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*

ذىصقةًاؾشرقفًبنًحلقؾسً:ؿنًاؾؼضاءًإىلًاؾمأؾقفم

وظد ماظشرؼػ مبـ محؾقؾس مبضقاحل معدؼـة مضلـطقـة مسي م 12مدؼلؿدل م2552م،م
أصقظفماألدرؼةمعـمسائؾةمجزائرؼةمسرؼؼةموعـؼػةمععروصةمباٌـطؼة،محقثممتؽـمعـم
عؿابعة مدرادؿف مباٌدارس ماظػرغلقة ،موتؾؼك متعؾقؿف مأؼضــًا مسؾك مؼد مأػؿ ماظشققخم
واٌدردنيمػـاكمعـمأعـال:مسؾدماظؼادرماجملاويموربؿدماٌقظقدمبـماٌقػقب،مثؿم
اغؿؼؾمإدي ماظعاصؿةمالدؿؽؿالماٌرحؾةماىاععقة،مواخؿارمدرادةمدبصصمايؼققم
جباععةماىزائر ،موبعدمإغفاء معلارهماىاععلمسنيمبلؾؽ ماظؼضاء،موعارسمعفـؿفم
عؿـؼالً مبني مسدة معدن مطلطقػ موشرلػا ،مواسؿدل مأحد مأغشط ماظؼضاة ماىزائرؼنيم
تؽقؼـًامومماردة .1م
ملمخيؿؾػمبـمحؾقؾسمسـمبينمجقؾفمعـماٌـؼػنيمثؼاصةمصرغلقةم"سصرؼة"،م
صؼد مطان مؼعقش مسؾك ماظطرؼؼة ماألوربقة مالدقؿا مسي مظؾادف ،موطان معـ ماظذؼـ مراٌام
اغؿؾفقا مإدي مضرورة مرباطاة ماألوربقني مسي ممنط محقاتفؿ ،موررؼؼة متعارقفؿ مععم
اٌـادؾاتماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقةماٌكؿؾػة ،مورشؿمذظؽمملمغعرفمتػاصقؾمطـرلةمسـم
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École Normale Supérieure de Bouzareah, Alger 16 000, Algérie.
Merdaci, A. (2010), Auteurs algériens de langue française de la période coloniale,
Alger, éd. Chihab, p. 74- 75.
1

69

ً

ـػقيةًدوقدة

ايقاةماًاصةمالبـمحؾقؾس مطزوجؿفموأبـائف،موسالضاتفمععماحملقطنيمبف معؼارغةم
بشكصقاتمأخرىممماثؾةمطؿقؿدماظصاحلمبـمجؾقلمأومصرحاتمسؾاسمعـالً .2م
متؽـ مبـ محؾقؾس معـ متلدقس موترؤس مودادؼة معقزػل ماحملاطؿ ماٌلؾؿةم
سيماىزائر م()Amicale du personnel des Mahakmas de l’Algérieماظيتمأغشؽتم
دـة م2610م ،مثؿ متقدي معـصب ماألعني ماظعام مظػقدراظقة ماظـقاب ماٌلؾؿني ممبؼارعةم
ضلـطقـة،موغشطمزبؿؾػماظػعاظقاتماظـؼاصقةمواظػؽرؼةماظيتمسرصؿفاماٌدؼـةمآغذاك .م
طؿا محظل مبؿؼدؼر ماظلؾطات ماالدؿعؿارؼة مسؾك مزبؿؾػ معلؿقؼاتفا ،موحصؾم
سؾك مودام ماظشرف م( )Chevalier de la légion d’honneurمدـة م2614م ،موضدم
غقشيػتمبفمذبؾةم"صقتماٌؿقاضعني" م( )La voix des humblesمسيمإحدىمعؼاالتفام
اٌـشقرةمبفذهماٌـادؾة .3م
اػؿؿمبـمحؾقؾسمعؾؽرًاممبفالماظلقادة،موبنبداء مأصؽارهماظلقادقة،موملمميـعفم
اظقزقػماإلداري مسيمعفـةماظؼضاءمعـماظؿعؾرلمبصراحةمسـمأصؽاره ماظشكصقةمسؾكم
ظلانمرصاضف،مواػؿؿمباظؽؿابةمحؿكموجدمعـماسؿدلهمبلغفمأولمطاتبمجزائريمباظؾغةم
اظػرغلقة ،4موضد مطؿب مسدةمعمظػاتمعـشقرة مادؿؼطؾتماظؽـرلمعـماظؼراءمواٌفؿؿنيم
غذطر معـفا مباًصقص مطؿابف ماألول :م"اىزائر ماظػرغلقة معـظقرا مإظقفا معـ مررفم
أغدجاغل" م( .)L’Algérie française vue par un indigèneوطؿابف :م"صرغلا مسيم
اىزائر:م م
إدي مأؼـ؟" م( )Où va la France en Algérieماظذي مغشر ممبـادؾة ماظذطرى ماٌؽقؼةم
الحؿاللماىزائرمدـةم2690م،موغشرمأؼضًامباٌطؾعةماظرزلقةمطؿابفماشلاممواظدضقؼ:م
"حصقؾةمعؽةمساممظػرغلا"م( .5)Bilan de cent ans de Franceم
 2ملمهظمذكصقةماظشرؼػمبـمحؾقؾسم(سيمحدودمعطاظعاتل)مباظدرادةماظعؿقؼة،مطؿامأغفامملمتدرسمسيمأسؿالم
أطادميقةمععاصرةمإالمسرضًا،موذظؽمسؾكماظرشؿمعـمأػؿقةمعلارػامودورػاماٌمثرمسيمعلارماألحداثمباىزائرم
رقؾةمأزؼدمعـمغصػمضرن.
 3ممـامجاءمسيمػذاماظؿـقؼفماظذيمغشرتفماجملؾةماظػؼرةماظؿاظقة:م
« Le cadi Benhabilès Cherif est un des rares magistrats musulmans complètement évolué.
C’est un de ceux qui font le plus prêchant l’exemple, pour le rapprochement francomusulman », Voir : « La voix des humbles », N° 54, Novembre 1927, p. 01.

 4ظؽـمعـماظقاضحمأنمآخرؼـمطاغقامضدمدؾؼقهمسيمذبالماظؽؿابةمسؾكمشرارماظطقب ًؿردؾي موإزلاسقؾمحاؿتم
واربؿدمبنًرحالموربؿدمبنًذـبموشرلػؿ.
Berque, A. (1947), « Les intellectuels algériens », Revue africaine, V. 91, p. 123- 151.
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وسـرغامظفمسؾك مطؿقبمبعـقان:م"إديمأؼـموصؾـا؟"م(? ،)Où en sommes- nousم
وػقمسؾارةمسـمغشرؼةمصدرتمدـةم2692ممسـمودادؼةماظؼضاةماظيتمطانمؼذلأدفا.م
ػذامباإلضاصةمإديمذبؿقسةمعـماظؽؿبماظؼاغقغقةماٌؿكصصةماظيتمأصدرػامتؾاسًامعـؾم
طؿابفم"رياؼةمممؿؾؽاتماألػاظلماظؼصرمباىزائرموذبؾسماإلدارة"م( La protection
 )des biens de mineurs indigènes en Algérie et le conseil de géranceماظذيم
رؾع مدـة م2619م .موطذا مطؿابف مسـ :م"إظغاء ماظلؾطات ماظؼضائقة مظؾؼضاة"م م
( )La suppression des pouvoirs juridictionnels des cadisماظصادر مدـةم
2612م .موظف مأؼضًا مطؿقب مبعـقان م"األرواح" م( Ames frontières (histoire d’un
) )déracinéماظذي مرؾع مدـة م2692م ،مطؿا منده مذيع متدخالتف مسي ماجملاظسم
اظـقابقة مسي مطؿقؾف ماٌـشقر مدـة م2621م مبعـقان :م"تدخالت م(غؼاذات مبرٌاغقة)"م
( .)Interventions : débats parlementairesم
وبعد ماغدالع ماظـقرة ماظؿقرؼرؼة مدـة م2621م مادؿؿر مبـ محؾقؾس مسؾك مغفففم
سيماظدسقةمٌشروعماالغدعاجمسؾكماظرشؿمعـمواوز ماظزعـ مظف،موادبذمعـماجملاظسم
اظدلٌاغقةمعـدلًامظؾؿعؾرلمسـمذظؽ،موػذامهدؼدًامعامأدىمالشؿقاظف مسيمأوت م2626مم
بػرغلامسيمزروفمشاعضةمملمؼؿضحماظطرفماٌلمولمسـفا،موذظؽ مسيمأسؼاب مظؼائفم
برئقسمايؽقعةماٌمضؿةمصرحاتمسؾاس.

اؾشرقفًبنًحلقؾسًاؾؽاتب

صضؾ مبـ محؾقؾس ماخؿقار مسـقان معـرل موجريء مظؽؿابف ماألول ،موػق م"اىزائرم
اظػرغلقةمعـظقرا مإظقفا معـمررفمأغدجاغل"م( L’Algérie française vue par un
 ،)indigèneموحلب معا مؼؾدو مصنن ماظطؾعة ماألودي مواظقحقدة مظؾؽؿاب مػل متؾؽم
اظصادرة مسـ ماٌطؾعة ماظشرضقة مظإلخقة مصقغؿاغـا مباىزائر ماظعاصؿة مدـة م2621م،م
واظيتمجاءتمسيمذؽؾمذبؾدمعؿقدطمايفؿمعـم262مصػقة .م
طؿب متؼدؼؿ ماظؽؿاب م"جقرج معاردل" م( )Georges Marçaisمعدؼر معدردةم
تؾؿلانموصدؼؼماٌمظػ ،موتضؿـماظؿؼدؼؿمعلائؾمػاعةمخصت معقضقساتماظؽؿاب،م
طؿامأذادمصقفمبصدؼؼفموبلصؽاره .م
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وضدمحظلماظؽؿابمباالػؿؿاممواظعـاؼةمعـماىزائرؼنيمواظػرغلقنيمسؾكماظلقاء،م
صؼد ماسؿدله مأحد ماظؾاحـني ماٌعاصرؼـ ممبـابة م"اظعالعة ماألخرلة ماظؾارزة مسي ماظـشاطم
اظػؽريمواألدبلمظؾشؾانمسيمعرحؾةمصعقدمغشارفؿماالجؿؿاسلمواظلقادل".6م م
أعامسـمربؿقى ماظؽؿاب مصؼدمضؿ مضلؿني :ماألولمتضؿـ:معؼدعةمودؾعة مصصقلم
وخامتة،مواظؼلؿماظـاغلماحؿقىماضؿؾادًامظؾعضمرباضراتموخطبماظشقخماٌقظقدم
بـ ماٌقػقب م(أدؿاذ ماظدرادات ماإلدالعقة مباٌدردة ماإلدالعقة موعػيت ماٌاظؽقةم
بؼلـطقـة)مأظؼاػامباظؾغةماظعربقةمسيمعـادؾاتمسدؼدةمبـاديمصاحلمباي.7م م
ومتـؾماشلدفمعـمسرضماىزءماظـاغلمػقمإسطاءممنقذجمظؾـشاطم"اإلدالعل"م
اظلائدمسيمتؾؽماظػذلة،مواظذيمريؾتمظقاءهمحرطةماظشؾانمسيمبداؼاتماظؼرن،موميؽـم
اسؿؾارم أنمػذاماٌؾقؼماٌفؿمطانمظؾؿدظقؾمواالدؿشفادمسؾكمأصؽارهماظلابؼةمواظقاردةم
سيماظؼلؿماألولم(ودـكصفامالحؼًاممبؾكصمسـمربؿقاػا) .م
وباظعقدة مظؽؿاب مبـ محؾقؾس مصؼد مادؿفؾف ممبؼقظة مغلؾفا مىرؼدة م"اظقضت"م م
( )Le Tempsماظػرغلقة م(عـ مشرل مأن مؼذطر متارخيفا) معػادػا :م"هضرل موتعؾقؿم
األػاظل،مإغفمباظؿلطقدمتؼرؼؾفؿمعـا"،8موػذهماظعؾارةمًصتمتؼرؼؾًامعضؿقنماظؽؿابم
اظذيممتققرمحقلم"اظؿؼارب"ماإلغلاغلمبنيماٌلؾؿنيمواألوروبقني ،محقثمحاولم
اظؽاتبمعـمخاللمػذاماٌمظػمررحماظعدؼدمعـمضضاؼاماظلاسة،موادؿقصكمدرادؿفام
وصؼموجفةمغظرهماظشكصقةمطؿـؼػمعـم"األػاظل"متشؾعمباظـؼاصةماظغربقة .م
وضد مبرر ماظؽاتب مسي ماظؾداؼة مأدؾاب متلظقػف مشلذا ماظؽؿاب مبؼقظف مسي ماٌؼدعة:م م
"إن مػذا مايؽؿ مػق ماسذلاف م( )Confessionمخفقل مظشاب مجزائري معـ ماألػاظلم
تربكمسؾكمعؼاسدماٌدردةماظػرغلقة،مواظذيمحيبمبعؿؼمتلؿقةم"صرغلل"،موأرجعم
اظػضؾمظإلدارةماظػرغلقةمسيمتعؾقؿفموتؽقؼـف،موضالمإغفمؼدؼـمشلامباالعؿـان،موػقم
بذظؽم"المؼرؼدمورؼح معـمأددىمظفماىؿقؾمسؾكمشرار معامؼػعؾفمبعض مغاطريم
اٌعروف،موالمؼؿؿؾؼماألضقؼاءمممـمرقستمشلؿماألعقرمؼقعًا"،مإغفمؼؿؿـكمبؾلارةمأنم
"ؼدلػـمسؾكموصائفمظؾفؿقؾمسـمررؼؼماإلدفاممبقضعمظؾـؿفمسيماظؾـاءماظشاعخماظذيم
6ماغظر:مدؼاطقف،مغقؽقاليم(،)1006م"اظـكؾةمواظعؼقدةماالغدعاجقة:مدرادةمتؼقميقةمسيماٌراجعمواألدبقات"،م
ترذية.مسؾدماظعزؼزمبقباطرل،مؿعامل،ماظعددم02ز،مص.م-239م .256م
 7حقل مذكصقة ماٌػيت مابـ ماٌقػقب ،محقاتف موضضاؼا مسصره ،ماغظر :مصاري ،ماريد م(ً ،)1001ذىصقاتً
وؼضاقاًؿنًتارقخًاجلزائرًاملعاصر،مشرداؼة،ماٌطؾعةماظعربقة،مص.م.15-4م م
« Civiliser, instruire les indigènes, c’est donc surement les rapprocher de nous ».
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تشقده ماىؿفقرؼة ماظـاظـة مباىزائر؛ مأحقاغًا مبؿلرع موحرارة؛ مظؽـ مشاظؾًا مبـفاحم
ودائؿًامبلكاء" .م
وخؿؿمسيماألخرلمػذاماظؿؼدؼؿمبؼقظف:م"إنمػذهماظشفادةمدؿؽقنماظدلػانماألعـؾم
ٌؼابؾة ماٌعروف مبؽؾ مصدق" ،9موحاول مبـ محؾقؾس مأن مؼعدل مسـ موصائف مألداتذتفم
وعلموظقف معـ مدون مأؼة مأحؽام معلؾؼة؛ مبؾ ماسؿدله مإخالصا معشروسا مألصقابم
اظػضؾمسؾقف،موػذاماالعؿـانماظالربدودمضدمسدلمسـفمطـرلمعـماٌـؼػنيماىزائرؼنيم
اٌػرغلني مألغفؿ محرصقا مسؾك مإثؾات محضقرػؿ مودط مذبؿؿعفؿ مبػضؾ معؽادبم
اٌدردةماظػرغلقة.10م

االفمؿاؿاتًاؾػؽرقةًؾؾشرقفًبنًحلقؾس

وضح مبـ محؾقؾس موجفة مغظره مسي ماظؽـرل معـ ماٌقاضقع مواظؼضاؼا ماظيت مطاغتم
تعـقفموتـدرجمضؿـماػؿؿاعاتفماظػؽرؼة ،موضدمتطرقمإظقفامسي معمظػاتف مالدقؿامعـفام
طؿابفماألول.موبعقدًامسـماٌـفجماظذيماتؾعفمواظؼائؿمسؾكمتؽرارمغػسماألصؽارمسيمسدةم
عقاضع ،موطذا مسدم ماظذلطقز مسؾك متصـقػ موتصػقػ ماٌادة ماٌعروضة مطؿا مجيب؛م
صنغفممتقزمباألدؾقبماىقد،موباظلالدةمواظقضقحمسيماظطرح.مودـقاولمدرادةمأبرزم
اآلراءمواٌقاضػماظيتمتـاوشلامبـمحؾقؾسمسيمطؿابف.
عؾىًامليموىًاؾيقادي م
سيمبداؼاتماظؼرنماظعشرؼـمملمؼؽـمعـماظلفؾمسؾكماىزائرؼنيماظؿقصؾمظصقغةم
عـؾك موأدؾقب مصعال مؼعدل مسـ معطاظؾفؿ مواغشغاالتفؿ ، 11موظذظؽ مجاء مايراكم
اظـفضقي مبطقؽا مزعـقًا؛ موظؽـف مطان معؿـقع ماظقدائؾ ،مبدءًا مباظؾقائح مواظعرائضم
واظقصقد ،مثؿ ماحملاضرات مواظـشاط ماظصقػل مواىؿعقي مواظـؼابل ،موأخرلًا مسدلم
تشؽقؾماألحزاب مواٌـظؿاتموشرلػامسيماظعشرؼـاتمواظـالثقـات .موسؿقعًـامغشطتم

9

Benhabilès, Ch. (1914), L’Algérie française vue par un indigène, Alger, imprimerie
Fontana, p. 5.

 10عـؾمإزلاسقؾمحاعتمواظطقبمعردؾلمورابحمزغاتلمودعقدمصادلموصرحاتمسؾاسموشرلػؿ .م
 11عـماٌعؾقممأنمصذلةماٌؼاوعاتمواالغؿػاضاتماظشعؾقةمطاغتمضدمادؿـػذتموادؿـزصتمضقىماىزائرؼني،موطانم
اظؼؿعمواٌصادراتماٌذلتؾةمسـفامطػقؾةمبنسادتفؿمظؾؿػؽرلمحبؽؿةمسيماٌصرلماآلتل؛مسيمزؾمتـؾقتماالدؿقطانم
األوربل،موادؿؼرارماٌمدلاتماإلدارؼةماالدؿعؿارؼة.
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ذبؿقسة ماظشؾان م(وضؿـفا مبـ محؾقؾس) مسي متؾؽ ماجملاالت ، 12موعـ ماٌقاضقعم
اٌـاضشةمذاتماظطابعماظلقادلمندمعـالً :م
ؿشروعًاالـدؿاجًوآؾقاتهً(ػؾيػةًاؾمؼارب)
وضح مبـ محؾقؾس مسي ماظؽـرل معـ ماٌـادؾات مرؤؼؿف مٌػفقم ماالغدعاجم
( ،)Assimilationموزلاه مأحقاًغا مباظؿؼارب م( ،)Rapprochementمواغؾـت مأصؽارهم
سؿق ًعامسؾكمضرورةماظؿقصؾمإدي معرحؾة معرضقة معـم"اظؿعاؼشماإلغلاغل"ماٌػذلضم
بنيماجملؿؿعنيماىزائريمواظػرغلل.14ممم م
واغطؾؼ مبـ محؾقؾس مسي مدسؿ معشروع ماالغدعاج معـ معـطؼ مشرؼب معػاده مضرورةم
اظؿعاونماٌؿؾادل،مصلطد:م"أنمػذاماظؿعاونمأصضؾمودقؾةمظؿقؼقؼماظؿؼاربماٌرشقب،م
وػؾمبنعؽانمأحدػؿمأنمجيرؤمسؾكمغؽرانمػذاماإلنازماظعظقؿ؟،موظعؾمأصؽارهمتؾؽم
ضدمتقاصؼتمععمأصؽارمزعقؾفمرابحمزغاتلماظذيمطؿبمضائالً:م"إنماشلدفمضؾؾمطؾم
ذلءمػقماظػرغلة؛مؼعينمعـقـاماظروحماظػرغلقةمواظعؼؾقةم(اظؿػؽرل)ماظغربقة" .15م
وواصؾمبـمحؾقؾسمهؾقؾفم(اظطقباوي)مبؿكقؾمعصرلماىزائرماٌلؿعؿرةمسيمزؾم
اظقجقد ماالدؿعؿاري؛ مصؼال :م"إن ماالدؿعؿار محؼؼ ماظـراء مظؾؾعض ،مووصر ماظرخاءم
ظؾؾعضماآلخر؛مظؽـفمنحمسيمإسطاءماألشؾؾقةمحقاةمأصضؾ،موسـاؼةمصققةمأحلـ،م
13

 12اغظر:

Letourneau, R. (1962), Évolution politique de l’Afrique du nord musulmane (1920- 1960),
Paris, éd. A. Colin, p. 56- 70.

 13ملمؼؽـماالغدعاجمؼعينماٌلاواةمسيمايؼققمصقلبمبؾمطانمؼعينمبقجفمأخصمتؾينممنطمحقاةمأجـيب.م
صاٌـؼػقنماىزائرؼقنماظذؼـمطاغقامؼؿؾـقغفم(وسددػؿمأطدلمممامؼعؿؼد)مملمؼؽقغقامجيفؾقنمذظؽمرؾعا.ماغظر:
برلصقل ،مشل م( ،)1004ماؾـىلة ًاجلزائرقة ًاؾػرـؽوػوـقة ً( ،)1691 -1881مترذية .مم .محاج معلعقدم
وآخرون،ماىزائر،مدارماظؼصؾة،مص.م .951م
14مسرفمأحدػؿماظلقادةماألػؾقةمسيماٌلؿعؿراتمبلغفا:م"دقادةًتعرتفًباخمالفًاؾعرقًواؾلـقةًاؾذفـقةً
وؿطاؿحًوحاجاتًاؾيؽانًاألفاؾيًوأدقادفمًاألوربقنيً...إـفاًدقادةًتـطؾقًؿنًفذهًاؾػروقًإىلًضرورةً
االخمالفًيفًاملؤدياتً.واحرتامًاملصاحلًاملعـوقةًؾألفاؾيً.فذهًفيًاؾيقادةًاألفؾقةًوقعين ًفذاًمحلً
األفاؾي ًعؾى ًاإلحياسًتدرجيقــًا ًمبوادن ًاؾيقطرة ًاألجـلقةًؼصدًتلين ًفذه ًاؾيقطرة ًرواعقةًوؾقسً
تؼلؾفاًػؼطً...إنًاؾيقادةًاألفؾقةًتـلعًؿنًذؾكًامللدأ ًاؾذيًقؼولًإنًأيًذعبًقعمزًبعاداتهًدواءًًؽاـتً
جقدةًأمًدقكةً،وإنًعاداتـاًحمىًوإنًؽاـتًأػضلًدملدوًهلمًؿؼقمةًإنًػرضتًعؾقفمًعـوة".مغؼالًمسـ:
Lyautey, (1948), Paroles d’action, Paris, éd, p. 458.

سي:معاطلقؿـؽق،مصالدميرل ( ،)2651االـمؾهاـيقاًاملغاربقةً:املنؼػونًأػؽارًوـزاعاتً،ترذية.مسؾدماظعزؼزم
بقباطرل،ماىزائر،مدارمايؽؿة-ماظـفضة،مط،02مص.19 .
15

Zenati, R. (1938), Le problème algérien vu par un indigène, Renseignements coloniaux
(Supplément de L’Afrique française), Avril, p. 32.
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وضَؾَبمأوضاعماألػاظلمرأدًامسؾكمسؼب،موأخرجفؿمعـمزيقشلؿماٌقروث،موحؾبم
شلؿ ماظعؿؾ مواظـشاط" ،16موحؿؿـًا مطان مؼؼصد مادؿػادة مصؽة ماظـكؾة مدون مشرلػا معـم
اٌـفزاتم"ايضارؼة"مظؾؿلؿعؿر .م
وحاولماظؽاتبمإضـاعماىزائرؼنيممبفؿةماالدؿعؿارماظػرغللمسيماىزائر،موبلغفم
ؼؿقجب مسؾقفؿ ماظرضقخ مإلرادتف معادام مؼلعك مًرلػؿ .مظؽـ مػذا ماإلضـاع مجاءم
سي مصقغة مإغلاغقة مذات مبعد مروحاغل؛ مصؼد مطؿب :م"إن ماظرضقخ مظالدؿعؿار مظـم
ؼعذلؼفمأيمذعقرمباظـدم؛مبؾمباظعؽسمػقمذعقرمغؾقؾمؼشعمباإلسفابمواظؿؼدؼر،م
وؼؿقجبمععرصةمعامػقمغصقبماألػاظلمعـمإجيابقاتماالدؿعؿارمعامداعقامضدمخدعقهم
بنخالص؛مصفقموإنمملمؼؼضِمسؾكماظػقارقماٌادؼةمواٌعـقؼةمبنيماظشعؾني،مملمخيؾؼم
سراضقؾمجدؼدة؛مألغفمأحدثمصؽةمجدؼدةمعـماألػاظلمهظكمباالعؿقازات" .17م
ومل مؼػصؾ ماظؽاتب مسي معدى ماغلفام ماجملؿؿع ماىزائري مغؿقفة مػذا ماًؾؾم
اظطؾؼلماظذيمادؿقدثفماٌلؿعؿر،موملمحيددمضقؿةمتؾؽماظعالضةماظؼائؿةمسؾكمعؾدإم
"االدؿغالظقة"مبنيماظغازيمواظلؽانماألصؾقني،موػذامسؾكمسؽسمزعقؾفمرابحمزغاتلم
عـالًماظذيمطان مؼرىماىزائرمتؾؽم"اٌلؿعؿرةماٌؼفقرة"مظؽقنمدؽاغفاماٌلؾؿنيمملم
ؼصرلوامصرغلقنيمبعد،18موضدمًصمضـاساتفمبفذاماًصقصمسيمضقظفم"مإنمرؿقحـام
سؾكماٌلؿقىماظشكصلمحقلمدقادةماألػاظلمػقماظؼضاءموبلرسةمسؾكمطؾماظػقارقم
اٌقجقدة ،مواظيت مؼؿكذ معـفا مبعض ماألذكاص مسائؼاً مميـع متؽقؼـ مذعب مصرغللم
حؼقؼةمسؾكمػذهماألرضماىزائرؼة" .19م
ظؽـماٌمظػمملمؼشرحمأؼضـًامضصدهمعـماٌؼابؾماظذيمطاصلمبفماٌلؿعؿرمدقاسدم
وجفقدماىزائرؼني؛مرشؿمأغفمهدثمعؾاذرةمبعدػامسـمآالفماظؾدوماظرحؾماظذؼـم
رردوا مسبق ماىـقب مبعد ماالدؿقالء مسؾك مأراضقفؿ ،موعصادر مرزضفؿ ،موبرر مذظؽم
بؼقظف :م"إن م ػذا ماٌشؽؾ ماًطرل مطان مؼؼُض معضفع ماإلدارة ماىزائرؼة ماٌؽؾػةم
باحملاصظةمسؾكمإحداثماظؿقازنمبنيمسـاصرمدؽانماٌلؿعؿرة"،20موباظؿاظلمػقمملم
جيازفمبطرحماٌقضقع،مواطؿػك مباإلذارةمإديمإعؽاغقةمايدؼثمسـمذظؽمعلؿؼؾالًم
ضائالً:م" رمبامدقلتلماظققمماظذيمغؽؿلبمصقفماًدلة،موتـضجمأصؽارغامبػعؾمعرورم
 18اغظر:مبرلصقل،مشلماٌرجعماظلابؼ،مص.110 .

Benhabilès, op.cit., p. 16.
Benhabilès, Ibid., p. 19.

Zenati, R. (1928), « Notre ambition », La voix des humble, N° 58, mars 1928, p. 1-4.
Benhabilès, Ibid., p. 20.

16
17

19
20

75

ـػقيةًدوقدة

اظلـني،موباظؿاظلمغؿؿؽـمعـماظؾقحمبايؼقؼة،موسبـمدـعؿؾمأثـاءػامسؾكمتقضقحم
عاذاموطقػمطانماالدؿعؿارماألداةماٌـؾكمظؾؿؼارب:مذظؽمػقمػدصـا" .21م
وهدثماظؽاتبمسـمعقضػماظشابماٌلؾؿمذيماظـلبماٌرعققمأعاممتـؽرمودطفم
ظف ماظذي مأرؾؼ مسؾقف مادؿ :ماألردؿؼرارقة ماظدلجقازؼة م(اظؼلـطقـقة) ماظؼدمية ماظيتم
تلؿل مغػلفا مأوالد مظؾالد .موطؿب مسؾك مظلان مػمالء ماظشؾاب مسي مادؿـؿاج معمطدم
ظؾقؼقؼة محلؾف معا مؼؾل :م" دقف مؼضؿقؾ مػذا ماظشعب مذقؽًا مصشقؽًا ،موؼذوبم
سيمصؾبماظعائؾةماظػرغلقةماظؽؾرلة،موحقـؽذمصننماظدلجقازؼةماٌفاغة،مواظيتمتؾؿفبم
شرلةموأدػًـامسؾكماظػرصماظضائعة؛مدقفمتلرعمظدخقلمذظؽماظؾـاءماظػاخرماظذيم
ملمتلفؿمسيمتشققده،موؼامظقؿفامودمأبقابفمعقصدة معؽؿقبمسؾقفا:مملمغعدمػـام
(،)On n’est plus iciموػلمأعـقةمواحدمعـمأصرادػاماظذؼـمتـؽروامشلا،موػقمؼرجقم
عـمأسؿاقمضؾؾفمأنمتؿقؼؼ".22موضدمباظغمبـمحؾقؾسمسيمػذهماألعاغلماياٌةماظؾعقدةم
سـمععطقاتماظقاضعمحقـفا .م
ؿيأؾةًاؾمهـقس م
حاول ماٌمظػ مأن مؼعطل معللظة ماظؿفـقس مباىـلقة ماظػرغلقة معؽاغاً معؼـعاًم
سيمضاعقسماىزائرؼني23؛مصكارؾفؿمضائالً:م"إنماظؿفـقس مصعؾمؼؼؾؾفمعؾدئقًا مطؾم
أصراد ماظـكؾة مممـ مؼعؿؼد مأن ماإلحلاس م-اظقاجب -ماظدؼين مذبرد مضـاسةم
ذكصقة ، 24مألغف مأراد مأن مؼـؾت مصعؾقًا مأن ماظؿفـقس م -موباظؿاظل ماظؿكؾل مسـم
األحقال ماظشكصقة -م ال مؼؿـاضض معع ماظغاؼة ماظلاعقة مظؾدؼـ! .مورمبا مػق مؼؼصدم
اإلميانمواالدؿؼرارماظروحلماظؾارينماظذيمؼقصرهماالظؿزامماظدؼينمصقلب .م

Ibid.
Benhabilès, Ibid., p. 80.

21
22

 23عـ ماظضروري ماظؿذطرل مبلن موـقس ماىزائرؼني مطان ممبردقم مضاغقن م"دقـاتقس مطقغلقؾت" ماظصادر مدـةم
2532م،مواظذيمادؿؿرماظعؿؾمبفمحؿكمدـةم2614ممبصدورماظؼاغقنماالدادلمظؾفزائر.موسرف مخاللمػذهم
اظػذلةمتعدؼؾنيمبلقطني:ماألولمدـةم2626مم(إصالحاتمطؾقؿـصق)،مواظـاغلمدـةم2611مم(أعرؼةمعارس).م م
أعا مخبصقص مأسداد مراظيب ماىـلقة ماظػرغلقة معـ ماٌلؾؿني مصنغفا مضدرت مسي ماظػذلة معا مبني مدـيت م2532
و2560مممبعدلم 90رؾؾامدـقؼــًا،موعامبنيم دـيتم2560مو2566ممحبقاظلم.92ماغظرمألطـرمتػاصقؾ:م م
بـ محلني ،مطرمية ،م( ،)1005م"اٌؿفـلقن معقاضػفؿ مأصؽارػؿ مورؿقحاتفؿ" ،ماؾعؾوم ًاإلـياـقة ،مجاععةم
ضلـطقـة،ماظعددم،90مدؼلؿدل،مص.م .219-214م
Benhabilès, op.cit., p 112.
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وباٌؼابؾ ماسذلف مبـ محؾقؾس مبصادقِِِ مبلن م"اظؼؾة ماظؼؾقؾة معـ ماظشؾاب متطؾبم
اىـلقة مغظرًا مظؾعراضقؾ ماظؽـرلة ماظيت متقاجففا :مصؾاظـلؾة مظألشؾؾقة معـفا مهقلم
األدؾابماظعائؾقةمدونمذظؽ،موعـمؼلؿطقعموصػمحاظةماظذلدد،موإغؽارماإلحلاسم
باظؼؾؼ؛ماظؾذؼـمطاغامخياىانمععظؿفؿمضؾؾمادباذمضرارمعـؾمذظؽ،موػقمضرارمعـم
ذلغفمأنمؼػصؾفؿمإديماألبدمسـماظعائؾةماٌلؾؿةماىزائرؼة...محني متصؾح متلؿقةم
عطقرغلم()M’tourniممثرةمػذامايؽؿ؛مرشؿمأنماخؿقارػؿماالغضؿاممىؿاسةمأخرىم
اىؿاسة ماظػرغلقة -مظـ مؼؽقن مسؾك مأداس مدؼين؛ مصنغفؿ مؼعؿدلون مطػارًا مظدىمأػاظقفؿمدونماظـظرمٌامؼؿؿؿعقنمبفمعـمإميانمصادق".25موسيمػذاماظؼقل مأبؾغمتعؾرلم
سـمحاظةماٌؿفـس،موتصرفمربقطفماىزائريماٌزدريمظف،موضدمؼؽقن مغػلفمعرم
بؿؾؽمايال .موسؿقعً امظقسمعـماظلفؾمايؽؿمسؾكمحؼقؼةمخقارماظـكؾةمسيماظرشؾةم
سي مأن مؼصرلوا مصرغلقني ،موسـ متغقرلػؿ مظؿؾؽ ماظػؽرة مبعد مرصضفؿ معـ مضؾؾم
ذبؿؿعفؿ .26م
األؿنًيفًاجلزائر
أبدىماظؽاتبمتذعرهمعـمصذلةمعامضؾؾماالحؿاللماظػرغلل،محقثمسرصتماىزائرم
غشقبماظـزاساتماظؼؾؾقة،موخضعمصقفاماظلؽانمظؾعصاباتموضطاعماظطرقمصؼالمسـم
ذظؽ :م" ظؼد مهقظت ماىزائر مإدي موطر محؼقؼل مظؾؼراصـة ،موضطاع ماظطرق مسي مأشؾبم
صذلات ماإلخضاع ماظلابؼة؛ مصفل ممل متعرف متقضػًـا مسـ ماظلؾب مواظـفب؛ مإال مؼقمم
أصؾقت مػذه ماألرض مصرغلقة " ، 27موػل مإذادة مواضقة مباظقجقد ماظػرغلل م
سيماىزائرمعؼابؾمدكطمدصنيمواهماظـظامماظؼدؼؿم(دقاءًمظؾلؾطةماظذلطقةماظعـؿاغقة،م
أو محؿك مظؾلؾطة ماظؼؾؾقة ماظؿؼؾقدؼة) ،موال مدبػك مرباوظة ماظؽاتب مادؿـؽار مزروفم
اظػذلةماظلابؼةمظالحؿاللمهتمعدلرماغعدامماألعـ.م م
وأسطك مأعـؾة مسـ متؾؽ ماظػذلة ماظيت مخؾت معـ ماألعـ مواالدؿؼرار معلؿقضراًم
وربةمحقةمسرصؿفامغقاحل معدؼـة مضلـطقـة،موضارغفامسيمغػسماظقضتمباظرواؼاتم
Benhabilès, Ibid., p. 112-113.

25

 26برلصقل،ماٌرجعماظلابؼ،مص.951 .
بؾمطانمؼـظرمإظقفؿمسؾكمأغفؿمعارضنيمعرتدؼـمخلرواماظدارؼـماظدغقامواآلخرة؛مباسؿؾارػؿمأضاسقامظغؿفؿموشرلوام
ساداتفؿموصؼدوامروابطفؿممبفؿؿعفؿ.موػذاماٌقضػماظصعبمػقماظذيمجعؾماظؾعضمؼغاعرمبطؾبماالغدعاجماظؼائؿم
سؾكمأداس ماظؿفـقسماإلجؾاري مواىؿاسلمسؾكمشرارمعامحصؾمسؾقفماظقفقدممبؼؿضكمعردقممطرميققم(أطؿقبر
2540م) ظؿػاديمظقممإخقاغفؿمسيماظدؼـ.
Benhabilès, Ibid., p. 7.
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اظشػق ؼةماٌؿقارثةمسيمأوداطماىزائرؼني،مواظيتمتغـكمعضؿقغفامباألذبادماظلاظػة،م
ورشيثشيتماظزعـماٌاضلم"اىؿقؾ"؛مبؾموظعـتماياضرماظذيماغؿصرمصقفماظؽػرمسؾكم
حلاب ماإلدالم؛ مصؼال مسـ متؾؽ ماٌػارضة :م"أوظؽؽ ماظذؼـ مساؼشقا متؾؽ ماظػذلة،م
وذفدوا مسؾك ماًراب ماظذي مبـف مبقسؽاز مأعرل مصرجققة مسي ماٌـطؼة مضؾؾ ماالحؿاللم
وبعدهم-بؿقارممضقاتماٌلؿعؿر-مػمالءمالزاظقامؼرتعؾقنمظؿؾؽماظذطرؼات.مظؽـمػذامالم
ؼـػلماآلنماالغؿؼالمودطمايؼقلمدونماًقفمعـماظؿعرضمظلقء"،28موػقمهقزم
جؾلمظعفدماالحؿالل ،موندهمباٌؼابؾمسؼَبمسؾكماٌعارضنيمظرأؼفمعؼارغاًمصؼال :م
"إنماظذؼـمؼػاضؾقنمبنيمعامضؾؾم2590م،موعامبعدػامعـمشرلمإثؾاتمصقةموجفةم
غظرػؿمػؿمربرصقنمظؾقؼائؼ،معداصعقنمسـمإخقاغفؿمسيماظدؼـمصؼط" .29م
وادؿغؾمبـمحؾقؾسماٌـادؾةمٌدحمصرغلامبؽـرلمعـماإلرراء؛مذظؽمألغفاممتؽـتم
عـمإحاللماألعـمواالدؿؼرارمسيماىزائر:م"ظؼدمتراجعتماظلرضةمواالسؿداءاتمبشؽؾم
المميؽـمواػؾف،موباظؿاظلمصنغفمودقؾةمظؿدلؼرمتؼاربـام[]...؛مبؾمإنمإحاللماألعـم
ميـؾمإنازًام سظقؿًامجيينماألػاظلمصقائدهماالضؿصادؼة،موػقمدؾبمعؼـعمجيبمأنم
ؼدصعفؿ مإلجالل مصرغلا؛ مطؿا مأن متدسقؿ ماالدؿؼرار ،موتقدقع مرضعؿف مؼعين ماظعؿؾم
بـؾاتمظؿقؼقؼماغدعاجمإخقاغـا" .30م
وأرجع ماٌمظػ مضضقة مادؿؿؾاب ماألعـ مباىزائر مظؾففقد ماظيت مبذظؿفا ماإلدارةم
اظػرغلقة؛مصؾعدماغطػاءمآخرمعؼاوعةمذعؾقةمدادمغقعمعـماىؿقدمواظرتابةماظظاػرؼةم
سؾكماىزائرؼني،موخاصةمسيماٌدن؛مألنماألرؼافمواصؾتمرصضفامظؾقجقدماألجـيبم
بؽؾ ماظقدائؾ ،موأضعػفا مإمياغًا ماٌؼارعة مواالغؽؿاش مسؾك ماظذات .مأعا مباٌدن مصننم
عقجةمجدؼدةمعـماظدؼـاعقؽقةمبدأتمتؿكؿرمععمغفاؼاتماظؼرنم26ممالدقؿامسيماٌدنم
اظؽدلى ،مأسطت مسي مزاػرػا ماغطؾاسًـا مباشلدوء؛ مبقـؿا متػاسؾفا ماظداخؾل مدقؾعثم
غشارًامشرؼؾًامسؾكماٌدىماظؼرؼبمجدًا .م
طؿا مغاضش مبـ محؾقؾس معقاضقع مأخرى مػاعة محقث مأبدى معـال ماعؿعاضف معـم
تعلػمتطؾقؼمضاغقنم"األػاظل"مصؼال:م"غعؿمإنمضاغقنماألػاظلمحنيمؼطؾؼمبـزاػةم
ؼعؿدل معؽلؾًا ،موضؿاغًا مظألعـ ماظعؿقعل ،موضد مأدػر مسي معـارؼ مسدؼدة مسـ مغؿائجم
حلـة".31مظؽـفمملمؼذطرمأيماٌـارؼمتؾؽماظيتمادؿػادتمعـمضاغقنماألػاظل.
Benhabilès, Ibid., p. 8-9.
Benhabilès, Ibid., p. 9.
30
Benhabilès, Ibid., p. 10.
31
Benhabilès, Ibid., p. 59.
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عؾىًامليموىًاالؼمصاديًواالجمؿاعي م

حظقتماظؼضاؼاماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼةماٌؿعؾؼةمباىزائر مباػؿؿاممبـمحؾقؾسم
(واظـكؾة ماٌػرغلة مإذياالً) ،مإذ متطرق مبؽـرل معـ ماظشرح مواظؿقؾقؾ ميال ماظػالحم
اىزائري ،موأبرز مسالضؿف مباإلدارة ماالدؿعؿارؼة ،موسرف مباٌشاطؾ مواظعقائؼم
"اٌػؿعؾة"ماظيتممتـعموتمخرمهؼؼمعشروعماالغدعاج،موعـفامسؾكماًصقصمزاػرةم
اظرذقةمواظػلادماإلداريمواظربا...ماخل .م
االفمؿامًباؾػالح 32م
رطزماظؽاتبماػؿؿاعفمسؾكمصؽةماظػالحني،موريَؾفامعلموظقةمطؾرلة ،مبؾمأوطؾم
شلا معفؿة مناح ماٌكطط ماالدؿعؿاري .مواسذلف معـ مجاغب مآخر مجبفقد ماظػالحم
اىزائري م(وباضل ماظػؽات مايرصقة ماألخرى) مسي متطقؼر ماظؾالد موهؼقؼ ماظؿـؿقةم
االضؿصادؼةماٌطؾقبة.موممامطؿبمبفذاماًصقصمعامؼؾل:م"إنماظؿطقرماظذيمؼعرصفم
اجملؿؿع ماىزائري مخالل ماظعشرؼة ماألودي معـ ماظؼرن م10م ،مواٌقدقم مبرخاء مشرلم
علؾقق معردشيه متضاصر مجفقد ماٌقزػني مواظصـاسقني مواظؿفار مواظػالحني مدون متػرؼؼم
سؾكمأداسماىـسمأوماظدؼـ،موضدمادؿػادماظػالحماىزائريمعـمػذاماظؿطقرمرشؿم
حرعاغفمعـمبعضماالعؿقازات".33م م
طؿاموصػمبـمحؾقؾسماإلدارةماظػرغلقةمباىزائرمبؽقغفام"حاعقةماٌصاحلماظعؾقام
ظؾفزائرؼني"،مورؾبمعـفام"إصالحمغظامماًؿادة،موذظؽمبادباذمإجراءاتمصارعةم
ٌـعمادؿغاللماظػالحني،موبلنمالمؼلؿعؿؾمعالكماألراضلمدقىماألجراءماظققعقني،م
وأن متػؽر ماٌصاحل ماظػالحقة مسي متشؽقؾ متعاوغقات مإغؿاجقة موادؿفالطقة معـم
اظػالحنيمأغػلفؿمؼؽقنمػدصفامتؾؾقةماٌؿطؾؾاتماظضرورؼةمظؾػالحمبلدعارمععؼقظة،م
وبذظؽمؼؿغرلمغظامماًؿادةمبػعؾمتغرلمسالضاتماإلغؿاج" .34م
واسؿدل مبـ محؾقؾس م"أن مصـدوق ماالحؿقاط ماظػالحل معـ مأػؿ ماٌمدلات ماظيتم
تعؿؾمظصاحلماظػالحنيماألػاظل،مواظيتمميؽـمأنمتعؼدمسؾقفاماظؽـرلمعـماآلعالمسيم
حؾ معشاطؾ ماظػالحني ،موجيب متقدقع ماغؿشار مػذه ماٌمدلات مسؾك ماٌلؿقؼاتم
احملؾقة ،موػل مخطقة مدؿؽقن مػاعة مسي مدؾقؾ ماظؿعاضد مبني ماظػالحني ماظذؼـ معـم
 32ألطـرمتػصقؾماغظر:م م
دوؼدة،مغػقلةم(،)1021ماؾـىلةًاجلزائرقةً:ؿيارًوأػؽار،ماىزائر،مدارمثاظة،مص.م-221م .229م

Benhabilès, L’Algérie, op.cit., p. 67.
Benhabilès, Ibid., p. 78.
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اٌػروض مأن مؼؽقغقا معـ مأوائؾ ماٌلاغدؼـ مظػؽرة ماظؿعاضدؼات مباسؿؾار مأن ماإلدالمم
ؼدسقمإديمػذهماٌؾادئماالذذلاطقة" .35م
وبعد متعرضف مظؿقدؼث ماظؿؼـقة ،موتطقؼر مأداظقب ماٌؽــة؛ مخؾص مإدي مهدؼدم
وحصر مغؿائففا مسؾك مايقاة ماظققعقة مظؾفزائرؼني ،مومما مطؿب :م"ظؼد محؼؼم
االدؿعؿارمغؿائجمػائؾةمباظؿغقرلماظؽؾلمظؾقدائؾماظؿؼـقةماظزراسقة،موزادمعـمضطعانم
اٌاذقةموعردودػا،مورصعمأجقرماظعؿالمواظػالحنيمسيمايؼقل،موادؿصؾحماألراضل،م
أو مبؽؾؿة مواحدة :مزؼادة ماظـروة ماظعاعة؛ مبدون مايدؼث مسـ ماظطرق ،موذباريم
اظصرف،مواظلؽؽمايدؼدؼةماظيتممتمذؼفا،مواظيتمتعؿدلمظقحدػامساعالًمحضارؼًام
ػاعًا.مطؾمذظؽمأثرمسؾكمذػـقةماألػؾلموروحف".36موسيمطؾمعرةمطانمبـمحؾقؾسم
ؼعقد مظطرح مضضقة م"اظػالح ماظؾلقط ماظؽادح مواظطّقع :م
.37"Fellah simple, laborieux et docileم م
ونده مضد مغصح م-عغاظقاً -مإخقاغف ماألػاظل مباظذلؼث مسي مععاعالتفؿ ،مواظصدلم م
سي مغقؾ محؼقضفؿ مصؼال :م"عا ماظذي مؼضر مأوظؽؽ ماٌلؿعفؾني مظإلجراءات ماإلدارؼةم
اظؾطقؽة؛مظقماغؿظرماألػؾلمضرغًامأومضرغنيمإضاصقنيمسيمطـػماظلؾؿمواظطؿلغقـةماظيتم
زرسؿفؿا ماىؿفقرؼة ماظـاظـة مسي مأرض مسلال مإصرؼؼقا؟ " .38موبدا ماظؽاتب معطؿؽـاًم
ظؾـؿائجماٌـؿظرمهؼقؼفامالحؼاًمعـمررفماظلؾطةماظػرغلقة .م
وسي مدقاق معؿصؾ منده ماضذلح متشفقع ماشلفرة مإدي مصرغلا مغظرًا مظؾـؿائج ماظيتم
ؼػرزػاماحؿؽاكم"األػاظل"مبنخقاغفؿماظػرغلقنيمسيمصرغلا،مواظيتمدؿـعؽسمإجيابًام
سؾك مإخقاغفؿ مباىزائر مصؼال :م"سـدعا مؼؿؿ ماتصاشلؿ مبنخقاغفؿ موراء ماظؾقارم م
سيماٌصاغعمواظقرذات؛مصلقفمؼؽقّغقنمصؽرةمحؼقؼقةمسـمضقةمصرغلا،مودقـشرونم
ػذه ماظػؽرة مال مرباظة مسـد مرجقسفؿ مإدي ماىزائر؛ مبػضؾ مخقاشلؿ ماظقادع ،موعـم
جفةمأخرىمدقكؾؼمذظؽمعـاصلةمععماظعؿالماظؼادعنيمعـمأٌاغقاموإدؾاغقاموبؾفقؽام
وإؼطاظقا،موباظؿاظلمحياصظقامسؾكماظعؿؾةماظػرغلقةمسيمصرغلا،مطؿامؼلاسدػؿ مذظؽم
سؾكمهلنيمأوضاسفؿماٌعقشقة،موميؽـفؿمعـمأنمؼدخروامضدراًمعـماٌال" .39م
Benhabilès, Ibid., p. 68-69.
Benhabilès, Ibid., p. 17.
37
Benhabilès, Ibid., p. 80-81.
38
Benhabilès, Ibid., p. 76.
39
Benhabilès, Ibid., p. 76-77.
35
36

رشؿ مصعقبة مايصقل مسؾك معقاصؼة ماظلؾطات مظطؾب ماشلفرة ،موذظؽ ماثر مايؿؾة ماظشردة ماظيت مضاعت مبفام
اظصقاصةماظػرغلقةمواٌعؿرون،مودقعرفماٌقضقعمذروراًمصارعةمسيماظعشرؼـات؛محقثمدقشذلطمإحضارمسؼدم
80

اؾشرقفًبنًحلقؾسً:آراؤهًوافمؿاؿاتهًاؾػؽرقة

ونده مضد مأذػؼ مسؾك مصؽة ماظػالحني م"ألغفؿ مؼؼدعقن مظؾؿدردة ماظػرغلقة متالعقذم
نؾاءمعلؿعدونمظالغدعاجمعـؾمآبائفؿ"؛مطؿامأغفم"سيماألوداطماظشعؾقةمغعـرمسؾكم
اظعـاصرماظيتمؼلفؾمإدعاجفا،مواظشعبموحدهمميؽـمأنمؼرمتلمسيمأحضانمأعفم
بدونمأصؽارمعلؾؼة،مووحدهمميؽـمأنمميدمؼدًامغزؼفةموصرحيةمألبـائف؛مألنمذظؽم
اظلؾقكمالمخيؾؼمسيمغػلفمأدغكمذعقرمباظـدممسؾكماٌاضلماظذيموظلّ،موالمسؾكم
اياضر ،موألغف مال محيلـ مإخػاء مايؼقؼة مباألضـعة .مإغف ماظققم مال مؼؽره ماٌـؿصر؛م
اظذيمملمؼؽـمحيؾفمباألعس،موظؽـمإذامسرصتماألعةمطقػمتقاصؾمإنازػامبلكاءم
صػلمادؿطاسؿفاماظلقطرةمسؾقفممتاعا".40مم م
ؼضقةًاؾػيادًاإلداريًيفًاجلزائر م
سدل ماظؽاتب مسـ مثـائف ماظالربدود مظإلدارة ماالدؿعؿارؼة ،موغؾف مإدي مضرورة مأنم
هظكمباحذلامماىزائرؼنيمصؼال:م"إنماإلدارةمػلمحاعقةماظرساؼاماألػاظل،موبلنم
أشؾكماألعـقاتمدؿؿقؼؼمؼقممتؿقاظػماألصؽارمواظطؿقحاتمواٌشاسر،موالحؼًامأواصرم
اظدم مسي مسلال مإصرؼؼقا؛ متؾؽ ماألدس ماظيت موضع مضقاسدػا مأعـال :مبقفقم
( ،)Bugeaudمترلعان م( ،)Tirmanمجقغار م( ،)Jonnartمظقؿق م( . 41" )Lutaudموملم
ؼقضح مبـ محؾقؾس ماألدس ماظضرورؼة مظؾؿعاون ماٌلعقل ،موال مجفقد معـ مذطرػؿ مسيم
دؾقؾمإجيادمحؾقلمأصضؾ .م
وأرجع ماظؽاتب مأدؾاب ماسبطاط ماإلدالم مإدي مساعؾ مواحد مػق ماظرذقة ،موبلغفام
ػلماظيتمحرصتمعؾادئفماظـؾقؾةموايؽقؿةمسـمعقاضعفا،موملمؼشؽمأبدًامسيماحؿؿالم
وجقد مصؽر مسصري متؼدعل مؼلؿعؿؾ ماظؾغة ماظعربقة .مطؿا ممل مؼرشي مأي متـاضض مبنيم
اٌؾادئماإلدالعقةم -موػقماظؼاضلماٌؿػؼفمسيماألحؽامماظؼاغقغقةمواظدؼـقة -موبنيمعام
تؾؼاهمعـمععؾؿقفماظػرغلقني.مإنماإلدالمم-مطؿامضالم-م"ضدمدسامإديماظؾقثماظعؾؿلم
اٌمدي مإدي مايؼقؼة مأغشيك مطاغت ،موػق مأؼضًا معـ ماٌلؾَؿات ماظيت مزلقت مظألوائؾم
سؿؾ،موذفادةمرؾقة،موبطاضةماظؿعرؼػ؛ممبقجبماظؿعؾقؿاتماظقزارؼةماظصادرةمبؿقارؼخم،05م 22مأوتمو21م
دؾؿؿدلم2611م،مواظيتمجددػامعردقمم01مأوتم2613م،مباإلضاصةمإديمتؾؼقحمعدتفمزيسمدـقات،موعلؿكرجم
دؾقؿمعـماظلقابؼماظعدظقة،موعؾؾغمعـماٌالماٌقصر،مععمضرورةمتلدؼةماظطاظبمظؾكدعةماظعلؽرؼة.ماغظر :م
ضداش ،مربػقزم( ،)1005متارقخ ًاؾورـقة ًاجلزائرقة ً( ،)1696 -1616ترذية.ماربؿدمبـماظؾار،ماىزائر،م
دارماألعة،مج،2مص.م .39م
Benhabilès, op.cit., p. 80-81.
Benhabilès, Ibid., p. 36.
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مبعرصةمعلؿقجؾاتماظدؼـمايؼ ماٌعارِضةمظؾؿعصب".42موػـامتؾدومزلاحةماظؽاتبم
عػؿعؾةمػدصتمأدادًامإديمسدممإثارةمعشاسرمسداءمإخقاغفماٌلؾؿني .م
ؼقؿةًاؾعؿـلم م
هقزمبـمحؾقؾسموداصع مسـمإخقاغف ماٌلؾؿني مسـدعامأطدمأغفؿمملمحيصؾقامبعدم
سؾك معؼابؾ مخدعاتفؿ ،موأطد مسؾك مضرورة مغقؾفؿ محؼقضفؿ ماٌذلتؾة مسـ ماظعؿؾ،م
وراظبماظلؾطةمبؿطؾقؼمعؾدأماظؿلاويمسيماألجقرمعـمعـطؾؼماظؿلاويمسيمضقؿةماظعؿؾم
غػلف.موملمؼؽؿػمبـمحؾقؾسمبفذاماٌطؾبماٌمديمظؿقؼقؼماظعداظةماالجؿؿاسقة؛مبؾم
رأىمأغفمرطـمػاممإلضرار ماألعـ مسيماىزائر،موندهمطؿبمبفذاماًصقص:م"إنم
ػذاماىقرماظـاجؿمسـمحرعانماإلدارةمظألػاظلمعـماٌلاواةمسيماألجقر؛معاداممسؿؾفؿم
علاوؼًامظعؿؾماآلخرؼـم-اٌعؿرؼـ -مجقرمؼـؾغلمرصعفمسـماىزائرؼني،موأنمتطؾؼم
ضاسدة مظؽؾٍ محلب مطػاءتف مسي ماظعؿؾ" ،43موػق مادؿـؿاج معـطؼل موعؼؾقل مسي محالم
ذبؿؿعمشرلمعلؿعؿشير،موؼؿؿؿعمحبدمأدغكمعـماٌؿاردةماإلغلاغقةمايرة .م
وذرح مضضقة ماغؿشار ماظرذقة ،موبقشيـ مآثارػا مسي ماجملؿؿع مسي مضقظف :م"البد معـم
ايرص مسؾك مسدم معـح ماظرتب مواظؿعققـات م -موؼؼصد مخاصة مصؽة ماظؼقاد -مدقىم
ظؾعـاصر ماظيت متلؿقؼ مبقادطة مطػاءتفا مووالئفا مظؾلؾطات ماظعؿقعقة ،موجيبم
رباربة مآصة ماظرذقة ماظيت مؼؿؼاضاػا مػمالء معـ ماألػاظل مبفدف ماظقصقل مإدي ماظـراءم
اظلرؼع ،موذظؽ مبادؿعؿال مذيقع ماإلجراءات ماإلدارؼة مضدػؿ مألغفؿ مؼلفؿقن مسيم
بمس ماظشعب موذؼائف" .44موػل مإذارة مدضقؼة مظؾعض ماىقاغب ماًػقة مسي مررؼؼةم
تقظلماٌـاصبماإلدارؼة .م
طان مبـ محؾقؾس مسؾك مؼؼني مبؼدرة م"ذعؾف" مسؾك مإحداث ماظؿغقرل ماظذاتلم
اإل جيابلماظذيمدقمػؾفمحؿؿامظؾؿطقر،موصلرمحاظةماىفؾمواظؾمسماظيتمسؽلتم
اظؿكؾػماٌاديمواظػؽريمظؾفزائرؼنيمسيمطقغفامحاظةمسابرةمدرسانمعامدقؿكؾصقنم
عـفا؛ مألغفا مظقلت معؿلصؾة مصقفؿ .مصاألػاظل مسي مغظره م"ظقلقا مطؿؾة مجاعدةم
وعلؿعصقةمعـذممثاغنيمدـة،مصؾؼدمضدعقامعامطانمعـؿظرامعـفؿ".م م
وصـػمبـمحؾقؾسمسيمػذاماظصددمإخقاغفماىزائرؼنيمإديمضلؿني:ماألولم"تراػؿم
عـدصعني معؼؾؾني مسؾك ماظعؿؾ موضد مأبفرػؿ ممنط ماٌعقشة ماىدؼد مسي مبعض مغقاحلم
Benhabilès, Ibid., p. 51.
Ibid.
44
Benhabilès, Ibid., p. 52.
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اٌلؿعؿرة" .مواظـاغل م"ودػؿ مسي مغقاحل مأخرى معـ مايقاة مسدميل ماإلحلاسم
وطلاديموشرلمعؾاظنيمبشلء".موخؿؿموصػفمذاكمبؿلاؤلمشرؼب:م"عامضقؿةمضرنمعـم
اظزعـمباظـلؾةمٌلارماظؿطقرماظػؽريمظدىمذعبمعـماظشعقب؟" .45م

عؾىًامليموىًاؾنؼايفًواؾدقين م

اغؾـت مأصؽار ماظؽؿاب مومتققرت محقل مػدف مواحد مطؿا مأدؾػـا موػق مرُرقم
إحداثماظؿؼارب مواالغدعاج،مورطزمسيماجملاظنيماظـؼاسيمواظدؼينمسؾكمدورماٌدردةم
سيماجملؿؿعموسؾكم"االغػؿاح"ماظدؼين .م
ؼضاقاًاؾمعؾقم م
باتت ماٌدردة مسي مغظر مبـ محؾقؾس م(واظـكؾة) مودقؾة مصعاظة متلفؿ مسي مهؼقؼم
اشلدف؛مصؼدمأبدىمتػاؤالًمسيمضقظف:م"إنماظقحدةماظضرورؼةمبنيماألػاظلمواألوروبقنيم
دؿؽقن مضرؼؾة ماٌـال" .46موأطد مسؾك محاجة ماإلدارة مظؾفزائرؼني ماٌؿعؾؿني مصؽؿب:م
"سيماظؾداؼةمهؿاجمايؽقعةمجملؿقعمعقزػنيمعـماألػاظلمشرلمعمػؾنيمبعدمٌكؿؾػم
اٌـاصبم[]..عامؼػرضمسؾقفامتعؾقؿفؿموتؽقؼـفؿمأوالً".47م م
وادؿطرد :م"ظؽـ معا مػق مػذا ماظؿعؾقؿ ماٌطؾقب؟ ،موطقػ مدؿلؿؼؾؾف مذيقعم
األػاظل؟ ،موأخرلًا معا مػل مغؿائفف؟" .48موباذر ماظؽاتب ماإلجابة مسـ متؾؽ ماألدؽؾةم
عدلزًاماىفقدماظػرغلقةمسيمدؾقؾمترضقةماظؿعؾقؿ،موعدحمغقاؼاػامايلـةمإزاءمذظؽ،م
ظقكؾص مسي ماألخرل مإدي مغؿقفة مجد معؾػؿة مظؾـظر ،موػل مضرورة :م"تؾقان ماظؿطقرم
اٌـفز مخالل م 51م دـة معـذ مأن مرصرصت ماظراؼة ماظـالثقة ماألظقان م-أي ماظػرغلقة-م م
سؾكماألرضماىزائرؼة"49م.م م
ووصػمبـمحؾقؾسمػذاماظؿطقرمبلغفمحادؿ:م"عاذامتعينممثاغقنمدـةمسيمسؿرم
اظؿطقر ماظػؽري مظشعب معـ ماظشعقب؛ مصاظؿطقر مباواه مممؾؽة ماظػؽر ماظػرغلل متؿؿم
بقادطة ماحملاربة ماٌـظؿة مظؾففؾ ،مواإلطـار معـ مسدد ماٌدارس ماٌكصصة مظؿعؾقؿم
األػاظل".50م م
45

Benhabiles, op.cit., p. 29.
Ibid., p. 21.
47
Ibid., p. 21-22.
48
Ibid., p. 22.
49
Ibid.
50
Ibid., p. 26.
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حامأطـرمظإلجابةمسـماألدؽؾةماظلابؼةمصؼال:م"ظؼدمأحصقـام
وبؾغةماألرضاممضدممذر ً
بنيمدـيتم2544ممو2622م:م 120معـؼػــًامعـمزيلة معالؼني مأػؾل،موعـمبنيماظـم
120مجيبمأنمسبلبمبعضماألعقنيماٌلؾؿني"،51موتابع:م"إنماظعققبمواظـؼائصم
اظيتممتقزماألػاظل،مواظيتمعردػامإديماىفؾمواظؾمسمظقلتمعؿلصؾةمصقفؿ؛ مذظؽم
أنماظعـصرماظعربلمالمؼـؿؿلمإديمجـسمعـقطمشرلمضابؾمظؾؿعؾؿ"،موطانمؼؼصدمأنم
اىزائرؼنيماظؼالئؾماظذؼـمادؿػادوامزاػرؼًامعـماظؿعؾقؿماظػرغللمملمحيظقامباظذلضقةم
اٌدغقةماٌلعقظة.م م
وحث ماىزائرؼني-حاٌاً-سؾك مضرورة مهصقؾ ماظعؾؿ معـ مأجؾ ماظؿكؾص معـم
اإلرثماٌؿكؾػمواظـؼقؾماظذيمؼؼػمسائؼاًمأعاممإدخاشلؿماظعائؾةماظػرغلقة،مواظذيم
وصػف مباظقاجب ماٌػروض مسؾقفؿ معـ مباب ماالسذلاف مورد ماىؿقؾ مظػرغلا مصؼال:م
" ظقسمشلذاماظشعبماظؾائسمأيمذلءمخيلره؛مبؾمدرلبحمطؾمذلءمحنيمؼصؾحم
صرغلقًا.مإغفمذعبمبلقطمورقب،مودقفمؼؽقنمرقشيعاًمبلؾبماالسذلافمباىؿقؾ؛م
ظؽـماظعؼؾةماظقحقدةماٌقجقدةمػلمذظؽماظؽؿشيماشلائؾمعـماألحؽامماٌلؾؼةماٌقروثةم
اظيت مدقف مؼؼضل مسؾقفا ماظؿعؾقؿ ،مسـدعا مؼؿعؾؿ ماإلغلان مسؾك معؼاسد ماٌدردةم
اظػرغلقةمدقؿؿمطلؾف".52موالذؽمأنماٌػارضةمواضقةمظدىمبـمحؾقؾسمبنيماالغدعاجم
سـمررؼؼماظؿفـس،موبقشيـمرباوظةمإثؾاتماظذاتم"األػؾقة"مبقادطةماظؿعؾقؿ .م
ؼضقةًاألحوالًاؾشىصقةًؾؾهزائرقنيم م
صلرماظؽاتبمتصقره مألػؿقة ماذذلاكماألعةمسيماظعاعؾماظدؼين مصقؿامؼؾل:م"ػؾم
اٌؼصقدمعـمسؾارةماىاععةماإلدالعقةم()Le panislamismeمػقماظدالظةمسؾكمعشاسرم
احملؾةماظيتمؼؽـفاماظؾدويمسيمدطقػمألخقفمباٌدؼـة؟،مإذامطانماظردمباإلجيابم
صالمؼقجدممثةمأعرمرؾقعلمأطـرمعـماظقدماظذيمسبلشيفمواهمذكصمؼػؽرمعـؾـا،م
وحيؿؾ مغػس ماٌشاسر ماألخالضقة ،موغػس ماظؿؼقى ماظدؼـقة ،موخيػؼ مضؾؾف مبـػسم
اٌشاسرماظداخؾقة،موؼلؿفقبمظـػسماظؿعؾقؿاتماإلشلقة؛مخاصةمإذامملمؼؽـمػـاكم
واضع مؼػصؾـا مسـف .مأظقلت مػذه محال ماٌلؾؿني مذيقعًا ،موحال ماٌلقققني،م
واظقفقد؟؟" .53موغالحظمػـامأنماظرجؾمضدمسؿؾمسؾكمتلوؼؾموتػلرل معضؿقنمحرطةم
51
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اىاععة ماإلدالعقة ماظيت مطاغت متـاضؾ مألجؾ مدسؿ ماظدوظة ماظعـؿاغقة مسي معقاجفةم
اظؿقاظػاتماألوربقة .م
وسرضماٌمظػمأعـؾةمظذظؽمذبلشيدةمسيمذكصم"زبؿارمحاجمدعقد54مأحدمأطـرم
اظشؾابماىزائريمإخالصًا؛مطانمؼردمسؾكماٌعادؼـمظؾعربمضائالً:مسبـمالممنؾؽم
عقارـنيماثـني؛مصادطـؾقلمواًالصةممتـؾمباظـلؾةمظـامسبـماٌلؾؿنيمعاممتـؾفمروعام
واظؾابامباظـلؾةمظؾؿلقققنيمالمأطـر،مػذامعامؼمطدمأغفمعامسداماظقدمايؼقؼلماظـاجؿم
سـ ماظدؼاغة ماٌشذلطة؛ مصؾقس ممثة معا مجيؿع مبقــا ،موبني ماألتراك ،مواظػرس،م م
أوماٌصرؼني" .55م
ـظرتهًؾؾؿيمعؿرم م
إنمتعؾؼماٌمظػمباٌلؿعؿرمؼؾدوم-سـمشرلمضصد-معؾاظغًامصقف؛مصفقمالمؼػؿلمميدحم
عكثر مصرغلا ،موؼعدد مأصضاشلا مسؾك م"األػاظل" ،موؼلؿعرض معـفزاتفا مباىزائر؛م
علؿغالً مسي مذظؽ مطؾ معـادؾة موأي مزرف مبؾ مطؾ معقضقع مظؾــاء مسؾقفا ،مواظؿـقؼفم
مبقزاتفا معؼابؾ مإبداء معؼؿف ماظذات م"األػؾقة" ،موسؿابف مسؾقفا مسي ماٌعادظة ماياٌة:م
"سشؼماآلخرموطرهماظذات"،56مواظيتمغػفؿمبقادطؿفامأنمعؾاظغؿفمسيمسقارػفمواهم
صرغلامتدلمسؾكمرقباوؼؿف م( )Utopieمبدظقؾمضقظف:م"سيمايؼقلموسيمطؾماألوضات:م
أثـاء ماألعطار ماىؾقدؼة مظشفر مجاغػل مطؿا مسي معقجات مايرارة ماحملرضة مظشفرم
جقؼؾقة مال مؼقجد مدقى مععؿر موأػؾل م[ ]..مال مؼقجد مسي مأي معؽان مآخر مصداضةم
وريقؿقةمأطـرمتعؾرلًامعـماظرجؾنيماظؾذؼـمؼؿؼازلانمطؾمذلء،موضدمذيعفؿاماظؼدرم
جـؾًا مإدي مجـب" .57موعـ مجفة مأخرى متلاءل ماظؽاتب معؿلؾقــًا مبػؾلػة ماظقاضعم
ضائالً :م"عا معصرل ماٌعؿر مبدون موجقد ماألػؾل؟؛ مبؾ معا معصرل ماألػؾل مبال مععؿر؟.م م

 54طانمرباعقامبؼلـطقـة،مذػبمسيموصدم 13مجقانم2621ممظؿؼدؼؿماٌطاظبماألػؾقةمحقلماظؿفـقدمظؾرئقسم
بقاغؽاري (،)Poincaréموػقمربررمرداظةمػاعة مىرؼدة ( )La Dépêche de Constantineدـةم2629مم
حقلمبرغاعجماظـكؾة.ماغظر:
Benhabilès, Ibid., p. 128-131.
55
p. 129.

 56اغظرمخاصة:مايداد،مدامل (،)1000مصراع ًاهلوقة ًبني ًاألـا ًواآلخر ً(املغرب ًاؾعربي ًمنوذجـًا)،م
تقغس،ماألرؾلقةمظؾـشر،مط ،02ص.139 .
Benhabilès, op.cit., p. 13.
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عـ مدصع مػمالء ماألػاظل ماظؾلطاء ماًاعؾني مإدي ماظـشاط مواظعؿؾ مإن ممل مؼؽـ ماٌعؿرم
األوروبل؟".58موصاتفمأنمحيددمعـماٌلؿػقدمسيماظـفاؼةمعـماظعؿؾ؟ .م
غدد ماظؽاتب مباٌؿعصؾني معـ ماىزائرؼني م"األػاظل" ،موػق مؼؼصد ماظدلجقازؼنيم
عـفؿ مواظؼقاد موأسقان ماظلؾطة ،موغصقفؿ مباالبؿعاد مسـ ماظؽلؾ ،مواألغاغقة ،موسـم
اٌظاػر ماظدلاضة مضائالً :م"أؼفا ماالردؿؼرارققن :مإن ماٌال مبني مأؼدؼؽؿ ،موػق مدالحم
األضقؼاء؛مصالمترطـقامإديمعظاػرماالسبطاط.مإنمتؼاظقدطؿموأسراصؽؿماخذلاعمبشري،م
وعـؾ مطؾ ماالخذلاسات ماإلغلاغقة معـفا معا مػق مأخالضل ،موعا مػق مشرل مأخالضل.م
ابؿعـدوا مسـ مطؾ معا معـ مذلغف مأن مؼـزظؽؿ مإدي معلؿقى ماظؾفائؿ؛ مصؽراعة ماإلغلانم
أزلك معـ ماظـزوات ،موأغؾؾ معـ ماألحادقس ماشلؿفقة :مضرون معـ ماالسبطاطم
تؽػل!!".59موػذهماظصرخةماألخرلةمعـؾتمخالصةمتؼققؿقةميالماىزائرمآغذاك .م
ؿؾوقًاؾؽماب
وصقؿا متعؾؼ مباٌؾقؼ ماشلام ماظذي متضؿـف مطؿاب مبـ محؾقؾس ،مواظذي مخيصم
اضؿؾاداتمعفؿةمسـمخطبمورباضراتماظشقخماٌقظقدمبـماٌقػقب مصؼدمأوردػامبـم
حؾقؾس معذلذية مباظؾغة ماظػرغلقة ،موطان مضد مغصيشر مبعضفا مسؾك مصػقات مبعضم
اىرائد معـؾ مطقطب مإصرؼؼقا ،موتضؿـت متؾؽ ماحملاضرات مإذياالً ماًقضم م
سيمعقضقسات مسدةمطاغتمربقرًامظؾـؼاشمواىدلمبنيماٌـؼػني،موطاغتمذاتمصؾةم
بلصؽارمرباورماظؽؿاب.م م
وغذطرمعـمتؾؽماٌقاضقعمعـالًمسالضةماألػاظلموايضارةماألوربقة،مودارمربؿقاػام
سـماٌلاسلماظػرغلقةمسيماجملالم"اإلغلاغل"مباىزائر،موممامجاءمصقفاماٌؼؿطػم
اظؿاظل :م" ...مإغـا مغالحظ مأن ماألعة ماٌؿقضرة مػل ماظيت مؼؿؼادؿ مأغادفا معشاسرم
اظؾطػمواظعؽسمصققح...،ماظرأصةمرؾعًامالمتعينماًـقعمأوماظزػدمسيماألسؿال؟،معام
أسـقفمػقمغشرماألصؽارماٌـاظقةمبنيماظـاس؛مصفؾمبؾغتمصرغلامبقدائؾمأخرىماٌؽانم
اظذيمتشغؾفماظققممبنيماألعؿماٌؿقضرة؟،مإنماظؿارؼخمؼرؼـامبدضةمأنمسظؿؿفامعـقرةم
بؽـرة مرجاشلا ماظعظؿاء موضؾقبفا ماظـؾقؾة" ،60موعـ ماظقاضح مأن ماظرجؾ مأراد مإبرازم
إسفابف مباظؿطقر ماظػرغلل ،موظؽـف مسي ماظقضت مغػلف محاول مأن مؼدلر مأدؾاب مذظؽم
اظؿطقر ،موأن مؼربطفا مباظعؾؿ مواٌـؾ ماظيت مسرصؿفا مأوربا مسي مصذلة ماظعصر مايدؼث،م
58
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وظؽـمصاتفمأنمؼذطرماىاغبماٌظؾؿمظذظؽماظؿطقر،موآثارهمسؾكماألعؿماٌلؿعؿرةماظيتم
باتتمحؼؾمواربمظؾفقؿـةماظغربقةممبكؿؾػماواػاتفاموإؼدؼقظقجقاتفا .م
وتطرق مظؾؿعصب مواظؼؾؾقة ماٌـؿشرة مبني ماظـاس مصؼال :م" ...مأعا مأوظؽؽ ماظذؼـم
ؼرصضقنمرؤؼةماألسؿالماًرلةماظيتمتؼقممبفاماظؼقاتماظعؿقعقةمإزاءماٌلؾؿنيمصالبدم
أغفؿمملمؼؿلاءظقامعـمضؾؾ:مػؾمعامأصعؾفمرقبمأممخؾقث؟،مسادلمأممال؟،مصقفم
ذلءمعـماىؿالمأممال؟..مػلمأدؽؾةمورغامصقبماإلغلاغقةماظراضقة؛مإالمأنمسيم
اإلغلانمعامؼدصعفمدائؿًامصقبماألدػؾمصقـلقفمايؽؿة..مإالمأنماظؼاسدةماإلغلاغقةم
تػرضمسؾقـامأذقاءمعـؾمأنماظعاملمؼؼقدماىاػؾمواظؼقيمؼؼقدماظضعقػمواظغينمؼعنيم
اظػؼرل؛مبفذاماظشؽؾمتعؾقمغػقدـا،موؼؿزاؼدمرصقدغامعـماظػضائؾ".61
وتـاولمعقضقعماظؿعصبماظذيموصػفمباٌشنيمواٌرصقض؛مصؽؿب:م"إنماظؿعصبم
اٌشني معرصقض مظدى ماظـػقس ماظرصقعة ...موأن مممـؾل مصرغلا ممبا مظدؼفؿ معـ محبم
ظؾكرل موظؾقرؼة مؼرون ماٌؿعصب مطشاة متفرب معـ مضطقع مايضارة ،موطعدو مؼرؼدم
اٌلاسمبلدقارماظؾـقانمايضاريماظؼقي؛مألغفمإذامطاغتمايؽقعةمترضكمظرساؼاػام
ايقاةمصاٌؿعصبمالمؼرتضلمدقىماٌقت" .م
وداصع مبـ ماٌقػقب مسـ ماىفقد ماظػرغلقة مباىزائر؛ مصؽؿب :م"...إن معـم
ؼـؿؼدون مأسؿال ماظلقد ماياطؿ ماظعام مألجؾ متؼقؼة مإخقاغـا ماىزائرؼني مباظعؾؿم
واظؿؽقؼـ ماظؾذؼـ مؼؿؿؿع مبفؿا ماظػرغلققن؛ معا مسؾقفؿ مدقى متلعؾ مدروس ماظؿارؼخ،م
عاذامتعؾؿـامؼامدادتل؟،مأنمأوربامضدمبؾغتمأوجماظؿؼدممسيمضرنمظقؼسماظرابعمسشرم
اظذيمأجرىمإصالحاتمغاجعة،موادؿقدثمجقائزمظؾعؾؿاء،موبـكمعصاغعمطؾرلة،م
وذقدمعدارس ماظػـموعمدلاتماظعؾؿ،موبؽؾؿة مواحدةمحقل مصرغلامإديمأطدل معـارةم
حضارؼةمسيمأوربا" .62م
وذكّصماظشقخمابـماٌقػقبمحاظةماىفؾماظلائدةمظدىماىزائرؼني،موصصؾم
علؾؾاتفا،موممامضالمبفذاماًصقص:م"...اٌلؾؿقنمجفؾةمالمغؼاشموالمإغؽار،موالم
غلؿطقعمعدحمػذهمايالماٌزرؼةماظيتمدؿؼقدػؿمصقبماشلالك؛مسيمحنيمػؿمهتم
وصاؼةمصرغلامصاحؾةمأودعمدائرةمادؿعؿارؼةمسيمإصرؼؼقاماياطؿةمسؾكماعؿدادمدؾعةم
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( )04معالؼني مطقؾقعذل معربع مأشؾب معـ مؼؼطـفا معـ ماٌلؾؿني" .63موالذؽ مأن مػذام
اظطرحمطانمؼؿقاصؼممتاعًامععمآراءماظشرؼػمبـمحؾقؾس .م
وسيماٌؼابؾمطانماحملاضرمعقضقسقـًامسيمعللظة مرؾبماظعؾؿماظذيمربطفمباظقسلم
وباظشعقرمباٌلموظقة،موغؾذماظػرضةمواظؿعصب؛مصؼالمعـالً:م"أؼفاماٌلؾؿقن:مالمحقاةم
بالمسؾؿ،موالمسؾؿمبالمحبث،مالمحبثمبالمرشؾةمضقؼةمسيماظؿلاعل،موػذاماظشعقرمالم
وجقد مظف مظدى مأعة مشلا معلؿقاػا ماظـؼاسي معؿدن ،مظذظؽ مصاظؿعؾقؿ مواظؿـقؼر مواجؾـام
ذيقعـًا ،موتؾؽ مػل ماظلؾقؾ ماظقحقدة مظالرتػاع مباٌرء مصقق مدرجة مايققان ،موػلم
غػلفاماظلؾقؾماظيتمػفرػامإخقاغـا،مصاظردقلماظؽرؼؿمسؾقفماظصالةمواظلالممؼؼقلم
إن ماظعؾؿ مطـز معػؿاحف ماظلمال ،مصادلظقا مألن مسي ماظلمال معـاصع مأربعة :ماظلائؾم
واٌلمول مواٌلؿؿع مواألضربقن ...مطؿا مأن ماظؿعصب ماإلدالعل ممل مؼؾدأ مإال معـذم
ايروب ماظصؾقؾقة ،مػمالء ماظذؼـ مأغارقا مباإلدالم معا مػق مغؼقضف؛ مػؿ موحدػؿم
علموظقنمسؾكمػذاماظقضع ...مإنمحفففؿماظيتمتؾثماظشؿات مالمػدفمشلامدقىم
جعؾماإلدالممدؼــًامعؿعصؾـًامعؿقحشـًامأبامظؽؾمجفاظة" .64م
وسؿقعـًا مصؼد متـقست معقضقسات ماحملاضرات ماظيت مذيع مبعض مغصقصفا مبـم
حؾقؾسمسيمعؾقؼمطؿابف،مصػلمأدؾابماظؿكؾػمتلدػميالماىزائرؼنيمواٌلؾؿنيم
ساعة مصؼال :م"ظؼد مػفرغا ماظعؾقم مواظػـقن ،مواظؿزعـا مباظعزظة ،مإغـا مال مغؾذل مجفدًام
ظؾؿلدلمباألعؿماجملاورةمسيمتؼدعفا،م...واٌمدػمأغـامغرىماألعؿماألخرىمتـؿجمعام
حيــا مسؾقف ،مواألدػك مواألعر مأغـا مصرغا مغؽػر موغـؾذ مغؿائج متؾؽ مايضارة مظذظؽم
تصقؾـا مصقاسؼ مدقء مأصؽارغا موأسؿاظـا...أي مسذر مظـا موضد متلرب ماًؿقلم
ادي مسؼقظـا؟ ،مأي معدلر مإزاءغا مواظؽلؾ مميـعـا محؿك معـ ماالدؿػادة معـ ماٌؾؿؽراتم
اظعصرؼة؟،مأؼفاماإلخقةمػؾمدؿكؿارونماىفؾماظذيمؼؾعدطؿمسـمطؾمذلء؟،معاذام
دؿؼقظقن مدصاسـًا مسـ مأغػلؽؿ؟ ،مظؼد مخاظػؿؿ مضرآغؽؿ موردقظؽؿ موابؿعدمت مسـم
تؼاظقدطؿ ،موغلؼؿؿ مسـ مسؾقم مزعاغؽؿ...طػقا مسـ مػذه ماًطاؼا ،موخذوا معـؾم
جرلاغؽؿ،موطػقامسـمسؾادةماىفؾة،مظؼدمحانماظقضتمظؾؿفؿعمواالهادمألجؾمدصعم
سفؾةماظعؾؿ،موأ نماظؿؾاػلمباظعؾؿمًرلمعـماظؿؾاػلمباظـلب،مإنماظػكرمحصانمالم
ؼرطؾفمدقىماًادر" .65م
63
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خامتـة م

إن مذكصقة ماظشرؼػ مبـ محؾقؾس متصـػ مضؿـ ماىقؾ ماألول معـ ماظـكؾةم
اىزائرؼةماٌػرغلةماظيتماطؿلؾتماظـؼاصةماألوربقةمواضؿقؿتماجملالماظلقادلمعـذم
بداؼات ماظؼرن م10م ،موغشطت ماٌشفد ماظعام مباىزائر مسي مإرار ماإلؼدؼقظقجقة ماظيتم
حاوظتماالدؿػادةمعـم"عؽادب"ماظقجقدماظػرغللمباىزائر.م م
ظؽـمباٌؼابؾمالمميؽـماىزممبؽقنمعمظػفماألولم(اظذيمتـاوظـاهمباظدرادة)مظلانم
حالماظـكؾةمأومذبؿقسةماظشؾانماىزائرؼنيمحقـفا،مظؽقنمصاحؾفمالمؼعدوماٌؿـؾم
ايؼقؼلمشلؿ،مواٌعدلمسـماغشغاالتفؿ.موباظرشؿمعـمذظؽمصنغـا مغؿػفؿمروحماظؿطرفم
اظيتمرؾعتمأصؽارمبـمحؾقؾسمسيمطـرلمعـماألحقان،موغػلرماخؿالصفمسـماآلخرؼـم
ضؿـماإلرارماظعاممىؿاسةماظـكؾةماظيت ممل متؿؿؿعمبقحدة مصؽرؼةموالمإؼدؼقظقجقةم
سيماظعدؼدمعـماألوضات .م
وأخرلًا مغشرل مإدي مشـك مطؿاب مبـ محؾقؾس مسي ماحملؿقى ماٌعؾقعاتل موسي ماظؾصيعدم
اإلؼدؼقظقجل،مومتقزه مبقضقحمودالدةماألصؽار،موػقممبـابةماٌرآةماظعاطلةمظػذلةم
حازلةمعـمتارؼخماىزائر.مومتـؾت مضقؿؿفماظؿارخيقةمسيماغػراده ممبعاىةمضضاؼــام
طاغت مسي محقـفا مشرل معؽؿؿؾة ماٌعامل مالدقؿا موأن ماظؽاتب ممل مؼلؿــِ مواربفم
اظشكصقة،موملمخيفؾمعـمررحفاموادؿقضارمتػاصقؾفا.م م
وباٌؼابؾمالمميؽــامبليمحالمأنمغؿفاػؾمأصؽارموإداػاعاتمصؽةماظـكؾةمسؿقعًـام
طلحد معؽقغاتماظـلقجماالجؿؿاسلماىزائري،موالمأنمغؿفاوزمأدوارػامسيمإحداثم
غقعمعـماظؿقازنمبنيماظؿقاراتماظلقادقةمواالجؿؿاسقةماٌكؿؾػةماظيتمملمتؿػؼمأدادـًام
بشلنمهدؼدمعصطؾحم"اظقرـ"موتقضقحمعػفقمم"اظقرـقة" .م

اؾللؾقوغراػقا
ؿؤؾػاتًاؾشرقفًبنًحلقؾسً
L’Algérie française vue par un indigène.
?Où va la France en Algérie
Bilan de cent ans de France.
?Où en sommes-nous
La protection des biens de mineurs indigènes en Algérie et le conseil de gérance .
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La suppression des pouvoirs juridictionnels des cadis.
Ames frontières (histoire d’un déraciné).
Interventions : débats parlementaires.
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