0963  

 الجزابرٌون

 عربٌةبال

 األجانب

 بالعربٌة

 الجزابرٌون

 بالفرنسٌة

 األجانب

 بالفرنسٌة

 المجموع

 3986 9965 856 04 60 المعلمون

 9366 4093 3643 83 0547 المساعون

 7956 744 4855 93 0634 الممرنون

 09.908 7.079 9.354 000 3349 المجموع

 

ٌن األجانب خاصة فً اللؽة الفرنسٌة ٌبلحظ فً  هذا الجدول ارتفاع تعداد المتعاون          

وهذا هو االشكال الذي ستسعى وزارة التربٌة لحله خبلل السنوات الدراسٌة المقبلة تطبٌقا 

 لسٌاسة الجزأرة خاصة فً التعلٌم اإلبتدابً القاعدة األساسٌة لجمٌع المراحل التعلٌمٌة.

                                                           
 -   هو استعمال الحجرة الدراسٌة الواحدة من طرؾ فوجٌن دراسٌٌن بتوقٌت ساعتٌن ونصؾ صباحا ومساءا من الثامنة إلى العاشرة والنصؾ ثم

ة  حتى الخامسٌؤتً الفوج الثانً من العاشرة والنصؾ إلى الواحدة بعد الظهر، وٌعود الفوج األول من الواحدة حتى الثالثة والفوج الثانً من الثالثة 
 مثبل.

1
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 :1964/1965السنة الدراسٌة 

رر الحاق المدارس التً كانت تابعة لجمعٌة العلماء المسلمٌن فً هذه السنة الدراسٌة تق     

الجزابرٌٌن بالتعلٌم العمومً ، قصد توحٌد التعلٌم االبتدابً تدرٌجٌا، وفً هذه السنة أدخلت 

تعدٌبلت على المواقٌت وتوالى تعرٌب تدرٌس جمٌع المواد ، وأصبحت اللؽة الفرنسٌة 

ة، كما ُوضعت كتب مدرسٌة من طرؾ المعهد تدرس فً التعلٌم االبتدابً كلؽة أجنبٌ

التربوي الوطنً
1
. 

 

 :1965/1966السنة الدراسٌة 

استمرت أعداد التبلمٌذ المسجلٌن فً المدارس االبتدابٌة فً ارتفاع مستمر ، وقد بلؽت     

 الفٌبٌات فً هذه السنة :

 تلمٌذة. 513.115عدد البنات : -

 تلمٌذ. 857.242عدد الذكور: -

 تلمٌذ وتلمٌذة  1.370.357 المجمــــوع: -

، وهذا بفضل تضافر الجهود  بٌن كل الهٌبات والجهات  %52أي بنسبة تمدرس بلؽت : 

بقطاع التربٌة نٌةعالم
2
. 

وقد تركز العمل أٌضا خبلل هذه السنوات على تنمٌة الهٌاكل التربوٌة حتى تستجٌب      

ج واسع لبناء المدارس الرٌفٌة التً لؤلعداد المتزاٌدة للتبلمٌذ، وقد ُشرع فً تطبٌق برنام

تتكون كل واحدة منها ، من حجرات للدراسة ، وقاعة متعددة الخدمات، ومساكن للمعلمٌن ، 

 وؼٌرها من المرافق الضرورٌة.

                                                           
1
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واستمر العمل خبلل السنوات الدراسٌة المتعاقبة على نفس المنوال ، إلٌجاد الحلول      

ٌر العملٌة التعلٌمٌة ، وقد تمٌزت هذه المرحلة التً المناسبة لئلشكاالت التً تعترض س

، باسترجاع اللؽة العربٌة مكانتها نهابٌا فً النظام التعلٌمً ، 1969استمرت إلى سنة 

خاصة فً المرحلة االبتدابٌة ، حٌث أصبحت لؽة التعلٌم فً كل المواد، وُؼٌرت بصفة 

،  كما أُلؽٌت الكتب التً كانت تستعمل جذرٌة البرامج التعلٌمٌة الموروثة عن فترة االحتبلل

فً هذه الفترة، وُعوضت بعدد من الكتب الجزابرٌة التً تتماشى واالختٌارات األساسٌة 

 للببلد .

وٌستمر األستاذ زرهونً فً رسم مسٌرة التعرٌب والتعلٌم فً الجزابر واصفا وضعٌة      

حة فً كل مستوى وفً كل شعبة، التعلٌم المتوسط والتعلٌم الثانوي واإلشكالٌات المطرو

واالصبلحات الجزبٌة التً خضعت لها هذه األقسام ، مع التذكٌر باألعداد المتزاٌدة للتبلمٌذ 

 والمعلمٌن مع مرور السنوات الدراسٌة، مما ال ٌتسع له المقام فً هذا المبحث.

ب ، والمدرسٌن ، إن تطورالتعلٌم االبتدابً ، والمراحل التً قطعها فً مٌادٌن: التعرٌ     

والهٌاكل ، ٌعطٌنا صورة عما كان علٌه الوضع فً المتوسط والثانوي اللذٌن خضعا 

 إلجراءات مشابهة.

وكانت المنظومة التربوٌة محل  دراسة وتحلٌل  من قبل اللجنة المركزٌة للحزب فً      

ارات ( وقد أسفرت عن هذه الدورة قر1979دٌسمبر  30إلى  26دورتها الثانٌة ) من 

 هامة منها:

فً تعمٌم االصبلح التربوي  1979/1980الشروع ابتداء من الموسم الدراسً   -

 الذي  أقره المٌثاق وصادق علٌه المإتمر الرابع لحزب جبهة التحرٌر الوطنً.

ومدتها ذات التسع سنوات  بد١اٌزمٕتطبٌق نظام المدرسة األساسٌة بمحتواها المتعدد  -

مٌع المواد والتخصصاتوبلؽتها الوطنٌة لتعلٌم ج


. 

                                                           
 -   (.05.)أنظر الملحق76والذي أصبح ٌعرؾ بؤمرٌة  0976إفرٌل  06المإرخ فً  35/76فصلت هذه المبادئ  بمناشٌر تطبٌقٌة فً األمر رقم 
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مواصلة الجهود بطرٌقة أفقٌة لتوسٌع نسبة القبول بالتعلٌم المتوسط وادخال  -

التحسٌنات الضرورٌة على البرامج التعلٌمٌة والطرابق البٌداؼوجٌة بؽٌة االسراع 

 بتوفٌر الشروط المساعدة على تعمٌم هذا اإلصبلح.

إطار اصبلح التعلٌم الثانوي والعمل  إعطاء عناٌة خاصة للتعلٌم التقنً والمهنً فً -

على توسٌع مجاالته وتمكٌنه مستقببل من استقطاب أؼلبٌة خرٌجً المدرسة 

 األساسٌة.

الشروع فً تطبٌق سٌاسة محددة فً تعلٌم اللؽات اإلجنبٌة تتبلءم مع اإلهداؾ  -

 السٌاسٌة واالحتٌاجات الوطنٌة للببلد والعمل على تنوٌع عذه اللؽات حسب القٌمة

 العلمٌة والمكانة العالمٌة لها.

ضرورة إنشاء مدارس ومعاهد لتكوٌن المدٌرٌن والمسٌرٌن والمفتشٌن -
1

 ، 

وقد أعطت هذه القرارات ،البالؽة األهمٌة، قواعد وأسس للمدرسة الجزابرٌة ، كما حددت 

 لها اتجاهات تتماشى واالختٌارات األساسٌة للببلد ، ومتطلبات التنمٌة والتطور.

أهمٌة كبرى بالنسبة لتارٌخ الثورة  1977 -1976وقد اكتسى الموسم الدراسً      

الجزابرٌة ، حٌث شكل مرحلة حاسمة فً تطوٌر النظام التربوي فً الببلد، فقد عرؾ 

ابتداء من هذه السنة تؽٌٌرات جذرٌة تشمل االتجاهات والمبادئ الربٌسٌة ، والبنٌات 

لما نص علٌه األمر الخاص بالتنظٌم الجدٌد للتربٌة والمضامٌن والطرابق والتكوٌن، وفقا 

والتكوٌن فً الجزابر، واعتبر هذا الموسم أٌضا سنة توحٌد للمنظومة التربوٌة كما نص 

علٌه المرسوم الخاص بادماج المإسسات الحرة ضمن التعلٌم العمومً الحكومً ، و لكل 

بعد  1977 -1976قٌة ُولدت سنة هذه االعتبارات ٌمكن القول أن المدرسة الجزابرٌة الحقٌ

 تطور دام أكثر من عشر سنوات.

وال شك أن الوصول إلى هذه النتٌجة لم ٌكن سهبل وال بسٌطا ،ألن تطور المنظومة     

التربوٌة كان ال ٌخضع فً البداٌة لقواعد منطقٌة مدروسة مسبقا، ولخطة معٌنة، لكنه كان 

                                                           
1
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رورة مثبل إلى توظٌؾ متعاونٌن بلػ ٌخضع للحاجة والضؽوط الظرفٌة، إذ دعت الض

 12.000عددهم  
1

، مع أنه لم ٌسبق لمعظمهم التدرٌس ، كما دعت فً بعض األحٌان إلى 

اتخاذ تدابٌر ارتجالٌة، وال شك أن النظام التعلٌمً الممارس كان ؼٌر مثالً، ؼٌر أن الشًء 

ل ، بادرت إلى العمل الذي ال ٌمكن نكرانه، هو أن الجزابر ، وبجرد حصولها على االستقبل

بعزم  ثابت ، وإٌمان راسخ ، وحٌوٌة متجددة  ، لتستعٌد مجدها الثقافً، وتارٌخها المجٌد، 

وحضارتها العربٌة اإلسبلمٌة، وتتخلص من التبعٌة الفكرٌة البعٌدة كل البعد عن أصالتها 

 وتراثها.

 الخالصة: 

الماضً القرٌب، والحاضر  هذه بعض الصور من الجوانب االجتماعٌة للببلد،فً     

المعٌش ، وإن ظهر فٌها ان التعرٌب أمر ال جدال فٌه، فإن سٌره فً المٌدان ، ظل بطٌبا ، 

بل ومتعثرا فً بعض القطاعات، وال ٌمكن تجاوز هذا الحاجز او هذه العقبة ، حتى ٌتم 

ا هً خلق تعرٌب الفكر والسلوك، ألن القضٌة ال تختصر فً استبدال لؽة بلؽة أخرى، وإنم

االنسان الجزابري المإمن بالجزابر وطنا ، وباإلسبلم دٌنا، وبالعربٌة لسانا،  وبالعروبة 

 انتماء ، وٌكون دور المثقؾ هو جعل التعرٌب رسالة، ولكل رسالة شهداإها وضحاٌاها.

ٌُنشر على صفحاتها، قد       والخبلصة من كل ما تقدم أن مجلة الثقافة ، من خبلل ما كان 

مت مساهمة فعالة فً تعمٌم المعرفة التارٌخة ، ونشر الوعً القومً بٌن مختلؾ ساه

طبقات األمة التً بدأت تطوي صفحات الماضً األلٌم ، معوضة إٌاها بصفحات مشرقة 

تضاؾ إلى رصٌد الدولة الجزابرٌة الذي أثرت ، وتثري به تارٌخ البشرٌة منذ األزمنة 

 السحٌقة إلى عصرنا الحاضر.

                         *************************************** 
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 الخاتمــــــــــــــــــــــة

 

بعد معاٌشتً لهذا الموضوع مدة أربع سنوات، واطبلعً على الكثٌر من انتاج      

و  ثقفٌن عموما، فً المٌدان السٌاسًالمفكرٌن الجزابرٌٌن من سٌاسٌٌن و أكادٌمٌٌن وم

جتماعً ، وتتبع آرابهم وأفكارهم ونظرتهم حول ما كانت الببلد تعٌشه من الثقافً و اال

ستٌطانً االستعمار اال دٌنامٌكٌة التشٌٌد والبناء ، بعد جهاد التحرٌر واالنعتاق من ربقة 

الفرنسً، من خبلل ما نشر لهم من دراسات وأبحاث ومقاالت على صفحات مجلة  

، أي منذ صدور العدد األول من  0989إلى سنة  0970"الثقافة" فً فترة الدراسة من سنة 

، وشهدت 0988(  وقد اضطرب صدورها منذ سنة 009) اثنٌن المجلة حتى عددها المابة و

الببلد أحداثا ؼاٌة فً الخطورة واألهمٌة ، وكانت هذه األحداث مقدمة عنٌفة لدخول الببلد 

تحمله من توجه مؽاٌر ورإٌة فً مرحلة تارٌخٌة تختلؾ عن سابقتها ، نظرا لما كانت 

 مختلفة  لجمٌع مكونات الحٌاة السٌاسٌة واالجتماعٌة والثقافٌة لؤلمة الجزابرٌة.

والحق أن هذه الدراسة قد مكنتنً من اكتشاؾ الكثٌر من ممٌزات المجتمع الجزابري،       

 كما سمحت لً باستخبلص بعض النتابج الهامة منها:

تارٌخٌة التً نشرتها المجلة خبلل الفترة المدروسة ، ومدى معرفة أهم الموضوعات ال - 0

تؤثٌر المعرفة التارٌخٌة على مسإولً الدولة حتى أصبح االعتماد على التارٌخ فً مخاطبة 

األمة ٌشكل الحجر األساس فً صٌاؼة الخطاب للتواصل مع الجماهٌر ، فخطب الربٌس 

من اإلشارات التارٌخٌة، كما شكلت  بومدٌن ، والربٌس الشاذلً بعده،  أصبحت ال تخلو

خطب محمد الصالح ٌحٌاوي سردا هاما لتارٌخ الجزابر عبر مختلؾ األزمنة والعصور، 

أما مولود قاسم فكانت خطبه ومداخبلته سجبل حافبل لؤلحداث التارٌخٌة  مع الشرح والتعلٌق 

 والنقد والتقٌٌم.

ألفا وثبلثمابة   -( 0970/0989) خبلل مدة الدراسة   -نشرت مجلة " الثقافة "   - 9

( 350( موضوعا كان نصٌب التارٌخ منها ثبلثمابة وخمسٌن ) 0369وتسعة وستٌن ) 

، تناولت تارٌخ الجزابر بجمٌع مراحله وأطواره، بؤسالٌب  % 39.09موضوعا، أي بنسبة 
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اؾ، مختلفة وطرق متباٌنة ومقاربات متنوعة، على الرؼم من تقارب الرإى ووحدوٌة األهد

وفً هذا داللة واضحة على شعور الجمٌع بالحاجة الشدٌدة لنشر المعرفة التارٌخٌة التً 

 كانت من المعارؾ المحرمة على أفراد الشعب الجزابري طوال عقود االحتبلل.

ٌبلحظ أنه على الرؼم من هذا التعطش الواضح للمعرفة التارٌخٌة ، وعلى الرؼم من   -3

ة التارٌخ بكل مراحله، فقد خٌم الصمت التام على تارٌخ الثورة هذا الوعً المتنامً بؤهمٌ

التً تناولت هذا  ستثنٌنا الكتابات األٌدولوجٌةالتحرٌرٌة خبلل عقدٌن من الزمن، إذا ا

التارٌخ بكثٌر من القدسٌة والمثالٌة ، وهو أمر طبٌعً بعد سنوات الكفاح المرٌر، وعقود 

 االستعمار المظلمة.

الصمت سابدا حتى بعد انعقاد المإتمر األول لكتابة تارٌخ الثورة، وإلحاح  واستمر هذا     

ربٌس الدولة الشاذلً بن جدٌد فً خطابات عدٌدة ، على الشروع فً كتابة أحداث الثورة، 

بل وأكد على ضرورة تحري الحقابق  فً هذه الكتابات ، االٌجابٌة منها والسلبٌة ، للسٌر 

 انٌة.على هدي األولى وتجنب الث

باإلضافة إلى األسماء البلمعة التً واكبت صدور المجلة منذ أعدادها األولى كطالب   -4

اإلبراهٌمً وأبو القاسم سعد هللا ومحمد المٌلً وؼٌرهم، بدأت ، مع مرور الزمن، تظهر 

أوت/   - 98أسماء جدٌدة لمإرخٌن أكادٌمٌٌن مثل ناصر الدٌن سعٌدونً ) بداٌة من العدد 

(  - 0976دٌسمبر/ جانفً   - 30( و ٌحًٌ بوعزز ) بداٌة من العدد  -0975سبتمبر 

وؼٌرهما، مما ٌدل على تنامً أعداد الكتاب الجزابرٌٌن وتطور اهتماماتهم الثقافٌة وتبنٌهم 

 قضٌة إعادة بناء الصرح الثقافً للجزابر، ووصل الحاضر بجذور الماضً، وهذا بفضل 

 

 وٌنتشر والذي ساهمت المجلة فً إحٌابه بقسط وافر.الوعً التارٌخً الذي بدأ ٌعم 

لم تقتصر صفحات المجلة على الكتاب الجزابرٌٌن فقط، بل فتحت صفحاتها لكتاب   -5

عرب وأجانب ، مما أضفى علٌها صبؽة عالمٌة متمٌزة، وجعلها مساحة راقٌة لطرح اآلراء 
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حٌان،و لكن مع االحترام الدابم المختلفة ، ووجهات النظر التً قد تكون متباٌنة فً بعض األ

 للخط اإلدٌولوجً العام الذي اختارته الببلد وجهة ومنهجا.

تناولت المجلة موضوعات مختلفة ، مست جمٌع مٌادٌن الحٌاة: سٌاسٌا واجتماعٌا   -6

وثقافٌا، ومن جوانب متعددة مما جعل منها سجبل هاما ال ٌستؽنى عنه ،ومرجعا أساسٌا  

من حٌاة الببلد ، فباب فً الصمٌم مثبل واكب جمٌع األحداث الوطنٌة ٌإرخ لفترة هامة 

والدولٌة التً شهدها الوطن والعالم أثناء فترة الدراسة، وبالتالً فدور المجلة فً نشر 

المعرفة التارٌخٌة فً جمٌع األوساط االجتماعٌة دون استثناء، دورا واضحا ال ٌمكن تجاهله 

 أو التقلٌل من شؤنه.

( لم تكن فٌها الحٌاة الثقافٌة 0970الرؼم من بداٌة صدور المجلة فً فترة ) سنة  على  -7

من االنشؽاالت األساسٌة للدولة، نظرا للحالة المزرٌة التً كانت علٌها الببلد ؼداة التحرر 

من هٌمنة االستعمار الفرنسً، وتفشً األمٌة والجهل حٌث كان التعلٌم ضروري قبل 

 انت متمٌزة فً عدة مجاالت منها:الثقافة،  إال أنها ك

 أناقة االخراج ) بالنظر لزمن صدورها فً السبعٌنات من القرن الماضً(.  -

 االنتظام فً الصدور دون خلل أو اضطراب. -

 الدقة فً الطبع ) قلة األخطاء المطبعٌة وندرتها(. -

االهتمام بتسهٌل عملٌة البحث ) نشرها للفهرس العام للموضوعات المنشورة فً  -

 لسنة الماضٌة بداٌة كل سنة جدٌدة(.ا

 حرص الوزراء الذٌن تولوا حقٌبة االعبلم و الثقافة على تحرٌر افتتاحٌة المجلة  -

 

 بؤنفسهم وفً ذلك داللة واضحة على مكانة الثقافة فً األوساط السٌاسٌة فً الدولة.

الحرص على التؽٌٌر اإلٌجابً فً شكل المجلة وصورة إخراجها رؼم االمكانات  -

المحدودة وقلة  ذوي الخبرة واالختصاص، وهذه اجتهادات كبرى تترجم إرادة 

 حدٌدٌة وعزٌمة قوٌة من أجل تثبٌت الحرؾ العربً بعد عقود الحضر والؽربة.
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والخبلصة أنه ٌمكن القول أن مجلة الثقافة قد عملت بشكل ال ٌدع مجاال للشك ،على      

فً أوساط المثقفٌن الجزابرٌٌن بجمٌع مستوٌاتهم، نشر المعرفة التارٌخٌة ، والوعً القومً 

ووضعت فً بناء التعرٌب لبنات متٌنة قوٌة، وكانت الصفحة المشرقة للثقافة الجزابرٌة فً 

السبعٌنات والثمانٌنات من القرن الماضً ، صفحة تخللت إشراقتها فٌما بعد، سحب ظللت 

 قرٌب.سماء الثقافة فً الببلد، كل األمل أن تتبدد فً ٌوم 

                         *********************************** 
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 تيثهىغرافيا انثحج                                         

 انكتة تانهغح انعرتيح>

 " كاه 1989/1999:" اٌّؼٍٚخ اٌغيائو٠خ: األىِخ ٚاٌؾً  اإلثوا١ّٟ٘ أؽّل ٛبٌت  -  1

 .1999، اٌغيائو ،ِبهً 4األِخ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ، ٛ                  

 :اإلثوا١ّٟ٘ ِؾّل اٌج١ْو  -  2

 .1963" ػ١ْٛ اٌجٖبئو" كاه اٌّؼبهف، اٌمب٘وح   -

 :اثٓ ٔؼّبْ أؽّل  - 3

 .1996األِخ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو اٌغيائو  " ٘نٞ ٟ٘ اٌضمبفخ" ّووخ كاه -

 : األّوف ِٖطفٝ  -  4

 ا١ٌٕٛٛخ ٌٍىزبة،" اٌغيائو: األِخ ٚاٌّغزّغ" روعّخ ؽٕفٟ ثٓ ػ١َٝ، اٌّإٍَخ  -

 .1983اٌغيائو                        

 : ثووبد أ١َٔخ  -  5

 اٌّزؾف إٌِٟٛٛؾبٙواد ٚكهاٍبد ربه٠ق١خ ٚأكث١خ ؽٛي اٌغيائو" ِْٕٛهاد " -

 .1994ٌٍّغب٘ل، اٌغيائو                       

 :ثٕٛفٖبف ػجل اٌىو٠ُ  -  6

 ِْٕٛهاد ِقجو " ا١ٌَوح اٌؼ١ٍّخ ٚ ا١ٌَوح اٌنار١خ ٌٍلوزٛه أثٟ اٌمبٍُ ٍؼل هللا"  -

 .2004اٌلهاٍبد اٌزبه٠ق١خ ٚاٌفٍَف١خ ،عبِؼخ ِٕزٛهٞ، لَٕط١ٕخ ،           

 :ثٕٛفٖبف ِٚغّٛػخ ِٓ األٍبرنح  -  7

، ِْٕٛهاد ِقجو 1" ط"ِؼغُ أػالَ اٌغيائو فٟ اٌمو١ٔٓ اٌزبهٍغ ػْو ٚاٌؼْو٠ٓ  -

 .2002اٌلهاٍبد اٌزبه٠ق١خ ٚاٌفٍَف١خ، عبِؼخ ِٕزٛهٞ، لَٕط١ٕخ :

، ِْٕٛهاد ِقجو 2اٌزبٍغ ػْو ٚاٌؼْو٠ٓ" ط " ِؼغُ أػالَ اٌغيائو فٟ اٌمو١ٔٓ -

 .2004اٌلهاٍبد اٌزبه٠ق١خ ٚاٌفٍَف١خ ، عبِؼخ ِٕزٛهٞ، لَٕط١ٕخ : 

"ِْوٚع اٌّغزّغ فٟ رٖٛهاد إٌقجخ ا١ٌَب١ٍخ اٌغيائو٠خ اٌّؼبٕوح" ِْٕٛهاد  -

 .2008ِقجو اٌلهاٍبد اٌزبه٠ق١خ ٚاٌفٍَف١خ، عبِؼخ ِٕزٛهٞ ، لَٕط١ٕخ: ِبهً 
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 :ثٛػي٠ي ٠ؾٟ  -  8

" صٛهاد اٌغيائو فٟ اٌمو١ٔٓ اٌزبٍغ ػْو ٚاٌؼْو٠ٓ" كاه اٌجؼش ٌٍطجبػخ ٚإٌْو،  -

 .1980لَٕط١ٕخ، اٌغيائو : 

 :اٌغ١الٌٟ ػجل اٌوؽّٓ  -  9

 .1953" ربه٠ـ اٌغيائو اٌؼبَ" اٌّطجؼخ اٌؼوث١خ، اٌغيائو:  -

 .2008، كاه األِخ، اٌغيائو: 8، 1ٛ" ربه٠ـ اٌغيائو اٌؼبَ" ط -

 .2008، كاه األِخ، اٌغيائو: 8، 2ٛاٌؼبَ" ط" ربه٠ـ اٌغيائو  -

 .2007، كاه األِخ، اٌغيائو: 8، 5ٛ" ربه٠ـ اٌغيائو اٌؼبَ" ط -

 :اٌؾفٕبٚٞ أثٛ اٌمبٍُ ِؾّل  - 10

 .1991، ِٛفُ ٌٍْٕو، اٌغيائو : 1"رؼو٠ف اٌقٍف ثوعبي اٌٍَف" ط -

 .1991، ِٛفُ ٌٍْٕو، اٌغيائو : 2"رؼو٠ف اٌقٍف ثوعبي اٌٍَف" ط -

 :أؽّل ؽّلٞ  - 11

 .1995ب٘ل، اٌغيائو:ػالَ" ِْٕٛهاد اٌّزؾف إٌٟٛٛ ٌٍّغ" اٌضٛهح اٌغيائو٠خ ٚ اإل -

 :اٌيث١وٞ اٌؼوثٟ  - 12

" اٌّضمفْٛ اٌغيائو٠ْٛ ٚاٌضٛهح" ِْٕٛهاد اٌّزؾف إٌٟٛٛ ٌٍّغب٘ل،  -

 .1995اٌغيائو:

 :ٍؼل هللا أثٛ اٌمبٍُ   - 13

كاه اٌغوة اإلٍالِٟ، ، 1، 1َ" ط1830/1900" اٌؾووخ ا١ٌٕٛٛخ اٌغيائو٠خ  -

 .1992ث١وٚد، ٌجٕبْ:

، كاه اٌغوة اإلٍالِٟ ، 2، 1َ" ط1860/1900" اٌؾووخ ا١ٌٕٛٛخ اٌغيائو٠خ  -

 .2000ث١وٚد، ٌجٕبْ:

" ِؼٙل اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌؼوث١خ، 1930/1945"اٌؾووخ ا١ٌٕٛٛخ اٌغيائو٠خ  -

 .1975اٌمب٘وح:

 .1998ث١وٚد، ٌجٕبْ:، كاه اٌغوة اإلٍالِٟ، 2" ربه٠ـ اٌغيائو اٌضمبفٟ" ط -

 .1998ٟ، ث١وٚد، ٌجٕبْ:، كاه اٌغوة اإلٍال3ِ" ربه٠ـ اٌغيائو اٌضمبفٟ" ط -

 .1998، ث١وٚد، ٌجٕبْ:، كاه اٌغوة اإلٍال5ِٟربه٠ـ اٌغيائو اٌضمبفٟ" ط " -

 .1998، كاه اٌغوة اإلٍالِٟ، ث١وٚد، ٌجٕبْ:7" ربه٠ـ اٌغيائو اٌضمبفٟ" ط -

 .1998اٌغوة اإلٍالِٟ، ث١وٚد، ٌجٕبْ:، كاه 8" ربه٠ـ اٌغيائو اٌضمبفٟ" ط -
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 .2007، كاه اٌغوة اإلٍالِٟ، ث١وٚد، ٌجٕبْ:10" ربه٠ـ اٌغيائو اٌضمبفٟ" ط -

، كاه اٌغوة اإلٍالِٟ، ث١وٚد ، 1ٛ،3"أثؾبس ٚآهاء فٟ ربه٠ـ اٌغيائو" ط -

 .1990ٌجٕبْ:

، كاه اٌغوة اإلٍالِٟ، ث١وٚد، ٌجٕبْ: 2، 2ٛ"أثؾبس ٚآهاء فٟ ربه٠ـ اٌغيائو" ط -

1990. 

، كاه اٌغوة اإلٍالِٟ، ث١وٚد، ٌجٕبْ: 5ٛ،1" أثؾبس ٚآهاء فٟ ربه٠ـ اٌغيائو" ط -

2005. 

 .2005" ؽٛاهاد" كاه اٌغوة اإلٍالِٟ ، ث١وٚد، ٌجٕبْ :  -

 :ٕبهٞ أؽّل  - 14

ربه٠ـ اٌغيائو اٌّؼبٕو" اٌّطجؼخ اٌؼوث١خ، غوكا٠خ، " ّق١ٖبد ٚلٚب٠ب ِٓ  -

 .2004اٌغيائو:

 :ػجبً فوؽبد  - 15

ىو هؽبي، ِطجؼخ فٚبٌخ، اٌّؾّل٠خ، اٌّغوة، كْٚ ١ًٌ االٍزؼّبه" روعّخ أثٛث"  -

 ربه٠ـ.

 :ػجل اٌَالَ ا١ٌَل  - 16

 .2005" ٍِٛٛػخ ػٍّبء اٌؼوة" األ١ٍ٘خ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، ػّبْ ، األهكْ:  -

 :اٌؼوٚٞ ػجل هللا  - 17

 .2005اٌّغوة:" ِفَٙٛ اٌزبه٠ـ" اٌّووي اٌضمبفٟ اٌؼوثٟ، اٌلاه اٌج١ٚبء،  -

 :ػ١ّواٚٞ أؽ١ّلح  - 18

" ِؾبٙواد فٟ ربه٠ـ اٌغيائو اٌؾل٠ش" كاه اٌٙلٜ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ٚ اٌزٛى٠غ، ػ١ٓ  -

 .١ٍِ2004ٍخ، اٌغيائو:

" ثؾٛس ربه٠ق١خ" كاه اٌٙلٜ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ، ػ١ٓ ١ٍٍِخ، اٌغيائو:  -

2006. 

 :ػ١ّّٛه ِؾ١ٟ اٌل٠ٓ  - 19

 .1986ا١ٌٕٛٛخ ٌٍىزبة، اٌغيائو: ، اٌّإٍَخ1" أطجبػبد" ط -

 .1986، اٌّإٍَخ ا١ٌٕٛٛخ ٌٍىزبة، اٌغيائو 2" أطجبػبد" ط -
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 :لبٍُ ػجلٖ لبٍُ  - 20

 .2009ْٔو ٚىاهح اإلػالَ، اٌى٠ٛذ: أوزٛثو " ئػبكح لواءح اٌزبه٠ـ"  -

 :لٕبْ عّبي  - 21

" لٚب٠ب ٚكهاٍبد فٟ ربه٠ـ اٌغيائو اٌؾل٠ش ٚاٌّؼبٕو" ِْٕٛهاد اٌّزؾف  -

 .1994إٌٟٛٛ ٌٍّغب٘ل، اٌغيائو 

 :ِبٌزَبْ ٕ٘و٠ِ فْٛ  - 22

 1" صالس ٍٕٛاد فٟ ّّبي غوة ئفو٠م١ب" روعّخ اٌلوزٛه أثٛ اٌؼ١ل كٚكٚ ، ط، -

 اٌْووخ ا١ٌٕٛٛخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، اٌغيائو: كْٚ ربه٠ـ.

، اٌْووخ 2" صالس ٍٕٛاد فٟ ّّبي غوة ئفو٠م١ب" روعّخ اٌلوزٛه أثٛ اٌؼ١ل كٚكٚ، ط -

 .1979خ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، اٌغيائو: ا١ٌٕٛٛ

، اٌْووخ 3" صالس ٍٕٛاد فٟ ّّبي غوة ئفو٠م١ب" روعّخ اٌلوزٛه أثٛ اٌؼ١ل كٚكٚ، ط -

 .1980ا١ٌٕٛٛخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، اٌغيائو: 

 :اٌّلٟٔ أؽّل رٛف١ك  -23

 .1994" وزبة اٌغيائو" اٌّإٍَخ ا١ٌٕٛٛخ ٌٍىزبة، اٌغيائو:  -

" اٌْووخ ا١ٌٕٛٛخ ٌٍْٕو 1492/1792اٌغيائو ٚأٍجب١ٔب " ؽوة اٌضالصّبئخ ٍٕخ ث١ٓ  -

 ٚاٌزٛى٠غ، اٌغيائو: كْٚ ربه٠ـ.

 ، اٌْووخ ا١ٌٕٛٛخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، اٌغيائو، كْٚ ربه٠ـ.2" ؽ١بح وفبػ" ط -

 .1964" عغواف١خ اٌغيائو" اٌغيائو ٍٕخ  -

" 1754/1830" ِنوواد اٌؾبط أؽّل اٌْو٠ف اٌي٘به، ٔم١ت أّواف اٌغيائو  -

 .1974ا١ٌٕٛٛخ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، اٌغيائو: اٌْووخ 

 :ِوربٗ ػجل اٌٍّه  - 24

" اٌْووخ ا١ٌٕٛٛخ ٌٍْٕو 1925/1954"ٔٙٚخ األكة اٌؼوثٟ اٌّؼبٕو فٟ اٌغيائو  -

 ٚاٌزٛى٠غ، اٌغيائو: ثال ربه٠ـ.

"ِؼغُ اٌْؼواء اٌغيائو١٠ٓ فٟ اٌموْ اٌؼْو٠ٓ" كاه ِ٘ٛخ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو  -

 .2007ٚاٌزٛى٠غ، اٌغيائو: 

 :ا١ٌٍّٟ ِجبهن  - 25

 .1963، ث١وٚد، ٌجٕبْ:1" ربه٠ـ اٌغيائو فٟ اٌمل٠ُ ٚاٌؾل٠ش" ط -

 .1963، ث١وٚد، ٌجٕبْ:2" ربه٠ـ اٌغيائو فٟ اٌمل٠ُ ٚاٌؾل٠ش" ط -
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 .1964، ث١وٚد، ٌجٕبْ:3" ربه٠ـ اٌغيائو فٟ اٌمل٠ُ ٚاٌؾل٠ش" ط -

 :ا١ٌٍّٟ ِؾّل   - 26

إٌٟٛٛ" كاه اٌغوة اإلٍالِٟ،  " ا١ٌْـ ِجبهن ا١ٌٍّٟ: ؽ١برٗ اٌؼ١ٍّخ ٚٔٚبٌٗ -

 .2001ث١وٚد، ٌجٕبْ:

" اٌغيائو فٟ ِوآح اٌزبه٠ـ " ثبإلّزوان ِغ ػجل هللا ّو٠ٜ، اٌْووخ ا١ٌٕٛٛخ ٌٍْٕو  -

 .1973ٚاٌزٛى٠غ، اٌغيائو: 

 :ٔب٠ذ ثٍمبٍُ ٌِٛٛك لبٍُ  - 27

" ئ١ٔخ ٚإٔبٌخ" ِْٕٛهاد ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ األٍٕٟ ٚاٌْإْٚ اٌل١ٕ٠خ، ِطجؼخ اٌجؼش،  -

 .1975لَٕط١ٕخ، اٌغيائو:
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 :يرارع  ووحائك يختهفح

 :اٌلوزٛه ثٕٛفٖبف  - 1

  " اٌّإهفْٛ اٌغيائو٠ْٛ ِٕٚٙغ١خ اٌىزبثخ اٌزبه٠ق١خ فٟ اٌؾووخ ا١ٌٕٛٛخ

اٌغيائو٠خ فٟ ػٙلٞ االؽزالي ٚاالٍزمالي" أػّبي اٌّإرّو األٚي ٌّٕزلٜ 

اٌزبه٠ـ اٌّؼبٕو ؽٛي ِٕٙغ١خ وزبثخ ربه٠ـ اٌؾووبد ا١ٌٕٛٛخ فٟ اٌّغوة 

 .1998اٌؼوثٟ، ِْٕٛهاد ِإٍَخ اٌز١ّّٟ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ ، رٌٛٔ: ٍجزّجو

 . 1976ا١ٌّضبق إٌٟٛٛ ، ٍٕخ   - 2

 .2005اٌمبًِٛ، كاه اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد، ٌجٕبْ :   - 3

" اٌزغ١واد االعزّبػ١خ فٟ اٌجٍلاْ اٌّغبهث١خ ػجو اٌؼٖٛه " أػّبي ٍِزمٝ كٌٟٚ فٟ   - 4

اٌزبه٠ـ، ِْٕٛهاد ِقجو اٌلهاٍبد اٌزبه٠ق١خ ٚاٌفٍَف١خ، عبِؼخ ِٕزٛهٞ، 

 .2001لَٕط١ٕخ:

ألّوف: اٌَّبه ٚاألػّبي " أػّبي ٍِزمٝ  ِٓ رٕظ١ُ عّؼ١خ ئكه٠ٌ " ِٖطفٝ ا  - 5
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 رسائم رايعيح>
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ِجبهن ا١ٌٍّٟ ٚرٛف١ك اٌّلٟٔ ٚ ػٍل اٌوؽّٓ اٌغ١الٌٟ" هٍبي ِبعَز١و، عبِؼخ 

 .2001/2002ِٕزٛهٞ، لَٕط١ٕخ، إٌَخ اٌلها١ٍخ 
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 فهرش األعالوأٚال :                                   

                      ـ  أ  ـ                         

 .204، 190، 166، 114، 60، 58،  46اإلثوا١ّٟ٘ ) اٌج١ْو( : 

                          92، 76، 70، 62، 61، 60، 59، 55، 49، 47، 33، 21اإلثوا١ّٟ٘ )أؽّل ٛبٌت(: 

93 ،94 ،95 ،96 ،126 ،127 ،128 ،129 ،214. 

 .104ئثوا١ّٟ٘ ) ػجل اٌؾ١ّل(: 

 .137اثٓ ثبه١ُ٘ ثبّب : 

 .138، 137، 135، 16اثٓ أثٟ ّٕت ) ِؾّل(: 

 .204،  203، 190، 187، 185، 114، 66، 51، 45، 23، 9، 4، 2اثٓ ثبك٠ٌ : 

 .28اثٓ ثٍخ: 

 .51اثٓ ثٛاٌؼ١ل: 

 .214، 213، 121، 90، 89، 88، 85، 76، 48، 47اثٓ عل٠ل: 

 .135اثٓ اٌؾفبف: 

 .22اثٓ فلح: 

 .4اثٓ اٌقٛعخ: 

 .21اثٓ كاٚٞ: 

 .134اثٓ ه٠ٍٚخ: 

 .136اثٓ ىووٞ: 

 .136، 16اثٓ ٍّب٠خ: 

 .72اثٓ ٍؼٛك: 

 .62اثٓ ١ٍٕبء: 

 .69اثٓ ّٙوح: 

 .69اثٓ ػجل هللا: 
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 .138اثٓ ػّبه : 

 .134اثٓ اٌؼٕبثٟ : 

 .187، 186، 105، 104، 103، 67، 58، 57، 56، 55، 50، 47، 30اثٓ ػ١َٝ: 

 .4اثٓ اٌمبٟٙ: 

 . 136، 54اثٓ للٚه: 

 .134اثٓ اٌىجبثطٟ: 

 .4اثٓ ِؼٕٖو: 

 .136اثٓ اٌّٛ٘ٛة: 

 .18اثٓ ٔبفغ ) ػمجخ(: 

 .152، 82اثٓ ٔجٟ : 

 .47اثٓ ٔؼّبْ: 

 .190، 185، 91، 62األفغبٟٔ: 

 .194، 193، 192اثٛ ٛبهق: 

 .144، 143ا١ٌمظبْ: أثٛ 

 .152أث١٘ ) عٛهط(: 

 .14أع١وْٚ: 

 .134، 70أؽّل ثبٞ: 

 .21آهٔٛ ) ٍبٔذ( : 

 .13، 9أهٍالْ: 

 .184، 183، 182، 179، 55، 41، 39، 33، 32، 31، 29، 28، 25، 23، 21األّوف: 

 .16آي ف١ٍفخ:: 

 .90أ١ٌٔ: 
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 .33، 21أٚىلبْ: 

 .28آ٠ذ أؽّل: 

 

                    ـ  ب  ـ                         

 .153ثبّزبهىٞ: 

 .50ثبٟ٘: 

 .50ثوا٠ل: 

 .2ثوروأل: 

 .92، 59، 49ثبٌَب٠ؼ: 

 .71، 70ثف١ٍفو: 

 .75ثبٌؼمْٛ: 

 .204ثبٌى١وك: 

 .50اٌجَٕٟٙ: 

 .26ث١غٛ: 

 .14ث١ون : 

 .105ثٛؽُٛ: 

 .26ثٛك٠ْْٛ: 

 .209ثٛهاً: 

 .35ثّٛبِخ: 

 .28ث١ٙٛبف: 

 .214، 77، 70، 69، 68، 67، 49ثٛػي٠ي: 

 .141، 140، 139، 49ثٛػ١بك: 
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 .213، 174، 172، 171، 170، 101، 90، 88، 87، 84، 83، 65، 61ثِٛل٠ٓ: 

 .109، 108ثٛٔبه : 

 

 ـ  خ  ـ                         

 .191، 189، 188، 148، 147، 100رووٟ : 

 .72اٌزووٟ: 

 .26رو٠ي٠ً: 

 .154اٌزٛهٞ: 

 

 ـ  ث  ـ                         

 .11، 10اٌضؼبٌجٟ: 

 

 ـ  د  ـ                         

 .78، 49اٌغبثوٞ: 

 .141عجبه: 

 .50اٌغواهٞ: 

 .14ع١ٌٛبْ: 

 .27عٍٛذ: 

 .111ع١فوْٕٛ: 

 ,41، 33، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 4، 3اٌغ١الٌٟ: 
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 ـ  س  ـ                         

 .201، 200، 199، 55:لاك ؽ

 .68اٌؾلاك : 

 .71ؽ١َٓ كاٞ: 

 .135، 16اٌؾفٕبٚٞ: 

 .12ؽٕجؼً: 

 

 ـ  خ  ـ                         

 .17فبٌل ) األ١ِو(: 

 .143، 76، 75، 67، 55، 54، 53، 52، 50، 49، 46فوفٟ : 

 .91اٌقطبثٟ: 

 .49اٌقط١ت : 

 .134فٛعخ : 

 .159، 158ٞ : ف١به

 .51، 22ف١و اٌل٠ٓ : 

 .28ف١ٚو : 

 

 ـ  د  ـ                         

 .26كاِو٠ّْٛ : 

 .71، 70، 68، 49كٚكٚ : 

 .204كٚغٛي : 

 .13ك٠جبهِٟ : 
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 .27ك٠لهٚ : 

 .65ك٠َزبْ )ع١َىبه(: 

 

 ـ  ر  ـ                         

 .178اٌواىٞ : 

 .164، 136، 54هاٍُ ) ػّو ( : 

 .164هاٍُ )ِؾّل( : 

 .155ها٠ٌ : 

 .47، 23هؽبي : 

 .153ه١ّل ) لَٕط١ٕٟ( : 

 .201هِٚبْ: 

 .155، 151هِٚبٟٔ : 

 .26هٚف١مٛ : 

 .27هٍٚٛ : 

 .156ه٠ْٚل : 

 

 ـ  ز  ـ                         

 .210، 206ىهٟ٘ٛٔ : 

 .16اٌيه٠جٟ : 

 .12اٌي٘به ) اٌْو٠ف( : 
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 ـ  ش  ـ                         

 .196ٍبهرو : 

 .50ٍبٌُ : 

، 106، 100، 99، 77، 72، 67، 51، 49، 48، 41، 38، 37، 36، 35، 34ٍؼل هللا: 

133 ،137 ،138 ،141 ،214. 

 .214، 147، 146، 145، 72، 67، 49ٍؼ١لٟٚٔ : 

 .153ٍالٌٟ )ػالٌٛ(: 

 .١ٍ159لٞ ا١ٌْـ : 

 .78، ١ٍ72يو١ٓ : 

 

 ـ  ش  ـ                         

 .58، 50ّجٛة : 

 .137، 135ٌمَٕط١ٕٟ: اٌْبمٌٟ ا

 .68، 66، 41، 40، 39، 34ّو٠ٜ : 

 .54ّطخ : 

 .70ٍّٕٛو : 

 .143، 113ّٛلٟ : 

 

 ـ  ص  ـ                         

 .72، 53ٕبثو : 

 

 ـ  ط  ـ                        

 .68اٌطواثٍَٟ : 
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 ـ  ع  ـ                        

 .204، 56، 41، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 2ػجبً : 

 .134، 108، 72، 68، 58، 45ػجل اٌمبكه) األ١ِو(: 

 .91ػجلٖ) ِؾّل(: 

 .135.اٌؼٕزوٞ : 11ػضّبْ ثبّب : 

 .135اٌؼٕزوٞ : 

 .111، 110اٌؼوثٟ) اٍّبػ١ً(: 

 .49ػٖبه : 

 .78اٌؼطبه : 

 .9اٌؼمجٟ : 

 

 ـ  غ  ـ                         

 .66غي٠ً: 

 

 ـ  ف  ـ                         

 .26فبهاْ: 

 .66فبْٔٛ : 

 .12فٚالء : 

 .26فٛهٞ : 

 .27فٌٛز١و: 

 .73، 72ف١ًٖ : 
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 ـ  ق  ـ                         

 .72ل١لى : 

 .184ليكهٌٟ : 

 

 ـ  ن  ـ                         

 .26وبف١ٕ١بن : 

 .136وؾٛي : 

 .78وو٠َزٍٛ : 

 .53اٌىؼبن : 

 .26وٍٛى٠ً : 

 

 ـ  ل  ـ                        

 .26الِٛه١َ٠به: 

 .22ٌؾٛي : 

 .٠ٌٛ178ٌ اٌؾبكٞ ػْو: 

 

 ـ  و  ـ                         

 .94ِب١ٕ١ٍَب : 

 .94ِب١ٍجَب : 

 .١70زَبْ : ِبٌ

 .14ِب١ٕ١ٍْٛ : 

 .92، 75، 59، 47ِبٌه)هٙب(: 
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 .135اٌّغبٚٞ: 

 .91اٌّقزبه )ػّو(:

 .53، 41، 33، 20، 19، 18، 17، 16، 15 ،14، 12، 10، 3اٌّلٟٔ : 

 .34ِواك : 

 .138اٌّواكٞ : 

 .75، 67، 49، 15ِوربٗ : 

 .113، 112، 75ِوؽَٛ : 

 .164, 159ِوكٚؿ : 

 .78، 72ِياٌٟ : 

 .177، 176، 175، 130، 129، 96، 95، 92، 63، 62، 59، 48، 47ِي٠بْ : 

 .56ِٖبٌٟ )اٌؾبط(: 

 .50اٌّمبٌؼ : 

 .159، 68، 21، 10اٌّموأٟ : 

 .92، 59، 47ِٙوٞ : 

 .27ِٛٔزَى١ٛ : 

، 41، 34، 33، 20، 19، 18، 17، 15، 14، 12، 9، 8، 7، 6، 5، 3ا١ٌٍّٟ ) ِجبهن(: 

53 ،65 ،66. 

 .214، 76، 65، 63، 51، 49، 40، 8ا١ٌٍّٟ ) ِؾّل(: 

 

  ـ  ٌ  ـ                         

 .113ٔبث١ٍْٛ : 

 ,213، 178، 177، 97 ،67، 63، 49ٔب٠ذ ثٍمبٍُ: 

 .72ٔغُ) ِبهٞ(: 
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 .4إٌقٍٟ: 

 .9( :Noelٔٛاي)

 .4ا١ٌٕفو : 

 

 ـ  هـ ـ                        

 .51٘الي: 

 .178٘ٛٔىخ : 

 .50اٌٙٛاهٞ : 

 

  ـ  و  ـ                         

 .127، 125، 124، 123، 102، 47ٌٚل ف١ٍفخ : 

 : ٍَْٛ٠ٚ1. 

 

  ـ  ي  ـ                         

 .213، 90، ٠47ؾ١بٚٞ : 

 : ٌٍ٠45. 

 .٠94ٛثب األٚي: 

 .٠94ٛغٛهٛخ : 

 

                 ************************************* 
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 فهرش انثذاٌ و انًذٌ واألياكٍصب١ٔب :                                    

 

 ـ  أ  ـ                         

 .25آ١ٍب : 

 .22أكهاه : 

 29األهعٕز١ٓ : 

 .35األهكْ : 

 .115، 11أٍجب١ٔب : 

 .11اٍطٕجٛي : 

 .4األغٛاٛ: 

 .96، 67، 61، 25ئفو٠م١ب : 

 .64أٌّب١ٔب : 

 .39أَ اٌجٛالٟ : 

 .112، 111، 36، 35أِو٠ىب : 

 .160، 159األٚهاً : 

 .199، 24أٚهٚثب : 

 .55آ٠ذ كاٚك : 

 .163، 10ئ٠واْ : 

 .42، 28ئ٠ف١بْ : 

 . 11ئ٠طب١ٌب : 
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 ـ  ب  ـ                         

 .178، 64، 50، 28، 26ثبه٠ٌ : 

 .145، 63ثغب٠خ :

 .68ثوط ثٛػو٠و٠ظ : 

 .205ثواؽ : 

 .145، 110، 36ثو٠طب١ٔب : 

 .29اٌج١وٚ : 

 .160ث١ٓ إٌٙو٠ٓ : 

 

 ـ  خ  ـ                         

 .160، 93اٌزب١ٍٍٟ : 

 .39رجَخ : 

 .163، 36روو١ب : 

 .204، 162، 62رٍَّبْ : 

 .205، 155، 72، 68، 66، 65، 63، 52، 39، 29، 15، 11، 10، 4رٌٛٔ : 

 

 ـ  د  ـ                         

 ، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1:  اٌغيائو

            21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،38 ، 

            37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،44 ،54 ،47 ،59 ،51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،57 ، 

            58 ،60 ،62 ،63 ،65، 66 ،67 ،68 ،69 ،70 ،71 ،72 ،73 ،74 ،75 ،76 ، 

            77 ،79 ،80 ،81 ،82 ،84 ،85 ،86 ،89 ،90 ،93 ،96 ،97 ،100 ،101 ، 
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           103 ،104 ،105 ،106 ،107 ،108 ،110 ،111 ،112 ،114 ،117 ،118 ، 

           121 ،122 ،123 ،126 ،129 ،132 ،137 ،143 ،144 ،145 ،146 ،147 ، 

           148 ،149 ،154 ،155 ،156 ،158 ،159 ،160 ،161 ،163 ،166 ،167 ، 

           168 ،169 ،170 ،172 ،173 ،177 ،185 ،186 ،187 ،188 ،189 ،191، 

           192 ،195 ،197 ،198 ،199 ،200 ،201 ،202 ،203 ،205 ،206 ،210 ، 

           212 ،213 ،214. 

 .70، 21 ع١غً :

 

  ـ  د  ـ                         

 .200، 50كِْك : 

 .145كٌٌ : 

 

 ـ  ر  ـ                         

 .62، 50اٌوثبٛ : 

 

 ـ  ش  ـ                         

 .60، 75ٍط١ف : 

 .205، 200، 78، 72، 39ٍٛه٠ب : 

 .١ٍ152لٞ ثٍؼجبً : 

 .١ٍ28لٞ ػ١َٝ : 

 .55، ١ٍ49لٞ فوط : 
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 ـ  ش  ـ                         

 .162، 1ّّبي ئفو٠م١ب :

 

 ـ  ص  ـ                         

 .160اٌٖؾواء: 

 .160ٕم١ٍخ : 

 

 ـ  ط  ـ                         

 .22، 21اٌطب١٘و : 

 .32، 29ٛواثٌٍ : 

 

 ـ  ع  ـ                         

 .23اٌؼب١ٌخ : 

 .160اٌؼواق : 

 .160)عجبي(: ػّٛه 

 .156، 68، 49ػٕبثخ : 

 

 ـ  غ  ـ                         

 .2اٌغبي: 

 

 ـ  ف  ـ                        

 110فوٍبٞ: 
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 .78، 72فؤىفٛهد : 

 ، 197، 173، 155، 145، 93، 72، 65، 64، 60، 36، 28، 27، 24، 6، 5، 1فؤَب : 

          202. 

 .48فٍَط١ٓ : 

 .205فوٍٛف١ب :

 .5ف١ْٟ : 

 

 ـ  ق  ـ                         

 .205، 94، 68، 64، 53، 52، 50، 28، 11، 10اٌمب٘وح : 

 .160، 94اٌمجبئً اٌىجوٜ : 

 .52اٌمواهح : 

 .11لوٛبعٕخ: 

 .152، 134، 72، 22، 16، 9، 6، 5، 4لَٕط١ٕخ: 

 .57اٌمٖجخ : 

 .162لٍؼخ ثٕٟ ؽّبك: 

 .34لّبه : 

 

 ـ  ن  ـ                         

 .35وٕلا : 

 

 ـ  ل  ـ                        

 .72ٌجٕبْ : 
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 ـ  و  ـ                         

 .23اٌّؾّل٠خ : 

 .70، 17اٌّل٠خ : 

 .145اٌّوٍٝ اٌىج١و : 

 .145، 28َِزغبُٔ : 

 .39َِى١بٔخ : 

 .28ا١ٌٍَّخ : 

 .160، 114، 94، 72، 52، 50، 35ِٖو : 

 .109ِؼَىو: 

 .205، 62، 23اٌّغوة األلٖٝ : 

 .29اٌّى١َه : 

 .١ٍِ17بٔخ : 

 .162إٌّٖٛهح : 

 .١ِٕ35َٛرب: 

 .71ِٛىا٠خ : 

 .١ِ160ياة: 

 .65، 9، ١ِ4ٍخ : 

 .70، 4ا١ٍ١ٌّخ : 

 

 ـ  ٌ  ـ                        

 .160إٌّبِْخ )عجبي(: 

 .١ٔ78غ١و٠ب : 
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 ـ  هـ  ـ                         

 .160اٌٙمبه : 

 .163إٌٙل : 

 

 ـ  و  ـ                         

 .34اٌٛاكٞ : 

 .204، 156، 145ٚ٘واْ : 

 

 ـ  ي  ـ                         

  .65ا١ٌٛٔبْ : 
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  فهرس الهٌئات واألحزابثالثا:                                 

 

 ـ  أ  ـ                    

 .84االتحاد العام للعمال الجزابرٌٌن : 

 .84االتحاد النسابً: 

 .84اتحاد الفبلحٌن:

 .85االتحاد العام للشبٌبة الجزابرٌة:

 .85االتحاد العام للطلبة الجزابرٌٌن:

 ، 69، 98: الحرٌات الدٌموقراطٌةحركة انتصار 

 .005األوبٌك : 

 

 ـ  ج  ـ                    

 .074، 090، 85، 84، 60، 39، 39، 98حزب جبهة التحرٌر الوطنً: 

 ـ  ـ  ح                    

 .60جمعٌة حقوق اإلنسان: 

 ـ  د  ـ                    

 .00 الحزب الدستوري الحر:

 ـ  س  ـ                    

 .093 ،69المنظمة السرٌة: 

 ـ  ش  ـ                    

 .64، 98حزب الشعب: 
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 ـ  ط  ـ                    

 .99جمعٌة الطلبة المسلمٌن لشمال إفرٌقٌا:

 .99جمعٌة الطلبة المسلمٌن الجزابرٌٌن : 

 ـ  ع  ـ                    

 .66،  50للتربٌة والثقافة والعلوم: المنظمة العربٌة 

 .903، 044، 036، 60، 35، 05، 09، 00جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزابرٌٌن: 

 ـ  ك  ـ                    

 .905، 900الحركة الكشفٌة :

 .903الكشافة اإلسبلمٌة الجزابرٌة: 

 ـ  ي  ـ                    

 .60، 99منظمة الٌونسكو : 

 

                                 ************************** 
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 (فهرش دور انعهى وانخمافح ) انًسارذ، انًذارش، انُىادي: هاثؼب                       

 ـ  أ  ـ                         

 .4األفٚو )عبِغ(: 

 .5ا٢كاة ) و١ٍخ(: 

 .51، 16األى٘و : 

 .4اإلٕالػ:

 

 ـ  ب  ـ                         

 .156ثوط اٌى١فبْ) ِلهٍخ(: 

 .4ثِٛؼيح : 

 

 ـ  خ  ـ                         

 .16اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ : 

 .10اٌزولٟ : 

 .35اٌزٙن٠ت : 

 .39رٙن٠ت اٌج١ٕٓ : 

 

 ـ  ث  ـ                         

 .35اٌضجبد : 

 

 ـ  س  ـ                         

 .4اٌؾ١بح : 
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 ـ  خ  ـ                         

 اٌقٍل١ٔٚخ.

 

 ـ  ز  ـ                         

 .68، 64، 39، 34، 16، 10، 4اٌي٠زٛٔخ : 

 

 ـ  ش  ـ                         

 .28اٌَوثْٛ : 

 

 ـ  ش  ـ                         

 .16اٌْج١جخ االٍال١ِخ : 

 

 ـ  ق  ـ                         

 .16اٌمو١٠ٚٓ : 

 

                             **************************** 
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 انزرائذ وانًزالخ وانذورياخ: فبَِب                                

 

 ـ  أ  ـ                          

 .77ا٢كاة : 

 .29األىِٕخ اٌؾل٠ضخ :

 .74، 58، 17األٕبٌخ : 

 .23، 17اإلللاَ : 

 .144األِخ : 

 .14األ٘واَ : 

 

 ـ  ب  ـ                         

 .28اٌجوٌّبْ اٌغيائوٞ: 

 .144اٌجَزبْ: 

 .34، 11، 5اٌجٖبئو : 

 .17اٌجالؽ اٌغيائوٞ: 

 

 ـ  خ  ـ                         

 .17اٌز١ٍّن : 

 

 ـ  ث  ـ                         

 93، 79، 78، 74، 73، 70، 69، 66، 64، 55، 53، 52، 46، 44، 42، 17اٌضمبفخ : 

          108 ،139 ،143 ،150 ،201 ،205 ،212 ،213 ،214 ،216. 
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 ـ  س  ـ                         

 .28اٌؾووخ اٌغيائو٠خ: 

 

 ـ  د  ـ                          

 .29اٌلفبرو اٌؼب١ٌّخ: 

 

 ـ  ز  ـ                         

 .11اٌي٘وح : 

 

 ـ  ش  ـ                         

 .17اٌَالَ : 

 

 ـ  ـ  ش                         

 .60اٌْبة اٌٍَُّ : 

 .66، 55اٌْؼت :

 .17، 14، 13، 11، 10، 5، 2اٌْٙبة : 

 

 ـ  ف  ـ                        

 .11اٌفبهٚق : 

 .14اٌفزؼ :

 .11اٌفغو :

 .144اٌفولبْ :
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 .29اٌفىو : 

 ـ  ق  ـ                         

 .14اٌمجٌ :

 

 ـ  و  ـ                         

 .114اٌّجْو : 

 .76، 66، 65، 55، 29اٌّغب٘ل : 

 .66اٌَّزمجً اٌؼوثٟ : 

 .19إٌّبه :

 .5إٌّزمل :

 ـ  ْ  ـ                         

 .28إٌغّخ اٌغيائو٠خ : 

 .144إٌٛه : 

 

 ـ  و  ـ                         

 .143ٚاكٞ ١ِياة : 

 .29اٌٛعٛك اإلفو٠مٟ : 

 .66اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ :
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 فهرش انًىضىعاخٍبكٍب :  

 

 اٌّملِخ

 :1971اٌفًٖ األٚي: اٌّؼوفخ اٌزبه٠ق١خ فٟ اٌغيائو لجً 

 01.............................................................................................اٌّلفً

 04............................................................اٌّجؾش األٚي : اٌّإهفْٛ اٌوٚاك

 21........................................................اٌّإهفْٛ ا١ٌَب١ٍْٛ اٌّجؾش اٌضبٟٔ:

 34.......................................................اٌّجؾش اٌضبٌش: اٌّإهفْٛ األوبك١ِْٛ

 بٟٔ: ِغٍخ اٌضمبفخ، ّىٍٙب ٚأثوى وزبثٙب:اٌفًٖ اٌض

 42............................................................................................ اٌّلفً

 44.......................................................... اٌّجؾش األٚي : اٌْىً ٚاٌّّْٚٛ

 52........................................................ اٌّغٍخ اٌّجؾش اٌضبٟٔ:أثوى ِؾوهٞ

 74............................................................... اٌّجؾش اٌضبٌش : إٌمل ٚاٌزؾ١ًٍ

 :اٌفًٖ اٌضبٌش: اٌّؼوفخ اٌزبه٠ق١خ فٟ اٌؾ١بح ا١ٌَب١ٍخ

 80............................................................................................اٌّلفً

  82............................................. اٌّجؾش األٚي: ا١ٌَب١ٍْٛ ٚاٌٛػٟ اٌزبه٠قٟ

 99.......................................... اٌّجؾش اٌضبٟٔ: األوبك١ِْٛ ٚ اٌّؼوفخ اٌزبه٠ق١خ

 108......................................... اٌّجؾش اٌضبٌش:اٌطجمخ اٌّضمفخ ِٓ غ١و األوبك١١ِٓ

 :اٌفًٖ اٌواثغ:اٌّؼوفخ اٌزبه٠ق١خ فٟ اٌؾ١بح اٌضمبف١خ

 117.......................................................................................... اٌّلفً

 120اٌّجؾش األٚي:اٌّؼوفخ اٌزبه٠ق١خ فٟ اٌؾ١بح اٌضمبف١خ ٌلٞ ا١ٌَب١١ٍٓ ِٓ وزبة اٌّغٍخ

 132........................................ اٌّجؾش اٌضبٟٔ:اٌّؼوفخ اٌزبه٠ق١خ ٌلٜ األوبك١١ِٓ
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 150............. اٌّجؾش اٌضبٌش:اٌّؼوفخ اٌزبه٠ق١خ فٟ اٌؾ١بح اٌضمبف١خ ٌلٜ ػَّٛ اٌّضمف١ٓ

 :اٌفًٖ اٌقبٌِ:اٌّؼوفخ اٌزبه٠ق١خ فٟ اٌؾ١بح االعزّبػ١خ

 166......................................................................................... اٌّلفً

 168.............اٌّجؾش األٚي: اٌّؼوفخ اٌزبه٠ق١خ فٟ اٌؾ١بح االعزّبػ١خ ٌلٜ ا١ٌَب١١ٍٓ

 185........... اٌضبٔش:اٌّؼوفخ اٌزبه٠ق١خ فٟ اٌؾ١بح االعزّبػ١خ ٌلٜ األوبك١١ِٓاٌّجؾش 

 198......اٌّجؾش اٌضبٌش: اٌّؼوفخ اٌزبه٠ق١خ فٟ اٌؾ١بح االعزّبػ١خ ٌلٜ ػَّٛ اٌّضمف١ٓ

 213......................................................................................  اٌقبرّخ

  217.....................................................................................  اٌّالؽك

 280.......................................................................... ث١جٍٛغواف١ب اٌجؾش

 288.............................................................................  فٙوً األػالَ

 299......................................................... فٙوً اٌجٍلاْ ٚاٌّلْ ٚ األِبوٓ

 306..................................................................  فٙوً ا١ٌٙئٍذ ٚاؽياة

 308.................................................................. فٙوً كٚه اٌؼٍُ ٚاٌضمبفخ

 310................................................................. فٙوً اٌغوائل ٚاٌّغالد

 


