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ؼدسق مابـ مخؾدون ميف ماٌؼدعي مإزن ماسؿؿود مرؤؼي مذوعؾي متؿـوول ماٌوضل ممبكؿؾػم
أبعودهماظلقودقيمواالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼيمواظـؼوصقي.متذطّرغومػذهماظدسقةمبؿفربيم
عدرديمايقظقوتماظػرغلقيماظيتماغؿػضًمسؾكماظؿورؼخماظؿؼؾقديم(اظقضعل)مخاللم
اظـالثقـق وتمعـماظؼرنماٌوضلموأدّلًمظؾؿورؼخماالجؿؿوسلماظذيمودّعمجمولماٌمرّخم
إزنماالضؿصودمواظدميقشراصقومواظذػـقوت.مالمغدّسلمأنّمعومضوظفمابـمخؾدونمػقمسنيم
ايؼّ،ماظؿػلريماظقحقدمظؾؿورؼخ،مبؾمغرىميفمسؿؾفمجمؿقسيمعـماظؼقاسدماٌـففقيم
واظـظرؼيمظؾـوءمتورؼخمجدؼد.م م
صفؾمادؿػودماٌمرخقنماىزائرؼقنماٌعوصرونمعـماظدرسماًؾدوغل؟مأالمتعينم
اٌرجعقي ماًؾدوغقي موووز ماظرؤؼي ماظقرـقي ماظضقّؼي ماظيت مؼؼقم مسؾقفو ماًطوبم
اظؿوررنلميفماىزائر؟مطونمسؾكمػمالءماٌمرخنيمأنمؼعقدوامضراءةماإلرثماًؾدوغلم
إلسودةماالسؿؾورمٌؽودؾفماظعؾؿقيماٌـففقيمظؽـّفؿمملمؼػعؾقا مذظؽ،مٌوذا؟مغلعكميفم
ػذاماٌؼولمإزنماإلجوبيمسـمػذهماألدؽؾيموصؼمعؼوربيمترعلمإزنمتػؽقؽمبـقيماًطوبم
اظؿوررنلماىزائريمواظؽشػمسـمحدودهماظـظرؼيمواٌـففقي .م

أ .حنو علم تاروخ جدود ،القطوعة اخللدونوـة
 .2ابن خلدون وعلم العمران

غؼرأميف مبداؼيماٌؼدعيمأنماظغوؼيمعـمسؾؿماظعؿران -ماظعؾؿماٌؾؿؽر -مػقممتققصم
األخؾور موَِِؼـدرج ماٌشروع ماظعؾؿل ماًؾدوغل ميف مغطوق ماظػفؿ مواظؿػلري مال ماظقصػم
)(1

Université d’Oran, Faculté des sciences humaines, Département d’histoire, 31 000,
Es Senia, Oran, Algérie.
)(2
Centre de recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, 31 000, Oran, Algérie.
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واظؿؼرؼر ،إذ مؼدور مصؽر مابـ مخؾدون محقل معػوػقؿ مأربعي :ماظطؾقعي ،ماالجؿؿوع،م
اظعصؾقي مواٌؾؽ ،مصلحقال ماظعؿران مطوظؾداوة موايضورة مواٌؾؽ مواالضؿصود مواظـؼوصي،م
ؼػلرػو متػلريا معقضقسقو،مأيمأنمأدؾوبفومرؾقعقيميفمطؾماألحقالموإذاماسرتضًم
اظعؿرانمخقارقمالمميؽـمإغؽورػو،مأثؾً مأغفومشريمبشرؼيموبوظؿوظلمالمدنقزمضقوسم
األحداثماظؾشرؼيمسؾقفو.1م م
عومميقزمابـمخؾدونمػقمدراديماظقاضعمدراديمسؼؾقي .مػذاماظقاضعمظقسمجمؿقعم
األحداث ماظيت مؼلردػو ماإلخؾورؼقن موال مؼـظؿقغفو مإال مبوسؿؾور ماظؿالحؼ ماظزعين،م
صفل ميف مغظرػؿ موضوئع مبال ممتققز موظقلً متؾؽ ماألخالق ماجملرّدة ماظيت مؼؿكقّؾفوم
ايؽؿوء،مإمنومجمؿقعماألصعولماظؾشرؼيماظـوويمسـماظؼقىماظؾشرؼيمبعدمأنمغظؿفوم
اظعؼؾ .مصققحمأن ابـمخؾدونمصـػماظؿورؼخمضؿـمسؾقمماظػؾلػيمإذمؼؼقل:م"صفقم
ظذظؽمأصقؾميفمايؽؿيمسرؼؼموجدؼرمبلن م ُؼعد ميفمسؾقعفومخؾقؼ"،2مشريمأغّفمؼؿؿقّزم
سـفو ممبـفٍ مأصقؾ ،مؼؼقل ميف مػذا ماظصدد :م"ومتققصف مإغّؿو مػق ممبعرصي مرؾوئعم
اظعؿران موػق مأحلـ ماظقجقه موأوثؼفو ميف ممتققص ماألخؾور مومتققز مصدضفو معـم
طذبفو 3".م
سؿقعو ،صوظؿورؼخ ميف معػفقم مابـ مخؾدون معودة مواضعقي موععؼقظي ،أعّو ميف مغظرم
اإلخؾورؼني مصفق موضوئع مجزئقي .مطونماٌمرخقنمدوبؼو،مإذاموصػقاماظقضوئعماظؽـريةم
ؼظـقن مأن ماظلؾطي معقزسي مبني مأذكوص مأو مجمؿقسوت متؿشؽؾ محقـو مأو متـػصؾم
حقـومآخر،مظؽـمابـمخؾدونمؼؿعوزنمصققماألحداثماىزئقيمظققدد -مسؼال -مغطوقم
اظلقودي،مإذممبفردمعومترتتّىماٌعطقوتماظؿوررنقيمترتقؾومسؼؾقو،مغصؾ محؿؿومإزنم
صقرةمجمؿؿعمعقزعمتؿقؽؿميفمدريهمضقاغنيماجؿؿوسقيمؼلؿقفومرؾوئعماظعؿران .م
ؼرصضمابـمخؾدونمأنمؼؽقنماظؿورؼخم"حقادثمملمتعؾؿمأصقهلوموأغقاسًًومملمتعؿربم
أجـودفو"موؼـؿؼدمعـفٍماإلخؾورؼني"ماظذؼـمإذامتعرّضقامظذطرماظدوظيمغلّؼقامأخؾورػوم
غلؼو محموصظني مسؾك مغؼؾفو موػؿو مأو مصدضو ،مال مؼؿعرّضقن مظؾداؼؿفو موال مؼذطرونم
اظلؾى ماظذي مرصع مراؼؿفو موأزفر معـ مآؼؿفو موال مسؾي ماظقضقف مسـد مشوؼؿفو مصقؾؼكم
اظـوزرمعؿطؾعومبعد،إزن ماصؿؼود مأحقالمعؾودئماظدوظيموعراتؾفو".4ميفماظقاضع مؼلعك م
 1سؾدمآماظعروي،مثؼوصؿـوميفمضقءماظؿورؼخ،مص.م .67م
 2سؾدماظرشنـمابـمخؾدون،ماٌؼدعي،مص.م .5م
 3اٌصدرمغػلفمص.م .97م
 4اٌصدرمغػلفمص.م .9م
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إزنماظؿلدقسمٌمرخمعـمررازمجدؼدمعؾؿّ م"مبكخذمعؿعددةموععورفمعؿـقسي موحلـم
غظرموتـؾًمؼػضقونمبصوحؾفؿومإزنمايؼموؼـؽؾونمبفمسـماٌزالت واٌغوظطمألنماألخؾورم
ق َّؽؿ مصقفو مأصقل ماظعودة موضقاسد ماظلقوديم
إذا ماسؿؿد مصقفو مسؾك مجمرد ماظـؼؾ مومل متُ َِ
ورؾقعيماظعؿرانمواألحقال ميف ماالجؿؿوعماإلغلوغلموال مضقسماظغوئىمعـفومبوظشوػدم
وايوضرمبوظذاػىم"5أصؾقًمالمتػلمبوظغرضمإذم"اظغوؼيمععرصيمأدؾوبماظقضوئعم
وأصقهلو".مرنؿؾػماٌمرخماظـؿقذجلمسـماإلخؾورؼنيمألغّفمارتؼكمإزنمجمولماظؿـظريم
(اظؿقؼقؼ مواظـظر) مورنؿؾػ مسـ ماظػالدػي مألغف مصصؾ ماألخالق مسـ ماظؿورؼخ .مإغّفم
ُؼعؿؾماظعؼؾميفمترتقىموهؾقؾماألسؿولماٌؿقظّدةمسـمإرادة ماإلغلون .مؼؼقلميفمػذام
اظصدد" :ذنؿوجمصوحىمػذاماظػـمإزنماظعؾؿمبؼقاسدماظلقوديمورؾوئعماٌقجقداتم
واخؿالف ماألعؿ مواظؾؼوع مواألسؿور ميف ماظلقّر مواألخالق مواظعقائد مواظـِِّقؾ مواٌذاػىم
ودوئر ماألحقال مواإلحوري مبويوضر معـ مذظؽ مومموثؾي معو مبقـف موبني ماظغوئى معـم
اظقصوقمأومبقنمعـماًالفموتعؾقؾماٌؿػؼمعـفومواٌكؿؾػمواظؼقوممسؾكمأصقلماظدولم
واٌؾؾ موعؾودئ مزفقرػو موأدؾوب محضقرػو مودواسل مطقغفو موأحقال ماظؼوئؿني مبفوم
وأخؾورػؿمحؿكمؼؽقنمعلؿقسؾومألدؾوبمطؾمحودثمواضػومسؾكمأصقلمطؾمخرب".6م م
واظقسلمبوظؿغقّرمذرطمعـمذروطماظؽؿوبيماظؿوررنقيم"وعـماظغؾطماًػلميفماظؿورؼخم
اظذػقلمسـمتؾدلماألحقالميفماألعؿمواألجقولمبؿؾدلماألسؿور موعرورماألؼومم وػقمداءم
دوي مذدؼد ماًػوء مإذ مال مؼؼع مإال مبعد مأسؼوب معؿطووظي مصال مؼؽود مؼؿػطـ مظف مإالم
اآلحودمعـمأػؾماًؾقؼيمومذظؽمأنمأحقالماظعوملمواألعؿموسقائدػؿموحنؾفؿمالمتدومم
سؾكموتريةمواحدةموعـفوجمعلؿؼرمإمنومػقماخؿالفمسؾكماألؼوممواألزعـيمواغؿؼولمعـم
حولمازنمحولموطؿومؼؽقنمذظؽميفماألذكوصمواألوضوتمواألعصورمصؽذظؽمؼؼعميفم
اآلصوقمواألضطورمواألزعـيمواظدول .7"...م

 .1اإلذكالوة اخللدونوة

ؼصدر مسـ مابـ مخؾدون موسل متوررنل محود مجعؾ ماػؿؿوعف مبوظؿورؼخ مضقؼوم
وسؿقؼو،ذظؽ مععـك ممتققزه مبني م"زوػر مال مؼزؼد مسـ ماألؼوم مواظدول مواظلقابؼ معـم
 5اٌصدرمغػلفمص.م.7

م

 6اٌصدرمغػلفمص.م .95م
 7اٌصدرمغػلفمص.م .95م
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اظؼرون ماألوزن ،موبورـ :مغظر موهؼقؼ موتعؾقؾ مظؾؽوئـوت موعؾودئفو مدضقؼ موسؾؿم
بؽقػقوتماظقضوئعموأدؾوبفومسؿقؼ" .8م
ؼعقدمػذاماظقسلمايودمإزنماخنرارف ميفمحقوةمسصرهماخنرارومطؾقو:مدقودقوموثؼوصقو.م
طؾ ماظدرادوت ماًؾدوغقي متمطد مأغّف مطون مذوػدا مممقزا مسؾك مزعوغف ،مادؿطوع مأنم
ؼؽشػمسـمحؼقؼيموضوئعفمحنيمرتّؾفومترتقؾومؼلؿـدمإزنمعػوػقؿمسؼؾقيمواضقي،9صؾؿم
ؼؽـ ماػؿؿوعف مبوظؿورؼخ معـ مأجؾ متقثقؼ معلوئؾ مدؼـقي مطؿو مصعؾ ماٌمرخقن ماظعربم
حني مربطقا ماظؿورؼخ مبوظعؾقم ماظـؼؾقي ،موال معـ مأجؾ مربطف مبوألخالق مطؿو مصعؾم
اظػالدػيم(علؽقؼف ،ماظػورابل) ،مبؾمعـمأجؾمادؿـطوقمحقادثماٌوضلمواالدؿعوغيم
بفومظػفؿمايوضر:محوضرمسوملمإدالعلمذفدمتراجعوتموطقارثمالمغظريمهلو.مػذام
ععـكمضقظف:م"إذامتؾدظًماألحقالمسنؾيمطلَغَّؿومتؾدّلماًؾؼمعـمأصؾفموهقّلماظعوملم
بلدرهموطلغّفمخؾؼمجدؼدمومغشلةمعلؿلغػيموسوملمحمدث...مصوحؿوجمٌـمؼدونمتؾؽ
األحقال" .موالمرنؿؾػماٌشرقماإلدالعل مسـماٌغربميف ماألزعي مإذمؼؼقل:م"وطلغلم
بوٌشرقمضدمغزلمبفمعو مغزلمبوٌغربمسؾكمغلؾؿفموعؼدارمسؿراغفموطلمنو مغودى مظلونم
اظؽقن ميف ماظعومل مبوًؿقل مواالغؼؾوض" .موسـ ماظرطقد ماظعؾؿل ماظذي مرول ماظعوملم
اإلدالعل معـذ ماظؼرن ماظرابع مسشر ،مؼمطد م"اظعؾقم ماظققم مطلغّفو ماغؿؼؾً مإزن ماظعدوةم
اظشؿوظقيمعـماظؾقرموحنـمندماآلنميفمروعومويفمشريػومسؾؿوءمطـريونمؼفؿؿقنمبفذهم
اظعؾقمموطدغومحنـمغػؼدػوميفمحمقطـوموزعوغـو"12.م م
ظؿقؾقؾمآظقوتماألزعي،مذنؿوجماٌمرخمإزن موووزماظػفؿماظؿوررنلماظؿؼؾقديموإزنم
اسؿؿودمرؤؼيمذوعؾيمتؿـوولماٌوضلممبكؿؾػمزقاػرهماظلقودقيمواالجؿؿوسقي واالضؿصودؼيم
واظـؼوصقي .مؼؼقل :م"إسؾؿ مأغّف مٌّو مطوغً محؼقؼي ماظؿورؼخ مأغّف مخرب مسـ ماالجؿؿوعم
اظؾشريماظذيمػقمسؿرانماظعوملموعومؼعرضمظطؾقعيمذظؽماظعؿرانمعـماألحقال معـؾم
اظؿقحش مواظؿكغس مواظعصؾقوت م وأصـوف ماظؿغؾى مظؾؾشر مبعضفؿ مسؾك مبعض موعوم
ؼـشلمسـمذظؽمعـماٌؾؽمواظدولموعراتؾفوموعومؼـؿقؾفماظؾشرمبلسؿوهلؿموعلوسقفؿمعـم
اظؽلىمواٌعوشمواظعؾقممواظصـوئعمودوئرمعومذندثميفمػذاماظعؿرانمبطؾقعؿفمعـم
األحقال" .13م
8مابـمخؾدون،ماٌؼدعي،مص.م .5م

مBonte, P. (1991), Ibn Khaldoun et la science Anthropologique, p. 47-60
 12ابـمخؾدون،ماٌرجعماظلوبؼ ،ص.365 .

 13ابـمخؾدون،ماٌؼدعي،مص.945 .
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ُؼذطّرغومابـمخؾدونميفمػذهمايوظيممبدرديم"ايقظقوت"ماظػرغلقيماظيتماغؿػضًم
سؾك ماظؿورؼخ ماظلقودل مخالل ماظـالثقـقوت معـ ماظؼرن ماٌوضل موأدلً ماظؿورؼخم
االجؿؿوسلماظذيمودّعمجمولماٌمرخمإزنماالضؿصودمواظدميغراصقومواظذػـقوت...شريمأنم
اٌؼورغيمتؿقضػمسـدمػذامايدمألنمابـمخؾدونميفمعشروسف،مبؼلمعؼقدامبوظؼقاظىم
اظـظرؼيماألردطقي،مأيمأغّفمأرادمإغشوءمتورؼخمجدؼدممبػوػقؿمضدمييمطوظصقرةمواٌودةم
واظعقائد مواٌزاج مواظطؾع مواظطؾوئع مبقـؿو ماظؿورؼخ ماالجؿؿوسل مسؾؿ مورؼيب 14مؼؼقمم
سؾك ماظػؿقحوت ماٌعرصقي مواٌـففقي ماظيت مهؼؼً ميف ماظؼرن ماظعشرؼـ م(اٌـوػٍم
ايدؼـيمطوٌـفٍماظؽؿلمواٌـفٍماظؾـققيمواألغـروبقظقجقوماظـؼوصقي .)...م

 .3املنهجوة التارخيوة

ؼماخذ مابـمخؾدونمطوصيماٌمرخنيمسؾكمسدممعراسوتفؿمظؼوغقنم"رؾوئعماظعؿران"م
صقؿومؼـؼؾقنمعـمأخؾورموؼروونمعـمضصص .مصوجملؿؿعماظؾشريمظفمرؾوئعفماًوصيم
وسقارضف ماظذاتقي ،متؿفؾك ميف مضقاسد مداخؾ ماظعؿران متـظّؿ ماظعالضوت مبني ماألجزاءم
وتؿقؽؿميفمدريهموتطقره.مؼعينمذظؽمأنّمايقادثماظؿوررنقيمتؼعمسؾكمصقرمععقـيم
ومأذؽولمحمددةمالمميؽـمأنمغؿفوػؾفو .م
إنّ معـفٍ ماىرح مواظؿعدؼؾ ماظذي متؾـوه ماٌمرخقن ماظلوبؼقن مال مؼػل مبلشراضم
اظؿورؼخ موعطوظؾف موال مذنؿقفؿ معـ ماظقضقع ميف ماٌغوظط مواألوػوم ،مصوظؿعدؼؾ معـفٍم
علؿـؾط معـ مسؾؿ مايدؼٌ موال مؼصؾح مإال ميف ماألحودؼٌ ماظـؾقؼي مألغّفو ميف ماظغوظىم
"تؽوظقػ مإغشوئقي" مأوجى ماظشورع ماظعؿؾ مبفو معؿك محصؾ ماظظـ مبصدضفو م،أعّوم
اإلخؾور مسـماظقضوئعمصالمبدّ ميفمصدضفوموصقؿفومعـماسؿؾورم"اٌطوبؼي"مععمرؾوئعم
اظعؿرانمظذظؽموجى مسؾكماٌمرخمأنمؼـظرمأوالميفمإعؽونموضقسفو مإذمصوئدةماإلغشوءم
عؼؿؾليمعـفموصوئدةماًربمعـفموعـماًورجمبوٌطوبؼي .15مصويدؼٌمؼؽقنمصقققوم
بوظـظرمإزنماغؿلوبفماألطقد مإزن ماظـيبم(ص)مالمبوظـظرمإزن معضؿقغفم(غصمايدؼٌم
شريمضوبؾمظؾؿـوضشيمألغّفمطالمماظردقل).مأعوماألخؾورماظؿوررنقيمصؿللظيماظصدقمصقفوم
ععرّضيمظؾؿلوؼؾ،مظذظؽمطونمالبدّ معـمغؼدماًربمأوالم"صالمؼرجعمإزن متعدؼؾماظرواةم
حؿكمؼعؾؿمأنّ مذظؽماًربميفمغػلفمممؽـمأومممؿـع" 16.مصنذا مطونمعلؿققال،مصالم
15

Magani, M., Histoire et sociologie, chez ibn khaldoun, Alger, ENAG, p. 61.
ابـمخؾدون،ماٌؼدعي،مص.98 .مم م

14

 16ابـمخؾدون،ماٌؼدعي،مص.455 .
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صوئدة مظؾـظر ميف ماظؿعدؼؾ مواظؿفرؼح موأعّو مإذا مطون مممؽـو مصال مبد معـ ممتققصفم
ومتققصف مإغّؿو مػق ممبعرصي مرؾوئع ماظعؿران .مؼؼقل :م"صوظؼوغقن ميف ممتققز مايؼ معـم
اظؾورؾميفماألخؾورمبوإلعؽونمأو ماالدؿقوظيمأنمغـظرميفماالجؿؿوعماظؾشريماظذيمػقم
اظعؿرانمومنقزمعومؼؾقؼفمعـماألحقال مظذاتفمومبؼؿضكمرؾعفموعومؼؽقنمسورضومالم
ُؼعؿد مبف ...موإذا مصعؾـو مذظؽ مطون مذظؽ مظـو مضوغقغو ميف ممتققز مايؼ معـ ماظؾورؾ ميفم
األخؾور 17"....م
ؼذطر مابـ مخؾدون مسددا معـ ماٌغوظط مواألوػوم ماظيت متـوضؾفو ماإلخؾورؼقن مدونم
متققصمطقودثيمعدؼـيماظـقوسماظيتمغؼؾفوماٌلعقديم:م"وإغّفو معدؼـيمطؾّ مبـوئفوم
حنوسمبصقراءمدفؾؿودي مزػرمبفومعقدكمبـمغصريميفمشزوتفمإزنماٌغربموأغّفومعغؾؼيم
األبقابموأنّماظصوسدمإظقفو معـمأدقارػومإذامأذرفمسؾك ايوئطمصػؼمورعكمبـػلفمصالم
ؼرجعمآخرماظدػرميفمحدؼٌمعلؿققؾمسودةمعـمخراصوتماظؼصوصموصقراء مدفؾؿوديم
ضدمغؼضفوماظرطوبمواإلدالء .موملمؼؼػقامهلذهماٌدؼـيمسؾكمخربمثؿمأنّ مػذهماألحقالم
اظيت مذطروا مسـفو مطؾفو معلؿققؾ مسودة معُـَِوف مظألعقر ماظطؾقعقي ميف مبـوء ماٌدنم
واخؿطورفوموأنّ ماٌعودنمشوؼيماٌقجقدمعـفومأنمؼصرفميفماآلغقيمواًُرثكموأعومتشقدم
عدؼـيمعـفومطؿومتراهمعـماالدؿقوظيمواظؾعد .18"...م
ال مغدّسل مأنّ معو مضوظف مابـ مخؾدون مػق مايؼ مسقـف ،ماظؿػلري ماظقحقد مظؿورؼخم
اٌغربماإلدالعل،مبؾمغرىميفمأسؿوظفمتعؾقالتمسوعيموجوععيمألحداثمتوررنقي،م
أيمضقاسدمظؿشققدمتورؼخمجدؼد.م َأ َِومملمؼؼؾمػقمغػلفمإنمػدصفمعـمطؿوبيماٌؼدعيمػقم
هدؼدمضقاسدمتلوسدماٌمرخمسؾكمغؼدموصرزماألخؾورماٌروؼي؟مصققحمأنّ متورؼخمابـم
خؾدونمظقسميفمعؼدعؿفمبؾميفماجملؾداتماٌؾقؼيمبفو،موػقمتورؼخمالمؼؿؿقزمطـريام
يف مغظرماىؿقعمسؾكمأسؿولمعمرخنيمآخرؼـمعـؾمابـمحقونموابـمسذاري،مشريمأنّم
ػذامأعرمالمؼـؼصمعـمضقؿيمابـمخؾدونمطؿػؽرمسظقؿ .م
خالصومظغريه،مدرسمسوٌـومسالضوتماظؾدوموايضرمجوسالمعـفوماظعوعؾماحملرّكم
ٌومؼلفّؾفماظؿورؼخمعـمأحداثمدقودقيمحربقيمواضؿصودؼيموثؼوصقيمدردفومأدودوم
يفمايؼؾيماظيتمسوذفو:ماظـصػماظـوغلمعـماظؼرنماظرابعمسشر،مثؿمارتؼكمعـفومإزنم
درادي ماٌؿوظؽ ماٌغربقي ماظلوبؼي .مبؼك موصقو مٌـففف ماظؿوررنل موضرؼؾو معـ ماظقثوئؼم
 17اٌصدرمغػلف،مص.98 .

 18ابـمخؾدون،ماٌؼدعي،مص.97 .
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اٌؿقصّرةمظدؼفمضدمغؼؾؾمأومغرصضمتػلريهمطؾقومأومجزئقو،مظؽـمالمدؾقؾمإزنمإغؽورمأغّفم
عـمسؿؾمعمرخمصذٍ.
المدنقزمأن منعؾمعـمابـمخؾدونماٌمرخماألولمواألخريميفماٌغرب،مطؿومالم
ميؽـمأنمغػلّرمعغربماألعسمواظققممبلضقالمابـمخؾدون،مصؿـفٍماظؾقٌماظؿوررنلم
ؼؼقدغومإزنمرصضماظؿػلريماىوػز ،موظقسمعـمحؼـومأنمنعؾمعـمابـمخؾدونمابـم
اظؼرن ماظعشرؼـ مأو ماظقاحد مواظعشرؼـ موال محؿك مابـ ماظعصر مايدؼٌ ،مشري مأنم
االدؿػودةمعـفمممؽـيمألغّفممنقذجماٌمرخماٌؾدع:معـففومومرؤؼي.مػذامػقمدرّماظدرسم
اًؾدوغل.

ب .حدود اخلطاب التارخيي يف اجلزائر املعاصرة :بني األداس
املعريف واحملتوى اإلودوولوجي

طقػمؼؽؿىماٌمرخقنماىزائرؼقنماظؿورؼخموتورؼخماىزائرمبشؽؾمخوص؟مػؾم
ادؿقسؾقاماظدرسماًؾدوغل؟مأالمتعـكماٌرجعقيماًؾدوغقيموووزماظرؤؼيماظقرـقّيم
اظضقؼيماظيتمؼؼقممسؾقفوماًطوبماظؿوررنلميفماىزائر؟ م
تؾؽ ماألدؽؾي مدـقوول ماإلجوبي مسـفو معـ مخالل مادؿعراض مخصوئصم
األدطقشراصقوماىزائرؼيماٌعوصرةموهؾقؾمآظقوتفوماٌعرصقيمواإلؼدؼقظقجقي .م
يف ماىزائر ممل مؼفؿؿ ماٌمرخقن مبػؽر مابـ مخؾدون مو ممل مذنووظقا م -مسؿقعو م-م
االدؿػودة معـف م– مبقصػف مرؤؼي محدؼـي مظؾؿورؼخ ،موزػقه مطؿصدر متوررنل معـؾم
اٌصودرماظؿوررنقيماٌغوربقيماألخرى،مظقسمإال.مٌوذا؟ م
عـذ مغشلة ماٌدردي ماظؿوررنقي ماىزائرؼي ميف ماظـالثقـقوت معـ ماظؼرن ماٌوضل،م
اغشغؾ ماٌمرخقن ماىزائرؼقن مبؾـوء متورؼخ مورين مسرب ماظلفول معع ماٌمرخنيم
االدؿعؿورؼني .موضد مأشرى مابـ مخؾدون ماٌمرخني ماظػرغلقني مواسؿربوه معمرخ ماٌغربم
األول مواألخري ،مألغف مطون مؼؾدو مهلؿ موطلغف مؼعطل متعؾقال معؼـعًًو مظؿلخر مػذه ماٌـطؼيم
وتعـرػوماظدائؿميفمأحضونماظالتورؼخ .م
عـمؼؾفلمإزنماظـؿطماظؿعؾقؾلماًؾدوغلمؼؿقزنمبوظؿؾعقيماظػؽرةماظؼوئؾي:مإنّماٌغربم
دندمغػلفمبودؿؿرارمسؾكماًطماظػوصؾمبنيماظؿورؼخمواظالتورؼخموأغّفمؼـػكمعلؾؼوم
أنمؼؽقنمظؾفزائرؼنيمإرادةمسنوسقي،معصريامعشرتطو ،مدقوديمواسقي .موعـمؼؼقلم
بفذامؼـػلمبوظضرورةمضقومماظدوظيموبزوغماظؿورؼخ...مػذهمػلمسؼقدةماٌمرخماظقرين .م
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غؾؿحمػذهماظػؽرةمسـدمسددمعـماٌمرخنيماىزائرؼنيماظذؼـمحووظقاماظؿـظري عـؾم
عصطػك ماألذرف موحمل ماظدؼـ مجـدر موشريػؿو ...مؼـدد معصطػك ماألذرفم
بوظؿلوؼالتماٌغرضيمظؾؿمرخنيماالدؿعؿورؼنيمضوئال:م"حوولماظؾوحـقنمذووماظـزسيم
االدؿعؿورؼيم-مسؾـوم-متشقؼفماإلرثماًؾدوغلمسربمضراءةمدرؼعي ،عؿلرسيمظؽؿوبم
اٌؼدعي.مصؾدامهلؿمتورؼخماٌغربموطلغّفمتورؼخمضؾوئؾمسربقيمتعقشمسؾكماظلؾىمواظـفىم
وضؾوئؾمبربرؼيمشورضيميفماظـزاسوتموايروب...مزقاػرمتوررنقيمدأبقامسؾكمذرحفوم
وتؽرارػوميفمدقوقمإؼدؼقظقجقومادؿعؿورؼيمتؼقممسؾكماهلقؿـيمواالحؿؼور".مإنّمشرضم
ػمالءماظؾوحـنيمعـمعودؽقريموشقتققفموبرتراغدمعرورامجبونمعريموصورغلمودؼؾورعلم
وشريػؿ مطون مشنؾ ماظؼورئ مسؾك ماالضؿـوع" مبػؽرة ماظؿػقق ماألوروبل مألنّ مأروبو متـعؿم
بوالدؿؼرارمواظلؾؿمومدعودةمالمشؾورمسؾقفو" .19م
وؼعوتىمحملماظدؼـمجـدرمابـمخؾدونمألغّفمأضرماظــوئقوت:م"اظرببرميفمعقاجفيم
اظعرب ،م ايضرميفماٌقاجفيماظؾدو...مصـفوجيميفمعقاجفيمزغوتيموملمؼعؿؾمسؾكم
تؽرؼسمصؽرةموحدةماظشعىموصؽرةماظقرـمسربماظؿورؼخ...مصوظدوظيميفمغظرهمضوئؿيم
سؾكماظغؾؾيمواظرسقيمسؾكماإلذسونمواًضقعموالموسلمشريماظقسلماظدؼين،20"...أعّوم
اظشقخمعؾوركماٌقؾلمصؼدماسؿربهم"عمرخوميفمخدعيماظدولماظرببرؼيماظؼوئؿيم-ماٌرؼـقيم
21
واظزؼوغقيمسؾكماًصقص"-مٌومػوجؿماهلالظقنيموغعؿفؿمبوظػلودمواًراب...
طون مسؾك ماٌمرخني ماىزائرؼني مأن مؼعقدوا مضراءة ماإلرث ماًؾدوغل مإلسودةم
االسؿؾورمألبعودهماظعؾؿقيمواٌـففقيمشريمأغفؿمملمؼػعؾقامذظؽ.مٌوذا؟مؼعقدمذظؽمإزنم
زروف متؽقؼـ ماٌمرخني ماىزائرؼني موإزن مرؤؼؿفؿ مإزن مسؾؿ ماظؿورؼخ ،مصؽؾ متورؼخم
ورينمذن قؾمإزنماظؿورؼخماظلقودلمأيمدنعؾمعـماألحداثماظلقودقيمجموالمعػضالم
ظؾدرادي مواظؾقٌ .مأعو ماإلذؽوظقي ماظؿوررنقي ماًؾدوغقي مصنغّفو متلعك مإزن متلدقسم
اظؿورؼخماالجؿؿوسلمؼؼقممسؾكموووزماظظوػرةماظلقودقيموتـوولماظظوػرةماظؿوررنقيم
بلبعودػوماظلقودقيمواالجؿؿوسقي،ماالضؿصودؼيموايضورؼي،ماظـؼوصقيمواظػؽرؼي .م
19

Lacheraf, M., Ecrits didactiques, p. 187.
Djender, M., introduction à l’histoire de l’histoire de l’Algérie, Alger 2eme édition,
ENAG, p187.
 21عؾوركمعقؾل،متورؼخماىزائر...مجم،9مصم 586مؼؼقلمطذظؽ:م"ومأختذمطؿوبماظػرغلووؼيمعؾوظغوتمطؿوبم
20

اظعربقيمدؾؿومظـؾىماظعرب"...ماتفوعوت"مػلمشقضمعـمصقضمرؼحماٌلقققيماظؼرونماظقدطكموروحماالدؿعؿورم
اظعصري" .م
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 .2خصائص األدطوغراػوا اجلزائروة املعاصرة

2 .2مطؾمخطوبمتوررنلمتؿقؽؿمصقفمسنؾيمعـماظعقاعؾمعـفومذروطماظؿلظقػم م
واظؿصقراتمحقلماإلغلونمواجملؿؿعمواالخؿقوراتماٌـففقيماظصرذنيمأوماظضؿـقي.م
إنماظؽؿوبوتماظؿوررنقيميفماىزائرماٌعوصرةمهؿؾممسوتماظقاضعماظػؽريماظراػـ.م
صفل متضعـو مأعوم مإغؿوجوت متـؿؿل مإزن مأزعي مصؽرؼي مواضقي .مإنّ ماظؼطقعي مععم
اإلؼدؼقظقجقو ماظقرـقي ماظؿؼؾقدؼي مضرورؼي مألنّ ماٌؼوربوت ماظقرـقي ماظضقؼي محوعؾيم
ظعـوصر مإؼدؼقظقجقي محودّة مهقل مدون ماظطرح ماهلودئ مظؾؿلوؤالت مواظػرضقوت موػلم
تؼوبؾماظؿعؿقؿماالدؿعؿوريمبؿعؿقؿمآخرمظقسمإالّ .م
متورسماألدطقشراصقوماالدؿعؿورؼيماظػرغلقي،مبشؽؾمواضح،متلثريامبوظغًًومسؾكم
اووػوت ماألدطقشراصقو ماىزائرؼي ماٌعوصرة مووزوئػفو ماظػؽرؼي مواالجؿؿوسقي.م
ظؾؿذطري :مغشلت ماٌدردي ماظؿوررنقي مايدؼـي ميف ماىزائر مخالل ماظـالثقـقوت معـم
اظؼرنماٌوضل،مععمعػؽرؼـمارتؾطقامجبؿعقيم"ماظعؾؿوءماٌلؾؿني"مطـؿؾوركماٌقؾلموتقصقؼم
اٌدغل،مثؿمتؾؾقرتمعالحمفومععمعػؽرؼـمآخرؼـمارتؾطقامحبزبماظشعىماىزائريم
طؿقؿدمذرؼػمدوحؾلموعصطػكماألذرف ..م
وعـذ مغشلتفو ،ماسؿربت ماىدل معع ماٌدردي ماظؿوررنقي ماالدؿعؿورؼي مشوؼؿفوم
اظؼصقى .مصوالػؿؿوممبوظؿورؼخ،ميفمغظرماٌمرخنيماىزائرؼنيمعرتؾطممبللظيماهلقؼيم
اظقرـقيموبـوءماظدوظيماظقرـقي .مصؿؼوبؾمحرطيماظؿغرؼىماالدؿعؿوريماظيتمتؼقممسؾكم
غَِػْل معؼقعوت ماظدوظي مواألعي ميف ماٌلؿعؿرات ،مأدّس ماٌمرخقن ماىزائرؼقن محرطيم
ععوطلي مترعل مإزن ممتفقد ماألعي وأدطرة معوضقفو .مورشؿ مهؼقؼ ماالدؿؼالل مدـيم
 ،5969معوزال ماظلفول ماجملرد معع ماظـؿدردي ماالدؿعؿورؼي مسؾك مرأس مجدولم
األسؿولمظؾؿلظقػماظؿوررنلميفماىزائر22م م
داخؾمػذهماٌقاجفيماإلؼدؼقظقجقيماظصرذني،متصوغماألدسماظـظرؼيمواٌـوػٍم
اظيتمهددمإذؽوظقوتماٌمرخنيماىزائرؼنيموتقجفمأحبوثفؿموعقضقسوتفؿ.مميؿوزم
اظؿلظقػ ماالدؿعؿوري مبؿقدقع معػفقم ماظقثقؼي ،مإذ مذرع ماظؾوحـقن ماظػرغلققن ميفم
ايػرؼوت مودفؾقا مرواؼوت مذػقؼي موسنعقا ماظقثوئؼ ماٌؽؿقبي ماألجـؾقي ،مرمسقيم
طوغًمأممأدبقي،مثؿمودعقامعػفقمم"اظقاضعي"مبؿقدؼدمععـكماظدوظيمصؾؿمتعدمتعينم
سـدػؿماٌدّةماظزعـقيماظيتمتلؿؼؾمبويؽؿمخالهلومسنوسيمعؿغؾؾيمبؾمأصؾقًمتعينم
 22شوملمحمؿد،مواضعماألدطقشراصقوماىزائرؼيمضؿـماظػؽرماظعربلمسؾكمعشورقماظؼرن.95 ،
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جمؿقع ماٌمدلوت ماظيت مولد ماظلؾطي ماظعؾقو .مسؾك مػذا ماألدوس ،مأصؾح مسؾؿم
اظؿورؼخمذنؿؾماووػومومعـطؼومواضقني موأضقؿمصقفماظؿقؼقىماظـالثلماٌؿداولميفم
اظؿورؼخماألوروبلموادؿؾدظًمصؽرةماظدورةماًؾدوغقيمبػؽرةماظؿؼدم .ماغطالضو معـمػذهم
اٌؼدعوت،مطونماٌمرخماال دؿعؿوريمذنؽؿمسؾكماظؿورؼخماىزائري،مصؼولمإغّفمتورؼخم
غوضصموعؿعـرمودوراغلموضولمإغفمتورؼخمشوعض،متورؼخمضؾوئؾمعؿـوحرة ....م
صوظؿورؼخ ماالدؿعؿوري محمدود مبنروره ماإلؼدؼقظقجل ،مررح ماظػرتة ماإلدالعقيم
بؽوعؾفو ميف مإرور مسفد متؼفؼر موشؿقض مبني مسفد ماظقجقد ماظروعوغل موسفد ماظدوظيم
االدؿعؿورؼيمايدؼـي ،ومبومأنماظؿورؼخماالدؿعؿوريمعؾلء مبوألحؽومماظلؾؾقي،مغشلم
اظؿلظقػ ماىزائري موأخذ معودّتف معـ ماألدطقشراصقو ماالدؿعؿورؼي مظؽـف مسورضفو ميفم
أحؽوعفوموعراعقفومإالمأغفمواصؼفوميفمعـوػففو.مصوظؿلظقػماظؿوررنلماظقرينمجدؼدم
بوظـلؾي مٌو مدؾؼف معـ متلظقػ متوررنل متؼؾقدي ،مظؽـف مبوظـلؾي مٌلؿقى ماظؾقٌم
اظؿوررنلماٌعوصرمتؼؾقديمطوظؿلظقػماالدؿعؿوري،مؼعؿؿدمعـؾفمسؾكماظقثقؼيماٌؽؿقبيم
رمسقيمأومذكصقي،مؼقظلماػؿؿوعوموادعومظؾقدثماظلقودلموذنؽؿمسؾقفمعـمزاوؼيم
عػفقمماظدوظي .23م
 1 .2هومنة التوار اإلصالحي
ؼعقدمػذاماظقضعمإزنمسقاعؾمعـفو:مزروفمتؽقؼـماٌمرخنيماىزائرؼني.
ؼؿؽقن ماٌمرخقن ماىزائرؼقن معـ مصرؼؼني ،ماألول معرتؾط مجبؿعقي م"اظعؾؿوءم
اٌلؾؿني"مواظـوغلمعؿصؾمبويرطيماالدؿؼالظقي .مصوألولمععربميفمجمؿؾف،مذنؿؽرم
دوحي ماظؿعؾقؿ مواظؿلظقػ مواظـوغل معػرغس مؼـشط مأدودًًو ميف مدوحي ماظؿلظقػ معـذم
تعرؼى ماظؿورؼخ ميف ماىوععي مخالل ماظلؾعقـقوت معـ ماظؼرن ماٌوضل ،مورشؿ مبعضم
اظؿؾوؼـ ،مصننّ ماظػرؼؼني مؼؿكذان معـ ماظؿورؼخ ماظلقودل مجموالً مألحبوثفؿو ،مصطؾقعيم
تؽقؼـ ماظػرؼؼنيمهقلمدونموووزػؿومظؾؿورؼخماظلقودلموألنّ ماغؿؿوءػؿومظؾقرطيم
اظلقودقيماىزائرؼيمجبـوحقفومصؾغمرؤؼؿفؿومإزنمسؾؿ اظؿورؼخ.مصوظؿورؼخميفمغظرػؿوم
ؼذوب ميف ماظلقودي مأو مؼؿؿوػك مععفو ،موؼؽقن مدور ماٌمرخ ميف مػذه مايوظي مدراديم
األحداث ماظلقودقي م(سلؽرؼي مودؼؾؾقعودقي) موايؽؿ مسؾقفو موصؼو مٌققظفم
اإلؼدؼقظقجقي،صقؿققّ لمبذظؽمإزنمررفميفماظصراسوتماظلقودقيماٌوضقيموايوضرةم
 23سؾدمآماظعروى،مجمؿؾمتورؼخماٌغرب،م(ج،)5مص.م.55- 51
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ؼقزّعمذفوداتماظـضولمهلمالءموتفؿماًقوغيمألوظؽؽ موؼؿغوصؾمسـمعفؿؿفماألدودقيم
اظيت متؿؿـؾ ميف مدرادي ماظقاضع موهؾقؾف مهؾقال مسؾؿقو مخدعي مٌعقور مايؼقؼيم
اظؿوررنقي .م
ؼؽرّس ماظؿق ور ماإلصالحل ماٌؿؿـؾ ميف مسنعقي م"اظعؾؿوء ماٌلؾؿني" موورثؿفو مبعدم
االدؿؼاللمػقؿـيمسؾكماالدطقشراصقوماىزائرؼيماٌعوصرة.مؼلؿـدمػذاماظؿقورمإزنمرؤؼيم
وعـوػٍمؼقزػفوميفمجمولماظؿورؼخ.متؿفلدمرؤؼؿفمإزنماظؿورؼخمبوإلووهمإزنماظؿعوعؾم
عع مصرتات متوررنقي مععقـي مدون مشريػو مو متؿؿـؾ ميف ماظعصقر ماالدالعقي مو"اظعفد
اظعـؿوغل"مواٌؼووعيماٌلؾقي...مإنّمػذاماالغؿؼوءمالمرنضعمإزنمدواصعمسؾؿقيمبؼدرمعوم
رنضعمإزنمتقجفمإؼدؼقظقجلمؼلعكمإزنمإبرازماظؾعدماإلدالعلميف متورؼخماىزائرم
وتضكقؿف .م
إن ماظصراع ماظـؼويف مبني م"اٌعرّبني" مو"اٌػرغلني" مػق ماظذي مدصع ماٌمرخنيم
اإلصالحقني مإزن مسدم ماالػؿؿوم مبوظؿورؼخ ماظؼدؼؿ مواالحفوم مسـ متـوول ماظؿقوراتم
اظلقودقي مواالجؿؿوسقي ماظيت مال مترتؾط مجبؿعقي م"اظعؾؿوء ماٌلؾؿني" .موؼؿعوعؾ مػذام
اظػرؼؼ معـ ماٌمرخني معع ماظؿورؼخ ممبـوػٍ موؿع مبني متراث ماالدطقشراصقو ماظعربقيم
اظؿؼؾقدؼي موتراث ماٌدردي ماظقضعقي ماظيت متلثروا مبفو مأثـوء متؽقؼـفؿ ميف مجوععوتم
اٌشرق ماظعربل ،مصنذا مطوغقا مؼلؿعؿؾقن معـفٍ ماظـؼد ماظؿوررنل مصنغفؿ مؼلؿعؿؾقغفم
ظؿػـقدمأضقالماٌمرخنيماظغربقنيموالمؼلؿعؿؾقغفميفمغؼدمذفوداتماٌمرخنيماظعربم
ألغّفؿمؼـظرونمإزنماٌوضلماظقرينمواإلدالعلمغظرةمورؼدؼيموميقؾقنمإزنماظؿزوؼؼم
سؾكماظطرؼؼيماظروعوغلقي .م
إنّ ماظؼراءات ماظؿقؾقؾقي مايدؼـي ماظيت مأغؿفؿفو ماٌدارس ماٌـففقي ماٌعوصرةم
طوٌـفٍ ماظؾـققي مواٌـفٍ ماظقزقػل مواٌـفٍ ماظؽؿل مواٌـفٍ ماالغؼلوعل مشوئؾي مشقوبوم
طؾقوميفمدرادوتفؿموحبقثفؿ ،مطؿومػلمشوئؾيماالذؽوظقوتماظؿوررنقيماظصرذنيميفم
ععظؿ متكظقػفؿ .مؼؼقل ماٌمرخ مظقدقون مصقػر مسـ مأػؿقي ماظلمال ماظـظري م"ال مؼؿقؼؼم
اظؾقٌماظعؾؿلميفماظؿورؼخمإالمبـظرؼيمدوبؼي،مصوظـظرؼيمبـوءمصؽريمؼلؿفقىمإزنم
رشؾؿـو ميف ماظػفؿ مواظؿػلري .مإنّ ماٌمرخ ماظذي مرنضع مظألحداث ...مػق ميف ماظقاضعم
24
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علوسدمتؼينم(جوععمأحداث)مظقسمإال.موضدمؼؽقنمسقغومجقدامظؽـّفمالمؼرضكمإزنم
عـزظيماٌمرخ"25م م
دود ماًطوب ماظؿوررنل ماإلصالحل مغزسي مدؾػقي مجدؼدة معرتؾطي مبلرروحيم
اظـضولمضدمبؼوؼوماإلؼدؼقظقجقوماالدؿعؿورؼيماظػرغلقي.مصوظدرادوتمحقلماظدوظيمواهلقؼيم
ودورماظعروبيمواالدالمميفماظؿورؼخماىزائريموثقرةماظؿقرؼرمواٌؼووعوتماٌلؾقيمملم
تمدمإزنمبروزمصؽرمتوررنلمأصقؾميفمشقوبمجدّةماٌـوػٍموسؿؼماإلذؽوظقوتمواٌؼوربوتم
اظـظرؼي .م
صوٌمرخقنماىزائرؼقنميفمشوظؾقؿفؿمعوزاظقا معـشغؾنيمبؾـوءم"تورؼخمورين"مسربم
اظلفول معع ماٌدردي ماظؿوررنقي ماظػرغلقي موعؼقدؼـ مبلدىي مػشي مأػؿؾً مودؼدم
اٌعورفماظؿوررنقيموإضوعيماٌـوػٍمايدؼـي م،صوظؿورؼخميفماىزائر،مؼعوغلمعـمأزعيم
حؼقؼقيمألنماٌمرخماىزائريمضقدمغظرتفموأسؿوظفمبوظؼقاظىماإلؼدؼقظقجقيماظضقؼي،
صوظؿورؼخ ماظقرين مال مؼػقدغو ميف مذه مإذا مطوغً مصقوشؿف مضوئؿي مسؾك معرجعقوتم
ختورىماظعورػيماظؼقعقيموالمختورىماظعؼؾ م،صوٌمرخمايؼقؼلمالمؼفؿفمأنمؼـؿٍم
خطوؼو مظؾلؾطي مأو مبقوغو مؼؿغـك مبوظذاطرة ماىؿعقي مبؾ مؼفؿف مأن مؼمطد مبلسؿوظفم
وحبقثف ماظصػي ماظعؾؿقي مظؾؿورؼخ موأن مؼعؿؾ مدوعو مسؾك متطقؼر معـوػفف موتعؿقؼم
إذؽوظقوتفموهدؼٌمرؤؼؿف م

 .1ضرورة التجدود

ؼؿؿ مودؼد ماظدرادوت ماظؿوررنقي ميف ماىزائر مإذا مهؼؼً ماظشروط ماظعؾؿقيم
اظؿوظقي :م
 2 .1حتقوق اللقاء بني التاروخ والعلوم االجتماعوة
ميرّ ماظؿفدؼدميفماظؿورؼخمبوظعؿؾمسؾكمطلرمايوجزماظؼوئؿمبنيماظؿورؼخمواظعؾقمم
االجؿؿوسقي ماألخرى مالدقؿو مسؾؿ ماالجؿؿوع مواألغـروبقظقجقو مصوظؿعوون مبني ماظؿورؼخم
واظعؾقم ماالجؿؿوسقي معـ مذلغف مأن مذنػز ماٌمرخ مسؾك ماظؿـوػٍ مأي ماالدؿػودة معـم
اٌـفوجماٌقزػيميفماجملوالتماألخرى.مصؾؿمؼعدماإلخؿالفمبنيماظؿورؼخموػذهماظعؾقمم
ميسماٌـوػٍموإمنوماٌودةماٌدرودي .م
 25ظقدقونمصقرب،مدصوسومسـماظؿورؼخم(بوظػرغلقي)مصم555.
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عؿكموزػماٌمرخماٌـوػٍمايدؼـيمبعدمتؽققػفوموصؾميفمحبقثفمإزنمخالصوتم
وغؿوئٍمتعفزمسـمإدراطفوماظدرادوتماظؿوررنقيماظؽالدقؽقيماظيتمتؼؿصرمسؾكمغؼدم
اظقثوئؼ ،موأػؿمعـمذظؽ،مأنّ مػذهماٌـوػٍمايدؼـيمتقدّعمجمولماٌمرخ معـمدائرةم
اظلقودي مإزن محؼقل مععرصقي مأخرى مطوظدميغراصقو ماظؿوررنقي مواظؿورؼخ ماالضؿصودي،م
وتورؼخماظذػـقوت.مإنّ متقزقػماٌـوػٍمايدؼـيمؼمديميفمايؼقؼيمإزنمثقرةميفمرؤؼيم
اٌمرخمإزنماخؿصوصف موعفـؿفموؼلوػؿمبالمذؽميفمختؾقصماظؾققثماظؿوررنقيمعـم
اظؼقاظىماإلؼدؼقظقجقيماظضقؼي .م
 1 .1التاروخ االجتماعي
المؼؽػلمادؿعؿولماٌـوػٍمايدؼـيمظؿقؼقؼماظؿفدؼدميفماظدرادوتماظؿوررنقيمبؾم
دنىماالغؿؼولمعـماظؿورؼخماظلقودلمإزنماظؿورؼخماالجؿؿوسلممبػفقعفماظعوم ،موػذام
عومملمؼؿػطـمظفماٌمرخقنماىزائرؼقنمإذمأنمػذهماظـؼؾيماٌعرصقيمتعينميفمايؼقؼيم
ثقرةميفماظػؽرماظؿوررنل.مصؼدمأبرزتمعدرديم"ايقظقوت"ماظػرغلقيمأػؿقيموووزم
اظؿورؼخ ماظلقودل مواالغؿؼول مإزن ماظؿورؼخ ماالجؿؿوسل .مإنّ ماٌعرصي ماظؿوررنقي مإذام
اضؿصرت مسؾك ماىوغى ماظلقودل مضقدت مرؤؼي ماٌمرخ مظؾؿورؼخ موعػفقعف مظؾزعـ.م
صوظؿورؼخ ماظلقودل معؾين مسؾك ماظؿلؾلؾ ماظزعين ماظذي مؼعؽس مبدوره مرؤؼي مخطقيم
ظؾؿطقرماظؿوررنل .مصوظزعـماظلقودلمؼؽشػمسـماظؿققالتماظؿوررنقيماظلرؼعي.مأعّوم
اظزعـ ماالجؿؿوسل ،مصقؽشػ مسـ ماظؿققالت ماظؿوررنقي ماظؾطقؽي ماظيت مترعز مإزنم
اظـقابً مواظقضوئع ماٌؿقاترة .مؼرعز ماظزعـ ماظلقودل مإزن مايدث موؼُققؾ ماظزعـم
االجؿؿوسل مإزن ماظؾـقي .مصال مؼُققؾ مأن مؼؼؿصر ماظؿورؼخ مسؾك ماألحداث موؼفؿؾم
اظؾـك...صوٌمرخ ماظذي مدنؿع مبني مايدث مواظؾـقي ،مخالصو مظؾؿمرخ ماظؿؼؾقدي ،مػقم
اظذيمؼرضكمبوظؿورؼخمإزنمعلؿقىماظعؾؿماظذيمؼرصدماظـقابًموؼلؿـؾطماظؼقاغني .م
إغّف معشروع مابـ مخؾدون ماظذي مطون مؼدسق مإزن ماالرتؼوء م"عـ ماظرواؼي مواًرب"ممممم
إزنماظؿقؼقؼمواظـظر .م
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المغدسلمأنّ معومضوظفمابـمخؾدونمػقماظؿػلريماظقحقدمظؿورؼخماٌغرب ،مبؾمغرىم
يفمسؿؾفمتعؾقالتمسوعيمجوععيمألحداثمتوررنقي،مأيمضقاسدمظؿشققدمتورؼخمجدؼد.م
ظقسمعـمحؼـومأنمنعؾمعـمابـمخؾدونمابـماظعصرمايدؼٌ،مشريمأنّ ماالدؿػودةم
عـف مممؽـي م– معـففقو م– مألغّف معمرخ مصذ .موعع مذظؽ ،مصنغّف مشوئى ميف ماألسؿولم
اظؿوررنقي ماىزائرؼي ماٌعوصرة .ماػؿؿ مبف مسؾؿوء ماالجؿؿوع مواظػالدػي مومل مؼفؿؿ مبفم
اٌمرخقنمإالمطؿصدرمعـؾمبؼقيماٌصودرماظؿوررنقيماألخرى.مٌوذا؟م م
ظؼدمأشرىمابـمخؾدونماٌػؽرؼـماالدؿعؿورؼنيموبشؽؾمخوصماٌمرخنيمعـفؿ.م
صؾدامهلؿموطلغفمؼؼدممتعؾقالمعؼـعومسؾكمختؾّػماٌغربموتعـرهماظدائؿميفمأحضونم
اظالتورؼخ.معـمؼؾفلمإزنماظؿػلريماًؾدوغلمؼـػلمبوظضرورةمأنمؼؽقنمظؾؿغوربيمإرادةم
سنوسقي،موسلمعشرتكمؼفقؽفؿمإزنمبـوءماظدوظيموإضوعيمايضورة ...م
صوظؼراءةماٌغرضيماظيتمعوردفوماظؾوحـقنماالدؿعؿورؼقنمسؾكماظـظرؼيماظؿوررنقيم
اًؾدوغقيمػلماظيتمدصعًماٌمرخنيماىزائرؼنيمإزنماإلسراضمسـمدرادؿفمواالدؿػودةم
عـمصؽره.مػذامعومؼعـقفمجـدرمحنيمؼمطد:م"ؼؼرّمابـمخؾدونماظــوئقوت:ماظرببرميفم
عقاجفيماظعرب،مايضرميفمعقاجفيماظؾدو...مصـفوجيمضدمزغوتي...صؾؿمؼعؿؾمسؾكم
إبرازمصؽرتلماظقرـمواظشعى" 26.م
إذا مطون ماظؿلوؼؾ ماٌغرض محؼقؼي مال مميؽـ مإغؽورػو ،مصفؾ مأسود ماٌمرخقنم
اىزائرؼقن ماالسؿؾور مظػؽرمابـمخؾدون؟منقىمبوظـػل،مألغفؿمطوغقا م– موعوزاظقا-م
عـشغؾني مبؾـوء متورؼخ مورين ميف مدقوق ماظلفول معع ماٌمرخني ماإلدؿعؿورؼنيم
اظػرغلقني .م
صوظؿورؼخماظقرينمدنعؾمعـمايدثماظلقودلمعودةمعػضؾيمظؾؿعرصيماظؿوررنقي.م
أعّ ومابـمخؾدونمصؽونمػدصفموووزماظؿورؼخماظلقودلموبـوءمتورؼخماجؿؿوسلمؼدرسم
األسؿولماظؾشرؼيمسؾكمتـقسفو -ماظلقودقي -ماظعلؽرؼيمواالجؿؿوسقي -ماالضؿصودؼي واظـؼوصقيم
اظػؽرؼي..م م

Djender, M., introduction à l’histoire de l’Algérie, Alger, 2eme Ed, ENAL, p. 73.
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ابـمخؾدون،مسؾدماظرشنون،مد.ت،ماٌؼدعي،مبريوت،مدارماظؽؿوب .م

 .1املراجع

دشػقس ،مراضل م( ،)9114م"اظؼؾقؾي ميف ماظعومل ماظعربل ماإلدالعل :ماظقضع مايوظل مظؾدرادوتم
اظؿوررنقيمواالصوقماىدؼدة"،مأسؿولمعؾؿؼك،متقغس.م م
اظعروي،مسؾدمآم(،)5988مثؼوصؿـوميفمضقءماظؿورؼخ،مبريوت،مرـ.م،9ماٌرطزماظـؼويفماظعربل .م
اظعومل محمؿقد ،مأعني م( ،)5995ماظػؽر ماظعربل مسؾك معشورف ماظؼرن ماظقاحد مواظعشرؼـ ،مرؤؼيم
هؾقؾقيموغؼدؼي،مدارمضضوؼومصؽرؼيمظؾـشرمواظؿقزؼع،ماظؼوػرة.
اٌقؾل،معؾورك (،)5989متورؼخماىزائرميفماظؼدؼؿمومايدؼٌ،مط،3.ماىزائرماٌمدليماظقرـقيم
ظؾؽؿوب .م
شومل محمؿد ،مرععقن ،محلـ م(إذراف) م( ،)5995مطقػ مؼدّرس ماظؿورؼخ ميف ماىزائر ،موػرانم
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