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ما بين  يت واملششكيت في الجضائشباملغاس  الّصحافتشكاليت اهتشاس ا
 *وهواحيها أهمـورجا جلمسـان > 91;0و 91;0

 (1,2)محمذ اللوسصو

  الجواهب املىهجيت للموضوع

 التساؤالث  أ.

 
 
ت بحن مؿخٗمغة الجؼاثغ الاؾدُُاهُت وباقي الٟٗالُاث  الخىانل مىيٕى لق٩ الخًاٍع

ُ   هاظؿا ومكغ٢ُـا، مٛغبُـا ،في البلضان الٗغبُت الاؾالمُت  للؿلُاث باليؿبت اخ٣ُ٣

ت  مغبُها ًٖ ٖؼلها، بلى للجؼاثغ اخخاللها مً ألاولى الؿاٖاث مىظ ؾٗذ التي الاؾخٗماٍع

  الظي والغوحي الش٣افي
 
ت الش٣اُٞت وظهتها وحُٛحر ،الٗغبي اإلاكغ١  بلضان لخهمش  بة٢امت ال٨ٍٟغ

ت ٛت  مداعبت في جمشلذ آلالُاث مً مجمٖى
 
ٛت  ووكغ الٗغبُتالل

 
 ظض   ٞئت بحن الٟغوؿُتالل

حن مً ٢لُلت ً   عا٣ٞها ،الجؼاثٍغ  بال٨ٟغ نلت طي وكاٍ ٧ل ًٖ الغ٢ابت ج٨غ ؽ ٢ىاهحن ؾ

به غي حؿغ  خال٨خب ؤو  الخىٍى  في اإلاكغ١. الهاصعة الٗغبُت٠ الص 

ُ  ت للمدخل  اإلاغج٨ؼة ٖلى مداعبت للمخُلباث الاؾتراجُجُ وهٓغا حن م ٢ الجؼاثٍغ

م الٟغوؿُت وجغ شلخ جمهُضا وؤزال٢هم  ُ عث ، هاؾُسبُذ ال٣  ال٩ىلىهُالُت الؿلُاثَى 

ال٣غن الخاؾ٘ مُل٘ التي وي٘ ظِل الاخخال٫ ؤؾؿها  ٣اهىهُت الغصُٖتكب٨ت الالاإلاضهُت 

ت ) وماؾؿاث هُئاث ةٖض   ٞإوكإث .ٖكغ تمسخه   ( مهمتهاوؾُاؾُت وز٣اُٞت وؤمىُت بصاٍع

اثالخهضي ل اثو  وصوعٍاث، ظغاثـض،٦خب و  مًالٗغبُت  لمُبٖى ضث .،الخ مُبٖى  لها ظى 

ت بم٩اهاث ماصًت مٗخبرة و  صة الخسههاثَا٢اث بكٍغ ؾُاؾُحن  ؿئىلحنم مً مخٗض 

حنو   بالكإن اإلاٗىُحن ٧ل بازخهاع والٗؿ٨غي.اإلاضوي  مًألا  ومهالر زبراءو  ش٣ٟحنم و بصاٍع

صة  قملذ .والضًني ال٨ٟغي و  الش٣افي  :الغ٢ابت اإلاكض 

حن وؾ٨ىاث خغ٧اث ظمُ٘ ٩ٞاهذ > الشجال> أوال -  ٟحنش٣  اإلاو  ًًالض   عظا٫ مً الجؼاثٍغ

حنالو  اعخج  الو   الاؾخٗماعي؛ اإلاجهغ جدذ بؿُاءال جؼاثٍغ

                                                           
بمىاؾبت  2012ٖضص زام، ؾىت  ،2، الهاصعة ًٖ ظامٗت الجؼاثغأفكاس وآفاقفي مجلت  هظه اإلا٣الت ثوكغ *

٫.  .52-23 ؤلاؾالمُت، م. جلمؿان ٖانمت الش٣اٞتاخخٟالُت   الىو الخالي مغاظ٘ ومٗض 
 ، وهغان، الجؼاثغ.31000وهغان،   ظامٗت (1)

 ، وهغان، الجؼاثغ.31000ألاهثروبىلىظُا الاظخماُٖت والش٣اُٞت، وخضة البدض في  (2)
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ُاص زًٗذ> تجاهيا> الشعائش واملواسم الذًييّ  - ُ   ألٖا ، الخ الدج   ٍٞغًت ؤصاءو   ت،الضًي

  بلى جغزُو مؿب٤؛

 الٟغ١  اإلاؿغخُت، الٗغوى : الشياضيت والترفيهيتو  > الفعالياث الثلافيت جالثا -

ت الخىوؿُت) اإلاىؾ٣ُُت ايُت، الٟغ١  ،(الخهىم وظه ٖلى واإلاهٍغ  ؤلاؾالمُت ال٨كاٞت الٍغ

ت حرها، زًٗذ هي ألازغي لترزُو مؿب٤ و٧اهذ وكاَاتها مدل  مخابٗت مً  الجؼاثٍغ ٚو

ً  ؛ َٝغ اإلاسبًر

 التي الغؾاثل الضوعٍاث، اإلاجالث،ال٨خب، ) > املطبوعاث الواسداث مً املششق  سابعا -

ىن  اإلاجىضون  ًبٗثها ٧ان  ؤهٓاع مهالر  (.الخ طوحهم، بلى1 الكام في الجؼاثٍغ
 
٧اهذ مدِ

  .اإلاغا٢بت 

 
 
 .مىانٟاجه بجمُ٘ ال٨ٟغي  الخهاع هبه

ض في الغ٢ابت مهالرازخهذ  خ٠ ل٩ل الترن  ٛت ب الهاصعة الص 
 
 جىوـ في الٗغبُتالل

حن ال٣غاء بحن واهدكاعها صزىلها إلاى٘ الٗغبي، اإلاكغ١  وبلضان ألا٢ص ى واإلاٛغب  الجؼاثٍغ

 التيوجاعة ؤزغي )وهى الكاج٘( بالجهًت   باإلنالحجاعة  ؾمُذ التي الخُٛحر ي ٖضو  زكُت

ها  .الجؼاثغ بلى نضاها ونل والتي الٗكٍغً ال٣غن  مُل٘ وؤلاؾالمي الٗغبي الٗاإلاحن ٖٞغ

اث حجم ُغحً غ مً اإلادْٟى خ٠ في اإلاكتر٦حن بإؾماء و٢ىاثم ج٣اٍع  في الهاصعة الص 

هاث و٦ظا الٗغبُت البلضان
 
جها مً لٗضص 2 مترظمت ملخ اث في تهىٟاإلا ٖىاٍو  آ٦ـ مدْٟى

اث زاصم بئر) الٗانمت والجؼاثغ بٟغوؿا، (Aix en Provence) بغوٞاوـ آن  ومدْٟى

ــاث (الىالًت  :في الاوكٛالحن الخالُحن  هىظؼها ٖضة حؿائالث و٢ؿىُُىت وهغان ومدْٟى

ت في باَعـ والخ٩ىمت الٗامت  اهخمامالٛاًت مً  -  ،الجؼاثغفي الؿلُاث اإلاغ٦ٍؼ

مً  الٗغبي بحن بلضان اإلاٛغب الٗغبي مً ظهت والجؼاثغ وبلضان اإلاكغ١ بالخغ٦ت الصخُٟت 

 ظهت ؤزغي؟

٠مضي ج -  ُ اتهم الش٣اُٞت والؿُاؾُت واهخماءاتهم  ٨ حن ٖلى ازخالٝ مؿخٍى الجؼاثٍغ

ٗاث ال٩ىلىهُالُتم٘ الاظخماُٖت،  خغ٦ت الصخُٟت بحن الجؼاثغ ومدُُها اإلاىٓمت لل الدكَغ

 .  الٗغبي الاؾالمي
  

                                                           
1
 Archives de la Wilaya d’Oran, carton 4473, Alger, 29.12.1920. 

2
 Archives de la Wilaya d’Oran, Bulletin Mensuel d’Information 1933-1940, carton 4473, 

Archives d’Outre-Mer, France, carton 9h46. 
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 في إعذاد َـزٍ الوسكت عليها املحفوظاث املعتمذ ب.

ٟت الىزاث٤ ؤن   الخىبُه الىاظب مً  بالىٓغ ٧اُٞت ٚحر حٗخبر الىع٢ت هظه بٖضاص في اإلاْى

ٗ ب لؿٗت  امم   ال٣لُل الجزع ٖلى اٖخمضها ل٣ض. اإلاىيٕى بها ًىحي التي الدؿائالث وحك

م - ظمٗىاه اث صوع  مً مسخلٟت بدشُت مىاؾباث في - حجمه ٚع  بغوٞاوـ آن آ٦ـ مدْٟى

 (.1988 و 1986) ووهغان (1980)

 
 
ُت صعاؾت بجخُل ، مؿخٞى  قامال وظغصا ألاعقُُٟت للىزاث٤ ظضًضا اؾخ٨كاٞا للمىيٕى

اث صوع  بمسخل٠ ًىظض إلاا  اإلا٣اعبت هظه ج٨دس ي لظا. بٟغوؿا الؾُما ط٦غها، الؿاب٤ اإلادْٟى

خماصها ٚغاُٞاى مىه مدلُا َابٗا سُـت، مُُٗـاث مً ظمٗىاه ما ٖلى ألاولى بالضعظت اٖل  جاٍع

ـاث عنُـض مً زانـت  .وهــغان والًـت مدْٟى

ن  ت مً جبيُىاه، الظي الىزاث٣ي الغنُض ًخ٩ى  اث مً واؾٗت مجمٖى   :مجها هظ٦غ اإلادْٟى

 غال ُ   الُىمُت خ٣اٍع   تؾىىٍ   والىه٠ توالكهغٍ   تقهغٍ   والىه٠ توألاؾبٖى

٘ ٧اهذ التي توالؿىىٍ    والًت والاؾخسباعاجُت ؤلاصاٍعت واإلاهالر الهُئاث مسخل٠ مً جٞغ

ت،، (Affaires indigènes) ألاهلُت الكاون مهالر،préfecture)" بٍغ٨ٟخىع )"  ظىضعمت قَغ

 (gendarmerie) ،  ُ ـغ ٧ل .الخ ٚـىاثابـاق، ـاصظِـل،٢ ة الخ٣ـاٍع ه ٧اهذ اإلاٗض   بٗـض جىظ 

 le Gouvernement général)بالجؼاثغ الٗامت لخ٩ىمتبلى اوجلخُـهها، ُٞـها الخـض٢ُـ٤

d’Algérie-G.G.A.-) ً؛ بباَعـ اإلاٗىُت الىػاعاث بلى زمت وم 

 ت   ومهالر اإلاضهُت الؿلُاث صوعي بك٩ل ها٣ىم بج ٧اهذ الخد٣ُ٣اث مً مجمٖى

ت  ؤو بباَعـ والخغبُت الضازلُت وػاعحي مً بُلب اإلاؿخٗمغة مضن مسخل٠ ٖبر الكَغ

ٟي" ختى ؤو مباقـغة بالجؼاثغ الٗام الخا٦م مً بُلب  خؿً ومً. الىالي "(préfet) البًر

 زانت ملٟاث في ظمٗذ هاؤج   وباخشحن، ماعزحن مً الخد٣ُ٣اث هظه صاعس ي خٔ

بت، ٟت مبى   .مـىايُـٗها و٦ظا نضوعها ٦ًاؤم خؿب ومهى 

   ٍغ٠ مً ألاعقُٟ نى٠ هىا٥زم غ في ًخمشل اثهاصع َو  مهالر ًٖ الهاصعة الخ٣اٍع

ض ت في آلزغ خحن مً حٗثر ٧اهذ التي البًر
 
 ٦خب ؤو صوعٍـاث ؤو ظغاثض ٖلى اإلاهمالث ؾل

غ هظه .(destinataires inconnus) مجهىلىن  ؤصخابها ظض  مهمت ألجها جخًمً  الخ٣اٍع

ت مً اإلاٗلىماث سُت  مجمٖى ىىان اؾم٧الشمُىت مً الىظهت الخاٍع  م٘  بلُه اإلاغؾل ٖو

ً ،اليكغ وصوع ، اإلاغؾلت اليسخ ٖضصو  ٖلُه، ٖثر إلاا ص٤ُ٢ ون٠ ىاٍو  ،الىاقٍغً ٖو

ض اإلاهملال ؤعؾل مجها التي والبلضان  مصخىبا الخاعجي، الىن٠ هظا ٧ان ما ٚالبا. بًر
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ض مهالر ؤن   ٖلى ًض٫   امم   ال٨ٟغي  ًمىن للم مىظؼ بىن٠ ٧اهذ  ال٩ىلىهُالي البًر

ا ٞاٖال  حن وؤق٣ائهم الٗغب واإلاؿلم َٞغ ت بحن الجؼاثٍغ   .نحفي مغا٢بت الخغ٦ت ال٨ٍٟغ

 والضوعٍاث اإلاجالث ٢ىاثم في جمشلذ الىزاث٤، مً آزغ نى٠ ٖلى ؤًًا اٖخمضها  

 الخباص٫ باب مً جغؾل ٧اهذ التي الٗغبُت البلضان وباقي واإلاٛغب جىوـ، في الهاصعة

ـً لبٌٗ خ٠ ٖىـاٍو ضة  "الكهاب" ٦مجلت ،اإلاؿخٗمغة في الهاصعة الص   "البهاثغ" وظٍغ

 الصخهُاث لبٌٗ ؤعؾل وما "الىجاح"و( La Voix des Indigènes) "ألاهالي نىث"و

 .ط٦غه ؾُإحي ٦ما الباعػة

 صحفيتالشكابت المصالح أصىاف 

صث ذ ؤق٩الها الغ٢ابت مهالر ؤنىاٝ  حٗض  ص َبُٗوجىٖى  ت الصخُٟتجباٖا لخٗض 

خ للمؿخٗمغة. ٞلِـ الخٗامل  م٘ها صزىل ٢ىىاثو   التي الغؾمُت وقبه الغؾمُت تُٟالص 

خ٠خٗامل م٘ المشل  الخاعط في الٟغوؿُت الضبلىماؾُت ثمشلُااإلا جهضعها ٧اهذ  الص 

خ٠ زاهت في اإلاهىٟت ة الص   ؤو ز٣اُٞت ؤو ؾُاؾُت ٧اهذ ؾىاء اإلاٗاعيت صخ٠ وؤ الخغ 

حهُتو  ؤصبُتو  ٞىُتؤو  صًيُت  بٗغىهىا  ه٨خٟي .وجيسجمنىاٝ ألا جخُاب٤  ؤن ُٞبُعي. جٞغ

 : ؤنىاٝ الغ٢ابت الصخُٟت ألهم   مىظؼ

  الشكابت املحليت أ.

ماعؾها ،الٗام الخا٦م نالخُاث مً ٧اهذ  للكما٫ الاجهاالث مهلخت ٍَغ٤ ًٖ ٍو

٣ي  ةٖض   بلى ٖتاإلاخٟغ   (.S.L.N.A) ازخهاعا (Service des liaisons nord africaines) ؤلاٍٞغ

الم مغ٦ؼ بُجها مً ،مهالر  زخهاعاا Centre d’information et d’études والضعاؾاث ؤلٖا

(C.I.E)، ٣ت ال٣ًاًا ظمُ٘ بلُه جى٧ل ٧اهذ الظي
 
 ٖبر اإلاىػٖت ألاهلُت بــالكاون اإلاخٗل

 الغ٢ابت مهلختهىا٥ ؤًًا،  .الٛغب وفي الىؾِ وفي الكغ١  في الشالزت اإلا٣اَٗاث

خٟ خاٞتب اإلاسخو   الٟٕغ:  ٞغوٖها بمسخل٠ ُتالص  ٛت ب هاصعةال الص 
 
 وآزغ الٟغوؿُت،الل

خاٞتب ٛت ب الهاصعة الص 
 
  وآزغ ،الٗغبُتالل

 
ٛت  بُجها مً ألاظىبُت ٛاثبالل

 
ٛت و  ؤلاًُالُتالل

 
الل

  الهاصعة اإلا٣االث ٧اهذ. الخ ؤلاؾباهُت
 
ٛت  مجها ،ألاظىبُت ٛاثبالل

 
ٛت  بلى جترظم الٗغبُت،الل

 
الل

ت الٟغوؿُت دهاالٟهل في مألها بما ب ٢بل مدخىاها إلاٗٞغ  بخُُٗلها ؤمغ بنضاع ؤو للبُ٘ دؿٍغ

ضاص ذجؼب و ؤ ض ٍَغ٤ ًٖ اإلاُغوخت للبُ٘ وجل٪ اإلاغؾلت ألٖا   .البًر
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  الشكابت الذبلوماسيت ب.

. وزاعظه الٗغبي اإلاكغ١  ببلضان الٟغوؿُت وال٣ىهلُاث الؿٟاعاث ازخهام مً ٧اهذ

 لىػاعة جىنُاتها جهضع الضبلىماؾُت اإلاهالر ٧اهذ بط و٢اثُا ق٨ال الغ٢ابت هظه ا٦دؿذ

ً صزى٫  بمى٘ ؤوامغها جهضع التي باَعـ بلى مباقغة بها ًبر١  ،الخاعظُت  ٧اهذ التي الٗىاٍو

 التي واإلاغاؾالث ٦شحرة الخاالث هظه مشل بن  . في ؤي بلض ٧ان الٟغوؿُت الؿُاؾت جيخ٣ض

 الخٗاون  وهجاٖت الاؾدبا٢ُت الضبلىماؾُت الغ٢ابت ٞٗالُت جشبذ الكإن هظا في ٖلحها اَلٗىا

ٗ   ال٩امل  ٞغى بُٛت مؿاولحها ظهىص جًاٞغبًٟل  الغ٢ابت هالرم ظمُ٘بحن  ا٫والٟ

ُـلت". الجؼاثغي  الٗام الغؤي ٖلى قاملو ناعم  خهاع  صخُٟت  ٖىىان هى ،"٧ل
 
 مىٗها ت،م٨ُـ

ش بالجؼاثغ الٗام الخا٦م  الىػعاء مجلـ عثِـ مً بغ٢ُت جل٣ُه بٗض 1920ؾبخمبر  9 بخاٍع

غ  بلى ًدخاط وال بىٟؿه ها٤َ البر٢ُت هو  .  (Millerand)3مُلـغان الخاعظُت الكاون ووٍػ

ة ٞغوؿا ٢ىهل ؤَلٗني" : حٗل٤ُ ضة مً 405و 404 ٖضصي ؤن بجض   ]الهاصعة[ ٧لُـلت ظٍغ

ت
 
  ؤن قإجها مً م٣االث ًخًمىان بم٨

 
حن جدض ص ٖلى الجؼاثٍغ  ؤن بال ٌؿٗني ٞال. هخهىب. الخمـغ 

 .(مُلــغان الخى٢ُ٘)" اهخهى. صزىلها مى٘ مى٨م ؤَلب

 واملىـع الجضئّي  الحجـض الكليّ  ث.

المي الدجؼ ؤن   الهضص، هظا في مالخٓخه ًيبػي اومم    ؤن ًم٨ً مٓهٍغً ا٦دؿـى ؤلٖا

ذ التي والجغاثض اإلاجالث خ٤ في بال٨لي ألاو٫  ًىن٠  لالؾخٗماع اتهامٗاص ضوامب ٖٞغ

 ٖبر ول٨ً الجؼاثغ في ٞغوؿا َٝغ مً اإلاىخهجت الؿُاؾت خ٣ل في ٣ِٞ لِـ ،الٟغوس ي

ا. مؿخٗمغاتها٧امل  ضة ؤو للمجلت خٓغ ٖىه ًترجب ٞلم الجؼجي اإلاى٘ ؤم   الضزى٫  مً الجٍغ

  للمؿخٗمغة
 
ضاص مهاصعة ماوبه  في الٟغوؿُت اإلاهالر م٘ جخًاعب م٣االث ٞحها وكغث التي ألٖا

 .الجؼاثغ

م ً   الجؼاثغ، في تال٨ٟغٍ   الخغ٦ت ٖلى اإلاٟغوى الُى١  ٚع ت الؿلُاث ذٚ  الاؾخٗماٍع

ً بٌٗ ًٖ الخاالث بٌٗ في الُٝغ خ٠ مً لٗضص ٞؿمدذ ،الٗىاٍو  اإلاٛاعبُت الص 

 لهاخبها الكهاب مجلت وكغجه ما طل٪ ٖلى صلُل وؤخؿً ،للجؼاثغ الضزى٫  مً واإلاكغ٢ُت

 مٛاعبُت وصوعٍاث ومجالث ظغاثض مً م٣خبؿت م٣االث مً باصٌـ بً الخمُض ٖبض الكُش

ص ،ومكغ٢ُت ت بالؿُاؾت ؤصخابها هـض  غج ٠ُ٦. اإلاكغ١  في الاؾخٗماٍع  هل ؟ه الخاالثهظ ٟؿ 

                                                           
3
 Archives de la Wilaya d’Oran, boite 1422, Alger, 18.08.1920. 
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خباع  حن اإلاكغ٢ُت الؿاختاٖل  ال٨شحر ٖجها ىن ٌٗٞغ ال ، وؤن هاالءبُٗضة ظٛغاُٞا ًٖ الجؼاثٍغ

دت هىع فيمد ال٨ٟغي  جإزحرهاوبالخالي  اء مً ي٣ُت ظـض   قٍغ ٛت  جُضون ً الظًً ال٣غ 
 
الل

، اإلا٣هـىصة اإلاساصٖت مً هٕى هىا٥ ؤن   ق٪   ال الغ٢ابت؟ مهالر تهـاون  مغظٗـه ؤم الٗغبُـت،

ا ٞٗىضما. الؿُاؾتاإلاماعؾت مً  هٕى اوهظ
 
ً في اإلاؿإلت،  هالخٔ ؤهه إلا  ٗ  ألامـغ ٧ان هخم

ـ٤
 
ـان عبي،امٛـ مىاًَ اإلاسـاَب ٧ان ٖىضما ؤو عبـيامٛ ببلـض ًخٗل  ؤلاصاعة ٦ـاهذ ما ٞؿٖغ

ت ٘ ًب٣ى ؤن  .للبُ٘ ٖـغيها خا٫ في خُٟتالص   مهاصعة ؤو بمى٘ جبـاصع الاؾخٗمـاٍع بقٗإ جدب 

اث ٖضص مً ال ت لجىت إلاسخهتا ضوعٍاثال٨ٟغ اإلاكغقي ، مٛغبُا، ٧ان مً ؤولٍى  مشل وكٍغ

٣ا الٟغوؿُت  التي جمحزث بٌٗ   (Bulletin du Comité de l’Afrique Française)اٍٞغ

حرهما بما ٧اهىا ًيكغوهه باهخٓام خى٫ ؤ٢المها مشل  ال٣ىمُت  صٌؿباعمي ومىهمىضؽ ٚو

وم٨ٟغحها ؤمشا٫ ق٨ُب ؤعؾالن وعقُض عيا ومدمض ٖبضه ومدمض  الٗغبُت وؤلاؾالم

  .ا٢با٫ الخ

 للمستعمشة  الّصحافتكىواث دخول 

 هازالل مً بجدؿـغ   ٞجـىاث مً ال٣مُٗت لألظهـؼة اإلاىظؼ الٗغى هظا بٗض ٞهـل

خاٞت ت اإلاؿخٗمغة في ل٣ـغائها واإلاكغ٢ُـت اإلاٛغبُت الص    ؟ الجؼاثـٍغ

ذبال أ.  ًر

ض، ٧ان خ٠و  الضوعٍاث بًها٫ في اؾخٗمـاال ألا٦شـغ ال٣ىـاة البـٍغ ت الص  حر اإلامىٖى  ٚو

ت ـضًت اإلاهاصعة ولخٟـاصي. الجؼاثغ في ل٣غائها اإلامىٖى ً البًر ت للٗىاٍو  جخًمً التي ؤو اإلامىٖى

ة بلى اإلاـغؾلىن  ٖمـض للمؿخٗمغة، بضزىلها ٌؿمذ ال م٣ـاالث ل ٖض   ُ  بصعاط بُجها مً خ

خ٠ ت الص  خ٠ مً ٦ـم   وؾـِ اإلامىـٖى و الص 
 
ـه جـم   ٦مـا بالضزـى٫، لها اإلاـغز ىـها جمٍى  ٖىاٍو

ـض ٖىـض الاهدبـاه جلٟـذ ال خخـى ألانلـي ٚـالٞها ُٚـغ بٛـالٝ ألانلُـت  َٝغ مً اإلاـغاؾالث ج٣ٟ 

ضًت الغ٢ـابت مهلخـت ت الكهـاصاث مً الٗضًـض ؤزبخـذ ل٣ض. البـٍغ  ظمٗىـاها، التي الكٟـىٍ 

  ممـا ألاؾلـىب، هظا هجـاٖت
 
ً مً الٗـضًض حؿـغ ب ٖىـه ـبجغج ت الٗىـاٍو  صازـل اإلامىـٖى

 ٩انٞ ، ال٨مي  طل٪ ٖلى الجاهب   َبٗا، او٨ٗـ .اإلاغا٢بـت َـى١  ازخـغا٢ها بٗـض اإلاؿخٗمـغة

ما ،مدـضوصا الضوعٍت ؤو اإلاجلت هٟـ وسخ ٖضص  ُ  م٨ـىذ الٟـجاثُت، الخٟخِـل ٖملُاث وؤن   ؾ

ً ؤؾماء عنـض مً الغ٢ـابت مهـالر ىـاٍو خ٠ بلحهـم ؤعؾـلذ الظًـً ال٣ـغاء ٖو ت، الص   اإلامىـٖى

ت مؿخمـغة مـغا٢بت مدـل   طل٪ ظـغاء ٨ٞـاهىا  .ومخابٗاث بصاٍع
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 التّجاسة ب.

اعة ٦ـاهذ  بذ التي الشـاهُت ال٣ىـاة ،الخج  خ٠ ٖبـغها حؿـغ  ت الص   في اإلاكدبـه ؤو اإلامىـٖى

ُـغ الخٗلُـمُت ال٨خـب و٦ـظا مدخـىاها  اإلاؿـخىعصة الؿـل٘ يمـً جـضعط ٦ـاهذ التي الخٗلُـمُت ٚو

٣ت ُت بُـٍغ حن الخجـاع َـٝغ مً قـٖغ  وؾـىعٍا ومهـغ ألا٢ص ى واإلاٛـغب جـىوـ مً الجـؼاثٍغ

 في وال٨خـب الضوعٍـاث ًسٟـىن  الاؾتهـال٦ُت اإلاـىاص ـاعجج   ٦ـان ما ٚـالبا. الخهـىم وظـه ٖـلى

او  ،الخـىابل ؤو الـكاي نىاص٤ً   ؤم 
 
اث وؾـِ ًسٟـىجها ٨ٞـاهىا ألا٢مكـت اعججـ

 
غ لٟـ  الخـٍغ

 .الشسُـىت ألا٢مكـت مً ُٚـغه ؤو ؾـىعٍت مً اإلاؿخـىعص

 ث. 
ّ
 والفشق الفىيّ ت البعـثــاث الطـــالبيـ

ّ
 تت العشبيـ

ـاعة ٖىـض الُـالبُت البٗـشاث لٗبـذ ُـت الُٗل ؤزىـاء طوحهـم ٍػ  ٞخـغة اهتهـاء بٗـض ؤو اإلاـضعؾ

 الىؾُـِ صوع  ،ٞـغوؿا في خخـى ؤو ؾـىعٍا ؤو مهـغ ؤو  جـىوـ ؤو اإلاٛـغب في الٗلمُت ب٢امتهـم

ـت الىسـب بُـً والؿُـاس ي وال٨ٟـغي  الش٣اٞـي  الجـؼاثغ في واإلاش٣ٟـُـً والؿُـاؾُت ال٨ٟـٍغ

اث مً مٗهـم ًجلبـىهه ٦ـاهىا ما ٖبر الخـاعط في وهٓـغائهم  وهـٓغا. البلـضان هـظه مـً مُبـٖى

ُـٗت ُ   الـظي الٗلـمي وللمؿخـىي  البٗـشاث هـظه لُب  ًـضزلـىهه ٦ـاهىا مـا ؤن   وؿخيخـج بـه، ـؼثجم

ُـً ًـىظـه ٦ـان ،مؿخٗمغةلل ً لخدؿ ًُـ ج٨ـٍى  ٞـي وبالخـالي، اإلاخٗلمُـً مؿخـىي  وعٞـ٘ اإلاـضعؾ

ـ٘ ـني بالكــإن اإلاهخـمت للٟئـاث الٗـام   اإلاؿخـىي  ٞع  .وؾُـاؾُا ز٣ـاُٞا الَى

 موسم الحّج . ج

اجهمبلى  ة الدجاطلب٣إ اإلا٣ضؾت، لم جيخه بٗىصا٢ضؾُت  . ٧اهذ حٛظحها لؿىحن ؤَو

 .الاؾالمىهغة بؿالتهم في الجهاص لالٟاجدحن و بُىالث اإلاؼاعاث الاؾالمُت و مغوٍاتهم خى٫ 

ت بإصاء زامـ ع٦ً مً ؤع٧ان  هظه اإلاغوٍاث ٩ٞان مٟٗى٫  في ألاوؾاٍ الكٗبُت الكٛٞى

هاٞ الىسبت اإلاش٣ٟتوؤما  الاؾالم، ٖم٣ُا. غم  ،٩اهذ ُٞما ًسه  ت اإلا٩ان ٞو مخإزغة بغمٍؼ

ت والبَالٖهم ٖلى و  ؾالمٗلماء الا ب خخ٩ا٦هما ضًيُت اإلاخضاولت في اإلاكغ١ الخُاعاث ال٨ٍٟغ

ذ لهظه ألاؾباب الٗغبي. ً   الاخخـال٫ؾلُاث  جسـٞى  ذغيٞو ٝ مً مىؾم الدج  ما جسى  ؤ

 هـظه جإصًـت عزـو جمىـذ ٞلم .ٟغػ ٢ىاثم الدجاطب، بضثا همغا٢بت ناعمت ٖلى ٧ل مغاخل

  )مشـل للمدخـل بىالثه ٖــٝغ ؤو/ ؤٖلـً إلاـً بال -الٗمــىم ٖـلى- الكُٗـغة ؤلاؾـالمُـت
 
زم   اص(ال٣ُـ

٦ما . خىلهـا خـام ما و٦ـل الؿُـاؾت ٖـً بابخٗـاصهم مغهـىها وكـاَهـم ٦ـان الظًـً الخجـاع ٨بـاعل
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 صون  الخـج ٞـٍغًت ؤصيومً  ت مهالر مُٗىت،طهابا وبًابا، مً نالخَُحر الؿٟغ إج٧ان 

  السجـً. ل٣ٗـىبت الٛغامت مالُت ٖالُت وؤخُاه ٖـىصجه بٗـض ىخٗـغ  ً ،جغزُو 

ىا،و  ُ   لم بالٗىصة بلى مىيٖى ـاث مُـالٗخىـا زـال٫ مً لىا ـًًخب  هـظا في ةاإلاٗـض   لليكٍغ

ـت، جُتار الاؾخسب واإلاهالـذ الهُئـاث مسخلـ٠ َـٝغ مًـ البـاب  اؾخٛلىا اطالخـج   ؤن   وؤلاصاٍع

بلى  اإلادٓـىعة ُٚـغ وؤ اإلادٓـىعة وال٨خـب والضوعٍاث اإلاجـالث إلصزـا٫ الٟـغنت هظه

ؼث باإلا٣ابل ل٨ً. اإلاؿخٗمغة
 
غ هـظه ع٦  ٦ـاهذ الخـي لدجاطل الكٟهُـت الغواًـاث ٖلى الخ٣ـاٍع

 التي جدىلذ باإلايؿبت بلى مهضع زبراحي للبىلِـ وؤٖىاهه.  اإلا٣ـاهي في نـاُٚت آطاهـا ججـض

 تت العـشبيّ الفـشق الفىـيّ  .ٌ

ا ُ   الٟىـُت الٟـغ١  ًسـو   ُٞـما ؤم  ُ   الٟـغ١  وبالخدـضًض تالٗـغب   تاإلاؿـغخ
 
 التي تواإلاـىؾ٣ُُـ

ت، الٟـغ١  َـٝغ مـً مـضٖـىة بالجـؼاثغ جدـل ٦ـاهذ  وآالجـها ؤمخٗخـها يمًـ خملـذ هاٞــةج   الجـؼاثٍغ

ـُض جـ٣ـٍغب في ٌؿـاهم ٦ـان مـا و٦ـل   وال٨خـب والضوعٍـاث الجـغاثض اإلاـىؾُـ٣ُت،  الٗـال٢اث وجَى

حن بُـً ض .الُـٞغ  اإلا٣ـاَٗت في ٞتو مٗـغ  ج٨ـً لم ،مشـال (الٟخـاة جـىوـ)  La Jeune Tunisieةظـٍغ

 مـغوع بزـغ ٖـلى غهاؤم ؤ٦ـدك٠. 1949 هٟياظ 5 ٢بـل ومٗؿـ٨غ جلمؿـان في وزـانت الٛغبُـت

ـضة ٢ـاصتها الخـي الخىوؿُـت الٟغ٢ـت  ُ ت الؿ
 
 هـظه مشـل بن   .4مـغا٦ضة مدمـض الخـاط بىـذ ػ٦ُـ

  قبـه جىػَـ٘ الٟىُـت الٟـغ١  اؾخٗـغاى ًـغا٤ٞ ٦ـان ما و٦شُـغا هـاصعة لِؿـذ الخـاالث
 
 وفي ـممىٓ

ـت في ه٣ـى٫  ال خخـى- ال٨خـمان ىا لٗـضم ؾغٍ  ض وزاثـ٤ ٖلى و٢ـٞى
 
 و٦خـب لصخـ٠ -طل٪ جىٟـي ؤو جإ٦

ُ   الٟـغ١  بٗـٌ مـ٘ خـضر ٦ـما الًُـ٠ البـلض 5ؤؾُـىاهاث وخخـى بـل ت ـتاإلاـىؾ٣ُ ٗـهٍغ  التي ال

 .الشـالزِىاث مـً الشـاوي الىهـ٠ في الىهـغاهُت واإلاـ٣اَٗت الجـؼاثغ ػاعث

 ت وحفالث جكشيمهمالتووسيّ  الّصحفمبعوجو  .و

خٟ ؤلاقهـاع ٖـامل ط٦ـغه، ؾبـ٤ ما بلى ًًـاٝ خ٠ صوع  ٧اهذ ما ٨ٞشُـغا. 6ـيالص   الص 

  ُ  جـغؾل والجـؼاثغ، جـىوـ بُـً اإلاكخـغ٦ت والخـضوص واإلاهـاهغة الجـىاع لٗال٢ـت هٓـغا ت،الخـىوؿ

ُـالُٖـت ظـىالث في ٖىـها 7مبٗـىزحن تقهـابو  اؾخ ت اإلاـضن مسخلـ٠ ٖبـغ ٍع  للخٗـٍغ٠ الجـؼاثٍغ

                                                           
4
 Archives de la Wilaya d’Oran, boite 1422, Tlemcen le 426.6.429, Mascara le 3.4.1949. 

5
 Archives de la Wilaya d’Oran, Bulletin Mensuel d’Information 1933-1940. 

6
 Archives de la Wilaya d’Oran, boite 6985, Rabat, le 3.10.1924.  

ضة ألاؾبٕى بلى وهغان وجلمؿان، ٧ل مً 7 بض الخال٤ ٖبض هللا  ؤعؾلذ ظٍغ الُُب بً ؤخمض بً ٖبض ال٣اصع ٖو

ضة والتروٍج لها ٠ بالجٍغ ش  .اإلاؼوعغي للخٍٗغ غ مهالر ألامً مً جلمؿان بخاٍع ؤعق٠ُ والًت وهغان، ج٣ٍغ

ا و  1950.8.11  إفشيليا الشماليت ه مضًغا لصخُٟتخٞجز٫ باإلاضًيخحن اإلاظ٧ىعجحن بهٟ، م٩ي بً ٦ما٫ بً ٖؼوػ ؤم 
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ضة  نحاإلابٗـىزؤن   خـاالثال في بٌٗ خـضر ل٣ـض ئها.ا٢ـغ   قب٨ـت جىؾُـ٘ بُٛت الضوعٍـت و بالجـٍغ

خٟ ت جـىوؿُت ظـغاثضؤصزلىا مٗهم  ُـحنالص   نىـ٠ يمًـ زُٟـت مدٓىعة وػٖىها ومهـٍغ

ُ   تال٨ٟـغٍ   اماتهمباهخمـ اإلاٗـغوٞحن ال٣ـغاء  .ـتوالؿُـاؾ

حن ال٣ـغاء وحُٗـل قٛـ٠ ًـا٦ـض ـاومم   م ٖلى -الجـؼاثٍغ  واؾخٟدـا٫ ٖـضصهم ٢لـت مً الٚغ

ـت  ُ   ٖـامت بهٟـت الٗـاإلاُت لألزبـاع - الاؾخٗمـاعي  ال٣م٘ـ مًـ ٞهـموجسـى   ألام
 
  توالٗغبُـ

 
 تؤلاؾـالمُـ

بخـهم الخهـىم، وظـه ٖلى خٟ ؤق٣ائهم م٘ جـىانل ٖـال٢اث عبـِ في ٚع ٖبر بىابت ُحن الص 

مالؾخًاٞت و الا    ٣ٞـض .خ٨ـٍغ
 
لُت 20 في بىهـغان الؿٗـاصة هاصي بصاعة مجلــ مهٓـ  81949 ظـٍى

م خٟـل ىـي، ِٖـؿاوي  مدمـض قـٝغ ٖلى ج٨ٍغ ع  الجم  ضة مدـغ  ؿاب٤ ط٦غها ال ألاؾـبٕى ظـٍغ

 ٞغنـت للمكاع٦ُـً، باليؿبـت الؿاهدت هـظه ٨ٞـاهذ.  1947مىـظ الجـؼاثغ في اإلادٓـىعةو 

ت ز٣ـاُٞت ٖـال٢اث وعبـِ للخٗـاٝع ٨ـٍغ ت) الاقخـغا٧اث وججـضًض ظهـت مً ٞو  ظهـت مً (الؿـٍغ

م، هظا ٞـي قـاع٦ذ التي اإلاخـمحزة الىظـىه مًـ.ؤزغي   خـغ٦ت في ًٖـى بلبـ٣غة اإلادـامي الخ٨ـٍغ

اث اهخهـاع ت الخـٍغ ُـلت هٟــ مً اؾمـاُٖل بً بـىمضًـً والخ٨ُـم الضًـم٣غاَُـ  الدك٨

اث طا٦ـغة جدخٟـٔ لم الخـٔ ؾـىء مً.9الؿُـاؾُت  هظه مجهـا اؾخ٣ُىـا الخـي اإلادٟـْى

ضة مبٗـىر بُـً زـانت، الخًـىع  بُـً صاع الظي الى٣اف ٟدىي ب اإلاُُٗـاث،  الجـٍغ

ىًُِـ ـاث اهخهـاع خغ٦ـت ؤًٖاء والَى      .الضًم٣ـغاَُت الخٍغ

ضةهٟـ   مبٗـىر ٖاص ،1954ؾىـت مً ظـىان قهـغ في ول٨ـً ههٟـؿ الؿُـا١ فيو  الجـٍغ

ىـي ِٖـؿاوي  مدمـض( ألاؾبـٕى) ة اإلاـضعؾـت جـضقُـً خٟـل في لِكاع٥ الجم   الخابٗت الخغ 

حن اإلاؿلمحن الٗلمـاء لجمُٗت ً خًىعه مً َٝغ اإلاهالر ألامىُت  .بىـضعومت الجـؼاثٍغ جضٍو

ت مغجحن ٖلى ألا٢ل في الجؼاثغ،   ؤوال، وٗخ٣ـض ًجٗلىـا ،1954زم  1947 تؾى الاؾخٗماٍع
 
 هؤهـ

اعة ٖلى مـضاوما ٦ـان ـ٠ مـضجها مسخلـ٠ ٖبـغ والخى٣ـل الجـؼاثغ ٍػ ـضجه، للخٍٗغ   زاهُا، بجٍغ
 
 هؤهـ

ُـً بإخـىا٫ اَـإل ٖلى ٦ـان  الخهاع لٟـ٪   ومُالب اوكٛـاالث مـً هسبهـم خملخـه ومـا الجـؼاثٍغ

ت ؾُـاؾُت شخهُـاث خًـىع  زالشا، ؛ ٖلحهـم اإلاٟـغوى  الاؾخ٣ـاللي باججـاهها مـٗـغوٞت ظـؼاثٍغ

ىـي م خٟـل الَى خٟهظا  ج٨ـٍغ  جابٗـت مضعؾـت جضقًُـ خٟـل ألازُـغ هـظا وخًـىع  ـيالص 

                                                                                                                                        

. ٦ما ؤن  الُالب مدمض بً مدمض الِٗؿاوي بً مدمض ال٣ٗاص، ػاع ٖضصا مً مضن 1950.2.27 ؛ هٟؿه؛ جىوـ

غ ؤمني مً وهغان  ضة الجهًت الخىوؿُت؛ هٟـ اإلاغظ٘؛ ج٣ٍغ الٛغب الجؼاثغي مجها وهغان وجلمؿان، ممشال لجٍغ

ش  ضجهوؤزحرا نضو١ بً مدمض بً ؤخمض بؿباؽ، هى آلازغ َالب جىوس ي  1954.5.21بخاٍع ضحي الىضوة  ؤٞو ظٍغ

غ ماعر مً جُاعث في  خىهت، وعص اؾمه في ج٣ٍغ  بلخ.… 1954.3.18والٍؼ
8 Archives de la Wilaya d’Oran, boite 2244, Oran, le 29.8.1949. 
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ٛت  ٖـً بـضوصها مٗـغوٞت لجمُٗـت
 
 لـه ما ل٨ـل مٗـاص مدُِـ في ؤلاؾـالمي والضًـً الٗـغبُـتالل

ت، بالصخهُـت نلـت   ؤهمها صالالث ةٖـض   ًدمـل الجـؼاثٍغ
 
 الخىُٓمًُـ في به مـغخبا ٦ـان هؤهـ

ىُِـً، هو  الَى
 
 وبالخالي همـىمهم الٗلماء وظمُٗت الاؾخ٣اللي الخؼب مؿاولي قـاَغ ؤه

 ؤو ،مخِىت عوابِ وظىص بلى خًىعه ، ًغمؼ وؤزحرا والضًيُت، والش٣اُٞت الؿُاؾُت مُـالبهم

  الٗلمُـت البٗـشاث في جمشلذ البلضًً بحن مخىانلت ألا٢ل ٖلى
 

ُ  الُال  صةاإلاخٗـض   والهـالث ـتب

 اإلاهلخًُـ الٗلمـاء وبُـً وجـىوـ الجـؼاثغ في الاؾخ٣ـال٫ خـؼبي بحن وظـضث التي ألاق٨ـا٫

حن لمـاء الجـؼاثٍغ خـىهت ٖو  . الٍؼ

 البحـش والبّحـاسة. ص

اَإل ٖلى ؤخىا٫ ألامم والبلضان التي ًدُىن بها اعة مٗغوٝ ؤن للبدغ ؤؾغاع وللبد  

اث وال٨خـب والضوعٍـاث الجـغاثض حؿـغبذالبدغ  ٍَغ٤ ًٞٗـ. الغخا٫  ٦ـان التي واإلاُبـٖى

لت عخـالتهم ؤزىاء ًُـالٗـىجها ـاعةالبد   اث، واهخمـاء َبُٗت ازخـل٠. الُـٍى  ثصحٗـض   ٦ما اإلاُـبٖى

غوؿُـت ٖـغبُت مً لٛخـها ت ٞو  ؤن   مٗـغوٝو  ...واؾبـاهُت اًُـالُتعوؾُت و و  وؤإلاـاهُت واهجلحًز

ًـ الٗىإلاـت ٢بـل ٖاإلاُـت مـضن ،اإلاىاهـئ  الؿًٟ عؾـى   ٩ٞان .لخٗـاٝعخخ٩ا٥ والاجها٫ واال  ءاٞو

 الؿـاخلُت اإلاـضن ٖلى ٝللخٗـغ   مىاؾبـتو  ؾٟـغهم َُلـت البدـاعة الػمـذ التي الٗـؼلت ٞـ٪   بمشـابت

  ٞغنت هاؤج   ٦ما وز٣ـاٞاتهـا، وقٗـىبها
 
 البـؼاة ؤصخـاب مـ٘ اجهـاالث لغبـِ اإلاـىاوئ ا٫لٗمـ

٣هـم ٞٗـً .ؾابُـ٘أل  بل ؤًام ٗـضةل مٗهم الخضًـض ؤَـغاٝ وجبـاص٫ الؼع٢ـاء ؤو البًُـاء  ٍَغ

 ُٚـغ ؤو ؾُـاؾُت هظه ألازباع ٧اهذ ؾىاء ٖبـغوها التي وال٣اعاث البلـضان ؤزبـاع ه٣لذ

 (Nemours) الٛـؼواث مـىاوئ لٗبـذ ل٣ـض .ٖتى مُبـؤو  م٨خـىبت ؤو باإلاكاٞهت مى٣ـىلت ؾُـاؾُت

ًـ مً الٛغبُـت للم٣اَٗت باليؿبـت ووهـغان ومؿخٛـاهم ُ   ٣ًـل   ال صوعا الَى  اثاإلامـغ   ٖـً تؤهم

 ألاإلاـان ـاعالخج   ٍَغ٤ ٖـً الؾُما الضولُـت لألزبـاع ملخ٣ـى ٦ـان مشـال، مؿخٛـاهم ٞمـُىاء .تالبـغٍ  

ـت جغبُهـم ٧اهذ الظًـً وؤلاهجلحز ت بالؼاٍو  بل ز٣اُٞت عوابـِ ٖلُـىة، ابً للكُش الٗلُـٍى

ـضي مً ٖـضصا ؤن   ومٗلـىم ،مخُـىت عوخُـت ـت هـظه مٍغ   مً الؼاٍو
 
10وؤلاهجلحز ألاإلاـان اعةالبدـ

. 

  

                                                           
10

 Archives de la Wilaya d’Oran, Bulletin Mensuel d’Information 1937, Archives d’Outre-
Mer, France, boite 9h46. 
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  حيفتوالّص تجاس ال

  صوعاألا٢مكت ٖلى وظه الخهىم،  اعجج  لٗب 
 
خوجغوٍج ا بصزا٫ في االٞٗـ  ٟتُلص 

 ال٣ىاثم ٖلى بىاء. ومٗؿ٨غ جلمؿان مضًىتي في وبسانت اإلاؿخٗمـغة في ؤلاؾالمُـتو الٗغبُـت

يُاث بلى حٗىص والتي ظمٗىاها التي الاؾمُت  اإلااض ي، ال٣غن  وؤعبُٗيُاث وزالزُيُاث ٖكٍغ

مت  ٖ  الظًً ؤن   اإلاظ٧ىع، ال٣غن  وزماهُيُاث ؾبُٗيُاث في اؾخجىبىاهم ُٖان بكهىص اإلاض

  ٟحناإلاش٣   مً ٧اهىا  والش٣افي ال٨ٟغي  ؾاهمىا في الخغا٥
 
 وؤًًا والٟغوؿُت الٗغبُت ٛخحنبالل

ضص اعالخج  مً  ُـً مً ٖو  وكاَا ألا٦ثر إعى الك وهي - ألا٢مكت اعجج   اخخل   ل٣ض. ال٨خبِ

ت ٣ِالب ٧ان ؾى١ ألا٢مكت. الهضاعة - ؾىاء خض   ٖلى واليؿاء الغظا٫ َٝغ مً وب٢باال ؿاٍع

والُدُاخت في وهغان  وجُجضًت في مؿخٛاهم مٗؿ٨غ، في ٖلي اباب وحي جلمؿـان، في

غنت الؿل٘ مسخل٠ذ ٞحها جضاول اءاثًٞ  ًٖ لخـضًضؤَغاٝ اٖامت الىاؽ دباص٫ ُل ٞو

  الُىمُـت مٗاهاتهم
 
 هـظه زـال٫ مً .الٗالم وؤخُـاها للبـالص الٗـامت الكـاونلٗىا ًٖ ولُُ

اعة ٖـاإلاـي ٖلـى اإلاٟخـىخت البـىابت  ،(واؾٗا ىمٗن الؿُـاؾت ٧لمتهىا  ج٨دس ي) والؿُـاؾت الخج 

ـغاٝ بُـً جشاع ٧اهذ ُـا ألا٦شـغ ألَا خ٠ جـضاو٫  مؿـإلت ،ٖو  الهاصعة وال٨خب والضوعٍاث الص 

ُ   جل٪ وعاء ًسخٟي لٛؼ مً هل. الجؼاثغ وزاعظها في  الًٟاءاث بٌٗ لذخى   التي تالخغ٦

بُداء لتروٍج ال٨ٟغ الجهًىي بما ًدمله مً ؤبٗاص  بلى، اإلادًت الا٢خهاصًت-الاظخماُٖت

ت  ؟ؾُاؾُت وخًاٍع

ذ ب٨شاٞت  ألاخُاء ٧اهذ في  تَا مدىعٍه٣ا والحهىص، نحالجؼاثٍغ هااع جج  وألاػ٢ت التي ٖٞغ

ىا نىٟا ابهاؾخ٣ُخُاة اإلاضًىت وؾ٩اجها ال   ُ  اإلاهالر نىٟتها اإلاضًىت، ؾ٩ان قغاثذ مً مٗ

ت ت الُب٣ت زاهت في الاظخماُٖىن  والباخشىن  الاؾخٗماٍع مغبُا  ق٩لذؤجها ٦ما . البىعظىاٍػ

 الظي زالض ألامحر ؤؾخ٣بلللىاٞضًً مً زاعط اإلاضًىت واإلاؿخٗمغة. ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫، 

 
 
يُاث مُل٘ مضًً ؤبي بمضًىت الغخا٫ خِ ت مً الٗكٍغ  ؤن   هيس ى ال. َٝغ وظهاء ال٣ِؿاٍع

 بً الخمُض ٖبض الكُش اؾخ٣بل مً َلُٗت في ٧اهىا الظًً هم وآزغون، اعالخج   هاالء

اعجه  ؤزىاء باصٌـ ت جإؾِـؿهالاؾخُالُٖت ٢بُل ٍػ  ُ ًُـ اإلاؿلمًُـ الٗلماء ظمٗ  زم الجـؼاثٍغ

 الىظـىه الخ. 1937ؾىت  ٖىض جضقحن صاع الخضًض و1932و 1931 ؾىت الخإؾِــ بٗـض

اهًُِـ ٖـانمت في ب٣ي الظي ؤلابغاهُمي البكحر الكُـش واخخًىـذ اؾخ٣بلـذ ،هاهٟؿ  مً الٍؼ

اة ٚضاة جمُٗتلل عثِؿا ؤنبذ ؤن بلى 1932 . باصٌـ بً الخمُض ٖبض الكُش ألاو٫  عثِؿها ٞو

خ٠ ٧اهذ ىُت الص  ٣ُا قما٫ هجم ًٖ الهاصعة الَى  الهاصعة وجل٪ الكٗب، خؼب زم   بٍٞغ

 ٟغخاثالاجداص الضًم٣غاَي للبُان الجؼاثغي ل صخ٠ ألاعبُٗيُاث في زم   .ط.م.ٕ.ط ًٖ
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 "الٗغبُت الغابُت"و "ألاهغام "٢غاءة م٘ باإلاىاػاة آزغ بلى ٢اعت  مً وجخـضاو٫  ج٣غؤ ٖباؽ،

 "ال٣بـ"و اإلا٨ُت "٧لُلت"و مهغ، في الهاصعة "اإلاؿلمحن ؤلازىان مجلت"و "الكىعي"و

 الٗالم ؤزباع"و "الخىوؿُت الؼهغة"و ؾىعٍت في الهاصعة "ألاخغاع لؿان"و "الُلُٗت مجلت"و

حرها "اإلاٛغبُت خ٠ مً ٚو وا٦ب  خشِشا وكاَا 11ال٨الم ؾى١  ٖٝغ. ألازغي  والضوعٍاث الص 

 الخضًض صاع جضقحنفي هظا الؿُا١، ؤن حكُِض و   هظ٦غ. ؿُاؾُتوال ش٣اُٞتالخغ٦ت ال

ت ،1937 ؾبخمبر في بخلمؿان  ال٣ًُت ألاػ٢ت مً ؤٖما١، وؤهه ٧ان بًٟل ججاع ال٣ِؿاٍع

ضة ذ مؿحرةظزغ ، مٗؿ٨غ  بمضًىت ٖلي اباب لحي وال٣ٟحرة  في الجؼاثغي  ؤلاؾالمي للماجمغ مٍا

ة مضعؾت قُضث. في هٟـ هظا الحي 1936  1943 ؾىت ، واهُل٣ذ .ط.م.ٕ.لج جابٗت خغ 

 بلى ؤزغي  ومٓاهغاث بمؿحراث جدب٘ ؤن ٢بل توالخغٍ   البُان ألخباب ضةماٍ   نازبت مٓاهغة

ني الؿُاس ي بالخغا٥ الخجاعي  اليكاٍ امتزط بـل وا٦ـب، ه٨ظا .1962 ٚاًت  بهىُٟه الَى

خاٞت ا٢خىاء ٖملُت بالخالي ج٨ً ٞلـم .الاؾخ٣اللي والؿُاس ي جهًىي ال ؤلانالحي ُ   الص   تاإلاٛغب

ُ   ؤو حن اءال٣غ   َٝغ مً تاإلاكغ٢ ص ،هالخهى٫ ٖلحا ٖلى اإلاـضاومحن الجؼاثٍغ  وكاٍ مجـغ 

ُهيجش٣ُٟي ؤو    ،جـٞغ
 
 بك٩ل ؤلاؾـالمي الٗغبي الٗالم هٖٞغالظي  ٥االخغ  ؾُا١ في نـب ذ ماوبه

ت واإلاؿخٗمغة ٖام،  .زام بك٩ل الجؼاثٍغ

  في الغشب الجضائشي  العــشبيـت فتيلّصحل الجغشافي هتشــاس لا 

ً ٖـضص بلـٜ خ٠ ٖىـاٍو ُ  ااإلاٛـ الص  ُ   تعب غ مسخلـ٠ في ط٦غها الىاعص تواإلاكغ٢ ت ج٣اٍع  الكَغ

إل ٖلحها  الٟغوؿُت  .1954و 1920 بحنما  اإلامخضة للٟترة ٖىىاها 67 ،التي ؤم٨ىىا الَا

خاٞت وؤن   للٛاًت، مٗخبر الٗضص هظا ؤن ألاولى، للىهلت ًبضو ٛت ب الهاصعة الص 
 
 الٗغبُـتالل

ـت اإلاؿخٗمـغة في والغواط الاهدكـاع ٦شحرة الٗغبُحن واإلاكغ١  اإلاٛغب في  الخ٣ُـ٣ت .الجؼاثٍغ

ع ً   ما ٨ٖــ ً مجمـٕى جىػَـ٘ خـاولىا ما ٞةطا .خهى   ج٨ـىن  ػمىـي لـىح ٖلى عنـضهاها التي الٗىـاٍو

 : 12الخالي الىدـى ٖلى الهـىعة

 
  

                                                           
٣ت جضاو٫ الخبر الصخٟي بحن ٖامت الىاؽ  11 ٍغ ه٣هض بهظه الٗباعة ألازباع اإلاى٣ىلت ًٖ الصخ٠ بٗض مُالٗتها َو

 زانت بحن مً لم ًُل٘ ٖلحها.
 .1عاظ٘ الجضو٫ في اإلالخ٤  12
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خ٠ٖضص  ؾىت صزى٫ الصخُٟت   اإلاغنىصة الص 

1 1991 10 

9 1991 11 

3 1990 11 

0 1999 19 

5 1931 18 

6 1939 19 

7 1930 11 

9 1936 11 

11 1939 99 

11 1907 16 

19 1909 11 

13 1951 11 

10 1950 13 

 67 اإلاجمٕى 

٤ بالجضو٫ ا لؼمني في خض  طاجه وما 
 
ت مً اإلاالخٓاث مجها ما ًخٗل حؿخسلو مجمٖى

٤ بالصخ٠ التي عنضث  
 
 :ًخٗل

  ألاعقُُٟت الىزاث٤. 1954و 1920 بحن وظىص ٖضة ٞجىاث ػمىُت ما بحن : ؤوال-

ُتها سُت وال٨م  اإلاٗغفي اإلاؿخسلو  ،اإلامىىخت لل٣غاء وهٖى ص حجم اإلااصة الخاٍع هي التي جدض 

صوع ألاعق٠ُ ٌٗاهىن مً هظه اإلاًٗلت التي جى٨ٗـ ٖلى هخاثج ًبدشىن في  ٧ل  الظًً مجها.

الٟجىاث الؼمىُت، اإلاغا٢بت الصخُٟت التي لم ج٨ً مؿخمغة؟ ألاعجر ؤن  هل مغص   بدىثهم.

غ  الغ٢ابت و/ؤو خٟٓها في ٖلبت ٚحر ٖبر مسخل٠ مهالر الؿبب الغثِس ي هى جبٗثر الخ٣اٍع

 الٗلبت اإلاسهو لها.

الاهٟخاح  الؿبب هى  صخُٟت،  11، 1936ؾىت بلٜ ٖضص الصخ٠ التي عنضث : ُازاه -

 الجؼاثغي  ؤلاؾالمي اإلااجمغ صااو٣ٗاإلاخبٕى ب ٞغوؿا في الكٗبُت الجبهت الظي عا٤ٞ اهخهاع

ه لم  ؾُاس ي خغا٥.جمحزث هظه الؿىت بيكاٍ صخٟي و  الجؼاثغ ٗانمت ب  اإلاؿخٗمغة حٗٞغ

ت واإلاىٓماث خؼابزاللها ألا  باصعث ،٢بل مً  جًمجها التي اثالخغٍ   مؿإلت ُغحب الجؼاثٍغ
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ألجها عؤث ُٞه تهضًضا لهُمىتها  بكضة الاخخال٫ بصاعة ٖاعيخه الظي ُٞىلُذ بلىم مكغوٕ

خؿب الٗباعة اإلاخضاولت آهظا٥ – "اإلاؿلمـت الجـؼاثغ" جىٟؿـذ. ٦ُاجها ٖلى زُغو  الؿُاؾُت

 اإلاؿخٗمغاث ل٩اٞتوجُلٗاث واٖضة  ؾُاؾُت قغا٢تا ؾىت،  1936 ؾىت و٧اهذ الهٗضاء -

  ُ صزى٫   ٖلىملخّى  بك٩ل طل٪ ٞاو٨ٗـ الٗغبي، اإلاٛغب لبلضان باليؿبت زانت تالٟغوؿ

 الصخ٠ اإلاكغ٢ُت اإلاؿخٗمغة. 

ا : زالشا ىـها 1939 ؾىت ًسو   ُٞما ؤم  ـل التي 26الـ بٗىاٍو
 
 بالٗهغ ونٟه ًم٨ً ما جمش

خاٞت الهدكاع الظهبي ه ٞ اإلاؿخٗمغة، في الٗغبُت الص   التي الشاهُت الٗاإلاُت الخغب ؤظىاءمغص 

ىض ى اعجبا٥ في اإلاؿخٗمغة ؤصزلذ خ٠ اؾخٛلتها ٞو ت الص   في الجؼاثغ في الهاصعة الجؼاثٍغ

 .واإلاكغ٢ُت اإلاٛغبُت الٗغبُت ق٣ُ٣اتها م٘ مباصالتها ج٨ش٠ُ

ُتبن  ال :عابٗا -  ألن  اؾخضاللُت ٣ِٞ  اللىح الؿاب٤،ًخًمجها التي  ٣ُمت اإلاٗٞغ

دي تظـؼثُُُٗاث الٗضصًت اإلا ُت للىا٢٘ الخاٍع  بجغص ال٣ُام مً جم٨ىىـا لٗضم ،ٚحر مؿخٞى

ً إلاسخل٠ وقـامل ٧امل ٖضة   ولىظـىص، ظهـت مً ألاعق٠ُ وصوع  ؤعنضة مسخل٠ في الٗىاٍو

،هاهُ٪ ًٖ ؤؾباب جىُٓمُت ؤزغي مً نالخُت اإلاهلخت ؤو  الىاخضة الٗلبت في سٛغاث

ت ٖلى جهي٠ُ هظه الىزاث٤ ، ًم٨ً خهغها في  هما :  ازىحن ؾببًُـ الهُئت اإلاكٞغ

غ ؤزُاء في ٖملُت جهي٠ُ  اإلاغاث مً ٦شحر فيالخٓىا ٣ض ل :ألاو٫  الؿبب  ، الخ٣اٍع

لى ه٨ظا ضة ملخهاث ٖلى ٖثرها اإلاشا٫ ؾبُل ٖو  ٖلبت يمً الخاط إلاهالي ألامـت لجٍغ

حن اإلاؿلمحن الٗلماء لجمُٗت تههمس هظا الخبٗثر، ًى٨ٗـ ؾلبا ٖلى ٖلمُت . الجؼاثٍغ

سُت وبالخالي ٖلى هخاثج   الضعاؾت.ظم٘ اإلاُُٗاث الخاٍع

او   الؼمىُت ةاإلاض   حؿخٝى لمالتي  ؤو اؾتخؿ  ال اث٤الىزُٞسو   ،الشاويالؿبب  ؤم 

صة  مهلخت َٝغمً  الٗلبـت مً جل٣اثُا حسخب ي هظه الخالتف .ٖلحها لإلَإل ٢اهىها اإلادض 

اث اإلاُالٗت  . للمدْٟى

ت اإلاالخٓاث هظه  ُ  الخلمؿاهُت اإلا٨خبت ناخب باٚلـي، مهُٟى قهـاصة جؼ٦حها اإلاىهج

 ٖىىاها 37 ،الجؼاثغي  والٛغب جلمؿان مضًىت ٢غاء ٖلى ٌٗغى ٧ان بإهه ؤبلٛىا الظي

  ؤجخه ،131936ؾىـت
 
 وفي طاجه  الؿُا١ في. واإلاكغ٢ُـت اإلاٛغبُـت الٗغبُـت، ألا٢ُاع مً هـا٧ل

ـتوكغث  هاهٟؿ الٟترة  ُ  اإلا٨خبت ُٞه ناخب بدضهضاء ً الضٞإ،( La Défense) ؤؾبٖى

ل  الٗانمت، بالجؼاثغ (اللُـغ قإع) rue la Lyre 42 ت،اإلاهغٍ    عزهت ٖلىالظي جده 

                                                           
 .1979م٣ابلت م٘ اإلاٟٛىع له الخاط مهُٟى باٚلي، جلمؿان، ؤ٦خىبغ  13
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ـت اؾخحراص خ٠ مً مجمٖى ٣ها  و٦ـالء ٖـً اإلاـضعؾُت، وال٨خب الٗغبُـت الص   صازـللدؿٍى

 ؤلاصاعة ؤن   ٖلى جىـو   عؾمُـت وز٣ُـت ٖلى مً ظهت ؤزغي  ٖشـغها. 14الجؼاثغي  ال٣ُـغ

ت  بالجؼاثغ صاثما اللُـغ، إعـق 39 في ٦خبـي قيُٟـي، لٗمـاع 1953 ؾىـت ؾمدـذ الاؾخٗمـاٍع

ـــه٣ـ ٢ُمخه مـا مهـغ، مً ٖىـىاها 44 باؾدُـغاص مت،ـالٗان  . 15ٞغوس ي ٞغه٪ 1 313 500 ضاــــــ

الجغص الىاعص ؤٖاله وهل ٌٗخمض ٖلُه بك٩ل مُل٤ لخىن٠ُ خغ٦ُت  ٢ُمـت ٞمـا

ـضاص الاؾالمُت؟ ؾب٤ وؤن ؤقغها ؤن   الصخاٞت بحن الجؼاثغ وباقي البلضان الٗغبُت و   ألٖا

ٛت ب ال٨خـب ظاهب بلى اإلا٨خبـاث في حٗغى ٧اهذ التي والضوعٍـاث للصخـ٠ اإلاٗخبـغة
 
 الٗغبُـتالل

ُت  ،(واخض ٦خبي ٖىض الٗانمت الجؼاثغ في 44و جلمؿـان في اهاى ٖىـ 37) لم ج٨ً بال٨م 

ا ماوٗا في وظه اإلاُلىبت وؤن الغ٢ابت  ت والش٣اُٞت بحن البلضان و٢ٟذ ؾض  اإلاباصالث ال٨ٍٟغ

ُـغها وألاهـغام والغؾـالت الـؼهغة ًبُـ٘ باٚلي مهُٟـى ٧ان ،خ٣ُـ٣ت .الٗغبُت والاؾالمُت  ٚو

ً مً ا اإلالخـؼمت الٗىـاٍو ـغ جـظ٦غه لم ما ول٨ً ،وؾُـاؾُا وصًيُـا ٨ٞـٍغ ت ج٣اٍع  اَلٗىا التي الكـَغ

ً هـظه ؤن   ٖلحهـا،  ختى بل وسخخًُـ ؤو وؿـش زـالر في الخاالث ؤٚلب في جإجُـه ٧اهذ الٗىـاٍو

ـت لألهـغام باليؿبـت الخـا٫ ٧ان ٦ما واخـضة وسخـت  .16اإلاهٍغ

غ اهدكاع التي خالذ صون  مـُتلأل  آلازاع الؿلبُت ٧له هـظا بلى ؤيٟىا بطا  الخـغ٦ت وجُـٍى

خٟ ُـً ٖلى اإلاٟغوى وال٨ٟـغي  الش٣ـافي الخهـاع مـضلى٫  زـظإًـ ،ُتالص  . مٗـاهُه ٧ل ،الجؼاثٍغ

ت  ُ ت الغ٢ابت مً و٢اًت وؤ٦ثر ؤهج٘ هي الخا٫، هظا في ٞاألم  ال خاملها ألن   وألامىُت ؤلاصاٍع

ضوع  ٨ًخب إلاا ًهػى   اللهـم   ٞل٨ـه، في ٍو
 

ـ   له ٧ان بطا بال ني خ ز َو  جىمُت ٖلى ًدمله مخمح 

ت ٢ضعاجه م ال٨ٍٟغ   .مدضوصًتها ٚع

 العشبيت  الّصحفاملسموح واملحظوس مً 

خ٠ما هي  ُ   الص  ُ   تاإلاٛاعب ت ؤلاصاعة ؾمدـذ التي تواإلاكغ٢ ما هي و  لهاى بضز الاؾخٗماٍع

ً اإلا  ؟ دٓىعةالٗىاٍو
  

                                                           
ضة  14 ش 130)الضٞإ( الٗضص  La Défenseًٖ ظٍغ مً بحن هظه الجغاثض: الغابُت الٗغبُت،  1936.12.15، بخاٍع

...بلخ. خىهت، الجهاص، الباٙل  الٍؼ
15

 Archives de la Wilaya d’Oran, boite 2244, Oran, le 26.46.4546 
 .1979م٣ابلت م٘ الخاط باٚلي، ؤ٦خىبغ  16
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 إلى صىفين  الصحف املسموح إدخالها للمستعمشةًتوصع صىف  أ.

ُ   بالجىاهب تهخم صخ٠ - ُ   تالٗلم ُ   توألاصب  ٖلى ؤو اهضماظُت ؾُاؾُت ؤزغي و  ت،واإلاٗٞغ

ت للؿُاؾت مٗاعيت ٚحر ج٣ضًغ ؤ٢ل ضجا .وقغ٢ا ٚغبا الٗغبُت البالص في الاؾخٗماٍع  ظٍغ

ـً مجاها ؤعؾلخا الخىوؿُدُـً، 18ألاصبـي والٗالم 17الٗمغان ض ٍَغ٤ ٖو  مـضن ؤُٖان بلى البًر

 ؤٖضاص بٌٗ وظضث .1933 وؾىت 1921 ؾىت بحن ما الٗانمت والجـؼاثغ ووهـغان جلمؿـان

 ًُٖـ في ألاصبي الٗالم مً وؤٖضاصا( مؿخٛاهم بىالًت خالُا، اإلاُمغ) Clinchantفي الٗمغان

 .19جمىقيذ

ا خاٞت ؤم  ٣ُـا صوعٍـت ٞمشلتهـا الاهضماجي الاججاه طاث الؿُاؾُت الص   في 20الكمـالُت بٍٞغ

 مهمـت في 1950 ؾىت الجؼاثغ ػاع الظي ٖـؼوػ بً ٦مـا٫ بـً اإلا٨ـي بقـغاٝ جدـذ الشاوي ٖهـضها

ـت" ٖلى الخٗغ ٝ مجها الٛاًت ،اؾخُـالُٖت  ُ ٣ـُا قما٫ في الؿُـاؾُت ألاخـؼاب ويٗ . " ...بٍٞغ

 مدٌ اؾخٗماعي  مسُِ يمً جىضعط ٧اهذ اإلاهـمت هـظه ؤن   هٟؿها الضوعٍت زال٫ مً ًٟهم

ىُت الٗىـانغ" يغب بلى ًغمـي  ."ٞتاإلاخُغ   الَى

غ جظ٦غ لم  اعة هظه بزغ ٖلى ثؤٖض   التي الخ٣اٍع  ٧امل ٖبـغ مىدكـغة الضوعٍت ٧اهذ بطا الٍؼ

لحزان جُاعث في هامج وؿـش ٖلى ٖشـغ للٗلـم .ال ؤم ال٣ُـغ ؤعظـاء ا  .ٚو ضةؤم   ظـٍغ

 (Le Phare de Tunis et d’Alger
 ب٣تها،اؾ قا٧لت ٖلى اججاهها ٧ان التي( والجؼاثغ جىوـ ٞىاع 21

لحزان وجُاعث الٗانمت الجؼاثغ في مٗغوٞت ٩ٞاهذ ٠ٍضعى و  ومؿخٛـاهم ومٗؿ٨ـغ ٚو
 
 اإلا٩ل

 جىوــ مىالُـض مً ألانل حهىصي بىزُـغة، ؤلبحر ، الجؼاثغي  ال٣ُغ مؿخىي  ٖلى بخىػَٗها

 .جىوـ في الهاصعة خ٠للص   باليؿبـت هـظا .22الجؼاثغ بمـضًىت ( مخـى هـضعي  ال ) اؾخ٣ـغ

ا  ً ًسـو   ُٞـماؤم  ـت ٞمجهـا اإلاكغ٢ُـت، الٗىاٍو . لخا واللبىاهُـت والٗغا٢ُـت والؿـىعٍت، اإلاهٍغ

خ٠ عواط بن   ت م٣اَٗـت مً مخٟاوجا ٧ان البلضان، هـظه في الهاصعة والضوعٍاث الص   ظؼاثٍغ

ً لبٗـٌ ٞباليؿبـت ،ؤزغي  بلى  قـيء، ٨ـلـ٦ـ مهـغ في الهاصعة والهـؼلُت ألاصبُـت الٗىـاٍو

، وال٩ٟاهـت، ان واإلا٨كـٝى   ،23 (1939-1936)والٗـٞغ
 
 اإلا٣اَٗت في آزاعا لها هجض لم ىاٞةه

                                                           
17

 Archives de la Wilaya d’Oran, boite 4473, Oran, le 20.6.1921. 
18

 Idem, Oran, le 12.12.1936. 
19

 Idem, Ain Témouchent, le 20.30.1933. 
20

 Idem, Tunis, le 7.2.1950. 
21

 Idem, Tiaret, le 26.5.1954. 
 اإلاغظ٘ الؿاب٤. 22

23
 Archives de la Wilaya d’Oran, Archives d’Outre-Mer, France, boite 9H17, Rapport 

mensuel, 1936. 
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م الٛغبُت غها ٚع غ جظ٦غ لمُٞما  ،24الٗانمت الجؼاثغ في جٞى  ٧اهذ بطا ٖلحها اإلاُل٘ الخ٣اٍع

ً   .ال ؤم مىدكغة ،(بحروث) ولبىان والٗغا١ ؾىعٍا في الهاصعة الٗىاٍو
 
 هي ،ٖلُه و٢ٟىا ما٧ل

ً ٢ىاثم  الكهاب مشل بالجؼاثغ ق٣ُ٣اتها بلى الخباص٫ باب مً غؾلتاإلاالصخُٟت  الٗىاٍو

ًال .والىجاح 25والبهاثغ  ؤلاؾالم : الخباص٫ ٍَغ٤ ًٖ اإلاؿخٗمغة صزلذ ،الخالُت ٗىاٍو

ان واإلا٨كٝى ؤلاؾالمُت والهضاًت  والُلُٗت وألاخضار ال٣بـ زم مهغ؛ في الهاصعة والٗٞغ

غة ا .ؾىعٍا في الهاصعة ٞلؿُحن وؤخضار الٗغبي اإلا٨خب ووكغة ألاخغاع ولؿان والجٍؼ  مً ؤم 

ً بٗضها جإحي. (Assadjal)والسجا٫ ال٣ىمي الضٞإ ٞسجلىا ،الٗغا١ ُ   الٗىاٍو  تالبحروج

ا . الكغ١  ومىاعة وألاهالي الكٗب هىثـ٦   ُٞماؤم 
 
خاٞتب ٤ًخٗل  وسخ ٞىظضث اإلاٛغبُت الص 

 هضعومت في وؤًًا الخىاًت لها اإلاجاوعة وبالًاخُت جلمؿان مضًىت في الٗالم ؤزباع مً

 26Le Criو اإلاٛغبُت الىخضة مً م٣خبؿت م٣االث 1939 ؾىت الكهاب وكغث .ومؿخٛاهم

Marocain  )ت الؿىت هٟـ في ونلتها البهاثغ ،)الهغزت اإلاٛغبُت   .واإلاٛغب والؿٗاصة الخٍغ

  الجضائشيين لللشاء وصولها دون إداسة لاحتالل  حالت التي العىاويً ب.

ا ً ؤم  ت صزىلها التي الٗىاٍو  وبًٗها ؾُاس ي ٞبًٗها ، اٖتريذ الاصاعة الاؾخٗماٍع

 مىٗا ماوٗت مخ٩املحن مى٢ٟحن الغ٢ابت مهالر اجسظث الخهي٠ُ، هظا ؤؾاؽ ٞٗلى. بٖالمي

خ٠ باجا خ٠ اهخ٣اجي بك٩ل ومُٗلت الؿُاؾُت الص  المُت الص    ؤلٖا
 
جها حٗغيذ ما٧ل  ٖىاٍو

٣ي الكما٫ في الاؾخٗماع إلاهالر مىاوثت ؾُاؾُت إلاىايُ٘  .ؤلاٍٞغ

خ٠ مً 30والكىعي 29والٟخذ28 والٟالح27 الىُل واصي ت الص   31الجضًضة ؾىعٍت ؛ اإلاهٍغ

ً و الخىوؿِخحن 34والهال٫ 33ؤلاعاصة اإلا٨ُت، ٧32لُلت بضمك٤، الهاصعة  مىٗذ ،ؤزغي   ٖىاٍو

                                                           
 اإلاغظ٘ هٟؿه. 24

25
 Archives de la Wilaya d’Oran, Archives d’Outre-Mer, France, boite 9H17, Constantine, 

le 3.5.1939. 
26

 Archives de la Wilaya d’Oran, boite 22846 

ش  .192.5.3 مىٗذ الصخُٟت ب٣غاع وػاعي بخاٍع
27

 Archives de la Wilaya d’Oran, Archives d’Outre-Mer, France, boite 9H17  

ش  ش 1930.2.20مىٗذ ب٣غاع وػاعي بخاٍع  .1939.5.6. اإلايكىع الظي ٌكحر بلى اإلاى٘، ناصع في ٢ؿىُُىت بخاٍع
28

 Archives de la Wilaya d’Oran, Archives d’Outre-Mer, France, boite 4482 ; 

ش  ش 1930.2.20مىٗذ ب٣غاع وػاعي بخاٍع  .1930.3.11، اإلايكىع الظي ٌكحر بلى اإلاى٘، ناصع في الجؼاثغ بخاٍع
 .1930.2.20باَعـ،  ،هٟؿهاإلاغظ٘  29
ـ،  30  .1920.5.3اإلاغظ٘ الؿاب٤، باَع
ش اإلاغظ٘  31  .1920.8.31هٟؿه، مىٗذ ب٣غاع وػاعي، بخاٍع
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اب ابو  ظؼثُا م   مً ، ؤهه ٧انالجؼجي اإلاى٘محزة  .للمؿخٗمغة الضزى٫  مً بك٩ل مُل٤ م 

ٗه ٞىع ٍُها الاٞخخاحي و زذ الصخُٟت ًٖ زغظ٧لما  ًٟغيه ،الٗام الخا٦م نالخُاث ٞغ

ا الىٓام ال٩ىلىهُالي. ٦ٟها ًٖ اهخ٣اص ، ٩ٞاهذ مً ازخهام وػاعة باث  ال اإلاى٘ ٢غاعاث ؤم 

٤ بك٩ل ناعم ٖلى باَعـ،الضازلُت ب خ٠ و٧اهذ ؤخ٩امه جُب  ذ التي الص   تهامىاهًب ٖٞغ

٣ُا قما٫ في اٞغوؿ ؿُاؾتل  .بٍٞغ

خاٞت ٧اهذ خ٠ ؤ٦ثر الخىوؿُت الص  ص ق٩ل بط ، للمهاصعة ٖغيت الٗغبُت الص   حٗض 

جها حنال واهدكاعها ٖىاٍو ؾخ٣غاع الٗام في الا  ٖلى زُغا ىاؾ٘ بحن ظمهىع ال٣غاء الجؼاثٍغ

، مجها، هظ٦غ اإلاؿخٗمغة. ً وظمُٗها ،والؼهى الؼهغة ألاؾبٕى . ٖامت جىوؿُت لصخ٠ ٖىاٍو

غ حكحر ش حجؼ البىلِـ ؤن   الغ٢ابت مهالر ج٣اٍع  الخاظغ ٖىض جلمؿان في 1942 ماي بخاٍع

ضة مً وسخ 10 ٖلُلي  . وسخت 64 مجها بإ ؤن بٗض ألاؾبٕى ظٍغ
 
 ؤخمض باباونل بلى ٖلم  اوإلا

اس يباٖ الٗىىان، هظا حجؼ زبر ؛ًبُ٘ في هٟـ الى٢ذ الصخ٠ آزغ  جاظغ ؛  ُ  ٟي ْٝغ ٢

 .ًض بلى ًض مً ؤي مباقغا، بُٗا وسخت (60) ؾخحن

ا  مً وسخت 15:  ٧الخالي 35ؤلاصاعي  الدجؼ خهُلت ٩ٞاهذ مؿخٛاهم، مضًىت في ؤم 

 مدمض بض٧انظمُٗها   وظضث الؼهى مً وسخ 3 و الؼهغة، مً وسخت 14و ألاؾبٕىصخُٟت 

اث اهخهاع وخغ٦ت الجؼاثغي  الكٗب لخؼب باهخماثه اإلاٗغوٝ ػخاٝ،  36الضًم٣غاَُت الخٍغ

مهما اللخحن  .مهالي الخاط جٖؼ

 يتالّصحفمحتوياث بعض العىاويً 

ها ٧ان خ٠ مدخىي  بضعاؾت ال٣ُام بىص  ت الص  ت واإلاهاصعة اإلامىٖى ُت إلاٗٞغ  اإلا٣االث هٖى

ت اإلاؿخٗمغة في الٗام للىي٘ جُغ٢ذ بطا ماو  اإلايكىعة  هظا ألامغ ٖلُىا اؾخٗص ى.الجؼاثٍغ

ىا لٗضم ً ٖلى و٢ٞى ت الٗىاٍو   ل٨ً ،واإلاهاصعة اإلامىٖى
 
إل مً ىاجم٨  ملخهاثٖلى  الَا

                                                                                                                                        
ش  مىٗذ بمغؾىم اجسظه ،هٟؿه اإلاغظ٘ 32 . ؤعزذ الىز٣ُت خاملت هظه 1939.7.24الخا٦م الٗام للجؼاثغ بخاٍع

 1939.7.25اإلاٗلىمت بالجؼاثغ في 
ش  ،هٟؿه اإلاغظ٘ 33 . ؤعزذ الىز٣ُت خاملت هظه اإلاٗلىمت بالجؼاثغ في 1939.3.22ٖل٣ذ ب٣غاع وػاعي بخاٍع

1939.5.5. 
 .1947.5.17جلمؿان،  ،هٟؿه اإلاغظ٘ 34
35
 .1947.5.20 ،مؿخٛاهم ،هٟؿهاإلاغظ٘  
 .هٟؿهاإلاغظ٘  36
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ٗها مهالر الغ٢ابت  مترظمت غ التي ٧اهذ جٞغ وؤخُاها ٢هاناث صخُٟت ؤلخ٣ذ بالخ٣اٍع

 للهُئاث الخابٗت لها. 

 ض ألحذاث كسىطيىت الفتح املصشيت جتعشّ  أ.

ضة في هجُب الضًً مديي خى٢ُ٘ب نضع ت 37الٟخذ ظٍغ ش اإلاهٍغ  ؾىت ألاولى ظماصي 6 بخاٍع

غ حكحر. ٢ؿىُُىت خىاصر مً الٗبرة بٗىىان م٣ا٫ 1953  بإخٝغ ٦خب الٗىىان ؤن   الخ٣اٍع

ل ظض   ٧ان اإلا٣ا٫ وؤن   باعػة ظض    وؿخسلو. والشاهُت ألاولى هٟدخحنال ٖلى وكغ خُض ٍَى

 إلاا التروٍج بلى ؾٗذ هاؤج   ٦ما لخضربالٛا ل اهخماما ؤولذ خُٟتالص   ؤن   اإلاالخٓاث، هظه مً

ت اإلاؿخٗمغة في ًجغي   ٖلى ٦ظل٪ ول٨ً اإلاهغي  الٗام الغؤي مؿخىي  ٖلى لِـ الجؼاثٍغ

 مجلت في الهضاعة اخخل اإلاىيٕى هظا ٩ٞىن . وؤلاؾالمي الٗغبي الٗام الغؤي مؿخىي 

ت،  نى٘ مً هي ٧اهذ هاوؤج   وؤلاؾالمي الٗغبي الًمحر في م٩اهت للجؼاثغ ؤن   ٌٗني مهٍغ

ب مما الخضر  هظا .وبؾالمُا ٖغبُا مٗها والخٗا٠َ بٖالمُا ولى مٗها الخجاوب ًخىظ 

م ٖلى. للم٣ا٫ الخاعجي للمٓهغ باليؿبت  لم هجُب، الضًً مديي اإلا٣ا٫، مى٢٘ ؤن   مً الٚغ

  بال 1934 ؤوث قهغ ٢ؿىُُىت في ظغي  إلاا بالخٟهُل ًخٗغ ى
 
 ظىاًت:  اإلاؿب ب ٖلى ع٦ؼ هؤه

 طل٪ جب٘ وما ،٢ؿىُُىت في الجام٘ اإلاسجض ٢ضؾُت ٖلى اٖخضي الظي ألازُم الحهىصي طل٪

حن َٝغ مً ألاٞٗا٫ عصوص مً ل الجؼاثٍغ
 
 الٓالم الحهىصي إلاىانغة الحهىصًت الجالُت وجضز

حن وطهاب ىا الظًً اإلاؿخٍٟؼً بٌٗ ضخُت الجؼاثٍغ ىا اإلاؿلمحن بؼي   جؼٍ   في واهسَغ

هم  .الحهىص ٢خا٫ ٖلى بخدٍغًهم و٢امىا نٟٞى

خٟ حؿاء٫ هظا، بٗض ز .خضر ما بلى ؤصث التي ألاؾباب ًٖ يالص   ألاؾباب بحن ٞمح 

ا ضخاًا وسخِ ًٚب في اإلاخمشلت الاظخماُٖتو الا٢خهاصًت  الٟالخحن مً الٟاخل الغب 

بذ الظًً اإلاؿخىعصًً اعوالخج    ألاؾباببحن و ، الحهىص اإلاغابحن نٛاع بإًضي بُىتهم زغ 

  ُ  ومٗاصاة هىاهم ًىا٤ٞ ال ما ٧ل م٣اومت ٖلى ؤهٟؿهم ًمغهىن  هٓغه في الحهىص بضؤ بط ،تالىٟؿ

ا. ومهلختهم مهلخخه جسخل٠ مً ٧ل  خؿب ٞخ٨مً ألاًضًىلىظُت، ألاؾباب ًٖ ؤم 

بت في اإلا٣ا٫ ناخب  م.ٚحره بِذ في مل٪ جإؾِـ في الحهىص ٚع

م ٞٗلى سُت اإلاُُٗاث مً ال٨شحر جى٣هها اإلا٣الت هظه ؤن   مً الٚغ  الطخاًا، ٖضص)  الخاٍع

ت و٢ٝى  بً الخمُض ٖبض والكُش ظلى٫  ابً الٗام الىاثب صوع  الحهىص، ظاهب بلى اإلادخل قَغ

 ( لخب الىي٘ تهضثت في باصٌـ
 

 ناصعث التي الغ٢ابت مهالر ٖلى جس٠ لم زُىعتها ؤن   بال

                                                           
ش الهضوع في 408الٗضص  ،مجلت الفتح 37  .1953ظماصي ألاولى  6، جاٍع
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ضة  في اازتزاله ًم٨ً يتال الاخخجاظاث ٞخُل بقٗا٫ بٖاصة في مدخىاها ٌؿخٛل ال ختى الجٍغ

حن تهمِل ا ْاهغة ألن   زم وا٢خهاصًا، واظخماُٖا ؾُاؾُا واخخ٣اعهم الجؼاثٍغ  همذ الغب 

  بك٩ل
 
إة م٘ غصمُ ت الٛغاماث ومسخل٠ الًغاثب َو حن ٧ل   مؿذ التي الاؾخٗماٍع  الجؼاثٍغ

ذ التي ال٨بحرة باألؾغ آهظا٥ ؾمي ما ٞحهم بما اؾخصىاء صون   وم٩اهتها وظاهها بثرائها ٖٞغ

 .الاظخماُٖت

له وما السجً ٣ٖىبت بن   
 
 إلاً ؤو يغاثبه حؿضًض ًٖ عجؼ مً ل٩ل بهاهت مً حك٨ـ

صها ص و٢تها ٞىاث بٗض ؾض  حنمً  ٗضًضالبؤل٣ذ   التي هي ،اإلادض   الٗاثالث ٞحهم بما الجؼاثٍغ

 .اإلاجا٫ هظا في ط٧ائهم مضي ؤزبخىا الظًً الحهىص اإلاغابحن ؤخًان في اإلاٗغوٞت بجاهها، ال٨بري 

ا ْاهغة واؾخٟدا٫ الخٗؿُٟت الًغاثبُت الؿُاؾت بحن الٗال٢تٞ  اؾخٟاص ،ظضلُت ٖال٢ت الغب 

 اإلاٗىىي  هٟىطهم وجىؾُ٘ زغواتهم جىمُت مً جم٨ىىا ،واؾخٛلتها الاصاعة. ٞالحهىص الحهىص مجها

حن خؿاب ٖلى ٞى٢ٗىا بظل٪ في ٞش  الاؾخضاهت  زضماتهم بلى م٨غهحن ائى لجالظًً  الجؼاثٍغ

ت ؤلاصاعة.ؤما   جب٣ى ما إلظهاى ؾالح بلى الًغاثب لذخى  و  ، اؾخٛلذ هظا الىي٘الاؾخٗماٍع

حن   .الجؼاثغي  الٗام الغؤي ماؤم مُالبهم وخمل الجهىى في ؤمل مً للجؼاثٍغ

  التووسيت ألاسبوع جشيذة -ب

ضة  ش الهاصعة الخىوؿُت ألاؾبٕىؤما ظٍغ  ، ٧اهذ مدل  مهاصعة 1948 ماي 12 بخاٍع

ص م٣االث ٖضة ليكغها غة جىوـ، في الٟغوس ي بالىظىص ٞحها جىض 
 

 با٢تراب طاجه الى٢ذ في مبك

ع  الظي الُىم هى الٗىىان  ،1881  لٟاظٗت الؿىصاء الظ٦غي  .ٞغوؿا ٢بًت مً ُٞه جخدغ 

ا و الغثِس ي للصخُٟت  ًمً  ٞغعي بٗىىان٧ان مخبٖى  الكٗب امٞحه ظاء ٧املحن ؾٍُغ

جه وؾلب خغمخه ججها٥ا ٖلى الُىم هظا في خضاصه ٌٗلً الخىوس ي  الضو٫  بخأمغ واؾخ٣الله ٢ى 

٤ هظا . ٖلُه ألاوعوبُت ً  الؿاب٤، مً ٟغعيمخٟغ ٕ ًٖ الٗىىان ال أزغالٗىىان بؤٞع ؾٍُغ

ُض]الكٗب الخىوس ي[  وهى:  ماهظاء ٞح ٧املحن ل مجضه لىُل ٦ٟاخه بإن   ؤلاًمان َو
 
 ؾ٩ُل

ً جغبٗ .38بإهضاٞه الدؿلُم ٖلى الُُٛان ؾُجبر ج٨خله وؤن   بالٟٓغ  زلض ٖلىذ هظه الٗىاٍو

ضة مً ألاولى الهٟدت  ػاصجه ،ؤهمُت ؾُاؾُت بالٛت  اإلا٣ا٫ ٖلى ًًٟي مما ألاؾبٕى ظٍغ

 والتزاما ب ٢ىة الاٞخخاخُت
 
ني هاسُ ا .ُٞه ٍعب ال آث الاؾخ٣ال٫ ًىم :  الَى  الهٟدت في ؤم 

ني هي ؤظىبي اخخلها وبالص ؤخي، هى مؿخٗبض شخو ٧ل   : ٞحها ٞى٣غؤ الشاهُت جُلٗىا  . َو

 اإلاؿلمحن ؤلازىان مجلت مً م٣خبـ اإلا٣ا٫ ن  ؤالشاهُت مالخٓت وعصث ؤؾٟل الهٟدت 
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هخ  الهظا ال ًى٣و مً  .الٛغاء ضة ألاؾبٕى ىظ  ني لجٍغ بت مً  الَى جٗلىا وٗخ٣ض ؤجها ٢ٍغ ٍو

  هظا الخُاع.

غ حٗلمىا ؤزغي، ظهت مً ت ج٣اٍع ٟت الكَغ
 
خٟ الخغ٦ت بمغا٢بت اإلا٩ل  الجؼاثغ، في ُتالص 

ض ٖثرث مهالخها ؤن   ش ألاؾبٕى مً ؤٖضاص ٖلى 39وؾ٤ُ مٗؿ٨غ مضًىتي ببًر  ؤوث 22 بخاٍع

 الظي باإلاسجض الخٍٗغ٠ ألاولى اإلا٣الت في جم  . الجؼاثغ خى٫  م٣االث ؤعب٘ ٞحها وعصث 1949

مبر 21 في الخكم ٢باثل ٖلى ؤمحرا ال٣اصع ٖبض ألامحر بُٗت) البُٗت ُٞه جمذ  1832 هٞى

ت م٣خُٟاث ٞحها وعصث الشاهُت اإلا٣الت ،(بمٗؿ٨غ خؿان ؾُضي بمسجض  ٖبض لألمحر قٍٗغ

حن اإلاؿلمحن الٗلماء بجمُٗت للخٍٗغ٠ الشالشت اإلا٣الت زههذ .ال٣اصع  وجمجُض الجؼاثٍغ

ت عؾالتها  وهىاصي وظمُٗاث ومؿاظض مضاعؽ مً ؤ٢امخه ُٞما اإلاجؿضة والخٗلُمُت التربٍى

اخ. ال لٞب   الغابٗت اإلا٣الت ؤم   والٗغبي ؤلابغاهُمي البكحر الكُىر ؤمشا٫ الجمُٗت عظا٫ ٞحها ج 

 .الضًً زحر ومدمض الخبس ي

ضة اؾدى٨غثمً ظهت زاهُت  ت الؿُاؾت ،الجٍغ  في ٞغوؿا وؤٖما٫ ؾىعٍت في الاهجلحًز

ىصها ج٠ ولم حٗض ٞغوؿا ؤن   ٞحها، ظاء ما ظملت ومً الهِىُت الهىض ضث، ٣ٞض بٖى  ٖو

٣ي الكما٫ في اإلاؿلمحن ؤويإ بخدؿحن ىص هظه مً قِئا ًخد٤٣ لم ول٨ً ؤلاٍٞغ  هاج  أل الٖى

، في ظاء ما خؿب ج٣ضم ىحها ومهلخت الخانت مهلختها ألاؾبٕى  مهلخت لىٖ مؿخَى

 .40ألانلُحن الؿ٩ان

ل٘ لم التي وجل٪ اإلا٣االث هظه بن
 
 طهىُت زل٤ في ،بأزغ ؤو بك٩ل ؾاهمذ ٖلحها، هُ

ت ضة واخضة جهًٍى ُ  وال تلٛىٍ  ال٣ىاؾم ال ٖلى ؤؾاؾا جغج٨ؼ ،لالؾخٗماع مٗاصًت ،مىخ   تش٣اٞ

ُ  الو   ٖلى الضوام ٕٞؼؤ ما هظا .التي حكتر٥ ٞحها البلضان الٗغبُت الاؾالمُت تخًاعٍ  الو  تضًي

ت الؿلُاث غ ظل   بن  . الاؾخٗماٍع ت الخ٣اٍع  الضوعٍاث في وكغث التي واإلا٣االث ؤلاصاٍع

ت ت الاؾخٗماٍع ٣ُا ٦يكٍغ  Joseph ًمًحها ٧ان التي اإلا٣االث وبسانت الٟغوؿُت بٍٞغ

Desparmet  (صؾبرمي ظىػ٠ٍ)، ،صث بل خظعث حن بىماء وهض   وما ،41والضًني اللٛىي  الىاٖػ

ضة في هجُب الضًً مديي زُها التي الجملت جل٪  بن : ٢ؿىُُىت ؤخضار بمىاؾبت الٟخذ ظٍغ

 ٦غامتها في ؤبضا جدؿاهل ال ٞةجها ال٣ىمُت، خ٣ى٢ها في حؿاهلذ مهما ؤلاؾالمُت الكٗىب
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ت نغزت بال هي ما الضًيُت، دي الًمحر ؤٖما١ مً هابٗت جدظًٍغ  وجإ٦ُض الكٗىب لهظه الخاٍع

ت للمساٝو   .الاؾخٗماٍع

 الخاجمت

ُت الضاللت عٚمو   اعج٨بىاها ٢ض ه٩ىن  التي ألازُاء ووؿبُت به ٢مىا الظي للجغص اإلاٗٞغ

غ مً اإلاؿخسضمت الٗمل ؤصواث مدضوصًت اءظغ   ت ج٣اٍع   وؤمىُت بصاٍع

(rapports administratifs et de police)   هٓغها في جب٣ى بلحها جىنلىا التي الاؾخيخاظاث ٞةن 

 : الخالُت الى٣اٍ في وهىظؼها نالخت

   خٟيًغي ت الٟخذصخُٟت  ُٞما ٦خبه في هجُب الضًً مديي الص  ؤن  ،اإلاهٍغ

في الٗغبُت الاؾالمُت ، هى بالضعظت ألاؾاؽ ، بى الكٗالعجؼ الظي حٗاوي مىه 

 : ٖالميؤلا  آلُاث الخىانل

 وه٣ل اليكغ وؾاثل مً اإلاؿلمحن ؤًضي زلى ٢ؿىُُىت خىاصر في الٗبر ومً

٣ُا قما٫ مً ب٣ٗخان والجؼاثغ ٞمهغ .ألازباع  بلى ًىدؿبان و٦الهما مخ٣اعبخان بٍٞغ

 الىاخضة، ال٣اعة مً واخض ظاهب بلى بل واخضة ٢اعة وبلى واخضة لٛت وبلى واخض صًً

 ٦بحرة نٟدت 12 في مهغ في جهضع التي ال٨بري  الُىمُت الجغاثض هظه ٞةن   طل٪ وم٘

 بال والجؼاثغ ٢ؿىُُىت خىاصر ًٖ قِئا حٗٝغ ؤن حؿخُ٘ لم الض٣ُ٢ت، بالخغوٝ

 مؿلمي بزىاهىا ًٖ وؿم٘ لم آلان بلى ٞىدً .باَعـ وصخ٠ باَعـ ٍَغ٤ ًٖ

اث ؤعاصث ما بال الجؼاثغ  في الًُٟٗت الحهىص ظغاثض وؿمٗه وختى ؤن ٞغوؿا مُبٖى

 مً جإزظ اؾخُاٖذ ؤن ال٨بري، لجغاثضها ما عب٘ ال٣غاء مً لها لِـ والتي ٞلؿُحن

 بِىما .الخىاصر هظه ًٖ ؤزباعا مدًت حهىصًت مهاصع مً ؤو الجؼاثغ هٟـ

 خ٨م لىا جى٣ل ؤن حؿخُُ٘ وال ؤهلها ٍَغ٤ ًٖ البالص بخل٪ جخهل ال ظغاثضها

   .42"ْهغاهُه بحن و٢٘ ما ٖلى هٟؿه اإلاٛغبي الكٗب

   ال٠ًُٗ وبالخالي ،الغمؼي  الاهدكاعًض٫، ً خُٟت للٗىاٍو   اإلاٛاعبُت الص 

بال٣ضع ج٨ً   لم ؤن ال٣ُُٗت التي زُُذ لها مهالر الاخخال٫ اإلاؿخٗمغة،في  واإلاكغ٢ُت

عجه    ؛الظي جهى 

  ألاؾماء بٌٗ لىاءها خملذ التي الجهًت ٖضوي ؤن  الخُلىلت صون اهدكاع و  

                                                           
 .1953ظماصي ألاولى  6، 440، الٗضص الٟخذ 42
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 باقا ٧امل مهُٟى ؤٞٛاوؿخان، في (1897-1838) ألاٞٛاوي الضًً ظما٫ ؤمشا٫ اإلاازغة

-1865) عيا عقُض مدمض الكُش مهغ، في (1905-1849) ٖبضه ومدمض (1874-1908)

لم جىجر هي ألازغي  ، لخا جىوـ، في (1934-1909) الكابي ال٣اؾم ؤبى لبىان، في (1935

ً ووظضث نضاها  مسخلٟتبلى ؤهداء  هاالء الٗلماء وؤ٩ٞاع   حٗالُمامخضث خُض  مً الَى

 ؛الش٣اُٞت الاظخماُٖت والؿُاؾُت اإلاجاالث  قتىفي 

 حن، ظ٧اءبًٟل ال ىُت لبٌٗ الجؼاثٍغ  بٌٗ جم٨ىذ  الىاب٘ مً الغوح الَى

خ٠ م ال٩ىلىهُالي  ؿُاطال ازترا١ مً دٓىعةاإلا الص    ،ؾم٨ه ٚع

 ٟذ  ُ غ١  ؤؾالُب ج٨ لذالتي  اإلاُالٗت َو ت ٞغصًت مُالٗت مً جدى   بلى هسبٍى

ُحن لض٧ا٦حن الخلُٟت ألاما٦ًاخخًىتها  ظماُٖت، مُالٗت ع) والخجا الخٞغ

تب ألا٢مكت ججاع الؾُما  وبٌٗ الش٣اُٞت والىىاصي ( جلمؿانفي  ال٣ِؿاٍع

لذ بضوعها بلى  التي اإلا٣اهي ظ٢غاء مىايلحن ًئت خيكلصع امهجدى   ىن غو 

 .لأل٩ٞاع اإلادٓىعة

    ت وال٣ًاثُت  واإلاى٘ الخهاعاإلالٟذ لالهدباه ؤن ضث ،واإلاخابٗاث الاصاٍع
 
 جىل

ىُت للغوح الغ٦حزة ألاولى، الخدضي عوحو  ٖجها   .لالؾخٗماع اإلاىاهًت الَى

 البلضان في مٗغوٞتالصخاٞت الىا٣َت باللٛت الٗغبُت  ٧اهذ هل وؤزحرا  

ز الظي الخباص٫ ؤبمبض ؤزظها بطا ،وٗم الٗغبُت؟ خ٠ صوع  بٌٗ مح   في ومشُالتها اإلاكغ٢ُت الص 

 الٗغبُت للضوعٍاث الٗام الضلُل ًُلٗىا .ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ والبهاثغ الكهابــ٦ الجؼاثغ

ت ً مً ٖىىاها 45 جضاو٫ ال٣غاء الخىوؿُحن  ٖلى 43بخىوـ ال٨خاب ضاعــــب اإلادْٟى  ٖىاٍو

خاٞت  واججاهاتها اهخماءاتها ازخالٝ ىٖل 1954و 1915 بحن ما الجؼاثغ في الهاصعة الص 

مَغفي البالص الٗغبُت الاؾالمُت   بحن صخُٟت تُخغ٦ وظىص ٖلى ٢اَ٘ صلُل هظا .هاحخولٛ  ٚع

ٕ اإلاخماؾ٪ اإلاغا٢بت ظضاع  بصاعة لها زُُذالتي  ال٣ُُٗت ٞمداوالث .واخض آن في واإلاخهض 

  ،٦بحر خض   بلى هجخذ وبن ختى ،خخال٫الا 
 

ألا٩ٞاع ولم جمى٘  والجهاثُت قاملت ج٨ً لم هاؤج   بال

ت و ال٣ىمُت   .مً بلض بلى آزغ ومً يٟت بلى ؤزغي  ؤن جيخ٣لمً الجهًٍى

                                                           
ىُت، جىوـ، صاثغة (، 1985وػاعة الكاون الش٣اُٞت ) 43 ت بضاع ال٨خب الَى الضلُل الٗام للضوعٍاث الٗغبُت اإلادْٟى

غاُٞت ال٣ىمُت  191الضوعٍاث الخىوؿُت، م.  ىوـ، ، ج1975-1860الخىوؿُت، الضوعٍاث الٗغبُت ؛ البِبلُٚى

 1984-1975مهلخت الخىز٤ُ، 
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 91;0و 91;0املغاسبيت واملششكيت بالجضائش ما بين  الّصحافتجذول جامع الهتشاس 

 ٞغوؿا( -وما وعاء البدغ -الجؼاثغ -وهغان  )خؿب ظغص ظؼجي في ؤعق٠ُ والًت

 

  



 91;0و 91;0ما بين  ”املغاسبيت واملششكيت في الجضائش“إشكاليت اهتشاس الّصحافت 

75 

 



 محمذ اللوسصو

76 

 9ملحم 

 والذوسياث املغاسبيت واملششكيت الّصحفجذول مفصل بعىاويً 

 91;0و 91;0املىتششة في املستعمشة الجضائشيت ما بين 
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