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ماظؽؿاب ادلدردييف اظـاغوي: اظؿارؼخ 

 حمؿد شامل   

تعرضتماىزائرمخاللماظعؼدماألخريمعـماظؼرنماٌاضلمألزعةمخاغؼةمعؿعددةماألبعادم
ماظرتبقؼة،م ميفماٌـظقعة مبطرؼؼةمجذرؼة ماظـظر متعقد مأن ماىزائرؼة صرضتمسؾكماظدوظة

اىزائرمبشؽؾمخاصم(متضؿـمرؤؼةمجدؼدةمظؿارؼخم1007صأضرتمإصالحامذاعالم)دـةم
اإلدالعلمبشؽؾمسام.-ومتارؼخماظعاملماظعربل

ماظػؽرؼةم ماظؿقارات مبعض مو ماظؿعؾقؿ معؤدلات مبني ماالرتؾاط مصؽ ماٌطؾقب طان
ماظيتمتلؾؾتميفمخؾؼم"أزعةماهلقؼة"مظدىماظشؾابماىزائريم مم)اظعروبقةمواإلدالعقة(
معـمشريمسقارػم"خطابم ماٌقضقسقة، معـ مبأضصكمحد ماظعؿؾمسؾكمتؾؼنيماظؿارؼخ و

م.1سؼالغلمذومبـقةمحفاجقة،مخالمعـماظؿقجفاتماإلؼدؼقظقجقة"

مأدطقشرايف مزرع مسؿؾقة مإجراء مإدي ماىدؼدة ماظؿارخيقة ماظرؤؼة مػذه هؼؼممتلعك
صقةماىزائرؼةماظقساءماظذيمتشؽؾتمصقفماظشك"ؼقامباظؿارؼخماظقرينمألغفمقاػؿؿاعأمحؼ

ومؼعززمظدىماٌؿعؾؿنيم"ماألعةماىزائرؼةم-والمتزالمتؿؾؾقر-واإلرارماظذيمتؾؾقرتمصقفم
ومؼـشكءمم-األعازؼغقةمواظعربقةمواإلدالعقةمم-اظقسلمباهلقؼةماظقرـقةمبأبعادػاماظـالثةم

-ظدؼفؿماظشعقرمباإلغؿؿاءمإديمايضارةماظقرـقةمومايضارةماٌغاربقةموايضارةماظعربقة
م.اإلدالعقةموؼؿعززمصقفؿماإلغػؿاحمسؾكمايداثةمومايضارةماإلغلاغقة

مطؿابم مدرادة مسرب ماٌؾؼـة ماظؿارخيقة ماٌعارف معضاعني مهؾقؾ مإدي ؼفدفمحبــا
اظؿارؼخماٌدردلميفماظطقرماظـاغقيموماظؿقؼؼمعـمعدىمواوبفامععماظغاؼاتموماألػدافم

رتبقؼة.مؼؿؿمػذاماظؾقثمعـمخاللماىدؼدةماظيتمغصمسؾقفامعشروعمإصالحماٌـظقعةماظ
ماظؿاظقة:ععاىةماحملاورم

وتردلممطؿابماظؿارؼخماٌدردل:مععارفمتارخيقةمولدموحدةماٌرجعقاتماظقرـقة .7
موسقامتارخيقامؼؼقممسؾكمإضػاءماظـلؾقةماظـؼدؼةمسؾكمػذهماٌعارف.

ممتـالتماظدوظةمواجملؿؿعموماظرتاثميفماًطابماظؿارخيل. .1

                                                                                                                                        
مم مأدؿاذ مػرانرباضر مو ماألغـروبجباععة ميف ماظؾقث ممبرطز معشارك مباحث مو مواظـؼاصقة، ماالجؿؿاسقة م،قظقجقا

ماىزائروػران،م
 .1001تؼرؼرمىـةماصالحماٌـظقعةماظرتبقؼة:ماىزائرم1 
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ماٌـففقةماظيتمتقاجفمتدرؼسماظؿارؼخميفماظـاغقؼات.اظعقائؼماٌعرصقةموم .3

ؼعؿربمػذاماظؾقثمادؿؿرارامظؾقثمدابؼمحقلمطؿابماظؿارؼخماٌدردلميفماظطقرؼـم
اٌؿقدطمواظـاغقيمأذرفمسؾقفمزبربماظعؾقمماالجؿؿاسقةمواظعاملماظعربلموضدمخؾصـامصقفم

م2إديمغؿائجمػل

مواظؿقاراتمم- مبؿدرؼسماظؿارؼخ ماٌؽؾػة مبنيمعؤدلاتماظؿعؾقؿ مواضح متداخؾ ضقام
مصـػم ماٌدردل ماظؿارؼخ مصؿأظقػ ماظؿارخيل. مظإلغؿاج ماحملؿؽرة مواإلدالعقة اظعروبقة

اظيتمترمسفامػذهماظؿقاراتمبفدفمتردقخمعقضعفاماالجؿؿاسلممظالدرتاتقفقاتخيضعم
مواظلقادل.

ميفم- ماظؿقاراتماظػاسؾة موودائؾمأحدثتمػذه مواظـشر مطاٌدردة مذباالتمزبؿؾػة
متارؼخم مالتدرس ماىزائرؼة مصاٌدردة ماىزائري. ماظشؾاب مظدى مػقؼة مأزعة االتصال
اىزائرميفمذؽؾموحدةمعؿؽاعؾةمبؾمتدردفميفمذؽؾمأذالءمعرتؾطةمبػضاءاتمتارخيقةم
قسلمزبؿؾػة،مإنمػذهماظرؤؼةمهقؾمإديمعشروعماجؿؿاسلمثؼايفمالمؼؽرسمظدىماٌؿعؾؿماظ

مباألعةماىزائقةموبؿؽقؼـفاماظؿاخيل.

مأظلردمم- مإدي ماظؿدرؼس مويف ماٌدردقة ماظؽؿب متأظقػ ميف ماٌؿؾعة ماٌـاػج تلؿـد
واظؿؾؼني،مإغفامعـقكمالمؼردلمثؼاصةمتارخيقةمسؾؿقةمتأخذمبعنيماالسؿؾارمعلؿفداتم

ماظؾقثماظؿارخيلموالمتعؿؾمسؾكمتـؿقةماٌؾؽاتماظـؼدؼةمظدىماٌؿعؾؿني.

وضدمتؾـّقـامػذاماإلجراءماٌـففلمغظرامم3ــامسؾكمعـففقةمهؾقؾماٌضؿقنؼؼقممحب
رخيلماٌدردلماظذيمؼؿلؿميفمطـريمعـمجقاغؾفموعضاعقـفمبقضقحمطابماظؿاظطؾقعةماً

مذظؽم مطان مدقاء متقضققفا مؼؿؿ مضؾؿا موغظرؼة مإجرائقة موتقزقػمعػاػقؿ معزسقم ذؽؾل
معؼصقدا ؼعقدمإديمغقاؼاماىفةماٌردؾةممغاوامسـمرؾقعةماًطابمغػلفمأممطانمأعرا

م.هلذاماًطاب

م:سؿقعامغفدفمعـموراءمهؾقؾماٌضؿقنمإديمعاؼؾلم

موعرجعقاتفم .7 ماٌدردل ماظؿارؼخ مسؾقفا محيؿقي ماظيت ماإلؼدؼقظقجقة ماظدالظة إبراز
ماألدادقة.

ماٌؼارغةمبنيمزاػرماًطابماٌدردلموربؿقاهماظضؿين. .1

ماٌ .3 ماظؽؿاب مأجزاء مبني ماظرابط ماٌـطؼ موسـاصرمتقضقح مرباوره مبني مأي دردل،
مدرودفموبـقؿفا.

                                                                                                                                        
مأسؿالمعؾؿؼكمم 2 محلـمرععقنمم–طقػمؼدرسماظؿارؼخميفماىزائر: مو مم–تـلقؼمشاملمربؿد م–م7991وػران

ماٌؼدعة.
3
  L. Badin : L’analyse du contenu PUF. Paris 1977 . م.وعامبعدػا 201ص
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 وزائػ اظؽؿاب ادلدردي يف زل ادلؼاربة باظؽػاءات .1

 اظؽؿاب: ودقؾة يف رؾب اظعؿؾقة اظرتبوؼة 1.1

اظؽؿابماٌدردلمودقؾةميفمرؾبماظعؿؾقةماظرتبقؼة،محيؿؾمعؽاغةمػاعةميفمدؾؿممإن
موهؾقؾم ماظرتبقؼة ماٌـظقعة مظدرادة ماٌدخؾ موػق مواظعؾؿقة. ماظرتبقؼة االػؿؿاعات
مرؤىم معـ مؼؿضؿـف ممبا موشاؼاتفا ماالجؿؿاسقة مصؾلػؿفا مؼعؽس ماألدادقة، عرجعقاتفا

اسقةمظألجقالموتصقغممتـالتماهلقؼةماجؿؿاسقةمثؼاصقةمعـلفؿةمهؼؼماظؿـشؽةماالجؿؿ
ماظقرـقةمسؾكمضقءمعلؿفداتمايداثةموعلؿؾزعاتماظعقٌة..

معـطؼمميف ميف ماٌدردقة مواظؽؿب ماظؿعؾقؿقة ماٌـاػج متـدرج ماظرتبقي، ماإلصالح زؾ
مأدادا.م مععارف متؾؾقغ مأدوات مؼعؿربػا ماظذي ماظلابؼ مظؾؿـطؼ معغاؼر مجدؼد تعّؾؿل

متعؾقؿقة موزقػة مظف ماىدؼد ماٌدردل ماٌعؾقعاتم-صاظؽؿاب مبؿقصقؾ مؼؼقم م: تعؾؿقة
ماظؼدراتمم)ععطقات،مأحداث،معػاػقؿ،ماتػاضقات،مخرائط،معصادر مبؿـؿقة ووثائؼم(

مصاظؼدراتمواظؽػاءاتمعرتؾطةم مباظؿعؾؿ مطانماطؿلابماظؿعؾؿاتمعرتؾطا واظؽػاءات.مصإذا
م4باظـشاراتمحقثمؼدصعماٌؿعؾؿمإديممماردؿفا،مثؿمبدسؿماٌؽؿلؾاتمودذبفا.

 عـطؼ تعؾقؿي جدؼد 2.1

مصاًصائصمايدؼـةمظؾؽؿابماٌدردلمتؿؿـؾميف:

م .7 موضعقات مجملم–تـظقؿ معـمعشؽؾة مضرؼؾة مععؼدة موضعقات معع ماظؿؾؿقذ ابفة
موضعقاتمايقاة.

موضعقات .1 ميّؾ موررق( م)وثائؼ موعلاظؽ مودائؾ ممبـح ماٌؿـقسة ماٌقارد -ادؿغالل
عشؽؾة.

موضعقاتم موادؿـارة ماًصائصمإديماظؾقثمسـماظدالظةميفمطؾمتعؾؿ م–ترعلمػذه
ؼلؿطقعمصقفاماظؿؾؿقذموـقدمععارصفموحلـممم-ماجؿؿاسقةمأومذكصقة،محقاةمعفـقة
م.اظؿصرفمبفا

م:أنم–يفمذبالماظؿارؼخمم–سؾكمأنمعـموزائػماظؽؿابماٌدردلم

معلؿقىم .7 معع متؿالءم ماظيت ماظعؾؿقة مظؾشروط مدبضع مصادضة مسؾؿقة مععارف ؼؼدم
ععارفمساٌةم)صاظؽؿابماٌدردلموثقؼةمرمسقةمظؿـصقصمععارفمعرجعقةم.ماظؿالعقذ

م(.ؿؿاسقةزائدمممارداتماج

م.ؼعؽسمضقؿامثؼاصقةمواجؿؿاسقةمتردلماالغؿؿاءماظقرينموتقردماالغػؿاحمسؾكماظعامل

                                                                                                                                        
موعامبعدػا.م161صمم1001اظؽؿابماٌدردلميفماٌـظقعةماظرتبقؼةماىزائرؼة:مأسؿالمعؾؿؼك:ماىزائرمم 4
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 :عؼاربة طؿقة اظطور اظـاغوي –.اظؿارؼخ ادلدردي2

 تارؼخ اجلزائر يف اظؽؿاب ادلدردي 1.2

 غسؾة تارؼخ اجلزائر

 

سدد اظوحدات اظؿعؾقؿقة 

 واظوضعقات
 ععدل

 –سدد اظصػقات  

 تارؼخ اجلزائر

صػقات سدد 

 اظؽؿاب
 اظسـة

موضعقاتم8و.ت.مومم3 مصم179 % 100 مصم179
اظرابعة 

 عؿودط

موضعقاتم3و.ت.مومم1 مصم43 %33.60 مصم128  أوىل ثاغوي

موضعقاتم3و.ت.مومم1 مصم56 % 38.88 مصم144  ثاغقة ثاغوي

موضعقاتم4مو.ت.موم1 مصم89 % 38.87 مصم236  ثاظـة ثاغوي

مصم687صم/مم367سددماظصػقاتماًاصةمبؿارؼخماىزائر:م

م% 52.69اٌعدلماظعام:م

 حصة ثورة اظؿقرؼر

 

سدد اظوحدات اظؿعؾقؿقة 

 واظوضعقات عشؽؾة
 ععدل

سدد اظصػقات

 ثورة اظؿقرؼر -

سدد صػقات 

 اظؽؿاب
 اظسـة

مو.ض.م.م5و.ت.مومم1 مصم74 % 41.34 مصم179  اظرابعة عؿودط

موضعقةمعشؽؾةم1 مص*م89مصم/ 35 % 39.32 مصم236  ثاظـة ثاغوي
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 حصة احلرطة اظورـقة اجلزائرؼة

سدد اظوحدات اظؿعؾقؿقة 

 واظوضعقات
 ععدل

احلرطة  –سدد اظصػقات  

 اظورـقة

سدد صػقات 

 اظؽؿاب
 اظسـة

مو.ض.م.مو.ت.مومم مصم51 ٪ 28.50 مصم179
اظرابعة 

 عؿودط

موضعقةمعشؽؾةم مصم56صم/مم19 ٪ 33.93 مصم144
ثاغقة 

 ثاغوي

موضعقةمعشؽؾةم مصم89صم/مم23 ٪ 25.84 مصم236
ثاظـة 

 ثاغوي

 عالحظة

م.(1990-1453)تؿـاولماظؽؿبماٌدردقةماألربعةماظؿارؼخمايدؼثمواٌعاصرمم-

مثاغقي.م3عؿقدطمواظلـةمم4 ؼدرسمتارؼخمثقرةماظؿقرؼرميفماظلـةم-

م3وم2عؿقدطموم4ؼدرسمتارؼخمايرطةماظقرـقةمايدؼـةميفماظلـقاتماظؿاظقة:مم-
مثاغقي.

حصةمثقرةماظؿقرؼرموتارؼخمايرطةماظقرـقةمايدؼـةمعـمذبؿقعمتارؼخممحلؾـام-
ماىزائرميفماظؽؿاب.

 تارؼخ اظعامل اظعربي االدالعي يف اظؽؿاب ادلدردي 2.2

 االدالعي-حصة اظعامل اظعربي

سدد اظوحدات اظؿعؾقؿقة 

 واظوضعقات
 ععدل

اظعامل -سدد اظصػقات 

 االدالعي-اظعربي
 اظسـة سدد صػقات اظؽؿاب

موضعقاتم3و.ت.مومم1 مصم40 % 33.05 مصم128  أوىل ثاغوي

موضعقاتم3ضؿـم مصم11 % 07 مصم144
ثاغقة 

 ثاغوي

وضعقةمتعؾقؿقةمم1

م)صؾلطني(
مصم36 %15.25 مصم236

ثاظـة 

 ثاغوي

م مصم87 % 18.44 مصم687  اجملؿوع
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 تارؼخ اظعامل اظـاظث يف اظؽؿاب ادلدردي 3.3

 حصة اظعامل اظـاظث

اظؿعؾقؿقة سدد اظوحدات 

 واظوضعقات
 ععدل

اظعامل -سدد اظصػقات 

 اظـاظث

سدد صػقات 

 اظؽؿاب
 اظسـة

مو.ض.م.مو.ت.مومم م%م مصم مصم144
ثاغقة 

 ثاغوي

مو.ض.م.ممو.ت.موم م%م مصم مصم
ثاظـة 

 ثاغوي

م م%م مصم مصم  اجملؿوع

 يف اظؽؿاب ادلدردي )أروبا وأعرؼؽا اظشؿاظقة(تارؼخ اظغرب  4.2

 حصة تارؼخ اظغرب )أروبا وأعرؼؽا اظشؿاظقة(

سدد اظوحدات 

 اظؿعؾقؿقة واظوضعقات
 ععدل

اظعامل -سدد اظصػقات 

 اظغربي

سدد صػقات 

 اظؽؿاب
 اظسـة

موضعقاتمو.ت.مومم م%م مصم مصم
أوىل 

 ثاغوي

موضعقاتمو.ت.مومم م%م مصم مصم
ثاغقة 

 ثاغوي

موضعقاتم.مومو.تم م%م مصم مصم
ثاظـة 

 ثاغوي

م م%م مصم مصم  اجملؿوع

 عالحظة

-المؼدرسماظعاملماإلدالعلميفموحدةمتعؾقؿقةمدقىميفماظلـةماألوديمويفموضعقةم-
)علأظةمصؾلطني(،مسدامذظؽمصفقمعقجقدميفمذؽؾمععطقاتمضؿـم 3 عشؽؾةميفماظلـة
موحداتمتعؾقؿقة.

ميفماظلـؿنيمم- ماىزائر( مأعرؼؽام 3وم2ؼدرسمتارؼخماظعاملماظـاظثم)سدا مأعا صؼط.
ماظؽراؼقبمضؿـمايربماظؾاردة،مالم مأزعة مسدا مؼؽقنمشائؾا متارخيفا مصقؽاد اظالتقـقة

محدؼثمسـماالدؿعؿارميفمأعرؼؽاماظالتقـقةموالمسـمايرطاتماظؼقعقة.
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 وادلعاصرغسؾة تارؼخ اجلزائر عن تارؼخ اظعامل احلدؼث 

 : غسؾة عؾاظغ صقفا

ماٌدردقةم % 52,69 ماظؽؿب ميف ماىزائر مظؿارؼخ ماٌكصصة ماظصػقات مععدل :
م: األربعة،مأي

مص،م687ص/معـمذبؿقعمؼؼدرمبمم367

معشؽؾة.-وضعقةم18وحداتمتعؾؿقةمومم6أيم

مضارغاػامحبصةماظدروسماٌكصصةمظؿارؼخماىزائرميفماظؽؿبماٌدردقةماظؼدميةم إذا
صفلمعؾاظغمصقفامبشؽؾمطؾريم%  8,5)اظلؾعقـاتمواظـؿاغقـات(ماظيتمتصؾمإديمععدلم

مجًدا.

متارؼخم مضعػمحصة مالحظقا ماظرتبقؼة ماٌـظقعة مإصالح ماظؼائؿنيمسؾك مأن صققح
مضارغاػامحبصةمتارؼخماىزائرمعـمتارؼخماظعاملميفماظـظامماظرت بقيماظؼدؼؿ،مخاصةمإذا

م) ماظؿقغلقة ماٌؼررات ميف ميفمم%25تقغس ماألضصك ماٌغرب متارؼخ محبصة مأو تؼرؼؾا(
م) مم%35اٌؼرراتماٌغربقة موباظؿاظلمصفلمالمتشفع سؾكمم-يفمطؾماياالت-تؼرؼؾا(

م5ظدىماٌؿعؾؿ.ماالغؿؿاء اجلزائريشرسم

مؼؤطدانم مظؾؿـاػج ماظعاعة مواٌرجعقة ماظقرـقة ماظؿقجقفلمظؾرتبقة ماظؼاغقن مأن صققح
ماهلقؼةم ماظذيمغشأتمصقف ماظقساء مظؾؿارؼخماظقرينمألغف معرعقضة سؾكم"دبصقصمعؽاغة

 52,67"مشريمأنمغلؾةم اىزائرؼةمواإلرارماظذيمعامصؿؽتماألعةماىزائرؼةمتؿطقرمصقف.

عؽاغةماظؿارؼخماظقرين.مسؾكمأؼةمحالمصاٌرجعقةميفمتؼققؿممعؾاظغة وشؾوترعزمإديممم%
مدونم ماظعاٌل ماظؿارؼخ ميف ماىزائر معؽاغة ماٌؿعؾؿ مؼؼدر مأن متـصم"البّد مظؾؿـاػج اظعاعة

معؾاظغةموالماغؿؼاص".

 حصة ثورة اظؿقرؼر عن تارؼخ اجلزائر احلدؼث وادلعاصر

مغلؾةمساظقةمجدا

م% م41,34 مطؿابماظلـة م عؿقدطم4يف ماىزائر ماظؽؿابمتارؼخ مؼؿـاول :1870-

م،1990

مثاغقيم% 39,32 ماظـاظـة :مؼؿـاولماظؽؿابمتارؼخماظعاملماٌعاصرم يفمطؿابماظلـة
1945-1990

معشؽؾة.-وضعقاتم6تعؾؿقةمومم:موحدة اجملؿقع
                                                                                                                                        

موعامبعدػا.م61حلـمرععقن:ماٌرجعماظلابؼمصم-شاملمربؿدم 5
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ممحيظك مبعـاؼة ماظؿقرؼر مثقرة مإديم…تارؼخ مأصضك مإذ ماٌؤدس مايدث مألغف .
مادؿعادةماظلقادةماظقرـقةموعفدمظؾـاءماظدوظةماىزارؼةماٌعاصرة.

مألحداثمأخرىم مخالصا موعشاربفؿ، ماىزائرؼنيممبكؿؾػمعؽقغاتفا مإذياع حيؼؼ
مطاٌؼاوعةموايرطةماظقرـقةماظلقادقة.

م)اظعؿؾقاتماظعلؽرؼةماألودي،ممتم-تؼرؼؾا-طؾمأجداثمثقرةماظؿقرؼرم تمععاىؿفا
ماألحزابم ماغضؿام ماٌلؾقة، ماظـقرة مغطاق ماتلاع ماظؼلـطقين، ماظشؿال ػفقعات
مصداػام مواظدؼؾؾقعادقة، مواظلقادقة ماٌؤدلاتماظعلؽرؼة مإظقفا، ماىزائرؼة اظلقادقة
ماٌكططاتم ماظشعؾقة، مواٌظاػرات ماإلضرابات مواظعاٌل، ماإلضؾقؿل ماظصعقد سؾك

معـفا،ماٌػاوضاتمثؿماظعلؽرؼ موعقضػمايؽقعاتماظػرغلقة مسؾقفا مظؾؼضاء ماظػرغلقة ة
م(.1962االدؿػؿاءمواالدؿؼاللميفمجقظقام

 إسادة االسؿؾار ظؾقرطة اظورـقة اظسقادقة

28 ص:مأوموحدةمتعؾؿقةمم179ص/م51:مأيم عؿقدطم4يفماظؽؿابماظلـةمم% 50
موضعقاتمعشؽؾة. 5وم

صمزبصصةمم56صمعـمذبؿقعمم19:مأيم ثاغقيم2يفمطؿابماظلـةمم% 33,93
معشؽؾة-وضعقةم1ظؿارؼخماىزائرم=م

صمزبصصةمم89صمعـمذبؿقعمم23:مأيم ثاغقيم3يفمطؿابماظلـةمم% 25,84
معشؽؾة-وضعقةم1ظؿارؼخماىزائرم=م

ماظرتبقيم ماظـظام ميف مبعـاؼة مايدؼـة ماىزائرؼة ماظلقادقة مايرطة متارؼخ حظل
ماٌدردلماظؼدؼؿمسؾكمتؼزميفا.ماىدؼدميفموضتمسؿؾمصقفماظؽؿاب

ممتم مطؿا ماظلقادقة موظرباذبفا مهلا ماظؿؼدؼؿ مؼؿؿ ماىزائرؼة ماظلقادقة صاألحزاب
م)اٌؤمترم ماظػرغلقة ماالدؿعؿارؼة ماظلقادقة مٌقاجفة متقحقدػا مرباوالت مسؾك اظرتطقز

م(.53-51اإلدالعل،محرطةمأحؾابماظؾقانمواىؾفةماىزائرؼةمظؾدصاعمسـمايرؼاتم

مإ مأن مذؽ ماالغػؿاحمال مإدي متعقد ماىزائرؼة ماظلقادقة مظؾقرطات ماالسؿؾار سادة
م مايرؼاتماظلقادقةمعـفامم1989اظلقادلماظذيمدذـفمددؿقر اظذيمغصمسؾكمسقدة

محرؼةمتأدقسماىؿعقاتماظلقادقة.

 اإلدالعي-غسؾة تارؼخ اظعامل اظعربي

-صمزبصصةمظؿارؼخماظعاملماظعربلم687صمعـمذبؿقعمم87:مأيم %م18,44
ماإلدالعلمسدامتارؼخماىزائر.
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وضعقاتمعشؽؾةمم3ثاغقيمومم1وضعقاتمعشؽؾةميفماظلـةمم3وحدةمتعؾؿقةمومم1أيم
مثاغقي.م3وضعقةمعشؽؾةم)صؾلطني(ميفماظلـةمم1ثاغقيمومم2يفماظلـةم

م محيظ مصؾؿ مشائؾا، ماٌغربماظؽؾري مبالد متارؼخ مؼؽقن مبقضعقة-ؼؽاد عشؽؾةمم-وظق
ماٌغربلم مباظؿارؼخ م"االػؿؿام مسؾك متـص مظؾؿـفاج ماظعاعة ماٌرجعقة مأن مرشؿ واحدة،

م". وحضاراتفمواسؿؾارماٌقروثماألعازؼغل

موالم ماٌرادؼة ماظدوظة ماٌغربماألضصكموال ميف ماظعؾقؼة ماظدوظة موال ماظلعدؼة ماظدوظة ال
ماظدوظةمايلقـقةمهظكمبعـاؼةميفماظؽؿابماٌدردل.

ماظػرغل مايؿاؼة ميفموطذظؽ مشائؾة مصإغفا ماظقرـقة مايرطات موال ماظؾؾدؼـ مسؾك قة
مظؾفزائرم محقلماظؿارؼخمايدؼثمواٌعاصر مأنمدرودا اظؽؿابماٌدردلماىزائريمرشؿ

م)عؼاوعةماألعريمسؾدماظؼادر اىزائرمم-عقجقدةميفماظؽؿابماٌدردلماظؿقغللمواٌغربل.
م(.…يفمسصرماظداؼاتم

يفمدرسماظؿارؼخمرشؿمأنمثقرةماظؿقرؼرمطاغتممصاالغؿؿاءماٌغاربلمؼؽقنمعغقؾامتؼرؼؾا
متـصمسؾكماظؾـاءماٌغاربلموأػؿقةماظعالضاتماظؿارخيقةمبنيمدولماٌغربماظعربل.

 غسؾة تارؼخ اظعامل اظـاظث

م % 13,25 مأي معـمم91: ماىزائر مسدا ماظـاظث ماظعامل مظؿارؼخ مزبصصة صػقة
مصػقة.م687ذبؿقعم

وحدةمتعؾؿقةمبمم1ثاغقيمومم2وضعقاتمعشؽؾةميفماظلـةمم4وحدةمتعؾؿقةمومم1أيم
مثاغقي.م3وضعقاتمعشؽؾةميفماظلـةمم5

ؼؽادمؼؽقنمشائؾام)سدامم-وػلمجزءمعـماظعاملماظـاظث-إنمتارؼخمأعرؼؽاماظالتقـقةم
ماظؽراؼقب متارؼخممأزعة مسـ محدؼث مال ماظؾاردة(. مايرب مضؿـ مععاىؿفا مؼؿؿ اظيت

مايرطاتم مسـ محدؼثمطذظؽ موال مواىـقبقة ماظقدطك ماألعرؼؽقة ماظؼارة ميف االدؿعؿار
ماالدؿؼالظقةماظيتمأدتمإديمزفقرماظدولماظؼقعقةمعـؾماظربازؼؾمواألرجـؿني..

محيظكمتارؼخمإصرؼؼقامأوالمثؿمتارؼخمآدقامثاغقامباظعـاؼة.

مسـدممغشري مألغفمحيدثماخؿالالميفماظؿقازنماظذيمجيبمأنمؼؼقم ماظؿعؿقؿ إديمػذا
اظصريورة درادةمتارؼخماظعامل.معـؾمػذاماالخؿزالمخيؾؼمظدىماٌؿعؾؿمضصقراميفمإدراكم

ماٌغربمماظؿارخيقة متارؼخ مشقاب مأعا ماظؿارخيقة. ماظروح ماطؿلاب مإدي مؼفقؽف إدراطا
وطأنماظعاملمماظؿؿقور ادلشرضيٌؿعؾؿمرؤؼةماظعربلمايدؼثمواٌعاصرمصإغفمؼعززمظدىما

اإلدالعلمؼؿشؽؾمعـمعرطزمميـؾفماٌشرقممبامصقفماظدوظةماظعـؿاغقةموأررافمػلم-اظعربل
مبالدماٌغرب.
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 غسؾة تارؼخ اظغرب )أروبا وأعرؼؽا اظشؿاظقة(

صػقةموػقمسددمصػقاتماظؽؿبمم687صػقةمعـمذبؿقعمم157:مأيم %م22,85
ماألربعة.

ثاغقيمموضعقاتمعشؽؾةميفماظلـةمم4وحدةمتعؾؿقةمبـمم1تؿقزعمػذهماظصػقاتمإديم
م مم1و مبـ متعؾؿقة م 4وحدة ماظلـة ميف م 2وضعقات مثؿ مم1ثاغقي، مبـ متعؾؿقة م5وحدة

  ثاغقي.م3وضعقاتمعشؽؾةميفماظلـةم

ماظعصرم ميف مأروبا ماظيتمذفدتفا ماظقحداتمتعاجلماظؿققالتماظؽربى عضاعنيمػذه
م)اظػرغلقةم ماظربجقازؼة مواظـقرات ماىغراصقة ماظؽشقف مو ماظـفضة معـؾ ايدؼث
ماظقحدةم مصقفا ممبا ماظؼقعقة موايرطات ماظصـاسقة ماظـقرة مثؿ مواألعرؼؽقة( واإلغؽؾقزؼة

مايربماظعاٌقة مثؿ ماألٌاغقة مواظقحدة متـاولمماإلؼطاظقة مؼؿؿ ماظـفائقة مويفماظلـة األودي.
مثؿم ماظػضاء موشزو ماظدوظل ماالغػراج مصرتة مثؿ ماظؾاردة موايرب ماظـاغقة ماظعاٌقة ايرب

ماغفقارماٌعلؽرماالذرتاطلمواالغؿؼالمإديماظؼطؾقةماألحادؼة..

 اظؿارخيقة يف اظؽؿاب ادلدردي س: األجـاجدول سام  2.5

مػاعني:اىدولمإديماإلجابةمسـمدؤاظنيممؼلعكمػدا

اظؿقازنمبنيماألجـاسماظؿارخيقةمجيقبمسـمدؤالمعػفقمماظؿارؼخموعقضقسف؟ممػؾم
ماظؿارؼخماٌدردلمؼـؿؿلماديماظؿارؼخماىدؼد؟

 تارؼخ ثؼايف
تارؼخ 

 اجؿؿاسي

تارؼخ 

 دبؾوعادي
 اظسـة تارؼخ سسؽري تارؼخ دقادي

 ص ص ص ص ص
 اظسـة 

 عؿودط

 ص ص ص ص ص
 اظسـة 

 ثاغوي

 ص ص ص ص ص
اظسـة 

 ثاغوي

 ص ص ص
 ص

 ص
اظسـة 

 ثاغوي

 ص ص ص
 ص

 ص
اجملؿوع 

 اظعام
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صاظـلبماًاصةمباألجـاسماظؿارخيقةمتشريمإديمأػؿقةماظؿارؼخماظلقادلممبػفقعفم
مصاألاظقضعاغل م( مسلؽرؼة ماظؿؼؾقدؼةمهؿؾمغلؾةم)أحداثمدقادقة جـاسماظؿارخيقة

م%     82.14

م)اجؿؿاعاظؿارؼخممّنإ ماظعام وثؼاصة(مالحيؿؾمدقىمماضؿصاد،،االجؿؿاسلممبػفقعف
ػقماظعؾؿماظذيماظؿارؼخمصػقةماظؿارؼخ.ميفمعػفقمماظؽؿابماٌدردلمم124أيمم17.86%

م مؼعينمغشاراتماظـكؾة مصفق مسؾقفا ماالدؿقالء موأذؽال مباظلؾطة والمماظلقادقة،ؼفؿؿ
ميفم ماظلقادقة مالمؼعؽسمدقىماظظقاػر مصفق مطاغتمأغقاسفا معفؿا ماظؾشر ؼعـكمبأسؿال

ماإلغلاغقة، ماظؿارؼخماظؿفارب معدردة متقار مإدي ماظؿصقر مػذا مؼـؿؿل مال ماظعؿقم سؾك
ماىدؼد.

 خالصة

مواضقةمسـماخؿاللماظؿقازنمبنيمماظؿقؾقؾماظؽؿلمالمؼؽػلموانمطان ؼعطلمغظرة
مبـقةم مهؾقؾ مإدي ماالغؿؼال مجيب ماظعامل. متارؼخ مدرادة مسـد ماظؿارخيقة اٌقضقسات

ماًطابماظؿارخيلماٌدردلمودالالتفماٌعرصقةموماإلؼدؼقظقجقة.

 : ادلعريف واإلؼدؼوظوجي . اخلطاب اظؿارخيي ادلدردي3

 عؿودط –: اظسـة اظرابعة  تؼوؼم أوظي ظؽؿاب اظؿارؼخ 1.3

 تؼدؼم اظؽؿاب

-2007م–دوممممم–اىزائرمم–:مطؿابماظؿارؼخ:ماظلـةماظرابعةمعؿقدطماظعـوان
مصػقةؼ.م175ػم2008

م:ماالذراف:مد/مؼقدػمعـاصرؼة:مأدؿادمجاععل،اهلقؽة

مزرزقمدرشقينم)عػؿش(،م–تأظقػ:مف/مبقععارفم)عػؿشة(مم

اسدادماًرائط:مم–ضادلموسؾلممععاىةماظصقر:مؼقدػم–تصؿقؿ:مس/مبقراسمم
مخاظدمبؾعقد.

 حتؾقل طؿي

م[،%29,15غلؾة:م] صػقةم51م:1953-1870اىزائرم

م[،%42,3غلؾة:م]صػقةمم74:م1962-1954اظـقرةماظؿقررؼةم

م[.%16,85غلؾة:م] صػقةم29اىزائرمواظؼضاؼاماظدوظقة:م

م ماٌعاصرة ماىزائر متارؼخ ماظؽؿاب مثالثةمم(2001-1870)ؼعاجل مسؾك باالسؿؿاد
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متذػبمحصةم مواظعامل. مواىزائر ماظؿقرؼر مثقرة ماىزائرؼة، ماظقرـقة مايرطة رباور:
م ماظػرتة مادي ماٌعاصرةمم1962-1954األدد مظؾفزائر ماٌؤدس مايدث متعؿرب ماظـقرة ألن

م)سقدةماظلقادةموتأدقسماظدوظةمايدؼـة(.

 تؼققم سام: ادلعريف واالؼدؼوظوجي يف اظؽؿاب ادلدردي

مإديمؼقعـا؟م1871:مٌاذامتارؼخماىزائرمعـمػقؽؾة اظؽؿاب

ساعام)بداؼةمتؽقؼـماٌقارـ(.مم15إديمم14ؼؿقجفماظؽؿابمإديمراظبمدـفمؼرتاوحمبنيم
ممبكؿؾػم ماىزائر متارؼخ مؼشؿؾ مال مإذ ماظقرينمغاضصا ماغؿؿاؤه مؼؽقن ماياظة، مػذه يف

متارؼ ميف ماظؽؿاب معادة متؽقن مأن مواألجدى، ماألحرى مطان مضدميامأرقاره. ماىزائر خ
وحدؼـاموػقمعامؼؿـادبمععمػدفمشرسماالغؿؿاءماظقرينمظدىماظطاظبمباظؿؽػؾمبؿارؼخم

ماىزائرمطاعالمذاعال.

ماٌـاػضةم ماٌؼاوعة ميف مدبؿزل مغاضصة مظقرـقة مؼعرض مصاظؽؿاب مأخرى بعؾارة
م6ظالدؿعؿار.

 عؼاربة تارخيقة ضقؼة: ػشاذة ادلعريف بشؼقه اظعؾؿي وادلـففي

م مواالضؿصادؼةمسرضمإغشائل مواظلقادقة ماالجؿؿاسقة مأبعادػا ماألحداثمسـ ؼػصؾ
موػقمعامؼؿـاضضمععماالواػاتمايدؼـةميفمدرادةماظؿارؼخ.

مدورم ماٌلؾؿنيماىزائرؼنيموتؼزؼؿ مسؾؿاء مذيعقة متقار متؽرسمشؾؾة متارخيقة رؤؼة
اماظـكؾةمسـدمهؾقؾمايرطةماظقرـقةماىزائرؼةموثقرةماظؿقرؼرم)حؿكماظلـداتمصغاظؾف

مٌؤرخنيمتابعنيمهلذاماظؿقار:مبقسزؼزمدعدماهلل،مبقصػصافموشريػؿ(.

مواجملاعؾة.م مسؾكماظؿؿفقد مؼؼقم مبؾ موهؾقؾفا مسؾكمتػلريماظظقاػر مؼؼقم عـفجمال
ُتدرسمثقرةماظؿقرؼرمدونماظؿعرضمظؾكالصاتماظلقادقةموشريػامبنيمضادتفا.ماظلـداتم

مزعـق مجداول مسرب محل مشري مجاف مظؿارؼخ متؼدم مباظقضائعمواٌقارد ماالػؿؿام مدون ة
ماظقحدةماظؿعؾقؿقةم واألحداثم)عاذامحدثموٌاذا؟مالمؼفؿماٌشرصنيمسؾكماظؽؿاب(.مأعا

صالمسالضةمهلامباظدرادةماظؿارخيقةمصفلمأضربمإديماظرتبقةمم–اظـاظـة:ماىزائرمواظعاملم
ماظلقادقة.مطانماألحرىمتؼدؼؿمضضاؼامدوظقةمأومإضؾقؿقةمثؿمذرحمعقضػماىزائرمعـفا
بدلماالػؿؿاممخبطاباتموأضقال.ميفماظؿارؼخ،مجيبمأنمغؾؿسمايقاةموأنمغربزماظػاسؾنيم

م7وػؿمحيققنماظقضائع،مؼعقشقغفاموؼؿػاسؾقنمععماظظروفمواظؿقدؼات.
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 تؼوؼم سام ظؽؿاب اظسـة األوىل ثاغوي: اظعصر احلدؼثم2.3

 تؼدؼم سام

ماألودياظعـوان مظؾلـة ماظؿارؼخ مطؿاب مدـةمم: مم مدوم مايدؼـة: ماظعصقر ثاغقي:
مصػقة.م128رؾعةمجدؼدةموعـؼقةمم2008-2009

م:ماذراف:مف/مبقععرافموؼقدػمعـاصرؼة.ػقؽة اظؿأظقػ

بؾؼادؿمم–دؽقـةمحّراثمم–عقدلماظلؾيتمم–تأظقػ:ماألداتذة:مدعقدةمداوديم
محاؼػ.

 تؼوؼم طؿي

م%[،25 غلؾة] صػقةم32م:1914-1453اظعاملماالدالعلم *

م%[،31,25غلؾة]صػقةمم40:م1914-1453اظؿققالتماظؽربىميفمأروبا:م *

م%[.33,60غلؾة]صػقةمم43:م1830-16اىزائرمايدؼـة:م *

م مايدؼث ماظعامل متارؼخ ماظؽؿاب مػلمم(1914-1453)ؼعاجل مرباور مثالث سرب
ماظلؾطـةماظعـؿاغقةموأروبامايدؼـةم)اظـفضةماألروبقة،ماظـقراتماظلقادقةمواإلطؿشاصات

ماىغراصقةمععمايرطةماالدؿعؿارؼة(مثؿماىزائرماظعـؿاغقة.

 تؼققم سام: ععرصة عؤررة مبـظور إدالعي

منريمتؼققؿامساعامظؾقحداتماظؿعؾقؿقةماظـالث.

9194-1453 اظعامل اإلدالعي واظدوظة اظعـؿاغقة:
8 

م مغلؾة متفدفمإديمم%25أخذ مسؾكموضعقاتمتعؾقؿقة ماظؽؿابموؼشؿؿؾ محفؿ عـ
مظؾدوظةم ماهلاعة ماظؿارخيقة مباحملطات مواظؿعرؼػ مواىغرايف ماظلقادل مذباظف هدؼد
مآلم مدؾطـة ماسبطاط مسـد مأصابؿف ماظيت مايضارؼة ماألزعة مجذور موتقضقح اظعـؿاغقة

مسـؿان.

عظاػرمضقةمسرضمتارخيلمودـداتمؼغؾبمسؾقفامعـظقرمإدالعلمؼلعكمإديمإبرازم
ماظعاملماإلدالعلمعـمجفة

مميـؾمعرطزماظعاملموحيؿقيمسؾكمعقاردمدطققةموبارـقةمػائؾة، *
مؼشؽؾمعؾؿؼكماظطرقماظؿفارؼةماظعاٌقةمودقضامساٌقةمغادرة، *
حيؿقيمسؾكمضقةمبشرؼةمسظقؿةمؼؿؽقنمعـمسدةمضقعقاتموأجـاسموػقمصققمػذام *

موذاكمعقرـمايضاراتمواظدؼاغاتماظلؿاوؼة.
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وؼفدفمإديمارجاعماسبطارفمإديمساعؾمخارجل:محرصماظغربمسربماظؿارؼخ،مسؾكم
رشؿمشقابماألدظةمم16رباربؿفموتدعريه.مصاظدوظةماظعـؿاغقةمخالصةمإدالعقةمعـذماظؼرنم

اظؿارخيقةماظيتمتؤطدمػذهماألرروحةموحرطاتماالغػصالماظيتمراظؿفامعـمتدبريماظغربم
خاللماظؼرنماظؿادعمسشرمصشؾتم"ٌرجعقؿفاممواالصالحاتماظيتمباذرػاماظؾابماظعاظل

م(.36اظؿغرؼؾقة"م)صػقةم

موراءم مطاغت ماظيت مايؼقؼقة ماألدؾاب ماخػاء مإدي ماإلدالعل ماٌـظقر مػذا ؼفدف
ممتؽـم مٌا مظقالػا مداخؾقة مودواصع مسقاعؾ مجقػرػا ميف موػل ماإلدالعل ماظعامل اسبطاط

ظلقادقةمواالضؿصادؼةماظغربمعـماصشالماصالحفموتؿفلدميفماظرطقدماهلقؽؾلمظألدسما
ماظعـؿاغقة ماألضؾقة مسؾقف متشرف ماعربارقري مظـظام ماظرطقدم-واالجؿؿاسقة مويف اظرتطقة

اظذيمؼعقدمإديمضقؼمذبالماظؿعؾقؿمواظـؼاصةمواتلاعفمباظطابعماظدؼينممواظـؼايفاظػؽريم
موسؼؾقةماظؿقفرمواالغطقاءمسؾكماظـػسماظيتمراظتماظـكؾةماظعاٌةمواظرمسقة.

مصشؾتمطاص معـمػؽذا ماظعـؿاغقة ماالعربارقرؼة متؿؿؽـ مومل ماحملاوالتماالصالحقة ة
سؾكمماألوربقة.مممامذفعماظدولم19مو18عقاطؾةمحرطةماظؿؼدمماظيتمعقزتماظؼرغنيم

ماظؿـازالتماظرتابقةم معـ مباٌزؼد ماظؼقام مسؾك معرة ميفمطؾ مواجؾارػا اظؿدخؾميفمذؤوغفا
مواالضؿصادؼة.

ماٌقضقسقةممأعا مواظروح ماظعؾؿل مظؾـؼد مصقػؿؼد ماٌـظقر مهلذا ماٌالزم ماٌـففل اظؾـاء
مواظعؼالغقةماظؿارخيقة.

 : وظقدة اظعؾم اظعربي!األوربقةاظـفضة 

متعقدم ماظـفضة معـطؾؼات مأن متؤطد ماظـزؼفة ماٌقضقسقة ماظدرادة م"إن مدـد: ؼؼقل
مادؿػاده موعا مادالعقة مععرصة معـ ماظغرب ماضؿؾلف معا مإدي ماظعؾؿاءممأدادا معـاػج عـ

مذووم ماٌؤرخقن مؼعزو مػؽذا مأدادل... مساعؾ مإدي مؼؿققل مإضايف مساعؾ اٌلؾؿني"
ماظعربل.مويفماظقاضع،م ماألروبقةمإديماظعؾؿ اظؿقجفاتماظعربقةماإلدالعقةمحرطةماظـفضة

م ماظؼرن مخالل مذاتقة مظؿؤدسمظػؽرمم15اغطؾؼتمبصػة ماظالحؼة متقاصؾتميفماظؼرون ثؿ
مإديمهر مؼدسق مطان مػقمجدؼد مصاالغلان م. ماٌؿقفرة ماظؼقاظبماٌقروثة معـ ماالغلان ؼر

مربقرمطؾماالػؿؿاعاتموالمدؾطانمشريمدؾطانماظعؼؾمواظؿؼدممممؽـ.

ععارفمحقلماظـفضةمتػؿؼدمإديماالغلفاممواٌـفج،مجعؾتمأبعادػاموعضاعقـفامشريم
ؾمأنماظـفضةمغاوةمسـمرّدةمصعم-بشؽؾمواضح-واضقة.مصاظلـداتمواٌقاردمالمتػلرم

ضدمدقطرةماظؽـقلةمسؾكماجملؿؿعماألروبلمدقطرةمتاعةم)إديمجاغبماظشؤونماظدؼـقة،م
ماظلقادقةم مايقاة موتراضب ماحملاطؿ موتؼققؿ مواٌلؿشػقات ماظؿعؾقؿ معؤدلات تدؼر

مواظعاعة(.
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مواظروعاغقة(،م م)اظققغاغقة ماظؼدمية ماٌؤظػات مإدي ماظرجقع متعين ماالغلاغقة صايرطة
ذيمؼعؿؿدمحرؼةماٌـاضشةمواظؿػؽريميفمطؾماجملاالتممبامتدردفامباألدؾقبماظـؼديماظ

ماظدؼـمواظلقادة.مواظـفضةماألدبقةمواظػـقةمواظعؾؿقةمأدتمإديمبروزمتػؽريمجدؼدم صقفا
ؼؤعـمبأنماالغلانمػقمعصدرماظؿشرؼعمواظػصؾمبنيماظدؼـمواظلقادةمضروريموأنماظؿؼدمم

مممؽـميفمذبالماٌعرصةمواالضؿصادمواجملؿؿع..

 9(: بني اظواضع و األدطورة1830إىل  16حلدؼـة )اظؼرن اجلزائر ا

اظقضعماظعامميفماٌغربماظعربلمبعدمدؼقطماظدوظةماٌقحدؼةمواظدوظةمم-أوال-ؼؿـاولم
ميفماىزائرمماظزؼاغقة ماظعـؿاغقة ماالؼاظة مظؿارؼخ مؼعرضمبؿػصقؾ مثؿ ماٌغربماألودط. يف

مادؿؼالهلام مسؾك مواظؿأطقد ماٌؿقدط ماألبقض ماظؾقر محقض ميف مغػقذػا مسؾك باظرتطقز
م43صػقةمعـمذبؿقعمم34) (1830-1671)ودقادتفا.مؼؿؿماظرتطقزمسؾكمسفدماظداؼاتم

وػقم-صػقة(ممظؾدالظةمسؾكمأنماىزائرمحؼؼتمموحدتفاماظرتابقةمخاللمػذهماظػرتةم
وصرضتمدقادؿفاموادؿؼاللمعؤدلاتفامإزاءماظلؾطـةماظعـؿاغقةمويفمعقاجفةمم-صققح
م ماألوربقةاظدول م: مدـد مؼؼقل م ». معـ مابؿداًء م)!!!( ماىزائرؼقن مأخذ م1671ظؼد

مؼ مؼعقدوا ممل مدوظؿفؿ. مرئقس مبأغػلفؿ موزائػمؼـؿكؾقن مإاّل ماظلؾطان مٌؾعقث رتطقن
م«. ذرصقة

صػقات(مم8ؼعرضمربقرم"اىزائرمايدؼـة"مظؿارؼخماجؿؿاسلمواضؿصاديموثؼايفم)
ؼفدفمإديمتؼدؼؿمصقرةمعـاظقةمجملؿؿعمجزائريمعؿؿادؽمؼعقشمرخاءماضؿصادؼامومنقام
ماظدرادةم مسؾك ماظذاتمال مسؾكمذباعؾة متؼقم مغظرة موػل مدوظؿف؛ معع مواغلفاعا ثؼاصقا

م مدـد مؼؤطد ماظـؼدؼة. م »اظؿارخيقة ماظدوظة موحدودممةاىزائرؼعقالد مععقـة ذاتمععامل
إنم »وؼشريمدـدمآخرم«م دقةمواضؿصادؼةمواجؿؿاسقةعردقعة..متؽقغتمصقفاموحدةمدقا

مسادال. مباألػاظلمحؾقػا مطاغتميفمسالضؿفا ماظرتطقة م األضؾقة وحؿكماظـقراتماظشعؾقةم«
موتؽاظبم ماألجـيب ماظؿقرؼض موظقدة مصفل ماٌرطزؼة ماظلؾطة موجف ميف مضاعت اظيت

م!!.األوروبقني

م مبني مبؼقت ماظلقادقة ماظلؾطة مأن مإدي مبقضقح ماحملقر مؼشري ماظطائػةمال أؼدي
م)سائداتم ماظؾالد مخبريات مادؿأثرت ماظيت مورؼاس( م)اغؽشارؼة ماظعـؿاغقة اظعلؽرؼة
متـدعجميفماجملؿؿعموملمتـػؿحمسؾكم موادؿؾدتمباظـػقذمصؾؿ اظؼرصـةمووارةمايؾقب(
مذرائقف،مترصضماذراطفاميفمإدارةماظؾالدموتلقريمذؤوغفا،معـؾؿامحدثميفمتقغس.

م  

                                                                                                                                        
م.12-32اٌصدرمغػلفمصمصم:مم 9



 حمؿد شامل

711 

خاءماضؿصاديمؼشؿؾمذرائحماجؿؿاسقةموادعةمظؽـفمؼؿقدثماظؽؿابماٌدردلمسـمر
معـمدؽانم مأرواحماظعدؼد ماظيتمطاغتمهصد ماظػؿاطة ماألوبؽة دؽتمسـماجملاساتمو
اٌدنمواألرؼاف.متـؿجمػذهماظػقاجعماظعاعةمسـمأدؾابمرؾقعقةمعـؾماىػافمواظزالزلم
مطاع ماظيتمسّؿتمعؼارعات ماظؿؿرد ماالغؿػاضاتموحرطات ميف متؿؿـؾ مبشرؼة ؾةموأخرى

موداعتمزعـامرقؼال.

معـم معغاؼر مبشري مربقط مودط مسلؽرؼة مأضؾقة ماظعـؿاغل، ماىـد معـؾ ماظقاضع، يف
اظرساؼاماألػاظلمداسدػامعرطبماظلقطرةمسؾكمايػازمسؾكمذاتقؿفا.مصؿؿلؽتمباظؾلانم
موارتدتم اظرتطلموتعؾؼتمباٌذػبمايـػلمصاغػردتممبلاجدموضعتمهتمتصرصفا

م مدـة مإدي ممتقزتمبفا ماحؿاللم1830أزؼاء مضقة مإدي ماظعـؿاغققن مايؿاة مهقل مػؽذا .
مشاؼؿفؿماظؿغؾبمواظؿؿؿعمباًرياتمبادؿمايؿاؼةماإلدالعقة.

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

 حتؾقل طؿي

مباظؽػاءاتممؼؿقدث مظؾؿؼاربة موصؼا مدروسموعؾكصاتمم–اظؽؿابماٌدردل مسـ ال
م مإؼضاح ماٌعرصقةمم–وودائؾ ماظؽػاءات متـؿقة مإدي مترعل موعقارد مدـدات مسـ بؾ

واظقجداغقةمظدىماٌؿعؾؿني.مصاٌؼصقدمظقسمتؾؾقغمععؾقعاتموععارفمبؾموضعماٌؿعؾؿنيم
مغشاراتمصؽرؼة.ميفموضعقاتمؼلؿـؿرونمصقفامععارفمضؾؾقةموععارفمجدؼدةمسـ

اظوضعقة اظؿعؾقؿقة األوىل: اظسقادة االدؿعؿارؼة يف اجلزائر وجتدؼد ادلؼاوعة 
مم1953-1870ماظورـقة

 ادلعارف ادلسؿفدصة باظؾـاء

ماظؼقاغنيماًاصةمٌصادرةماألراضل.

مدقادةماالدؿقطان.

مادؿؿرارماٌؼاوعةماظشعؾقة.

مبقادرماظـضالماظلقادل.

 ادلعارف ادلسؿفدصة باظؾـاء

ماظؼقاغنيماًاصةمٌصادرةماألراضل.

مدقادةماالدؿقطان.

مادؿؿرارماٌؼاوعةماظشعؾقة.

مبقادرماظـضالماظلقادل.
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مغصقصموجداولمووثائؼمحقل:

مدقادةماإلدعاج.

مدقادةماالدؿقطان.

مدقادةماالدؿقطان.

مدقادةماظؿـصري.

م مظغة ماظػرغلقة م)اظؾغة ماظػرغلقة دقادة
مأجـؾقة(.رمسقة،ماظؾغةماظعربقةمظغةم

ماإلدارؼةماالدؿعؿارؼة.ماٌؤدلات

مغصقصموجداولمزعـقةمووثائؼ:

ماٌؼاوعةماظقرـقة.

ماٌؼاوعةماٌلؾقة.

ماٌؼاوعةماظػؽرؼةم)؟(.

ماٌؼاوعةميفماىـقبم)تقارق(.

 اظـؿائج األوظقة

مغؾؿحمعـمخاللماظؿقؾقؾماظؽؿل:

تؿعؾؼمبإغشاءمتقزقػمدـداتمالمسالضةمهلامباظقضعقاتماظؿعؾؿقةم)عـالمضقاغنيم 
م ماظؾقرصة موصؿح ماىؿرطقة مايقاجز موإظغاء ماىزائر مباظؼقاغنيمم–بـؽ مضائؿة ضؿـ

ماًاصةمباٌصادرة(.

اظرتطقزمسؾكمأحداثموزقاػرمتارخيقةميفمعـارؼمعـماىزائرمدونمشريػامؼشقهم 
مصقرةماهلؾةماظشعؾقة.

ظؾغةماظرتطقزمسؾكماظـكؾةماٌعربةم)احملاصظقن(مسؾكمحلابماظـكؾةماٌـؼػةمبا 
ماظػرغلقةماٌؿفؿةمباظذوبانميفماجملؿؿعماظػرغلل.

خطابمتارخيلمؼعؿؿدمسؾكماٌؾاظغةمواظعارػةمأطـرمعـفمسؾكماظؿقؾقؾمواظـؼدم 
م10)حدودماظشعقرماظقرينمعـال(.

 اظوضعقة اظؿعؾقؿقة اظـاغقة: االدؿعؿار اظػرغسي يف اجلزائر: األدؾاب واظظروف

 ادلعارف ادلسؿفدصة باظؾـاء
مايرطةماالدؿعؿارؼة.زروفم

مأدؾابمايرطةماالدؿعؿارؼة.

مأػدافمايرطةماالدؿعؿارؼة.

 اظـشارات ادلطؾوبة 
مادؿقعابم مبفدف مواداءات غشارات

معػفقمماالدؿعؿار.
مادؿكالصماألػدافمواألدؾاب.
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مغصقصموخرائطمووثائؼمحقل:
ماظظروفماظعاعةميفماىزائرموصرغلا.

ماضؿصادؼةم م)دقادقة، مايؼقؼقة األدؾاب
مواجؿؿاسقة(.

ماظذرائعماظػرغلقة:محادثةماٌروحة.

مغصقصموخرائطمووثائؼمحقل:
مأػدافماالحؿاللماظػرغللمظؾفزائر.

 األوظقة اظـؿائج

غظرغامإديماظؽؿابم)اظلـةماظـاغقةمثاغقي(معـمزاوؼةمشاؼاتماظؿعؾقؿ،مندمأغفممإذا
مايدؼثم مصاظؿارؼخ ماالغػؿاح. مضقؿ معع مؼؿؿاذك مال معـطؼا معضؿقغف ميف -1815)حيؿؾ

مأغؿفتماظرأمساظقةماظيتمخؾؼتماالدؿعؿارم(1953 موّظدماظـفضةماألروبقةماظيتمبدورػا
مؼة.أعاماالدؿعؿارمصأصضكمإديمايرطاتماظؿقرر

مغظرةمزبؿزظةمظؾؿارؼخمتـشئمظدىماٌؿعؾؿنيمرؤؼةمصقفامسداءمظؾغربمذيؾة.

مغؾؿحمعـمخاللمضراءةمأوظقةمظؽؿابماظؿارؼخميفماظلـةماظـاغقةمثاغقيمعاؼؾل:

غلؾةمطؾريةمعـماظقضعقاتماظؿعؾؿقةمتؿـاولمتارؼخماىزائرميفموضتمطانمجيبمصقفم
ماٌغربماظعربلموتارؼخماظعامل.عراساةماظؿقازنمبنيمتارؼخماىزائرموتارؼخم

مسؾكم متؼقم مشريمأغفا مواضقا. متأرريا ماظقرـقةمًطابماظؿارؼخ ماإلؼدؼقظقجقا تؤرر
سـاصرمتلؿدسلماظعارػةمأطـرمعـمأنموـدماظـؼدمواظؿقؾقؾ.ماالسؿزازمباٌاضلماظقرينم
م)أبطالموعقاضػ(مػقمسـقانمدرسماظؿارؼخ،مالماظؾقثميفمضقاغنيماظؿطقرماظؿارخيل.

م مععارفمإن مإدي محيقؾ مأشؾؾفا ماظؿعؾؿقة، ماظقضعقة مردؿ ميف اظلـداتماظيتمتعؿؿد
11ضدميةمأومععطقاتمضؾقؾةماظـؼدمواظؿقؾقؾ..

1945: اظعامل بعد  طؿاب اظسـة اظـاظـة ثاغوي 3

 اهلقؽة واإلذراف

دبصصمتارؼخمم–:مد/مععفدماظؾشريماظشـقيتم:مأدؿاذماظؿعؾقؿماظعاظلماإلذراف 
مضدؼؿم

مػؾالمغقرماظدؼـمم–صاحلمعـقغرمم–:مغقرماظدؼـمظقذـمماظؿأظقػ

م1رؾعةمم-:موزارةماظرتبقؼةماظقرـقةم:ماظدؼقانماظقرينمظؾؿطؾقساتماٌدردقةاظـشر
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مم2008-2007اىزائرمم–

 سـاوؼن، سدد اظصػقات، غسب عؽوؼة

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

 وحدة تعؾؿقة اظصػقاتسدد  غسب عؽوؼة

مصػقةمم71 %30.86 1989-1945.متطقرماظعاملميفمزؾماظــائقةماظؼطؾقةم

1989-1945 .ممتطقرماظعاملماظـاظث  صػقة 67 %29.13

مصػقةم89م %38.87 1989-1919.مماىزائرم:م

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

 وجزئقة 

متػفريممسرضت ماألودي متـاوظت متعؾؿقة موضعقات مًؿس ماألودي ماظؿعؾقؿقة اظقحدة
مايربم مبعد ماظعامل ماألدؾابموعالعح متؼدؼؿ مبدون م ماظقاباغقة ماٌدن ميف ماظذرؼة اظؼـؾؾة
مصؿـاوظتمهتم ماظـاغقة مأعا مواألػداف( م)اإلدرتاتقفقاتمواظقدائؾ ماظدوظقة واظلقادة

ماظعاملميفمزؾماظؼطؾقةماظــائقةم،م اٌقاجفةمبنيماٌعلؽرماإلذرتاطلمواٌعلؽرمسـقانم
ماظؿقاظػتماظعلؽرؼةم"حؾػمواردقم اظغربلم)اٌشارؼعماإلضؿصادؼةمطؿشروعمعارذالمو
وحؾػماظـاتقمبشؽؾمخاص"(مواظلؾاقمسبقماظؿلؾحمبنيماٌعلؽرؼـمثؿمعؼاوعةماظشعقبم

مًطرمايربم)حرطةماظلالمماظعاٌل(.

م معقال ماظقضعقؿني مػذؼـ معضؿقن مسؾك ماٌؿقدةمؼالحظ ماظقالؼات مأرروحات سبق
األعرؼؽقةمسـدمتػلريمأدؾابمايربماظؾاردةموزروفمضقامماظدميؼرارقاتماظشعؾقةميفم

م:مطدمػذهمايؼقؼةمغؽؿػلمبذطرمأحدػاأوروباماظشرضقةم.ممثةمسدةمغصقصميفماظؽؿابمتؤ

ؼؼقل،متعؾقؼامسؾكمصقرةمتشريمإديمحرسمضرؼعمظقـنيم"ظؽـمحؾػاءمايربمطاغقام
اكمتاممأنماإلهادماظلقصقاتلماظذيمدصعمجبـقدهماديمداحاتماظقشكمظريصعقامسؾكمإدر

سؾؿمبؾدػؿمصققماظراؼخم،مملمؼؽـمإدراكممضصدهمدبؾقصماوروباممعـمخطرماظـازؼةموأمنام
م7.12هؼقؼمأصؽارماظرجؾماظذيمحيرسمضرحيفمبصراعةموإغضؾاطمدونمطؾؾ..."مص

ماألجدىمم معـ م–طان ماإلتػام–تربقؼا مغصقصمسـ مبقدؿدام(مضقاتم)ؼاظطةتؼدؼؿ ،
وتقضقحمأػدافماظلقادةماألعرؼؽقةمواظلقادةماظلقصقاتقةمم)عؾدأمتروعانمعؼابؾمدقادةم
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مصالم م. ماٌقضػماظذيمؼالئؿف مظقكؿار مظؾؿؿعؾؿ متركماٌؾادرة مثؿ مظلؿاظني( ذرؼطمايؿاؼة
معقضػماظقالؼاتماٌؿقدةم مصقف مؼربر متروعان مغعرضمظـصماظرئقسماألعرؼؽل مأن جيدر

مةمدونمتؼدؼؿمغصمأخرمحيؾؾمعقضػماإلهادماظلقصقاتل.ماألعرؼؽق

مغصقصم مسرب ماظؾاردة، مايرب مزؾ ميف ماظدوظقة ماألزعات ماظـاظـة ماظقضعقة تعاجل
موأزعةم ماظلقؼس موحرب ماظؽقرؼة مايرب مو مبرظني مبأزعة متؿصؾ معؿقازغة وهاظقؾ
ماإلغػراجم معلاسل متعرضمهتمسـقان ماظرابعة ماظؿعؾؿقة ماظقضعقة مأن مإال اظؽراطقب،
اظدوظلماظدوظلمظؼضاؼامتارخيقةممتقزمزروفمماإلغؿؼالمعـماظؼطؾقةماظــائقةمإديماألحادؼةم
ماًؿلقـاتمواظشرطاتماٌؿعددةم معـذ م ماظدوظلموعؤدلاتف ماظـظام معالعح معـؾ اظؼطؾقة

ماىـلقاتمواظعالضاتمبنيماظشؿالمواىـقب.

اظوضعقات  بني: شقاب االغسفام 1989-1945تطور اظعامل اظـاظث: 
 اظؿعؾقؿقة و اظؿارؼخ االجؿؿاسي و االضؿصادي

مأر مسؾك ماظـاغقة ماظؿعؾقؿقة ماظقحدة ماألودياذؿؿؾت متـاوظت متعؾقؿقة موضعقات مبع
ممنقم مو ماظعاٌقة ماظؿقترات مزؾ ميف ماالسبقاز مسدم مطؿؾة مغشأة معـؾ معقضقسات واظـاغقة

م معصر مصقؿـام، م)اهلـد، مإصرؼؼقا مو مآدقا ميف ماظقرين ماظؿقرر ماظـقرةم52حرطات ،
ماىزائرؼة،مطقبا،متقغس،مدـغال،مدقرؼامومظؾـان(

معـؾماظؿدخؾماظعلؽريم متارخيقة ؼالحظمسؾكمعضؿقنمػذؼـماظقضعقؿني:مأخطاءا
ملمؼؽـمبؼرارمذبؾسماألعـماظدوظلمبؾمبؼرارمم(52-50)األعرؼؽلميفمايربماظؽقرؼةم

ومدقءمبرذبةماىؿعقةماظعاعةمومإدراجمغصقصمالمسالضةمهلامباٌقضقعم)غصماظؽعؽل(م
ماٌقضقساتمعـؾماٌـظؿةماظػرغؽػقغقةماظيتمأدذبتمحبرطةماظؿقررماظقرينميفمإصرؼؼقا.

ماظؿؿزقم مإدي مأصضت ماظيت ماظلقادقة ماألزعات ماظرابعة مو ماظـاظـة ماظقضعقؿان تعاجل
مإصرؼؼقا مو متـاوظتماظؿفاربماظقحدوؼة مطؿا مباطلؿان مضربصمو مو ماظلقادلميفماظؽـغق

(مومأثرمدؼقطماالهادماظلقصقيتمسؾكمحرطةمسدمماالسبقازمم77ماظعاملماظـاظثم)ذبؿقسةو
ماظعراق م)حرب ماألعرؼؽقة ماهلقؿـة مسرضة مأصؾح ماظذي ماظعربل ماظعامل اظؼضقةمم-و

ماظػؾلطقـقة(م.

مباىؿؾةمؼالحظمسؾكمعضاعنيماظقحدتنيماظؿعؾقؿقؿنيماألوديموماظـاغقةمعامؼؾل:م-

ماظؿارخيقة.تؽرارميفماٌعطقاتمم-

ماالغلفاممبنيماظقضعقاتماظؿعؾقؿقةم.شقابمم-

سرضمتارخيلمؼؼقممسؾكماظؿعؿقؿمالماظدرادةماٌؿأغقةمظألدواتماظؿارخيقةم)عـؾ:مم-
مشقابمأدؾابمإخػاقماظؿفاربماظقحدوؼةميفماظعاملماظعربل(.
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سدممتـاولماظؿارؼخماالضؿصاديمإذمطانمعـماظضروريمتـاولماظؿفاربماظؿـؿقؼةميفمم-
ماظشؿاظقة...مإذمتؤطدمعؼدعةماظؽؿابمماظعاملماظـاظثم)اظصني، اهلـد،ماظربازؼؾ،مطقرؼا

مايقاتقة ماظؿطقرات مو ماظؿغريات مذيقع مؼشؿؾ متارخيقا ماٌعاصر ماظعامل م" ماٌدردل:
مغفاؼةم معـذ ماظؾشرؼة ماظيتمعّرتمسؾك ماٌادؼة مو ماظؿؼـقة مو ماظلقادقة مو واإلؼدؼقظقجقة

م.7ايربماظعاٌقةممومأوصؾؿفامإديمحاظؿفاماظراػـةم"مص

رؤؼة  -1919اجلزائر عن  تؾؾور اظعؿل اظورين اىل اظعؿل اظورين 
 13تؾفقؾقة

متارؼخم مشطت متعؾقؿقة موضعقات مأربع مسؾك ماظـاظـة ماظؿعؾقؿقة ماظقحدة اذؿؿؾت
م معـ ماظقرـقةمم1989-1919اىزائر مايرطة متطقر ماألوظل ماظؿعؾقؿقة تـاوظتماظقضعقة

)االواهممظالواػاتماظلقادقةماٌكؿؾػة،مصعرضتم1954اىزائرؼةماٌعاصرةمإديمدـةم
مغاضشتم مو ماالدؿؼالظل( ماالواه مو ماإلصالحل ماالواه مو م، معشروعمأاالغدعاجل بعاد

ثؿماغؿؼؾتمإديمأحقالماىزائرمم1937-1936وماٌؤمترماإلدالعلمم1935صققظقتمم-بؾقم
م(م.1945عايمم08ومأحداثمم1943خاللمايربماظعاٌقةماظـاغقةم)بقانمصقػريم

ساىتمإسادةمبـاءمايرطةماظقرـقةماىزائرؼةم)أحزابمورـقةمذاتاًري،موميف
عطاظبمأطـرموضقحامػدصفاماالدؿؼاللم(مثؿمغشقبماألزعةميفمحرطةماالغؿصارمظؾقرؼاتم

ماظدميؼرارقةمومبروزماظؿقارماظـقريماظذيمخططمظؿػفريمثقرةماظؿقرؼر.

اظؿقرؼرميفمعرحؾؿفاماألودي،مأعاماظقضعقةماظؿعؾقؿقةماظـاغقةم،صعرضتمٌلريةمثقرةم
مصرغلا مصعؾ مردود مثؿ م، معـفا ماظقرـقة ماألحزاب معقاضػ مو مضقاعفا مزروف مصـاضشت

مواظدولمعـفام.

م مبعد مإديممذظؽ،و مو ماظعلؽرؼة مو مدقادقة ماظـقرة مظؿـظقؿات مباظؿقؾقؾ تعرضت
ماظػرغللم ماالدؿعؿار مخطط متؿفاػؾ مأن مدون ماظدوظقة ماحملاطؿ ميف ماىزائرؼة اظؼضقة

مقفا.ظؾؼضاءمسؾ

 1960ؿظاػراتمدؼلؿربمطوميفماألخريم،متـاوظتماهلؾاتماظشعؾقةماٌلاغدةمظؾـقرةم

م.1961أطؿقبرمم17وم

مؼالحظمسؾكمعضؿقنمػؿنيماظقضعقؿنيم:

مهؾقالمدطققامظؾكالفماظؼائؿمبنيماٌرطزؼنيموماٌصاظقنيماذمالؼربزمػذاماظؿقؾقؾم-
م.اواهماٌرطزؼنيماإلصالحلمبقضقح
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مالرروحاتم- ماظقرـقةممعقال مايرطة مبـقة مهؾقؾ مسـد ماٌلؾؿني ماظعؾؿاء ذيعقة
ماىزائرؼةم.م

وسرضتممتعؿقؿامظؾكالصاتموماظؿـاضضاتماظيتماخرتضتمتـظقؿاتمثقرةماظؿقرؼرم-
علريتفامظؾكطر.م)خالصاتمبنيماظؼادةمسؾكماثرمعؤمترماظصقعام،ماظـزاساتماظعروذقةم

مواإلضؾقؿقةميفمبعضماظقالؼاتم..(م

مغاضشتماظقضعقةم ماظقرـقة، ماظدوظة موبـاء ماظقرـقة ماظلقادة مادؿعادة هتمسـقان:
ماظػرغلقةم موايؽقعة ماظقرين ماظؿقرؼر مجؾفة مبني ماٌػاوضات ماظـاظـة، اظؿعؾقؿقة

م مإؼػقان ماتػاضقات مإدي ماٌكؿؾػة م 18-7وجقالتفا موإسالنم1962عارس ماالدؿػؿاء مثؿ ،
م ماظقرين ماظؾـاء مزروف مساىت مطؿا مواظلقادلماالدؿؼالل، ماالضؿصادي ماجملال يف

م.(1989-1962))زبططاتماظؿـؿقةموتردقخماظـظامماظلقادلم

أعاماظقضعقةماظؿعؾقؿقةماظرابعة،مصؿـاوظتمهتمسـقانم:متأثريماىزائرميفمحرطاتم
محرطاتم معلاغدة ميف ماٌؿؿـؾة ماىزائرؼة ماًارجقة ماظلقادة مأبعاد ماظقرين، اظؿقرر

مواظع ماظقرينميفمإصرؼؼقا مإديماظؿقررماظؿقرر مواظدوظقة ميفماحملاصؾماإلضؾقؿقة املمواظدسقة
ماظؼضقةم موتدسقؿ مجدؼد مساٌل مغظام مإضاعة مإدي مواظلعل ماٌلؿؼؾة مواظؿـؿقة االضؿصادي

ماظػؾلطقـقة.

مؼالحظمسؾكمعضؿقنماظقضعقؿنيماظؿعؾقؿقؿني:

مخطابمتارخيلمؼلؿـدمإديمععطقاتمعػصقظةمسـمدقاضاتفاماظؿارخيقة، 

مراسلماألحداثماظؿارخيقة،مممعؼاربةمدقادقةمالمت 

ماٌكططاتم  ماظقرين: ماظؾـاء مسؿؾقات مهؾقؾ مسـد ماظـؼدؼة ماظرؤؼة شقاب
ماإلمنائقةمواالغؿؼالمعـماظـظامماظلقادلمذيمايزبماظقاحدمإديماظؿعددؼةمايزبقة.م

 خالصة ساعة

مايدؼثم ماالدالعل ماظعامل متارؼخ ماظيتمسرضـاػا ماألربعة ماٌدردقة ماظؽؿب تؿـاول
مم(1453-1914) مواٌعاصر مايدؼث ماىزائر مأروبامم(1990-1516)وتارؼخ وتارؼخ

ميفم ماظعاملماٌعاصر موتارؼخ ماظصـاسقة( مواظـقرة مواظـقراتماظربجقازؼة ايدؼثم)اظـفضة
ظقؾقاميفم-اٌغربماألضصك-وضتمؼؿؿمصقفمتعؿقؿمذؾفمطؾلمظؿارؼخماٌغربماظعربلم)تقغس

ؿمأنماظؽؿبماٌدردقةماظلابؼةمطاغتمتعـكماظعصرمايدؼث(موتارؼخمأعرؼؽاماظالتقـقةمرش
ماظؿعؿقؿمألغفمحيدثماخؿالالميفماظؿقازنماظذيم ماظؿارؼخموظقمغلؾقا.مغشريمإديمػذا بفذا
جيبمأنمؼؼقممسـدمدرادةمتارؼخماظعامل.موعـؾمػذاماالخؿزالمخيؾؼمظدىماٌؿعؾؿمضصقرام

رخيقة.مإضاصةمإديميفمإدراكماظصريورةماظؿارخيقةمإدراطامؼفقؽفمإديماطؿلابماظروحماظؿا
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ذظؽ،مصإنمشقابمتارؼخماٌغربماظعربلمايدؼثمواٌعاصرمؼعززمرؤؼةماظؿؿققرماٌشرضلم
مأدادام-وطأنماظعاملماظعربل ماظعـؿاغقة اإلدالعلمؼؿشؽؾمعـماٌشرقماظعربلمواظلؾطـة

تـؿؿلماىزائرمحضارؼاموتارخيقامإديماٌغربماظعربل:محؼقؼةمشػؾمسـفاماظؼائؿقنمسؾكم
ماظؽؿبماٌغربقةمواظؿقغلقةماظيتمصقاشةمعـفا جماظؿارؼخماٌدردلميفمحنيمتؤطدمسؾقفا

مدبصصمجاغؾامالمؼلؿفانمبفمظؿارؼخماىزائر.

مباظدرادة،م ؼؿؿقزماًطابماظؿارخيلماٌدردلماظذيمتلقضفماظؽؿبماظيتمتـاوظـاػا
ماظؿقؾقؾم مسؾك ماظؼدرة ماطؿلاب مإدي ماٌؿعؾؿ متفلء مال متربقؼة موغشارات مبعارف
متشفعم متؼرؼريمال موصػل مذاتمعضؿقن مشاظؾفا ميف ماظلـداتماٌؼدعة مألن واالدؿـؿاج

مالغقةماظؿارخيقة.سؾكماظـؼذموالمتؽرسمظدؼفماظروحماٌقضقسقةمواظعؼ

إنمضقؿماظؿلاعحمواإلغػؿاحمسؾكمايضاراتمتؽادمتؽقنمشائؾةميفماًطابماظؿارخيلم
اٌدردلمألنمػذاماألخريمؼفؿؿمباظصراعمواٌقاجفةمضؾؾماػؿؿاعفمباظؿػاسؾماالجيابلمبنيم

مايضاراتمإذمؼصقرماظغربمسدوامأبدؼامظؾعاملماإلدالعل.

مصاظـفضةماألروبقةمأغؿفتماظرأمسا مأغؿفتماالدؿعؿارمػؽذا ظقةمواظرأمساظقةمبدورػا
اإلدالعلموتلؾبميفماسبطارف:مرؤؼةمأضؾمعامؼؼالمسـفامأغفام-اظذيمدّعرماظعاملماظعربل

متؼقممسؾكماالخؿزالمواظؿؾلقطموالمتؤطدػاماظدراداتماٌقضقسقة.

مبعددم مصقفمدقاءمتعؾؼماألعر معؾاظغا حيؿؾمتارؼخماىزائرمايدؼثمواٌعاصرمحفؿا
معـماظصػقاتمأ م)أطـر ماظقحداتماظؿعؾقؿقة مسدد ماٌعؾقعاتم%50و متؽرار مإديمدرجة )

اظؿارخيقةمواٌقضقساتماٌدرودةم)خاصةماالدؿقطانموايرطةماظقرـقةموثقرةماظؿقرؼر(.م
مغزسةم مصرضؿف مأم ماىزائريمظدىماٌؿعؾؿ مأػدافمشرسماإلغؿؿاء مؼػقد ماالصراط ػؾمػذا

مذا-سربقة مذباعؾة مسؾك متؼقم مروعاغلقة مبعدػامادالعقة معـ معؾؿقرة مجزائرؼة ت
ماألعازؼغل؟

 ادلصادر و ادلراجع

ادلصادر: .9

.1001ؼـاؼرمدـةمم13اظؼاغقنماظؿقجقفلمظؾرتبقةماظقرـقة،مماىرؼدةماظرمسقة،مم -

مظؾفـةماظقرـقةمإلصالحماٌـظقعةماظرتبقؼة،مرئادةماىؿفقرؼة،م  ماظعام اظؿؼرؼر
.1007اىزائرم

مظؾدراداتم  ماظقرين ماٌعفد مرؾعة متقغس، ميف ماظرتبقؼة ماٌـظقعة إصالح
.1000االدرتاتقفقة،ماىزائرم

ماظؿؽقؼـ،م  مو مباظرتبقة ماًاصة ماظؾفـة ماظؿؽقؼـ، مو مظؾرتبقة ماظقرين اٌقـاق
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.7999اظرباطم

اظؽؿاب ادلدردي: .2

ماظعاملمايدؼثم  ماظرتبقيمم7972-7160تارؼخ ماٌعفد مثاغقي(، ماألودي )اظلـة
.7919رين،ماىزائرماظق

ماظقرين،م  ماظرتبقي ماٌعفد مثاغقي(، ماظـاغقة م)اظلـة مايدؼث ماظعرب تارؼخ
.7913اىزائرم

.7913اظؿارؼخماٌعاصرم)اظلـةماظـفائقة(،ماٌعفدماظرتبقيماظقرين،ماىزائرم 

اظؿارؼخ،ماظلـةماألوديمثاغقي،ماظدؼقانماظقرينمظؾؿطؾقساتماٌدردقة،ماىزائرم 
1001-1001.

ماٌدردقة،م  مظؾؿطؾقسات ماظقرين ماظدؼقان مثاغقي، ماظـاغقة ماظلـة اظؿارؼخ،
اىزائر.

ماٌدردقة،م  مظؾؿطؾقسات ماظقرين ماظدؼقان مثاغقي، ماظـاظـة ماظلـة اظؿارؼخ،
اىزائر.

- Histoire : 1
er

 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. 

:ادلراجع .3

مرب  مملـحومؿدشامل متـلقؼ)رععقن موػران،مم(، م، ماظؿارؼخ، مؼدرس طقػ
.7991م،طرادؽ

- Le manuel scolaire – (actes de Colloque), Tunis, 1986 

- Chitour, C ., Le Système éducatif Algérien, Alger, 2002 

م7991م–أجزاء(ماظدارماظؾقضاءم3ذبؿؾمتارؼخماٌغربم)م،اظعرويم)سؾدماهلل( 

.7991عػفقمماظؿارؼخ،مبريوت،مم،اظعرويم)سؾدماهلل( 
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.7916م،عامػقماظؿارؼخ؟مترذية:مبقارمسؼؾ،مبريوتم،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. 


