
  )2012-1962(الثورة الجزائرية والبحث الجامعي بالجزائر 

  

  عالوة عمارةأ. د. 

  قسنطينة - جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية 

    

مبناسبة مرور نصف قرن على اسرتجاع السيادة الوطنية، قمت رفقة األساتذة مولود عومير وعبيد بوداود   

اجلامعة بقسام التاريخ يف أوعاشور منصورية بإعداد أول دليل شامل للرسائل اجلامعية اليت أجنزت  وكرمي بوترعة

الذي ميكن أن جييب على  1بنشر هذا الدليلواحلضارة اإلسالمية . وقد تفضلت كلية اآلداب 1962اجلزائرية منذ 

عدد من قضايا البحث التارخيي، وذا اخلصوص ارتأيت عرض سريع للمذكرات والرسائل اليت عاجلت موضوع 

دون اخلوض يف احملتوى يف حماولة لإلجابة عن سؤال الثورة التحريرية من جوانبها املختلفة وتقدمي تصور عام 

اجلزائرية يف البحث اجلامعي اجلزائري، مبعىن آخر هل ميكن احلديث  جوهري يتعلق مبكانة البحث يف تاريخ الثورة

  عن إسطوغرافيا للثورة التحريرية باملعىن األملاين هلذه الكلمة؟ 

قبل اإلجابة عن هذا التساؤل ال بد من إعطاء تصور عام للبحث العلمي يف اجلزائر يف شقه املرتبط   

  امعة اجلزائرية واهتمامها مبختلف حقول املعرفة التارخيية.بالتاريخ ملعرفة حصيلة نصف قرن من عمر اجل

  التكوين في الحقول التاريخية–أرقام بخصوص البحث 

إلعطاء مؤشر عن تطور البحث التارخيي باجلامعة اجلزائرية، تسمح القائمة البيبليوغرافية احملّصل عليها 

خمتلف شغلتها من التعرف على املكانة اليت  2012وإىل غاية جوان  1963-1962انطالقا من السنة اجلامعية 

مذكرة ورسالة (دبلوم دراسات معمقة،  1041يف املنظومة البحثية اجلامعية باجلزائر. فمن جمموع الفرتات التارخيية 

ماجستري نظام قدمي، ماجستري نظام جديد، دكتوراه احللقة الثالثة، دكتوراه العلوم، دكتوراه الدولة)، كان نصيب 

قبل التاريخ والتاريخ  وأخريا) 148والتاريخ احلديث ( )،312(الوسيط ) مث تبعه التاريخ 454التاريخ املعاصر (التاريخ 

االرتباط الوثيق نظرا لقرب األحداث و التاريخ املعاصر  مركزية). إّن هذه األرقام تدل أوال على 136القدمي (

بالشرعية التارخيية وبتضحيات اجلزائريني يف سبيل حريتهم، وبالتايل بناء نوع من الذاكرة وحماولة فهم صريورة 

  األحداث التارخيية.

تضاعف أعداد املذكرات والرسائل عدد من املدن إىل  واستحداث أقسام التاريخ يف 1998أدى قانون   

ة يف تاريخ اجلامعة اجلزائرية بالنظر للتطور الكمي الكبري الذي عرفه "البحث مفصلي مرحلةصبح تبشكل الفت، ل

حل السابقة، وتربز جداول البيانات التالية هذه التطورات، حيث نرى بشكل اوالتكوين" باجلامعة مقارنة مع املر 

                                                           

 
، قسنطينة، منشورات كلية اآلداب واحلضارة 2012-1962وآخرون، نصف قرن من البحث التارخيي باجلامعة اجلزائرية  عالوة عمارة، مولود عومير 1

  .2013اإلسالمية، 



هيمنة مذكرات املاجستري نظام جديد على العملية مما يضعنا أمام تناقض التطور الكمي مع البعد النوعي  الفت

  نظرا الفتقاد جممل املذكرات للعمق املعريف املطلوب، وهذا متاشيا وطبيعة املعايري اليت حددها القانون املذكور.
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  محورية الثورة الجزائرية في التاريخ المعاصر

إذا كان التاريخ املعاصر هو املهيمن أساسا على الدراسات التارخيية، فإّن تاريخ اجلزائر يف الفرتة   

بشكل رئيسي على مواضيع املذكرات والرسائل. وإذا ما أحصينا املذكرات والرسائل اليت  املسيطرتعمارية كان االس

رسالة ماجستري نظام  16ماجستري نظام جديد ومذكرة  68موزعة بني  106وصلت إىل  أا هلا عالقة بالثورة جند

رسائل فقط دكتوراه دولة، وهو مؤشر على عدم تعمق معظم املواضيع املطروقة  5رسالة دكتوراه علوم و 18قدمي و

وعدم بنائها بشكل كبري على وثائق األرشيف. ميكن تصنيف املواضيع "الثورية" يف عدد من احملاور واليت نوجزها  

  .2كما يلي

  يوغرافيا الثوريةالب

ز البيوغرافيا الثورية أو سرية قادة الثورة السياسيني والعسكريني كبريا جدا يف الدراسات اجلامعية كان حيّ   

 خصوصا فيما يتعلق مبذكرات املاجستري، وهنا ما ميكن مالحظته هو إعادة إنتاج نوع من منط السرية املناقبية

البتعاد معظم املذكرات عن روح نقذ املؤرخ املعاصر واكتفائها بسرد شهادات متجيدية بعيدا عن معطيات املادة 

األرشيفية، وما ميكن مالحظته أيضا هو تكرار املواضيع واملعلومات واملادة اخلربية املستغلة، وهذه بعض من هذه 

  املذكرات والرسائل:

): دراسة تارخيية. م ن ج. 1962- 1954وسف بن خدة يف الثورة التحريرية (. دور بن ي2007خبوش (اجلودي).  - 

  جامعة اجلــــزائــــر.

  .دور سي أحممد بوقرة يف الثورة اجلــــزائـــرية. م ن ج. جامعة اجلــــزائــر.2002بن جابو (أمحد).  - 

  لتحرير. م ن ج. جامعة اجلزائر.. سويداين بومجعة ودوره يف احلركة الوطنية وثورة ا2002شتوان (نظرية).  - 

): دراسة تارخيية 62-54. أبرز القيادات السياسية و العسكرية يف الثورة التحريرية اجلزائرية (2007شرقي (حممد).  - 

  وفكرية مقارنة. د ن ج جامعة جامعة منتوري، قسنطينة.

  اجلزائر. ). م ن ج. جامعة1962- 1945( . دور القائد عمريوش يف الثورة اجلــــزائرية2002شوقي (عبد الكرمي).  - 

 ). م ن ج. جامعة1961- 1955. دور اجلياليل بونعامة سي حممد يف الثورة التحريرية (2006عامل (مليكة).  - 

  اجلزائر.

                                                           

 
  فيما يلي قائمة املختصرات املستعملة يف تقدمي املذكرات والرسائل: 2

  دد:  دكتوراه الدولة

  ج: دكتوراه نظام جديد دن

  ة: دكتوراه احللقة الثالث3دح

  م ن ق: ماجستري نظام قدمي

  م ن ج: ماجستري نظام جديد

  ددم: دبلوم الدراسات املعمقة



. شخصية عبان رمضان من احلركة الوطنية إىل مؤمتر الصومام. م ن ج. جامعة 2012بلقايد (حسني).  - 

  .2اجلــــزائــر

). م 1962- 1954. دور العقيد أمحد بن عبد الرزاق (سي احلواس) يف الثورة التحريرية (2009(خلميسي).  فريح - 

  ن ج. جامعة اجلزائر.

- 1954. دور ومواقف العقيد حممد شعباين يف الثورة إىل مطلع االستقالل (2010مصمودي (نصر الدين).  - 

  .2اجلزائر  ). م ن ج. جامعة1964

). م ن ج. 1963-1927اجلزائرية ( . فرحات عباس من اجلزائر الفرنسية إىل اجلزائر2007) .عباس (حممد الصغري - 

  جامعة . جامعة منتوري، قسنطينة.

. د ن 1956-1919. فرحات عباس ودوره السياسي يف إظهار احلركة الوطنية اجلــــزائرية 2012بن قيب (عيسى).  - 

  .2ج. جامعة اجلزائر 

  ). م ن ج. جامعة بـاتنــة.1962- 1919. فرحات عباس بني اإلدماج والوطنية (2007عبد اهللا (عبد احلفيظ).  بو - 

. دور الشهيد حممد العريب بن مهيدي يف احلركة الوطنية والثورة التحريرية. م ن ج. 2004غيالين (السبيت).  - 

  جامعة بـاتنــة.

). م ن 1956- 1945بولعيد يف احلركة الوطنية والثورة التحريرية ( . دور مصطفى بن2004حيياوي (عبد الوهاب).  - 

  اجلزائر. ج. جامعة

  .2اجلزائر  . م ن ج. جامعة1962- 1959. حمند أوحلاج قائد الوالية الثالثة التارخيية 2012ماين (مرمي).  - 

. م ن ق. جامعة 1965- 1883. الشيخ البشري اإلبراهيمي و دوره يف القضية الوطنية 2001فايد (بشري).  - 

  منتوري، قسنطينة.

  الثورة محليا: تنظيم ونشاط الواليات

عرفت السنوات العشر األخرية بروز الدراسات احمللية بالرتكيز على جماالت معينة خالل الثورة خصوصا   

األرشيفية الواليات والنواحي، وهذا اعتمادا على الشهادات الشفوية واملنشورات، يف حني كان استغالل املادة 

وقد متّيزت جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية يف هذا اجلانب من خالل دفعة ماجستري الثورة استثنائيا، 

  التحريرية اليت أشرف عليها أمحد صاري. ومن بني املواضيع اليت عنت ذا اجلانب أشري إىل:

). م 1962- 1956السادسة التارخيية خالل الثورة التحريرية (. التسلح والتموين يف الوالية 2012برجوح (نادية).  - 

  قســنطــــينــة. –ن ج. جامعة األمري عبد القادر 

مبنطقة الشلف. م ن ج.  1962- 1954. دور طلبة الزوايا واملدارس القرآنية خالل الثورة 2007بلعريب (خالد).  - 

  جامعة اجلــــزائـــر.

). م ن ج. جامعة 1962- 1954ر منطقة األغواط يف الثورة التحريرية (. دو 2004بن حرز اهللا (شارف).  - 

  اجلــــزائـــر.



  م. م ن ق. جامعة وهـران. 1958- 1954. الثورة اجلـزائـرية مبعسكر وضواحيها 2001بن داهة (عدة).  - 

  ة. م ن ج. جامعة اجلزائر.. تطور الثورة اجلــــزائــــــــــــــرية يف ناحية غرداي2004بيشي (حممد عبد احلليم).  - 

. م 1962- 1956. دور املنطقة الثانية من الوالية السادسة التارخيية يف الثورة التحريرية الكربى 2009جرد (سامل).  - 

  ن ج. جامعة اجلزائر.

  . م ن ق. جامعة اجلزائر.1958- 1954. الثورة باملنطقة األوىل من الوالية الرابعة 2003حسيين (عائشة).  - 

 1955أوت  20. العمليات العسكرية يف الوالية الرابعة من خالل التقارير اجلهوية من 1996سايح (مصطفى).  - 

  . م ن ق. جامعة اجلـزائر.1956أوت  20إىل 

). م ن ج. جامعة 1962- 1954. منطقة سور الغزالن خالل الثورة التحريرية (2006شبوط (سعاد ميينة).  - 

  اجلزائر.

. د ن ج. جامعة 1962- 1954. احلركات املناوئة للثورة التحريرية يف الوالية الرابعة 2012ة). شبوط (سعاد ميين - 

  .2اجلــــزائـــر 

. دور املنطقة اخلامسة بالوالية اخلامسة يف الثورة التحريرية. م ن ج. جامعة سيدي 2010كركب (عبد احلق).  - 

  بلعباس.

). م 1962- 1954التعذيب باملسيلة خالل الثورة التحريراجلزائرية ( . املعتقالت ومراكز2011مقدر (نور الدين).  - 

  قسنطينة. –ن ج. جامعة األمري عبد القادر 

). م ن ج. 1956-1954. العمليات العسكرية يف املنطقة الثانية الشمال القسنطيين (2007بيتور (عالل).  - 

  جامعة اجلزائر.

  . م ن ج. جامعة بــــشار.1962-1945. النشاط السياسي والعسكري مبنطقة البيض 2007خالدي (بلهادي).  - 

  . الوالية الرابعة وخمطط "شال". م ن ج. جامعة اجلـزائــر.2006بن شرقي (حليلي). 

  . جامعة اجلزائر.1962- 1956. التنظيم السياسي والعسكري بالوالية الرابعة التارخيية 2006بومحوم (أحممد).  - 

  ). م ن ق. جامعة اجلزائر.1962-1954. القاعدة الشرقية (2000لي (الطاهر). جب - 

  . الشعر الشعيب ودوره يف حتريض اجلماهري بالوالية الرابعة. م ن ج. جامعة اجلزائر.2007سيالين (نورة).  - 

  ). م ن ج. جامعةاجلزائر.1962-1954. منطقة سور الغزالن خالل الثورة التحريرية (2006شبوط (سعاد ميينة).  - 

  . م ن ج. جامعة بشار.1962- 1954. الثورة اجلـزائـرية يف منطقة الساورة 2006بن علي (بوبكر).  - 

  الوطنية والمواقف السياسية تنظيم القيادة العليا للثورة

القيادة الثورية واسرتاتيجيها العسكرية ومبادئها السياسية موضوعا لعدة مذكرات ورسائل، حاولت شّكلت   

دراسة خمتلف القضايا املرتبطة ا سواء التنظيمية منها أو احلزبية، من خالل دراسة موقف الطبقة السياسية الوطنية 

  من إعالن الثورة، ومن بني هذه الدراسات، أشري إىل:

  ). م ن ق. جامعة اجلزائر.1962- 1958. املبادئ التنظيمية لقيادة الثورة اجلزائرية (2002كيمة). شتواح (ح - 



. م ن ق. جامعة 1962-1954. مسرية الثورة التحريرية من خالل تصرحيات قادا 2002عصماين (أمحد).  - 

  اجلزائر.

-1946ـــري من بعض القضايا الوطنية والثورة . موقف االحتاد الدميقراطي للبيان اجلــــزائ2009عالوي (فضيلة).  - 

  . جامعة اجلزائر.1956

. م 1962-1956. التطور التنظيمي السياسي والعسكري للقاعدة الغربية خالل الفرتة 2012بلهادي (مسعود).  - 

  .2ن ج. جامعة اجلــــزائـــر 

. م ن ق. جامعة 1960- 1957وتنظيما خالل الفرتة ما بني  . الثورة اجلــــزائــــرية سياسيا2001بديدة (لزهر).  - 

  اجلــــزائـــر.

  ). م ن ق. جامعة اجلــــزائــر.1962-1954. إيديولوجية الثورة اجلــــزائـــرية (2002بن أزواو (فتح الدين).  - 

). م ن ج. جامعة 1962- 1954( . احلركة الوطنية اجلــــزائــرية املصالية وموقفها من الثورة2003بن زروال (مجعة).  - 

  بـــاتنــــة.

  ). د ن ج. جامعة بــاتنـة.1962- 1954. احلركات املضادة للثورة التحريرية (2012بن زروال (مجعة).  - 

. م ن ج. جامعة . جامعة 1962 -1954. القيم الدميقراطية يف الثورة التحريرية اجلزائر 2006بو دالعة (رياض).  - 

  منتوري، قسنطينة.

). 1956- 1954. موقف األحزاب السياسية اجلزائرية من انطالقة الثورة التحريرية وتطورها (2012دراجي (عباد).  - 

  قسنطينـة. –م ن ج. جامعة األمري عبد القادر 

 . الثورة اجلــــزائــرية واملرحلة االنتقالية من وقف إطالق النار إىل إنشاء الس التأسيسي2000ديلمي (مسعود).  - 

  . م ن ق. جامعة اجلـزائر.1962أكتوبر  - مارس

  ). م ن ج. جامعة بـاتنـة.1962- 1954. االستعالمات واالستخبارات يف الثورة التحريرية (2004رزاميية (زهري).  - 

) من خالل حماضر 1961- 1960. تطور الثورة اجلزائرية سياسيا وتنظيميا (2002سيد علي (أمحد مسعود).  - 

  م ن ق. جامعة اجلزائر.جملسها الوطين. 

  .2. قضايا ومسائل يف الس الوطين للثورة اجلزائرية. د ن ج. جامعة اجلزائر 2011سيد علي (أمحد مسعود).  - 

  ). م ن ج. جامعة بـاتنــــة.1956-1954. التنظيم العسكري يف الثورة التحريرية اجلزائرية (2007شليب (أمال).  - 

). د ن ج. جامعة 1962- 1954مواثيق الثورة التحريرية اجلزائرية: دراسة حتليلية نقدية (. 2009قامسي (يوسف).  - 

  بـاتنــة.
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  الخاتمة

يف األخري، ميكن احلديث عن إسطوغرافيا الثورة بالنظر للعدد الكبري من الدراسات املختلفة اليت عنّيت   

ا، رغم التباين الواضح يف مستواها. إذا كان اجلانب الكمي مطمئنا، فإّن اجلانب النوعي ما زال حباجة إىل ثورة 

ارف عليها. إّن عدم اعتماد معظم الدارسني خصوصا منهجية ومعرفية لتكوين متخصصني باملعايري العاملية املتع

بالنسبة للكم اهلائل من مذكرات املاجستري على الرصيد األرشيفي املتنوع سوءا يف خمتلف دور األرشيف واإلدارات 

قى عائقا يف وجه تطوير "اإلسطوغرافيا العمومية الفرنسية أو حىت يف اجلزائر وأيضا الرصيد األرشيفي اخلاص يب

إعادة التفكري يف املواضيع ويف املقاربات املنهجية  -وأنا لست واحد منهم –رية"، وبالتايل فعلى املتخصصني الثو 

  املستعملة إىل اليوم.

 


