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 ) ر ئـالجزا( جامعة زيان عاشور بالجلفة عن الصادرة  »أوراق بحثية مجلة« تحرير هيئة يرس

دمت مـن أسـاتذة قُ  إحدى عرش مادة علمية، متضمنةً ،  أوىل باكورة أعمالها قرائها أيدي ب� تضع أن

، مسـاهم� بنتـاج أبحـاثهم وتقديمـه إىل  بالكتابة يف التواصل والتعاونللحظة  لم يتوانوا  وباحث�

  .األول عددها ا�جلة فور اإلعالن عن نية اصدار 

، مختلفـة ا�نـاهج متنوعة ا�وضـوعات ،ا�قاالت  هذا العدد جملة من  ودراسات أبحاث ضمت 

ا�قـال  فاستعانت كل من الدراسة األوىل والثانية عىل منهج الدراسات الببليومرتية ،  فكـان موضـوع

إلنتاج الفكـري بـا�جالت التاريخيـة الجزائريـة مـن خـالل  أدبيات االثورة الجزائرية يف   األول عن 

حد أهـم الـدوريات العربيـة أالثانية إىل  تطرقت، يف ح� ASJP للمنصة الجزائرية للمجالت العلمية

للتوثيـق وا�علومـات ا�تخصصة يف مجال علوم ا�كتبات وا�علومات ،فكانت مجلة  ا�جلـة ا�غاربيـة 

  . الصادرة عن ا�عهد العايل للتوثيق بتونس محورا لها

) األنطولوجيا(دور تقنيات الويب الداليلالباحثة  عىل ا�نهج الوصفي ناقشتو يف ا�قال الثالث  و 

كمـا جـاء ، Access-e Gov من خالل استعراضـها �رشـوع يف تكامل خدمات الحكومة اإللكرتونية

ليعمل عىل تحديد أهم العوامل ا�ؤثرة يف مشاركة ا�عرفة يف بيئـة با�نهج ذاته ستعينا ً مالبحث الرابع 

مـن إدراك مفهـوم ، ) ا�ملكة العربية السعودية ( بجدة العمل اإلداري داخل جامعة ا�لك عبد العزيز 

واتجاهـاتهم  مشاركة ا�عرفة ب� اإلداري� يف مختلف قطاعات الجامعة اإلدارية والتعرف عىل أرائهم

  . وسلوكياتهم وممارساتهم العملية نحو مشاركة ا�عرفة يف بيئة العمل

يف ح� تطرق البحث الخامس  إىل أنماط اإلفادة من شبكات التواصل االجتمـاعي مـن خـالل 

�عرفـة ، وذلـك طالب األكاديمية الليبية للدراسات العليـا عىل الدراسة ا�يدانية التي أجرتها الباحثة 

ى الوعي ا�علوماتي لطالب األكاديمية ورصد اتجاهـاتهم نحـو اسـتخدام شـبكات التواصـل مستو 

 متنـاوالً ويف نفس السياق ا�وضوعي يـأتي البحـث السـادس  ، االجتماعي لألغراض العلمية البحثية

اسرتاتيجيات الوعي  لألمن الداخيل اللبناني وحمالت التوعيـة األمنيـة �سـتخدمي وسـائل التواصـل 

   تماعية يف العالم االفرتايض،االج

ماهيـة دوريـات األطفـال اإللكرتونيـة ووظائفهـا  مستكشـفاً فيـهكما جاء البحث السـابع 

ومكوناتها، وسماتها، ومضمونها، وأنواعها، وإجـراءات التصـميم واألسـس التكنولوجيـة الواجـب 

تخدمة يف إعداد موضـوعات مراعاتها عند تصميم دوريات األطفال االلكرتونية والعنارص البنائية ا�س

  .الدورية

  

  افتتاحية العدد



يف تطبيق معاي� الجودة الهيئات ا�هنية  الذي يمكن أن تساهم به دورال إىلتطرق ا�قال الثامن 

وقد ركزت الباحثة يف مقالها هذا عىل بعض معاي� ضمان الجودة يف ا�كتبـات الجامعيـة ، ،واالعتماد 

دور  بدراسـةاألخ� مـن بحـوث هـذا العـدد  البحثاهتم ن ،هذا وقد ا�نهج ا�قار بمستعينة يف ذلك 

ً  ا�علومات يف إدارة األزمات والكوارث عـىل وجـه الخصـوص، ) 19كوفيـد ( ويف أزمة كورونا  عموما

وقد استعان الباحـث  ،يف مساعدة الباحث� ومتخذي القرارات ا�كتبات دور مستعرضاً يف ذات الوقت 

الفكري حول موضوع الدراسة واستنتاج ما يساهم  اإلنتاجمراجعة ا�نهج الوثائقي يف بصاحب ا�قال 

  .الحلول يف هذا الشأن وإيجادالدراسة  مشكلةيف بلورة 

تقـديم عرضـ� أما يف الباب الثاني من أبواب ا�جلة وا�تعلق بمراجعات الكتب والرسائل ،فتم 

ألحـد أهـم  األوىل تصـدت ،عىل التوايل  والفيوم يف كل من جامعة القاهرةوقشتا نُ  دكتوراه ألطروحتي

معاي� الهيئـة القوميـة لضـمان جـودة "تحت عنوان  ا�وضوعات الخاصة بتطوير التعليم الجامعي

يف حـ�   "عـيدراسة نقدية مقارنة القرتاح معيـار قيـايس مرج :التعليم واالعتماد �كتبات الكليات 

: ممثلـة يف  بمؤسسات ا�أثورات الشعبية ا�رصـية ا�عتمدة التوثيق تقنيات الثانية االطروحة تناولت

مركـز اإلبـداع  -وحدة الرتاث الشـعبي  -أطلس ا�أثورات الشعبية  -مركز دراسات الفنون الشعبية 

 الشعبي

عرب موقـع مديريـة  �قاالت هذا العددالنص الكامل  نعمل عىل اتاحةأن  -بحق  -يسعدناوعليه 

�تطلبات النرش  مواكبةً  ASJPالنرش الجامعي بجامعة الجلفة، وكذا منصة ا�جالت العلمية الجزائرية 

نتيجة للتحوالت الجوهریة يف عملیة نرش و  ،الذي انتقل يف مجمله إىل العالم الرقمي ، العلمي الحديث 

 بهـاتنبــأ التي ،و  ا�عارصة  زة للمجتمعاتا�مي المح ا�حد أالتي  أصبحت تشكل ،توزیع ا�علومات 

وعليـه ، "نحو نظم ال ورقیة للمعلومات" يف كتابه ا�وسوم بـ)  Lancaster, F. W(ولفرد النكسـرت 

  .القارئ/ الكاتب، والباحث/ اإللكرتونية أهم وسيط ب� الباحث الحواملفال غرابة أن تصبح 

لها  ءٌ أسما ا�جلة إىل باالنضمام   -مشكورة -تكرمت، فقد ألهل الفضل فضلهم ال ننىس وحتى  

الجزائـر ، تـونس ، ليبيـا ، ( من مختلـف االنتمـاءات القطريـة  يف مجاالت التخصص وزنها العلمي

ً  شيدنُ  كما ،.. )سوريا ،  األردن ،  العراق السعودية ، سلطنة عمان ، السودان ، مرص ، تعـاون ب أيضـا

ً  –حكم�، ممن عملوا السادة ا�ُ  ،  عىل مراجعة تلك األعمال وتحكيمها، واقرتاح سبل تجويـدها -تطوعا

 أوالً  أبحاث ُكتابها وباحثيهاجودة ا�جلة تكتسب قيمتها العلمية ومكانتها األكاديمية من  أنشك  إذ ال

 إىل خرج هذا العدد �ا فلوال هؤالء جميعاثانياً ، واالستشاري يالتحرير  طاقهماوحرص تعاون ومن ، 

 .نظ� تكرمهم وجميل تعاونهم  منّا كل التقدير والعرفان فلهم النور،

م�، لكّل الباحث� واألساتذة،الشباب مـنهم وا�خرضـإال أن نجدد الدعوة يسعنا ويف األخ� ال  

د التقيّـ رشيطـة ، مساهماتهم العلميـةالبحثية و  أعمالهمتقديم بااللتفاف حول هذا ا�نرب األكاديمي ب

 مـن قـراء نتمنـىكما ، كما هو معمول به يف أغلب ا�جالت ا�ُحّكمة  ،ا�تبعة يف ا�جلة النرشبضوابط 

    .بها واالرتقاء ا�جلة يف سبيل تطوير مقرتحاتهم وتقديم مالحظاتهم إبداءا�جلة ومريديها 

  رئيس التحرير



 

  البحوث والدراسات : أوالً 
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   1دموش سامةو أ /د                
  )الجزائر ( LASIAجامعة جياليل اليابس سيدي بلعباس، عضو مخترب البحث أستاذ محارض ب 1
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  مستخلص  

، عـىل 1962-1954برهنت الدراسات ا�يدانية أن البحوث ا�قدمة حول موضـوع الثـورة الجزائريـة 

م من أهميتها إال أنها لم تلبي بعد احتياجات القراء من ا�تخصص� وغ� ا�تخصصـ�، وهـو ربمـا قـد الرغ

يكون سببا يف اإلهمال والتشكيك ا�ستمر الذي نلتمسه يف تمثالت الجيل الحايل لقضايا التاريخ وخاصة تاريخ 

اد أسـاليب القيـاس الريـايض هـذه الدراسـة لتبينـه مـن خـالل اعتمـبه  الثورة الجزائرية، وهو ما جاءت 

للمعلومات، حيث تعزز هذه األساليب تدخل ا�تخصص� يف علم ا�كتبات وا�علومات يف مثل هـذه  واإلحصائي

ا�واقف لحرص هذا اإلنتاج وقياسه، وتحليل خصائصه وسماته، مما يضعنا أمـام تشـخيص علمـي حقيقـي 

فع هذه الدراسة بالباحث� يف التاريخ إىل إعادة التفك� تد.لواقع النرش العلمي حول موضوع الثورة الجزائرية

يف عالقتهم بتخصصهم، ثم يف مكانة التاريخ يف ا�جتمعات خاصة تلك األحداث التاريخية التي تشـكل ذاكـرة 

ا�ايض ومنهج الحارض وا�ستقبل،وهو نفس الشعور الذي يكنه الجزائريون لتاريخ الثورة الجزائريـة، وهـذا 

                                     
  ا�ؤلف ا�ُرسل: demouche31@hotmail.fr  
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ون دائما بما يقدمه هؤالء الباحث� ا�شتغل� يف حقل التاريخ، والذين هم أمام مسؤولية توسـيع الشعور مره

  . مجال البحث ا�عمق حول الثورة الجزائرية

  قياسـات  ؛ ا�جـالت الجزائريـة؛1962-1954الثورة الجزائريـة؛ حـرب الجزائـر  :ا�فتاحية الكلمات

  ASJPا�علومات؛

 Abstract : 

       In Algeria, the field studies have demonstrated that research presented on the topic of the 

Algerian revolution1954-1962, although important, has not yet met the needs of specialized 

and unspecialized readers, which maybe a reasonfor neglect and continuous skepticism that we 

seek in the representations of the current generation of history issues, particularly the history 

of the Algerian revolution, which this study has come to show through the adoption of 

mathematical and statistical measurement methods of information, which reinforce the 

intervention of specialists in library science and information in such situations. To account for 

and measure this production, and to analyze its characteristics and features, which puts us in 

front of a real scientific diagnosis of the reality of scientific publishing on the subject of the 

Algerian revolution. 

       This study prompts researchers in history to reconsider their relationship to their specialty, 

and then to the place of history in societies, especially those historical events that from the 

memory of the past and the method of the present and the future, which is the same feeling 

that Algerians have for the history of the Algerian revolution, and this feeling always depends 

on what these researchers working in the field of history, who are responsible for expanding 

the field of in-depth research on the Algerian revolution. 

 Keywords :Algerian Revolution; Algerian War 1954-1962; Algerian journals; informetrics; 

ASJP. 

 مقدمة:  

تشكل الثورة الجزائرية أحد القضايا الجوهرية وا�قدسة يف تاريخ وذاكرة الشعب الجزائري، وما يزيد من       

 من دول العالم وا�نظمـات الدوليـة، حيـث �الدويل الذي حظيت به يف الكث قدسيتها وجوهريتها هو االعرتاف

طيلة ثمانيـة سـنوات  إدارتهاالتي قامت عليها، وطرق  وإعالناتهاحملت ثورة الفاتح من نوفمرب يف مواثيقها 

لنيل االستقالل، دروسا للعالم جعلها تتموقع كأحد التجارب الرائدة يف تاريخ الدول التي تعرضت لالستعمار 

  .التقليدي

  



   

ببليومرتية للمنصة الجزائرية دراسة  :الثورة الجزائرية يف اإلنتاج الفكري با�جالت التاريخية الجزائرية

 ASJPللمجالت العلمية 
   دموشة ـسامو أ/ د
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، حيـث عمـدت إىل 1962-1954تويل الجزائر أهمية كب�ة منذ االستقالل لتاريخ وذاكرة حرب التحريـر      

ا�ـذكرات، الكتـب، (ق أحداثها، ومعاركها، والتعريف بأبطالها وذلك مـن خـالل عـدة قنـوات مكتوبـة توثي

، كما سعت إىل االحتفال وترسيم جميـع األيـام الوطنيـة التـي )اإلذاعة، التلفزيون(، وغ� مكتوبة )ا�نشورات

، وحاولـت تـأط� البحـث )هـااليوم الوطني للشهيد، أول نوفمرب، عيد االسـتقالل وغ� (ترمز لثورة التحرير 

باسـتحداث أقسـام ومعاهـد  ا�عمق حول تاريخ الثورة من خالل مؤسسات التعليم العايل والبحـث العلمـي

  .1954تدريس التاريخ، وإنشاء مخابر بحث متخصصة، باإلضافة إىل مراكز بحث يف ثورة أول نوفمرب 

به من الحرب التحريرية من خالل هذه الجهـود،  استطاعت الجزائر أن تحفظ تاريخ وذاكرة جزء ال بأس      

خاصة من خالل حركة النرش التي عرفت انتشارا واسعا منذ االستقالل إىل غاية اليوم، إال أن فضول وتعطـش 

الشعب الجزائري �عرفة ا�زيد من الحقائق حول ذاكرتهم يجعل التاريخ ا�سـجل وا�قـروء منـذ االسـتقالل 

واالنتقاد يف بعض األحيان، كما تحول هذا النقاش إىل نفور وعـزوف الكثـ� مـن  يتعرض للكث� من النقاش

الفئات عن قراءة التاريخ، ولذلك جاءت دراستنا لتسلط الضوء عىل هذه الجوانب ا�همة، حيث وقع تركيزنا عىل 

ل العقـدين ا�قاالت ا�نشورة حول الثورة الجزائرية با�جالت الجزائرية ا�تخصصـة وغـ� ا�تخصصـة خـال

، ونـربر تـدخلنا يف هـذا ا�وضـوع ASJPاألخ�ين، والتي يتم نرشها عىل ا�نصة الجزائرية للمجالت العلمية 

كمتخصص� يف علم ا�كتبات وا�علومات من خالل الدراسات الببليومرتية أو دراسـات قياسـات ا�علومـات، 

قـاالت، وا�ـؤلف�، ومعرفـة عـددها، ومسـتوى والتي تسمح لنا بإحصاء ا�ؤسسات، وا�جالت الجزائرية، وا�

، وتوزيعها الزمني وا�وضوعي، وتشتتها الجغرايف، ونقوم عـىل هـذا األسـاس بقـراءة هـذه القـيم إنتاجيتها

  .وتفس�ها

 مشكلة الدراسة:  

من الحروب التي تدرس يف تاريخ ا�ستعمرات التقليدية، حيث شكلت  1962-1954تعترب حرب الجزائر       

يفية التي تم بها هندسة هذه الحرب، والطريقة التي س�ت بها عىل جميع األصعدة السياسية، والتنظيمية، الك

والديبلوماسية، والحربية، والتكتيكية، واالجتماعية، والثقافية، والدينية، واإلنسانية األساس لريادتهـا، ودافـع 

والعامة من الشعب الجزائري �عرفـة تفاصـيل  )ا�ؤرخ�، السياسي�، اإلعالمي� وغ�هم(قوي ب� الخواص 

هذه الحرب التحريرية، ولذلك تشكل حركة البحث والنرش العلمـي حـول موضـوع الثـورة الجزائريـة أحـد 

سنة من االستقالل،  59الوسائل التي تسمح بتوثيق وتسجيل ذاكرة الثورة واإل�ام بجميع جوانبها خاصة بعد 

الدراسات التاريخية وقراءة التاريخ لدى الجيل الحايل من عامة الناس، وذلك  حيث نشهد تراجع يف اإلقبال عىل

عىل الرغم من وجود دراسات تاريخية مهمة، إال أن فضول ا�جتمع الجزائري والجيل الحايل الستقصاء ا�زيـد 

الكثـ�  من الحقائق التاريخية جعل بعض البحوث التي تقدم قراءات سطحية ومتكررة، باإلضافة إىل تغييـب

من ا�سائل والقضايا التاريخية التي ترتبط بموضوع الثورة كلها عوامل إلهمـال التـاريخ وقـراءة التـاريخ؛ 

وعليه جاءت هذه الورقة العلمية لتسليط الضوء عىل طبيعة هذا اإلنتاج الفكري ا�قدم خالل عقدين من الزمن 
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، ودراسـة ASJPة للمجـالت العلميـة الجزائريـة حول الثورة الجزائرية وا�تواجـد عـىل ا�نصـة االلكرتونيـ

  :خصائصه وسماته كما سوف نحدده يف التساؤالت التالية

 ؟1962-1954ما هي الجهود ا�قدمة من طرف الجزائر لتوثيق حرب الجزائر  -

 ما هو كم اإلنتاج الفكري ا�نشور حول الثورة الجزائرية؟ -

 ما هو التشتت الجغرايف لهذا اإلنتاج الفكري؟ -

 هو التوزيع ا�وضوعي لهذا اإلنتاج؟ ما -

 ما هو التشتت الزمني لهذا اإلنتاج؟ -

  ما هو عدد ا�ؤلف� ا�ساهم� يف كتابة تاريخ الثورة الجزائرية؟ -

 أهمية الدراسة:  

للمعلومات حـول  واإلحصائيتكمن أهمية الدراسة يف كونها من الدراسات النادرة حول القياس الريايض       

الجزائرية، حيث جاءت هذه الدراسة عىل خالف الدراسات التي عالجت أطروحات الـدكتوراه موضوع الثورة 

 ASJPا�قدمة حول الثورة، لتتعرض لإلنتاج الفكري ا�تمثل يف ا�قاالت العلمية ا�تاحة عىل ا�نصة االلكرتونية 

  .يف هذا ا�وضوع ، مما يساهم يف تقديم تشخيص علمي لواقع النرش العلمياألخ�ينخالل العقدين 

 الدراسة أهداف:  

تقريب التمثالت من الجهود ا�قدمة عىل مستوى التعليم العايل والبحث العلمي لتوثيق ذاكرة الثـورة  -

 .1962-1954الجزائرية 

 .التعرف عىل كم اإلنتاج الفكري ا�نشور يف شكل مقاالت عملية حول الثورة الجزائرية -

بهـا ا�ؤرخـون والبـاحثون يف التـاريخ حـول حـرب  يشتغلتي التعرف عىل ا�جاالت ا�وضوعية ال -

 .التحرير الجزائرية

التعرف عىل عدد ا�ؤسسات وخصائص ا�جالت التي تعنى بالتاريخ والدراسات التاريخيـة خاصـة  -

 .تلك التي تنرش بحوثا حول الثورة الجزائرية

 .وضوعالتعرف عىل التشتت الزمني ووت�ة اإلنتاج الفكري ا�قدم حول ا� -

 .إحصاء عدد ا�ؤلف� ا�شتغل� عىل موضوع الثورة الجزائرية ومعرفة ا�ؤلف� غزيري اإلنتاج -

 .محاولة إعطاء تفس� لبعض اإلشكاليات التي ترتبط بكتابة تاريخ الثورة الجزائرية -

تـاج تعزيز تدخل الباحث� يف علم ا�كتبات والعلوم الوثائقية بمثل هذه الدراسات التـي تقـيس اإلن -

 .الفكري
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 منهج الدراسة:  

ا�تعارف عليها يف علم ا�كتبـات، والعلـوم الوثائقيـة،  تأتي هذه الدراسة يف سياق الدراسات الببليومرتية      

 يف هـذه للمعلومـات واإلحصائيوعلوم ا�علومات،حيث قمنا بتطبيق وتكييف بعض أساليب القياس الريايض 

وا�تمثـل يف  1962-1954نتاج الفكري ا�قدم حول الثورة الجزائريـة الدراسة لنسلط الضوء عىل موضوع اإل 

ا�قاالت العلمية التي تصـدر عـن ا�جـالت العلميـة ا�تواجـدة عـىل ا�نصـة االلكرتونيـة للمجـالت العلميـة 

  : كاآلتي واإلحصائية، وقد جاء تطبيق هذه األساليب الرياضية ASJPالجزائر

السـدايس ( 2001 ≤ل الثورة الجزائرية خالل الفرتة ا�متـدة مـن حرص اإلنتاج الفكري ا�نشور حو  -

، وإعداده ضمن قوائم تتطـابق مـع منطـق 2021إىل غاية السدايس األول لعام ) 2000الثاني لعام 

هذا النوع من الدراسات التي تعتمد يف الغالب عىل التوزيعات الجغرافيـة، وا�وضـوعية، والزمنيـة، 

 . ء عليه قمنا بدراسة االتجاهات العددية والنوعية لهذا اإلنتاجا�ؤلف�، وبنا وإنتاجية

 .التفس�ي والذي سمح لنا بقراءة القيم والتوزيعات ا�حددة يف القوائم اإلحصائياعتماد القياس  -

بأحد القوان� الببليومرتيـة الكالسـيكية  جاءت أساليب القياس الريايض يف هذه الدراسة محصورة -

، وذلـك �عرفـة ا�ـؤلف� Brookesوفقا لصيغة بـروكس  Bradford’s law وهو قانون برادفورد

  .1962-1954غزيري اإلنتاج حول موضوع حرب الجزائر 

  :1962-1954الحاجة إىل توثيق ذاكرة الثورة الجزائرية .1

تشكل الثورة الجزائرية أحد ا�قدسات الوطنية للشعب الجزائري، حيث تمثل هذه الثورة كفاح ونضال 

سنة، عـرف مـن خاللهـا جميـع أنـواع االسـتحقار والتعـذيب،  132عايش االستدمار الفرنيس طيلة  شعب

والتعنيف، والتجويع، والتجهيل ا�نظم، غ� أن ذلك لم يحبط عزيمة رجال ونسـاء آمنـوا بالقضـية الوطنيـة 

قبول الشعب الجزائري  وكافحوا ألجلها بالنفس والنفيس، وقد لقي هذا النضال الذي قاده األبطال الجزائري�

رغم الضغوط التي كان يعيشها، واعتربوا هؤالء األفراد بمثابة ا�هندس� الستقالل الجزائر وواضـعي مالمـح 

دولة حرة ومستقلة سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا وفكريا، ولذلك تعترب هذه الفرتة من عمر الجزائر 

، وحتى يف منظور جيل االستقالل باعتبارها األقـرب مـن عمـرهم، جد مهمة يف منظور ا�ؤرخ� والسياسي�

بينما يبقى هذا االهتمام بالثورة الجزائرية محل تخوف وتساؤل عند ارتباطه بالجيل الحايل وجيـل ا�سـتقبل 

الذين لم يعايشوا جيل الثورة، وهو ما يمكن أن توضحه لنا ا�ؤرشات األولية الحالية التي تب� عزوف الشباب 

والجيل الحايل عن االنخراط يف ا�ناسبات التاريخية التي تحيي وقائع الثورة، وكذلك تجنب الكث� من الشباب 

اليوم قراءة الكتب وا�ؤلفات التاريخية، وأمام هذه الوضعية التي تؤكدها حرص واستمرار أصحاب القرار عىل 

يـة، وأعالمهـا والتـي تقـام داخـل ا�ؤسسـات تعزيز الربامج ا�ؤسساتية التي تعنى بتاريخ الثـورة الجزائر 

  ). ا�دارس، الجامعات، ا�كتبات العمومية، ا�تاحف وغ�ها( البحثية،والرتبوية، والثقافية 
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إن هذا التجاهل والنسيان الذي يطال تاريخ ا�جتمعات وثوراتها هو موضوع نقاش عا�ي يف التـاريخ 

، والـذي تـم "التاريخ والذاكرة الوطنيـة " ، أو "كرة الجمعية الذا" وال يقترص عىل الجزائر فقط تحت غطاء 

سلسلة من اللقاءات والنقاشات العلمية، والكث� من ا�ؤلفات ا�نشـورة يف األدبيـات الغربيـة  إدارته من خالل

إىل  ،حيـث تفيضـ مخرجـات هـذه األعمـال70حول موضوع التاريخ والذاكرة منـذ ) الفرنسة، واالنجليزية(

  .وثيق لتاريخ الشعوبالت رضورة

مرت الثورة التحريرية بمراحـل متنوعـة تمـس العديـد مـن الجوانـب التنظيميـة، واللوجيسـتيكية، 

، مما جعلها تجربة تـدرس للشـعوب العربيـة والغربيـة حـول الكفـاح واإلنسانيةوالسياسية، واالقتصادية، 

ت العلمية التي تقدم يف ا�حافل الدولية حـول والنضال، ويؤكد عىل هذا ا�ؤلفات واألدبيات ا�نشورة، أو الورقا

موضوع الثورة الجزائرية، وا�واثيق واإلعالنات التي قامت عليها، واألعالم القادة والفـدائي� الـذين قـدمتهم، 

يف التعامل والتي تعتـرب باإلضـافة إىل  اإلسالمومبادئ دين  اإلنسانيةوا�عارك التي خاضوها، والتمسك بروح 

شملتها الثورة الجزائرية،محرك يدفع بالباحث� العرب واألجانب إىل استقصاء الحقائق حولهـا  قضايا أخرى

  .وتوثيقها

يعترب النرش العلمي أحد األساليب والقنوات العا�يـة واألساسـية لتوثيـق التـاريخ والـذاكرة الوطنيـة 

سنة من نهايـة الحـرب،  59ور وتجديدهما بصفة مستمرة، ولذلك تلجأ الجزائر إىل هذه القناة خاصة بعد مر 

وبداية استشعار فجوة ب� الجيل الحايل بالتاريخ والذاكرة، حيث يجهل الكث� من الشباب اليوم أهم التواريخ 

تامـة وشـاملة بـأعالم حـرب  واألحداث لثورة التحرير ا�جيدة، كما نلحظ يف األوساط االجتماعية عدم درايـة

  .نرش حول موضوع الثورة من ا�واضيع ا�همة والحساسةالتحرير ومهندسيها، ولذلك يعترب ال

تقع مسؤولية هذا التوثيق لهذه ا�رحلة عىل عدة تخصصات منها التـاريخ، وعلـم االجتمـاع، والعلـوم 

السياسية، واالقتصادية، والقانون، ولتخصص علم ا�كتبات وا�علومات نصيب يف ذلك مـن خـالل الدراسـات 

والتي من شـأنها متابعـة "  قياسات ا�علومات" اضية للمعلومات أو ما يعرف بـ القياسية اإلحصائية والري

ومعرفة مستوى النرش واإلنتاج يف موضوع الثورة الجزائريـة، والتوزيـع ا�وضـوعي، والجغـرايف، والتشـتت 

  . للمؤلف� واإلنتاجيالزمني، 

  : العلميالجهود الجزائرية لتوثيق ذاكرة الثورة الجزائرية من خالل النرش. 2

القنوات األساسية لتوثيق ذاكرة ثورة التحرير ا�جيدة، وقد عملت الجزائر منـذ  يشكل البحث العلمي أحد      

االستقالل عىل ترسيخ ذاكرة الثورة من خـالل عـدة بـرامج بحثيـة تتضـمن عقـد النـدوات، وا�حـارضات، 

ب، وتوسـيع شـبكة كليـات وأقسـام تـدريس وا�لتقيات الوطنية والدولية، وتشجيع ا�ؤرخ� عىل نرش الكتـ

التاريخ، وارتفاع عدد ا�خابر التي تعنى بالدراسات التاريخية، ولعل أهم هذه الجهـود هـو تشـجيع النرشـ 

العلمي من خالل ا�قاالت وتخصيص مساحات للمؤرخ� والباحث� يف التاريخ من خالل نمو ملحوظ يف عـدد 



   

ببليومرتية للمنصة الجزائرية دراسة  :الثورة الجزائرية يف اإلنتاج الفكري با�جالت التاريخية الجزائرية

 ASJPللمجالت العلمية 
   دموشة ـسامو أ/ د

  

 
16  

ي تغطي ضمن مجاالتها التاريخ، كما حرصت السلطات الوصية عـىل ا�جالت ا�تخصصة وغ� ا�تخصصة الت

مـن  ASJPوالبحوث التاريخية عىل الويب، ولذلك يعترب مرشوع منصـة  لهذه ا�جالت الحضور ا�رئي القوي

  . أهم ا�شاريع التي تخدم النرش العلمي عموما، والنرش يف التاريخ وتاريخ الثورة الجزائرية خاصة

 Algerian Scientific Journal لكرتونيـة للنرشـ االلكرتونـي للمجـالت الجزائريـةتأتي ا�نصة اال

Platform )ASJP ( ،يف سياق الجهود ا�بذولة من طرف الجزائر لرقمنة قطاع التعليم العايل والبحث العلمي

 يف االنـدماج مـن وتمكينها العلمية للمجالت الوطني اإلنتاج وتعزيز كة النرش االلكرتوني يف الجزائر،ودعم حر 

  .اإلنرتنت عرب الوطني التوثيق نظام

، وذلك مع صـدور القـرار 2014تعمل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي عىل هذا ا�رشوع منذ سنة 

ا�تضمن إنشاء اللجنة العلمية الوطنية لتأهيل ا�جالت، والتي أسندت لها  2014جوان  17ا�ؤرخ يف  939رقم 

ت وفق معاي� محددة، ومرافقة ا�ؤسسات الجامعية والبحثيـة يف إنشـاء ا�جـالت وفقـا مهمة تصنيف ا�جال 

للمعاي� ا�عمول بها دوليا، كما تم إسناد الشق التقني لهـذا ا�رشـوع إىل مركـز البحـث يف اإلعـالم العلمـي 

حيـث  ،)Centre de Recherche sur I'information Scientifique et technique )CERISTوالتقني

عملت اللجنة العلمية بالتنسيق مع ا�هندس� يف تصميم هذا النظام عىل احرتام ا�عاي� الدولية ا�تعارف عليها 

يف مجال النرش العلمي لتضمن بذلك الجودة العلمية، ومن أبرز هذه ا�عاي� التي تحرص ا�نصة عىل اعتمادها 

 Web of، وScopusد البيانات ا�شـهورة والرصـينة كــ وقواع تلك ا�عمول بها من طرف النارشين العا�ية

Science .يحمل ا�رشوع يف طياته العديد من ا�زايا التي تخدم النرش والبحث العلمي يف الجزائر نذكر منها:  

 .الوطنية العلمية ا�جالت من للمقاالت بالنص الكامل مرجعية بيانات قاعدة إنشاء -

 .اإلنرتنت �جالتهم عىل الرقمي نفاذال و للنرش بنظام تزويد النارشين -

 .توفر كل الخصائص التي تسمح للمراجع� بتحكيم ا�قاالت عىل الخط -

 .الدفع بهذه ا�جالت الوطنية ومحتوياتها إىل احرتام الرشوط وا�عاي� الدولية -

 .تثم� وتعزيز الحضور ا�رئي لإلنتاج الفكري الوطني -

 .شورةتسهيل البحث واسرتجاع ا�قاالت ا�ن -

مقـال علمـي يف  156885مجلة علمية محكمة بمجمـوع  682حاليا  ASJPتضم ا�نصة االلكرتونية  

مختلف العلوم، تصدر عن جامعات، وكليات، ومراكز جامعية، ومخابر أبحاث، ومراكز أبحاث، كما يتم اعتماد 

ايل والبحث العلمي منـذ شـهر تصنيف محكم لهذه ا�جالت عىل هذه ا�نصة، والذي اعتمدته وزارة التعليم الع

، ومجالت غ� مصـنفة Cصنف ، و B، وصنف A، تحدد فيه أربعة أصناف للمجالت وهي صنف 2018جوان 

NC)Algerian Scientific Journal Platform, 2020.(  
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نستع� يف هذه الدراسة با�جالت ا�تواجدة عىل هذه ا�نصة االلكرتونية والتي تنرش البحوث يف التاريخ، 

، ومنه معرفة التوزيع )1962-1954(لنحاول تحديد اإلنتاج الفكري ا�نشور حول موضوع الثورة الجزائرية 

الجغرايف،وا�وضوعي، والزمني لهذه البحوث، وكذلك قياس التشتت للمؤلف� ومعرفة الباحث� البؤري� حول 

  .هذا ا�وضوع

التـاريخ، ومـا قبـل التـاريخ، واآلثـار (ريخ تنرش البحوث ا�تخصصة يف علم التـا تندرج ا�جالت التي

يسمح هذا التقسيم بالوصول الرسيع والـدقيق لهـذه البحـوث عـىل  عدة أقسام وفروع، حيث تحت) وغ�ها

  :ا�نصة االلكرتونية، والتي يمكن تحديدها يف

 مجلة،وهي 68ويبلغ عدد مجالت هذا الفرع: فرع تاريخ وحضارة إسالمية/ العلوم اإلسالمية  قسم -

 .من مجموع ا�جالت ا�تواجدة عىل ا�نصة %9,98تمثل نسبة 

مجلة بتمثيل نسبي  121ويبلغ عدد مجالت هذا الفرع : فرع تاريخ/ قسم الفنون والعلوم اإلسالمية  -

 .من مجموع ا�جالت 17,74%

مجلـة،ويحظى هـذا القسـم بنسـبة  392ويبلغ عدد مجـالت هـذا القسـم:قسم العلوم االجتماعية -

 .ن مجمل ا�جالت الوطنية ا�تواجدة عىل ا�نصةم 57,47%

انطالقا من تصفحنا لهذه األقسام والفروع عىل ا�نصة االلكرتونية للبحـث عـن ا�جـالت التـي تنرشـ 

، اسـتطعنا أن 1962 – 1954البحوث التاريخية خاصة تلك البحوث التي تعالج قضـايا الثـورة الجزائريـة 

رش البحوث يف هذا ا�وضوع، ويمكن تحديد هذه ا�جالت بهذه الدراسة مجلة فقط والتي قامت بن 139نحيص 

  :يف صنف� وهما

األقسام يف تخصصـات علميـة تنـدرج تحـت  أووهي ا�جالت التي تأسسها الكليات  :ا�جالت العامة .1

تخصص بذلك مساحة ضمن مجالتها التي تغطيها �جال التاريخ،  العلوم اإلنسانية واالجتماعية، فهي

يكون التاريخ هو الخط الرئييس لتأسيس ا�جلة، وقد توصلنا بعد تصـفحنا للمنصـة االلكرتونيـة وال 

ASJP  مجلة عامة تنرش بحوثا حول القضايا التاريخية خاصـة قضـايا الثـورة الجزائريـة  112إىل

من مجموع ا�جالت ا�مثلة بعينة الدراسـة والتـي تبلـغ  %80,58، وهي تمثل نسبة 1962 – 1954

 ).متخصصة –عامة (مجلة  139

وهي ا�جالت التي أنشت خصيصا لنرش البحوث يف التاريخ، وما قبـل التـاريخ،  :ا�جالت ا�تخصصة .2

وعلم اآلثار، وال سيما القضايا ا�عارصة للتاريخ الجزائري وا�رتبط بقضايا الحركة الوطنيـة والثـورة 

 27ث� يف علم التاريخ، وقـد قمنـا بإحصـاء التحريرية، وقد أسس هذه ا�جالت يف الغالب أساتذة باح

مـن مجمـوع ا�جـالت  %19,42تمثـل نسـبة ، وهيASJPمجلة متخصصة عىل ا�نصة االلكرتونية 

 .ا�كونة لعينة الدراسة
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 التشتت الجغرايف للمجالت وا�ؤسسات التي تعنى بالدراسات التاريخية:أوال

  الجزائرية ات التي تنرش بحوث يف الثورةالجغرايف للمجالت وا�ؤسس يوضح التشتت): 1(جدول 

 1954-1962 

  عدد ا�جالت  عدد ا�ؤسسات  الواليــــة  عدد ا�جالت  عدد ا�ؤسسات  الواليــــة

  متخصصة  عامة  متخصصة  عامة

  -  1 1 عنابة  -  3  1  أدرار

  -  1 1 قا�ة  -  3  1  الشلف

  -  6 3 قسنطينة  -  3  1  األغواط

  1  1 1 ا�دية  -  1  1  أم البواقي

  -  2 1 مستغانم  -  2  1  باتنة

  2  1 1 ا�سيلة  1  1  1  بجاية

  2  - 1 معسكر  -  2 1 بسكرة

  3  13 2 وهران  -  2 1 بشار

  1  1 1 سعيدة  -  1 1 البليدة

  -  2 1  البيض  -  1 1 البويرة

  -  1 1  إليزي  -  1 1 تمنغاست

  -  2 1  برج بوعريريج  1  2 2 تبسة

  1  1 1  تندوف  -  5 1 تلمسان

  -  1 1  تيسيمسيلت  1  1 1 تيارت

  1  5 1  الوادي  -  1 1 تيزي وزو

  -  1 1  تيبازة  9  16 9 الجزائر

  -  1 1  ميلة  -  15 1 الجلفة

  -  2 1  ع� الدفىل  -  1 1 جيجل

  -  1 1  ع� تموشنت  -  1 1 سعيدة

  -  1 1  غرداية  -  2 1 سكيكدة

  -  2 1  غيليزان  4  2 1 سيدي بلعباس

  الـــمـــجموع

 54 عدد ا�ؤسسات

  عدد ا�جالت

 

 112 ا�جالت العامة

 27 ا�جالت ا�تخصصة
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  1962-1954الجزائرية  الجغرايف للمجالت وا�ؤسسات التي تنرش بحوث يف الثورة يوضح التشتت): 1(شكل

  

 –العامة (التشتت الجغرايف للمؤسسات وا�جالت )1(رقم  الشكل البياني)1(يوضح جدول        

 54مجلة متخصصة موزع� عىل  27مجلة عامة، و 112لعينة الدراسة والتي قدرت بـ  ا�كونة) ا�تخصصة

منترشة عىل ) جامعات، وكليات، ومخابر بحث، ومراكز بحث، ومدارس عليا وغ�ها(مؤسسة بحثية وأكاديمية 

ديد رقم والية بعد التعديل األخ� الذي تقرر مع صدور القانون اإلقليمي الج 58والية من أصل  42مستوى 

-84رقم  القانون ويتمم ،يعدل2019سنة  ديسمرب 11ا�وافق  1441عام  الثاني ربيع 14يف  مؤرخ 19-12

للبالد، حيث  اإلقليمي بالتنظيم وا�تعلق 1984سنة  فرباير 4ا�وافق  1404عام  األوىل جمادى 2يف  ا�ؤرخ 09

وتوضح معطيات الدراسة الجهود الجزائرية . والية فقط 48مقسمة إىل كانت الجزائر قبل صدور هذا القانون

ا�بذولة منذ االستقالل إىل غاية اليوم يف إنشاء بنية تحتية واسعة لشبكة التعليم العايل والبحث العلمي، وكذلك 

االهتمام بقضايا التاريخ وخاصة تاريخ الثورة الجزائرية وهو ما تحرص عليه من خالل النصوص القانونية 

 1419عام  الثاني ربيع 29يف  مؤرخ 11-98رقم  لعلمي يف الجزائر ونذكر نص القانونا�نظمة للبحث ا

 والتطوير العلمي البحث حول الخمايس والربنامج التوجيهي القانون ،يتضمن1998سنة  غشت 22ا�وافق لـ 

لبحوث ، وتقع ا2002-1998الربامج الوطنية للبحث خالل الخمايس  10التكنولوجي، حيث يحدد نص ا�ادة 

 62عدد 1998 سنة رسمية جريدة(ا�قدمة يف التاريخ وما قبل التاريخ، وعلم اآلثار ضمن هذا الربنامج الوطني

سنة  فرباير 23ا�وافق لـ  1429عام  صفر 16يف  مؤرخ  05-08رقم  ، ثم بعده نص القانون)26.ص

ل وا�تمم يف الباب الثاني ا�تضمن ،وقد جاء يف نص هذا القانون ا�عد11-98رقم  القانون ويتمم ،يعدل2008

وهي مادة معدلة ومتممة كذلك  04الربمجة الوطنية ألنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يف ا�ادة 
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، وقد جاءت هذه ا�ادة بصحيح العبارة مركزة عىل مرشوع البحث يف 11- 98يف نص القانون  10للمادة 

  ).04. ص10عدد 1998سنة رسمية جريدة(رة التحرير الوطنيا�قاومة الشعبية والحركة الوطنية وثو 

 والتطوير العلمي البحث حول ويتدعم هذا التوجه الرصيح والعلني بعدها يف نص القانون التوجيهي

،وقد جاء فيه 2015سنة  ديسمرب 30ا�وافق  1437عام  األول ربيع 18يف  مؤرخ 21-15رقم  التكنولوجي

وة تعكس النية الشديدة لالهتمام بتوثيق تاريخ الثورة التحريرية، ولذلك يضيف انتقاء كلمات أكثر داللة وق

البحث ا�عمق يف ذاكرة وتاريخ ا�قاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني " نص هذا القانون 

  ).06. ص71عدد1998جريدةرسميةسنة" (

تاريخ الثورة التحريرية وا�عرب عنها من تتطابق نية وحرص السلطات العمومية حول توثيق وكتابة 

خالل هذه النصوص القانونية ا�نظمة خاصة لقطاع التعليم العايل والبحث العلمي بشكل كب� مع العمل 

بنسبة  ا�يداني، والذي ترتجمه لنا معطيات هذه الدراسة التي تحيص عددا من ا�ؤسسات التي تغطي

من أقسام الكليات %20,68، وبنسبة تغطية تقدر بـ )وسط –غرب  –رشق (من الرتاب الوطني  72,41%

  . ومراكز البحث يف التاريخ موزعة عرب واليات الوطن

يوضح الجدول أعاله توزيع هذه ا�جالت بهذه ا�ؤسسات عىل مستوى هذه الواليات مع تقدم ملحوظ يف 

واقتصادية، حيث تشكل كل من  سياقات سياسية، وتاريخية، إىلعدد ا�جالت ببعض الواليات والتي تعود 

، وهما من أكثر ا�دن حيوية اقتصاديا واسرتاتيجيا وذلك منذ )مجلة 16(، ووهران )مجلة 25(والية الجزائر 

تواجد االستعمار الفرنيس بالجزائر، كما أن تأسيس الجامعات بهذه الواليات يسبق الواليات األخرى وهو ما 

، كما أننا نلحظ تقدم قوي ببعض )مجالت 06(النسبة لـ قسنطينة يفرس هذه االختالفات، ونفس اليشء ب

الجامعات التي أنشأت متأخرة با�قارنة مع تلك التي تأسست يف الستينيات، كما أنه لم يتم ترقيتها اىل جامعة 

اال خالل العقد ا�ايض،وعىل الرغم من ذلك تعرف هذه ا�ؤسسات نموا وطفرة يف عدد ا�جالت مثل جامعة 

، وهذا يعكس الوث�ة الجيدة لتقدم البحث عىل مستوى هذه )مجالت 06(، وجامعة الوادي )مجلة 15(جلفة ال

الواليات، والذي من شأنه أن يعزز مجال البحث والتطوير العلمي للبالد بصفة عامة، ويدعم ويعزز البحث يف 

جالت بها ب� مجلة إىل ثالث مجالت وهو جميع قضايا الثورة الجزائرية، أما عن باقي الواليات فترتاوح عدد ا�

عدد ال بأس به با�قارنة مع ا�ناخ الديموغرايف بهذه الواليات، والكوادر البرشية التي تعمل داخل هذه 

  .ا�ؤسسات

  توزيع ا�قاالت حسب ا�جالت العامة وا�تخصصة: ثانيا

علمي حول موضوع الثورة نحاول أن نربز مساهمة هذه ا�جالت العامة وا�تخصصة يف النرش ال

، وقد اعتمدنا يف ذلك عىل توزيع ا�قاالت حسب هذه ا�جالت كما سيوضحه الجدول� 1962- 1954الجزائرية 

  :التالي�
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 يوضح توزيع ا�قاالت يف ا�جالت العامة): 2(جدول 

  عدد ا�قاالت  ا�خرب/الجامعة  ا�جلة

  1  جامعة برج بوعريريج  واإلنسانيةللعلوم االجتماعية  اإلبراهيميمجلة 

  -  جامعة برج بوعريريج  مجلة اإلبراهيمي لآلداب والعلوم اإلنسانية

  -  2جامعة محمد بن أحمد وهرن   أبعــادمجلة 

  7  جامعة حسيبة بن بوعيل شلف  األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية

  1  االجتماعية والثقافية مركز البحث يف األنثروبولوجيا  Insaniyatمجلة إنسانيات 

  1  ا�ركز الجامعي بالبيض  مجلة االنسان وا�جال

  3  جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان مجلة أنرتوبولوجية األديان

  -  2جامعة الجزائر   مجلة آثار

  4  الحاج لخرض 1جامعة باتنة   مجلة اإلحياء

  7  جامعة جياليل اليابس سيدي بلعباس   اإلنسانيةمجلة اآلداب والعلوم 

  2  2جامعة البليدة  مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية

  -  ا�ركز الجامعي إلليزي  ة األكاديمية للبحوث يف العلوم االجتماعيةمجل

  -  جامعة زيان عشور الجلفة  مجلة أبحاث

  5  ا�ركز الجامعي لتامنغست مجلة آفاق علمية

  1  جامعة زيان عاشور الجلفة  مجلة آفاق العلوم

  1  2جامعة الجزائر   أفكار وآفاق

  -  جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان  مجلة اإلنسان وا�جتمع

  10  جامعة الوادي  واالجتماعية اإلنسانيةمجلة الباحث يف العلوم 

  1  شور الجلفةاجامعة زيان ع  مجلة الباحث للعلوم الرياضية واالجتماعية

  -  1جامعة يوسف بن خدة الجزائر   مجلة البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية

  3  سكيكدة 1955أوت  20جامعة  مجلة البحوث والدراسات اإلنسانية

  4  جامعة الوادي  مجلة البحوث والدراسات

  1  2جامعة قسنطينة   مجلة الباحث االجتماعي

  -  درسة العليا لألساتذة بوزريعةا�  مجلة الباحث

  -  ا�ركز الجامعي بالبيض  مجلة التميز

  -  جامعة عمار ثليجي األغواط  مجلة التمك� االجتماعي

  -  جامعة زيان عشور الجلفة  مجلة تنوير للدراسات األدبية واإلنسانية 

  3  جامعة زيان عشور الجلفة  الرتاثمجلة 

  5  جامعة زيان عشور الجلفة  تاريخ العلوممجلة 

  1  جامعة يحيى فارس ا�دية  مجلة التواصلية

  -  جامعة باجي مختار عنابة  El-Tawassol  مجلة التواصل

  -  جامعة طاهر موالي سعيدة  تطويرمجلة 

  2  جامعة جيجل محمد صديق بن يحيى ا�جلة الجزائرية لألبحاث والدراسات

  -  احمد بن بلة 1جامعة وهران   ا�جلة الجزائرية للمخطوطات

  -  احمد بن بلة 1جامعة وهران   ا�جلة الجزائرية للدراسات اإلنسانية

  -  2جامعة وهران   2مجلة جامعة وهران 

  4  جامعة األم� عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة  مجلة جامعة األم� عبد القادر للعلوم اإلسالمية
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  -  ان عشور الجلفةجامعة زي  مجلة حقول معرفية

  4  جامعة أحمد دراية أدرار  الحوار الفكري

  8  جامعة احمد دراية أدرار مجلة الحقيقة

  1  جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم  مجلة الحوار الثقايف

  1  زيان عاشور الجلفةجامعة   مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية

  -  1جامعة الجـــزائـر   مجلة حوليـــــــات

حوليات جامعة قا�ة للعلوم االجتماعية مجلة 

  واإلنسانية

  1  قا�ة 1945ماي  8جامعة 

  3  جامعة ابن خلدون تيارت  مجلة الخلدونية

  1  جامعة محمد خيدر بسكرة  دفاتر ا�خربمجلة 

  1  ا�ركز الجامعي مرسيل عبد الله تيبازة  مجلة دفاتر البحوث العلمية

  -  2ة الجزائر جامع   دراسات تراثيةمجلة 

  4  جامعة زيان عاشور الجلفة  مجلة دراسات وأبحاث

  -  2جامعة الجزائر   دراسات فلسفيةمجلة 

  6  2جامعة الجزائر   سانية واالجتماعيةدراسات يف العلوم اإلنمجلة 

  1  جامعة حسيبة بن بو عيل الشلف  مجلة دراسات يف التنمية وا�جتمع

  1  احمد بن بلة 1جامعة وهران   مجلة الراصد العلمي

  4  جامعة العربي التبيس تبسة  مجلة الرسالة للدراسات والبحوث اإلنسانية

  2  رجامعة أحمد دراية أدرا  رفوفمجلة 

  1  جامعة غيليزان  مجلة الروااق

مجلة روافد للدراسات واألبحاث العلمية يف 

  العلوم االجتماعية واإلنسانية

  -  جامعة ع� تموشنت

  2  جامعة بشار  الساورة للدراسات اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 

  -  جامعة الوادي  مجلة الشهاب

  -  ئرجامعة بن يوسف بن خدة الجزا  الرصاطمجلة 

  2  1جامعة وهران   مجلة الصور واالتصال

  -  العرص -ا�ؤسسة الوطنية للمنشورات اإلسالمية   مجلة العرص

  8  جامعة ا�سيلة  اإلنسانيةو مجلة العلوم االجتماعية 

  3  جامعة زيان عاشور الجلفة مجلة العلوم القانونية واالجتماعية

  2  تندوف  اإلنسانيةمجلة العلوم 

  1  جامعة خميس مليانة  مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  2  البواقي أم  اإلنسانيةمجلة العلوم 

  2  1جامعة وهران   مجلة العلوم اإلنسانية

  5  األغواط  لعلوم االجتماعيةمجلة ا

  -  جامعة عمار ثليجي األغواط  مجلة العلوم اإلسالمية والحضارة

  2  د خيرض بسكرةجامعة محم   مجلة علوم اإلنسان وا�جتمع

  -  جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان  الفضاء ا�غاربيمجلة 

  -  جامعة بشار  مجلة القانون والتنمية

  1  جامعة الوادي ة والسياسيةمجلة العلوم القانوني
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  -  جامعة زيان عاشور الجلفة  مجلة قضايا معرفية

  16  بلقايد تلمسان جامعة أبو بكر  قرطاس الدراسات الحضارية والفكريةمجلة 

  3  جامعة الوادي  مجلة قبس للدراسات اإلنسانية واالجتماعية

  -  مركز ا�دار ا�عريف لألبحاث والدراسات  مجلة مدارات سياسية

  -  جامعة غليزان  مدارات للعلوم االجتماعية واإلنسانيةمجلة 

  -  الحاج لخرض 1جامعة باتنة   واالجتماعية اإلنسانيةمجلة ا�قدمة للدراسات 

  2  2جامعة محمد بن أحمد وهرن  مقدماتمجلة 

  2  جامعة زيان عاشور الجلفة  مجلة مقاربات

  3  ا�درسة العليا العسكرية لإلعالم واالتصال  مصداقيةمجلة 

  2  احمد بن بلة 1وهران  جامعة  مجلة ا�رآة للدراسات ا�غاربية

  -  2جامعة الجزائر   ا�فكرمجلة 

  -  جامعة الوادي  مجلة ا�نهل للبحوث والدراسات اإلسالمية

مجلة ا�يدان للدراسات الرياضية واالجتماعية 

   واإلنسانية

  1  جامعة زيان عشور الجلفة

  2  جامعة زيان عاشور الجلفة  مجلة مفاهيم

  -  جامعة زيان عشور الجلفة  ا�دادمجلة 

  7  جامعة تيسمسيلت  ا�عيارمجلة 

  -  جامعة البويرة  مجلة معارف

داب والعلوم اإلنسانية ا�درسة العليا ألساتذة اآل   مجلة منتدى األستاذ

  قسنطينة

-  

  -  شور الجلفةاجامعة زيان ع  ا�حرتفمجلة 

  7  جامعة طاهر موالي سعيدة  مجلة متون

  1  2جامعة الجزائر   ا�جلة ا�غاربية للمخطوطات

  2  جامعة خميس مليانة  ياسيةمجلة ا�فكر للدراسات القانونية والس

  -  جامعة مولود معمري تيزي وزو  مجلة مجتمع تربية عمل

  -  لمسانجامعة أبو بكر بلقايد ت  مجلة منرب الرتاث األثري

  -  ا�ركز الجامعي �يلة  مجلة ميالف للبحوث والدراسات

  -  جامعة جياليل اليابس سيدي بلعباس  مجلة النقد والدراسات األدبية واللغوية

  2  لبحث العلمي والتكوينمؤسسة ه�ودوت ل  مجلة ه�ودوت للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

  3  جامعة غرداية  مجلة الواحات للبحوث والدراسات

Annales Du Patrimoine  جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم  -  

Altralang Journal   2جامعة محمد بن أحمد وهرن  -  

Revue Algerienne des Sciences 

juridiques et politiques  

  1 جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر

Revue Académique de la recherche 

juridique 

  1  جامعة عبد الرحمن م�ة بجاية

Revue Dirassat  04  2جامعة قسنطينة  

Revue Imago Interculturalité Et 

Didactique  

  -  2جامعة محمد بن أحمد وهرن 

Revue Laros  2جامعة محمد بن أحمد وهرن  -  
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Revue Passerelle جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر  -  

Revue des sciences humaines 2  جامعة منتوري قسنطينة  

Revue des Sciences Humaines et Sociales 2  2ة قسنطينة جامع  

  199  ا�جموع

من مجموع ا�جالت التي %80,58توزيع ا�قاالت يف ا�جالت العامة والتي تمثل نسبة ) 2(يوضح الجدول       

حول ا�قاالت ا�نشورة بهذا  أجريناهتغطيها هذه الدراسة، حيث تب� من خالل نتائج البحث والتحري الذي 

 66ع الثورة التحريرية وجميع قضاياها ا�تعلقة بها، تب� مساهمة الصنف من ا�جالت والتي تغطي موضو

، 1962-1954مجلة يف نرش البحوث التي تتعلق بموضوع ثورة التحرير الوطنية  112مجلة عامة من أصل 

مقال يف مختلف القضايا السياسية،  199، وبمجموع مقاالت بلغ %58,92أي بتمثيل نسبي يقدر بـ 

قتصادية، والحربية، واإلعالمية، والثقافية، واإلنسانية، والدينية وغ�ها التي ترتبط بثورة والديبلوماسية، واال 

من مجموع ا�قاالت ا�نشورة عىل ا�نصة والتي %49,26التحرير، وهذا العدد من ا�قاالت يمثل بنسبة 

  .مقال 404تحصيها هذه الدراسة بـ 

تمثل بالتقريب نصف ا�ساهمات العلمية ا�نشورة وهي  إحصائيادالة  %49,26قد تكون هذه النسبة 

حول الثورة الجزائرية عىل ا�نصة االلكرتونية، إال أنه بإمكان هذه ا�جالت العامة أن تغطي بحوثا أكثر مما تم 

مجلة فقط أن تغطي البحث يف هذا  66مجلة، حيث استطاعت  112نظرا لعددها الذي يصل إىل  إحصاؤه

مجلة لم تنرش أي مقال عىل الرغم من تواجد بعض هذه ا�جالت عىل  46مقال، بينما  3,01ا�جال بمتوسط 

ا�نصة ألكثر من ثالثة سنوات، وهي تقر عىل رابط موقعها عىل ا�نصة يف خانة ا�جاالت التي تغطيها عىل 

  .مجال البحث يف التاريخ

مع عدد هذه ا�جالت، وكذلك مع الفرتة تبقى هذه البحوث ا�قدمة رغم أهميتها إال أنها قليلة با�قارنة 

الزمنية للنرش وا�حددة يف هذه الدراسة بعقدين من الزمن، حيث توضح معطيات الجدول لتوزيع ا�قاالت عىل 

إىل عرشة مقاالت، يف  مجلة نرشت ب� أربعة مقاالت 17مجلة نرشت ب� مقال إىل ثالثة مقاالت، بينما  48أن 

البد من اإلشارة هنا إىل أن البحوث ا�نشورة ال تتعلق فقط بتاريخ .مقال 16 ح� مجلة واحدة فقط نرشت

تأسيس ا�نصة، وإنما بنشاط هذه ا�جالت يف الشكل الورقي، حيث طالبت الوزارة الوصية جميع رؤساء 

جالت كأرشيف، وهو فعال ما قامت به كل ا� وإتاحتهاالتحرير برقمنة أعدادها السابقة وإدراجها عىل ا�نصة 

ِنها من الحصول عىل التقييم الجيد وترقيتها  ، B، وAا�جالت ا�صنفة  إىللتعزيز تواجدها عىل ا�نصة، وتََمكُّ

، ومع ذلك تبقى هذه العملية تطرح تساؤالت حول ما إذا كان رؤساء التحرير بهذه ا�جالت قد أهملوا Cو

 .يدةأرشيف البحوث التاريخية التي تتعلق بثورة التحرير ا�ج
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  يوضح توزيع ا�قاالت يف ا�جالت ا�تخصصة): 3(جدول 

  عدد ا�قاالت  ا�خرب/الجامعة  ا�جلة

  1  جامعة جياليل اليابس سيدي بلعباس آفاق فكريةمجلة 

  12  جامعة ا�سيلة  مجلة البحوث التاريخية

مخرب الدراسات والبحث يف الثورة الجزائرية   ا�جلة التاريخية الجزائرية

  بجامعة محمد بوضياف با�سيلة

17  

  2  د الرحمان م�ة بجايةجامعة عب  مجلة التاريخ ا�توسطي

  4  2جامعة الجزائر   مجلة تاريخ ا�غرب العربي

ا�جلة الجزائرية للبحوث والدراسات 

  التاريخية ا�توسطية

رب الجزائر والحوض الغربي للبحر األبيض مخ

جامعة الجياليل ليابس سيدي  -ا�توسط 

  بلعباس

2  

ا�جلة الجزائرية للدراسات التاريخية 

  والقانونية

  3  ا�ركز الجامعي بتندوف

  2  1جامعة وهران   مجلة الحضارة اإلسالمية

  11  الجزائر - مركز الحكمة للبحوث والدراسات   مجلة الحكمة للدراسات التاريخية

  2  لألساتذة بوزريعة ا�درسة العليا مجلة حوليات التاريخ والجغرافيا

مخرب البحوث والدراسات االسترشاقية يف   الحوار ا�توسطيمجلة 

حضارة ا�غرب اإلسالمي جامعـة الجياليل 

  ليابس سيدي بلعباس

9  

ا�ركز الوطني للدراسات والبحث يف التاريخ  مجلة الدراسات التاريخية العسكرية

  العسكري الجزائري

9  

  6  2جامعة الجزائر   مجلة الدراسات التاريخية

  2  2جامعة الجزائر  مجلة الدراسات اإلفريقية

ت والخدمات امركز البص�ة للبحوث واالستشار   دراسات تاريخيةمجلة 

  ةالتعليمي

1  

مجلة رؤى تاريخية لألبحاث والدراسات 

  ا�توسطية

  1  معة يحيى فارس ا�ديةجا

مجلة العرب للدراسات التاريخية واألثرية يف 

  شمال إفريقيا

  8  جامعة ابن خلدون تيارت

مصادر وتراجم جامعة - التاريخي مخرب البحث  عصورمجلة 

  1وهران 

12  

 -History of Algeria" Laboratory  مجلة عصور الجديدة

University Oran 1  
8  

  6  ا�درسة العليا لألساتذة بوزريعة  ريخيةقضايا تامجلة 

  8  مركز ا�دار ا�عريف لألبحاث والدراسات مجلة مدارات تاريخية

ا�جلة ا�غاربية للدراسات التاريخية 

  واالجتماعية

  10  جامعة جياليل اليابس سيدي بلعباس

  3  جامعة معسكر  مجلة ا�واقف

  27  ا�ركز الوطني للبحث يف الحركة الوطنية وثورة  مجلة مصادر

  25  جامعة الواديمجلة ا�عارف للبحوث والدراسات 



   

ببليومرتية للمنصة الجزائرية دراسة  :الثورة الجزائرية يف اإلنتاج الفكري با�جالت التاريخية الجزائرية

 ASJPللمجالت العلمية 
   دموشة ـسامو أ/ د

  

 
26  

  التاريخية

  -  2جامعة الجزائر  مجلة مشكالت الحضارة

  14  جامعة معسكر  النارصيةمجلة 

  205  ا�جموع

زيع ا�قاالت با�جالت ا�تخصصة يف نرش البحوث التاريخية والتي بلغ تو ) 3(توضح معطيات الجدول 

 21من مجموع ا�جالت بعينة الدراسة والتي تصدر عن  %19,42مجلة تمثل نسبة  27عددها عىل ا�نصة 

والية من  12متواجدة عىل مستوى )بحث، ومدارس عليا كليات، أقسام التاريخ، مخابر بحث، ومراكز(مؤسسة 

 205الجزائر، وقد بلغ عدد مقاالت هذه ا�جالت ا�تخصصة ا�ساهمة يف كتابة تاريخ الثورة الجزائرية واليات 

من مجموع ا�قاالت ا�نشورة عىل ا�نصة، وهذا يدل عىل محافظة هذه األقسام  %50,74مقال أي بنسبة 

جميع جوانبها، وأمام هذا االهتمام الذي ب اإل�اموا�راكز وا�خابر عىل الريادة يف كتابة تاريخ الثورة، ومحاولة 

توليه هذه ا�ؤسسات التي تعنى بكتابة التاريخ يف الجزائر وقضايا الثورة التحريرية إال أن عدد ا�قاالت 

ا�نشورة يبقى ضعيف با�قارنة مع ا�جاالت البحثية ا�تعددة وا�تشعبة التي يمكن تغطيتها يف موضوع حرب 

  .التحرير الوطنية

يف تسمياتها مصطلح التاريخ مما يسهل من مرئيتها  %62,96ل أغلب هذه ا�جالت ممثلة بنسبة تحم

تسميات بعضها يقرتب من ا�فردات  %37,04عىل ا�نصة، بينما تختار ا�جالت ا�تبقية والتي تمثل نسبة 

دم� للمنصة أنها ليست التاريخية، وأخرى ال تربطها صلة بالتاريخ وهو األمر الذي قد يوحي للقراء وا�ستخ

بأكثر من عرشة مقاالت،  %25,93تساهم اغلب هذه ا�جالت ممثلة بنسبة . مجالت مختصصة يف التاريخ

يف  1954وتأتي مجلة مصادر التي تصدر عن ا�ركز الوطني للبحث يف الحركة الوطنية وثورة أول نوفمرب 

حوث والدراسات التاريخية التي تصدر عن جامعة مقال، ثم بعدها مجلة ا�عارف للب 27ا�رتبة األوىل بـ 

منها تنرش من ثالثة مقاالت اىل عرشة مقاالت،  %29,63مقال، أما باقي ا�جالت فنجد  25الوادي بـ 

  .من ا�جالت تنرش ب� مقال واحد إىل ثالثة مقاالت %44,44و

وا�قاالت تدفع بنا للتقدم يف هذا إن ا�عطيات الواردة وا�قدمة يف الجداول السابقة حول توزيع ا�جالت 

لتحديد طبيعة ا�واضيع والقضايا التي تث�ها هذه ا�قاالت، وهل ما يتم نرشه عىل الرغم من أهميته  العمل

كايف لإل�ام بجميع حيثيات الثورة الجزائرية، ولذلك حاولنا أن نحدد مجموعة من رؤوس ا�وضوعات والتي 

والتي يصيغها الباحث� ا�شتغل� يف التاريخ،  ن البحوث ا�نشورة عىل ا�نصةاعتمدنا يف تحديدها عىل عناوي

باإلضافة إىل ا�ؤلفات التاريخية التي تث� موضوع الثورة التحريرية والتي يقدمها مؤرخون وغ� مؤرخون 

ر الثالثة �عرفة ، كما استندنا عىل الربامج التاريخية التي تُدرَّس يف األطوا)مجاهدين، إعالمي�، سياسي�(

التوجهات األساسية للمنظومة الرتبوية حول هذا ا�وضوع، وبهذا االختيار نكون قد استطعنا أن نوفق ب� 
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مجموعة متنوعة من القراء والفضولي� داخل ا�جتمع الذي يرغبون يف معرفة واستقصاء ا�زيد من الحقائق 

  .حول ثورة التحرير الوطنية

  عي للمقاالت ا�نشورة حول الثورة الجزائريةالتوزيع ا�وضو : ثالثا

  ASJPعىل  يوضح التوزيع ا�وضوعي للمقاالت ا�نشورة حول الثورة الجزائرية): 4(جدول 

  النسبة  التكرارات  ا�وضوع

 12,37  50  أعالم الثورة والنخبة الجزائرية%  

 9,65  39  اإلعالم يف الثورة واالتصال%  

 9,90  40  البعد اإلنساني والديني للثورة% 

 9,90  40  تاريخ الواليات وا�ناطق الكربى%  

 8,91  36  التسليح العسكري والتكوين الحربي%  

 10,15  41  جرائم االستعمار الفرنيس%  

 1  04  الجوانب االجتماعية والثقافية لثورة التحرير الوطنية%  

  1,98  08  )النشاط العسكري يف الحدود(القواعد الخلفية وجبهات الحدود%  

 2,97  12  ارك الثورةمع%  

 0,25  01  مصطلحات الثورة الجزائرية%  

 10,15  41  ا�ؤسسات الثورية والتكتالت السياسية%  

 0,25  01  مفقودو الحرب%  

 2,97  12  النصوص وا�واثيق األساسية للثورة%  

  3,46  14  )ا�سائل ا�سكوت عنها(نقاط الظل يف الثورة%  

 10,89  44  النشاط الدبلومايس للثورة%  

 5,20  21  الندوات، وا�ؤتمرات، والتظاهرات، واإلرضابات%  

  % 100  404  ا�جموع

  

 ASJPعىل  يوضح التوزيع ا�وضوعي للمقاالت ا�نشورة حول الثورة الجزائرية): 2(شكل
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التوزيع ا�وضوعي للمقاالت ا�نشورة حول موضوع ) 2(الشكل البياني ) 4(تربز معطيات الجدول         

، حيث تم تحديد مفردات هذا التوزيع ا�وضوعي بناءا عىل ما صادفناه من مقاالت عىل ا�نصة والتي الثورة

، كما تدعمت هذه ا�فردات بمعطيات 1962-1954مقال علمي يف مختلف جوانب حرب الجزائر  404بلغت 

افة إىل مؤلفات الثورة مستقاة من برامج التدريس التي تقدم يف ا�دارس الجزائرية حول نفس ا�وضوع، باإلض

التي يقدمها مؤرخون وغ� مؤرخون كما سبق ذكره، وكذلك ما رصدناه يف انشغاالت بعض ا�لتقيات 

  . وا�ؤتمرات العلمية ا�قدمة حول ثورة التحرير الوطنية

غال جاءت مفردات هذا الجدول لتعكس أهم القضايا التي تشغل الباحث� يف التاريخ، وكذلك تث� انش       

الجزائري� الذين يتعطشون �عرفة تفاصيل حرب التحرير الوطنية السياسية، والديبلوماسية، واإلعالمية، 

والتكتيكية، والتجهيز الحربي، والقواعد وا�بادئ التي تشبثت به، والشخصيات البطولية التي هندست 

االجتماعية والثقافية التي احتضنت هذه  وصنعت تاريخ الجزائر ا�جيد، واألبعاد اإلنسانية والدينية، والظروف

الحرب التحريرية، ولذلك جاء توزيع ا�قاالت تحت رؤوس موضوعات ذات صلة با�جاالت ا�ذكورة، لنحاول 

  .بذلك قياس ا�جاالت البحثية األكثر نشاطا ب� ا�ؤرخ� والباحث� خالل العقدين األخ�ين

أن مجال البحث يف أعالم الثورة والنخبة الجزائرية ) 2(الشكل البياني ) 4(توضح معطيات الجدول 

، ثم بعده مجال البحث يف النشاط الديبلومايس %12,37هو ا�جال األكثر نشاطا ونرشا ب� الباحث� بنسبة 

، ونفس %10,15، ثم يليه مجال البحث حول ا�ؤسسات الثورية والتكتالت السياسية بنسبة %10,89بنسبة 

، ليأتي بعدها %10,15علمي بالنسبة �جال البحث يف جرائم االستعمار الفرنيس أي بنسبة الحظ من النرش ال

كل من مجال البحث يف البعد اإلنساني والديني للثورة، ومجال البحث يف تاريخ الواليات وا�ناطق الكربى 

عالم يف الثورة ، ويليه بعد ذلك مجال البحث حول اإل %9,90بنفس القدر من النرش العلمي وبتمثيل نسبي 

، %8,91، أما عن مجال التسليح العسكري والتكوين الحربي فقد حظي بنسبة %9,65واالتصال بنسبة 

وبفارق ملحوظ عن ا�جاالت  واإلرضاباتليأتي بعدها مجال البحث حول الندوات، وا�ؤتمرات، والتظاهرات، 

األمور ا�سكوت (يف نقاط الظل يف الثورة  ، ونفس الهبوط بالنسبة �جال البحث%5,20السابقة يقدر بنسبة 

، وجاء بعده كل من مجال البحث يف معارك الثورة والنصوص وا�واثيق %3,46والذي حظي بنسبة ) عنها

، ويليهما مجال البحث حول القواعد الخلفية وجبهات الحدود %2,97األساسية للثورة بنفس القدر وبنسبة 

، أما عن مجال البحث يف الجوانب االجتماعية والثقافية لثورة %1,98 بنسبة) النشاط العسكري يف الحدود(

، وأخ�ا نجد كل من مجال البحث يف مصطلحات الثورة ومفقودو %1التحرير الوطنية فقد حظيت بنسبة 

  .%0,25الحرب بنسبة مشرتكة قدرت بـ 
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الكث� من ا�جاالت الجديرة بالبحث توحي لنا ا�عطيات ا�توصل إليها يف البداية عن ضعف حركة النرش يف      

ا�عمق كما تنص عليه النصوص القانونية ا�نظمة للبحث العلمي حول موضوع الثورة الجزائرية، حيث نجد 

يف ا�راتب األوىل مجاالت البحث التي تتعرض للشخصيات الثورية والنخبة الجزائرية خالل هذه الفرتة، وكذلك 

العسكرية والتكتالت السياسية، والبعد اإلنساني والديني، وتاريخ ا�ناطق  ، وا�ؤسساتالدبلومايسالنشاط 

والواليات الكربى، وا�تابع لهذه ا�قاالت ا�نشورة وعىل الرغم من أهميتها إال أنها غ� كافية، وال تغطي بشكل 

البعض األخر معمق هذه ا�جاالت، كما أن بعض هذه ا�قاالت تقدم طرح سطحي ورسدي لحقائق تاريخية، و 

هو تكرار لكتابات أخرى، وقد يعود هذا إىل طبيعة البحوث التي يقدمها يف العادة باحث� مبتدئ� يف التاريخ 

وليسوا مؤرخ� وأساتذة يف درجات عليا من الذين عرفوا ببحوثهم الرصينة حول موضوع الثورة، حيث يُقِبل 

لتاريخ للمشاركة بورقات علمية حول موضوع الثورة حتى بالعادة طلبة الدكتوراه والباحث� ا�بتدئ� يف ا

وإن كانت ليست ضمن مجالهم البحثي ا�عمق يف الدكتوراه، وذلك لغايات إدارية وليست علمية محظ، حيث 

حول موضوع الثورة من أجل ) منشورة(يحتاج طلبة الدراسات العليا إىل النرش وا�شاركة يف ملتقيات وطنية 

  . يط واستكمال إجراءات ا�ناقشةالحصول عىل التنق

كما يمكن إرجاع هذا الضعف يف حركة النرش إىل التأخر يف عملية تسجيل الكث� من الشهادات 

التاريخية ا�رتبطة با�جاالت ا�ذكورة والتي تعترب مصدرا مهما للكتابات التاريخية يف حرب الجزائر، ولذلك ما 

بعض ا�ناطق وس�ة بعض األعالم هو ناتج عن جهود بعض  تم نرشه يف الغالب والذي يرتبط بتاريخ

ا�ؤرخ� الذي بادروا وتنقلوا إىل بيوت هؤالء ا�جاهدين لتسجيل شهاداتهم، لتأخذ بعدها هذه العملية شكال 

 ، حيث كثفت وزارة ا�جاهدين جهودها70أكثر رسمية وجدية عن تلك الجهود التي نتذكرها خالل سنوات 

ت خالل العقدين األخ�ين، وخاصة من خالل جهود ا�ركز الوطني للدراسات والبحث يف لتسجيل الشهادا

شهادة حية لصانعي الثورة  2000، حيث قام ا�ركز بتسجيل أزيد 1954الحركة الوطنية وثورة أول نوفمرب 

غ� مستغل يبقى  األرشيف الشفوي ، إال أن هذا)2019ا�ؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائر، (التحريرية 

من هذه الشهادات ا�سجلة التي ال تزال قيد الدراسة  % 70لحصيلة بـ  وذلك ألسباب تقنية وترتبطا

ب من عملية - والتصنيف، كما هناك أسباب أخرى سوسيو هذا األرشيف الشفوي وهو  إتاحةتاريخية تَُصعِّ

شاطهم خالل حرب التحرير، ليصبح مبدأ الرسية الذي تأسست عليه الثورة الجزائرية والزم ا�جاهدين يف ن

للمؤسسات ا�كلفة بجمع هذا األرشيف الخاص بالثورة  جزء منهم، ويصعب تجاوزه اليوم بل قد تم توريثه

  .الجزائرية

األمور ا�سكوت (كما يعود الضعف يف حركة النرش بمجاالت أخرى نذكر خاصة نقاط الظل يف الثورة 

إىل صعوبة حصول هؤالء ا�ؤرخ� والباحث� ا�شتغل� عىل موضوع  عنها، ومعارك الثورة، ومفقودو الحرب

الثورة التحريرية عىل األرشيف الذي يوثق أحداث هذه الثورة وا�تواجد سواء عىل مستوى مديرية األرشيف 

ت الوطني، أو لدى وزارة ا�جاهدين، ومصالح األرشيف الوالئية، وا�تاحف العمومية، وبا�قابل ال يوجد تسهيال 



   

ببليومرتية للمنصة الجزائرية دراسة  :الثورة الجزائرية يف اإلنتاج الفكري با�جالت التاريخية الجزائرية

 ASJPللمجالت العلمية 
   دموشة ـسامو أ/ د

  

 
30  

لتنقل هؤالء الباحث� إىل أرشيف الثورة ا�تواجد عىل مستوى مؤسسات األرشيف الفرنسية وهي األرشيف 

، وأرشيف ا�ؤسسات العسكرية ا�تواجد حاليا بالقسم )بروفانس-أون-ايكس(الوطني ألقاليم ما وراء البحار 

ة، وأرشيف باريس، وأرشيف مكتب التاريخي للدفاع، واألرشيف الوطني الفرنيس، وا�فوضات الديبلوماسي

والغموض الذي يشوب ا�فاوضات ب� الجزائر وفرنسا  الرشطة يف باريس، إىل ح� تسوية الوضعية ا�عقدة

أن الكث� من  حول اسرتجاع هذا األرشيف أو االكتفاء بالحصول عىل نسخة منه، والبد من اإلشارة هنا إىل

- 1954يف كتاباتهم التاريخية حول حرب الجزائر  األرشيفهذا  الباحث� الفرنسي� استطاعوا أن يوظفوا

يف نظر الباحث� والجزائري� مصدر شك، ويرفضون اعتمادها كمراجع  ، إال أن هذه الكتابات تبقى1962

  .للكتابة يف موضوع الثورة الجزائرية

 ً   التشتت الزمني للمقاالت ا�نشورة خالل العقدين األخ�ين: رابعا

لتي تم رصدها عىل ا�نصة االلكرتونية هي نتاج عقدين من الزمن، ولذلك سوف نحاول من إن البحوث ا

نوضح التوزيع الزمني لهذا اإلنتاج الفكري حول الثورة الجزائرية والذي  أنخالل معطيات الجدول التايل 

  .قمنا بتوزيعه حسب إنتاجية كل سنة

 حسب إنتاجية كل سنة حول الثورة الجزائريةيوضح التوزيع الزمني للمقاالت ا�نشورة ): 5(جدول 

  النسبة  عدد ا�قاالت  السنة  النسبة  عدد ا�قاالت  السنة

≥2001  05  1,24%  2012  26  6,44%  

2002  01  0,25%  2013  07  1,73%  

2003  03  0,74%  2014  12  2,97%  

2004  04  1%  2015  17  4,21%  

2005  -  -  2016  34  8,41%  

2006  03  0,74%  2017  56  13,86%  

2007  03  0,74%  2018  50  12,37%  

2008  05  1,24%  2019  50  12,37%  

2009  10  2,48%  2020  73  18,07%  

2010  05  1,24%  2021  32  7,92%  

  النسبة  ا�جموع  1,98%  08  2011

404  100 %  
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  كل سنةحسب إنتاجية  يوضح التوزيع الزمني للمقاالت ا�نشورة حول الثورة الجزائرية): 3(شكل  

التوزيع الزمني للمقاالت ا�نشورة حول موضوع الثورة الجزائرية ) 3(الشكل ) 5(يوضح جدول 

وا�تواجدة عىل ا�نصة االلكرتونية وفق إنتاجية كل سنة، والتي تم تحديدها بداية من السدايس الثاني لسنة 

، ليكون بذلك التقدير 2021سنة  إىل غاية السدايس األول من2001≤وهو ما عربنا عنه يف الجدول بـ  2000

 06سنة، والبد من اإلشارة أن العمر الزمني إلنشاء ا�نصة االلكرتونية قص� وال يكاد يتجاوز  20الزمني هو 

سنوات، غ� أنه يتم إيداع هذه ا�قاالت التي نرشت قبل تأسيس ا�نصة كأرشيف يمكن الوصول إليها 

  .وتنزيلها

، 2011غاية  إىل 2001≤الحركة البطيئة للنرش خالل العقد األول ) 3(شكل ) 5(تب� معطيات جدول 

، ثم يليه سنة %2,48كأكثر سنة تم النرش بها حول موضوع الثورة الجزائرية بنسبة  2009حيث كانت سنة 

 2010، و2008، و2001، كما عرفت ثالث سنوات يف هذا العقد وهي %1,98والتي قدرت بنسبة  2011

، أما %1فقد حظيت بنرش يمثل نسبة  2004، أما سنة %1,24قاالت بتمثيل نسبي قدر بـ نفس العدد من ا�

، ويف األخ� وكحصيلة %0,74فقد جاءت مساهمة الباحث� ممثلة بنسبة  2007، و2006، و2003سنوات 

  . %0,25بنسبة  2002ضعيفة للنرش خالل هذا العقد هو سنة 

لنرش ب� السنوات لهذا العقد الزمني إما ألن عدد ا�ؤسسات يمكن تربير هذا التذبذب واالنخفاض يف ا

وا�جالت التي تنرش البحوث التاريخية خالل هذا العقد كان منخفضا با�قارنة مع العقد الثاني ا�حدد يف هذه 

، وهذا طبيعي ألن العقد األول هو بمثابة ميالد جديد للجزائر و�ؤسساتها 2021إىل غاية  2012الدراسة من 

، وعليه كانت هذه "العرشية السوداء "البحثية بعد أزمة أمنية واقتصادية دامت لعرشية والتي عرفت بـ 

كما . إلنشاء بنيات تحتية جديدة يف مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ةا�رحلة هي مرحلة جديد

أهملوا أو أضاعوا بشكل أو  يمكن إرجاع هذا االنخفاض ا�سجل إىل عمل رؤساء التحرير الذين يكونون قد

 إيداعهاخالل هذه السنوات فلم يتمكنوا بذلك من  إنتاجهابآخر أرشيف منشورات الثورة الجزائرية التي تم 

  .ASJPعىل ا�نصة االلكرتونية 
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نلحظ عىل خالف العقد األول ارتفاع يف عدد ا�قاالت ا�نشورة حول موضوع الثورة التحريرية يف العقد 

الجامعات، مدارس عليا، معاهد، مراكز (ث عرفت هذه الحقبة ارتفاعا ملحوظا يف عدد ا�ؤسسات الثاني، حي

، وعدد ا�جالت العامة وا�تخصصة والتي أصبحت تتيح مساحات لجميع الباحث� للنرش يف موضوع )أبحاث

ً الثورة الجزائرية، كما أن عملية إيداع ا�قاالت لم تعد مرهونة برؤساء تحرير الذين   كانوا يستقبلون نسخا

ورقية عن ا�قاالت ويقومون بتحويلها للنرش االلكرتوني إما عن طريق الرقمنة أو عن طريق إعادة الكتابة عىل 

Word  ً لقالب ا�جلة، بل أصبحت العملية تتم مبارشة عن طريق الباحث� الذين يقومون بإرسال  وفقا

إىل التحكيم والنرش بشكل إلكرتوني، وهو ما تؤكد  اإلرسالمن مقاالتهم مبارش عىل ا�نصة، وتتم كل العمليات 

 1962-1954بأكرب نسبة للنرش يف حرب الجزائر  2020عليه فعليا معطيات الجدول والتي حظيت فيه سنة 

فهي حصيلة سدايس  %7,92والتي قدرت بـ  2021، أما عن أخر سنة وا�حددة بـ %18,07والتي قدرت بـ 

  .واحد فقط

 ً   : ا�ؤلف� القمة حول الثورة الجزائرية إنتاجية: خامسا

الذين ) Core(ا�ؤلف� القمة  إبرازنقف يف هذا العنرص عىل إنتاجية ا�ؤلف�، ونحاول من خالله 

ساهموا يف الكتابة حول موضوع الثورة الجزائرية، ونعتمد يف ذلك عىل أحد القوان� التقليدية يف قياسات 

  .دفورد للتشتتا�علومات وهو قانون برا

كاتبا  232بلغ عدد ا�ؤلف� ا�ساهم� يف نرش البحوث التاريخية حول موضوع الثورة الجزائرية 

ساهموا ببحوث فردية أو أعمال مشرتكة ب� اثن� أو ثالثة باحث�، وهم يمثلون تخصصات  وباحثا، والذين

العلوم السياسية، القانون، العلوم الرشعية، علمية مختلفة لعل أهمها علم التاريخ، علوم اإلعالم واالتصال، 

 Brookesيمكن تقسيم إنتاجية هؤالء ا�ؤلف� إىل أربعة فئات وذلك حسب قراءة بروكس . وعلم االجتماع

 Clement Bradfordوالذي ينسب إىل أخصائي مكتبات العلوم بانجلرتا  Bradford’s law لقانون برادفورد

  .1930سنة 

  اجية ا�ؤلف� القمة حول الثورة الجزائريةيوضح إنت): 6(جدول 

  عدد ا�قاالت  أسماء ا�ؤلف�  عدد ا�قاالت  أسماء ا�ؤلف�  عدد ا�قاالت  أسماء ا�ؤلف�

  01  جابري نبيل  03  براهمي نص�ة  09  احمد مسعود سيد عيل

  01  جاكر لحسن  01  بوعزة بورضساية  01  احمد بوذراع

  01  جمعة بن زروال  01  هبن رشيف عبد اإلل  01  آمال معويش

  01  جربان لعرج  04  بوعريوة عبد ا�الك  01  آمال شيل

  04  جبيل الطاهر  02  بولجويجة سعاد  01  أرماضنة جعفر

  01  حورية ومان  01  بن ترار محمد  01  أبو رمضان عبد القادر

  01  حسام غرالدين  02  بن جلول هزرايش  01  آم� ياس� عباس

  01  حورية جياليل  01  عربيبلعزوز ال  03  إدريس العبيدي

  01  حشماوي وردة  02  بوزكري مروان  01  أكرم بوجمعة
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  02  حوتية فاطمة الزهراء  01  بن فاطمة سمية  01  أحسن بومايل

  01  حباش فاطمة  01  بن سالم الصالح  01  آسيا بوقرين

  01  جفاف فضيلة  01  بودهان آمال  02  احمد مريوش

  02  اللواب حبيب حسان  02  بوزيد وحيد  01  احمد صاري

  01  حس� تواتي  01  بورغدة رمضان  01  إبراهيم لونييس

  01  جسن بن تيشة  04  بو بكر حفظ الله  03  بش� سعدوني

  01  حكيمة بوبعيو  01  برنو توفيق  02  بلجة عبد القادر

  02  حالة خديجة  01  بوخاتم رحيمة  01  بش� سحويل

  01  خالد عبد الوهاب  01  بونقاب مختار  01  بختاوي خديجة

  02  خايل روزه  03  بغداد خلويف  01  بلوزاع براهمة

  02  خث� صايف  01  بوضياف سلطاني  01  بديدة لزهر

  01  خالدي سعاد  02  بكار محمد  01  بلمهدي عيل بش�

  01  خيثر عزيز  01  بوتريد عائشة  01  بن قويدر نور الدين

  02  دحماني عمر جمال  01  البوس جمال  02  بوحموم محمد

  01  داعي محمد  01  تيل رفيق  01  بورقعة سومية

  01  رشيد قسيبة  01  تيل هشام  01  بودالعة رياض

  01  رايس سيدي محمد  01  تيزي ميلود  01  بوجلة عبد ا�جيد

  01  رقية القيزي  02  تابليت عيل  01  بوكروبة محمد

  01  رضوان شافو  04  تكران جياليل  01  بن حميميد فتيحة

  01  يديريمة در   03  تيتة ليىل  01  بن زردة توفيق

  01  رشيد مياد  02  تابتي حياة  01  بشارة احمد موىس

  01  رشيد مقدم  01  جوبية عبد الكامل  04  بورضبة عمر

  01  الزوب�ي محمد العربي  02  جازية بكرادة  01  بن عمر سواريت

  01  فريد نرص الله  01  عالي محمود  01  سعيداني سالمي

  01  مة درعيفاط  01  عبد القادر عوادي عزام  01  سالم بو تيدارة

  01  فيصل فالتة  03  عبد القادر خليفي  01  السيتي غيالني

  04  قارصي محمد السعيد  01  عبد الحميد دليوح  01  سطوطاح سم�ة

  12  قندل جمال  01  عبيد صباح  01  سعيدي مزيان

  01  قيصار نوال  08  عبد الحق كركب  01  سعدوني احمد

  01  قباييل هواري  01  عبد ا�جيد الفضة  01  سلمان نرص

  01  قن محمد  01  عالل بيتور  01  سايح سليم

  04  قشيش فتيحة  01  عباس كحول  02  سعد جالوي

  01  كربيت عيل  01  عسالف نعيمة  01  سميحة الذري

  01  كالخي ياقوت  01  عبد الكريم كدوريل  01  سم�ة بوزبوجة

  01  كمال سليح  02  عبد الله قريف  01  ستوتي فيصل

  01  كراغل محمد  01  عيل قنابزية  01  سا�ي مختار

  01  كبيش كبيش  01  عبد القادر صحراوي  06  شاطو محمد

  01  كريم ولد النبية  02  عبد الوحيد جالمة  01  شبوب محمد

  02  كمون عبد السالم  01  عطالوي عبد الرزاق  01  شاليل عبد الوهاب
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  01  لباز الطيب  01  عبيد مصطفى  02  شتوان نظ�ة

  01  ليىل بوجالل  02  عيىس ليتيم  06  رشيف عبد الجليل

  03  لحمر قادة  01  عائشة مرجع  01  شارف مريم

  03  لرصدين لعوج  01  عبد الستار حس�  01  ضاري عبد داود

  01  لونييس رابح  02  عامر رخيلة  01  صالح الدين زينو

  03  �ياء بوقريوة  01  عبد الرؤوف وشان  01  صالح فركوس

  02  موسم عبد الحفيظ  01  العبد فارس  02  صالحي ميل

محمد االم� سيدي   03  عيل العبيدي  02  صالح حيمر

  بابا

01  

  02  محمد رسيع  01  عبد القادر سالماني  01  صالحي من�

  01  مريم صغ�  03  عقيب محمد سعيد  01  الطاهر بلقاسم

  02  محمد ودوع  01  عمار بوحوش  01  طاعة سعد

  01  منقوش كريم  01  عيساوي محمد  01  طاشمة بومدين

  31  محمدي محمد  03  حمري عيىس  01  طاهر سعاد

  01  ميلود بلعالية  01  عاشور فاطمة الزهراء  01  عم�اوي حميدة

  04  مقدر نور الدين  01  غجاتي بدرة  01  عبدول جليل تيو

  03  محمد يعيش  01  غربي الغايل  01  عيادة عيل

  01  مومن العمري  01  غاروبة دليلة  03  عبد القادر فكاير

  02  محفوظ عاشور  01  فغرور دحو  29  عبد الله مقالتي

  عدد ا�قاالت  أسماء ا�ؤلف�  عدد ا�قاالت  أسماء ا�ؤلف�

  01  ملواني حفيظ  01  مصطفى سعداوي

  01  نور الدين بالل  02  مايض مسعودة

  01  نادية نعلمان  02  معمر العايب

  01  نوي نواة  02  محمد مبارك كديدة

  01  نويحي سناء  01  معمر نارصي

  01  لدين طوابةنور ا  01  مسعودة شتوح

 01  نوال رضا  01  محمد رشقي

  04  نور الدين عسال  01  محمد ايت مدور

  03  هيبي عمران  04  محمد قدور

  02  هاليل اسعد  01  محمد بن ساعو

  01  وهيبة برشير  01  محمد بن دارة

  01  واضح مداني  01  مقدم فيصل

  01  ولد خليفة العربي  01  محمد قويسم

  01  ر الدينوعالل نو   01  محمد بن سميته

  01  يعقوبي يحيى  02  محمد برشان

  01  يوسف منارصية  02  محمد بليل

  02  يارس فركوس  01  مجيد جاسم محمد

  423  التكرار
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مساهمة ا�ؤلف� يف اإلنتاج الفكري حول الثورة الجزائرية والذين يمكن تمثيلهم يف ) 6(يوضح جدول       

  :أربع فئات وهي

 %3,01وهم يمثلون نسبة  7ا�ؤلف� ذو اإلنتاجية العالية وقد بلغ عددهم  ويمثلون فئة :الفئة األوىل -

مقال، وقد بلغ مجمل  31مقاالت إىل  6 إنتاجمن ا�جموع الكيل للمؤلف�، وقد ساهمت هذه الفئة يف 

من ا�جموع الكيل للمقاالت ا�نشورة  %23,88مقال تمثل نسبة  101ا�قاالت التي ألفتها هذه الفئة 

يف هذا ) غزيري اإلنتاج(تخص الثورة الجزائرية، وبهذا نكون أمام ندرة يف ا�ؤلف� البؤري�  التي

  .ا�جال البحثي

مقاالت فأكثر،  3وهم يمثلون فئة ا�ؤلف� ذو اإلنتاجية ا�توسطة والذين ساهموا بـ  :الفئة الثانية -

، وقد ساهمت هذه الفئة بـ من مجموع ا�ؤلف� %10,77مؤلفا يمثلون نسبة  25وقد بلغ عددهم 

 .من مجموع ا�قاالت ا�توصل إليها يف هذه الدراسة %20,1مقال وهي تمثل نسبة  85

تمثل هذه الفئة ا�ؤلف� ذو اإلنتاجية األقل من ا�توسطة والذي ساهموا بإنتاج مقال� :الفئة الثالثة -

ؤلف�، وقد بلغ مجموع انتاج من مجموع ا� %15,95مؤلفا يمثلون نسبة  37فقط، وقد بلغ عددهم 

من مجموع ا�قاالت  %17,49مقال أي بنسبة  74هؤالء ا�ؤلف� يف موضوع الثورة الجزائرية 

 .ا�نشورة

ويمثلون فئة ا�ؤلف� ذو اإلنتاجية الضعيفة والذين ساهموا بمقال واحد، وقد بلغ :الفئة الرابعة -

ؤلف�، وقد ساهمت هذه الفئة بإنتاج من مجموع ا� %50,86مؤلفا يمثلون نسبة  163عددهم 

  .من ا�جموع الكيل للمقاالت %38,53مقال أي بنسبة  163

  يوضح إنتاجية ا�ؤلف� القمة حول الثورة الجزائرية): 4(شكل
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 النتائج:  

أثبتت العديد من نتائج الدراسة ا�يدانية عن األهمية التي توليها الجزائر �وضوع الثورة الجزائرية 

والية،  58، حيث عرفت خالل العقدين األخ�ين توسيع شبكة ا�ؤسسات البحثية عىل مستوى 1954-1962

وتطوير النرش العلمي يف التاريخ والدراسات التاريخية، والتحول نحو النرش الرقمي، والتي تهدف من خاللها 

لتاريخية ا�همة، والتشبع إىل توثيق وتمك� الجيل الحايل وجيل ا�ستقبل من التعرف عىل هذه ا�رحلة ا

بمقومات ثورة نوفمرب ا�جيدة التي رسمها وفجرها مهندس� سياسي� وفدائي� لجلب الحرية والكرامة 

  .للشعب الجزائري

يقترص عملنا عىل تحديد ا�ساهمات العلمية للمؤرخ� والباحث� يف التاريخ، وغ�هم من التخصصات 

رير، وا�ؤسسات وا�جالت التي تنرش هذه البحوث، حيث تمكنا من العلمية التي تعنى بموضوع حرب التح

إىل غاية السدايس األول  2000حرص هذا اإلنتاج الفكري ا�نشور خالل الفرتة ا�متدة من السدايس الثاني لعام 

، كما بينت نتائج الدراسة تنوع ا�جاالت البحثية حول موضوع الثورة الجزائرية، وتوزيعها 2021لعام 

جغرايف، والزمني، وا�وضوعي، وقد مكنتنا هذه العملية من تحديد ا�جاالت التي تعرف غزارة وقوة يف إقبال ال

، وإيديولوجيةالباحث� عىل النرش، يف ح� تبقى بعض ا�جاالت ضعيفة النرش وذلك لسياقات سياسية 

  را�شتغل� حول موضوع حرب الجزائوتنظيمية متنوعة تواجه هؤالء الباحث� 

توصلنا يف هذه الدراسة إىل تحديد ا�ؤلف� ا�ساهم� يف كتابة وتوثيق حرب الجزائر خالل العقدين 

، وقد أكدت نتائج الدراسة عىل أن عدد ا�ؤلف� الذين يمثلون الفئة ذات إنتاجيتهماألخ�ين، وتصنيفهم حسب 

كم هذا الكم ا�حدود والضعيف عدديا وعىل قد يح،  حول ا�وضوع قليل جدا) غزيري اإلنتاج(اإلنتاجية العالية 

سنة التحول نحو  20الرغم من أهميته العلمية من ا�قاالت ا�نشورة حول موضوع الثورة الجزائرية طيلة 

النرش الرقمي، إذ أن العملية التي انطلقت فيها الجزائر خالل الخمس سنوات األخ�ة بعد تأسيس ا�نصة 

أرشيف ا�جالت، قد  إدخال، والتي بنيت عىل أساس ASJPي للمجالت العلمية االلكرتونية للنرش االلكرتون

تكون هذه العملية التي قد ترهق العديد من رؤساء التحرير مما يجعل احتمال إهمال إضافة أرشيف ا�قاالت 

  .التي تعالج موضوع الثورة لخمسة عرشة سنة وارد

وضوع التاريخ وذاكرة الثورة الجزائرية مؤرش مهم، بقى الجهود ا�قدمة يف ترقية النرش العلمي حول م

إال أنها تحتاج إىل مثل هذه الدراسات يف قياسات ا�علومات �عرفة وث�ة النرش العلمي، والتوزيع ا�وضوعي، 

ا�ؤلف�، وهو ما حاولنا الوقوف عنده من خالل هذه الورقة العلمية والتي قد تكون مجاال لدراسات  وإنتاجية

) األطروحات، والكتب، والربامج التلفزيونية وغ�ها(مقة حول مختلف وسائط النرش حول ا�وضوع أخرى مع

  ).الببليومرتية، والسيانتومرتية، وا�يديامرتية(ضمن مجاالت البحث يف قياسات ا�علومات 
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 التوصيات وا�قرتحات:  

رية، خاصة تلك ا�جاالت التي تويص الدراسة بأهمية تعزيز النرش والبحث ا�عمق حول الثورة الجزائ -

 تشهد ضعفا يف حركة النرش؛

يعتمد تعزيز حركة النرش بهذه ا�جاالت عىل مدى تجاوز مؤسسات األرشيف الجزائرية مسألة  -

 الرسية والتخوف يف تعاملها مع أرشيف الثورة الجزائرية؛

للباحث� إلجراء  احتهوإتالترسيع يف عملية ا�عالجة التقنية ألرشيف الشهادات الحية ا�سجلة،  -

 البحوث والدراسات التاريخية ا�عمقة؛

البحث عن حلول فعلية لقضية اسرتجاع األرشيف ا�تواجد يف فرنسا، والذي يساهم بقوة يف تعزيز  -

 البحث بهذه ا�جاالت؛

تمك� األرشيفي� وا�ؤرخ� والباحث� يف التاريخ من التنقل إىل فرنسا، وتسهيل الحصول عىل  -

 االطالع عىل األرشيف ا�رتبط بتاريخ الثورة الجزائرية؛رخص 

البد عىل ا�ؤرخ� والباحث� يف التاريخ من إعادة النظر يف عالقتهم بتخصصهم، ويف عالقتهم  -

بمجتمع البحث خاصة الباحث� الفرنسي� الذي تمكنوا من تقديم كتابات حول حرب الجزائر 

 .الفرنيس- ائريالجز  األرشيفباالستناد عىل  1954-1962

يجب اإلشارة هنا إىل رضورة إجراء ا�زيد من الدراسات القياسية التي ترتبط بموضوع التاريخ  -

والذاكرة الوطنية عىل مستوى مؤسسات ا�علومات، والتي تربز مكانة ومجاالت تدخل اخصائي 

 .ا�كتبات وا�علومات

 قائمة ا�راجع : 

، يتضمن القانون التوجيهي 1998غشت سنة  22ا�وافق  1419ي عام ربيع الثان 29مؤرخ يف  11- 98قانون رقم  -

  .2002-1998والربنامج الخمايس حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

 11-98، يعدل ويتمم القانون رقم 2008فرباير سنة  23ا�وافق  1429صفر عام  16مؤرخ يف  05-08قانون رقم  -

 ، وا�تضمن القانون التوجيهي والربنامج الخمايس1998غشت سنة  22ا�وافق  1419ربيع الثاني عام  29ا�ؤرخ يف 

  .2002-1998حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

، يتضمن القانون التوجيهي 2015ديسمرب سنة  30ا�وافق  1437ربيع األول عام  18مؤرخ يف  21-15قانون رقم  -

 .حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

شهادة حية لصانعي الثورة التحريرية  2000تسجيل أزيد من ). 2019. (ا�ؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري -

ا�ؤسسة العمومية للتلفزيون  –ا�جيدة شهادة حية لصانعي الثورة التحريرية  2000تسجيل أزيد من .ا�جيدة

   (entv.dz)الجزائري

- Algerian Scientific Journal Platform. (2020, 13 May). https://www.asjp.cerist.dz/ 
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