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   محمـــــــــــــد زعيرتي د، 

أواهذ في أعماله ام في حعامالجه الاحخماعُت مً خالٌ هخاباجه التي جذسحذ فيها 

ت  ٍش ح و أًما مً خالٌ وكىفه مع الثىسة الخحٍش هىٍخه مً الخلمُح ئلى الخفٍش

ت و معاهذجه لها مادًا و معىٍى ا ، ئلافت ئلى  احخياهه بمبذعحن الجضائٍش

تهم و بمُالد أدب  حن وجلذًمه لهم زلافُا و ئعالمُا مفشحا بجضائٍش حضائٍش

حضائشي له اظخلاللُخه الجمالُت، و هى بهزا لم ًذع مجاال للؽً اهه حضائشي 

ت  ت مثلما وان حضائشي املىلذ سغم اهه لم ًخحفل على الجيعُت الجضائٍش الهٍى

 .1973اغخُاله ظىت اللاهىهُت ئلى ًىم

وهزا امللاٌ ظُحاٌو حعلُي المىء على أهم مشاحل حُاجه في ـشاعه مع        

ت ابخذاء مً ولعه الاحخماعي ووـىال ئلى ولعه اللاهىوي  ت الجضائٍش أصمت الهٍى

حن زم ت والىلع  مشوسا بعالكخه مع ألادباء الجضائٍش عالكخه بالثىسة الجضائٍش

 .العُاس ي عامت

 

 :الكلماث املفخاحيت

  ل  جأٍو

 ،ظِىان  

 ،ألادب الجضائشي  

 ،ت   الهٍى

 ،الثىسة  

 ،الاظخعماس 

  ٌالاظخلال 

Abstract :  Article info 

Jean Senac est considéré comme l'un des intellectuels et 
créateurs qui ont vécu à travers deux étapes de l'histoire 
algérienne le stade de l'occupation et le stade de 
l'indépendanceet il a souffert d'une identité littéraire et sociale 
perdue comme de nombreux écrivains du monde, mais il a tenté 
de diverses manières de prouver cette identité dans les deux 
étapes, que ce soit dans ses œuvres. Ou dans ses relations 
sociales à travers ses écrits dans lesquels son identité incluait 
une allusion à la déclaration et aussi à travers sa position 
auprès de la révolution de libération algérienne et son soutien 
à elle financièrement et moralement,. et il n'a donc laissé 
aucun doute sur son identité algérienne, tout comme il était 
Algérien de naissance, bien qu'il n'ait obtenu la nationalité 
algérienne légale Jusqu'à le jour de son assassinat en 1973 
Cet article tentera de mettez en évidence le problème sur les 
étapes les plus importantes de sa vie dans sa lutte contre la 
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crise identitaire algérienne. 

 

 

 مقذمت: 

ً حشهت زلافُت وأدبُت هبحرة وؽىها أدباء ومفىشون     ؼهذث الجضائش مىخفف اللشن العؽٍش

فشوعُىن أظعىا على ئزشها مذاسط أدبُت وفىُت، حملذ معها الىثحر مً الثلافاث 

وإلاًذًىلىحُاث الغشبُت، ووان لها دوس في بلىسة ألادب الجضائشي في جلً الفترة، هدُجت لالحخيان 

حن  بحن هزه املذاسط  وألادباء الجضائٍش

حن هما:  )الفشوعُىن املىلىدون بالجضائش(  ال ظُما بحن مذسظخحن هبًر

( الزي هُيل حمعُت 1950_1873)  التي أظعها سوباس ساهذو l’Algérianisme مذسظت الجضأسة

حن ظىت  لُا ظىت  1920ألادباء الجضائٍش و كاد حشهت أدبُت جىالب  1924و أظغ مجلت ئفٍش

 1حمالُت خاـت باألدباء الفشوعُحن املىلىدًً بالجضائش ،ملابل حمالُت أدبُت فشوعُت باظخلاللُت

 مذسظت شمال افشيقيا لألدبووان اظمها في ألاظاط   l’école d’Algerمذسظت الجضائش و    

(أولم عليها هزه الدعمُت 1978_ 1900) أودًضيى ًاٌغابشلها ئال أن  ألبير كامىحعب حعمُت 

، و واهذ جىادي بمم  أدباء جحذ لىاء داس اليؽش  2الصحفُت غحر الشظمُت و التي باجذ عىىاها لها

 . ؼاسلى مع الحفاً على جىحهاتهم ألادبُت الخاـت

-JEAN SCENAC (1926-1973 )ووظي هزا الخباًً بحن املذسظخحن جمىكع حان ظِىان         

، ففخح بزلً ألبير كامىوجىحهاث ـذًله ومثله ألاعلى  سانذوبحن فىش أظخاره -ش والىاكذ الؽاع

الباب واظعا لخىحه زالث أدي لظهىس ئسهاـاث ألدب حضائشي حذًذ له اظخلاللُخه ومفهىمه 

ىالحي بعُذا عً الامخذاداث آلداب أخشي  ، ووان "حان ظِىان "واحذا مً شخفُاث جلً 3الـا

ُذ معخبر مً ألاعماٌ، هما  املشحلت حُث وؽي في املجاٌ ألادبي والفني والثلافي ووان له ـس
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   محمـــــــــــــد زعيرتي د، 

ظاهم في لفذ الىظش ئلى الىثحر مً ألادباء   والىخاب الىباس الزًً وعشفهم الُىم مً أمثاٌ، 

( وفىاهحن 1989-1932(، واجب ًاظحن)2003-1920(، محمذ دًب)1962-1913مىلىد فشعىن)

-1923(، علي علي خىحت)1996-1919(، عبذ اللادس كشماص)1998-1930حؽىُلُحن مثل باًت)

 4( وغحرهم.2010

 ظيناك واملجخمع الجضائشي: 

في مجخمع أوسوبي واحخً بمعظم مثلفُه و لم ًىً على عالكت ووُذة  جشعشع ظِىان         

بالعشب ظىاء ألادباء منهم أم العامت،  فلذ وان ٌعِؾ في بِئت أوسوبُت ـشفت و بذأث اهخماماجه 

بالؽعب الجضائشي أدبُا مً خالٌ جأزشه بـ :ساهذو الزي وان ًخلً اللغت العشبُت بعبب مهىخه 

حُث لفذ اهدباهه ئلى لشوسة فهم املجخمع  الجضائشي  مً  -جضائشهمخفشف اداسي لبلذًت ال

يا احخماعُا، فبذأ ظِىان ًىبع أؼعاسه في مجلت " العالم " و  خالٌ ئهخاحه ألادبي باعخباسه ؼٍش

( في عذدها ألاٌو  و حعّشف على الياجبت حمُلت 1995-1912التي وان مذًشها " حمضة بىبىش " )

:  5ة في املجلت هفعهادّباػ التي أهذي لها كفُذ  حُث ًلٌى

Fleurs 

à Mlle Djamila Debèche 

dans un même souci de Poésie 

et d’Union 

Il ne faut pas, mon Dieu, que ce lilas soit rouge, 

et pas même la rose aux jardins amoureux. 

La candeur de Vos lys s’éparpille en nos yeux. 

Il ne faut pas, mon Dieu, que le lilas soit rouge, 

mais permettez au moins que le narcisse traîne 

Dans les désirs du soir un rubis orgueilleux, 

Au fil de la pensée une douleur humaine. 

Il ne faut pas, mon Dieu, que cette douleur saigne, 

mais au contraire serve à des espoirs meilleurs. 

Il ne faut pas, mon Dieu, que cette douleur saigne, 
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Notre jeunesse veut la gaieté pour enseigne 

et toujours plus d’amour aux jardins de son cœur. 

Il ne faut pas, mon Dieu, que le lilas soit rouge, 

et pas même la rose aux jardins de nos cœurs. 

زم بذأ ًىحى مىحى زان في الىخابت الصحفُت حُث جىشق للظشوف املحُىت به وفىشة          

حن الزًً ًىخبىن  ت؛ ووان ًحب الخالحم بحن ألادباء الفشوعُحن وألادباء الجضائٍش اللىمُت والهٍى

إن هزه املجلت : " soleilباللغت العشبُت، حُث هجذه ًلٌى في أظباب جأظِعه ملجلت ؼمغ 

جكىنذ لخجميع ادباء شباب والخعبير عن هزه الاسض الافشيقيت )الجضائش( وليشهذوا ميالد فكش 

جذًذ معدنير ونظيف في ظل الخحىالث الكبري واخخالف الخىجهاث من اجل حسجيل مىقف 

 6" ساسخ وجكىين اخىيت ادبيت واعطاء امل جذًذ للمجخمع

ت ًزهش فيها ألادب الفشوس ي الزي هخبه وكذ هخب ظِىان عّذة ملاالث حٌى الشواًت         الجضائٍش

ىن مىالبا بمشوسة الخالحم والخالكح بحن ألادباء بغن الىظش عً  أدباء فشوعُىن أو حضائٍش

 حيعُتهم 

En prenant appui sur la diversité de nos origines, de nos soucis, 

de nos vocations, le désir commun d’exprimer la réalité 

algérienne
7 

وهزا ما اكخمخه املشحلت التي جلذ الحشب العاملُت الثاهُت والتي فشلذ لشوسة الخجّمع بحن ول 

 ظيان املعخعمشاث الفشوعُت.

حن فهى أٌو مً رهش مىلىد فشعىن هأدًب          وهىا بذأ ظِىان في الاهخمام بأدب الجضائٍش

لي  1946ؼاسن في الجائضة الادبُت للجضائش الىبري لعىت  بشواًخه " مجراد " وهى العىىان الـا

ابً  –( 1968-1900هما جأزش بأعماٌ " ظعذ الذًً بً أبي ؼيب ")  8لشواًت " ابً الفلحر" 

 (.1929-1869"محمذ بً أبي ؼيب " )

ووان لعِىان عمىد زابذ بعىىان " أوحه الجضائش " ًزهش فُه ول الىّخاب والشظامحن املىلىدًً       

أو مً واهذ لهم عالكت وحذاهُت بها، وهى أٌو أوسوبي ًىخب حٌى محمذ العُذ آٌ  في الجضائش 

ت ٌ ت والىفىؿ الؽعٍش ه الؽعٍش "الهىذي "  "طاغىس "خلُفت   حُث دسط الدؽابه بحن هفـى
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   محمـــــــــــــد زعيرتي د، 

و هى ما ٌعىغ محاولخه الجمع بحن حُاجه املعُحُت و الحُاة الشوحاهُت   9و " هفىؿ الاهجُل" 

ه حمع ول العاملُت و التي جفخ ح الباب واظعا أمام جحاوس الثلافاث و ألادًان وجبرهً على حـش

هزه الخُاساث ظىاء أواهذ زلافُت أم دًيُت أم أدبُت، وهى ما جشحمه ببحثه الذائم عً ـذاكاث 

حن منهم مً ظُفبحىن فُما بعذ أكشب أـذكائه مً أمثاٌ محمذ  حذًذة بمبذعحن حضائٍش

  10دًب، باًت ومحمذ ساظم 

عاد ظِىان الى  -بعذ مشك عماٌ –وبعذ خشوحه مً معدؽفى مفخاح  1949و في ظىت         

( ؛ و 1963-1914أخىاله في باب الىاد وحعملذ ـذاكخه مع الفىان الشظام ـىفىس غالحرو )

الزي وان ٌعىً بحن اللفبت والحي الاوسوبي و وان ًخيلم العشبُت العامُت التي ال ٌعشفها ظِىان 

غت في جحّعش، حُث ًلىٌ في الففحت   لزلً هجذ هزا
ّ
مً  50ألاخحر ًفّشح بجهله لهزه الل

أنا ال اعشف العشبيت ؛ و بالنعبت للمثقف الجضائشي هزه كاسثت ؛ و لزلك دفاجشه الحمُمُت: " 

ًجب ان نىجذ عقليت و ثقافت جضائشيت جذًذة جشفض هزه ألافكاس القذًمت التي جصنف 

وهى ما ظاهم في اهدؽاف ظِىان للؽعب الجضائشي  " ا الجضائشاملثقف حعب لغخه ... ًا وطنن

على حلُلخه بيل مظاهش الفلش والبإط ولِغ العجائب والغشائب التي وان ٌعمعها عىه وجمثلها 

خفخح على الؽعب الجضائشي بفمل "  11الىظشة الاوسبُت التي وؽأ عليها وبهزا بذأ فىشه ًخىىس ٍو

حُل سوا " »حملت لـ  1949ححن هخب ظِىان في دفاجشه ظىت  ـىفىس" وصاد هزا الاهخمام بالعشب

 ' " ًلٌى فيها: –( املىلىد في الشوفُغى ظُذي مىس ى1907-2000)

J’aime la vérité du visage arabe   .وهى دلُل آخش على همىج وعُه الاحخماعي 

" شمغ جلت ححن جأظِعه مل 1950غحر أّن هلىت الخحٌى في حُاة حان ظِىان واهذ ظىت        

- 1946 "فىسج"وهي أٌو مجلت بعذ مجلت  " سادًى الجضائش "مع بعن أـذكائه الفشوعُحن في  "

حن ظىاء باللغت الفشوعُت مثل واجب ًاظحن، محمذ دًب، أأم 1947 ؛ تهخم بىبع ملاالث الجضائٍش

ٌ مشة هق ٌ " للفىاهت باًت أو الؽعش اللبائلي مع مالً أواسي. وألو  " بىقالت "بالعشبُت العامُت 

 مىلىد فشعىن " والزي هجذه فُما بعذ في هخابه

، هما وؽش فيها للفىاهحن الدؽىُلُحن بعن الشظىماث مثل باًت وعبذ 1953 " الاسض والذم " 

 12اللادس كشماص وعلي علي خىحت
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خخلي بمىاللي  أما في املُذان العُاس ي فلذ بذأ ظِىانظيناك والهىيت العياظيت:  ًحخً ٍو

ًىضح فيها اهخماءه ئلى الحشهت    13الحشهت الىوىُت هما ٌعترف هى هفعه في سظالت ئلى البحر وامى

ع والجزسي في هظشجه ملفحر الجضائش حُث بذأ في ؼهش  الىوىُت وهزا ما ًبحن الخحٌى الفىشي العَش

ا وؼعشا ؼبابُا ًذًً فُه الاظخعماس في  1950هىفمبر  الجضائش منها هق " اللخلت في ًىخب هفـى

ت بعىىان " ـبُحت ؼعبي " وهي ألاؼعاس التي وبعذ ألٌو مشة في مجلت  الجضائش " ومجمىعت ؼعٍش

 . 14التي جفذس في وهشان" ظيمىن " 

ت ٌعلً فيها ـشاحت اهخماءه ئلى هزا         ت ظِىان الجضائٍش عّذ هزا الظهىس العلني ألاٌو لهٍى َو

واحخماعُا، معادًا بزلً الاظخعماس الفشوس ي؛ وهى ما ظجراه بعذ رلً الىوً اهخماء ظُاظُا 

ش فشوعُت وعشبُت )هزهش منهم محمذ دًب؛  1953أًما في ـذوس مجلت ظىىح ظىت  بهُئت جحٍش

مىلىد فشعىن؛ عائؽت هيىد(، والتي أؼاس فيها ظِىان في افخخاحُتها ئلى فىشة جأزش الجضائش بالؽشق 

: أهثر مً الغشب وبثلافت ا  لعاحل أهثر مً الصحشاء: حُث ًلٌى

Confrontant la pensée méditerranéenne et la pensée du désert, le 

message oriental et le message romain, les structures européennes 

et les structures islamiques, l’Algérie se définit progressivement 

comme un des creusets les plus généreux de la littérature 

actuelle.
15 

ت جخطح مً خالٌ هفه في ظيناك والثىسة الجضائشيت:  بذأث عالكت ظِىان بالثىسة الجضائٍش

والزي هخب فُه عً الىبلت   16 " فجش الجضائش العاصمت "الزي وان بعىىان  "ظطىح"مجلت 

"الجضائش اليادحت والفلش املذكع وأدان فُه الاظخعماس، وهى ما اعخبر هللت هىعُت في محاسبت فىشة 

ٌّ على ان ظِىان وّىن  الفشنعيت" والتي واهذ ظُاظت ول املجالث والجشائذ الفشوعُت مما ًذ

بففت حلُت في -فُما بعذ -مىكفا ـاسما حٌى اهخمائه للجضائش وهزا ما باث واضحا حّذا 

ذة العاـمت  ت، أًً أـبح 1954ميؽىساث " حٍش ٍش " ورلً كبل ظىت مً اهذالع الثىسة الخحٍش

ا في فىشه  حا وأـبح حضائٍش مىكف حان ظِىان العُاس ي للذفاع عً الجضائش العشبُت مىكفا ـٍش

 ىكفحن هما:واهخفاسه للثىسة والاظخلالٌ حُث حملذ هزه امليؽىساث جىّحها عّبر عىه في م

    17ححن زاس على ولعُت الجضائش جحذ الاظخعماس ووالب باظخلاللها املىقف ألاول: – 1
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   محمـــــــــــــد زعيرتي د، 

 حُث ًلٌى في كفُذة بعىىان لألبىاٌ الحلُلُحن: 

 وفي حشهت واحذة ألم ـىحي ئلى ـىث 

خً: حضائش ًا أمي               وغني حٍش

ححن اهخفاسه للعىفش العشبي في ججىِغ ألادب، وهى ما عّبر عىه بذفاعه عً  املىقف الثاني: – 2

ت مً عّماٌ فشوعُحن واهىا صمالء لعِىان في إلاراعت؛  ا حعّشك لإلهاهت العىفٍش
ّ
مفىفى واجب مل

وهى وعذ وان الفشوعُىن  .".ملك البطيخ . ..."ظيناك ألاول وهى ما أدي بهم ئلى حعمُخه ب: 

حت حٌى بعن ٌؽخمىن به العشب  ت مهُىت ووان هزا بعبب مىاكفه الفٍش لت عىفٍش بىٍش

ت ومما صاد في حعمُم الخالف بِىه وبحن صمالئه الفشوعُحن هى حىاسه  .18اللماًا ألادبُت الجضائٍش

أًً جحّذر ظِىان وألٌو  " الشبىة املنعيت "إلاراعي الزي أحشاه مع مىلىد معمشي عً هخابه 

 .19ً حضائشي ولِغ فشوعُامشة عً الجضائش وىو

ولم ًىخف ظِىان باعالن مىكفه املعاهذ الظخلالٌ الجضائش في محُىه فلي، بل هلله ئلى فشوعا 

اهخىبش  24في ) فشنعىا مىسياكأًً الخلى بالياجب املؽهىس  1954ححن عاد ئليها في ظبخمبر 

ل حٌى الىلعُت الج1954 ذة لىفُغاسو   وداس بُنهما حىاس وٍى ت أبذي فُه ( بملش حٍش ضائٍش

بت ظخحشس الجضائش الشأي الزي سفمه ش بثىسة كٍش
ّ

وسأي  مىسياك ظِىان جفاؤله باسهاـاث جبؽ

ال حُث بعذ أظبىع واحذ مً هزا الحىاس اهذلعذ 20اظخحالخه ،  هزه الاظخحالت التي لم جذم وٍى

ت في  ٍش اء أوان في وعىذها أبذي ظِىان سغبخه املؽاسهت في الحشب ظى  1/11/1954الثىسة الخحٍش

حباٌ ألاوساط حامال للعالح أم بالزهاب ئلى اللاهشة باعخباسها اللاعذة الخلفُت للثىسة 

ت والالخحاق ببعن مخىىي الثىسة ٍش : 21الخحٍش " أنا هنا مكّبل كليت؛ مخىاطئ، ،حُث ًلٌى

ل؟ 
ُ
جبان مخفلذ خجل من نفس ي؛ هل ًجب أن أرهب الى ألاوساط؟ هل أكخب؟ أمىث؟ أقخ

القاهشة؟ هل أقذم شهادحي حىل القضيت في العاصمت الجضائش؟ أم أجحشك في أرهب الى 

باسيغ؟ ... لزا ًجب أن أجمع ماال كثيرا و أصنع لنفس ي اظما باسصا ، و أضع ثشوحي ومجذي 

 في خذمت شعبي و وطني الجضائشي "

ذ الفشؿ لخذمت اللمُت ا         ُّ ت وسغم عذم هُله هزا الؽشف لم ًخىان ظِىان في جف ٍش لخحٍش

غ جحذًذا - 1955بيل الىظائل والىشق حتى ظاكه اللذس في حاهفي  ئلى للاء أحمذ  –وفي باَس
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ش وواها  حن في ـفىف حبهت الخحٍش زًً واها مىاللحن ظٍش
ّ
والب الابشاهُمي والعُاش ي ًاهحر الل

حن ألامش الزي جحلم ً الاجحاد العام للىلبت املعلمحن الجضائٍش فىشان في جيٍى فُما بعذ  والبحن ٍو

لُت   بشئاظت احمذ والب الابشاهُمي.1955بخأظِغ الاجحاد والفُذسالُت في حٍى

ُم إلالشاباث عً الىعام وحمع        
ّ
وهىا بذأ ظِىان الىماٌ العُاس ي في الاجحاد وؼشع في جىظ

ذحي امللاومت واملجاهذ في داس اليؽش ظِبحرفي  22الخبرعاث وكام بىبع حٍش

الفمل فُما بعذ بىبع هخابحن لعِىان " الؽمغ جحذ ألاظلحت "  هزه الذاس التي وان لها

 1961اهخىبش –و "ـبُحت ؼعبي" 1957اهخىبش

عّذ هخاب "الؽمغ جحذ ألاظلحت"         ت-َو دساظت -والزي افخخحه بؽىش للثلافت العشبُت الجضائٍش

لىوىُت للؽعش الجضائشي بيل لغاث البالد لذ الاظخعماس ًذافع فُه ظِىان عً اللىمُت ا

اء هما ؼاسن في جشحمت وؽُذ " كعما " الى  ت حُث جشحم حضءا مً ؼعش مفذي صهٍش الجضائٍش

زهش في هزه الذساظت ان ألادب الجضائشي املىخىب بالفشوعُت هى أدب مإكذ ألن الفشوعُت  ٍو

لي للجضائش ًجب أن ًيىن باللغت العشبُت   " صبيحت شعبي"وفي هخابه الثاوي:   23ألادب الـا

ت هزهش كفذ  ت جإهذ اهه عىفش عشبي في ألامت العشبُت الجضائٍش ت وهثًر ظِىان ئدساج هفىؿ ؼعٍش

منها هق )الىوً(. حُث ًخحذر فُه عً لشوسة عىدة املُاه الى مجاسيها بىىشاهه لالظخعماس 

 .24وحخمُت عىدة هزا الىوً الى أـىله العشبُت وإلاظالمُت

يخفش  وفي هفىؿ اخشي ًفّشح ظِىان اهه لِغ        لذ الثلافت الاوسوبُت ولىىه ًفّمل ٍو

عخبر هفعه فشدا مً هزه ألامت وهزا ما هجذه في ـفحاث الىخاب  للثلافت العشبُت الاظالمُت َو

 .25هفعه

خه في ئواس الجضائش العشبُت  وبعذ الاظخلالٌ سحع ظِىان الى الجضائش وواـل دفاعه عً حضائٍش

راعُت اًً دافع عً الؽعش العشبي الحذًث او اللذًم أم في بشامجه الا  26ظىاء أوان في اؼعاسه  

الذًني مىه وغحر الذًني في عّذة حفق وججاوصها الى الذفاع عً الؽعش العشبي بففت عامت 

عّذ مً أّوٌ املذافعحن عً هزا الؽعش بمعُت عبذ اللىُف العابي.  وخاـت الؽعش الفلعىُني؛ َو

ظهش رلً في  هخاباجه حٌى أبي هىاط واملخىبي والؽابي ودعمخه في  هما وان رّواكا للؽعش العشبي ٍو

 اهىىلىحُاث 
ّ
رلً ـذاكخه لــ: ادوهِغ وما جّم بُنهما مً مشاظالث ئلافت الى ئعذاده لعذة
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   محمـــــــــــــد زعيرتي د، 

ت أساد ظِىان الاهخشاه في ـفىف املخىىعحن ملحاسبت اظشائُل ئًماها مىه  1967وفي ظىت .27ؼعٍش

 .28ان اللمُت العادلت كمُت الجمُع

وفي خالـت اللٌى ًمىىىا أن هخلق أّن ظِىان كذ ـّشح في هخاباجه وفي حففه الاراعُت         

ذ رلً مً خالٌ ما كذمه 
ّ
وفي ول املحافل؛ اهه ًيخمي الى الىوً الزي ولذ وجشعشع فُه وأه

حن بجمُع اوُافهم وجىحهاتهم معاعذجه لهم في وؽش أفياسهم بيل  للؽعشاء والىّخاب الجضائٍش

ت مإظعا   بزلً لفىش حذًذ. حٍش

ِخه بأّن ول مىدعباجه مً هخب ومجالث   وفي ألاخحر ما أحمل ما فعله ظِىان ححن هخب في ـو

ا سغم عذم هُله  ه ٌعخبر هفعه حضائٍش
ّ
ت أله وجشار أدبي وفىشي وكف للمىخبت الىوىُت الجضائٍش

ت الى آخش ًىم في حُاجه  .29للجيعُت اللاهىهُت الجضائٍش

 هىامش املقال:

 .المقال بعممية الترجمة كّفل صاحبقد تاجع أجنبية و هخب امللاٌ اعخمادا على مش مالحظت:
 الهىامؾ:

 

 
1
 Jean Déjeux, La littérature algérienne d’expression française, Paris, PUF 

(collection ‘’que sais-je ?’’), 1975, p22. 
2
 Présence d’Albert Camus (revue publiée par la Société des Etudes 

Camusiennes ), Paris , n° 4, 2013,p 7. 
3
 - Hamid Nacer-Khodja, Albert Camus ŔJean Sénac ou le fils rebelle, Paris 

ŔAlger, Paris Méditerranée ŔEddif 2000, 2004, p 23. 
4
 ibid, p 32. 

5
 Es Salem,  Alger, n° 01, 15 septembre 1946. 

6
 Jean Sénac, Pour une terre possible, Paris, Marsa, 1999, p582 

7
 Préface revue TERRASSES. 

8
 Oran Républicain, 30 décembre 1946 et L’Africain, Alger, n° 662, 1er 

Janvier 1947. 
9
 Oran Républicain, 1er Avril 1947. 



 
 

 ر             
 

216 

 

 

جزائرية " جان سيناك " من الوعي الاجامتعي ا ىل المتظهر الس يايس الكتابة   

 

 

 
10

 Jean Déjeux, Les rencontres culturelles de Sidi Madani, Aix en Provence, 

‘’Revue de l’Occident Musulman  et de la Méditerranée’’, n° 20, 1975, pp 

3-15. 
11

 - La race des hommes in ‘’Monde ouvrier’’, Paris, 30 mars 1956. Publié 

in ‘’Algérie Ŕlittérature /  Action’’, Paris, n° 133-136, Septembre-Décembre 

2009, pp. 59-65 
12

 Fonds Jean Sénac, Bibliothèque nationale d’Algérie, Carnet 1949 (inédit) 
13

 Ibid. 
14

 Simoun, Oran, n° 8, 15 avril 1953, pp 48-52. 
15

 Préface du revue TERRASSES 
16

 Terrasses, Alger, n°1, Juin 1953 et Algérie-Littérature /Action, n° 133-

136, op.cit. 
17

 Journal Alger, janvier-juillet 1954, Pézenas, Le Haut Quartier, p 35 
18

 ibid, p 53. 
19

 Jean-Pierre Péroncel-Hugoz, Assassinat d’un poète, Marseille, Editions 

du Quai-Jeanne Laffitte,1983,p 52. 
20

 ibid, p 67 
21

 Jean Sénac, Pour une terre possible, Paris, Marsa, 1999, pp246-247. 
22

 Mohamed Harbi, Une vie debout, Paris-Alger, La découverte-Syros et 

Casbah Editions, 2001, p193. 
23

 Pour une terre possible, op.cit. , p235. 
24

 - Jean Sénac, Œuvres poétiques, Arles, Actes-Sud, 1999, pp. 269-270. 
25

 Hamid Nacer-Khodja, Albert Camus ŔJean Sénac ou le fils rebelle, op.cit., 

p 53. 
26

 Œuvres poétiques, op.cit. 
27

 Tombeau pour Jean Sénac, Alger, Edition Aden, 2013. 
28

 Etudes Littéraires, Laval, n° 33, Automne 2001, pp. 137-168. 
29

 - Le Soleil fraternel, Jean Sénac et la nouvelle poésie algérienne 

d’expression française, Marseille, Éd. du Quai Jeanne Laffitte, 1985, p. 14. 


