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 **حسن رمعون

م
ماألوضوعم مسي مدؾؾو ماظعـػ مطون "إذا
االجؿؿوسقيموماظلقودقي،مصؿوػقمدؾىم
م.اظعـػ"م)ف.أنؾز،مضدمدوؼـغ(

ممحيقؾـو ماألزعي متلخذه ماظذي ماظعـقػ معرشياٌاظشؽؾ ماظ ي ماألععود مسيممتؿعددة ماىزائر عفو
مسؾكماظؿاظؿلعقـقوت مدائؿو معوسؿؾوره، ممورؼخ معـمجفي،،وواضعقمواجؿؿوسقماعلورمأيسوعالمعقضقسقو،
عـمجفيممشراصقيرؼقلطقؼإلسيممتـالتماظذاطرةمومسيماٌؿورديماسوعالمذاتقو،مأيمطؿومؼشؿغؾمموعوسؿؾوره
مم.ثوغقي ماظ يمؼؽؿلؾفو ماظدالظي متعدد مأن مايول، معطؾقعي مأنمغلؿـؿٍ، ماظؿورؼخمالمتطرحمميؽـو عػفقم

ارتؾورومريقؿقو،مإذمأنماظعوعؾمػـو،معلؾىمأنمػذؼـماٌلؿقؼنيمؼرتؾطونمعؾعضفؿوممأدودومأيمعشؽؾ
م مال مطقغفمميؽـفاألول ماظـوغل، ماظعوعؾ معع مؼؿؿػصؾ مأن مأخرى،ممإال موععؾورة مظف، ماٌـطؼقي اظـؿقفي

ذهماٌللظيماٌعؼدةماظ يماالغعؽوسماٌطوعؼمظف.مومسيمػذاماظصدد،مالمميؽـمظـوماظػصؾمعشؽؾمأدودلمسيمػ
مقاجفـو.ت

ضؿـمػذاماظـصمايفوجلماظؼصريمجدا،معنعؽوغـوماإلدفوممسيماظـؼوشماٌػؿقحمحقلمػذاماٌقضقعموم
ـمأوال،مسيمععرصيم؛معومإذامؿومعـمعنيمػذهماٌالحظوتمػلمأنماٌشؽؾمالمؼؽم،عذطرمععضماٌالحظوت

ماجؿؿوسقي مزوػرة مطؾ مأن محبؽؿ ماظعؽسمعوظعؽس، مو معوظؿورؼخ ماظعـػمؼػلر معلمطون متقضع،مضوعؾي ن
مععمػوتنيماٌؼقظؿني مسيمسالضي معكخر، مأو معوألعشؽؾ مؼؿعؾؼ ماألعر مإمنو مو معدىمضوعؾقيمح. رىمعؿقدؼد

ضدرامإذمأنماغعؽودوتفمعـمضؾؾمعوضمؼعوشمعقصػفمماٌؼووعيماظؿغري،محبقٌمأغفمؼؾدومربدداجملؿؿعم
م متقجد مأن مميؽـ ماظ يمال ماظعشرؼـ(، مو ماظقاحد ماظؼرن معداؼي مإضوصي م)عع مايوضر معقادطيمسؾك إال

اإلغؿوجماٌؿـودؾيمععمتؾؽماظ يمتـؿؿلمإديماظقراثي،مأومإديماالدؿـلوخماظؾققظقجل.مإنمعقؽوغقزعوتمإسودةم
عقصػفؿومعلورؼـماجؿؿوسقنيمػلمسيماظقاضعمربددةمسيمذاتفوماظـظرةماظ يمغؾؼقفومسؾكماٌوضلموماظؿورؼخم

)أيماظذاطرةمأدوسمأغفمممورديمذاتقيمموماظؿؼلقؿوتماظ يمؼؼقدػوماظؿورؼخمضؿـفو،مسؾكمعوالغؿؼوءاتم

                                                                                                                                                                 
*

  .2222أصرؼؾم-،جوغػل02صدرمػذاماٌؼولمعوظؾغيماظػرغلقيمسيمذبؾيمإغلوغقوت،ماظعددم 
  ـرعقظقجقوماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقيغزبؿصمسيمسؾؿماالجؿؿوعماظؿورخيل،مجوععيموػران،ماٌرطزماظقرينمظؾؾقٌمسيماأل**
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ماالؼلطق مؼمدس معو موشراصقرؼقوطؾ م"عرآة مطذظؽ معقصػفو ماألخرية مػذه متشؿغؾ ؼدم)دؼػرم"دقرؼي(
م(Siegfrid Giedion)مجقدؼقن مأن محقٌمميؽـ ماظلؾطي"(، م"عؽــي ماظؾشرؼيممتلؿكدعفو، األجقول

مرشؾوت.اظؼؾؼمواظاٌؿعوضؾيموصؼمعومتقاجففمعـمحوالتم

 العنف املورلوث عن التاريخ  لو: األاملستوى 

ؾعضماظؿقػظوت،مأنمعمعرصقضيذؽؾمتلوؤالتممسيومم،أذورمصعؾقومسؾؿوءماظلقوديموماٌمرخقنمظؼد
،م1"لقىمأنم"اظعـػمضدمادؿقرـمسيمتورؼخماىزائرائرمعطؾقعمعوظعـػ.مإذمؼلفؾمؼقدػمغتورؼخماىز

ؾماظعـػمععمعومؼراصؼفمعـم"ػؾمؼشؽمعقـؿومؼؿلوءلمأريدمرواجيقيمعـمجفيمسيمتؼدؼؿمإحدىمعؼوالتفم:
مسومجمفتصػق مسػق مدون مظؾذاطرة مصؼدان معـ مو مظؾكصؿ، معؽقغم،لدؼي مظؾـؼوصيمميسقاعؾ مو ظؾؿورؼخ

ماىزائرؼؿنيم؟
مإديم معدلماظؾفقء مظؾعـػمظؾقلؿمسيمخالصوتفؿ مأخرىمػؾمميؾؽماىزائرؼقنمعقالمرؾقعقو مععؾورة و

م.2اظـؼوذوتماظصوئؾي"
تلرعماظعدؼدمعـمم" (William B. Quandt)طقاغًؿفموظقوممب.مفومسيمػذاماظصددمؼلفؾمعـمج

طؿومم،اٌكؿصنيمسيماظشرقماألودطمسيمتػلريماظصراسوتماظداعقيمسيماىزائرممبزاجماظشعىماىزائري
مثؼوصيمخوصؿني"م،ؼؼول مو متورؼخ مضؾؾ معورتقـقزم3اٌمػؾمعـ مظقؼز مغػلف مؼؽؿىمسيماالووه  Louis)و

Martinez)رمالمميؽـمأنمتػّلصننمايربمايوظقي،معوظـلؾيمظؾعضماٌالحظنيمم،مإذمؼؼقلم:م"ومػؽذا
قني،مصننماٌغورعومخالصومىرياغفومماظـوذؽيمعودؿــوءمظقؾقو.اظؿورؼخماٌعوصرمهلذهماظدوظيممإالمخبصقصقي

ممم.4عشؽؾمسؿقؼمعوظعـػماظذيمعقزمتورخيفو"ماىزائرمضدمتؽقنمربؽقعي
إديمم،حلىماٌقضػماٌؿكذمأوماٌؾػماٌدسؿم،دمؼـلىعـماظقاضحمإذا،مأنمدقوقماظعـػماظراػـمض

مععم مغؼورغف مالمميؽـمأن مععو،مو معوألحرىمإظقفؿو مأو مإديماإلرػوبماإلدالعقي، مأو ماظلقودقي اظلؾطي

                                                                                                                                                                 
1  Nacib, Youssef, « Anthropologie de la violence », in Confluences Méditerranée, Paris, Ed. L’Harmattan, 

n°11, Eté 1994. 
2 Rouadjia,  Ahmed, « La violence et l’histoire du mouvement national algérien », in Peuples Méditerranéens, 

Paris, n°70-71, Janvier-Juin 1995. 
3  Quandt, William, B., Société et Pouvoir en Algérie. La décennie des ruptures, Alger, Casbah éditions, 1999, 

voir p.16. 

موؼعؾؼماٌمظػمضوئالم:م"المميؽـمهلذهماظشروحوتمأنمتػـدمعشؽؾمضطعل،مومإمنومجيىمععوؼـؿفومعؽـريمعـماظؿقػظ".مم
 : عضمأسؿولمظقؼزمعورتقـوزمومعـمعقـفوميؽــوماظرجقعمإديمع4

- “Les groupes islamistes en Algérie entre Guérilla et négoce. Vers une consolidation du régime algérien ?”, in 

Les Etudes du CERI, n°3, Paris, Fondation Nationale des Sciences Politiques, Août 1995. 

- “La Guerre civile en Algérie : Une rente Politico-financière”, in Bulletin du Codesria, Dakar, n°3/4, 1998. 

- “La Guerre civile en Algérie”, Paris, Ed. Karthala, 1998. 

االجؿؿوسقيمسيمذبؾسمتـؿقيماظؾققثمماألضقالماظ يمغشريمإظقفومسيمػذاماٌؼولمػلمأضقالمعلخقذةمعشؽؾمسوممعـمعؼولممتمغشرهمسيم"غشرة
م(Bruno Etienne).مومعطؾقعيمايولمؼقجدماظعدؼدمعـماٌمظػنيماآلخرؼـماظذؼـمهلؿمغػسماظرأي،مسؾكمدؾقؾماٌـولمعرؼـققمإؼؿقونمإصرؼؼقو
 اظذيمطؿىمأنماظعـػمػقمجزءمالمؼؿفرأمعـماظـؼوصيماظلقودقيمظؾفزائرمومػذا،معـذمزعـمععقد.و

Cf. “Adieu Cancun”, in Peuples méditerranéens, Paris, n°70-71, Janvier-juin 1995. 
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اظقرين،مومخبوصيمومأنماظؾعضمؼؿصقرمأنماألزعيمايوظقيمتؿشؽؾمماظعـػماظذيمسرصؿفمحربماظؿقرؼر
م.5عقصػفوم"حرعومثوغقيمظؾفزائر"

معطؾ مو مصعؾماظؽـايول،مغلؿطقعمطؿقعي معـمخاللمإعرازمو ري،مأنمندممتػصالمعنيم"ايرعني"
ماظ يمذؽؾًم ماظعلؽريماظؽقػقي ماظـظوم معـ معرحؾي معقصػفو ماالدؿؼالل معـ اظعشرؼوتماظـالثماألودي

م مأحقوغو ماظداعل معوظؼؿع ماٌقدقم ماٌمدلوتل :ماظلقودلمعوالشؿقولمحؿكمومععورضيمظؽؾواظعـػ
ماظؿقرؼرؼيماظـقرةمصؿقؿمإديماظعقدةمميؽـعؾممعقضقوف،إديمموصقالمومعقلقؾلمطرؼؿ،مخقدر،مزيقل ي،

مطوغًم...آخرونموذقفوغلممسؾون،ماشؿقولمخاللمعـ مإذا مععرصي معـ معد ماظ يممال مػلماظدول طـرية
مالوم.معالدغومعـمأضؾماٌمدلوتلماظعـػمادؿعؿؾًمضد(مأخرىمعـورؼمسيمحؿكموتـؿؿلمظؾعوملماظـوظٌم)

مأصرؼؼقومعؾدانمسيمأؼضوموم،(ظقؾقومـوءعودؿـ)ماٌغورعقنيمجرياغـومسـدمذظؽمسؾكمأؼضومعرفاظؿمعـمعد
مشزومحولمأؼيمسؾك"(.مخوصومعزاجو"ممنؾؽمأغـومؼعؿربونماظذؼـمأوظؽؽمسـدمحؿكمو)ماألودطمواظشرق
ماٌؿقدة،ماظقالؼوتمضودتفماظذيماظؿقوظػمؼدمسؾكماظؾؾدمػذامتدعريمععدموماظعراق،مررفمعـماظؽقؼً
ممؼؼقلمإذماٌالحظيمػذهمؼلفؾمسراضلموػقماًؾقؾممسريمصنن مظؾعـػماظؿورخيقيماظذاطرةمإن"

معنيم0392مدـيمعـذماالدؿؼاللمسرفمآخرمعؾدمعـموواضعقيمرراوةمأطـرمزاظًمالماىزائرمسيماظؽقظقغقوظل
مسـػ"مـظماظؿلدقسممتمحقٌماظعراضلماالدؿؾدادمعـمإرالضومؼؼرتبمالمزائراىمسيماالدؿؼاللمأن

مإؼدؼقظقجل مم،اظعراقمسبقمتقجفماألغظورمأنمععمو،م6"االدؿؼاللمععدمعؾوذرةمظؾقؽؿمودقؾيمفعقصػ"
معودؼوماظؿقضرمطونمعفؿومومأعيمطؾمأنمعلؾى...مأخرىمأعوطـمسيممموثؾيممموردوتمغلؿذطرمظـمصنغـو
مالمومأؼضوماٌعوصرموماٌوضلمتورخيفومودؿماظذيماظعـػمسـمتؿغوضكمأنمميؽـفومالمعظفرػو،مسؾك
مذؽمالممموموم....أخرىمؿعأمضدمأوماظداخؾمسيماظعـػمعوردًموضدم،(ذظؽمععمظؾؿورؼخمغفوؼيمتقجد
مصرغلومصػلمادؿؿرارؼي،مػـوكمأنماالضرارمميؽـماىزائر،مسي"ماظـوغقي"مإديماألوديمايربمعـذمفأغمصقف
مػـوكمفؿععضمأنم(Benjamin Stora)"دطقرا"عـقوعنيممؼؼقلمحقٌ(مصقلىموحدػوموظقلً)معـال
معـمغقعمػـوك"مذظؽمعـمأطـرموم،"اىزائرمخيصمعومطؾمسيمظؾذاطرةمصوضدامغػلفمؼؼدممأنمؼػضؾ"

مم.7ةاظؽرشيمتعقدمايربمظرؤؼيماٌؽؿقمماالعؿفوج معـماغطالضووم.علرسيمسؾقفومرؼعـمضدماظعـػمعـقةصنن
ماظقرينمشاىقمإديوصقالمماظقرينماظؿقرؼرمجقشموماظقرينماظؿقرؼرمجبؾفيمعروراماًوصيماٌـظؿي
ماالدؿؾدادمطلنموم،8اٌلؿؼؾيمعوىزائرمخوصيمعقزةمػقماألعرمطلنموم،...اظعلؽريماظـظومموإديماظشعيب
مالمومػودئيمزؾًماىققشمطلنمو...مأخرىمعلوظؽمومعلوراتمتؾوعامؼلؿطعمملماألخرىماظؾؾدانمسي

ماظؽقػقيماٌـولمدؾقؾمسؾكمغعؾؿمإغـوم.اظؿورؼخمسربمدوطـومهرك ماىقشونمالهلوخمعـمتطقرماظ يم
محبدودمعؾؿزعومومذيفقرؼوماظؾداؼيمسيمطونماظذيماظشقؾلماىقشهقلممأنمحقٌمواظربتغوظل،ماظشقؾل

                                                                                                                                                                 
5  Cf. Stora, Benjamin, « Deuxième guerre d’Algérie ? », in Les temps modernes, Paris, n°580, Janvier-février 

1995. 
6 Al Khalil, Samir, Irak, la machine infernale, Paris, Ed. Lattès, 1991. 
7 Stora, Benjamin, Art. cité. 
8 Cf. Malek, Anouar (sous la dir. de), L’Armée dans la nation, Alger, SNED, 1975. 
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معوضقومميؾؽمطونماظذيماظربتغوظلماىقشمأعومصوذل،موم  اغؼالعلمجقشمإديماظؼوغقغقيماظشرسقي
 .اظؼرغػؾمثقرةماغػفورمععمالهقشيمسرفصؼدممضؿعقومومطقظقغقوظقو
محربمعقزماظذيماظعـػمضلقةمعدىمعـؽرانماظصددمػذامسيماألعرمؼؿعؾؼمالمول،ايمعطؾقعيمو
مجيد:"اظؾوبمػذامسيم"دطقرا"مؼؼقظفمعومذظؽمععمغلفؾمأنمذرؼطيماىزائر،مسيماظقرينماظؿقرؼر
مسـػومإذاماظؽقظقغقوظلماظػعؾمطون...ماظؽقظقغقوظلماالحؿاللمسيمجذورهماٌعوصرةماىزائرمسيماألوظلماظعـػ
 .9"راٌلؿعؿشيمضدمسـػفمؼقجفماظذيمراٌلؿعِؿمسـػمسيمؼؿؿـؾماظعـػمعـمآخرمذؽؾمعرزمػـومعـمو.مأوظقو

مضدماألخريمػذامأنمومخبوصيمومسـقػو،مذاتفماالدؿعؿورمطونمعومعؼدرمسـقػيماظؿقرؼرمحربمطوغً
معويٌمتؿقاغكمالماظقرـقيمايرطيمطوغًمعقـؿوم،(غلؾقوماظلؾؿلمأو)ماظلؾؿلماظؿطقرمعـوصذمطؾممأشؾؼ
مرصضؿفماظذيماألعرمػقموماظقرين،ماالدؿؼاللمإدي"مأحلـمػلماظ ي"معـمتؿقصؾمأنمميؽـفومحؾقلمسؾك
مإذاماظؼقل،مميؽـمؼ،ؾاٌـطمػذامعـموم."عؿطرصقفو"معقاضػمدفقـيمآغذاكمطوغًماظ يماالدؿعؿورؼيماظؼقة
مأنمعنعؽوغفمونط)محؿؿقومطونماألولمصالماالدؿعؿور،مغزعمسـػموماالدؿعؿورمسـػمعنيمعـقةمػـوكمطوغً
ماٌؿؽـمعـمطونماظذيماظـوغلمالموم،(تقغسموماٌغربمعـمطؾمسرصؿفمٌوممموثؾيمأذؽوالمعـال،مؼؿكذ،
مظـومعوظـلؾيماألعرمؼؿعؾؼمال.ماٌلؿعؿرمضؾؾمعـمزبؿؾػيمدقوديمعوسؿؿودمحدتفمعـماظؿكػقػماألضؾمسؾك
ماظعـػمنأم،صقلىمغعوؼـمأنمسؾقـومظؽـم،"طونمظق"معـماغطالضوماظؿورؼخمررحمغعقدمأنماإلرالقمسؾك
مظقمأغـومذظؽمؼعينمالمومأخرى،معؾدانمسيمحيدثمعـؾؿوموـؾفمميؽـمالماىزائرمسرصؿفماظذيماٌػرط
موضًمطؾمسيمٌؿوردؿفمعدسقونمأغـومتورخيقومعـميظيمسيمسـػومسرصـو مسؾوراتمعنيمؼقجدمضد.
مايول،معطؾقعيمرـقي،اظقماظلؾطيمسـػم–ماظقرينماظؿقرؼرمحربمسـػ-االدؿعؿورمسـػ:اظـالثقي
مالمإذامعويؿؿقيمعطؾقسيمظؾعـػمعـقةماألحقالمعـمحولمأيمسيمتقجد،مالمظؽـماالدؿؿرارؼي،معـمسـوصر
ماالسؿؼودمإديمؼدصعـوماظذيموئلاظغماالدؿداللمصخمسيماظلؼقطمسدممومتصدره،ماظذيماظظرفمهؾقؾمعـمعد
مأنماسؿؾورمسؾكمو".مأعدؼومتؽرارا"ممإالمظقسماظؿورؼخمأنمسؾكمو"ملاألوشيماألصؾ"مسيمعقجقدمذلءمطؾمأن

مذظؽموماظزعـ،مخطقيمالدؿؼصوءماٌوضلمسيمجيىمممومأععدماظؿقدعمسيمطؾريةمتؽقنمأنمميؽـماظرشؾي
م،0392مضؾؾمعومإديمؼعقدماظذيموماًصقص،موجفمسؾكمعوظعـػماٌطؾقعماىزائريماظؿػردمسـمعوظؾقٌ
ماظؼرنمسي)ماهلالظقنيماظعرب"مصقضقؼي"مسيمذظؽمعـمأععدمإديمأو(م0392-0503)ماظعـؿوغقيماظػرتةمإديمأي

مثـوؼومسيمحؿكموم،(اظـوعـماظؼرنمسي)ماظؾؾدمػذامسيماإلدالممالغؿشورماألوديماظؾداؼيمسيمأو(مسشرماظـوغل
 ..ظؾربعرماظؼدمييماظػرتة
ماظدسؿموجدمحقٌم،مسؾكماظؿقجفموصؼمتؾؽماظػؽرةمأضدممضدماظؽقظقغقوظل،ماظؿورؼخمأنماٌعروفمعـ
ماىزائرمٌدردي"ماظؿوععنيماظـػسمسؾؿوءمضؾؾمعـمدىاٌـو مسـمايدؼٌمسيمؼؾؾـقنمالمطوغقاماظذؼـ"
 .10أصرؼؼقوممشولمظلؽون"ماإلجراعقيمقيعاظداص"

                                                                                                                                                                 
9 Stora, Benjamin, Art. cité. 

:م"دقؼولمأنماىزائريمحبوجيمإديماإلحلوسمعلكقغيماظدممومعلنمؼلؾحمسيمدعوءماظضققي"مؼؼقلمعوؼؾلمصراغسمصوغقنمغلفؾمػـومأّنم10
مأغظرم:

Cf. Les damnés de la terre, Paris, Ed. Maspéro, réédition 1972, p. 218. 
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 البايلك لو االنقسامية ،العنف
مصوشؿفوماظ يماٌلؾؼيماالصرتاضوتمسؾكماٌلموظقيمطؾمإظؼوءمايول،معطؾقعيماألعر،مؼلؿدسكمال
ماٌدىمسؾكماالذؿغولمسؾكماالجؿؿوسقيماظؾـقوتمضدرةمؽورغإموماٌفقؿـي،ميوظقظؽقظقغقامشراصقورؼقؼلطقإلا

مقذرعصيماظ يماالغؼلوعقيمغظرؼوتمهوول.مغلؾقومؿؽررتمضدمظؿلثرياتماظزعـ،مسربماعؿالطفو،موماظطقؼؾ
ملؿؼؾ،اٌماظؽؾريماٌغربمحقلمايدؼٌمسيمصقفوماظؿقدعمسقدُأماظ يموماالدؿعؿورؼيماظػرتةمعـذمعفوماظعؿؾ
ماظزعـ،متؽرارمسربموماجؿؿوسقيقيمغعزعومعقدقعيمأغفومتؾدوماظ يماظظقاػرمظؿػلريمإرورامعدضي،مؼرتحتمأن
ماظعـػماغؿؼول:م"مأنمعـالمرواجيقيمأريدمؼعؿرب.ماظعـػمظظوػرةمععوىؿفومسيموزػًمضدماظلؾىمهلذامو
ماٌكقولمتشؾعماظ يمقياظؾطرؼرطماظـؼوصيمإديمطؾريمعؼلؿمؼعزىماظؿفؾلمحوظيمإديماظؽؿقنمحوظيمعـ

مسوظقيممبؽوغيماظؼوئدمدؾطيمدبصموماالجؿؿوسل مععـوهمسيمدقاءمايؼمجيدمالماألصؼمػذامسيمو....
ماظؾطرؼرطقي،ماظـؼوصيمأعوممذرسقيمالمومصضالماظروعوغل،مظؾقؼماظقضعلمععـوهمسيموأماإلدالعلماظػؼفل
مسي)مجفؿفمعـمعـقنمربػقزؼؼقلممو.م11"خدعؿفومسيمتربؼرامومضوسدةماالغؼلوعلماظؿضودمعـموعؾماظ ي
ماظؾـقيمزبؾػوتمعـمعؼقي"معقصػفوماالغؼلوعقيمضؿـفمؼعوجلموم0333مدـيمايؼقؼيمسيمغشرمطؿوب
معـماظـضولمخاللماظشعؾقؼيماظقرـقيمايرطيمظعؾؿفماظ يمايودؿماظدورمعـماظرشؿمسؾكمو"(:م"اظػقضقي
مسـمغوجؿمػذاموم،تدرجيقومؼؿـوضصمأصؾحماألعيمدقوديمتقجقفمسؾكمتلثريػومصننماالدؿؼالل،مأجؾ

معنيماظداخؾقيماظصراسوتموماظشكصقيماًالصوتمصقفومًتلؾؾماظ يماظلقودقيماالغؼطوسوتمعـمذبؿقسي
مسيماظؿورخيقيمجذورػومودماظ يماظؿؼؾقدؼيماالغؼلوعقيماظؾـقوتمدواممحدتفومعـمزادماظ يماظعصى
ماظؿورؼخمضؾؾمعومصرتات ماألصعولماظلؾقطوت،موماآلراءموماٌقاضػمهدؼدمسيماألخريةمػذهمتقاصؾمو.
معـقؾمالمربوصظيمعـزسيمميؿوزونماظذؼـمظؾؿقارـنيمإمنومومصقلى،ماظلقودقيمظؾطؾؼوتماألصعولمتدار و
 .12"اٌؿقدطقيماجملؿؿعوتمسيمهلو

مؼؿعؾؼمسـدعومإالماٌغورعقيمأوماظعرعقيماجملوالتمسيمتلؿدسكمالماالغؼلوعقيمغظرؼيمأنمغدركمإغـو
مأجرعًماظ يماألنؾقدوطلقغقيماألحبوثمأهلؿمضدماظـظرؼيمػذهمتقزقػمأنمؼؾدوموم.زائرعوىماألعر

                                                                                                                                                                 

وم "Formation civique et moral du contingent"  ـغدصوسل"مظؾفزائريمسيمطؿوبمععـقنمعأؼضومػذهماإلحوظيمذاتم"اظطوععماالمند
مأغظر:ممسـماٌؽؿىماًوعسمظقزارةماظدصوعماظػرغلقي.م0353دـيمماظذيمصدر

Cf. Lucas, Philippe et Vatin, Jean-Claude, L’Algérie des anthropologues, Paris, Ed. Maspéro, 1979, pp. 250-

252. 
11  Rouadjia, A., Art. cité. 
12 Benoune, Mahfoud, «  Les Fondement socio-historiques de l’Etat algérien contemporain », in Ali El-Kenz 

(sous la dir. de), L’Algérie et la modernité, Dakar, Ed. du Codesria, 1989. 

ودونماظؿكؾلمسـماٌؼورعيماإلغؼلوعقيمؼشريمم.عـقنمعـمجفيمأخرىمأنم:م"سؿؾقيمتػؽقؽموإسودةمعـوءماجملؿؿعممتكضًمسـفومصؽوت،م
مذرائحمومرؾؼوتماجؿؿوسقيمضؿـماجملؿؿعماالدؿعؿوري".

Cf. son ouvrage : Esquisse d’une anthropologie de l’Algérie politique, Alger, Ed. Marinoor, 1998, p.194. 
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ماظـظرمأسودتمومهلوموجفًماظ يماظؽـريةماالغؿؼوداتمسـدمطـريامغؿقضػمظـمو.م.13اٌغربمومظقؾقومحقل
 .اٌعوصرةماظػرتةمسيمخبوصيموماٌغورعلمظؾؿلؿؼؾؾماظشوعؾيماظؿػلريؼيمصالحقؿفومسي
مؼلؿكمعومأن"مػلموماظؿوظقيماٌالحظيمإديم(René Gallisot)م"ضوظقلقمرؼين"مؼشريمداظصدمػذامسيمو

مميقزماظذيماظشدؼدماظؿعؼقدمتربزمعومعؼدرمعؿقدطقي،مومعغورعقيمخصقصقيمعوألحرىمظقلً"معوالغؼلوعقي
ماظـظوم)ماظلوعؼيماظعضقؼيمظألذؽولمطؾلمعوسبطوطماٌقدقعيموماظؽؾريماٌغربمسيماظلقودقيماظعالضوت

ماإلدالعقيماإلعربارقرؼيمي،اظعؿؼمعقدوريماظؿـوزلمظؼؾؾل،ا ماٌفؿشيماجملؿؿعوتماغغالقمسيمإدفوعفمو(
مػذامسيمففقتقجمميؽـماظذيماالغؿؼودمإن...اظؽقظقغقوظلماالخرتاقموماظرأمسوظلماالضؿصوديماظؿؼدممدعع

ماحملركمأوماآلظقيمتشؽؾمالمأغفومػقمعـفماٌؼصقدمعؾماالغؼلوعقي،موجقدمععدمماظؼقلمؼعينمالماظؾوب،
 .14"ظؾؼقةموادعيمحؼقلمسيمربصقرةمػلمعـؾؿومضقىمسالضوتمومعرتاتؾقوتمزبرتضيمأغفومعلؾىم؛ماظعوم
ماىقػريماظؿػلريمسيماظـظرؼيمػذهمسفزمسيمظقلًمظـو،معوظـلؾيماٌللظيمصننماألعر،محؼقؼيمسيمو
ماىزائرمٌوذا:مماظلمالمسـموقىمالمأغفومعلؾىماألخرية،ماظلـقاتمسيماىزائرمتعرصفوماظ يمظألزعي

ومػقمعؾدممحود،مجذريمػدممظعؿؾقيماظعرعلماظعوملمسيمأطـر،متعرضماظذيماظؾؾدمػقمعقـؿومعوًصقص،
مظؾـؿقذجمطؾقيمدبضعمطوغًمأغفوماصرتاضمععمػذا"م)اظؿؼؾقدؼي"ماالجؿؿوسقيمظؾعالضوتمممقزمروععمذو

متلؿعصلمومتؿزسزعمالمخوصيم"طقـقغي/اؼطقدو"ممنؾؽمػؾم؟ماظؽقظقغقوظلماظـظوممضؾؾمعـ(ماالغؼلوعل
ماالجؿؿوسقيمعوظؾـقوتمجقػرؼيمعصػيمربددامؼظؾموضرايمأنماالسؿؼودمحدمإديم؟اظؿورخيلماظؿػلريمسؾك
ماظؿورؼخمضؾؾمعومإديماغؾـوضفومؼعقدماظ ي معـماظؽـريماسؿؼدمطـريا،ماظغوعرةماألزعـيمإديماظعقدةمدونمو.

ماألزعيموؾقوتمعنيمتشوعفوموجدوامأغفؿمالغؼلوعقي،امعـظرؼيمعقضقحمؼعؿدونمالماظذؼـماظؾوحـني
ممطقظقغقوظقيم-ماٌوضؾؾماظػرتةمسيماظلقودلماظـظومماذؿغولمسـمؽشػتمضدماظ يماٌؿوردوتمومايوظقي
ماظذيماالضؿصوديماظـشوطمالتهقشيمسؾكمجفقدهمرطزماظذيمعورتقؿقزمظقؼسمعـفؿ،مخبوصيموغذطر
مؼؾنيمإذم،(اإلدالعقيماىؿوسوتموخبوصي)ماٌلؾقيمسوتاىؿوموجقدمسـماظـوتٍماظالأعـمصقفمؼؿقؽؿ

                                                                                                                                                                 
ومخبصقصمظقؾقومميؽــومأؼضومأنمغذطرمأسؿولمإؼػونمعرؼؿشورد،مومسيماٌغربمأسؿولمد.م.مػورت،مممشقؾـرمومجمواترعريي.مومعـمجفيم13

متدؼـمعفماظـظرؼيماإلغؼلوعقيمإلعقؾمدورطوؼؿمموماظذيمصدرمدـيم مغعؾؿمعو  De la division du travail : طؿوبم0339أخرىمصنغـو

social.م

 .0389-0382 سيمثالثيمذبؾداتمغشرتمعني" La Kabylie et les coutumes kabyles " سؾكمحقصؾيمػوغقتقمومظقترغقماالرتؽوزععم
14 Cf. Gallissot, René, Au Maghreb. Sociétés segmentaires et violence politique. Critique des interprétations 

par la segmentarité : rapport d’exploitation et reproduction sociale. 

مػذاماإلدفوممتـووظفمعـمجدؼدماٌمظػمسيمطؿوعفماٌعـقن:

Maghreb, Algérie, classes et Nation,  Paris, Editions Arcantère, 1987, voir tome 1, p. 68. 

قػظوتماظ يمصوشفومجوكمعريكمحقلماٌؼورعيماإلغؼلوعقي،محقٌمؼعطلمجقوغلمأظربجقغلمغظرةمميؽــومعـمجفيمأخرىماظعقدةمإديماظؿ
م"موماظصودرةمسيم:االغؼلوعقيمسوعيمسـم"عـطؼقوتماىؿع،معـطؼقوت

“Enquêtes dans la bibliographie de Jacques Berque. Parcours d’histoire sociale, Revue des mondes musulmans 

et de la Méditerranée”, Aix en Provence, Edisud, R.E.M.M.M., n° 83/84, 1997.  

سيماىفقدماٌؾذوظيمظرتدقخمماالغؼلوعقيسيمحبقثمحدؼـيمضوعًمعفومدعودمسؾوسمسيماألوراسمتؿقدثمػذهماألخريةمسـمحدودماظـظرؼيم
مماظ يمتؿؿقزمعفومعـطؼؿـوماظققم.مؼـظرمعؼوهلوماٌعـقنم:مماالجؿؿوسقياظدؼـوعقيم

« Le modèle théorique de la segmentarité : vers une vision dynamique de l’organisation sociale », in Insaniyat 

n° 7, Janvier-Avril 1999. 
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مػذهمتؽقنمعومأععدمو.ماألعفيموماًرياتمتراطؿمأذؽولمعـمذؽالمنتؽّقمأصؾقًمايربمأنمطقػ"
ممممممممممماالضؿصودؼيماٌقاردمظؿقزؼعمعـودؾيمتورخيقيميظيمعوظعؽسمصفلماظؾالد،مسؾكمذمعومايرب

مأنمعدلماإلدالعقيماىؿوسوتمعفومتؼقمماظ يماظعصوعوتمربح"مأنم،مطؿومؼمطدماظؾوحٌ"اظلقودقيمو
معرطزؼيمخيدعقنمودطوء"مأصؾققامضد"ماألعراء"مأنمإذ"متؼقؼفمومتدسؿفمصنغفوماظـظوم،مدؼقطمسيمتلفؿ
مميؽـمايوظيمهػذمأنمؼعؿؼدماٌمظػمأنمندمررحـوػو،ماظ يماٌللظيمإديمغعقدمسـدعوموم.15"اظلؾطي
مسـماٌقروث"ماٌلؾحماظؿؿردمتلقريومظؿدعريمتورخيلمتراطؿ"مضؿـمومقياظلقودماظؾصقصقيمضؿـمإدراجفو
 ."اىزائرؼيماظدوظيمرؼؿظؿف"مخصقصقيمتعطلماظ ي(ماظؾوؼؾؽ)ماظعـؿوغقيماظػرتة
مأنمميؽـمم،طقظقغقوظقيم–ماٌوضؾؾماظػرتةمسيمعـوععفومودمخصقصقيمعقادطيماظظوػرةمػذهمتػلريمإن

معورتقـقزمعوظطؾعمؼذطرػوماظ يماٌـففقيماالحؿقوروتمعـمظرشؿامسؾكمو،ماظؾوؼؾؽمتورؼخمعـمغلـؼرئفو
مسوػيمعقصػفماٌفقؽؾموماهلقؽؾلمعوظعـػماٌؿعؾؼموماٌعروفماٌقضقعمذظؽمسؾكماظقاضع،مسيمقؾ،همإغفو
ماظؿػووضمعـمذؽال"معوسؿؾورػومشؿغؾتمإذماظؿورؼخ،مسـمعقروثي ماظذؼـماألعراءموماظعلؽرؼنيمعني"

مدوظيمزؾمسيماالزدػورمسرصقاماظذؼـماظرؼوسمروئػيمعـؾمعـؾفؿماالضؿصود،مهرؼرمعـمطذظؽمؼلؿػقدون
 .اظعـؿوغلماظعفدمسيماالغؽشورؼي
ماٌغورعقي،ماظؾؾدانمسيمؼـطؾؼمأنمميؽـماظؿػووضمعـممنقذجمػلمايوظيمػذهمطقنمسـماظـظرمعغضمو
معالدمعنيمدتوجماظ يماظعالضوتمحقلمخبوصيمومطقظقغقوظقي،م-ماٌوضؾؾمصرتةمسيماٌغربمسؾكمأطـر
مػذامأنمحبؽؿماجملول،مػذامسيمجزائريمدرشيػتمأيموجقدمععدممغؼرمأنمميؽــوم،16ياظلقؾمعالدموماٌكزن
 .17اٌلؾحماظؿؿردموماظلقودقيمعوظؾصقصقيمؼرتؾطمإذماظعومل،مأضطورمزبؿؾػمسيمعقجقدماظـشوطمعـماظـقع
مسيمو ،18عـالمطقظقعؾقومسيمحيدثمممومعؽـريمأضربمػلماظراػـيماىزائرؼيمايوظيمأنمذؽمعالمو
مغلؿطقعماظقاضع،مسيمأغـومعع.ماظعـؿوغقيماظقصوؼيمصرتةمسيمحدثمممومقـقي،اظالتمأعرؼؽومعـمأخرىمعؾدان
مسلؽرؼومذبؿؿعوماظؾؾدمزؾماظعـؿوغل،ماظلودسماظؼرنمعـذ"مأغفمؼؼقلماظذيمطورظلمسؿرمععمغؿػؼمأن
مظقلقاممنوذجماظشعيبماظقرينماىقشمجـراالتأنم:م"عدضيماٌمظػمػذامؼقضحمذظؽمععموم."اظدواممسؾك

مدوظيمعنيماظؿشوعفوتمسـمصؼطماظؾقٌمإن.م19"االغؽشورؼنيموماألشقاتموموسظؾرؼشيمعلقطيمومعـلقخي
مالمأنمذرؼطيمعؼؾقال،مغففومؼشؽؾمضدم،ياظؽقظقغقوظقماإلدارةمععمطذظؽموماظقرـقيماظدوظيموماظؾوؼؾؽ

                                                                                                                                                                 
15 Martinez, Luis, Art. cité 
16 Cf. à  ce propos Laroui, Abdallah, Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain (1830-1912), 

Casablanca, Centre culturel arabe, 1993. 

 ميؽـماظرجقعمإديماظػصؾماظـوظٌمعوظؿقدؼدموماظذيمؼؿـوولمعقضقعمغؼدماٌؼورعيماالغؼلوعقي.
 ؼـظرمأؼضومعؼولمأ.جم.ػؾلؾقن:17

- Les primitifs de la révolte, Paris, Ed. Fayard, 1966. 

- Les Bandits, Paris, Ed. Maspéro, 1972. 

مؼـظرمأؼضومعؼول:
Raufer, Xavier, “ Révolutionnaires, trafiquants et terroristes ”, in L’Histoire, n°168, Juillet-Août 1993 
18 Cf.  Pecaud, Daniel, « Réflexions sur la violence en Colombie », in Héritier, Françoise (Séminaire de) : De la 

Violence, Paris, Ed. Odile Jacob, 1996. 
19 Carlier, Omar, Entre Nation et Jihad. Histoire sociale des radicalismes algériens, Paris, Presses de la 

Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1995, pp. 21-22. 
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مغلؼطمالمأنمومذظؽ،مسيمأغػلـومسبصر مايولمواضعمسيمتمدسمغفوألماظظوػرة،متاظؿشوعفوموػؿمسيم
م)اظالععوصرة"معـمتؿؿقزمظظقاػر مػذامسيموم.( (Marc Bloch)عؾقكمعوركمعفملؼؼقماظذيمعوٌعـك"
مظؽـماظؾوؼؾؽ،م-مدوظيمرارادؿؿمسـمعوظػعؾمؼؿقدثماظذيماٌـول،مدؾقؾمسؾكماظؽـزمسؾلمغذطرماٌضؿور،
مخورجقيمسالضوت"موجقدمسؾكماظـالث،ماظػرتاتمػذهمخاللماظضقء،متلؾقطعـمأجؾمماجملوزيمعوٌعـك
م20"اٌدغقيمايقوةمذبولموماظدوظيمذبولمعنيماظػصؾمععمعقـفؿومترعطمطوغًمأؼضومطؿقؿيمو مسؾكمو.

ماظػرغللماالدؿعؿورموماظرتطقيماظقصوؼي)ماٌذطقرتنيمايوظؿنيمخالف ماظدوظيمسيماظؾوؼؾؽمصقرةمطوغً(
مذعيبمإديمظقؿققلمقوناظطغمعـمؼـؿؼؾ"معـفمجيعؾماظذي"ماالجؿؿوسلماظعؼد"معـمعـقعمعطؾقسيماظقرـقي
مؼؿقجفوماجؿؿوسقيمدميؼرارقيمحؼقؼقي،ظؽـفومدميؼرارقيماٌدغلماجملؿؿعمميـؾمعقـؿومذعؾقي،معؾ

 .م21"دقودلمادؿؾداد
"ماًوظؼيماظدوظي"معـؾمعصطؾقوتمهًمحصرػومآخرونمعمظػقنمحوولماظ يمػلماًوصقيمػذهمإن
 .22"اظشعؾقؼي"مؾلوريعمأو"ماٌغذؼيماظدوظي"مو

متؽقنمعومأععد"مايوظقيماألزعيمأنمعؿربؼماألخريمػذامأنمػلوممعؼورعؿفمسيمعورتقـقزمؼراهمٌوموخالصو
ممتوممعشؽؾمتلفؿ"مغفوأمعؾمظؾفزائرماٌعوصرماظؿورؼخمسيمضطقعي ماعؿؽور مإسودة مؼـزعموم،"اظؾوؼؾؽسي
مغظوممغفوؼي"مسيموماالضؿصوديمقرؼراظؿمسيمعوظعؽسمجذورهمجيدمذظؽمأنماظؽـزمسؾلمععمظؾـظرمآخرون
 .23"اظؾوؼؾؽ

مؼرىمعورتقؿقزمصننماجملوز،مووغىمدضقؼيمدالظيمضؿـمظققزػفماٌػفقممػذاماظؽـزمؼلؿدسلموحقٌ
معقاردمعوسؿؾورػؿوماظعـػمومايربمعـؾمغػلفومعوظدرجيمتورخيقي،مادؿؿرارؼيمسـمتعؾريامصقفو

ماظدوظل،ماظـؼدمصـدوقمععم0331مدـيماٌربعيمضقياالتػومتـػقذمسيمتلفؿمعػضؾيماجؿؿوسقيموماضؿصودؼي
مأطـرمعوٌؼورغيمغدصعمأنمغلؿطقعموم."اىدؼدماظعوظلماظؾوب"مقصػفعمذاتفماألخريمػذامؼشؿغؾمحقٌ
مرمبومأوم،((Durkheim)مدورطوؼؿمعفمأتكماظذيمعوٌعـك"م)اظػقضك"معـمؼؿعؾؼمأعرمػقماظعـػمأنموغعؿرب
ماٌؽقغيماظػؽوتمعنيماظؼقىمظعالضوتماظؼوئؿيماظؼطقعيمسـماظـوتٍماظلقودلممتظفرمأذؽولمعـمذؽؾ

معنداعيمؼرتؾطمعومذقؽوماالغؼلوعققنمومعورتقـقزمؼرىمحقٌم،(عـالمطلقي،راٌوماظرؤؼيمضؿـ)مظؾؿفؿؿع
م)اظطؾقعيمحوظي" مضوظفمعومذظؽمسيممبوموماظؽالدقؽقي،ماظلقودقيماظػؾلػيمحددتفماظذيمعوٌعـك"

معظفقرمؼلؿحماجؿؿوسلمسؼدمصقوشيمسيماظزعينمنيؼاىزائرمسفزمإديمؼعقدمضدموم،( (Hobbes)ػقعز
 .(قيقاٌوصمأوماظشرطوتلماظـقعمعـمعلقطيمعـقيمذبردمتؽقنمالمأنمسؾك)مدوظي

                                                                                                                                                                 
20 Cf. de cet auteur, « La société Algérienne. Aujourd’hui. Esquisse d’une Phénoménologie de la Conscience 

nationale », in Ali El-Kenz (sous la dir. de), L’Algérie et la Modernité, Dakar, Ed. du Codesria, 1989 
21 Ibid. 

  ؼـظرمسيمػذاماظصددم:م22
 

- Villers de, Gautier, L’Etat démiurge. Le cas algérien, Paris, l’Harmattan, 1987. 

- Corten, André et Tahon, Marie-Blanche,  L’Etat nourricier, Prolétariat et Population, Mexique/Algérie, 

Paris, l’Harmattan, 1988. 

- Addi, Lahouari, L’impasse du populisme. L’Algérie : Collectivité politique et Etat en construction, Alger, 

ENAL, 1990. 
23  El-Kenz, Ali, Op. cité.  
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 أزمة شرعية

ماظ ماظؾدؼفلماسؿؾور مصؾقسمعـ مععمذظؽ، معوألحرىمدوظيمو مأو ماظالدوظي، معـ مغقسو ؾوؼؾؽماظعـؿوغل
م مو مضقاحقفو. مو ماظعوصؿي مسي مجؼلربصقرة مطؾقدفؾ مخاللمم(Jean Claude Vatin)صوتنيمقن عـ

:م"ظؼدمرقىماظزعـمتؾؽممإذمؼؼقلراصقيمرؼقشلطقؼاذؿغوظفمسؾكماعؿدادمسؼقدمرقؼؾيمسؾكماألحبوثماال
دوظيمربوريمحبدؼؼيمظؾؿزؼنيممتؿدمم–اٌرحؾيماظ يمطونماظؿلطقدمصقفومسؾكمأنماظؾوؼؾؽمظقسمإالمعدؼـيم

م ماظؿدرؼىمخوصمعوالغؽشورؼنيمو ماألخريمؿصؾمؼمبقدان مأومػذا ماظرواعط مبؼورعوتمتؿؿوثؾموضػمضقة
اظ يمطونمومطذظؽمصننم"سربمأصرؼؼقوماظشؿوظقيمضدماعؿعدوامسـمتؾؽماظصقرةمظؼرصونمععؿؿنيمم.24ضعػفو"
إديماظزوال،معػعؾمايروبماظؾقرؼيم)اظ يممظؼدمأخذمػذاماظـؿقذجماظعرعلمررؼؼفماألوروعققن.مؼؿداوهلوم

إذمضعػماالضؿصودمصفلةمذقؽومعوظذات،معوظطو،مممؾؽيماظصؼؾقني،مومآخرون(.مدؿفوماظؼقىماألوروعقيرعو
م.25اظلؽونماظشؿوظقنيمظشقارهماظؾقرماٌؿقدطمسؾكماظؿؾودالتماظؿفورؼي..."صشقؽومحبؽؿمدقطرةم

م مدـي معـذ ماظقرـقي ماظدوظي مواضح معرزتمعشؽؾ مرجولم0392ظؼد ماػؿؿوم ماظظفقر مػذا مأثور مضد مو ،
اظذيمؼرىمسيمػذاماظؾوبمأغفمم (M. Hudson)"قددقنؽوئقؾمػقع"عقـفؿماٌكؿصنيمومعـموم اظلقودي

م متـؾً مأن ماىزائر مادؿطوسً مضد مواجفؿفو، ماظ ي ماًطرية ماظصعقعوت معـ معنيم"عوظرشؿ معـ أغفو
ؼالحظمعـقعمعـماظؿؿقزممعمأنمػذاماظؾوحٌعم.26اىؿفقرؼوتماظعرعقيماظـقرؼيماألطـرمادؿؼرارامومعـوظقي"

عومدريماألحداثممسوغقمأطـرمضعػومممومػقمعورز"مومضدمواصؼفمتؾدوضدممسيماىزائرأنماظشرسقيماظلقودقيم"
"معـمجفيموم"ايداثقني"موماظلؾطيماظعؾؿوغقيمعـماإلدالعقنيأنماٌقاجفيمعنيم"صقؿومذػىمإظقف.مإذم

مإديمجفي ماالسؿؼود مإدي مجيرغو ممأخرىمضد ماظراػـي ماألزعي ماٌلؿقردة"أن ماظدوظي م" معنذؽوظقي م27عرتقطي

ظعؿؾقيماٌـوضػيماظ يمسيمعلطمذرسقؿفومسؾكمذبؿؿعمزؾمراصضوممودمصعقعيملقودقيأنماظؾـقيماظـكممبع
م.0392عدأتمععماظصدعيماظؽقغقوظقيمدـيم

ومالمميؽـمووػؾمعوممتؾؽفماظدوظيماظقرـقيمسيماىزائرمعـمضدراتمسؾكماٌؼووعي،مصفلمعـؾماظؼصىم
مظؽـ مو معطقؼو مؼؾدو ماألدطقرة مسي مؼـؽلمفاٌذطقر مال محيدثمذظؽ مال مو مر، ماظدوظل ماظدسؿ ؼدم)ظعػضؾ

م معصػادؿػودت مو مطـريا ماىذرؼي ماإلدالعقي مايرطي معـ معفو مؼلؿفون مال مػذاماظدوظل(ماظظرفي .
متماظؿعؾريممذا"دارماإلدالم"مصنغـومالمغػفؿمععد،مٌوػذهماٌللظيمضدمررحًمسيمطؾمدولمعوإلضوصيمإديمأنم

،مومملم(سيمععضماٌـورؼم)وعـفوماىزائرمعوظدرجيماألوديمـفومسؾكمسبقمخوصمعفذاماظشؽؾماظعـقػس
،مومأطـرمالمؼشريمأيمذلء،مأنماىزائرمضدمتؽقنمأطـرماغؼلوعقيتشؿؾمعـورؼمأخرىم؟مومععمذظؽم

معـماظدولماظعرعقيموم معوؼؾؽقيمعـمشريػو عـموم،عؾمعوظعؽسم.وماآلدققؼيماإلصرؼؼقيعطرؼرطقيمأومأطـر
مأخرىمؼؾؼكمتػلريمدواص مغظر مسيماظروجفي معدىمعقاصؼؿفو مو مايوظقي ماىزائرؼي ػـمٌقجيماعماألزعي

                                                                                                                                                                 
24 Vatin, Jean-Claude, L’Algérie politique. Histoire et société, Paris, Presse de la Fondation Nationale des 

Sciences Politiques, 1983, voir p. 368. 
25 Ibid, p.371. 
26 Cité par Quandt, W.B., Op. cité, p. 221. 

  وظقيماٌدروديمعـمضؾؾمعرتروعودي،مؼـظرمهلذاماٌمظػم:حلىماإلذؽ27
- L’Etat importé. L’Occidentalisation de l’ordre politique, Paris, Ed. Fayard, 1992. 

- Les Deux Etats. Pouvoirs et sociétés en Occident et en terre d’Islam, Paris, Ed. Fayard, 1986 et 1997 
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عنغؾـوقمضقىمظإلدالمماظلقودل،مومظقسمػذامصقلى،معؾمارتؾطمطؾمذظؽمأؼضوممبلورمسـقػيمعقدقعيم
م ماظـوظٌ ماظعومل مدول معـ مظؾعدؼد ماألصرؼؼقي)زسرسي ماظؼورة مسي مخبوصؿف م"اٌعلؽرمو معوغفقور مطذظؽ مو )

موروعقي.سيماظؼورةماألماالذرتاطل"
"ماظ يمتـطؾؼمعـمأعرؼؽوماظشؿوظقيمشقعؾيومحيدث،مػذامعطؾقعيمايول،مسيماظقضًماظذيمتؾلطم"اظ

مغػقذػومسؾكماظعدؼدمعـماظؾؾدان.م28ومأوروعوماظغرعقي
مويصرماٌقضقعماظذيمسبـمعصددمععوىؿف،موماٌؿعؾؼمعوىزائر،معنعؽوغـومأنمغؼقلمأنمػذاماظؾؾد

وماالضطراعوتمومأسؿولماظشعىماظ يم خاللمايرطوتماالجؿؿوسقيعرزتمعؼقةمضدمسرفمأزعيمذرسقيم
مماػؿزت مأطؿقعر مأحداث مإدي مأدت ماظ ي ماظرئقلقي ماىزائرؼي ماٌدن م0333هلو معوإلضوصي مػذا إديم،

ماظؿققالتماالجؿؿوسقيموماظلقودقيماظ يمرؾعًمتلعقـقوتماظؼرنماٌوضل.
قًماآلنمععروصيمعشؽؾمطوف،مإذمأغفومػذهماألزعيماظعدؼدمعـماٌمثراتماظ يمأصؾسيمومضدمتلؾؾًم

مأ ماظذي ماالجؿؿوسل" ماظؽـزعطؾًم"اظعؼد مسؾل معـفومم،29هدثمسـف ماٌمثراتمغذطر معنيمػذه معـ و
معمثرؼـمؼؾدوانمظـومذاتمأػؿقيم:م

لمضؾؾماظلققماظدوظقيمظؾؾرتوماظؿؼفؼرماالضؿصوديماٌرتؾطمعوإلطراػوتماٌػروضيمعـماظعوعؾماألول: -
م ماظضغط معع متضوصرػو متضواظو مضد ماىزائر مدؽون م)سدد مجقؾمسدميغراسي معرور ػمثالثمعراتمسؾك

 .واحد،مأيمسيمزرفمثؾٌمضرن(
ؼزالمسفزماىقؾماظذيمميؾؽماظلؾطيماظذيمالممومػقماظعوعؾماظـوغل:مومظفمسالضيموثقؼيمعوألول -

رؼر،مؿقسـمحربماظمؼلؿؿدمذرسقؿفماألؼدؼقظقجقيمإديماآلن،معـمسؿؾقيمتلدقسماظدوظيماظقرـقيماٌـؾـؼيم
أطـرمصلطـر،مآصوضوماجؿؿوسقيمم يمملمتعشمأحداثمايربمطؿومتقاجففمسؾكماألجقولماظسيمصرضمػقؿـؿ

 علدودةمعورزةمظؾعقون.
متقاجفف ماظؿفؿقشماظؾذان مو مدقؿلؾىمايرعون مترعيمماظػؽوتموؿو متفقؽي مسي ماظقادعي االجؿؿوسقي

"اظعؼدماالجؿؿوسل"مرادكيمظدىممخصؾيمظربوزماظـزسيماظرادؼؽوظقيموماظعـػماظلقودل.مومضدمزؾًمصؽرة
فوونمسيمتلقريمذمونماظدوظي،مومضدمػلودمومتؼرموماظحظني،موظقسمذظؽمعلؾىماظؿؾذاظعدؼدمعـماٌال

عؽونمإصالحماظقضعمعنحداثمتغقرياتمعوإلسؾكمسبقمجزئلمصؼط.مطونمظؽـمؼؽقنمػذاماألعرمصقققوم
معلؿقى ماظلقودقمسؾك مظؽـمياظلؾطي ماظقدوئؾ، مذيقع متقزقػ مخالل ماظؿؼوظقدممعـ مشقوب عع

اظدميؼرارقيمومضعػمعومميؽـمتقزقػفمعـمذبؿؿعمعدغلمٌقاجفيمػذاماظظرف،مدصعمعطؾقعيمايولمإديم
؛مسطوءماظشرسقيمظؾػعؾماظلقودلاظعقدةمإديماٌكزونماىؿوسوتلموماظدؼينمظؾؾقٌمسـمعصودرمجدؼدةمإل

مدـمحقٌ معـذ ماظلقودقي مسؾكماظلؾطي محووظً،مزبؿؾػماإلداراتماٌؿعوضؾي مادؿغاللمػذام0392ي ،
مقيمأدودقي.حربماظؿقرؼرماظقرينمعقصػفومعرجعماٌكزونمومتدسقؿمعقضػفومعؿقزقػمعؾقؿي

                                                                                                                                                                 
مأطربمعـمؼشريمرذقدماظؿؾ28 ماًصقص:م"مأنماغؾـوقماظعـػماظلقودلموتطقرهموماظذيمتؾعىمصقفماظعقاعؾماًورجقيمدورا ؿلوغلمعفذا

 اظعقاعؾماظداخؾقيم)اظـؼوصيماظػالحقيماظؼدميي(مميؽـمذرحفمعوظشؽؾماظصققحمسـدمعؾؿؼكماظعدؼدمعـماألدؾوب".مؼـظر:
“ Islamisme/Occident : une approche stratégique de la violence ”.- in Les Cahiers de l’Orient, n° 36-37.- Paris, 

4ème trimestre 1994, 1er trimestre 1995. 
29 Voir  Supra. 
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م مغمطد، مأن معد مال ماظلؾػقيمو مو ماظقرـقي ماظـزسي م"ورعي مأن محرعل مربؿد مأطد معـؾؿو مرؼى، عال
.مؼؿؿمفضقرهمٌوعؿـؽػؿومسيمأغفمالمؼقجدمذبؿؿعمسرفمتؼدممالأومتؿؿـؾماإلدالعقيمضدمأعرزتومحؼقؼؿنيم:

ثوغقفؿومحفؿفومعـمطقنماظؾـقوتماظؼصصقيممتؾؽمتلؿؿدموممومإديماألعوممععو.ماظؿؼدممعوظـظرمإديماظقراء
م متعؾقؼي معـمضقة مغقع مصؼط،مػق معؿقزقػمايفٍماظعؼالغقي متؿؿ مضد معلنمربورعؿفو ماالسؿؼود طؾرية،مو

ضؿـمأصؼماظددؿقرممتمسيماظؾزوغاظ يمعدم،يماظدميؼرارقياظؿفرعمسرصًم.30اظؿؿقضعمسؾكمأرضقيماألوػوم
،ماغزالضومومالمدقؿومسيمتعوعؾفومععماظؾـقوتماظؼصصقيماٌمدليمظؾؿكقولم0333اظؿعدديماظصودرمدـيم

ماظؾورينمظؾؿفؿؿعماىزائريماٌرتؾطيمعؿورخيف.
م مأدفؿًماظدوظي ماىقاغىماظـؼوصقيمإذ ماٌمدلوتلمهلذه متقزقػفو مو ماظؿلؾطل متلقريػو مخالل عـ

األحودي،ماٌدردي،مذؾؽيماٌلوجد...(مسيمتغذؼؿفومعـفوسيمصرؼدةمعـمغقسفو.مومظعؾم)ػقؿـيماًطوبم
ماظطرؼؼيماظ يمتدرسمعفومعودةماظؿورؼخمظؾؿالعقذمػلمأحلـمدظقؾمسؾكمعومغرعلمإظقف.

 ةغراػيريواملستوى الثاني   العنف، الذاكرة لو االيسطو

أنمتورؼخماىزائرماٌعوصرمضدمسرفممؽورإغمـريماػؿؿوعـومسيمػذاماظشلن،مالمتؿؿـؾمسيمتإنماٌللظيماظ ي
م ماظصدعي مريوضيمعـممي(قاظؽقظقغقوظ)عـذ مععدػو معو مؼرتؽىمريوضي مضد صرتاتمعـماظعـػماظلقودل،مو

ماإلرور،مػقماالضؿصورمسؾكمتػلريماألزعيمايوظقيمعوظـزسيم مغرصضف،مسيمػذا مومعو اظقراثقيمؼـػلمذظؽ.
أضدمماظعصقرماحملؿؿؾي.مومسؾكمطؾمحول،مغلؿطقعممظؾعـػ،محقٌمؼؿؿماظؾقٌمسـمآثورهمعوظعقدةمإدي

ماظعشرؼـمأنمغطؾؼمذظؽم ماظ يمطوغًمسيماظؼرن معـمأوروعو معداؼي ماظعومل. مسيمسؾكمزبؿؾػمأضطور دؾؾو
ضلؿمطؾريمعـممسيماالدؿعؿورؼيمتفولقطرعارتؾطًماظ يميروبماظعدؼدمعـمامايرعنيماظعوٌقؿنيمواغدالعم

،مشريماظدؼـقيزبؿؾػماظـقراتمومايروبماألػؾقي،ماظدؼـقيمعـفوموماظعومل.معنعؽوغـومطذظؽماظعقدةمإدي
ػذاماظعـػماغؾـوقماظدوظيماألعيمسيماظعصقرممحقٌمراصؼاظؼورةمسربمصرتاتفوماظؿورخيقي،ماظ يمسرصؿفومػذهم

مايدؼـي.
معـم مجدشيا ماظؼرؼؾي ماظعلؽرؼي ماظـزاسوت مسي ماظؾقظي مػذه محؿك مصداػو ماظظوػرة مػذه موجدت وضد

محد مطؿو مسصرغو، ماظشؿوظثمسي ماؼرظـدا مدوعؼوقيادؾوغقو، مؼقشقدالصقو مو مطقردقؽو مػذامم.، ماسؿؿود إن
تورؼخمأوروعومملم"ؼؿؿكض"مسـماظعـػمصقلى.موممتؿؾؽماىزائرمألنمزبؿزلماظؿقجفمػقمأعرمتؾلقطلم

،مومضدموؾكمذظؽمعـؾمعوضلمدولماظعوملماظـوظٌم)وعـورؼمأخرىمأؼضو(ذاتفومإعؽوغقوتماظعـػمعـؾفوم
م.اظذيمسرصؿفمداخؾل"اظـزاعم"اظذؽؾممسيـيبمأومععماألجمورنماٌوضل،مسيمتعوعؾفاظؼمخالل

مصرتةموماىدؼرمعوظذطرمأغفمالمميؽـمسيماظعوملماٌعوصر،متػلريماظعـػمعشؽؾمعـماألذؽولمعقادطي
وعفؿوممة.ؿؽررعػذهماظظوػرة،معـموجفيمغظرمايسماٌشرتك،مأغفوممعدتاظعـػ"محؿكمومإنمم"تؼوظقد

مػذ متؽؾػ ماظطون ما مؼذػى ماظذي معوٌعـك مو ماٌقؿوصقزؼؼل ماظـؿقذج مذي مأوؿػلري مطقغًإظقف مشلً
(Auguste Comte)ماظغ مأو ماظـقعمعـماٌؼورعوت،مالمميؽـماسؿؾورػومزبصؾوم( وئلماظذيمتؿضؿـفمػذا

عـماظظوػرةماالجؿؿوسقي،مأنمتؼوربمأوالماغطالضومصالعدشيمسؾكمظؾكقضمسيماظؾقٌماٌعرسيمواظؿؼدممعف.مم

                                                                                                                                                                 
30 Harbi, Mohammed, L’Algérie et son destin. Croyants ou citoyens, Paris, Ed. Arcantère, 1992, p. 26. 
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مزرفمػقؿـمسؾقفمخاللمزفقره،ماىوغىماالجؿؿوسل،مثؿماظظرفماظ معوظضرورة موػق ذيمغشلتمصقف
ؼلتلمسيماٌؼومماظـوغلماإلضوءةمعقادطيم"اظدميقعيماظطقؼؾي"،مذرؼطيمأنمؼؽقنماظؿعؾقؾمعؼــوموماظؿقضقحم

ماظؿلطقداتماظقاردةمعـمجوغؾـوم ومإذمؼؾدومأغفمؿعؾؼمعطؾقعيمايولمعلجبدؼيماٌـففقيتصورعو.مإنمػذه
اآلالفمعـماظـصقصماظ يمطؿؾًمسيماظلـقاتماألخريةمحقلممسؾكماظرشؿمعـشريمعـودؾيمسيمػذاماٌؼوم،م

ماظؾعضمسيمغظرغو،موظقمأنماىزائر،م متؾؽماظ يمتدسكماٌـففقيماألطودميقيماظ يمووػؾفو وممبومصقفو
ؾعقدمتػلريماألزعيمعماٌوضلماظؼرؼىمأوماظعشؽؾمعـماألذؽول.مومإذامملمؼلؿطمضدمتـريماٌقضقعموضراءتف

مظؾعـػ،معؼدديمومذاتمروععم ععقدةمسـمأدطقريماىزائرؼيماظراػـي،مالمميؽـمغؽرانموجقدمذاطرة
أصؾقًمععفمعؽقغيمظـم"اٌمذرمماظرتذقد،مإذممتؽـًمػذهماظذاطرةمأنمتـدعٍمععمعلورماظؿـشؽيمإديمحد

يماظلقودقي،مألدؾوبمتؿعؾؼمسـدعومتؾفلماظلؾطمعـريامظؾدػشياٌظفري"مظؾفزائرؼني.موضدمؼؽقنماألعرم
مإديمم،عوظشرسقي مذطرغو، موأن مدؾؼ ممتقزقػطؿو معـماظقدوئؾماٌمدلوتقي ماظـؼوصي، هًمتصرفمػذه

م معوٌؾوظغي مذظؽ مو ماظلؾطي مسؾقفو ماظ يمتلقطر مواٌدردي ماإلسالم مودوئؾ ماًطوبماظلقودلمخالل سي
ءمأدودقيمعـمأجؾمصفؿماٌوضلمومسـمأجزام،مععماظلؽقتاٌفقؿـمظدورماظعـػمسيمعـوءماىزائرماٌعوصرة

مايوضر.
وظعؾمضراءةمسيماظؽؿىماٌدردقيماظرمسقيماظلورؼيماٌػعقلمإديماآلن،مومخبوصيمتؾؽماٌربذبيمظؾلـؿنيم

سشرمومإحدىمسشرممرػولمالمتزؼدمأسؿورػؿمسـألماٌقجفيوماظلودديمعـماظؿعؾقؿماألدودلمومماًوعلي
معوظعرب ماظشلنمومالمدقدـي،مجدؼرة مؼؿعؾؼمةمسيمػذا معو مؿو مذاتماظطوععمعـفو ماظصقر مو ماظردقم عوغؿؼوء

م.31اظرعزي
معوألحرىم مأو ماظـؼدي، مو ماإلغلوغل ماظػؽر مسـ ماظدؼينماٌؼطقع ماظؿعؾقؿ مؼلفؿ محقلممطؿو اٌؿؿققر

دؿشفودمؾيمظالاٌؾفشياظؿعصىماٌرصقضنيمعؿلوػؾمشرؼىمععمغشرمومتقزؼعماظؽؿىماٌؿفدةمومومماظالتلوعح
طؿومؼؼقلمعـقوعنيم)م32ػذهم"اظـؼوصيمايرعقي"لمومتعؿقؿمعـوهمايرعل(،مسيمتػششيعمسيوماىفودم)اٌكؿزلم

م (Benjamin Stora )دطقرا مٌؾدأ ماٌػرط م"صوظؿـؿني مايول معطؾقعي مو ماٌ(. ماٌلؾقي سؾكمم–ؼووعي
ماظلقودل ممتم-حلوبماظعوعؾ معؾقؿلمًضد مرمسل، متورؼخ معقادطي مغؼؾف مو مضصصل...ممصقوشؿف و

ماظطمتقظدمسـضدمومودؼين. عرسؾيمظدىماألجقولماظصوسدة".مطؿوموقحماظزائدمذاطرةمعزؼػيمتؾؼوئقيمؿػذا
اظذاطرةماظ يمتؿؿقزمعطوععفوم ععـكعنيممتقدقعماظغؿقضاظلقودلمسيمػذاماجملول،مسؾكمماظؿدخؾذفعم

مم"اظؿؼدؼلل" مو م"زعوغقي"عنيمععـك موزقػي مثؿ مأوال م"غؼدؼي" موزقػي ماظذيمميؾؽ م)عقورماظؿورؼخ مثوغقو
م:مأعوطـماظذاطرة(.م (Pierre Nora)غقرا

                                                                                                                                                                 
اٌدردقيمسيماظؿورؼخموماٌلؿقدعيمسيماٌدرديماىزائرؼي.مظؿػوصقؾمأطـرمؼـظرمإدفوعـوممظؼدمطوغًمظـومصرصيمتؼدؼؿمربؿقىمطؾماظؽؿى 31

  اظصودرمهًمسـقانم:

"Histoire nationale et pratiques politico-identitaires : Une lecture des manuels officiels en usage dans l’école 

algérienne ”, in Nadir Marouf et Claude Carpentier (sous la dir. de) : Langue, Ecole, identité, L’Harmattan, 

Paris, 1997, Version en langue arabe, in Insaniyat n°3, Crasc, Oran, 1997". 
32 Stora, Benjamin, Art. cité.  
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مآثوريمومإسودةمطؿوعيماظؿورؼخ"ماظلقوديماظرمسقيماٌعؿؿدةمسيم"طؿوعمفمضدمغؿٍمسـوماىدؼرمعوظذطرمأغ
م مؿشيستؽشػمععؿؼ ماظشرسقيمو مإضرار مظصوحل ماٌؾذوظي ماىفقد مأػؿ موضع مإدي محقٌمتـزع غذػىمإظقف،
م.33عقادطيماظعـػ

أػؿقيماىفقدماظؼوئؿيمػـومومػـوك،مغلؿطقعمأنمغمطدمديمودونمتعؿقؿمذظؽمعؼدرمعو،مععماإلذورةمإ
مأطدم مؼؿؿمومطلحرعلمأنم:مربؿدمعـؾؿو ماظؿورؼخمتؼؿصرم"طؾمذلء ماالدؿقوءمعـمسؾكمنمدواصعم غشر

اٌؾققثيممضقسوتنسودةمصقصمظؾؿقعاظؿقررمعـمػذاماظؿؼؾقدممميؽـمخرمومظعـفموماظؿـدؼدمعف.مومظذااآل
م ماظؽؿوعوتمذاتماظطوعع مايماٌدحلضؿـ ماظلفول معـقك ماظ يمتلخذ ماظؿؼدؼلل معراجعيمو مو رعل،

انوزامعالئؿوممعّدمبومؼعؿؾمصؽريمومهؾقؾلمظؾؿورؼخ،معقدماظؼصصماٌؾوظغمصقفو،مومعراصؼيمػذهماىف
م.34"ظلالعيماظؿقؾقؾمعـماظـوحقيماظـؼوصقي

عوظؿوظلماإلدفوممأنمتؽؿلىماٌؽوغيماظالئؼيمعفومسيمإغؿوجماٌعرصيمومميلطقرؼقشراصقؼومػؽذامميؽـمظإل
عدغقيمجبعؾمطؾمعومميؽـمأنمحيقؾمسؾكماظعـػمعذاطرتـو،مغلؾقومومخولمعـممسيمعـوءمومصقوشيمثؼوصي

م ماالخؿصوص مػذا مؼلؿطقع معفذا مو ماٌلدقؼي. ماىزائرؼني مععممسؾكعلوسدة مثؼوصؿفؿ مضؿـ اظؿصوحل
معؼقالتماهلقؼيمومايداثي،ماظقرـقيموماٌقارـي.

سيمطؾمعومؼؿعؾؼمعـم"اظطػقحماظزائد"مظؾذاطرة،ممواىزائرؼي،ممبومصقفموسؾقف،مالمعدمعـموضعمايوظي
ماظقرينممبـوعيمايدثماٌمدسمظؾدوظيمصؼدمطوغًزمسصرغو.ماظلقوقماظعومماظذيمميقشي -حربماظؿقرؼر

ريؾؿفمعـمأسؿولمعرسؾيمومععمعومم0833األعيمسيماىزائرمعـؾؿومحدثمذظؽمععماظـقرةماظػرغلقيمدـيم
م.ي(قؿفمايروبماظـوعقظققغػؾعومخإديم)عوإلضوصيم
مؼؿؿشيو ماظؿودعمسشر،مممل ماظؼرن مو مسشر ماظـوعـ ماظؼرن مسي مضوئؿو ماظذيمطون ماظؿورخيل ماظؿصقر إدراج
سيممةماألحداثمومػدأتماظـػقسشراصقيماظـقرة،مسيمعراعٍماظؿعؾقؿ،مإالمععدمأنمأزيدتمحدشيرؼقواؼلطق
ؾؽفمسـماٌؿورديممن،معلؾىمأنماظؿصقرماظذيم.موعوٌؼورغي،مملمؼؿؿمذظؽمعوظـلؾيمظؾـقرةماىزائرؼيصرغلو
إذمأدفؿًمم.ضدمتغّقرمعشؽؾمجذريماظذيمشراصقيمومسـموزقػيماٌدرديمسيماظؼرنماظعشرؼـرؼقاالؼلطق

ماالتصولم مودوئؾ مثؼؾ مإدي معوإلضوصي ماظلقودل، معني مو ماٌعوصرة ماجملؿؿعوت معني ماظؼوئؿي اظعالضوت
مطقػ مزسزسي مسي ماىؿوػريي مو ماظذاطرة. متلقري مظؾقوت مطوغً ماألعرؼؽقي(مإذا م)أو ماظػرغلقي ـقرات

ماغعؽودوتمعؿشوعفي مسؾكمواىزائرؼي ماألضؾ مسؾك مأدوظقىمزبؿؾػي، مضؿـ ماصرتاضمإنوزػو مسؾقـو ،
متؿضؿـفماظـقرةماىزائرؼيم مالمؼعينمأنمعو إديممعمثرازالمؼعـموزن،مالاٌدىماظؼصريموماٌؿقدط،موػذا

م،مأنماىزائرؼنيمػؿمأطـرمسـػومعـماآلخرؼـمعـم"اظطؾقعي".إديماظققممؼـؼؾمعؼقةممذاطرةماألحقوءوماآلن
م
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  اػؿؿوعوتفمحقلمإذؽوظقيم:

“Savoirs, mémoires, pouvoirs. Maghreb, Algérie”. 
34 Harbi, M., Op. cité. 


