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 **ػاني كولونا

 لؿماهللماظرضمـماظرحقؿ،موماظصالةمسؾكمدقدغامحمؿد...".مػؽذابم:لؼقلمذٍؾاحماٌؽلماألوراد"ؼ
مسضق،مػذاماٌـاضؾماظشققسل،متفمسؾكمسؾدمايؿقدمبـمزؼـحقايفمبداؼةماظـؿاغقـاتمػقمميؾلممومؼؾدأ

م ممشال مميفمإصرؼؼقانؿ ماظعؾؿاء. مصمعقة مطذظؽ مو مغشارف، مبداؼة مبـمزؼـ مم2981مدـةوظد متقيف مدـةو
مموم،2899 مطاتب معؿعٍددة، معشارب معـ مغفؾت مذكصقة مػق محقحق،ممسصاعل،علرحل مرضا صدؼؼ

ػذهماظؽؾؿاتماظيتمميفمذطرمملمؼرشبمطاتبماظلريةؼؾدومصإنمعامحػظماظؼرآنميفمطؿاتقبماألوراسموسؾكم
موردتميفمػذهماٌؼدعة.

امؿاظػرضقاتمواظـؿائجماظيتمتقصؾتمإظقفامصقموماالغطؾاساتيفمػذهماٌلاػؿةمأنمأسرضمبعضمأوٍدم
ؼؼالمطانمشريمايضري،مطؿامميفماجملؿؿعماىزائريم،دالمإلبشؽؾمخاصماموم،اظدؼـمةؼؿعؾؼممبؽاغ

ؾتمعامتقٍصموم2886ومم2833 دـيتمعـمخاللماظعؿؾماٌقداغلماظذيمضؿتمبفمبنيذظؽمومم،2861ضؾؾم
مإظقفمع مغؿائج مـ مضائؿاعا ماألوراسؼزال ميف مثؿ مضقرارة ميف معؤ، مو مذـقا. ميف محؿك مو مبؾ ميفممىَد، طالعل

أيمم"ػذا"ماظٍدؼـماظذيمالمؼرتؾطم"باٌدن"،م2860ومم2830دـقاتماألداسمؼؿعّؾؼمباظّؾؼاءماظذيمصمعمبنيم
إنمم،محؿكموٌدناظيتمطانمعـؾعفامعـمامابـمبادؼسم،مواظيتمغادىمبفاممسقةماإلصالحقةداظأغفمالمؼرتؾطمب

طانمرٍوادػامعـمتؼؾقدمحمّؾل.مومدأتعرضمصقؿامبعدمإشممعامغؿجمسـمػذاماظّؾؼاء،معـمآثارمعامزاظتمباضقةم
م.اتـاضضمزمقيعرماألحؿكمومإنمبدامم،اظققمشاؼةمإشممم،مبؾمواالدؿؼاللحؿكمدـقاتمعامبعدم

اظـؼاصة،مموماظلقادةم،ظدؼـااٌؼرتح:مقرماظعـقانمحملومضدمؼؾدومطالعلمػـامشريمعطابؼممتاعام
خاللمربعماظؼرنمػذا،محٍؿكمومإنمطاغتمحاضرةممةعاألػقمأنمإذؽاظقةمموم،يفمذظؽمبلقطمؾباظلمو

مذَؾ معـؾ ماالدؿــائقني ماظػاسؾني مبعض مصإغظدى ماٌؽل، متزامفااح ماظعا مرقر ميف مشَؽؿل مشريمؾ ماٌـارؼ يف
مصعال مام،ايضرؼة. مأدرع مسؿؾإلظؼد ميف مصققمفؿصالحققن مو مػـاك، مو مطاغػـا مأٍغف مخالؼاممتح ػـاك

االهادماظدميؼرارلمظؾؾقانماىزائري،م اٌـؿكؾنيمومظؾقزبماظشققسلماىزائري،مومأسضاءمعـمصدراظقة

                                                                                                                                                                 
يفمعؾؿؼكممػقمخالصةمعداخؾةمضٍدعتمو]،مم1020 جقان-جاغػل، 19-13 ،ماظعددإغلاغقاتػذاماٌؼالمباظؾغةماظػرغلقةميفمجمؾةم صدر*

 : بعـقان، [.،ماظذيمذاركمصقفمأؼضاماٌؤرخماظربؼطاغلمجقؿسمعاكمدوشال1008 عاي 19 ؼقمماًؿقسماظقرـجرؼدةم

« Religion, politique et culture (s), quelle problématique de la Nation ». 
م ،مصرغلا.اٌرطزماظقرينمظؾؾقثماظعؾؿل،مبارؼسبم،عدؼرةمحبث**
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أخريا،مالمأحدمميؽـفم وم.ؼةمظؾؿـارؼماىؾؾقةموعـارؼماهلضابذيفمطـريمعـماظضقاحلماظصغريةماحملا
م مؼؿفاػؾ مأن م"أجاغب" ماظؼرىحضقر مبعض ميف م، ماظشعبمبؾلمطاغقاواظذؼـ محزب ميف معـاضؾني ارة

مذظؽ مإشم مإضاصة مو مدؽـاػؿ. معؼٍر مسـ مبعقدا ماإلضاعة مسؾك مجمربؼـ ماظعاعؾةمم،اىزائري، ماظقد ػـاك
مؼػلرػذاماظؿعددممٍنأيفممأرروحيتمتؽؿـبا.موموبداؼةماهلفرةمإشممأورمإضاصةمإشم،مماٌـاجؿ اظػالحقةمو

مذاتفمايضقرماظدائؿمظإلرارماإلصالحل دؼثمػـامسـماظدؼـمعـمأجؾماظؿػؽريميفموميؽـمايم،يفمحٍد
مأاظعامل.مواظلؤالمؼطرحم ممبشأنؼضًا مطانماألعرمعا مؼزالمسؾكمحاظفإذا اظققم.مخاللمدـقاتمسؿؾلممعا

مممذلءمؼؾدأمبادؿماظّؾف".ماٌقداغل،مضالمظلمواظلموالؼةمباتـة:م"اظشلءماىٍقدمػـامػقمأنمطَؾ
ماظٍلؾعقـات مدـقات ميف مػديف مأن مأؼضا ماظؼقل موجب ممو مإذؽاظقة مؼؽـ ماالجؿـاثمفوظؽـَم،األعةمل

(déracinement)مإضاصةمإشممقاميفمصرتةمعامبعدماالدؿؼالل،لغؿؾفقـاظذيمأحدثمضٍفاتمطؾريةمظدىماألم
اٌقاثقؼممرمحؿكميفَثوػقمعامأسؾكماٌلؿقىماٌرطزيمأوماحملؾل،ممبريوضرارقةماظدوظة،مدقاءمأطانمذظؽ

متؾؽمصفؿأنمدماولممإشمػذهماظرؤؼةمتدصعـامغظرمعؿعٍددة،مم.ومعـموجفات2833إشممم2851اظقرـقةمعـم
مم.عؾؽقؿفؿاغؿزاعمموظقسمصؼطمطقػممَتم،اظقدائؾماظيتمعـمخالهلامتعاعؾماظـاسمععمعامحدث

 الدون و اجملتؿع .1
م.فةميفمداخؾماظؾالدىبعضماٌعاملمعـمأجؾموصػمخمؿصرمغعرضمػـام

،مخاللمربعمضرنمخاصةمقرين،ميفماظشرقاظرتابماظعـممةعفؿمعـارؼموادعةبدتمويفمطؾمحال،م
مسؾكماظـققماظؿاظل:م(2830-2861)

معاض - مطؾ معع مباالغؿػاضات، مؼؿؿٍقز مبعقد مشري مل موخقؿة، مسقاضب معـ مهؿؾف مإشممعا اضاصة
 .راضلماىؿاسقةاألعـممعؽاتماهلؽؿاراتعصادرةم

 .اظؿؿققزي) األغدرماغام(األػاظلضاغقنم -
 دونمبؾقغمذظؽ.معـموظؽـظؼضاءمسؾكماظؼؾائؾ،متـظقؿمإداريمؼؼقممسؾكم"اظٍدوار"مبفدفما -
 م.غظامماظؾؾدؼاتماٌكؿؾط -
 مػمغلؾقا.ـَ،ماظؽؿاتقبموماظطرقماظصقصقةماٌؿقاجدةمبشؽؾمعؽايضقرماحملؾلمظؾؽؿابة -
 .حضقرمضعقػمظؾؿؿدرسميفماٌدارسماىؿفقرؼةماظػرغلقةطانمػـاكمم،يفماٌؼابؾ -
 يفمعـطؼةماظؼؾائؾ.محماوالتمظؾؿؾشريماٌلققل،مملمتؽّؾؾمباظـفاحمإاَل -
اظطرضاتممجاغبسؾكمويفماظشرق،مخمؿؾطمجٍدا،مؼرتؽزميفماظؼرىم %3م،بلمضعقػوأورمتقرني -

 ػـامومػـاك.مظؾقؿاؼةماظعلؽرؼةنيمؿثـا،مإضاصةمإشممعدؼـةمأومعـفااظيتمميؽـماظعؾقرم
مصإنماظـؿم"صردؼة"محمّؾقةمضؾقؾةمععم"اظغريؼةماظـؼاصقة"،ماتصاالتغؿجمسـمذظؽم - اذجمومعـمثٍؿ

اظؽراعة(مملمؼؽـمم،مٍتمصؼدهم)عؽاتمعـماألرواحماداريماظذيممٍتموضعفمععمطؾمعإلرارماإلاظيتمؼؼٍدعفاما
ٍؿمثوعـمم،طرحمإاّلميفمصرتةمايربؼملممذامأعر؟مصفاظؿفـقدومظؽـمعاذامبشأنمم.رصضؼابؾمباظؼإاّلمأنم

ععمم؟غادرةميفمػذهماظػرتةماغتاظيتمطومباواظقةمإشممأوراهلفرةماظعٍؿعاذامبشأنمومماظؿضققةعـمبابمقمصف
ممصفـاكم،ذظؽ موضقؼصرداغقات مذظؽ، مسـ مدؿـؾـؼ م ة مادؿــاءات مػل معا. مغؿائج مػذهمدؿعطل مطؾ و
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وميؽـمتؾكقصمتؾؽماآلثارمباظؼقلمماظعقاعؾمطانمهلامأثرمعؾاذرمسؾكماظؿدٍؼـموسؾكماظؿأرريماظدؼينمغػلف.
ماظدؼينموماظؾغقي2990أغفموابؿداءمعـم ماظػعؾ مرٍدة متمصقفاؾـَعم،1إشممادرتاتقفقةمعلقطرة ،مهٍقظت

ؾمزاػرةمملمػقمميـَ ،موؿابػقماظؽٍ ماظـظاممػـاعػؿاحموطانم،م2ضٍقةمػذهماٌؼاوعةم،اظدؼـطذظؽموم،األرض
وماظذؼـمم-ظعؾؿاءارضابةمماألوراس،مميؽـمأنمغضقػمأَنبؾالدمؼمؾتؾؼماالػؿؿامماظذيمتلؿقؼ.مومصقؿامؼؿع

ماالدؿعؿا مرضابة معقضع مأغػلفؿ مظُؿرىم-رطاغقا مطاغت معا معلقطرة و، مطاغت مصؼد مذظؽ مطؾلمعع م،بشؽؾ
مسقتمم.3طاغتمهؾطمطؾمحماوظةمالسؿـاقماٌلقققةذفاداتماآلباءماظؾقضمحلبمحبقثمأغفا،مو

مأيبايرطةمدمقماظشرقمم،اظعالضاتمععماظزواؼا،ميفماظصقراءمومجـقبمتقغس واظؾغةماظعربقةممععرصة
 خاصةمعدؼـةمضلـطقـة. ضاتمععماظشؿال،موومطاغتمأؼضامبداؼةماظعالم،ررؼؼمايٍج

 التغري الدوين تأروخ  مشفد و .2
ؼؿعؾؼمباظشأنممصقؿاػقؽؾماظؾـاءممميـؾمم،غؿاجماٌؾٍلط"إلظعـمحقثمطقغفم"إسادةمم،ٍؿابإذامطانماظؽ 

طؿامػقماظؿؼؾقدمم،قؾـر،مترتؽزشماظذيمادؿكدعفمازاجملاظـقاصذ،مإذامعامادؿعرغام إنماألبقابمواظدؼين،مص
تؾؽماظيتمحدثتمخريةميفماألوراسم)ألإذامأخذغاماالغؿػاضةماظدؼـقةما دالم،مسؾكمأدسمأخرى.موإلاميف

طذام،مميؽــامأنمغالحظمسؾكماألضؾمأربعمصقغم)عؿزاعـةمأومعؿعاضؾة(مإلغؿاجماٌؿعؾؿنيموم(2938 مدـة
 اظشرسقةماظدؼـقة:

عـارؼموادعةمجٍدامتضٍؿمػلممتؿدمسؾكم ودـة.مم10حؾةماظيتممتؿدمظػرتةمبعقدةمتصؾمإشممٍراظ -
 علؿؿرةمأبدماظٍدػر.متؼـقةػلم ومإدطـؾقل،أحقاغام اظؼاػرةمو عّؽةمو
مقاظطؼ - ماىفقيمىاظؽربس ماظطابع مطاغذات مباظمت: مثؿمماطـشتؿؿقز ماظـالثقـات، مدـقات يف

مميفمتاغؼطع ماًؿلقـات، ماظلرؼة مإشم ماظظؿؿققل ممنام.4عقـاتؾليف مند محلبمذو معـال، مظذظؽ ج
ؼضا.موممٍثةمسٍدةموزائػموجبمأاٌغربمرشراضةمبممةؼعـطيفمعـطؼةمعلؿغاٍمويفمم،ؼةاظشفاداتماظشػق

معـؾ مظؾـؼاصةمأداؤػا ماظؿارسمل ماظعؿؼ مػق، مطؿا ماظدؼـ موحدة ماظؼؾائؾ، مصقفا متشرتك ماظيت ماألعاطـ مصقاغة
ماإلدالمم،احملؾقة مضؾؾ معا مصرتة مأؼضا متضٍؿ مباهلقؼةمم،اظيت متٍؿصؾ ماظيت ماظروابط ممبراساة مذظؽ و

ؼػٍلرمأنممعاػقم ظؾدؼـ،موموايللمخاص،موأخرياماظؾعدماٌفرجاغلمتػاخرمظؽـمعـمدون برؼة،مواظرب
 األوراس.مأبـاءتلؿقةمأغػلفؿمؼطؾؼقنمسؾكماظـاسم

مُت - مو ماالتصال مزمدث مػـا مطّؾف مذظؽ مصإن ماظشأن مبفذا مؼؼال معفؿا مو ماهلقؼة، دالعلمإكؿصر
 اظؾغةمايؼقؼقةمظؾـؼاصة.مجبدارة،مدؼينموشريمدقري،موؼؼالمػذامباظؾغةماظعربقة،

مظؾؿلا - معرطزؼة مطقطؾة مراغػؿقت مواٌدن ماظشؿال مدمق ماظرتبقؼة ماألوربلات ماظطابع مبؾمذات ،
جقاماظؿالعذةماألوائؾماظذيمختَر أغؿجمزعالءمابـمبادؼسموماظعشرؼـبامغػلفا.ميفمبداؼةماظؼرنموأوردمقم

                                                                                                                                                                 
1 Nouschi, A. (1962), La naissance du nationalisme algérien, 1914-1954, Paris, Minuit. 
2 Colonna, F. (1995), Les versets de l’invincibilité, Paris, Presses de Sciences Po. 
3 Colonna, F. (2010), Le meunier, les moines et le bandit, Arles, Actes Sud- Sindbad. 
4 Colonna, F., Les versets de l’invincibilité, op.cit. 
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مغٍز مسٍؿار مأعـال معـ مأذكاص مو م"اٌدردة" مم5لاعـ مزردوغل ماظشقخ مغيبو مبـ معاظؽ مػذهمم.و أغؿفت
 ومدصاسقة.مصقؼقةباػؿة،متقيفمغػسماظقضتماظؽقطؾةمحداثةمعفٍؿة،مومظؽـفام

فمَؾعـماظـقعماظؿؾشريي،مميـموػقم،دمقماظداخؾم،يفماواهماٌرطزمععاطسمردومبشؽؾمدرؼعمبرزم
مدـقات ميف مبادؼس مابـ مأتؾاع مو م2810-2830متالعذة ماظ. محدث مقَقٍؿػـا مل، مؼؽـ ممل ماظـإذ ؼاصةمرصض

حمؿقعا.مومميؽـمأنمماقةماظذيمسٍؾروامسـفمأحقاغامبشؽؾمصارم،مطؿامػقمايالميفماألوراسمأعراحملَؾ
يفممهععاصرم،ومدلمسٍؿقرمدردورم6خمؿارماظلقؼللطانممؿـالصعؼارغةمععماٌغرب،مإجراءمغالحظمذظؽمب

األولمتطغكمسؾقفمماألوراس،مومطالػؿامساٌنيم"أردؿؼرارقني"،معؿعّؾؿنيميفمجمؿؿعمؼـطؼمباظرببرؼة،
سؾكمظؽؾؿةمعـمععـك،مامفبؽؾمعامهؿؾم،رضقبثؼاصةممبربرؼةمساظقةموذعؾقة،مواظـاغلمإصالحل،مبؾم

 ثؼاصؿفماألم.
م ميف ماياضرؼـ مظألذكاص ماظػردؼة ماٌلارات مدضقؼ مبشؽؾ متأٍعؾـا معا مإذا مم7اٌقدانو ماظذؼـ ؼمزمو

متلؿقؿ م » األذكاص « بـفؿ معصطؾح معـ مؼػم »ؾنيصاس «بدال معـالماظذي مظـا مصلقؿؾٍقـ مظإلغلاغقة، ؿؼد
موأغلاضفماخؿالف ماظؿػؽري مجماالت متؿقاجدموتعّؼد مأن مميؽـ موععزولممجمؿؿعةمواظيت مضٍقؼ مصضاء يف

وباًصقصميفماخؿالصاتفماٌؿؽاعؾةمصقؿامبقـفا،مبؼاءماظطؼقسمم،ادؿؿرارمأبديمظؾـظامماظطرضلم:غلؾٍقا
ماٌنيماظلؾػقنياٌؿعؾؿمبؼاءاظؼؾؾقة، مؼراسقن ماظشعيبماظذي ماهلاعشمعؿؼد ماٌدردةمسؾك متالعذة ،

ماحملؾقؿني مواظـؼاصة مباظؾغة مذغقصني مأؼضا مظؽـفؿ مو مم.8اظعؼالغققن، متعد مو مبلؽرة ثؼاصقاممعرطزاعدؼـة
امزفرمسؾؿاءمعؿؿٍقزونمعـؾماظشقخماظعؼيب،مرضامحقحق،مأوماظشقخمفصق رتؾطمعؾاذرةمباظشرق.مواحٍقا،م

ؾمنمؼرؼدهماظـظاممعـفؿمآغذاك،معـسـماظؿقاصؼمععمعامطاماقامؼؽقغقنمأبعدمعاٌدردَقمءطانمػؤالزردوغل.م
 ٌ ممزمسـمععاصرؼف.واٌؿؿَقم(Basset)ظؾادلمكربماظـٍؾقفمسٍؿارمغزالما

كمـحؿماىؿفقرؼة،بؾمومخارجمدائرةماٌدردةممدائرةماظدؼـ،ومبعقدامسـمذظؽ،مطَؾممــومبغضماظـٍظرمس
غضالمم2831مابؿداءمعـمبرزم(ؾومظؽـفامععمذظؽمتؿدٍخ)مإالمضؾقالمومإنمطاغتمػذهماٌدردةمالمتؿدخؾ

ظؽـمععمحضقرمععّؾؿني،م ذققسلمظـم"عؤعـني"مػؿميفماتصالمظقسمصؼطمععماظعؿؾماٌأجقرمواهلفرة،مو
ممأؼضا.نيمذققسقنيبقوبؾمومأرؾاءمأور

9ؼعطلماؼـقدي
(Einaudi) يفمطؿابفمحقلمعقرؼسمالبانمخمؿصرامضٍقؿامحقلمبلؽرةموماٌـطؼةمبشأنمم

مػذ مو ماٌقضقع. مأوزضامباالدؿـادا موسٍؿار معؽل مذؾاح مالبان، معقرؼس مذفادات مؼصػمنإال مصإغف ،
ػقمؼؿقدثم وم.نقظؾؿلاجدمومعصّؾمونعرتادبأغفؿماٌـاضؾنيماحملؾقنيمظؾقزبماظشققسلماىزائري،م

م مجمؿقسة مسـ مومعـأؼضا مإعام، مؼؼقدػا متغرت، معـ مباظؼرب ماجؿؿاساتفام اظشققسقني متؾدأ مخالؼا سـ
مباظصال مأؼضا مباظصالة مو ماظشعبمقتـفة، محزب ميف مبعد مصقؿا مأؼضا موجد مذظؽ معـؾ مأن موأسؿؼد فا.

حقثمغلفؾماغؾـاقماًالؼاماألوشمميزبماظشعبماىزائريمبؼقادةمم2813-2833معـمابدءم،اىزائري

                                                                                                                                                                 
5 Basset, A. (1961), Textes berbères de l’Aurès, Paris, Adrien Maisonneuve. 
6 Boukous, A. (1998), « Mohammed Mokhtar Soussi, Figure emblématique de la différence », in  Naqd, Revue 

d’études et de critique sociale (intellectuels et pouvoirs au Maghreb. Itinéraires pluriels), N° 11. 
7 Colonna, F., Les versets de l’invincibilité, op.cit. 
8 Lacheraf, M. (1998), Des noms et des lieux, Alger, Éditions Casbah. 
9 Einaudi J-L. (1999), Un Algérien, Maurice Laban, Paris, Le Cherche- Midi. 
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ماخؿالفمصع مسؾك ماٌكربؼـ معـ مو مأخريا، مو ماٌفاجرؼـ. مو ماٌـاضؾني مظدن مخاصةمعـ مو ماياج، اظل
،مطانمسمطبمطـرياميفماٌلفد.معبشاظمزبعقدماظذيمطانمػقمغػلفمعـمحظؾؿمأنمبـمبقعشاربفؿ،مغع

 رؾبمعٍرتنيمعـمعقرؼسمالمبانمفومظؽـموميفماٌؼابؾ،مومػذامعاملمميـعمحصقلمذظؽ،مصإغفمعـماٌؤطدمأغ
(Maurice Laban)ماظدوظقةمظؾقربميفم ػقمذققسلمو وم أنمؼؽقنماظرجؾمدؾاغقا،مإضائدمدابؼمظؾػرق

وػذامعامؼؽقنمايزبماظشققسلماىزائريمضدمرصضف.متقّصلمالبانميفمم،بعدهميفمحربماظؿقرؼرماظـاغل
مبعقدامسـماألوراسمعلؼطمرأدف.،مم2865ميفماظقغشرؼسمدـةم(Maillot)مقؼاٌقدانمإشممجاغبمعا

مطانم مذظؽ معع موظؽـ متـاصلقا، موأحقاغا مظؾغاؼة، مععّؼدا مطان ماظلقادل ماٌـاخ مأن ماظؼقل، مخالصة و
مسؾكمايقارميفمأشؾبماألحقان.عؾـقام

 املعرػقة الدوـقة و –اخلؾػقة اإلودوولوجقة  ."ممارستني لؾدون"بني  حتؾقؾقة لؾؼاء عودة .3
األوراسمطؿاميفمعـطؼةمنماظـؿقذجماظؾادؼللمػقماظذيماغؿصرميفماظشأنماظدؼين،ميفمومععمذظؽ،مصإ

مؼش مو ماٌـارؼ. معـ مذظؽ مجشري مرائع معؼال مذظؽ مسؾك محقلَدفد مواالما ماظـؼاصقة اظدؼـقةم درتاتقفقة
ماىزائرؼنيمم10ظؾؾادؼلقني ماٌلؾؿني ماظعؾؿاء مجبؿعقة ماًاصة ماالدرتاتقفقة مبقضقح مؼشرح اظذي

مظؿ مو ماظقاضع. ميف مدقادقة مطفؿعقة مبؾ ماظؾادؼلقنيمؾطؿشؽقؾ، مأن ماظؼقل مميؽـ مظؾغاؼة، ماألعقر لقط
دعاجماألولميفمإعـػصؾموعـمخاللممؾ"م،مبشؽؾمشري"جمالمتدَخـطاٌقدانماظـؼايفموماظدؼينماخؿاروام
م،اظلقادل"مأغنيماالجؿؿاسلمواظشايفمالمميؽـمصصؾفمسـمـؿاممباظشأنماظـؼـونمأنماالػؿطاغقامؼعؿربمصؼداظـاغل،م

مأدرجقامطـريامعـ.مظؼدمعقاماىدؼدماغطالضامعـماظؼدؼؿ"مومػذامػقمعؾدأماظلؾػقةصـومعـمثٍؿمضٍرروامأنم"ؼ
قديم:مترضقةماظـقاديمعـمخاللمجعؾفام"صضاءمتؽقنماظؾغةماظعربقةمصقفمشريماىفازماظٍؿؼؾميفم"اظؿعدؼالت"

"إخضاعماٌلفدمظؾؿدردة"مم،االثـنيومأؼضامعـمخاللمغشرمعقاضقعمدؼـقةمتؽرسماظروابطمبنيمم،"أجـؾقة
م مؼحبقث مخالل معـ مرئقلا مساعال م"مإدخالصؾح موعؿدرجة مورـقة ماظؿعؾقؿلم(براعج ماظـؿقذج سؾك

مبؿققؼ( اىؿفقري مممؽـام،ؾوذظؽ مذظؽ مطان مم،عؿك ماظؿقجفمو"اظعائالت مذات ماظدؼـقة اىؿعقات
ػماٌشفدمقؽقػقمتمطانمػدفماظؾادؼلقنيمععمتقٍجفاتفاماظّطرضلمعـمخاللمإغؿاجمصقاصةمخاصة"متؿػؼ

مإذنم ماألعر مؼؿعّؾؼ ماظلقادقة. ماظؿشؽقالت موطؾ ماظعؿؾ مأجفزة مطؾ ميف ماظؿأثري مخالل معـ مطؾٍقة اظـؼايف
ميفمغػسماظقضت.موعـؿشرمبطرؼؼةمعلؿؿرةمجٍدامباإلبداعموبعؿؾمطؾري

مؼؽؿـمم.بشؽؾمعامععمتغقريمعامرمبمتغقريهمحبقثمأٍغـامغعقشفمؼد،ومظقسمػذامطّؾفمباألعرماىد
مإ مدفام معدرودةمحمؿد مادرتاتقفقة مخالل معـ مصعال مذظؽ مبفا ممٍت ماظيت مظؾطرؼؼة متقضققف ميف اظؼقرصق

مأزفرتمناحفا.

                                                                                                                                                                 
10 El Korso, M. (1988), « Structures islahistes et dynamique culturelle dans le mouvement national algérien, 

1931-1954 » in Lettrés, intellectuels et militants, Carlier, Colonna, Djeghloul et El Korso, (Sous la direction 

de) Oran, URASC. 
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 بروز شرعقة جدودة. 4
ماظـ مػذه ميف معـ مضابالمعؼاظـاؼطة ماظقاضع ميف مؼعٍد ماظذي مو ماألوراس، معـال مإشم ماآلن ماظعقدة مؼـؾغل ،

محمؾٍقةظالغؿؼال مدؼـقة مذرسقة مزفقر مألن مث وم،، ماٌلؿقىمٍؿعـ مسؾك ممدقادقة، مزاػرةماحملؾل ػل
ماظؿقارم وماظقاضعمأنمم.ؿؾػةدمحدثمبطرقمسدؼدةمومخمصؼصرماظؼقل،محؿكمذمؿ وماإلصالحل.جٍلدػا

ـممثمإضاصةمإشميتمملمتؿؿ،مومطذظؽماظؿعؼقدماٌقٍضحمأساله،مظعؽاغاتماإلّؾلممسحمبؿقضقحماتضكقؿماحمل
 ؤضت.عشؽؾمباظؿغقري،ممبعـكمأنمعاممٍتمهطقؿفممٍتم

متؾؼكمصردؼةم:م وم،يفماألوراسمعؼاوعاتمظؾؿغقريماظذيمضٍدعفماإلصالحققنإذنمظؼدمحصؾتم ظؽـفا
اظذيمطانم وم،ؾةمدردورماظذيمأنزمزاوؼةميفمالعؾقزصرادمسائأعؼاوعةماظشقخمزردوعل،مومأخرىمألحدم

 .اظٍرادؼؽاظقةمذهمبشأنمػعـماٌفؿمػـاماظؿلاؤلم .مو11بقنيووحاعقامظؾعضماألورمصدؼؼا
غشطمعـمخاللمأسؿالمعـريةم ومشؽؾماغػفاريبم2833-2835اإلصالحقةميفمدـيتمملءظؼدمطانمجم

ػقمواديم ومكعـماظقاديماألطـرمشـماني،مبدًءخالضقةمظؾشؾابماٌلّؾقاألؾؿقسقةمظؿفـقدمصرقمطظؾدػشة،م
مسؾدي.

ومطانماظؼادةميفمذظؽمػؿمأبـاءمؼـؿلؾقنمظؾؿرابطنيماظذيمتؾؼقامتعؾقؿفؿمسؾكمؼدمابـمبادؼسمغػلفميفم
ملمؼؽـماألعرمؼؿعّؾؼمإذمم،سؾكماٌألميفماظلاحةماظظفقرواميفمأقـامذظؽمأساله.مظؼدمبدضلـطقـة،مطؿاموٍض

عـمخاللمطاغقاممفؿػؽذامصإٍغمطؿامطانماظشأنمباظـلؾةميزبماظشعبماىزائريمالحؼا.موم،بعؿؾمدٍري
مأي"ماالتصالؿـدونمإشمم"ودائؾملؼم،سؿؾفؿماظذيمضاممسؾكماىدؼدماغطالضامعـماظؼدؼؿ،محلبماظؿعاظقؿ

مسؾكماًصقصمتؼؾقدمأؼضاموػـاكممو.مسائالتماٌرابطني"مسؾكماٌلؿقىماحملؾل ومدارساٌ"اظـقادي،م
12جفقيمؼؼقممسؾكممماردةمالمتـاضشمظؾؿراضؾةماظيتممياردفاماظعؾؿاءمسؾكماٌلؿقؼنيماظدؼينموماظلقادل

مضد وم.
نماألعرمأطـرمعـمذظؽ،مواظقاضعمأجماالمعؿغٍقرامظؾرضابةماظؿؼؾقدؼةمظؾعؾؿاء،مماإلصالحاغؿفكماألعرمظقصؾحم

مذظؽمأغفمؼؿعّؾؼمبإبداعمعـريمظؾدػشةمؼؿؿـؾميف:
وعقادؿمزؼارةماألوظقاءمواٌقدقؼكممدؼـقةمواظعائؾقةمبشأنمرؼقسماظدصـمواظٍزواجردعماٌؿارداتماظ -
ػقؽةممأيمطؾمعامطانمعلؿقحامبفمعـمررفني،مظؿدؼـماحملؾٍقايقاةماظققعقةموقزماعامميموطٍؾم،أؼضا

امطؿم،واأضٍرؼدمصمسؿؾفؿمذظؽ،ميفوم.13االرتؾاطأذدماٌؿارداتمبؿؾؽم،ماظيتمطاغتمعرتؾطةماظعؾؿاءماظؿؼؾقدؼة
وػلم،م"عـمؼؽقنمعلؾؿامومعـمالمؼؽقن،معـمؼـؿؿلمظإلدالممومعـمالمؼـؿؿلمإظقف"حؿكمؼؼقلماظؼقرصقم

ؾمميـٍموم.طاءم"عؽاصقةماىفؾ"شموطانمذظؽمطّؾفمؼٍؿؿمهتم،اظعؾارةماظيتمتشريمحلؾفؿمإشمماظـؼاصةماحملؾقة
حبرؼةمأطربمعؼارغةمعماظـلاءمحقثمتؿؿٍؿم،إزاءمثؼاصةمعؿقؿلةمبشؽؾموادعمجمازصةدرتاتقفقةماذظؽم

 ععرتصامبفا.،معـالم،ؾقالت"حقثمطاغتمعؽاغةم"اًم،مبـارؼمأخرى
م.وخاصةم"اظّؾغة"م،اتفامعقضعمادرتاتقفقةموعؾمجقاغبمطؾريةمعـماهلقؼةماظرببرؼةماحملؾقةم -

مصضقظل أنممذظؽ،معـارجمعـؾلمأنمؼؼقلمبعدمدـقاتمسدؼدةمأتكمعـماً،مميؽـماظؼقلمظشكصموبشؽؾ

                                                                                                                                                                 
11 Colonna, F., Le meunier, les moines et le bandit, op.cit. 
12 Ibid. 
13 Gellner, E. (1981), Muslim society, Cambridge, Cambridge University Press. 
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ؿاردةمومحققؼةماظّؾغةماظدارجة.مملمؼؽـمٌمطذظؽماألعرمباظـلؾة وم،إظقفامملمؼؿؿماظؿعرٍضماهلقؼةماحملؾقة
ألطـرمعـم ةمعشؽؾمععماىاغبماٌلقطرمظؾغةماظعربقة،مطؿامطانمايالمباظـلؾةمٌـطؼةماظؼؾائؾمألٍغفمومٍث

ؼة،متؼرؼؾامسؾكماالتصالماًارجلمظؾؿـط وماظؽؿابة ضرنمعـماظزعـ،مصإنماظعربقةمأصؾقتمظغةماظـؼاصةمو
نمإذمأ"م،قسماألعرمطذظؽذاطؾةماظؾغةماظػرغلقةميفمعـطؼةماظؼؾائؾمعـذمأطـرمعـمضرنمعـماظزعـماآلن.مظ

اظعالضةمععماٌعقارمػلماظيتمتغٍقرت.مغؾؼكمسؾكمعامدمـمسؾقف،مبشؽؾمسـقدمأومعـريمظؾفدل،مومظؽـم
م مخمفؾ مرملدبشؽؾ مطؾٍقة". معشروسًا مأعرا مظقس مذظؽ مأن ماظعؾؿ معع مذمخاصة، معـذ مػذاماإلصالح اك

 بعدمأنمدصعتماٌـطؼةممثـامباػضا.ؼؿؿمإالممملذظؽمظؽـم ومف"،شؽؾمخاصم"عرطزؼٍؿب وم،اٌعقار
مأثـاءمصرتةماظدؼـقةتمعـمخاللماظؽؿاباتماظقاضع،مأنمأحدماآلثارمشريماٌـؿظرةمظؾروابطماظيتممّت -

ماظـقرة،ممتتميفمإضرارم"دؼـماظدوظة"موم ماظقدطسؾؿا"حربماظؿقرؼرمععمرجال ماظدوظة"ميف طؿاميفمم،ء
ماندؼٍؿمصعـمث و،ماظلؾطة بنيماظدؼـموماظػصؾماٌطاظبمبفرصضماظؿؼؾقدماظؼرآغلموممأي.مـارؼماألخرىاٌ

ؼلؿقانمبؼقلماًريمواظشٍرمماظؾذاناظقضعماًارجلماالجؿؿاسلماٌلؿقؼمظؾعؾؿاء،معـماظؿقفموماياجةم
 دالعقؼةمعؽاغامظالغؾعاث.إلشاموجدتمصقفمااصريفماظعاملماآلخر،متارطنيمبذظؽمموميفمػذاماظعامل

ثؼاصقامذامرؾعمخاصمالمأخرى،مأغؿجمػذاماظؿارؼخماظـؼايفماىفقيماٌؿؿٍقزمعـاخامومعـمغاحقةم -
ماٌـطؼةمم.ذؾقفمظف،موػقمعلؿؿرمإشمماظققم أحلـمإغؿاجمامطؾمعامؼؾزممعـمأجؾمهلوععمذظؽمصإنمػذه

مؼؿ ماظذي مثالثقدٍثاٌؿكٍصصني مأو مظغؿني ماىزائرميفمةقن مأماظقاضعو. مصقفامن مأنزت ماظيت األسؿال
واظؿعرؼػمبؽؾارماظشكصقاتمؼؼؿصرمم،ٍدامأؼضاجؾغاتماحملؾقةمضؾقؾة،موماظطؾعاتماىفقؼةمضؾقؾةمباظ

)طؿامأتقحمظلمأنمأالحظمذظؽميفمعؾؿؼكممؼؽادمالمرمدمأثرامسؾكماألغرتغت،موماظؿارؼخماظدؼينماحملؾل
طؿامأٍغفمظقسممٍثةمأيمحبثمععروفمحقلمذعرمميؽـمأنمؼؽقنمم.(2890دالعلميفمباتـةمدـةمإلاظػؽرما

ماظشعرمضدميامأومحدؼـا،مباظؾغةماظعربقةمأوماظرببرؼةصدرمظؽٍؿ أليممالمأثرمأؼضاوم،ابمدقاءمأطانمػذا
بامأومسؾكمػاعشموبداعماٌقجقدمؼظفرميفمأورإلازدػرميفمعـطؼةماظؼؾائؾمعـذمضرنمعـماظزعـ.مطؾمامذلء

سالغاتمإلباتـةمأوميفمشريػامأضلاممظؾغاتمأوماظـؼاصاتماظرببرؼة،مرشؿماجاععةمماىاععة:مالمؼقجدميف
ػذهمإخراجمعـمأجؾمم.ػقؼةماظدوظةاظيتمتؿؽٍررمطؾمسام،مأوممبعـكمآخرمسؾكمػاعشماهلقؼةماظقرـقةمأو

أطربمسددمعـماٌـارؼماألضؾمتعؿرياميفممختصمبؾاألوراسمصؼط،ممختٍصمالماظيتعـماظعزظة،ماظظاػرةم
مواظؾالد مضقؼة مإرادة متقصر مؼـؾغل ماآل، مؼقجد معا مأعا مظؾدوظة. مصذػاصة من مأعر ماظيتمفق ماألعة مسؾك ؼؼؿصر

 ععماظٍرشؾةميفمأنمتؽقنماألعقرمسؾكماظشؽؾماظذيمترؼدهماظدوظة.م،تلؿحمبفاماظدوظة
عدمأومسٍدةمأبعادموسؾكمأظػازمجدؼدةمومسؾكمععـكمجدؼدمصققحمأغفمميؽـمأنمغؿقصرمسؾكمٌب -

مؿظؽؾ م"اظقرـعات ماىـلقةـؾ مم،اظؼقعقة"م،، مأغفا مؼؾدو مطؾؿات ميفموػل موٍلدت موضد دخقؾة،
دصعمبعدممملمزمصؾمإالػقماالدؿؼاللموغفاؼةماًضقعماظذيمم،عـمخاللمحؾؿمهؼؼمصقاشؿفاماظعربقة،
األٍعةم"عـريةمظؾقلادقة"؟ماحؿؿاال،مصؽرةمقؽػلمحؿكمتصؾحمظفمذظؽمطّؾطانمػؾموظؽـممثـمباػضمػـا.م

 ؟مهحدودمعاوػذاماظؽقانم،مومظؽـمعامػقمعقضقعمشقؾـرذظؽمعامطانمؼعؿؼدهم



 ػاني كولونا

72 

  ، من أجل اخلروج من الػؽر األحاديإىل القوم 1662من . 5
م مميؽــا مطؿا مباظدؼـ، ماًاص ماظؿارؼخ مهلذا مإرمابقا مو معؿؾاسدا مبعدًا مغعطل مأن مذظؽمصباظطؾع عؾ

ىزائرم)اظؾؾدماظذيمزارهميفمسٍدةميفماماإلدالمسـدعامبٍقـمأنمم،14اظؼقعقة"اظـزسةميفمطؿابةم"األعؿموممرشقؾـ
مـاألٍعةمطفدفمظؽؾماظذؼم،مضدممسحمبشؽؾمتدررملمبػؽرة(عـادؾاتموماظذيماػؿؿمبفمبشؽؾمعؾاذر

اظذيمؼلاسدمسؾكممغػسماظعؼقدة،مثٍؿمعـمأجؾماظؿأطقدمسؾكماظدورمؿزستمعؾؽقؿفؿموماظذيمؼـؿؿقنمإشماغ
مممتققز مطؾٍقة م"اظؿقٍقل ماألٍعة: مػذه مرصسم."عػفقم ماألعت محدودػا، مو ماظؼؾائؾ ماٌؼٍددة ماظؽؿابةماطـ أعا

ػذامطّؾفمرمعؾـاميفمودطماىلر"م"ظؽـم و."متمذظؽمصعالصعؾمضدعرفماألٍعة،مومتأنمماقؿؽـفصماظدؼـقة
معـمؼدصعماظـؿـ( ماظذيمحدثمبعدمذظؽ؟مطؾمم.)ذظؽمأنمعـمؼـصحمظقسمػق ماظدؼـقةعا المماظؽؿابات

ممؿشابفت مصؽر مؼؿقجف ماظربودؿمشقؾـر)وػـا ماألورإشم ماظواغؿقة ماألعؿممعٍدُتميتبقة مأحد مإظقف باظـلؾة
م.)فمظػؽرةماالغؼلاعقةقـبؿؾمطاميقاصقربمبشؽؾمطؾري،مومإنمطانمدورمباطسمػـامعؿأثرمػقمبقة،مومواألور

موملاإلصالحماٌذػبمٍنأم،واظقاضع ماٌؿؿٍقز م اىزائري ماضرتن مضد مظؾـؼاصقؼةمباألصقظل ماٌـاػض اظؿٍقار
م معٍقاظشعؾقؼة ماظيت مازت ممشال مظـفؿ ماظربوظقؿاري ماىزائريإظؿؼؾقد ماظشعب موحزب جؾفةم/صرؼؼقا

ماظؿقرؼرماظقرين.
ماظ و م"اهلاجس مسـد مطـريا ماظقضقف مدون مظؾؿـَظـعـ ماظـؼايف ماظؾـاء ميف مظؾقحدة" رؼـمققظقجل

ظقسمصقؿامؼؿعّؾؼمبايؽؿمسؾكم)م16إبعادماظػؼفحقـذاكمػلمماٌؿقزةمعالعة،محقثمطاغتماظ15اىزائرؼني
رمبممصإغف،م(نمؼـريم"االخؿالفموماظؿؼلقؿ"،مأيمخمؿؾػماٌدارسميفماظػؽرماظدؼينأؽـفمطؾمعاممي

اىاععةمعام اظـؼاصةموم،ٌٍدةمرقؼؾة وم،احملؾل"ماظذيمأرجع خصقصامسؾكم"تفؿقشماًاصموماظؿأطقد
(متطٍقرم2892دائؿم)سؾكماألضؾمإشممشاؼةم بذظؽمومبشؽؾمخطريمومحقثمرػـبعدماالدؿؼاللمسؼقؿؿني،م

مملمؼؽـمػـاكمصؼطمتارؼخمرمسلمومظؽـمأؼضامسؾقمماجؿؿاسقةمعرٍخصمبفا.م.ؾقمماالجؿؿاسقةاظع
مباالغ ماظقاضع ميف ماٌؿصؾ مػذا، ماظقحدة مػاجس مبني موثقؼة مصؾة مػـاك مأن ماظؼقل مإذن ،مؿظامميؽــا

أٍوالمإشممموؼعقدمدؾبمذظؽوادؿقاظةموجقدمعـّؼػمغاصذميفماجملؿؿعماىزائريمظػرتةمعامبعدماالدؿؼالل.م
م ماظـؼايف مثٍؿ ماظدؼين ماالخؿالف مواألغـروبقظقجوغؽران مواىغرايف مملاالجؿؿاسل ماظذي مإشمظؾؾالد مؼرجع

تؾٍقـممؼؽؿـماٌشؽؾمأغفمسـدعامرصعمايظرمسـمػذاماٌؿـقع،مةمسـماظؼاغقن.جاألغـروبقظقجقامخارماسؿؾارمأن
مؿرمظػرتةمعـماظٍزعـ.وادؿماذاضماظؿفذؼبخؿالف.مطانمالأٍنماظطؾؾةمشريمضادرؼـمسؾكماظؿػؽريميفما

مو ماٌفؿ معـ مؼؾدوم،ٍداجطان معا مم،ظلمحلب معـأن ممنعؾ متـؿقة ماإلغزسة مواظػؽر ماألحاديصماع
:موذظؽمباظـظرمإشمماظؿعؼقدماالجؿؿاسلموماظلقادلمظلـقاتمتؾدومأغفامشريمحؿؿقةمحبقثرسماغقة،مات

مأؼضامراظؿادعمسشراظـالثقـات،مومأبعدمعـمذظؽمإشمماظؼرنم مؼعٍد رؼؼةمظإلذارةمإشمماٌلاظؽم.مومػقمعا
ومذظؽمسؾكمسؽسمعامتؼقظفمبفماظقضعقةمبشأنم)مأنمتؽقنماألمساءماظضٍقؼةمٌامملمؼؿؿمهؼقؼف،مواضرتاح
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ومخاصةممإشممأػؿقةم"اظػاسؾني"،مويفمذظؽمإذارةعقضقسةمسؾكمدؾؾمشريمعلؾقطة،مم(اٌؼاربةماٌاطروماجؿؿاسقة
 يفمصرتةمايربمحقثمؼـؾغلماظؿػؽريمبلرسة.

طانمؼـؾغلمأنمزمدثمومسؿامحدثمأحقاغا؟مأيمأنمالمغؼقلمعـالموجبمػـامأاّلمغؿقدثمسٍؿاممػؾ و
اظـاسممغػلفمرمـٍدميفماظقضتأنمنمؼؾؼكموأاحملّؾلمملمؼؽـمضادرامسؾكمم–أنماظـٍلؼماالجؿؿاسلماظدؼينم

ؼلؿنيمؼعؿربونمعـمـخؿالفماظدؼين،ماظذيمؼؿعّؾؼمباٌؿقؿلنيمدؼـقاموماظذؼالضٍدماحملؿؾ،مععمضؾقلما
مععماظٍلؾػقني؟مأملمؼؽـممبؼدورماألعرماظذيم،ؼضاأ أنمرمعؾماظـاسمضادرؼـممذاػمرمعؾفؿميفمتعارض

ما مضؾقل ماالسؾك مسؾك مال ممل مو ماًارجل، معظفره ميف ماالغلاغل مصؿحمإلخؿالف مخالل معـ مايلـة رادة
منمحصؾمعـمضؾؾ؟أإشممأٍعؿفؿ،معاداممأنمذظؽمضدمدؾؼموممظالغؿؿاءاظؾابمظغريماٌلؾؿنيم

دصعينمذظؽمإشممأنمأجدمغػللمأعاممتلاؤلمخاصمومحمٍقر،معـمأجؾمرصعمظؾسمتارسملمومأنمؼ
مصؽر مظقلم،ؾـرشقمةأتؼادؿ ماظؼقعقة مأن معؤٍداػا مامتواظيت ماىـس معصري مدقادلمإلػل م"عصري غلاغل

مم"رؾقعل مازدػاره، مذرط مو مبؾ مغضجمأعرػل معـ مععٍقـة متارسمقة مبػرتة ماإلغلاغقةمؼرتؾط مػقم": عا
األخرى،مم،متـدعجماظقاحدةميفعؿؿقزةبطرؼؼةمفٍؿعةمؼاصات،مشاظؾامعامتؽقنمُعؾـر،مػقمثشقعقجقد،محلبم

 م.17األذؽال"متؿشابؽمومختؿؾط،مومؼقجدمشاظؾا،مومظقسمدائؿا،موحداتمدقادقةمعـمطٍؾماألحفاممو
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