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تارخيقة -
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*م

ادلؼدعة
ؼعدمايدؼٌمسـمايرطوتماىؿعقؼيمطؿوموصػفمروغقفمشوظقلق1مزليماظعؿرم
بوسؿؾورمػذهماألخرلةمعؿـودؼيمضؿـمذؾؽيماظعالضوتماالجؿؿوسقي،موالمدقؿومإذام
عومتعؾؼماألعرمبؿؾؽماىؿعقوتماظذلبقؼيمػؿزةماظقصؾمبٔماجملؿؿعمؼبموحدتفم
اٌصغرةماألدرةموبٔماٌدرديمواظيتمروٌومعلؿفومهقالتمدقودقي،موتغرلاتم
اضؿصودؼيمبوسؿؾورػوماظقترمايلوسمؼبماٌـظقعيماظؿعؾقؿقي.م
إن متؿؾع ماٌلور ماظذلبقي مظؾؿدردي مال مْؽـ مظف مأن مؼؽؿؿؾ مإال مإذا مضؾطـوم
تورؼخمايرطيماىؿعقؼيمسؿقعومواظذلبقؼيمعـفومطقغفومتـقبمسـماألدرةمٓـؾيم
ؼب معبعقوت مأوظقوء ماظؿالعقذ مػذا مع ـ مجفي موعـ مجفي مثوغقي مسرصً متطقرا مؼبم
اظؿعداد معـ مخالل متقدقع مأذغول ماظؾـوء مؼب ماٌدن مواظؼرى محلى متزاؼد مأسدادم
اظلوطـي ،أضػمإظبمذظؽمصفلمملمتؽـمّـلىمسـماظؿققالتماظلقودقيماظيتم
سرصؿفوماظؾالدممبدءامبوظؿعددؼيمايزبقيمواالصالحماٌـظقعلماظذلبقي،مإذمتـدرجم
طؿطؾىمحؿؿلمظـوذؽي مأصضؾ ،وصضوءمتؾٌمصقفماظؼقؿماإلغلوغقي،موتعززمرعقزم
اٌعوملماظقرـقيماغطالضومعـماالحوءاتماظدالظقيمؼبمعضوعٔماظدلاعٍمذاتماإلدؼوطم
اظقاضح مؼب م معػفقم ماشلقؼي مسؾك ماٌلؿقى ماحملؾل مأو اظقرين مزد مسؾك مذظؽم
اظؿؿوس ماظقسلمسـدماإلبوءمإزاءمعلوظي متعؾقؿمأبـوئفؿموانمملمؼؽـ مععؿؿوماألعرم
اظذيمادذلسكمزفقرمعبعقيمأوظقوءماظؿالعقذمطشرؼؽماجؿؿوسلمظؾؿدردي مصفذهم
* بوحـيمبوٌرطزماظقرينمظؾؾقٌمؼبماألغـروبقظقجقوماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقي  -وػران
 1شوظقلق ،مروغقف ،م"ايرطوت ماىؿعقؼي موايرطي ماالجؿؿوسقي ،مسالضي ماظدوظي مواجملؿؿع مؼب متورؼخم
اٌغرب"،مترعبيمربؿدمشوٍموربؿدمداوود،مدصوترمإغلوغقوت،ماظعدد  8عوي -مأوت ،1999موػران-
اىزائر،مص15.
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األخرلةممعقازاتومععماألدرةمشلومِوذجمتربقؼيمعـمذوغفومهؼقؼمتعؾقؿمأصضؾم
وعـف متلتل مإذؽوظقي ماٌداخؾي ،مٌوذا مخؾؼً معـؾ مػذه ماىؿعقوت؟ موطقػم
ادؿطوسًمخؾؼمِقذجمرضوبلمتربقيمؼبمزؾمذراطيماجؿؿوسقي؟موعوماظظروفم
واٌقؽوغقزعوتماٌقظدةمظذظؽ؟موػؾمشلذاماظؽقونمعـمخؾػقيمتورطبقيمسؿؾًمسؾكم
ولدهمظقؿقاجدمسؾكمعومػقمسؾقفماظققممبٔمزفراغلماٌمدليماظذلبقؼي؟موعومػلم
اٌفومماٌـقريمبفو؟موعوماظصعقبوتماٌصودصيمشلذهماظشرضبيمؼبماجملولماىؿعقيم
اظذلبقي.م
تؼضل مػذه ماإلذؽوظقي ماٌشور مإظقفو مأساله معـو متؿؾع مخطقات معـففقي معـم
ذلغفوماظقصقلمبـومإظبمحؼوئؼمعقضقسقيمالمذاتقيموسؾقفمطوغًمخطيماٌقضقعم
طوآلتلم:م
 .Iتارؼخ احلرطة اجلؿعقؼة اظوربقؼة
.1مؼبماظػذلةماظؽقظقغقوظقي.م
أ.ماىؿعقوتماظذلبقؼيمسؾكمسفدماظشقخمسؾدمايؿقدمابـمبودؼس.م
ب.ماظؽؿوتقىماظؼرآغقي:معشفدمأغـروبقظقجلمظالػؿؿومماألبقي.م
.2مصذلةمعومبعدماالدؿؼاللموظغوؼيم1992م
.3مصذلةمعومبعدم1992م
 .IIذيعقة أوظقاء اظؿالعقذ يف ادلـاذري اظؼاغقغقة (درادة تارخيقة)
.1ماإلرورماشلقؽؾلمظؾفؿعقيم
.2ماظصالحقوتماٌقطؾيمورػونماظؿقديم
أعو مسـ ماٌـوػٍ ماٌؿؾعي مؼب مذظؽ ماٌـفٍ ماظؿورطبل معـ مخالل متؿؾع ماٌلورم
اظذلبقي مواىؿعقي مواٌـفٍ ماٌؼورن مؼب مععرصي مٓو مطوغً متصؾق مإظقف ماألررافم
اظػوسؾيمظؿقؼقؼفمعؼورغيمّومصوتمعـمبراعٍموغؿوئٍ.م
 .Iتارؼخ احلرطة اجلؿعقؼة اظوربقؼة
تعوضىمسؾكمايرطوتماىؿعقؼي مصذلاتمتورطبقيمدوسدتمؼبمبؾقرتفومإظبم
حدمعوموعـمػذهماظػذلات:م
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ظؼدمسرصًماظلوحيماىزائرؼيمؼبماظػذلةماالدؿعؿورؼيماظظفقرماٌؾؽرمظؾعضم
اىؿعقوتمسؾكمأؼديمجزائرؼيمؼبمتورؼخمايرطيماظقرـقي،موػمالءمعـماظذؼـم
تشؾعقامبوظـؼوصيماظػرغلقي،موبؼقؿفومايضورؼيمعـؾم"عبعقيمرؾؾيمعلؾؿلمسلولم
إصرؼؼقوموعـمأسضوئفومصرحوتمسؾوسموعصطػكمبوذومدـيم،21919موععمحؾقلم
صذلة ماظـالثقـوت متلدلً مج.ع.م.ج موغبؾً مسؾك مسوتؼفو ماظؼضقي ماظؿعؾقؿقيم
ظؾفزائرؼٔمؼبمإرورمعومؼعرفمبوظؿعؾقؿماظعربلماإلدالعلماير.
أ .اىؿعقوتماظذلبقؼيمسؾكمسفدماظشقخمسؾدمايؿقدمابـمبودؼس
أولمعومضوم مبفماظشقخمسؾدمايؿقدمابـمبودؼسمػق مادؿؼراءمزوػرةماظؿدغلم
واظؿؼفؼرمايوصؾٔمؼبماظؿعؾقؿماظعربلماير،موعـفمتلؾقطفماظضقءمسؾكمأدؾوبم
ذظؽمواٌؿؿـؾيمؼبماصؿؼورماظؾالدمإظبماٌدارسماظؽوصقي،3مواغعداممػقؽيمرزلقيمهؿؾم
سؾك مسوتؼفو مإدارة ماظؿعؾقؿ ماظعربل معع مشقوب مسؿؾقي ماإلصالح مسؾك مذوطؾيم
ربدثي ،موتقاطؾ مسـوصر ماجملؿؿع ماىزائري مسؾك ماىفوت مواألصراد ماظشفرلةم
بوظؿعؾقؿ4مويؾماٌشؽؾمُ:م
 .1إصبودمػقؽيمرزلقيمعـمخرلةماظرجولمتعؿؾمسؾكمإغشوءمعبعقوتمخرلؼيم
عفؿيمؼبمضطرماظؾالدمعفؿؿفومعؾوذرةماظؿعؾقؿ.م
 .2تؽػؾ مطؾ معـطؼي معـ معـورؼ ماىزائر مّفؿي ماظؿعؾقؿ ماووه مأبـوءػو معـم
خالل متلدقس معبعقوت مربؾقي مسؾك معلؿقى ماظعؿوالت ماظـالث مػدصفو مدسؿم
عشروع مإغشوء ماٌدارس ماالبؿدائقي ،مواظلعل مإظب معرحؾي متعؿقؿ مػذه ماألخرلة مؼبم
اٌدنمواظؼرىمسؾكمحدماظلقاء.
 .3ضرورةمتغقرلمدرلماظدلاعٍماٌؿؾعيمؼبماظؽؿوتقىماظؼرآغقي.
 2سروس،ماظزبرل ،ماظؿـظقؿوتماىؿعقؼي مؼبماىزائرماظقاضعمواآلصوق:مربووظيمؼبماٌػفقممواظقزقػي،مدصوترم
اٌرطز،مرضؿ ،2005-13معـشقراتماٌرطزماظقرينمظؾؾقٌمؼبماألغـروبقظقجقوماالجؿؿوسقيماظـؼوصقي ،Crascم
وػران.
 3مغوصر،مربؿد،ماٌؼوظيماظصقػقيماىزائرؼي،مغشلتفو،متطقرػو،مأسالعفومعـم،1931-1903ماىزائر،م
اظشرطيماظقرـقيمظـشرمواظؿقزؼع،مطم،1978مص.25.م
4مغوصر،مربؿد،مغػسماٌرجعماظلوبؼ،مص.20.م
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وعـ مأجؾ ماظـفقض مبوظؿعؾقؿ ماظعربل مدعً مج.ع.م.ج مإظب متقدقع مدائرةم
اظؿعؾقؿموبـقسقيماظؿعؾقؿماٌدردلمواظؿعؾقؿماٌلفدي،موظضؾطماألعقرماظؿلقرلؼيم
ظؾفقؽؾماإلداريماًوصمبوىؿعقوتماحملؾقيمخقظًمشلومصالحقوتمععـقيمػلم
طوآلتل:م
 .1تـلىمأزلوءماٌدارسمإظبمأزلوءماىؿعقوتماظيتمترسوػو.5م
 .2تلعٔماظؾقازمماًوصيمبوٌدارسمعـؾماٌػروذوتموأدواتماظؽؿوبي.
 .3دصعمرواتىماٌعؾؿٔ.
 .4تلعٔماٌلوطـماظالزعيمظؾؿعؾؿٔموالدقؿوماظؾعقدؼـمسـمذوؼفؿمععمعراسوةم
عطوظؾفؿماظققعقيمطوألطؾمواظشرب.6
أعو مسـ ماخؿقور ماٌعؾؿٔ معع ماظـظر مؼب مدؾقطفؿ مصفق معـ ماٌفوم ماٌـقريم
بـٍ.ع.م.جمععمإذراصفوماظػينمسؾكماظدلاعٍماظؿعؾقؿقيموتقصرلماظؽؿىماٌؼررة.م
عـمخاللمعومدؾؼمؼؿضحمأنماىؿعقيمأومبعؾورةمأصحمأنماىؿعقيماظذلبقؼيم
ػلماظـوذهماألولمظؾؿدرديموعـماىؿعقوتماظيتمغبؾًمسؾكمسوتؼفومتلدقسم
اٌدارسمآغذاكمندمسؾكمدؾقؾماٌـولمالمايصر:م
عبعقي ماظذلبقي مواظؿعؾقؿ مبؼلـطقـي م ،71936موعبعقي ماظرذقدؼي مبشرذولم
81937مواىؿعقيماإلصالحقيمبقػرانم.91935م
ؼبمػذاماٌضؿورمغلؿشػمأنماىؿعقوتماحملؾقيماظذلبقؼيمػلماٌمدسماألولم
واظـقاةماألوظبمإلغشوءماٌدارسماظؿعؾقؿقيمآغذاك،مأعومسـماظؽؿوتقىماظؼرآغقيمصفلم
واجى مإظزاعل مسؾك ماآلبوء محقول مأبـوئفؿ معطوبؼي مظؼقل مابـ مخؾدون ماظعؾؿ مؼبم
اظصغرمطوظـؼشمسؾكمايفر.م
 5ماًطقى ،مأغبد ،معبعقي ماظعؾؿوء ماٌلؾؿٔ ماىزائرؼٔ موأثرػو ماإلصالحل مؼب ماىزائر ،ماىزائر،م
اٌمدليماظقرـقيمظؾؽؿوب،م(د.س)،مص.199.م
6ماًطقى،مأغبد،مغػسماٌرجعمواظصػقي.م
 7صضالء ،مربؿدمايلـ،ماظلرلةماظرائدةمظؾؿعؾقؿماظعربلمايرمبوىزائر،ماظؼطوعماظؼلـقطقين،مذرطيمدارم
األعيمظؾطؾوسيمواظـشرمواظؿقزؼع،مطم،9111مج،1مص..58م
 8صضالء،مربؿدمايلـ،ماظلرلةماظرائدة،مج،1مص.93.م
9مصضالء،مربؿدمايلـ،مغػسماٌرجعماظلوبؼ،مج،3مص.43.م
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ب .اظؽؿوتقىماظؼرآغقي:معشفدمأغـروبقظقجلمظالػؿؿومماألبقي

وػلماظـقاةماألوظبماظيتماذؿفرتمبفوماٌـظقعيماظؿعؾقؿقيمظؾفزائرؼٔمحقٌم
ؼؾؿقؼمبفوماظطػؾمسـدمبؾقشفمدـمؼذلاوحمعومبٔماظلودديمواظـوعـيمعـمسؿره،م
وعـ مسودات ماألدر ماىزائرؼي مؼب مػذا ماٌضؿور مإضوعي ماألب مٌلدبي مسشوء مسؾكم
ذرفمسشرةمأذكوصمعـمؼقمماالثـٔمأوماألربعوء مطقنماألولمؼصودفمعقالدم
دقدغومربؿدم"صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ"مواظـوغلمؼقممجؾىمظؾؿـوصع،10موغظرامٌوم
ظؾعؾؿ معـ مضقؿي مسـد ماىزائرؼٔ مؼؿؿ مدبضقى ماألؼودي مواألضدام مبويـوء،م
وؼرتدي ماظطػؾ معالبس مجدؼدة متؿؿـؾ مؼب مبرغس معع مذراء ماألب مظؾػطوئر م(ػلم
حؾقى متعرف مؼب معدؼـي متؾؿلون مبوٌشوػد م 11)mechahhedموضوظى ماظلؽرم
وتقضعمؼبمصقـقيمطؾرلةمتغطكمّـدؼؾمأبقض،موؼؿؿمغبؾماظطػؾمؼبمجقمعـم
اظزشورؼدمإظبماظؽؿوبمؼؼػمأعوممععؾؿفموضىمبرغلفمسؾكمرأدفمظقزؼؾفمسـفمععؾؿفم
وؼؿؿمإسطوءماظـؼقدمشلذاماألخرل،مواظذيمؼدسقمظؾطػؾموأػؾفمبوظـفوحمواظدلطيمثؿم
تؼلؿماظػطوئر 12مسؾكمايضقر،مػذامسـمأجقاءماظدخقلموعومؼؿؿماظؿقضرلمظف،م
أعو مسـ موضعقي ماظؿدرؼس مؼب ماظؽؿوب مأو معو مؼعرف م"بوحملضرة" 13مؼب مجـقبم
اظؾالد معـؾ موادي معزاب ،مصفل متؿؽقن معـ محفرة مواحدة مأو محفرات متوبعفم
ظؾؿلفدمأوماظزاوؼيمحبقٌمؼؾؿػماظؿالعقذمحقلماٌعؾؿمأومعومؼعرفم"بوظطوظى"م
جوظلٔمصققمحصوئرمأومدفوجقدمسؾكماألرضمبشؽؾمغصػمدائري.14م
زدمسؾكمػذامصقدوئؾماظؿؿدرسمبلقطيمتؿؿـؾمؼبمظقحيمخشؾقيمعؾلوءمؼذلاوحم
رقشلو م60دؿ ،موسرضفو م30دؿ ،15معع مدواة محدل موضؾؿ معصـقع معـ ماظؼصىم
10

Desparmet, J., Coutumes institutions, croyance des indigènes de l’Algérie, Alger, la
Tipo-litho et Jules Carbonel, 1939, Tome 1, p.89.
11
Zerdoui, Neffissa, Enfants d’hier, l’éducation de l’enfant en milieu traditionnel
algérien, Paris, Ed François Maspero, 1970, p.194.
12
Desparmet, J., Op.cit., p.90.
 13مصؾقل ،محلون ،ماظـظوم ماظذلبقي ماالدؿعؿوري مؼب ماىزائر م ،1962-1830مرؼوض ماظعؾقم مظؾـشرم

واظؿقزؼع،مط،1م1426ػـم/ماٌقاصؼم2005م،مص.63.م
 14مبقػـد ،مخوظد،م"اظؿعؾقؿماظعربلماإلدالعلمايرمؼبمعـطؼيمدقديمبؾعؾوس"،مؼبمذبؾيمتورؼخمعـطؼيم
دقديمبؾعؾوسمخاللماظػذلةماالدؿعؿورؼي،ممعؽؿؾيماظرذودمظؾطؾوسيمواظـشرمواظؿقزؼع،م،2005مص.83.م
 15ماظطوظى ،مسؾد ماظرغبـ ،ماظطـرق ماظذلبقؼي ماٌؿؾعي مؼب ماظؽؿوتقى ماظؼرآغقي مبـدروعي ،مردوظي ماظدرادوتم
اٌعؿؼـي،مجوععيموػران،م،1977مص.18.م
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ؼلؿعؿؾمظؾؽؿوبيمبعدمصؼؾفمأعومسـمعـفٍماظؿدرؼسمصؾعدمتعؾؿمحروفماشلفوءم
وبعضماظلقرمزلوسومؼؽقنمبودؿطوسيماظؿؾؿقذمتعؾؿماظؼراءةمواظؽؿوبيمحبقٌمالم
طبؾط مهػقظ ماظؼرآن مبعؾقم مأخرى مّعـك مإتؾوع ماظطرؼؼي ماظؼقودقي مأوم
االدؿـؿوجقيماٌؿؿـؾيمؼبمذطرماظؼوسدةمثؿماظشرحمحبقٌمؼؿؿماظؽؿوبيمسؾكماألظقاحم
ؼبماظػذلاتماظصؾوحقيمأعومؼبماٌلوءمؼؿؿمايػظمععمتلؾقطمسؼقبيماظضربمسؾكم
موبمصؼدمظعىمدورامطؾرلامؼبمتردقخم
مم
عرتؽيبماًطلموسؾكماظرشؿمعـمبلوريماظؽؿممم مممممممم ممممممممم ممم مممم مم
ممم م ممم م مممم مم ممممم مممم ممم مم ممممم
16
اظـؼوصيماإلدالعقيمؼبماظـػقسمٓومجعؾفومسرضيمظؾؿضوؼؼوتماظػرغلقي ،مطقغفوم
دبضعمظرضوبيماإلدارةماظؽقظقغقوظقيمبوسؿؾورمأنمػذهماظؽؿوتقىمتلوسدمؼبمودرم
ايقوةماظؿؼؾقدؼي.17
 .2صورة عا بعد االدؿؼالل وظغاؼة 1992

إذامطونماظـظومماىؿعقوتل م ؼبمصذلةمعومدؾؼمزفرمصقفمتؾوؼـمبٔماٌعؿرؼـم
األوروبقٔ،مواألػوظلماىزائرؼٔمظؽقنمأنمطالػؿومظفمخصقصقوتفمإالمأنمػذامالم
ؼعينماظؿـوصرمصوظػضوءماٌدردلمواظـؼوبلمذؽالمغؼطيماالظؿؼوء،18مسؾكماظرشؿمعـم
متقزماظطرفماىزائريمبلؿيماظـضولماٌشؽؾيمجملؿؿعمعضودمظؾؿلؿعؿر.م
ظؼدمسوؼشًمايقوةماىؿعقؼيمؼبمزؾمعومؼزؼدمسـمربعمضرنمعـذماالدؿؼاللم
هًماالحؿؽورماظلؾطقي 19موتـصقىماظدوظيمظـػلفومزسقؿومسؾكماجملؿؿعموعـم
أجؾمإحؽومماظؼؾضيمُمخؾؼمعـظؿوتمعـمذلغفوماظؿطقؼؼمسؾكماجملؿؿع 20مسـم
ررؼؼ ماٌراضؾي مخوصي متؾؽ ماظراشؾي مؼب ماظـشوط مخورج مضقاسد ماإلئؿالف مايزبلم
اظقاحدموػقمعومأضرهمضوغقنم.1971م
 16ماألزرق ،مربؿد،م"اظؽؿوتقىماظؼرآغقيمؼبمعـطؼيمدقديمبؾعؾوسمخاللماظعفدماالدؿعؿوري"،مؼبمذبؾيم
تورؼخ معـطؼي مدقدي مبؾعؾوس معـ مخالل ماظػذلة ماالدؿعؿورؼي م ،1962-1830معؽؿؾي ماظرذود مظؾطؾوسيم
واظؿقزؼع،م،2005مص.103.م
17

Tengour, Ouanassa, « Les écoles coraniques (1930-1950) : portée et signification »,
Insaniyat, n°6, septembre- Décembre1998, Oran, pp.90-91.
18مشوظقلق،مروغقف،مغػسماٌرجعماظلوبؼ،مص.16.م

19مدراس،مسؿر،م"اظظوػرةماىؿعقؼيمؼبمزؾماإلصالحوتماىورؼيمؼبماىزائر،مواضعموأصوق"،مإغلوغقوت،م
سددم،28مأصرؼؾمـمجقانم،2005مص.23.م
 20دراس،مسؿر،ماٌرجعمغػلف،مص.26.م
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إنمػذاماألخرلمملمْـعمعـموجقدمحرطوتمعبعقؼيمإالمأغفومملمدبرجمسـم
اظـؿقذجماظؼوئؿمٓومصعىماألعرمحبؽؿمأنماظصػيماظلقدققظقجقيمألسضوئفومعـم
اٌـؼػٔ معقزتفؿ ماٌعورضي ،موعو مإن محؾً م 1989محؿك متلزم ماظقضع موذفدتم
اىزائرمهقالتمضؾؾًماألعقرمرأدو مسؾكمسؼى،موطقنماظدوظيمأدرطًمأغفمالم
ذبول مإال مبلؿوح ماظؿعددؼي مايزبقي مصدر ماظؿشرؼع ماىزائري ماًوص مبؼوغقنم
اىؿعقوت 31/90 مواٌـشقر مؼب ماىرؼدة ماظرزلقي مرضؿ م 53مبؿورؼخم
.211990/12/05م
ػذامعـمجفي،موعـمجفيمأخرىمطوغًماٌدرديمتشفدمتغرلاتمعـمخاللم
إصالح ماٌـظقعي ماظذلبقؼي مطنصالح م 1976ماظراعل مإظب متعرؼى ماظؿعؾقؿ موإرػوءم
إظزاعقي ماظؿعؾقؿ ماألدودل ،موذبوغقؿف ،موتلعقـف مٌدة متلع مدـقات مظقفه مصقؿوم
بعد مإصالح م 2003محقٌ مؼدخؾ مػذا ماألخرل محقز ماظؿـػقذ مبؿـصقى ماظؾفونم
اٌكصصي مإلصالح ماٌـوػٍ مومتدؼد مصذلة ماظؿعؾقؿ ماإلطؿوظل مإظب مأربع مدـقات،م
وتؼؾقصمعدةماظؿعؾقؿماالبؿدائلمدـيمواحدةمععمإدراجماظؾعدماألعوزؼغلمؼبماظـظومم
اظذلبقيموصؿحماجملولمظؾكقاصمإلغشوءماٌدارس.م
 .3صورة عا بعد 1992

أخذتماىؿعقوتمعـقكمتدرصبلمسبقماظؿصوسدمؼبماظؿشؽقؾيماظعددؼيمسؾكم
اظرشؿمعـماظؿقترماألعينموؼبمػذهماألثـوءمتشؽؾًمظؾؿدارسمعبعقيمأوظقوءماظؿالعقذم
اٌؽقغي معـ ماىؿعقي ماظعوعي موذبؾس ماإلدارة مواٌؽؿى ماظؿـػقذي موأخذت مؼبم
اظؿقدعمؼبمصذلةماظؿلعقـوتمإظبمأنموصؾًمإظبم 17صقدراظقيموالئقيموظؿؽؿؿؾمصقؿوم
بعدمإظبم 48مصقدراظقيموالئقي مىؿعقوتمأوظقوءماظؿالعقذمعقزسيمسؾكم 48موالؼيم

مػلمحلىمغصماظؼوغقنممتـؾماتػوضقيمدبضعمظؾؼقاغٔماٌعؿقلمبفومووؿعمؼبمإرورػومأذكوصمرؾقعققنم
أومععـقؼقنمسؾكمأدوسمتعوضديموظػرضمشرمعربحمطؿومؼشذلطقنمؼبمتلكرلمععورصفؿموودوئؾمٌدةمربددةم
أو مشرل مربددة معـ مأجؾ مترضقؿف ماألغشطي مذات ماظطوبع ماٌفين ماالجؿؿوسل مواظعؾؿل مواظدؼين مواظذلبقيم
واظـؼوؼبمواظرؼوضلمسؾكماًصقص،ماٌعفدماظقرينمظؿؽقؼـمعلؿكدعلماظذلبقي،مص.109.م
21مغػسماٌصدرماظلوبؼمواظصػقي.م
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تذلأدفو مصدراظقي مورـقي مىؿعقوت مأوظقوء ماظؿالعقذ مبرئودي مايوج ماظؾشرلم
دالظق،22مظقصؾمبذظؽمسددمعبعقوتمأوظقوءماظؿالعقذمإظبم2400مأظػمعبعقي.م
ظؼدمطوغًماٌدارسماىزائرؼيمحبوجيمإظبمعـؾمػذهماىؿعقوتمخوصيموإنم
اٌدرديمأضقًمتلؿؼؾؾمتالعقذمعـمصضوءاتمزبؿؾػيمعـفوماظػضوءاتماظؿؼؾقدؼيم
ظؾؿـشؽي ماالجؿؿوسقي مطوٌلفد مواظؽؿوب ،مورؼوض ماألرػول موأضودؿ ماألرػولم
اٌمدلي معـذ مسوم م 1982مأضػ مإظب مذظؽ ماٌؿلورع 23مبوسؿؾور ماظقجفي ماظعوعيم
ظألرػول.م
وغظرا مٌو ممتؾقف ماظصؾي ماألبقؼي مإزاء ماألبـوء مظضؿون معلؿؼؾؾ متربقي مسؾؿلم
أصضؾمدطرتمعفوممػذهماىؿعقوتمهًمأدطرمضوغقغقيمطقػ؟موٌوذا؟مػذامعوم
دـؿطرقمإظقفمؼبماظعـصرؼـماظؿوظقٔ.

 .IIذيعقة أوظقاء اظؿالعقذ يف ادلـاذري اظؼاغقغقة
ظؼدمُمخؾؼمضقاغٔموعرادقؿ متلوػؿمؼبمصرلورةماظعؿؾماظذيمأوجدتمعـم
أجؾفمعبعقيمأوظقوءماظؿالعقذ،مواٌؿؿـؾيمؼبماظدصوعمسـمايؼققماٌعـقؼي،مواٌودؼيم
ظؾؿؾؿقذماىزائريمواألخرلماظذيمؼلؿحمظقاظدؼفمبوٌشورطيمؼبمػذهماىؿعقيمروٌوم
ػق مبوضل مؼب مأحضون ماٌمدلوت ماظذلبقؼي ماظؿعؾقؿقي موظـفوح مأصضؾ موضع مإرورم
ػقؽؾيمظؾفؿعقيمععمعـقفومصالحقوتمدبقلمشلومذظؽمظرصعمرػونماظؿقدي.

 .1اإلرار اهلقؽؾل ظؾفؿعقة

تؿؽقن ماىؿعقي محبرؼي موؼؿؿ متلدقلفو معـ مخالل مإبداع معؾػوت مضوغقغقيم
ؼلؿحمبذظؽمظؿـضقيمػقؽؾؿفومسؾكمػقؽوتمثالث:م
م

22معؼوبؾيمععمرئقسماظػقدراظقيماظقرـقيمىؿعقيمأوظقوءماظؿالعقذمعـمؼقمم.2010-9-15م
23مد.مرععقن،مغقرؼي م؛مد.مبـمسؿور،مسوئشيم؛مد .معقؿقغل،مبدرةم؛مد .مدـقدل،مزبقدةموممد.مشطوس،م
ذرؼػي ،م"علورات ماظؿؿدرس موصضوءات ماظؿـشؽي ماالجؿؿوسقي" ،مإغلوغقوت مسدد م ،6موػران-اىزائر،م
دؾؿؿدلم-مدؼلؿدلم،1998مص.35.م
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 .1عبعقيماظعوعي

وػل مّـوبي ماشلقؽي ماظعؾقو مشلو موتشؿؾ مسؾك ماألسضوء ماظشرصقٔ مواألسضوءم
اظعوعؾٔ موشلو مضرارات متدظل مبفو مإذ متصودق مسؾك ماظـظوم ماظداخؾل مظؾفؿعقي،م
وتؼقممبؿقدؼدمجفوزماظؼقودةمواإلدارةمسـدماظؾزوممععمضؾقشلومظؾفؾوتمواظقصوؼو.24

 .2ذبؾسماإلدارة

وؼؿؽقن معـ م 20مإظب م 25مسضقا مؼـؾـؼ معـف ماٌؽؿى ماظؿـػقذي مواألسضوءم
طبؿورونمسـمررؼؼمسؿؾقيماغؿكوبقي.25

 .3اٌؽؿىماظؿـػقذي

وؼضؿمػذاماألخرلمطؾمعـماظرئقسمواظـوئىماألولمظؾرئقسمواظـوئىماظـوغلم
ظؾرئقسمإظبمجوغىماظؽوتىماظعومموعلوسدهموأعٔماٌول.مم
إن معـؾ مػذه ماشلقؽؾي متلؿح مألوظقوء ماظؿالعقذ مبوٌشورطي معؾوذرة مسـ مررؼؼم
ٓـؾقفؿموػذامرؾؼومظؾؿودةم 25معـماظؼوغقنماظؿقجقفلم 08/04ماظذيمؼـصمسؾكم
عو مؼؾل 26:مؼشورك ماألوظقوء مبضػؿفؿ مأسضوء مؼب ماىؿوسي ماظذلبقؼي معؾوذرة مؼبم
ايقوةماٌدردقي،مبنضوعيمسالضوتمتعوونمدائؿيمععماٌعؾؿٔ،مواٌربقٔ،مورؤدوءم
اٌمدلوت ،موبوٌلوػؿي مؼب مهلٔ ماالدؿؼؾول موزروف ممتدرس مأبـوئفؿ ،مطؿوم
ؼشورطقن مبطرؼؼي مشرل معؾوذرة مسـ مررؼؼ مٓـؾقفؿ مؼب مزبؿؾػ ماجملوظس ماظيتم
هؽؿمايقوةماٌدردقيماٌـشلةمشلذاماظغرض.م

 .2اظصالحقات ادلقطؾة ورػان اظؿقدي

إنماٌودةم 26معـماظؼوغقنماظؿقجقفلمرضؿم 08/04مخقظًموبؽؾمصراحيمسـم
إعؽوغقي مإدالء معبعقوت مأوظقوء ماظؿالعقذ مالضذلاحوتفؿ مظؾقزؼر ماٌؽؾػ مبوظذلبقيم
اظقرـقي 27مطقػ مال موػؿ معـ مؼعوش ماظقاضع ماظلقدققظقجل مألبـوئفؿ موطقػقيم
اظؿقاصؾمععمإروراتماٌمدليماظذلبقؼي.م
24ماٌصدرماظقرينمظؿؽقؼـمعلؿكدعلماظذلبقي،مص.149.م
25مغػسماٌصدر،مص.150.م
26ماىرؼدةماظرزلقيمظؾفؿفقرؼيماىزائرؼي،ماظعددم27-04مؼـوؼرم،2008مص.11.م
 27اىرؼدةماظرزلقيمظؾفؿفقرؼيماىزائرؼي،ماظعددم.4م
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طـرلة مػل ماٌفوم ماٌؾؼوة مسؾك مسوتؼ مأسضوء معبعقي مأوظقوء ماظؿالعقذ ،موسؾكم
األوظقوءمؼبمحدمذاتفؿموعـمأػؿفومتقاجدػؿمؼبماٌدارس،موهلقسمأبـوئفؿمسؾكم
أن ماٌدردي مػل ماظعوئؾي ماظـوغقي ،مواٌؽؿؾي مظؾؿؼؾقؾ معـ متقترػؿ مواظعؿؾ مسؾكم
إدراطفؿمألحؼقيمأسضوءماٌدرديمؼبماإلعؿـولمألواعرػؿموتعؾقؿوتفؿمطقغفؿمسوئؾيم
عؽؿؾيمهًمعؾدأماظؿـلقؼمواظذلابطم.م
أضػمإظبمذظؽمدعلمعبعقيمأوظقوءماظؿالعقذمسؾكمتـشقطماحملقطماٌدردلم
واٌلوػؿي مؼب متقدقع مدائرة ماٌعورف معـ مخالل مذراء ماظؽؿى ،موتقزؼع ماشلداؼوم
سؾك ماظؿالعقذ موطذظؽ ماٌلوػؿي مؼب ماالسؿـوء مبوحملقط ماظؾقؽل مؼب مإرور مخرجوتم
تطقسقي،مطؿومأنمظؾفؿعقوتمأحؼقيمؼبمتـشقطماألغدؼيمداخؾماٌدرديمطقرذوتم
اظذلبقي.م
إظب مجوغى مػذا مصوىؿعقي متعؿؾ مسؾك مهػقز ماظؿالعقذ موتؼدؼؿ ماظعقن مٌـم
ؼقاجفمعشوطؾمظؿػوديمزوػرةماظؿلربماٌدردل.م
أعو مصقؿو مطبص معفوم ماىؿعقوت مسؾك معلؿقى ماظػقدراظقي ماظقرـقيم
واظػقدراظقوتماظقالئقيمصؿـمأػؿمصالحقوتفومتلررلماىؿعقوت ماٌـكرري،مواظـظرم
ؼبمعشوطؾفؿمسؾكماٌلؿقىماحملؾلمورصعفومإظبماىفوتماٌعـقي.م
إذا مطوغً معفوم ماىؿعقي معـ مذلغفو متذظقؾ ماٌصوسى مأعوم ماظؿالعقذم
اٌؿؿدردٔموأوظقوئفؿمصنغـومندمعبعقيمأوظقوءماظؿالعقذمػلماألخرىمتؿؿقضعم
بٔ مهؼقؼ مأػداصفو موبٔ مطلر موإزاحي ماظعراضقؾ ماٌقاجفي مشلو ،مواظيت معـم
ذلغفومالمربولمتعدمحوجزامأعوممعومتصؾقامإظبمهؼقؼف،موعـمػذهماظعراضقؾمعوم
ؼؾل:م
 ضعػمتؽقؼـمعلرليمعؽوتىماىؿعقيمسؾكماظصعقدماظؼوغقغلمواظذلبقيمٓوموظدمسدمماىدؼي،موالمعؾوالةمسـدمأسضوئفومّومؼؿقجىمسؾقفؿماظؼقوممبف.28م
 سدممعؿوبعيماىؾلوتماٌـعؼدةمٓومؼػقتمصرصيمايقارموتؾودلماآلراءمعـمذلغفومأنمتلوػؿمؼبمععرصيماٌلؿفداتماظطورئيمواٌشوطؾماٌعذلضيمظلرلممتدرسم
اظؿالعقذموأدوتذتفؿمداخؾماٌدردي.29
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 سدم ماالرالع مسؾك ماظؼقاغٔ ماظضوبطي مظـظوم ماىؿوسوت ماظذلبقؼي مؼبماٌمدلوتماظؿعؾقؿقيموضؾيماظقسلمسـدمبعضماآلبوءمععماظعوئؼماٌوديمسؾكماسؿؾورم
أنماىؿعقيمتلؿػقدمعـماشلؾوتمواظقصوؼومٓومؼدصعمإظبمسرضؾيماظعؿؾمضدعو.

اخلامتة
صققى ماًالصي مػل مأن ماظشرؼؽ ماالجؿؿوسل ماظرابط مبٔ ماألدرة مواٌدرديم
واٌؿؿـؾمؼبمعبعقيمأوظقوءماظؿالعقذمطونمالمبدمعـف،مغظرامٌوماضؿضؿفماٌلؿفداتم
اظلقدققظقجقيمذاتماظؿلثرلماظقضعلمسؾكمزبؿؾػماىقاغىمايقوتقيمإظبمجوغىم
تقدعمعراطزماٌـظقعيماظذلبقؼيمسدلمأسبوءماظقرـ،موسؾقفمغلؿطقعمأنمشبؾصم
إظبماظـؿوئٍماظؿوظقي:م
 وجقد مخؾػقي متورطبقي مؼب مخؾؼ معبعقي مأوظقوء ماظؿالعقذ مواظـوعبي مسـماالػؿؿومماألبقيمألبـوئفؿمؼبمغفؾماظعؾؿمواظؾعٌمبفؿمإظب ماظؽؿوتقىماظؼرآغقيمؼبم
جق معؾؽف ماظعودات مواظؿؼوظقد معؽردٔ مبذظؽ مِط ماألدرة ماىزائرؼي موايقي مؼبم
اظدرادوتماألغـروبقظقجقي.م
 تؾودل ماألدوار مبٔماىؿعقوتماظذلبقؼيمواٌمدلوتماظؿعؾقؿقيمصنذامطوغًماىؿعقي ماحملؾقي مػل ماظعوعؾي مسؾك مخؾؼ ماٌدردي موغبؾفو مادؿ ماىؿعقي مسؾكم
سفدماظشقخمابـمبودؼس،مػومسبـماظققممغرىمأغفمظؿؽقؼـمعبعقيمأوظقوءماظؿالعقذم
المبدمعـموجقدممعدرديمتربقؼيمعلؾؼيماظـشلة.
 تعؿدل ماظػدراظقي ماظقرـقي مىؿعقوت مأوظقوء ماظؿالعقذ ماٌؿـؾ ماظرزللمظؾػدراظقوت ماظقالئقي موظؾفؿعقوت مؼب مغؼؾ ماغشغول ماألوظقوء معـ مأجؾ مهؼقؼم
علؿقىمدرادلمواسد.
 حوجي معبعقي مأوظقوء ماظؿالعقذ مإظب متعزؼزات مخورجقي مصعؾك ماظرشؿ معـمدورػو ماإلغلوغل مذو ماظطوبع ماالصبوبل مإال مأغـو مغؾؿس موجقد مدؾؾقوت مطردؿفوم
زوػرةماظؿلربماٌدردلموضعػماٌلؿقىماظدرادلمسـدماظؿالعقذ.م
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