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حمؿد شامل

تعرضتماىزائرمخاللماظعؼدماألخريمعـماظؼرنماٌاضلمألزعةمخاغؼةمعؿعددةماألبعادم
صرضتمسؾكماظدوظةماىزائرؼةمأنمتعقدماظـظر مبطرؼؼةمجذرؼةميفماٌـظقعةماظرتبقؼة،م
صأضرتمإصالحامذاعالم(دـةم)1007متضؿـمرؤؼةمجدؼدةمظؿارؼخماىزائرمبشؽؾمخاصم
ومتارؼخماظعاملماظعربل-اإلدالعلمبشؽؾمسام.
طان ماٌطؾقب مصؽ ماالرتؾاط مبني معؤدلات ماظؿعؾقؿ مو مبعض ماظؿقارات ماظػؽرؼةم
(اظعروبقةمواإلدالعقة)ماظيتمتلؾؾتميفمخؾؼم"أزعةماهلقؼة"مظدىماظشؾابماىزائريممم
و ماظعؿؾ مسؾك متؾؼني ماظؿارؼخ مبأضصك محد معـ ماٌقضقسقة ،معـ مشري مسقارػ م"خطابم
سؼالغلمذومبـقةمحفاجقة،مخالمعـماظؿقجفاتماإلؼدؼقظقجقة" .1م
تلعك مػذه ماظرؤؼة ماظؿارخيقة ماىدؼدة مإدي مإجراء مسؿؾقة مزرع مأدطقشرايف مهؼؼم
اػؿؿاعأمحؼقؼقامباظؿارؼخماظقرينمألغفم"اظقساءماظذيمتشؽؾتمصقفماظشكصقةماىزائرؼةم
واإلرارماظذيمتؾؾقرتمصقفم-والمتزالمتؿؾؾقر-ماألعةماىزائرؼة"مومؼعززمظدىماٌؿعؾؿنيم
اظقسلمباهلقؼةماظقرـقةمبأبعادػاماظـالثةم-ماألعازؼغقةمواظعربقةمواإلدالعقةم-مومؼـشكءم
ظدؼفؿماظشعقرمباإلغؿؿاءمإديمايضارةماظقرـقةمومايضارةماٌغاربقةموايضارةماظعربقة-
اإلدالعقةموؼؿعززمصقفؿماإلغػؿاحمسؾكمايداثةمومايضارةماإلغلاغقة .م
ؼفدف محبــا مإدي مهؾقؾ معضاعني ماٌعارف ماظؿارخيقة ماٌؾؼـة مسرب مدرادة مطؿابم
اظؿارؼخماٌدردلميفماظطقرماظـاغقيموماظؿقؼؼمعـمعدىمواوبفامععماظغاؼاتموماألػدافم
اىدؼدةماظيتمغصمسؾقفامعشروعمإصالحماٌـظقعةماظرتبقؼة.مؼؿؿمػذاماظؾقثمعـمخاللم
ععاىةماحملاورماظؿاظقة :م
 .7طؿابماظؿارؼخماٌدردل:مععارفمتارخيقةمولدموحدةماٌرجعقاتماظقرـقةموتردلم
وسقامتارخيقامؼؼقممسؾكمإضػاءماظـلؾقةماظـؼدؼةمسؾكمػذهماٌعارف .م
 .1متـالتماظدوظةمواجملؿؿعموماظرتاثميفماًطابماظؿارخيل .م
 مأدؿاذ مرباضر مجباععة مو مػران ،مو مباحث معشارك ممبرطز ماظؾقث ميف ماألغـروبقظقجقا ماالجؿؿاسقة مواظـؼاصقة،م
وػران،ماىزائر م
 1تؼرؼرمىـةماصالحماٌـظقعةماظرتبقؼة:ماىزائرم.1001
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 .3اظعقائؼماٌعرصقةموماٌـففقةماظيتمتقاجفمتدرؼسماظؿارؼخميفماظـاغقؼات .م
ؼعؿربمػذاماظؾقثمادؿؿرارامظؾقثمدابؼمحقلمطؿابماظؿارؼخماٌدردلميفماظطقرؼـم
اٌؿقدطمواظـاغقيمأذرفمسؾقفمزبربماظعؾقمماالجؿؿاسقةمواظعاملماظعربلموضدمخؾصـامصقفم
إديمغؿائجمػل 2م
 مضقام متداخؾ مواضح مبني معؤدلات ماظؿعؾقؿ ماٌؽؾػة مبؿدرؼس ماظؿارؼخ مواظؿقاراتماظعروبقة مواإلدالعقة ماحملؿؽرة مظإلغؿاج ماظؿارخيل .مصؿأظقػ ماظؿارؼخ ماٌدردل مصـػم
خيضعمظالدرتاتقفقاتماظيتمترمسفامػذهماظؿقاراتمبفدفمتردقخمعقضعفاماالجؿؿاسلم
واظلقادل .م
 مأحدثت مػذه ماظؿقارات ماظػاسؾة ميف مذباالت مزبؿؾػة مطاٌدردة مواظـشر موودائؾماالتصال مأزعة مػقؼة مظدى ماظشؾاب ماىزائري .مصاٌدردة ماىزائرؼة مالتدرس متارؼخم
اىزائرميفمذؽؾموحدةمعؿؽاعؾةمبؾمتدردفميفمذؽؾمأذالءمعرتؾطةمبػضاءاتمتارخيقةم
زبؿؾػة،مإنمػذهماظرؤؼةمهقؾمإديمعشروعماجؿؿاسلمثؼايفمالمؼؽرسمظدىماٌؿعؾؿماظقسلم
باألعةماىزائقةموبؿؽقؼـفاماظؿاخيل .م
 متلؿـد ماٌـاػج ماٌؿؾعة ميف متأظقػ ماظؽؿب ماٌدردقة مويف ماظؿدرؼس مإدي مأظلردمواظؿؾؼني،مإغفامعـقكمالمؼردلمثؼاصةمتارخيقةمسؾؿقةمتأخذمبعنيماالسؿؾارمعلؿفداتم
اظؾقثماظؿارخيلموالمتعؿؾمسؾكمتـؿقةماٌؾؽاتماظـؼدؼةمظدىماٌؿعؾؿني .م
ؼؼقممحبــامسؾكمعـففقةمهؾقؾماٌضؿقن 3موضدمتؾـّقـامػذاماإلجراءماٌـففلمغظرام
ظطؾقعةماًطابماظؿارخيلماٌدردلماظذيمؼؿلؿميفمطـريمعـمجقاغؾفموعضاعقـفمبقضقحم
ذؽؾل معزسقم موتقزقػ معػاػقؿ مإجرائقة موغظرؼة مضؾؿا مؼؿؿ متقضققفا مدقاء مطان مذظؽم
غاوامسـمرؾقعةماًطابمغػلفمأممطانمأعرامعؼصقدا مؼعقدمإديمغقاؼاماىفةماٌردؾةم
هلذاماًطاب .م
سؿقعامغفدفمعـموراءمهؾقؾماٌضؿقنمإديمعاؼؾلم :م
 .7إبراز ماظدالظة ماإلؼدؼقظقجقة ماظيت محيؿقي مسؾقفا ماظؿارؼخ ماٌدردل موعرجعقاتفم
األدادقة .م
 .1اٌؼارغةمبنيمزاػرماًطابماٌدردلموربؿقاهماظضؿين .م
 .3تقضقح ماٌـطؼ ماظرابط مبني مأجزاء ماظؽؿاب ماٌدردل ،مأي مبني مرباوره موسـاصرم
درودفموبـقؿفا .م
 2مطقػمؼدرسماظؿارؼخ ميفماىزائر :مأسؿالمعؾؿؼكم– متـلقؼمشاملمربؿدمومحلـمرععقنم– موػرانم 7991م–م
اٌؼدعة .م
 .L. Badin : L’analyse du contenu PUF. Paris 1977 3ص  201وعامبعدػا .م
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 .1وزائػ اظؽؿاب ادلدردي يف زل ادلؼاربة باظؽػاءات

 1.1اظؽؿاب :ودقؾة يف رؾب اظعؿؾقة اظرتبوؼة

إن م اظؽؿابماٌدردلمودقؾةميفمرؾبماظعؿؾقةماظرتبقؼة،محيؿؾمعؽاغةمػاعةميفمدؾؿم
االػؿؿاعات ماظرتبقؼة مواظعؾؿقة .موػق ماٌدخؾ مظدرادة ماٌـظقعة ماظرتبقؼة موهؾقؾم
عرجعقاتفا ماألدادقة ،مؼعؽس مصؾلػؿفا ماالجؿؿاسقة موشاؼاتفا ممبا مؼؿضؿـف معـ مرؤىم
اجؿؿاسقةمثؼاصقةمعـلفؿةمهؼؼماظؿـشؽةماالجؿؿاسقةمظألجقالموتصقغممتـالتماهلقؼةم
اظقرـقةمسؾكمضقءمعلؿفداتمايداثةموعلؿؾزعاتماظعقٌة ..م
يف مزؾ ماإلصالح ماظرتبقي ،متـدرج ماٌـاػج ماظؿعؾقؿقة مواظؽؿب ماٌدردقة ميف معـطؼم
تعؾّؿل مجدؼد معغاؼر مظؾؿـطؼ ماظلابؼ ماظذي مؼعؿربػا مأدوات متؾؾقغ مععارف مأدادا.م
صاظؽؿاب ماٌدردل ماىدؼد مظف موزقػة متعؾقؿقة-تعؾؿقة م :مؼؼقم مبؿقصقؾ ماٌعؾقعاتم
(ععطقات،مأحداث،معػاػقؿ،ماتػاضقات،مخرائط،معصادر مووثائؼم)مبؿـؿقةماظؼدراتم
واظؽػاءات.مصإذامطانماطؿلابماظؿعؾؿاتمعرتؾطامباظؿعؾؿمصاظؼدراتمواظؽػاءاتمعرتؾطةم
باظـشاراتمحقثمؼدصعماٌؿعؾؿمإديممماردؿفا،مثؿمبدسؿماٌؽؿلؾاتمودذبفا 4.م

 2.1عـطؼ تعؾقؿي جدؼد

صاًصائصمايدؼـةمظؾؽؿابماٌدردلمتؿؿـؾميف :م
 .7تـظقؿ موضعقات م– معشؽؾة مجملابفة ماظؿؾؿقذ معع موضعقات مععؼدة مضرؼؾة معـم
وضعقاتمايقاة .م
 .1ادؿغالل ماٌقارد ماٌؿـقسة ممبـح مودائؾ موعلاظؽ م(وثائؼ موررق) ميؾّ موضعقات-
عشؽؾة.
ترعلمػذهماًصائصمإديماظؾقثمسـماظدالظةميفمطؾمتعؾؿموادؿـارةموضعقاتم–م
حقاةمعفـقة،ماجؿؿاسقةمأومذكصقة م -م مؼلؿطقعمصقفاماظؿؾؿقذموـقدمععارصفموحلـم
اظؿصرفمبفا .م
سؾكمأنمعـموزائػماظؽؿابماٌدردلم–ميفمذبالماظؿارؼخم–مأن :م
 .7ؼؼدم مععارف مسؾؿقة مصادضة مدبضع مظؾشروط ماظعؾؿقة ماظيت متؿالءم معع معلؿقىم
اظؿالعقذ.مصاظؽؿابماٌدردلموثقؼةمرمسقةمظؿـصقصمععارفمعرجعقةم(ععارفمساٌةم
زائدمممارداتماجؿؿاسقة) .م
ؼعؽسمضقؿامثؼاصقةمواجؿؿاسقةمتردلماالغؿؿاءماظقرينموتقردماالغػؿاحمسؾكماظعامل .م
4ماظؽؿابماٌدردلميفماٌـظقعةماظرتبقؼةماىزائرؼة:مأسؿالمعؾؿؼك:ماىزائرم1001مصم161موعامبعدػا .م
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.2اظؿارؼخ ادلدردي– اظطور اظـاغوي :عؼاربة طؿقة

 1.2تارؼخ اجلزائر يف اظؽؿاب ادلدردي
غسؾة تارؼخ اجلزائر

اظسـة

سدد صػقات

سدد اظصػقات –

اظؽؿاب

تارؼخ اجلزائر

اظرابعة

ععدل

سدد اظوحدات اظؿعؾقؿقة
واظوضعقات

179مص م

179مص م

% 100

3مو.ت.موم8موضعقات م

أوىل ثاغوي

128مص م

43مص م

%33.60

1مو.ت.موم3موضعقات م

عؿودط

ثاغقة ثاغوي

144مص م

56مص م

% 38.88

1مو.ت.موم3موضعقات م

ثاظـة ثاغوي

236مص م

89مص م

% 38.87

1مو.ت.موم4موضعقات م

سددماظصػقاتماًاصةمبؿارؼخماىزائر:م367مصم/م687مص م
اٌعدلماظعام:م% 52.69

م

حصة ثورة اظؿقرؼر
اظسـة
اظرابعة عؿودط
ثاظـة ثاغوي

770

سدد صػقات

سدد اظصػقات

اظؽؿاب

 -ثورة اظؿقرؼر

179مص م

74مص م

ععدل

سدد اظوحدات اظؿعؾقؿقة
واظوضعقات عشؽؾة

1 % 41.34مو.ت.موم5مو.ض.م .م

236مص م  35صم/م89مص* م % 39.32

1موضعقةمعشؽؾة م

اظؿارؼخ يف اظـاغوي :اظؽؿاب ادلدردي

حصة احلرطة اظورـقة اجلزائرؼة
اظسـة
اظرابعة
عؿودط
ثاغقة
ثاغوي
ثاظـة
ثاغوي

سدد صػقات
اظؽؿاب

سدد اظصػقات – احلرطة
اظورـقة

ععدل

سدد اظوحدات اظؿعؾقؿقة
واظوضعقات

179مص م

51مص م

٪ 28.50

مو.ت.موم مو.ض.م .م

144مص م

19مصم/م56مص م

٪ 33.93

موضعقةمعشؽؾة م

236مص م

23مصم/م89مص م

٪ 25.84

موضعقةمعشؽؾة م

عالحظة
متؿـاولماظؽؿبماٌدردقةماألربعةماظؿارؼخمايدؼثمواٌعاصرم( .)1990-1453ممؼدرسمتارؼخمثقرةماظؿقرؼرميفماظلـة 4معؿقدطمواظلـةم3مثاغقي .م مؼدرسمتارؼخمايرطةماظقرـقةمايدؼـةميفماظلـقاتماظؿاظقة:م 4معؿقدطمو 2مو3مثاغقي .م
 محلؾـا محصةمثقرةماظؿقرؼرموتارؼخمايرطةماظقرـقةمايدؼـةمعـمذبؿقعمتارؼخماىزائرميفماظؽؿاب .م

 2.2تارؼخ اظعامل اظعربي االدالعي يف اظؽؿاب ادلدردي
حصة اظعامل اظعربي-االدالعي

سدد اظوحدات اظؿعؾقؿقة
سدد اظصػقات -اظعامل
ععدل
اظسـة سدد صػقات اظؽؿاب
واظوضعقات
اظعربي-االدالعي
1 % 33.05مو.ت.موم3موضعقات م
40مص م
128مص م
أوىل ثاغوي
ثاغقة
ضؿـم3موضعقات م
% 07
11مص م
144مص م
ثاغوي
1موضعقةمتعؾقؿقةم
ثاظـة
%15.25
36مص م
236مص م
(صؾلطني) م
ثاغوي
م
% 18.44
87مص م
687مص م
اجملؿوع
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 3.3تارؼخ اظعامل اظـاظث يف اظؽؿاب ادلدردي
حصة اظعامل اظـاظث
اظسـة
ثاغقة
ثاغوي
ثاظـة
ثاغوي
اجملؿوع

سدد صػقات
اظؽؿاب

سدد اظصػقات -اظعامل
اظـاظث

سدد اظوحدات اظؿعؾقؿقة
واظوضعقات

ععدل

144مص م

مص م

م %م مو.ت.موم مو.ض.م .م

مص م

مص م

م %م مو.ت.موم مو.ض.م .م

مص م

مص م

م

م %م

 4.2تارؼخ اظغرب (أروبا وأعرؼؽا اظشؿاظقة) يف اظؽؿاب ادلدردي
حصة تارؼخ اظغرب (أروبا وأعرؼؽا اظشؿاظقة)
اظسـة
أوىل
ثاغوي
ثاغقة
ثاغوي
ثاظـة
ثاغوي
اجملؿوع

سدد صػقات
اظؽؿاب

سدد اظصػقات -اظعامل
اظغربي

ععدل

سدد اظوحدات
اظؿعؾقؿقة واظوضعقات

مص م

مص م

م %م مو.ت.موم موضعقات م

مص م

مص م

م %م مو.ت.موم موضعقات م

مص م

مص م

م %م مو.ت.موم موضعقات م

مص م

مص م

م %م

م

عالحظة
 مالمؼدرسماظعاملماإلدالعلميفموحدةمتعؾقؿقةمدقىميفماظلـةماألوديمويفموضعقة-عشؽؾةميفماظلـة ( 3علأظةمصؾلطني)،مسدامذظؽمصفقمعقجقدميفمذؽؾمععطقاتمضؿـم
وحداتمتعؾقؿقة .م
 مؼدرسمتارؼخماظعاملماظـاظثم(سداماىزائر)ميفماظلـؿنيم 2مو 3صؼط.مأعامأعرؼؽاماظالتقـقةمصقؽاد متارخيفامؼؽقنمشائؾامسدامأزعةماظؽراؼقب مضؿـ مايربماظؾاردة،مالم
حدؼثمسـماالدؿعؿارميفمأعرؼؽاماظالتقـقةموالمسـمايرطاتماظؼقعقة .م
771

اظؿارؼخ يف اظـاغوي :اظؽؿاب ادلدردي

غسؾة تارؼخ اجلزائر عن تارؼخ اظعامل احلدؼث وادلعاصر
غسؾة عؾاظغ صقفا :
 : % 52,69مععدل ماظصػقات ماٌكصصة مظؿارؼخ ماىزائر ميف ماظؽؿب ماٌدردقةم
األربعة،مأي  :م
367مص/معـمذبؿقعمؼؼدرمبم687مص ،م
أيم6موحداتمتعؾؿقةموم18موضعقة-عشؽؾة .م
إذامضارغاػامحبصةماظدروسماٌكصصةمظؿارؼخماىزائرميفماظؽؿبماٌدردقةماظؼدميةم
(اظلؾعقـاتمواظـؿاغقـات)ماظيتمتصؾمإديمععدلم % 8,5صفلمعؾاظغمصقفامبشؽؾمطؾريم
جدًا .م
صققح مأن ماظؼائؿني مسؾك مإصالح ماٌـظقعة ماظرتبقؼة مالحظقا مضعػ محصة متارؼخم
اىزائرمعـمتارؼخماظعاملميفماظـظامماظرتبقيماظؼدؼؿ،مخاصةمإذامضارغاػامحبصةمتارؼخم
تقغس ميف ماٌؼررات ماظؿقغلقة م( %25متؼرؼؾا) مأو محبصة متارؼخ ماٌغرب ماألضصك ميفم
اٌؼررات ماٌغربقة م( %35متؼرؼؾا) موباظؿاظل مصفل مال متشفع م-يف مطؾ ماياالت -مسؾكم
شرسماالغؿؿاء اجلزائريمظدىماٌؿعؾؿ 5.م
صققح مأن ماظؼاغقن ماظؿقجقفل مظؾرتبقة ماظقرـقة مواٌرجعقة ماظعاعة مظؾؿـاػج مؼؤطدانم
سؾكم"دبصقص معؽاغةمعرعقضةمظؾؿارؼخماظقرين مألغفماظقساءماظذيمغشأتمصقفماهلقؼةم
اىزائرؼةمواإلرارماظذيمعامصؿؽتماألعةماىزائرؼةمتؿطقرمصقف" .مشريمأنمغلؾةم52,67
 %ممترعزمإديمعؾاظغة وشؾو ميفمتؼققؿمعؽاغةماظؿارؼخماظقرين.مسؾكمأؼةمحالمصاٌرجعقةم
اظعاعة مظؾؿـاػج متـص م"البدّ مأن مؼؼدر ماٌؿعؾؿ معؽاغة ماىزائر ميف ماظؿارؼخ ماظعاٌل مدونم
عؾاظغةموالماغؿؼاص" .م

حصة ثورة اظؿقرؼر عن تارؼخ اجلزائر احلدؼث وادلعاصر

غلؾةمساظقةمجدا م
 41,34م %يف مطؿاب ماظلـة م 4معؿقدط  :مؼؿـاول ماظؽؿاب متارؼخ ماىزائر م-1870
 ،1990م
 % 39,32ميفمطؿابماظلـةماظـاظـةمثاغقي :مؼؿـاولماظؽؿابمتارؼخماظعاملماٌعاصرم
1990-1945
اجملؿقع :موحدةمتعؾؿقةموم6موضعقات-عشؽؾة .م
5مشاملمربؿد-حلـمرععقن:ماٌرجعماظلابؼمصم61موعامبعدػا .م
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حيظك متارؼخ مثقرة ماظؿقرؼر مبعـاؼة م… .مألغف مايدث ماٌؤدس مإذ مأصضك مإديم
ادؿعادةماظلقادةماظقرـقةموعفدمظؾـاءماظدوظةماىزارؼةماٌعاصرة .م
حيؼؼ مإذياع ماىزائرؼني ممبكؿؾػ معؽقغاتفا موعشاربفؿ ،مخالصا مألحداث مأخرىم
طاٌؼاوعةموايرطةماظقرـقةماظلقادقة .م
طؾمأجداثمثقرةماظؿقرؼرم-تؼرؼؾا -ممتتمععاىؿفام(اظعؿؾقاتماظعلؽرؼةماألودي،م
ػفقعات ماظشؿال ماظؼلـطقين ،ماتلاع مغطاق ماظـقرة ماٌلؾقة ،ماغضؿام ماألحزابم
اظلقادقة ماىزائرؼة مإظقفا ،ماٌؤدلات ماظعلؽرؼة مواظلقادقة مواظدؼؾؾقعادقة ،مصداػام
سؾك ماظصعقد ماإلضؾقؿل مواظعاٌل ،ماإلضرابات مواٌظاػرات ماظشعؾقة ،ماٌكططاتم
اظعلؽرؼ ةماظػرغلقةمظؾؼضاءمسؾقفاموعقضػمايؽقعاتماظػرغلقةمعـفا،ماٌػاوضاتمثؿم
االدؿػؿاءمواالدؿؼاللميفمجقظقام .)1962م

إسادة االسؿؾار ظؾقرطة اظورـقة اظسقادقة
% 28 50ميفماظؽؿابماظلـةم4معؿقدط :مأيم51مص179/مص:مأوموحدةمتعؾؿقةم
وم 5وضعقاتمعشؽؾة .م
 % 33,93ميفمطؿابماظلـةم 2مثاغقي :مأيم 19مصمعـمذبؿقعم 56مصمزبصصةم
ظؿارؼخماىزائرم=م1موضعقة-عشؽؾة م
 % 25,84ميفمطؿابماظلـةم 3مثاغقي :مأيم 23مصمعـمذبؿقعم 89مصمزبصصةم
ظؿارؼخماىزائرم=م1موضعقة-عشؽؾة م
حظل متارؼخ مايرطة ماظلقادقة ماىزائرؼة مايدؼـة مبعـاؼة ميف ماظـظام ماظرتبقيم
اىدؼدميفموضتمسؿؾمصقفماظؽؿابماٌدردلماظؼدؼؿمسؾكمتؼزميفا .م
صاألحزاب ماظلقادقة ماىزائرؼة مؼؿؿ ماظؿؼدؼؿ مهلا موظرباذبفا ماظلقادقة مطؿا ممتم
اظرتطقز مسؾك مرباوالت متقحقدػا مٌقاجفة ماظلقادقة ماالدؿعؿارؼة ماظػرغلقة م(اٌؤمترم
اإلدالعل،محرطةمأحؾابماظؾقانمواىؾفةماىزائرؼةمظؾدصاعمسـمايرؼاتم .)53-51م
ال مذؽ مأن مإسادة ماالسؿؾار مظؾقرطات ماظلقادقة ماىزائرؼة متعقد مإدي ماالغػؿاحم
اظلقادلماظذيمدذـفمددؿقرم 1989ماظذيمغصمسؾكمسقدةمايرؼاتماظلقادقةمعـفام
حرؼةمتأدقسماىؿعقاتماظلقادقة .م

غسؾة تارؼخ اظعامل اظعربي-اإلدالعي
 18,44م: %مأيم 87مصمعـمذبؿقعم 687مصمزبصصةمظؿارؼخماظعاملماظعربل-
اإلدالعلمسدامتارؼخماىزائر .م
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أيم1موحدةمتعؾؿقةموم3موضعقاتمعشؽؾةميفماظلـةم1مثاغقيموم3موضعقاتمعشؽؾةم
يفماظلـةم2مثاغقيموم1موضعقةمعشؽؾةم(صؾلطني)ميفماظلـةم3مثاغقي .م
ؼؽاد مؼؽقن متارؼخ مبالد ماٌغرب ماظؽؾري مشائؾا ،مصؾؿ محيظ م-وظق مبقضعقة -معشؽؾةم
واحدة ،مرشؿ مأن ماٌرجعقة ماظعاعة مظؾؿـفاج متـص مسؾك م"االػؿؿام مباظؿارؼخ ماٌغربلم
وحضاراتفمواسؿؾارماٌقروثماألعازؼغل " .م
ال ماظدوظة ماظلعدؼة موال ماظدوظة ماظعؾقؼة ميف ماٌغرب ماألضصك موال ماظدوظة ماٌرادؼة موالم
اظدوظةمايلقـقةمهظكمبعـاؼةميفماظؽؿابماٌدردل .م
وطذظؽ مايؿاؼة ماظػرغلقة مسؾك ماظؾؾدؼـ موال مايرطات ماظقرـقة مصإغفا مشائؾة ميفم
اظؽؿاب ماٌدردلماىزائري مرشؿمأنمدرودامحقلماظؿارؼخمايدؼثمواٌعاصرمظؾفزائرم
عقجقدةميفماظؽؿابماٌدردلماظؿقغللمواٌغربل.م(عؼاوعةماألعريمسؾدماظؼادر -ماىزائرم
يفمسصرماظداؼاتم…) .م
صاالغؿؿاءماٌغاربلمؼؽقنمعغقؾامتؼرؼؾا ميفمدرسماظؿارؼخمرشؿمأنمثقرةماظؿقرؼرمطاغتم
تـصمسؾكماظؾـاءماٌغاربلموأػؿقةماظعالضاتماظؿارخيقةمبنيمدولماٌغربماظعربل .م

غسؾة تارؼخ اظعامل اظـاظث
 : % 13,25مأي م 91مصػقة مزبصصة مظؿارؼخ ماظعامل ماظـاظث مسدا ماىزائر معـم
ذبؿقعم687مصػقة .م
أيم1موحدةمتعؾؿقةموم4موضعقاتمعشؽؾةميفماظلـةم2مثاغقيموم1موحدةمتعؾؿقةمبم
5موضعقاتمعشؽؾةميفماظلـةم3مثاغقي .م
إنمتارؼخمأعرؼؽاماظالتقـقةم-وػلمجزءمعـماظعاملماظـاظث -مؼؽادمؼؽقنمشائؾام(سدام
أزعة ماظؽراؼقب ماظيت مؼؿؿ مععاىؿفا مضؿـ مايرب ماظؾاردة) .مال محدؼث مسـ متارؼخم
االدؿعؿار ميف ماظؼارة ماألعرؼؽقة ماظقدطك مواىـقبقة موال محدؼث مطذظؽ مسـ مايرطاتم
االدؿؼالظقةماظيتمأدتمإديمزفقرماظدولماظؼقعقةمعـؾماظربازؼؾمواألرجـؿني ..م
حيظكمتارؼخمإصرؼؼقامأوالمثؿمتارؼخمآدقامثاغقامباظعـاؼة .م
غشري م إديمػذاماظؿعؿقؿمألغفمحيدثماخؿالالميفماظؿقازنماظذيمجيبمأنمؼؼقممسـدم
درادةمتارؼخماظعامل.معـؾمػذاماالخؿزالمخيؾؼمظدىماٌؿعؾؿمضصقراميفمإدراكماظصريورة
اظؿارخيقة مإدراطا مؼفقؽف مإدي ماطؿلاب ماظروح ماظؿارخيقة .مأعا مشقاب متارؼخ ماٌغربم
اظعربلمايدؼثمواٌعاصرمصإغفمؼعززمظدىماٌؿعؾؿمرؤؼةماظؿؿقور ادلشرضي موطأنماظعاملم
اظعربل-اإلدالعلمؼؿشؽؾمعـمعرطزمميـؾفماٌشرقممبامصقفماظدوظةماظعـؿاغقةموأررافمػلم
بالدماٌغرب .م
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غسؾة تارؼخ اظغرب (أروبا وأعرؼؽا اظشؿاظقة)
22,85م: %مأيم157مصػقةمعـمذبؿقعم687مصػقةموػقمسددمصػقاتماظؽؿبم
األربعة .م
تؿقزعمػذهماظصػقاتمإديم1موحدةمتعؾؿقةمبـم4موضعقاتمعشؽؾةميفماظلـةم مثاغقيم
و م 1موحدة متعؾؿقة مبـ م 4وضعقات ميف ماظلـة م 2ثاغقي ،مثؿ م 1موحدة متعؾؿقة مبـ م5م
وضعقاتمعشؽؾةميفماظلـةم3مثاغقي.
عضاعني مػذه ماظقحدات متعاجل ماظؿققالت ماظؽربى ماظيت مذفدتفا مأروبا ميف ماظعصرم
ايدؼث معـؾ ماظـفضة مو ماظؽشقف ماىغراصقة مواظـقرات ماظربجقازؼة م(اظػرغلقةم
واإلغؽؾقزؼة مواألعرؼؽقة) مثؿ ماظـقرة ماظصـاسقة موايرطات ماظؼقعقة ممبا مصقفا ماظقحدةم
اإلؼطاظقةمواظقحدةماألٌاغقةمثؿمايربماظعاٌقة ماألودي.مويفماظلـةماظـفائقةمؼؿؿ متـاولم
ايرب ماظعاٌقة ماظـاغقة موايرب ماظؾاردة مثؿ مصرتة ماالغػراج ماظدوظل موشزو ماظػضاء مثؿم
اغفقارماٌعلؽرماالذرتاطلمواالغؿؼالمإديماظؼطؾقةماألحادؼة ..م

 2.5جدول سام  :األجـاس اظؿارخيقة يف اظؽؿاب ادلدردي

ؼلعكمػداماىدولمإديماإلجابةمسـمدؤاظنيمػاعني :م
اظؿقازنمبنيماألجـاسماظؿارخيقةمجيقبمسـمدؤالمعػفقمماظؿارؼخموعقضقسف؟ممػؾم
اظؿارؼخماٌدردلمؼـؿؿلماديماظؿارؼخماىدؼد؟ م
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صاظـلبماًاصةمباألجـاسماظؿارخيقةمتشريمإديمأػؿقةماظؿارؼخماظلقادلممبػفقعفم
اظقضعاغل (أحداثمدقادقة مسلؽرؼةم)مصاألجـاسماظؿارخيقةماظؿؼؾقدؼة مهؿؾ مغلؾةم
 % 82.14م
إنّ ماظؿارؼخماالجؿؿاسلممبػفقعفماظعامم(اجؿؿاع ،اضؿصاد ،موثؼاصة)مالحيؿؾمدقىم
%17.86مأيم124مصػقةماظؿارؼخ.ميفمعػفقمماظؽؿابماٌدردلماظؿارؼخمػقماظعؾؿماظذيم
ؼفؿؿ مباظلؾطة موأذؽال ماالدؿقالء مسؾقفا مصفق مؼعين مغشارات ماظـكؾة ماظلقادقة ،موالم
ؼعـك مبأسؿال ماظؾشرمعفؿا مطاغتمأغقاسفامصفقمالمؼعؽسمدقىماظظقاػرماظلقادقةميفم
اظؿفارب ماإلغلاغقة ،سؾك ماظعؿقم مال مؼـؿؿل مػذا ماظؿصقر مإدي متقار معدردة ماظؿارؼخم
اىدؼد .م

خالصة
اظؿقؾقؾماظؽؿلمالمؼؽػلموانمطان مؼعطلمغظرةمواضقةمسـماخؿاللماظؿقازنمبنيم
اٌقضقسات ماظؿارخيقة مسـد مدرادة متارؼخ ماظعامل .مجيب ماالغؿؼال مإدي مهؾقؾ مبـقةم
اًطابماظؿارخيلماٌدردلمودالالتفماٌعرصقةموماإلؼدؼقظقجقة .م

 .3اخلطاب اظؿارخيي ادلدردي  :ادلعريف واإلؼدؼوظوجي
 1.3تؼوؼم أوظي ظؽؿاب اظؿارؼخ  :اظسـة اظرابعة – عؿودط
تؼدؼم اظؽؿاب

اظعـوان:مطؿابماظؿارؼخ:ماظلـةماظرابعةمعؿقدطم– ماىزائرم– مدومممم– م-2007
2008مػ175مصػقةؼ .م
اهلقؽة:ماالذراف:مد/مؼقدػمعـاصرؼة:مأدؿادمجاععل ،م
متأظقػ:مف/مبقععارفم(عػؿشة)م–مزرزقمدرشقينم(عػؿش) ،م
متصؿقؿ:مس/مبقراسم–مععاىةماظصقر:مؼقدػمضادلموسؾلم–ماسدادماًرائط:م
خاظدمبؾعقد .م

حتؾقل طؿي

اىزائرم:1953-1870م51مصػقة [غلؾة:م،]%29,15

م

اظـقرةماظؿقررؼةم:1962-1954م74مصػقةم[غلؾة:م،]%42,3

م

اىزائرمواظؼضاؼاماظدوظقة:م29مصػقة [غلؾة:م .]%16,85م
ؼعاجل ماظؽؿاب متارؼخ ماىزائر ماٌعاصرة م( )2001-1870مباالسؿؿاد مسؾك مثالثةم
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رباور :مايرطة ماظقرـقة ماىزائرؼة ،مثقرة ماظؿقرؼر مواىزائر مواظعامل .متذػب محصةم
األدد مادي ماظػرتة م 1962-1954مألن ماظـقرة متعؿرب مايدث ماٌؤدس مظؾفزائر ماٌعاصرةم
(سقدةماظلقادةموتأدقسماظدوظةمايدؼـة) .م
تؼققم سام :ادلعريف واالؼدؼوظوجي يف اظؽؿاب ادلدردي
ػقؽؾة اظؽؿاب:مٌاذامتارؼخماىزائرمعـم1871مإديمؼقعـا؟ م
ؼؿقجفماظؽؿابمإديمراظبمدـفمؼرتاوحمبنيم14مإديم15مساعام(بداؼةمتؽقؼـماٌقارـ).م
يف مػذه ماياظة ،مؼؽقن ماغؿؿاؤه ماظقرين مغاضصا مإذ مال مؼشؿؾ متارؼخ ماىزائر ممبكؿؾػم
أرقاره .مطان ماألحرى مواألجدى ،مأن متؽقن معادة ماظؽؿاب ميف متارؼخ ماىزائر مضدميام
وحدؼـاموػقمعامؼؿـادبمععمػدفمشرسماالغؿؿاءماظقرينمظدىماظطاظبمباظؿؽػؾمبؿارؼخم
اىزائرمطاعالمذاعال .م
بعؾارة مأخرى مصاظؽؿاب مؼعرض مظقرـقة مغاضصة مدبؿزل ميف ماٌؼاوعة ماٌـاػضةم
ظالدؿعؿار 6.م
عؼاربة تارخيقة ضقؼة :ػشاذة ادلعريف بشؼقه اظعؾؿي وادلـففي
سرض مإغشائل مؼػصؾ ماألحداث مسـ مأبعادػا ماالجؿؿاسقة مواظلقادقة مواالضؿصادؼةم
وػقمعامؼؿـاضضمععماالواػاتمايدؼـةميفمدرادةماظؿارؼخ .م
رؤؼة متارخيقة متؽرس مشؾؾة متقار مذيعقة مسؾؿاء ماٌلؾؿني ماىزائرؼني موتؼزؼؿ مدورم
اظـكؾةمسـدمهؾقؾمايرطةماظقرـقةماىزائرؼةموثقرةماظؿقرؼرم(حؿكماظلـداتمصغاظؾفام
ٌؤرخنيمتابعنيمهلذاماظؿقار:مبقسزؼزمدعدماهلل،مبقصػصافموشريػؿ) .م
عـفج مال مؼؼقم مسؾك متػلري ماظظقاػر موهؾقؾفا مبؾ مؼؼقم مسؾك ماظؿؿفقد مواجملاعؾة.م
تُدرسمثقرةماظؿقرؼرمدونماظؿعرضمظؾكالصاتماظلقادقةموشريػامبنيمضادتفا.ماظلـداتم
واٌقارد متؼدم مظؿارؼخ مجاف مشري محل مسرب مجداول مزعـقة مدون ماالػؿؿام مباظقضائعم
واألحداثم(عاذامحدثموٌاذا؟مالمؼفؿماٌشرصنيمسؾكماظؽؿاب).مأعاماظقحدةماظؿعؾقؿقةم
اظـاظـة:ماىزائرمواظعاملم–مصالمسالضةمهلامباظدرادةماظؿارخيقةمصفلمأضربمإديماظرتبقةم
اظلقادقة.مطانماألحرىمتؼدؼؿمضضاؼامدوظقةمأومإضؾقؿقةمثؿمذرحمعقضػماىزائرمعـفام
بدلماالػؿؿاممخبطاباتموأضقال.ميفماظؿارؼخ،مجيبمأنمغؾؿسمايقاةموأنمغربزماظػاسؾنيم
وػؿمحيققنماظقضائع،مؼعقشقغفاموؼؿػاسؾقنمععماظظروفمواظؿقدؼات 7.م
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2.3متؼوؼم سام ظؽؿاب اظسـة األوىل ثاغوي :اظعصر احلدؼث
تؼدؼم سام

اظعـوان :مطؿاب ماظؿارؼخ مظؾلـة ماألودي مثاغقي :ماظعصقر مايدؼـة :مدوم مم مدـةم
2009-2008مرؾعةمجدؼدةموعـؼقةم128مصػقة .م
ػقؽة اظؿأظقػ:ماذراف:مف/مبقععرافموؼقدػمعـاصرؼة .م
تأظقػ:ماألداتذة:مدعقدةمداوديم– معقدلماظلؾيتم– مدؽقـةمحرّاثم– مبؾؼادؿم
حاؼػ .م
تؼوؼم طؿي
* اظعاملماالدالعلم:1914-1453م32مصػقة [غلؾة  ،]%25م
* اظؿققالتماظؽربىميفمأروبا:م:1914-1453م40مصػقةم[غلؾة ،]%31,25م
* اىزائرمايدؼـة:م:1830-16م43مصػقةم[غلؾة .]%33,60م
ؼعاجل ماظؽؿاب متارؼخ ماظعامل مايدؼث م( )1914-1453مسرب مثالث مرباور مػلم
اظلؾطـةماظعـؿاغقةموأروبامايدؼـةم(اظـفضةماألروبقة،ماظـقراتماظلقادقةمواإلطؿشاصاتم
اىغراصقةمععمايرطةماالدؿعؿارؼة)مثؿماىزائرماظعـؿاغقة .م
تؼققم سام :ععرصة عؤررة مبـظور إدالعي
نريمتؼققؿامساعامظؾقحداتماظؿعؾقؿقةماظـالث .م
8
اظعامل اإلدالعي واظدوظة اظعـؿاغقة9194-1453 :
أخذ مغلؾة م %25معـ محفؿ ماظؽؿاب موؼشؿؿؾ مسؾك موضعقات متعؾقؿقة متفدف مإديم
هدؼد مذباظف ماظلقادل مواىغرايف مواظؿعرؼػ مباحملطات ماظؿارخيقة ماهلاعة مظؾدوظةم
اظعـؿاغقة موتقضقح مجذور ماألزعة مايضارؼة ماظيت مأصابؿف مسـد ماسبطاط مدؾطـة مآلم
سـؿان .م
سرضمتارخيلمودـداتمؼغؾبمسؾقفامعـظقرمإدالعلمؼلعكمإديمإبرازمعظاػرمضقةم
اظعاملماإلدالعلمعـمجفة م
* ميـؾمعرطزماظعاملموحيؿقيمسؾكمعقاردمدطققةموبارـقةمػائؾة ،م
* ؼشؽؾمعؾؿؼكماظطرقماظؿفارؼةماظعاٌقةمودقضامساٌقةمغادرة ،م
* حيؿقيمسؾكمضقةمبشرؼةمسظقؿةمؼؿؽقنمعـمسدةمضقعقاتموأجـاسموػقمصققمػذام
وذاكمعقرـمايضاراتمواظدؼاغاتماظلؿاوؼة .م
8
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وؼفدفمإديمارجاعماسبطارفمإديمساعؾمخارجل:محرصماظغربمسربماظؿارؼخ،مسؾكم
رباربؿفموتدعريه.مصاظدوظةماظعـؿاغقةمخالصةمإدالعقةمعـذماظؼرنم 16مرشؿمشقابماألدظةم
اظؿارخيقةماظيتمتؤطدمػذهماألرروحةموحرطاتماالغػصالماظيتمراظؿفامعـمتدبريماظغربم
واالصالحاتماظيتمباذرػاماظؾابماظعاظل مخاللماظؼرنماظؿادعمسشرمصشؾتم"ٌرجعقؿفام
اظؿغرؼؾقة"م(صػقةم .)36م
ؼفدف مػذا ماٌـظقر ماإلدالعل مإدي ماخػاء ماألدؾاب مايؼقؼقة ماظيت مطاغت موراءم
اسبطاط ماظعامل ماإلدالعل موػل ميف مجقػرػا مسقاعؾ مودواصع مداخؾقة مظقالػا مٌا ممتؽـم
اظغربمعـماصشالماصالحفموتؿفلدميفماظرطقدماهلقؽؾلمظألدسماظلقادقةمواالضؿصادؼةم
واالجؿؿاسقة مظـظام ماعربارقري متشرف مسؾقف ماألضؾقة ماظعـؿاغقة-اظرتطقة مويف ماظرطقدم
اظػؽريمواظـؼايف ماظذيمؼعقدمإديمضقؼمذبالماظؿعؾقؿمواظـؼاصةمواتلاعفمباظطابعماظدؼينم
وسؼؾقةماظؿقفرمواالغطقاءمسؾكماظـػسماظيتمراظتماظـكؾةماظعاٌةمواظرمسقة .م
ػؽذا مصشؾت مطاصة ماحملاوالت ماالصالحقة مومل متؿؿؽـ ماالعربارقرؼة ماظعـؿاغقة معـم
عقاطؾةمحرطةماظؿؼدمماظيتمعقزتماظؼرغنيم 18و م.19مممامذفعماظدولماألوربقة مسؾكم
اظؿدخؾ ميف مذؤوغفا مواجؾارػا ميف مطؾ معرة مسؾك ماظؼقام مباٌزؼد معـ ماظؿـازالت ماظرتابقةم
واالضؿصادؼة .م
أعا ماظؾـاء ماٌـففل ماٌالزم مهلذا ماٌـظقر مصقػؿؼد مظؾـؼد ماظعؾؿل مواظروح ماٌقضقسقةم
واظعؼالغقةماظؿارخيقة .م

اظـفضة األوربقة :وظقدة اظعؾم اظعربي!
ؼؼقل مدـد :م"إن ماظدرادة ماٌقضقسقة ماظـزؼفة متؤطد مأن معـطؾؼات ماظـفضة متعقدم
أدادا مإدي معا ماضؿؾلف ماظغرب معـ مععرصة مادالعقة موعا مادؿػاده معـ معـاػج ماظعؾؿاءم
اٌلؾؿني" مساعؾ مإضايف مؼؿققل مإدي مساعؾ مأدادل ...مػؽذا مؼعزو ماٌؤرخقن مذووم
اظؿقجفاتماظعربقةماإلدالعقةمحرطةماظـفضةماألروبقةمإديماظعؾؿماظعربل.مويفماظقاضع،م
اغطؾؼت مبصػة مذاتقة مخالل ماظؼرن م 15مثؿ متقاصؾت ميف ماظؼرون ماظالحؼة مظؿؤدس مظػؽرم
جدؼد مطان مؼدسق مإدي مهرؼر ماالغلان معـ ماظؼقاظب ماٌقروثة ماٌؿقفرة م .مصاالغلان مػقم
ربقرمطؾماالػؿؿاعاتموالمدؾطانمشريمدؾطانماظعؼؾمواظؿؼدممممؽـ .م
ععارفمحقلماظـفضةمتػؿؼدمإديماالغلفاممواٌـفج،مجعؾتمأبعادػاموعضاعقـفامشريم
واضقة.مصاظلـداتمواٌقاردمالمتػلرم-بشؽؾمواضح-مأنماظـفضةمغاوةمسـمردّةمصعؾم
ضدمدقطرةماظؽـقلةمسؾكماجملؿؿعماألروبلمدقطرةمتاعةم(إديمجاغبماظشؤونماظدؼـقة،م
تدؼر معؤدلات ماظؿعؾقؿ مواٌلؿشػقات موتؼققؿ ماحملاطؿ موتراضب مايقاة ماظلقادقةم
واظعاعة) .م
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صايرطة ماالغلاغقة متعين ماظرجقع مإدي ماٌؤظػات ماظؼدمية م(اظققغاغقة مواظروعاغقة)،م
تدردفامباألدؾقبماظـؼديماظذيمؼعؿؿدمحرؼةماٌـاضشةمواظؿػؽريميفمطؾماجملاالتممبام
صقفاماظدؼـمواظلقادة.مواظـفضةماألدبقةمواظػـقةمواظعؾؿقةمأدتمإديمبروزمتػؽريمجدؼدم
ؼؤعـمبأنماالغلانمػقمعصدرماظؿشرؼعمواظػصؾمبنيماظدؼـمواظلقادةمضروريموأنماظؿؼدمم
ممؽـميفمذبالماٌعرصةمواالضؿصادمواجملؿؿع ..م

اجلزائر احلدؼـة (اظؼرن  16إىل  :)1830بني اظواضع و األدطورة

9

ؼؿـاولم-أوال -ماظقضعماظعامميفماٌغربماظعربلمبعدمدؼقطماظدوظةماٌقحدؼةمواظدوظةم
اظزؼاغقة م يف ماٌغرب ماألودط .مثؿ مؼعرض مبؿػصقؾ مظؿارؼخ ماالؼاظة ماظعـؿاغقة ميف ماىزائرم
باظرتطقز مسؾك مغػقذػا ميف محقض ماظؾقر ماألبقض ماٌؿقدط مواظؿأطقد مسؾك مادؿؼالهلام
ودقادتفا.مؼؿؿماظرتطقزمسؾكمسفدماظداؼاتم(34( )1830-1671مصػقةمعـمذبؿقعم43م
صػقة)ممظؾدالظةمسؾكمأنماىزائرمحؼؼتمموحدتفاماظرتابقةمخاللمػذهماظػرتةم-وػقم
صققح -م وصرضتمدقادؿفاموادؿؼاللمعؤدلاتفامإزاءماظلؾطـةماظعـؿاغقةمويفمعقاجفةم
اظدول ماألوربقة .مؼؼقل مدـد م :م« ظؼد مأخذ ماىزائرؼقن م(!!!) مابؿداءً معـ م1671م
ؼـؿكؾقن مبأغػلفؿ مرئقس مدوظؿفؿ .ممل مؼعقدوا مؼرتطقن مٌؾعقث ماظلؾطان مإالّ موزائػم
ذرصقة » .م
ؼعرضمربقرم"اىزائرمايدؼـة"مظؿارؼخماجؿؿاسلمواضؿصاديموثؼايفم(8مصػقات)م
ؼفدفمإديمتؼدؼؿمصقرةمعـاظقةمجملؿؿعمجزائريمعؿؿادؽمؼعقشمرخاءماضؿصادؼامومنقام
ثؼاصقا مواغلفاعا معع مدوظؿف؛ موػل مغظرة متؼقم مسؾك مذباعؾة ماظذات مال مسؾك ماظدرادةم
اظؿارخيقة ماظـؼدؼة .مؼؤطد مدـد م« عقالد ماظدوظة ماىزائرؼة مذات مععامل مععقـة موحدودم
عردقعة..متؽقغتمصقفاموحدةمدقادقةمواضؿصادؼةمواجؿؿاسقة »موؼشريمدـدمآخرم« إنم
األضؾقة ماظرتطقة مطاغت ميف مسالضؿفا مباألػاظل محؾقػا مسادال » .موحؿك ماظـقرات ماظشعؾقةم
اظيت مضاعت ميف موجف ماظلؾطة ماٌرطزؼة مصفل موظقدة ماظؿقرؼض ماألجـيب موتؽاظبم
األوروبقني!! .م
ال مؼشري ماحملقر مبقضقح مإدي مأن ماظلؾطة ماظلقادقة مبؼقت مبني مأؼدي ماظطائػةم
اظعلؽرؼة ماظعـؿاغقة م(اغؽشارؼة مورؼاس) ماظيت مادؿأثرت مخبريات ماظؾالد م(سائداتم
اظؼرصـةمووارةمايؾقب)موادؿؾدتمباظـػقذمصؾؿمتـدعجميفماجملؿؿعموملمتـػؿحمسؾكم
ذرائقف،مترصضماذراطفاميفمإدارةماظؾالدموتلقريمذؤوغفا،معـؾؿامحدثميفمتقغس .م
م
9
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ؼؿقدثماظؽؿابماٌدردلمسـمرخاءماضؿصاديمؼشؿؾمذرائحماجؿؿاسقةموادعةمظؽـفم
دؽتمسـماجملاساتموماألوبؽةماظػؿاطةماظيتمطاغتمهصدمأرواحماظعدؼدمعـمدؽانم
اٌدنمواألرؼاف.متـؿجمػذهماظػقاجعماظعاعةمسـمأدؾابمرؾقعقةمعـؾماىػافمواظزالزلم
وأخرى مبشرؼة متؿؿـؾ ميف ماالغؿػاضات موحرطات ماظؿؿرد ماظيت مسؿّت معؼارعات مطاعؾةم
وداعتمزعـامرقؼال .م
يف ماظقاضع ،معـؾ ماىـد ماظعـؿاغل ،مأضؾقة مسلؽرؼة مودط مربقط مبشري معغاؼر معـم
اظرساؼاماألػاظلمداسدػامعرطبماظلقطرةمسؾكمايػازمسؾكمذاتقؿفا.مصؿؿلؽتمباظؾلانم
اظرتطلموتعؾؼتمباٌذػبمايـػلمصاغػردتممبلاجدموضعتمهتمتصرصفاموارتدتم
أزؼاء ممتقزت مبفا مإدي مدـة م .1830مػؽذا مهقل مايؿاة ماظعـؿاغققن مإدي مضقة ماحؿاللم
شاؼؿفؿماظؿغؾبمواظؿؿؿعمباًرياتمبادؿمايؿاؼةماإلدالعقة .م

 3.3طؿاب اظؿارؼخ ادلدردي-اظسـة اظـاغقة-االدؿعؿار يف اصرؼؼقا وآدقا
واجلزائر 1954-1815

حتؾقل طؿي

ؼؿقدث ماظؽؿاب ماٌدردل موصؼا مظؾؿؼاربة مباظؽػاءات م– مال مسـ مدروس موعؾكصاتم
وودائؾ مإؼضاح م– مبؾ مسـ مدـدات موعقارد مترعل مإدي متـؿقة ماظؽػاءات ماٌعرصقةم
واظقجداغقةمظدىماٌؿعؾؿني.مصاٌؼصقدمظقسمتؾؾقغمععؾقعاتموععارفمبؾموضعماٌؿعؾؿنيم
يفموضعقاتمؼلؿـؿرونمصقفامععارفمضؾؾقةموععارفمجدؼدةمسـمغشاراتمصؽرؼة .م

اظوضعقة اظؿعؾقؿقة األوىل :اظسقادة االدؿعؿارؼة يف اجلزائر وجتدؼد ادلؼاوعة
اظورـقةم1953-1870م م
ادلعارف ادلسؿفدصة باظؾـاء
ادلعارف ادلسؿفدصة باظؾـاء
اظؼقاغنيماًاصةمٌصادرةماألراضل .م اظؼقاغنيماًاصةمٌصادرةماألراضل .م
دقادةماالدؿقطان .م
دقادةماالدؿقطان .م
ادؿؿرارماٌؼاوعةماظشعؾقة .م
ادؿؿرارماٌؼاوعةماظشعؾقة .م
بقادرماظـضالماظلقادل .م
بقادرماظـضالماظلقادل .م
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اظسـدات وادلوارد
غصقصموجداولمووثائؼمحقل :م
دقادةماإلدعاج .م
دقادةماالدؿقطان .م
دقادةماالدؿقطان .م
دقادةماظؿـصري .م

دقادة ماظػرغلقة م(اظؾغة ماظػرغلقة مظغة م
رمسقة،ماظؾغةماظعربقةمظغةمأجـؾقة) .م
اٌؤدلاتماإلدارؼةماالدؿعؿارؼة .م

غصقصموجداولمزعـقةمووثائؼ :م
اٌؼاوعةماظػؽرؼةم(؟) .م
اٌؼاوعةميفماىـقبم(تقارق) .م

اٌؼاوعةماظقرـقة .م
اٌؼاوعةماٌلؾقة .م

اظـؿائج األوظقة

غؾؿحمعـمخاللماظؿقؾقؾماظؽؿل :م
تقزقػمدـداتمالمسالضةمهلامباظقضعقاتماظؿعؾؿقةم(عـالمضقاغنيمتؿعؾؼمبإغشاءم
بـؽ ماىزائر موإظغاء مايقاجز ماىؿرطقة موصؿح ماظؾقرصة م– مضؿـ مضائؿة مباظؼقاغنيم
اًاصةمباٌصادرة) .م
اظرتطقزمسؾكمأحداثموزقاػرمتارخيقةميفمعـارؼمعـماىزائرمدونمشريػامؼشقهم
صقرةماهلؾةماظشعؾقة .م
اظرتطقزمسؾكماظـكؾةماٌعربةم(احملاصظقن)مسؾكمحلابماظـكؾةماٌـؼػةمباظؾغةم
اظػرغلقةماٌؿفؿةمباظذوبانميفماجملؿؿعماظػرغلل .م
خطابمتارخيلمؼعؿؿدمسؾكماٌؾاظغةمواظعارػةمأطـرمعـفمسؾكماظؿقؾقؾمواظـؼدم
(حدودماظشعقرماظقرينمعـال) 10.م

اظوضعقة اظؿعؾقؿقة اظـاغقة :االدؿعؿار اظػرغسي يف اجلزائر :األدؾاب واظظروف

ادلعارف ادلسؿفدصة باظؾـاء
زروفمايرطةماالدؿعؿارؼة .م
أدؾابمايرطةماالدؿعؿارؼة .م
أػدافمايرطةماالدؿعؿارؼة .م
10
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اظـشارات ادلطؾوبة
غشارات مواداءات مبفدف مادؿقعابم
عػفقمماالدؿعؿار .م
ادؿكالصماألػدافمواألدؾاب .م
92 04
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اظسـدات وادلوارد
غصقصموخرائطمووثائؼمحقل :م
اظظروفماظعاعةميفماىزائرموصرغلا .م
غصقصموخرائطمووثائؼمحقل :م
األدؾاب مايؼقؼقة م(دقادقة ،ماضؿصادؼةم
أػدافماالحؿاللماظػرغللمظؾفزائر .م
واجؿؿاسقة) .م
اظذرائعماظػرغلقة:محادثةماٌروحة .م

اظـؿائج األوظقة
إذا م غظرغامإديماظؽؿابم(اظلـةماظـاغقةمثاغقي)معـمزاوؼةمشاؼاتماظؿعؾقؿ،مندمأغفم
حيؿؾ ميف معضؿقغف معـطؼا مال مؼؿؿاذك معع مضقؿ ماالغػؿاح .مصاظؿارؼخ مايدؼث م(-1815
 )1953موظّدماظـفضةماألروبقةماظيتمبدورػامأغؿفتماظرأمساظقةماظيتمخؾؼتماالدؿعؿارم
أعاماالدؿعؿارمصأصضكمإديمايرطاتماظؿقررؼة .م
غظرةمزبؿزظةمظؾؿارؼخمتـشئمظدىماٌؿعؾؿنيمرؤؼةمصقفامسداءمظؾغربمذيؾة .م
غؾؿحمعـمخاللمضراءةمأوظقةمظؽؿابماظؿارؼخميفماظلـةماظـاغقةمثاغقيمعاؼؾل :م
غلؾةمطؾريةمعـماظقضعقاتماظؿعؾؿقةمتؿـاولمتارؼخماىزائرميفموضتمطانمجيبمصقفم
عراساةماظؿقازنمبنيمتارؼخماىزائرموتارؼخماٌغربماظعربلموتارؼخماظعامل .م
تؤرر ماإلؼدؼقظقجقا ماظقرـقة مًطاب ماظؿارؼخ متأرريا مواضقا .مشري مأغفا متؼقم مسؾكم
سـاصرمتلؿدسلماظعارػةمأطـرمعـمأنموـدماظـؼدمواظؿقؾقؾ.ماالسؿزازمباٌاضلماظقرينم
(أبطالموعقاضػ)مػقمسـقانمدرسماظؿارؼخ،مالماظؾقثميفمضقاغنيماظؿطقرماظؿارخيل .م
إن ماظلـدات ماظيت متعؿؿد ميف مردؿ ماظقضعقة ماظؿعؾؿقة ،مأشؾؾفا محيقؾ مإدي مععارفم
11
ضدميةمأومععطقاتمضؾقؾةماظـؼدمواظؿقؾقؾ..
3

طؿاب اظسـة اظـاظـة ثاغوي

 :اظعامل بعد 1945

اهلقؽة واإلذراف
اإلذراف :مد/مععفدماظؾشريماظشـقيتم:مأدؿاذماظؿعؾقؿماظعاظلم– مدبصصمتارؼخم
ضدؼؿم م
اظؿأظقػم:مغقرماظدؼـمظقذـم–مصاحلمعـقغرم–مػؾالمغقرماظدؼـم م
اظـشر:موزارةماظرتبقؼةماظقرـقةم:ماظدؼقانماظقرينمظؾؿطؾقساتماٌدردقة -مرؾعةم1م
11
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–ماىزائرم2008-2007م م

سـاوؼن ،سدد اظصػقات ،غسب عؽوؼة

ؼشؿل اظؽؿاب اظذي ؼؼع يف  236صػقة ،سؾى ثالث وحدات تعؾقؿقة طربى ػي:
وحدة تعؾؿقة

سدد اظصػقات

غسب عؽوؼة

.متطقرماظعاملميفمزؾماظــائقةماظؼطؾقةم1989-1945

71مصػقةم م

%30.86

 67صػقة

%29.13

م89مصػقة م

%38.87

.ممتطقرماظعاملماظـاظث

1989-1945

.مماىزائرم:م1989-1919

تطور اظعامل يف زل اظــائقة اظؼطؾقة :توجه إؼدؼوظوجي :حتؾقالت غاضصة
وجزئقة

سرضت ماظقحدة ماظؿعؾقؿقة ماألودي مًؿس موضعقات متعؾؿقة متـاوظت ماألودي متػفريم
اظؼـؾؾة ماظذرؼة ميف ماٌدن ماظقاباغقة م مبدون متؼدؼؿ ماألدؾاب موعالعح ماظعامل مبعد مايربم
واظلقادة ماظدوظقة م(اإلدرتاتقفقات مواظقدائؾ مواألػداف) مأعا ماظـاغقة مصؿـاوظت مهتم
سـقانمماظعاملميفمزؾماظؼطؾقةماظــائقةم،ماٌقاجفةمبنيماٌعلؽرماإلذرتاطلمواٌعلؽرم
اظغربلم(اٌشارؼعماإلضؿصادؼةمطؿشروعمعارذالموماظؿقاظػتماظعلؽرؼةم"حؾػمواردقم
وحؾػماظـاتقمبشؽؾمخاص")مواظلؾاقمسبقماظؿلؾحمبنيماٌعلؽرؼـمثؿمعؼاوعةماظشعقبم
ًطرمايربم(حرطةماظلالمماظعاٌل) .م
ؼالحظ مسؾك معضؿقن مػذؼـ ماظقضعقؿني معقال مسبق مأرروحات ماظقالؼات ماٌؿقدةم
األعرؼؽقةمسـدمتػلريمأدؾابمايربماظؾاردةموزروفمضقامماظدميؼرارقاتماظشعؾقةميفم
أوروباماظشرضقةم.ممثةمسدةمغصقصميفماظؽؿابمتؤطدمػذهمايؼقؼةمغؽؿػلمبذطرمأحدػا:م م
ؼؼقل،متعؾقؼامسؾكمصقرةمتشريمإديمحرسمضرؼعمظقـنيم"ظؽـمحؾػاءمايربمطاغقام
سؾكمإدراكمتاممأنماإلهادماظلقصقاتلماظذيمدصعمجبـقدهماديمداحاتماظقشكمظريصعقام
سؾؿمبؾدػؿمصققماظراؼخم،مملمؼؽـمإدراكممضصدهمدبؾقصماوروباممعـمخطرماظـازؼةموأمنام
هؼقؼمأصؽارماظرجؾماظذيمحيرسمضرحيفمبصراعةموإغضؾاطمدونمطؾؾ"...مص 12.7م
مطان معـ ماألجدى م–تربقؼا م– متؼدؼؿ مغصقص مسـ ماإلتػاضقات م(ؼاظطة ،مبقدؿدام)م
وتقضقحمأػدافماظلقادةماألعرؼؽقةمواظلقادةماظلقصقاتقةمم(عؾدأمتروعانمعؼابؾمدقادةم
12

9

7002 7002 0

22 2

711

حمؿد شامل

ذرؼطمايؿاؼةمظلؿاظني)مثؿمتركماٌؾادرةمظؾؿؿعؾؿمظقكؿار ماٌقضػماظذيمؼالئؿفم.مصالم
جيدر مأن مغعرض مظـص ماظرئقس ماألعرؼؽل متروعان مؼربر مصقف معقضػ ماظقالؼات ماٌؿقدةم
األعرؼؽقةمدونمتؼدؼؿمغصمأخرمحيؾؾمعقضػماإلهادماظلقصقاتل.م م
تعاجل ماظقضعقة ماظـاظـة ماألزعات ماظدوظقة ميف مزؾ مايرب ماظؾاردة ،مسرب مغصقصم
وهاظقؾ معؿقازغة متؿصؾ مبأزعة مبرظني مو مايرب ماظؽقرؼة موحرب ماظلقؼس موأزعةم
اظؽراطقب ،مإال مأن ماظقضعقة ماظؿعؾؿقة ماظرابعة متعرض مهت مسـقان معلاسل ماإلغػراجم
اظدوظلماظدوظلمظؼضاؼامتارخيقةممتقزمزروفمماإلغؿؼالمعـماظؼطؾقةماظــائقةمإديماألحادؼةم
اظؼطؾقة معـؾ معالعح ماظـظام ماظدوظل موعؤدلاتف م معـذ ماًؿلقـات مواظشرطات ماٌؿعددةم
اىـلقاتمواظعالضاتمبنيماظشؿالمواىـقب .م

تطور اظعامل اظـاظث :1989-1945 :شقاب االغسفام بني اظوضعقات
اظؿعؾقؿقة و اظؿارؼخ االجؿؿاسي و االضؿصادي
اذؿؿؾت ماظقحدة ماظؿعؾقؿقة ماظـاغقة مسؾك مأربع موضعقات متعؾقؿقة متـاوظت ماألوديم
واظـاغقة معقضقسات معـؾ مغشأة مطؿؾة مسدم ماالسبقاز ميف مزؾ ماظؿقترات ماظعاٌقة مو ممنقم
حرطات ماظؿقرر ماظقرين ميف مآدقا مو مإصرؼؼقا م(اهلـد ،مصقؿـام ،معصر م ،52ماظـقرةم
اىزائرؼة،مطقبا،متقغس،مدـغال،مدقرؼامومظؾـان) م
ؼالحظمسؾكمعضؿقنمػذؼـماظقضعقؿني:مأخطاءامتارخيقةمعـؾماظؿدخؾماظعلؽريم
األعرؼؽلميفمايربماظؽقرؼةم( )52-50مملمؼؽـمبؼرارمذبؾسماألعـماظدوظلمبؾمبؼرارم
اىؿعقةماظعاعةمومإدراجمغصقصمالمسالضةمهلامباٌقضقعم(غصماظؽعؽل)مومدقءمبرذبةم
اٌقضقساتمعـؾماٌـظؿةماظػرغؽػقغقةماظيتمأدذبتمحبرطةماظؿقررماظقرينميفمإصرؼؼقا .م
تعاجل ماظقضعقؿان ماظـاظـة مو ماظرابعة ماألزعات ماظلقادقة ماظيت مأصضت مإدي ماظؿؿزقم
اظلقادلميفماظؽـغقمومضربص مومباطلؿان مطؿامتـاوظتماظؿفارب ماظقحدوؼةمومإصرؼؼقام
واظعاملماظـاظثم(ذبؿقسةم)77مومأثرمدؼقطماالهادماظلقصقيتمسؾكمحرطةمسدمماالسبقازمم
و ماظعامل ماظعربل ماظذي مأصؾح مسرضة ماهلقؿـة ماألعرؼؽقة م(حرب ماظعراق -ماظؼضقةم
اظػؾلطقـقة)م .م
مباىؿؾةمؼالحظمسؾكمعضاعنيماظقحدتنيماظؿعؾقؿقؿنيماألوديموماظـاغقةمعامؼؾل :ممتؽرارميفماٌعطقاتماظؿارخيقة .ممشقابماالغلفاممبنيماظقضعقاتماظؿعؾقؿقةم .مم سرضمتارخيلمؼؼقممسؾكماظؿعؿقؿمالماظدرادةماٌؿأغقةمظألدواتماظؿارخيقةم(عـؾ:مشقابمأدؾابمإخػاقماظؿفاربماظقحدوؼةميفماظعاملماظعربل) .م
716
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م سدممتـاولماظؿارؼخماالضؿصاديمإذمطانمعـماظضروريمتـاولماظؿفاربماظؿـؿقؼةميفماظعاملماظـاظثم(اظصني ،ماهلـد،ماظربازؼؾ،مطقرؼاماظشؿاظقة...مإذمتؤطدمعؼدعةماظؽؿابم
اٌدردل :م" ماظعامل ماٌعاصر متارخيقا مؼشؿؾ مذيقع ماظؿغريات مو ماظؿطقرات مايقاتقةم
واإلؼدؼقظقجقة مو ماظلقادقة مو ماظؿؼـقة مو ماٌادؼة ماظيت معرّت مسؾك ماظؾشرؼة معـذ مغفاؼةم
ايربماظعاٌقةممومأوصؾؿفامإديمحاظؿفاماظراػـةم"مص .7م

اجلزائر عن تؾؾور اظعؿل اظورين اىل اظعؿل اظورين
13
تؾفقؾقة

-1919

رؤؼة

اذؿؿؾت ماظقحدة ماظؿعؾقؿقة ماظـاظـة مسؾك مأربع موضعقات متعؾقؿقة مشطت متارؼخم
اىزائر معـ م 1989-1919متـاوظت ماظقضعقة ماظؿعؾقؿقة ماألوظل متطقر مايرطة ماظقرـقةم
اىزائرؼةماٌعاصرةمإديمدـةم،1954مصعرضتمظالواػاتماظلقادقةماٌكؿؾػة م(االواهم
االغدعاجل م ،مو ماالواه ماإلصالحل مو ماالواه ماالدؿؼالظل) مو مغاضشت مأبعاد معشروعم
بؾقم-مصققظقتم 1935موماٌؤمترماإلدالعلم 1937-1936مثؿماغؿؼؾتمإديمأحقالماىزائرم
خاللمايربماظعاٌقةماظـاغقةم(بقانمصقػريم1943مومأحداثم08معايم)1945م .م
وميفماًري ،ساىتمإسادةمبـاءمايرطةماظقرـقةماىزائرؼةم(أحزابمورـقةمذات
عطاظبمأطـرموضقحامػدصفاماالدؿؼاللم)مثؿمغشقبماألزعةميفمحرطةماالغؿصارمظؾقرؼاتم
اظدميؼرارقةمومبروزماظؿقارماظـقريماظذيمخططمظؿػفريمثقرةماظؿقرؼر .م
أعاماظقضعقةماظؿعؾقؿقةماظـاغقةم،صعرضتمٌلريةمثقرةماظؿقرؼرميفمعرحؾؿفاماألودي،م
صـاضشت مزروف مضقاعفا مو معقاضػ ماألحزاب ماظقرـقة معـفا م ،مثؿ مردود مصعؾ مصرغلام
واظدولمعـفام .م
و مبعد مذظؽ ،متعرضت مباظؿقؾقؾ مظؿـظقؿات ماظـقرة مدقادقة مو ماظعلؽرؼة مو مإديم
اظؼضقة ماىزائرؼة ميف ماحملاطؿ ماظدوظقة مدون مأن متؿفاػؾ مخطط ماالدؿعؿار ماظػرغللم
ظؾؼضاءمسؾقفا .م
وميفماألخريم،متـاوظتماهلؾاتماظشعؾقةماٌلاغدةمظؾـقرةمطؿظاػراتمدؼلؿربم1960
وم17مأطؿقبرم .1961م
ؼالحظمسؾكمعضؿقنمػؿنيماظقضعقؿنيم :م
مهؾقالمدطققامظؾكالفماظؼائؿمبنيماٌرطزؼنيموماٌصاظقنيماذمالؼربزمػذاماظؿقؾقؾماواهماٌرطزؼنيماإلصالحلمبقضقح .م
13
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 معقال مالرروحات مذيعقة ماظعؾؿاء ماٌلؾؿني مسـد مهؾقؾ مبـقة مايرطة ماظقرـقةماىزائرؼةم.م م
 متعؿقؿامظؾكالصاتموماظؿـاضضاتماظيتماخرتضتمتـظقؿاتمثقرةماظؿقرؼر موسرضتمعلريتفامظؾكطر.م(خالصاتمبنيماظؼادةمسؾكماثرمعؤمترماظصقعام،ماظـزاساتماظعروذقةم
واإلضؾقؿقةميفمبعضماظقالؼاتم)..م م
هت مسـقان :مادؿعادة ماظلقادة ماظقرـقة موبـاء ماظدوظة ماظقرـقة ،مغاضشت ماظقضعقةم
اظؿعؾقؿقة ماظـاظـة ،ماٌػاوضات مبني مجؾفة ماظؿقرؼر ماظقرين موايؽقعة ماظػرغلقةم
وجقالتفا ماٌكؿؾػة مإدي ماتػاضقات مإؼػقان م 18-7عارس م ،1962مثؿ ماالدؿػؿاء موإسالنم
االدؿؼالل ،مطؿا مساىت مزروف ماظؾـاء ماظقرين ميف ماجملال ماالضؿصادي مواظلقادلم
(زبططاتماظؿـؿقةموتردقخماظـظامماظلقادلم( .)1989-1962م
أعاماظقضعقةماظؿعؾقؿقةماظرابعة،مصؿـاوظتمهتمسـقانم:متأثريماىزائرميفمحرطاتم
اظؿقرر ماظقرين ،مأبعاد ماظلقادة ماًارجقة ماىزائرؼة ماٌؿؿـؾة ميف معلاغدة محرطاتم
اظؿقررماظقرينميفمإصرؼؼقامواظعاملمواظدسقةميفماحملاصؾماإلضؾقؿقةمواظدوظقةمإديماظؿقررم
االضؿصادي مواظؿـؿقة ماٌلؿؼؾة مواظلعل مإدي مإضاعة مغظام مساٌل مجدؼد موتدسقؿ ماظؼضقةم
اظػؾلطقـقة .م
ؼالحظمسؾكمعضؿقنماظقضعقؿنيماظؿعؾقؿقؿني :م
خطابمتارخيلمؼلؿـدمإديمععطقاتمعػصقظةمسـمدقاضاتفاماظؿارخيقة ،م
عؼاربةمدقادقةمالمتراسلماألحداثماظؿارخيقة،ممم م
شقاب ماظرؤؼة ماظـؼدؼة مسـد مهؾقؾ مسؿؾقات ماظؾـاء ماظقرين :ماٌكططاتم
اإلمنائقةمواالغؿؼالمعـماظـظامماظلقادلمذيمايزبماظقاحدمإديماظؿعددؼةمايزبقة.م م
خالصة ساعة
تؿـاول ماظؽؿب ماٌدردقة ماألربعة ماظيت مسرضـاػا متارؼخ ماظعامل ماالدالعل مايدؼثم
( )1914-1453موتارؼخ ماىزائر مايدؼث مواٌعاصر م( )1990-1516موتارؼخ مأروبام
ايدؼثم(اظـفضة مواظـقراتماظربجقازؼةمواظـقرةماظصـاسقة) موتارؼخ ماظعامل ماٌعاصرميفم
وضتمؼؿؿمصقفمتعؿقؿمذؾفمطؾلمظؿارؼخماٌغربماظعربلم(تقغس-اٌغربماألضصك-ظقؾقاميفم
اظعصرمايدؼث)موتارؼخمأعرؼؽاماظالتقـقةمرشؿمأنماظؽؿبماٌدردقةماظلابؼةمطاغتمتعـكم
بفذاماظؿارؼخموظقمغلؾقا.مغشريمإديمػذاماظؿعؿقؿمألغفمحيدثماخؿالالميفماظؿقازنماظذيم
جيبمأنمؼؼقممسـدمدرادةمتارؼخماظعامل.موعـؾمػذاماالخؿزالمخيؾؼمظدىماٌؿعؾؿمضصقرام
يفمإدراكماظصريورةماظؿارخيقةمإدراطامؼفقؽفمإديماطؿلابماظروحماظؿارخيقة.مإضاصةمإديم
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ذظؽ،مصإنمشقابمتارؼخماٌغربماظعربلمايدؼثمواٌعاصرمؼعززمرؤؼةماظؿؿققرماٌشرضلم
وطأنماظعاملماظعربل-اإلدالعلمؼؿشؽؾ معـماٌشرقماظعربلمواظلؾطـةماظعـؿاغقةمأدادام
تـؿؿلماىزائرمحضارؼاموتارخيقامإديماٌغربماظعربل:محؼقؼةمشػؾمسـفاماظؼائؿقنمسؾكم
صقاشةمعـفا جماظؿارؼخماٌدردلميفمحنيمتؤطدمسؾقفاماظؽؿبماٌغربقةمواظؿقغلقةماظيتم
دبصصمجاغؾامالمؼلؿفانمبفمظؿارؼخماىزائر .م
ؼؿؿقزماًطابماظؿارخيلماٌدردلماظذيمتلقضفماظؽؿبماظيتمتـاوظـاػامباظدرادة،م
مبعارف موغشارات متربقؼة مال متفلء ماٌؿعؾؿ مإدي ماطؿلاب ماظؼدرة مسؾك ماظؿقؾقؾم
واالدؿـؿاج مألن ماظلـدات ماٌؼدعة ميف مشاظؾفا مذات معضؿقن موصػل متؼرؼري مال متشفعم
سؾكماظـؼذموالمتؽرسمظدؼفماظروحماٌقضقسقةمواظعؼالغقةماظؿارخيقة .م
إنمضقؿماظؿلاعحمواإلغػؿاحمسؾكمايضاراتمتؽادمتؽقنمشائؾةميفماًطابماظؿارخيلم
اٌدردلمألنمػذاماألخريمؼفؿؿمباظصراعمواٌقاجفةمضؾؾماػؿؿاعفمباظؿػاسؾماالجيابلمبنيم
ايضاراتمإذمؼصقرماظغربمسدوامأبدؼامظؾعاملماإلدالعل .م
ػؽذامصاظـفضةماألروبقةمأغؿفتماظرأمساظقةمواظرأمساظقةمبدورػامأغؿفتماالدؿعؿارم
اظذيمدعّرماظعاملماظعربل-اإلدالعلموتلؾبميفماسبطارف:مرؤؼةمأضؾمعامؼؼالمسـفامأغفام
تؼقممسؾكماالخؿزالمواظؿؾلقطموالمتؤطدػاماظدراداتماٌقضقسقة .م
حيؿؾمتارؼخماىزائرمايدؼثمواٌعاصرمحفؿامعؾاظغامصقفمدقاءمتعؾؼماألعرمبعددم
اظصػقاتمأومسددماظقحداتماظؿعؾقؿقةم(أطـرمعـم)%50مإديمدرجةمتؽرارماٌعؾقعاتم
اظؿارخيقةمواٌقضقساتماٌدرودةم(خاصةماالدؿقطانموايرطةماظقرـقةموثقرةماظؿقرؼر).م
ػؾ مػذا ماالصراط مؼػقد مأػداف مشرس ماإلغؿؿاء ماىزائري مظدى ماٌؿعؾؿ مأم مصرضؿف مغزسةم
سربقة-ادالعقة مروعاغلقة متؼقم مسؾك مذباعؾة مذات مجزائرؼة معؾؿقرة معـ مبعدػام
األعازؼغل؟ م

ادلصادر و ادلراجع

 .9ادلصادر:

 اظؼاغقنماظؿقجقفلمظؾرتبقةماظقرـقة،مماىرؼدةماظرمسقة،مم13مؼـاؼرمدـةم.1001اظؿؼرؼرماظعاممظؾفـةماظقرـقةمإلصالحماٌـظقعةماظرتبقؼة،مرئادةماىؿفقرؼة،م
اىزائرم.1007
إصالح ماٌـظقعة ماظرتبقؼة ميف متقغس ،مرؾعة ماٌعفد ماظقرين مظؾدراداتم
االدرتاتقفقة،ماىزائرم.1000
اٌقـاق ماظقرين مظؾرتبقة مو ماظؿؽقؼـ ،ماظؾفـة ماًاصة مباظرتبقة مو ماظؿؽقؼـ،م
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 .2اظؽؿاب ادلدردي:

تارؼخ ماظعامل مايدؼث م 7972-7160م(اظلـة ماألودي مثاغقي) ،ماٌعفد ماظرتبقيم
اظقرين،ماىزائرم.7919
تارؼخ ماظعرب مايدؼث م(اظلـة ماظـاغقة مثاغقي) ،ماٌعفد ماظرتبقي ماظقرين،م
اىزائرم.7913
اظؿارؼخماٌعاصرم(اظلـةماظـفائقة)،ماٌعفدماظرتبقيماظقرين،ماىزائرم.7913
اظؿارؼخ،ماظلـةماألوديمثاغقي،ماظدؼقانماظقرينمظؾؿطؾقساتماٌدردقة،ماىزائرم
.1001-1001

اىزائر.
اىزائر.

اظؿارؼخ ،ماظلـة ماظـاغقة مثاغقي ،ماظدؼقان ماظقرين مظؾؿطؾقسات ماٌدردقة،م
اظؿارؼخ ،ماظلـة ماظـاظـة مثاغقي ،ماظدؼقان ماظقرين مظؾؿطؾقسات ماٌدردقة،م

- Histoire : 1er année secondaire, ssd : G. DERMENJIAN, Bordas,
Paris 1988.
- Histoire : 2eme année secondaire – ssd : A. Frank, Belin, Paris
1987.
- Histoire : Terminales S.TT. – ssd : R. Frank – Belin – Paris 1998.
– - Histoire : Terminales L, ES, S – ssd : H. Bernard – Diaghard
Paris 1987.
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ادلراجع:

شامل مربؿد موحلـ مرععقن م(تـلقؼ) ،م مطقػ مؼدرس ماظؿارؼخ ،م ،موػران،م
طرادؽ،م.7991
- Le manuel scolaire – (actes de Colloque), Tunis, 1986
- Chitour, C ., Le Système éducatif Algérien, Alger, 2002

اظعرويم(سؾدماهلل)،مذبؿؾمتارؼخماٌغربم(3مأجزاء)ماظدارماظؾقضاء–م7991م
اظعرويم(سؾدماهلل)،معػفقمماظؿارؼخ،مبريوت،م.7991
730

 اظؽؿاب ادلدردي:اظؿارؼخ يف اظـاغوي

.7916م،مبريوت،مبقارمسؼؾ:معامػقماظؿارؼخ؟مترذية،)طار(أ
- Bloch, M. Apologie pour l’Histoire, Paris, 1967.
- Furet, F. De l’Histoire récit à l’histoire, Problème, Paris, 1975.
- Prost, A. Douze leçons sur l’histoire, Paris, 1996.
- Grimbert, J. La Sociohistoire, Paris, 2002.
- Mazouni, A. Culture et enseignement en Algérie, Paris 1969.
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