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*دوقدةًـػقية

(1)ً

 م:ًؿنًاؾؼضاءًإىلًاؾمأؾقفذىصقةًاؾشرقفًبنًحلقؾس
محؾقؾسم ماظشرؼػمبـ مبوظد معدؼـة ممضلـطقـةضقاحل مم12سي م،م2552دؼلؿدل

حقثممتؽـمعـمم،ععروصةمباٌـطؼةمسرؼؼةموعـؼػةجزائرؼةمعـمسائؾةمأصقظفماألدرؼةم
ماظػرغلقة مباٌدارس مدرادؿف معؿابعة متعؾقؿف موتؾؼك م، مأؼضــًا مؼد ماظشققخمأسؾك ػؿ

،مثؿم:مسؾدماظؼادرماجملاويموربؿدماٌقظقدمبـماٌقػقبأعـالواٌدردنيمػـاكمعـم
ايؼققمدبصصمدرادةمدؿؽؿالماٌرحؾةماىاععقة،مواخؿارمؿةمالصاظعامإدياغؿؼؾم

،موعارسمعفـؿفماظؼضاءمعلارهماىاععلمسنيمبلؾؽمإغفاءوبعدمم،جباععةماىزائر
مبمعؿـؼاًل مطني معدن موشرلػاسدة ماىزائرؼنيمواسؿدلم،لطقػ ماظؼضاة مأغشط مأحد
م.1امومماردةتؽقؼـً

م مصرغلقة "،مسصرؼة"ملمخيؿؾػمبـمحؾقؾسمسـمبينمجقؾفمعـماٌـؼػنيمثؼاصة
ممصؼد ماظطرؼؼة مؼعقشمسؾك ماألطان مظؾادفوربقة مسي موم،الدقؿا معـ مراٌامطان اظذؼـ

م ممإدياغؿؾفقا مرباطاة مععمماألوربقنيضرورة متعارقفؿ موررؼؼة محقاتفؿ، ممنط سي
مملمغعرفمتػاصقؾمطـرلةمسـرشؿمذظؽموماٌـادؾاتماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقةماٌكؿؾػة،

                                                                                                                                   
(2)  École Normale Supérieure de Bouzareah, Alger 16 000, Algérie. 

1 Merdaci, A. (2010), Auteurs algériens de langue française de la période coloniale, 

Alger, éd. Chihab, p. 74- 75. 
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عؼارغةمم،موسالضاتفمععماحملقطنيمبفبـائفأزوجؿفموطمايقاةماًاصةمالبـمحؾقؾس
م.2بشكصقاتمأخرىممماثؾةمطؿقؿدماظصاحلمبـمجؾقلمأومصرحاتمسؾاسمعـاًل

م ممتؽـ محؾقؾس مبـ مودادؼة موترؤس متلدقس معـ ماحملاطؿ  ةماٌلؾؿعقزػل
تمؽاظيتمأغشم(Amicale du personnel des Mahakmas de l’Algérie)ماىزائرسيم
م م2610دـة ماظـقاب مظػقدراظقة ماظعام ماألعني معـصب متقدي مثؿ اٌلؾؿنيممبؼارعةمم،
م.آغذاك،موغشطمزبؿؾػماظػعاظقاتماظـؼاصقةمواظػؽرؼةماظيتمسرصؿفاماٌدؼـةمضلـطقـة
معلؿقؼاتفا،مطؿا مزبؿؾػ مسؾك ماالدؿعؿارؼة ماظلؾطات مبؿؼدؼر حصؾمومحظل

ماظشرف مودام مم(Chevalier de la légion d’honneur)مسؾك وضدممم،2614دـة
سيمإحدىمعؼاالتفامم(La voix des humbles)مضعني"قاغقشيػتمبفمذبؾةم"صقتماٌؿ

م.3بفذهماٌـادؾةاٌـشقرةم
وملمميـعفمأصؽارهماظلقادقة،مموبنبداءمبفالماظلقادة،ماػؿؿمبـمحؾقؾسمعؾؽًرام

اظشكصقةمسؾكممأصؽارهسيمعفـةماظؼضاءمعـماظؿعؾرلمبصراحةمسـمماإلدارياظقزقػم
طاتبمجزائريمباظؾغةممأولواػؿؿمباظؽؿابةمحؿكموجدمعـماسؿدلهمبلغفمم،رصاضفظلانم
ادؿؼطؾتماظؽـرلمعـماظؼراءمواٌفؿؿنيممسدةمعمظػاتمعـشقرةمطؿبموضدم،4اظػرغلقة

مباًصقص معـفا مطؿابمغذطر ماألولف ماظػرغلقة م"اىزائر معـمررفمفظقإمارقـظع: ا
مأغدجاغل "(L’Algérie française vue par un indigène). :مسيم"موطؿابف صرغلا
ماىزائر:م
مأؼـ؟" ماٌؽقؼةمم(Où va la France en Algérie)مإدي ماظذطرى ممبـادؾة مغشر اظذي

:مواظدضقؼمباٌطؾعةماظرزلقةمطؿابفماشلامامأؼًضوغشرمم،م2690ؿاللماىزائرمدـةمالح
(Bilan de cent ans de France)"حصقؾةمعؽةمساممظػرغلا"م

م.5

                                                                                                                                   
ملمهظمذكصقةماظشرؼػمبـمحؾقؾسم)سيمحدودمعطاظعاتل(مباظدرادةماظعؿقؼة،مطؿامأغفامملمتدرسمسيمأسؿالم 2

ماٌمثرمسيمعلارماألحداثمباىزائرم أطادميقةمععاصرةمإالمسرًضا،موذظؽمسؾكماظرشؿمعـمأػؿقةمعلارػامودورػا
 رقؾةمأزؼدمعـمغصػمضرن.

  ممـامجاءمسيمػذاماظؿـقؼفماظذيمغشرتفماجملؾةماظػؼرةماظؿاظقة:م 3
« 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 franco- 

musulman », Voir : « La voix des humbles », N° 54, Novembre 1927, p. 01. 
محاؿتوإزلاسقؾممؿردؾيًظؽـمعـماظقاضحمأنمآخرؼـمطاغقامضدمدؾؼقهمسيمذبالماظؽؿابةمسؾكمشرارماظطقب 4

 وشرلػؿ.مبنًذـبوربؿدممبنًرحالواربؿدم
5 Berque, A. (1947),  « Les intellectuels algériens », Revue africaine, V. 91, p. 123- 151. 
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م،(? Où en sommes- nous)"م؟وصؾـاإديمأؼـمطؿقبمبعـقان:م"موسـرغامظفمسؾك
اظيتمطانمؼذلأدفا.ماظؼضاةمممسـمودادؼةم2692وػقمسؾارةمسـمغشرؼةمصدرتمدـةم

عـؾمامتؾاًسمأصدرػااظيتمذبؿقسةمعـماظؽؿبماظؼاغقغقةماٌؿكصصةمػذامباإلضاصةمإديم
 La protection)"ماإلدارةاظؼصرمباىزائرموذبؾسمماألػاظل"رياؼةمممؿؾؽاتمطؿابفم

des biens de mineurs indigènes en Algérie et le conseil de gérance)اظذيمم
م مدـة م"2619رؾع مسـ: مطؿابف موطذا مظؾؼضاة"ممإظغاءم. ماظؼضائقة ماظلؾطات

(La suppression des pouvoirs juridictionnels des cadis)مدـةمم اظصادر
م2612 موظف م"ماأؼًضم. ماألرواحطؿقبمبعـقان "(Ames frontières (histoire d’un 

déraciné))مم مدـةاظذي ماجملاظسمم،م2692مرؾع مسي متدخالتف مذيع منده طؿا
م مدـة ماٌـشقر مطؿقؾف مسي مبرٌاغقة("م2621اظـقابقة م)غؼاذات م"تدخالت مبعـقان: م

(Interventions : débats parlementaires).م
ماظؿقرؼرؼةو ماظـقرة ماغدالع ممبعد ممم2621دـة محؾقؾس مبـ مغفففمادؿؿر  سؾك

،موادبذمعـماجملاظسمظفماظزعـماظرشؿمعـمواوزروعماالغدعاجمسؾكمسيماظدسقةمٌش
مظؾؿعؾرلمسـمذظؽاظدلٌاغقةمعـدًل مم2626مأوتسيمم،موػذامهدؼًدامعامأدىمالشؿقاظفا

ظؼائفممأسؼابسيمموذظؽ،مسيمزروفمشاعضةمملمؼؿضحماظطرفماٌلمولمسـفابػرغلام
 برئقسمايؽقعةماٌمضؿةمصرحاتمسؾاس.

 اؾؽاتبًنًحلقؾسفًباؾشرق

محؾقؾس مبـ معـرلمصضؾ مسـقان مموجريءماخؿقار م"اىزائرمم،ولاألظؽؿابف وػق
م معـمررفمأغدجاغلقفظإماعـظقراظػرغلقة ما "(L’Algérie française vue par un 

indigène)،متؾؽمم مػل مظؾؽؿاب مواظقحقدة ماألودي ماظطؾعة مصنن مؼؾدو معا وحلب
مصقغؿاغ مظإلخقة ماظشرضقة ماٌطؾعة مسـ مـاظصادرة مدـة ماظعاصؿة مباىزائر م،م2621ا
مصػقة.م262واظيتمجاءتمسيمذؽؾمذبؾدمعؿقدطمايفؿمعـم

م ماظؽؿاب متؼدؼؿ معاردل"طؿب معدردةمم(Georges Marçais)م"جقرج عدؼر
عقضقساتماظؽؿاب،ممتوتضؿـماظؿؼدؼؿمعلائؾمػاعةمخصم،صدؼؼماٌمظػتؾؿلانمو

مطؿامأذادمصقفمبصدؼؼفموبلصؽاره.
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ضدمحظلماظؽؿابمباالػؿؿاممواظعـاؼةمعـماىزائرؼنيمواظػرغلقنيمسؾكماظلقاء،مو
مأمهاسؿدلمصؼد م"اظعالعة ممبـابة ماظؾاحـنيماٌعاصرؼـ محد ماظـشاطماألخرلة مسي اظؾارزة

م.م6اظػؽريمواألدبلمظؾشؾانمسيمعرحؾةمصعقدمغشارفؿماالجؿؿاسلمواظلقادل"
صصقلمماألولمتضؿـ:معؼدعةمودؾعةم:ضلؿنيمصؼدمضؿماظؽؿابمأعامسـمربؿقى

مظوخامتة،مواظؼلؿماظـاغلماحؿقىماضؿؾاًد اظشقخماٌقظقدمرباضراتموخطبمؾعضما
ماٌاظؽقةممبـ موعػيت ماإلدالعقة مباٌدردة ماإلدالعقة ماظدرادات م)أدؿاذ اٌقػقب

م.م7سيمعـادؾاتمسدؼدةمبـاديمصاحلمبايباظؾغةماظعربقةمأظؼاػامبؼلـطقـة(م
ممنقذجمظؾـشاطماشلومتـؾم مإسطاء ماظـاغلمػق "ماإلدالعل"دفمعـمسرضماىزء

وميؽـمم،ريؾتمظقاءهمحرطةماظشؾانمسيمبداؼاتماظؼرنماظلائدمسيمتؾؽماظػذلة،مواظذي
أنمػذاماٌؾقؼماٌفؿمطانمظؾؿدظقؾمواالدؿشفادمسؾكمأصؽارهماظلابؼةمواظقاردةماسؿؾارم

م.ربؿقاػا(اممبؾكصمسـم)ودـكصفامالحًؼمسيماظؼلؿماألول
م مظؽؿاب موباظعقدة محؾقؾس مبـ ممفادؿفؾصؼد م"ماظقضت"مرؼدةىمغلؾفامبؼقظة

(Le Temps)مم معػادػا: متارخيفا( مؼذطر مأن مشرل م)عـ موتعؾقؿم"اظػرغلقة هضرل
امعضؿقنماظؽؿابمتؼرؼًؾمت،موػذهماظعؾارةمًص8"األػاظل،مإغفمباظؿلطقدمتؼرؼؾفؿمعـا
ماإل حقثمحاولمم،اٌلؾؿنيمواألوروبقنيغلاغلمبنيماظذيممتققرمحقلم"اظؿؼارب"

اظؽاتبمعـمخاللمػذاماٌمظػمررحماظعدؼدمعـمضضاؼاماظلاسة،موادؿقصكمدرادؿفام
م.تشؾعمباظـؼاصةماظغربقةموصؼموجفةمغظرهماظشكصقةمطؿـؼػمعـم"األػاظل"

م ماظؾداؼة مسي ماظؽاتب مبرر ماٌؼدعة:مأوضد مسي مبؼقظف ماظؽؿاب مشلذا متلظقػف مدؾاب
ماسذلافم" مػق مايؽؿ مػذا ماألػاظلمم(Confession)إن مظشابمجزائريمعـ خفقل

صرغلل"،موأرجعم"تربكمسؾكمعؼاسدماٌدردةماظػرغلقة،مواظذيمحيبمبعؿؼمتلؿقةم
ماظػرغلقةمسيمتعؾقؿفموتؽقؼـف،م مباالعؿـان،موػقمإضالمواظػضؾمظإلدارة غفمؼدؼـمشلا

مع ماىؿقؾمسؾكمشرار مبعضمغاطريمبذظؽم"المؼرؼدمورؼحمعـمأددىمظف مؼػعؾف ا
،مإغفمؼؿؿـكمبؾلارةمأنم"اٌعروف،موالمؼؿؿؾؼماألضقؼاءمممـمرقستمشلؿماألعقرمؼقًعا

ممبقضعمظؾـؿفمسيماظؾـاءماظشاعخماظذيمادف"ؼدلػـمسؾكموصائفمظؾفؿقؾمسـمررؼؼماإل

                                                                                                                                   
،م"اظـكؾةمواظعؼقدةماالغدعاجقة:مدرادةمتؼقميقةمسيماٌراجعمواألدبقات"،م(1006)غقؽقاليمم،اغظر:مدؼاطقفم6

م.256م-239م.،مصز02،ماظعددمؿعاملترذية.مسؾدماظعزؼزمبقباطرل،م
م 7 ماريد مصاري، ماغظر: مسصره، موضضاؼا محقاتف ماٌقػقب، ماٌػيتمابـ مذكصقة ًذىصقاتً(1001)حقل ،

م.م15-4م.،مشرداؼة،ماٌطؾعةماظعربقة،مصؿنًتارقخًاجلزائرًاملعاصرًوؼضاقا
8 « Civiliser, instruire les indigènes, c’est donc surement les rapprocher de nous ». 
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مبـفاحم مشاظًؾا مظؽـ موحرارة؛ مبؿلرع مأحقاًغا مباىزائر؛ ماظـاظـة ماىؿفقرؼة تشقده
م."ودائًؿامبلكاء
ػذهماظشفادةمدؿؽقنماظدلػانماألعـؾمإنم"اظؿؼدؼؿمبؼقظف:مسيماألخرلمػذاموخؿؿم

ماٌعروفمبؽؾمصدق" محؾقؾسم9ٌؼابؾة مبـ موحاول مألداتذتفممأن، موصائف ؼعدلمسـ
مإخالص ماسؿدله مبؾ معلؾؼة؛ مأحؽام مأؼة مدون معـ ألصقابمماعشروسماوعلموظقف

ـماٌـؼػنيماىزائرؼنيم،موػذاماالعؿـانماظالربدودمضدمسدلمسـفمطـرلمعاظػضؾمسؾقف
معؽادبم مبػضؾ مذبؿؿعفؿ مودط محضقرػؿ مإثؾات مسؾك محرصقا مألغفؿ اٌػرغلني

 .م10اٌدردةماظػرغلقة

 ؾشرقفًبنًحلقؾسؾًاالفمؿاؿاتًاؾػؽرقة

ماظ مسي مغظره محؾقؾسموجفة مبـ ماظيتمعـمؽـرلوضح مواظؼضاؼا طاغتمماٌقاضقع
ممتعـقفموتـدرجمضؿـماػؿؿاعاتفماظػؽرؼة، مقظإتطرقموضد معـفاممعمظػاتفمسيفا الدقؿا

سيمسدةمماألصؽارتؽرارمغػسمواظؼائؿمسؾكمماظذيماتؾعفامسـماٌـفجم.موبعقًداألولطؿابفم
مجيب؛م مطؿا ماٌعروضة متصـقػموتصػقػماٌادة مسؾك ماظذلطقز مسدم موطذا عقاضع،

برزمأ.مودـقاولمدرادةمسيماظطرحواظقضقحماظلالدةمبوم،اىقدمباألدؾقبغفممتقزمنص
 ظيتمتـاوشلامبـمحؾقؾسمسيمطؿابف.واٌقاضػماماآلراء

معؾىًامليموىًاؾيقادي

سيمبداؼاتماظؼرنماظعشرؼـمملمؼؽـمعـماظلفؾمسؾكماىزائرؼنيماظؿقصؾمظصقغةم
م مواغشغاالتفؿموأدؾقبعـؾك معطاظؾفؿ مسـ مؼعدل مايراكمم،11صعال مجاء وظذظؽ

مزعـًق مبطقؽا ماظـفضقي موظؽـف ما؛ ماظقدائؾطان مواظعرائضمم،عؿـقع مباظؾقائح بدًءا
م مواظـؼابل، مواىؿعقي ماظصقػل مواظـشاط ماحملاضرات مثؿ سدلمموأخرًلاواظقصقد،

مسيماظعشرؼـاتمواظـالثقـات.ماألحزابتشؽقؾم مغشطتمـًوسؿقعمواٌـظؿاتموشرلػا ا

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

Fontana, p. 5. 
مإزلاسقؾمحاعتمواظطقبمعردؾلمورابحمزغاتلمودعقدمصادلموصرحاتمسؾاسموشرلػؿ.عـؾم 10
عـماٌعؾقممأنمصذلةماٌؼاوعاتمواالغؿػاضاتماظشعؾقةمطاغتمضدمادؿـػذتموادؿـزصتمضقىماىزائرؼني،موطانم 11

مطػقؾةمبنسادتفؿمظؾؿػؽرلمحبؽؿةمسيماٌصرلماآلت الدؿقطانم؛مسيمزؾمتـؾقتمالاظؼؿعمواٌصادراتماٌذلتؾةمسـفا
  األوربل،موادؿؼرارماٌمدلاتماإلدارؼةماالدؿعؿارؼة.
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ماجملاالت متؾؽ مسي محؾقؾس( مبـ م)وضؿـفا ماظشؾان ماٌقاضقعموم،12ذبؿقسة عـ
م:عـاًلمندماٌـاضشةمذاتماظطابعماظلقادل

 13االـدؿاجًوآؾقاتهً)ػؾيػةًاؾمؼارب(ؿشروعً

م ماٌـادؾات معـ ماظؽـرل مسي محؾقؾس مبـ ماالغدعاجموضح مٌػفقم رؤؼؿف
(Assimilation)م موزلاه مباظؿؼاربًغحقاأ، مم،(Rapprochement)ما مأصؽارهواغؾـت
ماظؿقصؾمًعسؿق مسؾكمضرورة معـممإديا معرضقة ماٌػذلضماإلغلاغل"اظؿعاؼشمعرحؾة "
ممم.م14اجملؿؿعنيماىزائريمواظػرغللبنيم

م محؾقؾسمسي مبـ مواغطؾؼ ماالغدعاج معشروع معـطؼدسؿ مضرورةمعـ مشرؼبمعػاده
م،ودقؾةمظؿقؼقؼماظؿؼاربماٌرشقبنمػذاماظؿعاونمأصضؾمأ"صلطد:مم،اظؿعاونماٌؿؾادل

،موظعؾمأصؽارهمتؾؽمسؾكمغؽرانمػذاماإلنازماظعظقؿ؟مؤوػؾمبنعؽانمأحدػؿمأنمجير
ضائاًل:م"إنماشلدفمضؾؾمطؾمطؿبمضدمتقاصؼتمععمأصؽارمزعقؾفمرابحمزغاتلماظذيم

م.15ذلءمػقماظػرغلة؛مؼعينمعـقـاماظروحماظػرغلقةمواظعؼؾقةم)اظؿػؽرل(ماظغربقة"
اٌلؿعؿرةمسيمزؾماىزائرمعصرلممبؿكقؾ)اظطقباوي(مهؾقؾفممبـمحؾقؾسموواصؾ

ماالدؿعؿاري م"م؛اظقجقد ماظرخاءمصؼال: مووصر مظؾؾعض، ماظـراء محؼؼ ماالدؿعؿار إن
ظؾؾعضماآلخر؛مظؽـفمنحمسيمإسطاءماألشؾؾقةمحقاةمأصضؾ،موسـاؼةمصققةمأحلـ،م
                                                                                                                                   

  اغظر: 12
Letourneau, R. (1962), Évolution politique de l’Afrique du nord musulmane (1920- 1960), 

Paris, éd. A. Colin, p. 56- 70. 
خصمتؾينممنطمحقاةمأجـيب.مأملمؼؽـماالغدعاجمؼعينماٌلاواةمسيمايؼققمصقلبمبؾمطانمؼعينمبقجفم 13

 طدلمممامؼعؿؼد(مملمؼؽقغقامجيفؾقنمذظؽمرؾعا.ماغظر:أصاٌـؼػقنماىزائرؼقنماظذؼـمطاغقامؼؿؾـقغفم)وسددػؿم

م(1004)مشلمبرلصقل، ،ً ًاؾػرـؽوػوـقة ًاجلزائرقة معلعقدم(1691 -1881)اؾـىلة محاج مم. مترذية. ،
م.951وآخرون،ماىزائر،مدارماظؼصؾة،مص.م

دقادةًتعرتفًباخمالفًاؾعرقًواؾلـقةًاؾذفـقةًاظلقادةماألػؾقةمسيماٌلؿعؿراتمبلغفا:م"حدػؿمأسرفمم14

وؿطاؿحًوحاجاتًاؾيؽانًاألفاؾيًوأدقادفمًاألوربقني...ًإـفاًدقادةًتـطؾقًؿنًفذهًاؾػروقًإىلًضرورةً

فذاًمحلًًاالخمالفًيفًاملؤديات.ًواحرتامًاملصاحلًاملعـوقةًؾألفاؾي.ًفذهًفيًاؾيقادةًاألفؾقةًوقعين

ًوؾقسً ًرواعقة ًاؾيقطرة ًتلينًفذه ًؼصد ًاألجـلقة ًاؾيقطرة ًمبوادن األفاؾيًعؾىًاإلحياسًتدرجيقــًا

اؾذيًقؼولًإنًأيًذعبًقعمزًبعاداتهًدواًءًؽاـتًًأتؼلؾفاًػؼط...ًإنًاؾيقادةًاألفؾقةًتـلعًؿنًذؾكًامللد

 ".مغؼاًلمسـ:ػرضتًعؾقفمًعـوةنًؽاـتًأػضلًدملدوًهلمًؿؼقمةًإنًإنًعاداتـاًحمىًوإجقدةًأمًدقكة،ًو
Lyautey, (1948), Paroles d’action, Paris, éd, p. 458.   

ًاملغاربقة:ًاملنؼػونًأػؽارًوـزاعات،ً ،(2651) سي:معاطلقؿـؽق،مصالدميرل ترذية.مسؾدماظعزؼزماالـمؾهاـيقا
 . 19. ،مص02اظـفضة،مطم-،ماىزائر،مدارمايؽؿةبقباطرل

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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موَضَؾبمأوضاعماألػاظلمرأًدامسؾكمسؼب،موأخرجفؿمعـمزيقشلؿماٌقروث،موحؾب
مواظـشاطشل ماظعؿؾ مم،16"ؿ معـممطانوحؿؿـًا مشرلػا مدون ماظـكؾة مصؽة مادؿػادة ؼؼصد

ماتم"ايضارؼة"مظؾؿلؿعؿر.اٌـفز
سيماىزائر،موبلغفماظػرغللممبفؿةماالدؿعؿارمموحاولماظؽاتبمإضـاعماىزائرؼني

مًرلػؿ مؼلعك معادام مإلرادتف ماظرضقخ مسؾقفؿ مجاءمم.ؼؿقجب ماإلضـاع مػذا  ظؽـ
مروحاغل مبعد مذات مإغلاغقة مصقغة ممصؼدم؛سي مظـم"طؿب: مظالدؿعؿار ماظرضقخ إن

ؼعذلؼفمأيمذعقرمباظـدم؛مبؾمباظعؽسمػقمذعقرمغؾقؾمؼشعمباإلسفابمواظؿؼدؼر،م
داعقامضدمخدعقهممجيابقاتماالدؿعؿارمعاإوؼؿقجبمععرصةمعامػقمغصقبماألػاظلمعـم

بنخالص؛مصفقموإنمملمؼؼِضمسؾكماظػقارقماٌادؼةمواٌعـقؼةمبنيماظشعؾني،مملمخيؾؼم
م.17"فمأحدثمصؽةمجدؼدةمعـماألػاظلمهظكمباالعؿقازاتسراضقؾمجدؼدة؛مألغ

ماًؾؾم مػذا مغؿقفة ماىزائري ماجملؿؿع ماغلفام معدى ماظؽاتبمسي مؼػصؾ ومل
مإعؾداظطؾؼلماظذيمادؿقدثفماٌلؿعؿر،موملمحيددمضقؿةمتؾؽماظعالضةماظؼائؿةمسؾكم

م،موػذامسؾكمسؽسمزعقؾفمرابحمزغاتللؽانماألصؾقنياظ"االدؿغالظقة"مبنيماظغازيمو
ؼرىماىزائرمتؾؽم"اٌلؿعؿرةماٌؼفقرة"مظؽقنمدؽاغفاماٌلؾؿنيمملممطاناظذيمعـاًلم

إنمرؿقحـامم"سيمضقظفمفذاماًصقصمبضدمًصمضـاساتفم،مو18ؼصرلوامصرغلقنيمبعد
سؾكماٌلؿقىماظشكصلمحقلمدقادةماألػاظلمػقماظؼضاءموبلرسةمسؾكمطؾماظػقارقم
متؽقؼـمذعبمصرغللم مميـع مبعضماألذكاصمسائؼًا معـفا مواظيتمؼؿكذ اٌقجقدة،

م.19حؼقؼةمسؾكمػذهماألرضماىزائرؼة"
مدقاسدم ماٌلؿعؿر مبف معـماٌؼابؾماظذيمطاصل مضصده ظؽـماٌمظػمملمؼشرحمأؼضـًا

زائرؼني؛مرشؿمأغفمهدثمعؾاذرةمبعدػامسـمآالفماظؾدوماظرحؾماظذؼـموجفقدماى
مذظؽم موبرر مرزضفؿ، موعصادر مأراضقفؿ، مسؾك ماالدؿقالء ماىـقبمبعد مسبق رردوا

م ماٌؽؾػةممإن"بؼقظف: ماىزائرؼة ماإلدارة معضفع مؼُؼض مطان ماًطرل ماٌشؽؾ ػذا
،موباظؿاظلمػقمملم20باحملاصظةمسؾكمإحداثماظؿقازنمبنيمسـاصرمدؽانماٌلؿعؿرة"

باإلذارةمإديمإعؽاغقةمايدؼثمسـمذظؽمعلؿؼؾاًلممواطؿػكجيازفمبطرحماٌقضقع،م
رمبامدقلتلماظققمماظذيمغؽؿلبمصقفماًدلة،موتـضجمأصؽارغامبػعؾمعرورم":مضائاًل

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

 .110 .شلماٌرجعماظلابؼ،مصبرلصقل،ماغظر:م 18
19 Zenati, R. (1928), « Notre ambition », La voix des humble, N° 58, mars 1928, p. 1-4. 
20 Benhabilès, Ibid., p. 20. 



دوقدةًـػقية  

76 

اظلـني،موباظؿاظلمغؿؿؽـمعـماظؾقحمبايؼقؼة،موسبـمدـعؿؾمأثـاءػامسؾكمتقضقحم
م.21"األداةماٌـؾكمظؾؿؼارب:مذظؽمػقمػدصـاعاذاموطقػمطانماالدؿعؿارم

تـؽرمودطفممأعامموهدثماظؽاتبمسـمعقضػماظشابماٌلؾؿمذيماظـلبماٌرعقق
م ماظدلجقازؼة ماألردؿؼرارقة مادؿ: مسؾقف مأرؾؼ ماظذي ماظيتمم(اظؼلـطقـقة)ظف اظؼدمية

مأوالد مغػلفا معمطدممتلؿل مادؿـؿاج مسي ماظشؾاب مػمالء مظلان مسؾك موطؿب ظؾالد.
محلؾ مظؾقؼقؼة مؼؾل: معا موؼذوبم"ف مصشقًؽا، مذقًؽا ماظشعب مػذا مؼضؿقؾ  دقف

سيمصؾبماظعائؾةماظػرغلقةماظؽؾرلة،موحقـؽذمصننماظدلجقازؼةماٌفاغة،مواظيتمتؾؿفبم
امسؾكماظػرصماظضائعة؛مدقفمتلرعمظدخقلمذظؽماظؾـاءماظػاخرماظذيمـشرلةموأدًػ

معقصدة مأبقابف مود مظقؿفا مسيمتشققده،موؼا مػـامملمتلفؿ معؽؿقبمسؾقفا:مملمغعد
(On n’est plus ici)موػلمأعـقةمواحدمعـمأصرادػاماظذؼـمتـؽروامشلا،موػقمؼرجقم،

وضدمباظغمبـمحؾقؾسمسيمػذهماألعاغلماياٌةماظؾعقدةمم.22"عـمأسؿاقمضؾؾفمأنمتؿقؼؼ
م.حقـفامسـمععطقاتماظقاضع

مسقاؾمهـؿيأؾةً

م مؼعطل مأن ماٌمظػ مقاظؿفـمعللظةحاول مس ماظػرغلقة معؼـعًامباىـلقة  عؽاغًا
مضائاًل:م23اىزائرؼنيسيمضاعقسم مطؾمقإنماظؿفـ"؛مصكارؾفؿ معؾدئًقا سمصعؾمؼؼؾؾف

م ماإلحلاس مأن مؼعؿؼد مممـ ماظـكؾة مضـاسةمم-اظقاجب-أصراد مذبرد اظدؼين
ماظؿفـ24ذكصقة مأن مصعؾًقا مؼـؾت مأن مأراد مألغف مق، مسـمموباظؿاظلم-س اظؿكؾل

ماظشكصقة مؼؼصدمم-األحقال مػق مورمبا مظؾدؼـ!. ماظلاعقة ماظغاؼة معع مؼؿـاضض ال
مصقلب.اظذيمؼقصرهماالظؿزامماظدؼينماإلميانمواالدؿؼرارماظروحلماظؾارينم

                                                                                                                                   
21 Ibid. 
22 Benhabilès, Ibid., p. 80. 

مدـةم 23 ماظصادر م"دقـاتقسمطقغلقؾت" مضاغقن ممبردقم موـقسماىزائرؼنيمطان مبلن ماظؿذطرل ماظضروري عـ
م2532 محؿكمدـة ماظعؿؾمبف مواظذيمادؿؿر م2614م، ماظؼاغقن مبصدور موسرفمخاللمػذهمم االدادلمظؾفزائر.

ممم)أعرؼةمعارس(.م2611واظـاغلمدـةمم،مم)إصالحاتمطؾقؿـصق(2626دـةمماألولم:اظػذلةمتعدؼؾنيمبلقطني
مبنيمدـيتم معا ماظػذلة مسي مضدرت مصنغفا ماٌلؾؿني معـ ماظػرغلقة مراظيبماىـلقة مخبصقصمأسداد  2532أعا

م:مألطـرمتػاصقؾم.ماغظر92ممحبقاظلم2566وم2560دـيتم ا،موعامبنيمــًدـقؼمارؾؾ 90مممبعدلم2560و
م) مطرمية، محلني، م1005بـ معقاضػفؿ م"اٌؿفـلقن ممأصؽارػؿ(، ًورؿقحاتفؿ"، مجاععةماإلـياـقةاؾعؾوم ،

م.219-214م.،مدؼلؿدل،مص90ضلـطقـة،ماظعددم
24 Benhabilès, op.cit., p 112. 
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م محؾقؾس ماسذلفمبـ ممصادقِِِبوباٌؼابؾ متطؾبم"بلن ماظشؾاب معـ ماظؼؾقؾة اظؼؾة
مغظًر ماظيتمتقاجففا:اىـلقة ماظؽـرلة مظؾعراضقؾ مهقلمما معـفا مظألشؾؾقة صؾاظـلؾة

األدؾابماظعائؾقةمدونمذظؽ،موعـمؼلؿطقعموصػمحاظةماظذلدد،موإغؽارماإلحلاسم
باظؼؾؼ؛ماظؾذؼـمطاغامخياىانمععظؿفؿمضؾؾمادباذمضرارمعـؾمذظؽ،موػقمضرارمعـم
محنيمتصؾحمتلؿقةم ماىزائرؼة... ماٌلؾؿة مسـماظعائؾة مإديماألبد مأنمؼػصؾفؿ ذلغف

مثرةمػذامايؽؿ؛مرشؿمأنماخؿقارػؿماالغضؿاممىؿاسةمأخرىمم(M’tourni)عطقرغلم
ماظػرغلقة- مظدىمم-اىؿاسة مطػاًرا مؼعؿدلون مصنغفؿ مأداسمدؼين؛ مسؾك مؼؽقن ظـ

أبؾغمتعؾرلمموسيمػذاماظؼقل.م25"أػاظقفؿمدونماظـظرمٌامؼؿؿؿعقنمبفمعـمإميانمصادق
غػلفمعرمماٌزدريمظف،موضدمؼؽقناىزائريمسـمحاظةماٌؿفـس،موتصرفمربقطفم

امظقسمعـماظلفؾمايؽؿمسؾكمحؼقؼةمخقارماظـكؾةمسيماظرشؾةموسؿقًعمبؿؾؽمايال.
م مضؾؾممأنسي معـ مرصضفؿ مبعد ماظػؽرة مظؿؾؽ متغقرلػؿ موسـ مصرغلقني، ؼصرلوا

م.26ذبؿؿعفؿ
 األؿنًيفًاجلزائر

اظػرغلل،محقثمسرصتماىزائرمماالحؿاللأبدىماظؽاتبمتذعرهمعـمصذلةمعامضؾؾم
غشقبماظـزاساتماظؼؾؾقة،موخضعمصقفاماظلؽانمظؾعصاباتموضطاعماظطرقمصؼالمسـم

م ماظطرقمسيمأشؾبم"ذظؽ: موضطاع محؼقؼلمظؾؼراصـة، مإديموطر ظؼدمهقظتماىزائر
مص ماظلابؼة؛ متعرفمتقضػصذلاتماإلخضاع ممل مؼقممـًفل مإال ماظلؾبمواظـفب؛ مسـ ا

مصرغلقة ماألرض مػذه ماظػرغلل27"أصؾقت مباظقجقد مواضقة مإذادة موػل م،
،ماظعـؿاغقةمسيماىزائرمعؼابؾمدكطمدصنيمواهماظـظامماظؼدؼؿم)دقاًءمظؾلؾطةماظذلطقة

مزروفم ماظؽاتبمادؿـؽار موالمدبػكمرباوظة ماظؿؼؾقدؼة(، ماظؼؾؾقة محؿكمظؾلؾطة أو
ماظػذلةماظلابؼةمظالحؿاللمهتمعدلرماغعدامماألعـ.م

م ماظػذلة متؾؽ مسـ مأعـؾة معلؿقضرًاموأسطك مواالدؿؼرار ماألعـ معـ مخؾت اظيت
مغقاحل مسيمغػسماظقضتمباظرواؼاتمعدؼـةموربةمحقةمسرصؿفا مضلـطقـة،موضارغفا

                                                                                                                                   
25 Benhabilès, Ibid., p. 112-113. 

 .951 .صمبرلصقل،ماٌرجعماظلابؼ، 26
ظغؿفؿموشرلواممأضاسقا؛مباسؿؾارػؿمواآلخرةعارضنيمعرتدؼـمخلرواماظدارؼـماظدغقاممأغفؿسؾكممإظقفؿبؾمطانمؼـظرم

ساداتفؿموصؼدوامروابطفؿممبفؿؿعفؿ.موػذاماٌقضػماظصعبمػقماظذيمجعؾماظؾعضمؼغاعرمبطؾبماالغدعاجماظؼائؿم
 واىؿاسلمسؾكمشرارمعامحصؾمسؾقفماظقفقدممبؼؿضكمعردقممطرميققم)أطؿقبرماإلجؾارياظؿفـقسممأداسسؾكم

 سيماظدؼـ.مإخقاغفؿظؿػاديمظقمم م(2540
27 Benhabilès, Ibid., p. 7. 
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ؼةماٌؿقارثةمسيمأوداطماىزائرؼني،مواظيتمتغـكمعضؿقغفامباألذبادماظلاظػة،مقاظشػ
ورشيثشيتماظزعـماٌاضلم"اىؿقؾ"؛مبؾموظعـتماياضرماظذيماغؿصرمصقفماظؽػرمسؾكم

ماإلحل متاب مسـ مصؼال ماٌػارضةمؾؽدالم؛ ماظػذلة،م": متؾؽ مساؼشقا ماظذؼـ أوظؽؽ
م مضؾؾ ماٌـطؼة مسي مأعرلمصرجققة مبقسؽاز مسؾكماًرابماظذيمبـف ماالحؿاللوذفدوا

ظؽـمػذامالمم.ػمالءمالزاظقامؼرتعؾقنمظؿؾؽماظذطرؼاتم-بؿقارممضقاتماٌلؿعؿر-وبعدهم
،موػقمهقزم28"ؼـػلماآلنماالغؿؼالمودطمايؼقلمدونماًقفمعـماظؿعرضمظلقء

م مم،االحؿاللجؾلمظعفد مصؼال:باٌؼابؾمونده معؼارغًا مسَؼبمسؾكماٌعارضنيمظرأؼف
م،موعامبعدػامعـمشرلمإثؾاتمصقةموجفةم2590إنماظذؼـمؼػاضؾقنمبنيمعامضؾؾم"

م.29"إخقاغفؿمسيماظدؼـمصؼطغظرػؿمػؿمربرصقنمظؾقؼائؼ،معداصعقنمسـم
وادؿغؾمبـمحؾقؾسماٌـادؾةمٌدحمصرغلامبؽـرلمعـماإلرراء؛مذظؽمألغفاممتؽـتم

ظؼدمتراجعتماظلرضةمواالسؿداءاتمبشؽؾم"عـمإحاللماألعـمواالدؿؼرارمسيماىزائر:م
المميؽـمواػؾف،موباظؿاظلمصنغفمودقؾةمظؿدلؼرمتؼاربـام]...[؛مبؾمإنمإحاللماألعـم

سظقًؿامجيينماألػاظلمصقائدهماالضؿصادؼة،موػقمدؾبمعؼـعمجيبمأنممميـؾمإناًزا
مؼعينماظعؿؾم مرضعؿف موتقدقع ماالدؿؼرار، متدسقؿ مأن مطؿا مصرغلا؛ مإلجالل ؼدصعفؿ

م.30"بـؾاتمظؿقؼقؼماغدعاجمإخقاغـا
ماإلدارةم ماظيتمبذظؿفا مظؾففقد مباىزائر ماألعـ مادؿؿؾاب ماٌمظػمضضقة وأرجع

اوعةمذعؾقةمدادمغقعمعـماىؿقدمواظرتابةماظظاػرؼةماظػرغلقة؛مصؾعدماغطػاءمآخرمعؼ
سؾكماىزائرؼني،موخاصةمسيماٌدن؛مألنماألرؼافمواصؾتمرصضفامظؾقجقدماألجـيبم

ماظذات مواالغؽؿاشمسؾك ماٌؼارعة مإمياًغا موأضعػفا ماظقدائؾ، مصننمم.بؽؾ مباٌدن أعا
ممالدقؿامسيماٌدنم26عقجةمجدؼدةمعـماظدؼـاعقؽقةمبدأتمتؿكؿرمععمغفاؼاتماظؼرنم

م مزاػرػا مأسطتمسي مدقؾعثمـًسغطؾاااظؽدلى، ماظداخؾل متػاسؾفا مبقـؿا مباشلدوء؛ ا
مغشاًرامشرؼًؾامسؾكماٌدىماظؼرؼبمجًدا.
م محؾقؾسمعقاضقع مغاضشمبـ محقثمأخرىطؿا ممػاعة معـممعـالأبدى اعؿعاضف

غعؿمإنمضاغقنماألػاظلمحنيمؼطؾؼمبـزاػةم"ضاغقنم"األػاظل"مصؼال:متطؾقؼمتعلػم
مغؿائجم مسـ مسدؼدة معـارؼ مسي مأدػر موضد ماظعؿقعل، مظألعـ موضؿاًغا معؽلًؾا، ؼعؿدل

 .مظؽـفمملمؼذطرمأيماٌـارؼمتؾؽماظيتمادؿػادتمعـمضاغقنماألػاظل.31"حلـة
                                                                                                                                   
28 Benhabilès, Ibid., p. 8-9.  
29 Benhabilès, Ibid., p. 9. 
30 Benhabilès, Ibid., p. 10. 
31 Benhabilès, Ibid., p. 59. 
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معؾىًامليموىًاالؼمصاديًواالجمؿاعي
باػؿؿاممبـمحؾقؾسمماظؼضاؼاماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼةماٌؿعؾؼةمباىزائرحظقتم
م م)واظـكؾة م(إذيااًلاٌػرغلة ماظػالحممإذ، ميال مواظؿقؾقؾ ماظشرح معـ مبؽـرل تطرق

مو مأاىزائري، مسالضؿف مومباإلدارةبرز مباٌشاطؾ موسرف اظعقائؼماالدؿعؿارؼة،
خرمهؼؼمعشروعماالغدعاج،موعـفامسؾكماًصقصمزاػرةمم"اٌػؿعؾة"ماظيتممتـعموت

م.ماخل..واظربا.ماإلدارياظرذقةمواظػلادم

32االفمؿامًباؾػالح
م 

معلموظقةمطؾرلة، مأوطؾبؾممرطزماظؽاتبماػؿؿاعفمسؾكمصؽةماظػالحني،مورَيؾفا
ماالدؿعؿاري. ماٌكطط مناح معفؿة ماظػالحمشلا مجبفقد مجاغبمآخر مواسذلفمعـ

مماىزائري مايرصقة ماظػؽات ماألخرى)وباضل ماظؾالد( متطقؼر ماظؿـؿقةممسي وهؼقؼ
االضؿصادؼةماٌطؾقبة.موممامطؿبمبفذاماًصقصمعامؼؾل:م"إنماظؿطقرماظذيمؼعرصفم

م ماظؼرن معـ ماألودي ماظعشرؼة ماىزائريمخالل مشرلم10اجملؿؿع مبرخاء مواٌقدقم م،
متػرؼؼم مواظػالحنيمدون ماٌقزػنيمواظصـاسقنيمواظؿفار مجفقد متضاصر معردشيه علؾقق

ماظؿطقرمرشؿمسؾكمأداسماىـسمأوماظدؼـ،موض دمادؿػادماظػالحماىزائريمعـمػذا
م.م33"حرعاغفمعـمبعضماالعؿقازات

طؿاموصػمبـمحؾقؾسماإلدارةماظػرغلقةمباىزائرمبؽقغفام"حاعقةماٌصاحلماظعؾقام
ظؾفزائرؼني"،مورؾبمعـفام"إصالحمغظامماًؿادة،موذظؽمبادباذمإجراءاتمصارعةم

األراضلمدقىماألجراءماظققعقني،ممٌـعمادؿغاللماظػالحني،موبلنمالمؼلؿعؿؾمعالك
معـم موادؿفالطقة مإغؿاجقة متعاوغقات متشؽقؾ مسي ماظػالحقة ماٌصاحل متػؽر وأن
متؾؾقةماٌؿطؾؾاتماظضرورؼةمظؾػالحمبلدعارمععؼقظة،م اظػالحنيمأغػلفؿمؼؽقنمػدصفا

م.34وبذظؽمؼؿغرلمغظامماًؿادةمبػعؾمتغرلمسالضاتماإلغؿاج"
م مصـدوق محؾقؾسم"أن مبـ ماٌمدلاتماظيتمماطاالحؿقواسؿدل مأػؿ معـ اظػالحل

تعؿؾمظصاحلماظػالحنيماألػاظل،مواظيتمميؽـمأنمتعؼدمسؾقفاماظؽـرلمعـماآلعالمسيم
ماٌلؿقؼاتم مسؾك ماٌمدلات مػذه ماغؿشار متقدقع موجيب ماظػالحني، معشاطؾ حؾ
معـم مبنيماظػالحنيماظذؼـ ماظؿعاضد مسيمدؾقؾ مػاعة مدؿؽقن موػلمخطقة احملؾقة،
                                                                                                                                   

ماغظر:مألطـرمتػصقؾم 32
م.229م-221،ماىزائر،مدارمثاظة،مص.ماؾـىلةًاجلزائرقة:ًؿيارًوأػؽار،م(1021)دوؼدة،مغػقلةم

33 Benhabilès, L’Algérie, op.cit., p. 67. 
34 Benhabilès, Ibid., p. 78. 
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مع مؼؽقغقا ماإلدالمماٌػروضمأن مأن ماظؿعاضدؼاتمباسؿؾار مظػؽرة ماٌلاغدؼـ مأوائؾ ـ
م.35"ؼدسقمإديمػذهماٌؾادئماالذذلاطقة

مظ متعرضف موتطقمثؼقدؿوبعد مهدؼدمؼاظؿؼـقة، مخؾصمإدي ماٌؽــة؛ مأداظقب ر
م مطؿب: مومما مظؾفزائرؼني، ماظققعقة مايقاة مسؾك مغؿائففا محؼؼم"وحصر ظؼد

االدؿعؿارمغؿائجمػائؾةمباظؿغقرلماظؽؾلمظؾقدائؾماظؿؼـقةماظزراسقة،موزادمعـمضطعانم
اٌاذقةموعردودػا،مورصعمأجقرماظعؿالمواظػالحنيمسيمايؼقل،موادؿصؾحماألراضل،م
موذباريم ماظطرق، مسـ مايدؼث مبدون ماظعاعة؛ ماظـروة مزؼادة مواحدة: مبؽؾؿة أو

ؼفا،مواظيتمتعؿدلمظقحدػامساعاًلمحضارًؼاماظصرف،مواظلؽؽمايدؼدؼةماظيتممتمذ
مطانمبـمحؾقؾسم36"ػاًعا.مطؾمذظؽمأثرمسؾكمذػـقةماألػؾلموروحف .موسيمطؾمعرة

ماظؾل م"اظػالح مضضقة مظطرح مواظّطقؼعقد ماظؽادح مقع:ط
Fellah simple, laborieux et docile"37م.م

م مغصح مضد مواظصم-عغاظقًا-ونده مععاعالتفؿ، مسي مباظذلؼث ماألػاظل مدلمإخقاغف
م مصؼال: محؼقضفؿ مغقؾ ماإلدارؼةم"سي مظإلجراءات ماٌلؿعفؾني مأوظؽؽ مؼضر ماظذي عا

اظؾطقؽة؛مظقماغؿظرماألػؾلمضرًغامأومضرغنيمإضاصقنيمسيمطـػماظلؾؿمواظطؿلغقـةماظيتم
مإصرؼؼقا؟ مسلال مأرض مسي ماظـاظـة ماىؿفقرؼة مو38"زرسؿفؿا معطؿؽـًاممابد. اظؽاتب

معـمررفماظلؾطةماظػرغلقة.مظؾـؿائجماٌـؿظرمهؼقؼفامالحؼًا
ماظيتم مظؾـؿائج مغظًرا مصرغلا مإدي ماشلفرة متشفقع ماضذلح معؿصؾمنده وسيمدقاق
ؼػرزػاماحؿؽاكم"األػاظل"مبنخقاغفؿماظػرغلقنيمسيمصرغلا،مواظيتمدؿـعؽسمإجياًبام

م مصؼال: مباىزائر مإخقاغفؿ ماظؾقارم"سؾك موراء مبنخقاغفؿ ماتصاشلؿ مؼؿؿ مسـدعا
غقنمصؽرةمحؼقؼقةمسـمضقةمصرغلا،مودقـشرونملقفمؼؽّقذات؛مصسيماٌصاغعمواظقر

موعـم ماظقادع، مخقاشلؿ مبػضؾ ماىزائر؛ مإدي مرجقسفؿ مسـد مرباظة مال ماظػؽرة ػذه
دؾاغقاموبؾفقؽامإجفةمأخرىمدقكؾؼمذظؽمعـاصلةمععماظعؿالماظؼادعنيمعـمأٌاغقامو

مؼلاسدػؿإو ماظػرغلقةمسيمصرغلا،مطؿا مسؾكماظعؿؾة ذظؽممؼطاظقا،موباظؿاظلمحياصظقا
م.39"سؾكمهلنيمأوضاسفؿماٌعقشقة،موميؽـفؿمعـمأنمؼدخروامضدرًامعـماٌال

                                                                                                                                   
35 Benhabilès, Ibid., p. 68-69. 
36 Benhabilès, Ibid., p. 17. 
37 Benhabilès, Ibid., p. 80-81. 
38 Benhabilès, Ibid., p. 76. 
39 Benhabilès, Ibid., p. 76-77. 
مبفام مضاعت ماظيت ماظشردة مايؿؾة ماثر موذظؽ ماشلفرة، مظطؾب ماظلؾطات معقاصؼة مسؾك مايصقل مصعقبة رشؿ
اظصقاصةماظػرغلقةمواٌعؿرون،مودقعرفماٌقضقعمذرورًامصارعةمسيماظعشرؼـات؛محقثمدقشذلطمإحضارمسؼدم
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متالعقذم ماظػرغلقة مظؾؿدردة مؼؼدعقن م"ألغفؿ ماظػالحني مصؽة مسؾك مأذػؼ مضد ونده
مأغفم سيماألوداطماظشعؾقةمغعـرمسؾكم"نؾاءمعلؿعدونمظالغدعاجمعـؾمآبائفؿ"؛مطؿا
م ماظيتمؼلفؾمإدعاجفا،مواظشعبموحده ميؽـمأنمؼرمتلمسيمأحضانمأعفماظعـاصر

بدونمأصؽارمعلؾؼة،مووحدهمميؽـمأنمميدمؼًدامغزؼفةموصرحيةمألبـائف؛مألنمذظؽم
مسؾكماٌاضلماظذيموظ مباظـدم مأدغكمذعقر ،موالمسؾكمّلاظلؾقكمالمخيؾؼمسيمغػلف

ماٌـؿصر؛م مؼؽره مال ماظققم مإغف مباألضـعة. مايؼقؼة مإخػاء مالمحيلـ موألغف اياضر،
فمباألعس،موظؽـمإذامسرصتماألعةمطقػمتقاصؾمإنازػامبلكاءماظذيمملمؼؽـمحيؾ

م.مم40"صػلمادؿطاسؿفاماظلقطرةمسؾقفممتاعا

ميفًاجلزائرًاإلداريًاؾػيادؼضقةً

ماظؽاتبممسدل مئثـاسـ مظف ماظالربدود مضرورة مإدي موغؾف ماالدؿعؿارؼة، مأنإلدارة
األػاظل،موبلنمإنماإلدارةمػلمحاعقةماظرساؼام"احذلامماىزائرؼنيمصؼال:مهظكمب

أشؾكماألعـقاتمدؿؿقؼؼمؼقممتؿقاظػماألصؽارمواظطؿقحاتمواٌشاسر،موالحًؼامأواصرم
مبقفق مأعـال: مضقاسدػا موضع ماظيت ماألدس متؾؽ مإصرؼؼقا؛ مسلال مسي ماظدم

(Bugeaud)مترلعان مجقغار(Tirman)م، مظقؿق(Jonnart)م، موملم41"(Lutaud)م، .
مؼق محؾقؾسمضح مبـ مظؾؿعاون مسيماألدسماظضرورؼة مذطرػؿ معـ موالمجفقد اٌلعقل،

مدؾقؾمإجيادمحؾقلمأصضؾ.
موبلغفام ماظرذقة، مػق مإديمساعؾمواحد ماإلدالم ماظؽاتبمأدؾابماسبطاط وأرجع
ػلماظيتمحرصتمعؾادئفماظـؾقؾةموايؽقؿةمسـمعقاضعفا،موملمؼشؽمأبًدامسيماحؿؿالم
متـاضضمبني مأي مؼرشي ممل مطؿا ماظعربقة. ماظؾغة مؼلؿعؿؾ متؼدعل مسصري مصؽر موجقد

وبنيمعامم-وػقماظؼاضلماٌؿػؼفمسيماألحؽامماظؼاغقغقةمواظدؼـقةم-اٌؾادئماإلدالعقةم
"ضدمدسامإديماظؾقثماظعؾؿلمم-طؿامضالمم-تؾؼاهمعـمععؾؿقفماظػرغلقني.مإنماإلدالمم

ماٌلَؾؿاتماظيتمزلقتمظأل معـ مأؼًضا موػق مطاغت، مأغشيك مايؼقؼة مإدي وائؾماٌمدي

                                                                                                                                   
مرؾقة،موبطا م21أوتموم22،م05ضةماظؿعرؼػ؛ممبقجبماظؿعؾقؿاتماظقزارؼةماظصادرةمبؿقارؼخمسؿؾ،موذفادة

م،مباإلضاصةمإديمتؾؼقحمعدتفمزيسمدـقات،موعلؿكرجم2613أوتمم01م،مواظيتمجددػامعردقمم2611دؾؿؿدلم
مدؾقؿمعـماظلقابؼماظعدظقة،موعؾؾغمعـماٌالماٌقصر،مععمضرورةمتلدؼةماظطاظبمظؾكدعةماظعلؽرؼة.ماغظر:

ًم،(1005)ربػقزممضداش، ًاجلزائرقة ًاؾورـقة ترذية.ماربؿدمبـماظؾار،ماىزائر،م، (1696 -1616)تارقخ
م  .39،مص.م2،مجاألعةدارم

40 Benhabilès, op.cit., p. 80-81. 
41 Benhabilès, Ibid., p. 36. 
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.موػـامتؾدومزلاحةماظؽاتبم42اِرضةمظؾؿعصب"اٌعممبعرصةمعلؿقجؾاتماظدؼـمايؼ
مسدممإثارةمعشاسرمسداءمإخقاغفماٌلؾؿني.مديإمأداًداعػؿعؾةمػدصتم

مملـاؾعؿؼقؿةً

سـدعامأطدمأغفؿمملمحيصؾقامبعدمماٌلؾؿنيمإخقاغفسـممداصعوبـمحؾقؾسمهقزم
مخدعاتفؿ معؼابؾ مسؾك ماظعؿؾ،مموأطد، مسـ ماٌذلتؾة محؼقضفؿ مغقؾفؿ مضرورة سؾك

عـمعـطؾؼماظؿلاويمسيمضقؿةماظعؿؾمماألجقراظؿلاويمسيممأوراظبماظلؾطةمبؿطؾقؼمعؾد
غػلف.موملمؼؽؿػمبـمحؾقؾسمبفذاماٌطؾبماٌمديمظؿقؼقؼماظعداظةماالجؿؿاسقة؛مبؾم

م ماًصقص:م"إاىزائرسيمماألعـمإلضراررأىمأغفمرطـمػام نم،موندهمطؿبمبفذا
ػذاماىقرماظـاجؿمسـمحرعانماإلدارةمظألػاظلمعـماٌلاواةمسيماألجقر؛معاداممسؿؾفؿم

جقرمؼـؾغلمرصعفمسـماىزائرؼني،موأنمتطؾؼمم-اٌعؿرؼـ-علاوًؼامظعؿؾماآلخرؼـم
ماظعؿؾ مسي مطػاءتف محلب مظؽٍؾ محالم43"ضاسدة مسي موعؼؾقل معـطؼل مادؿـؿاج موػق ،

مؿاردةماإلغلاغقةمايرة.ذبؿؿعمشرلمعلؿعؿشير،موؼؿؿؿعمحبدمأدغكمعـماٌ
م مآثارػا موبقشيـ ماظرذقة، ماغؿشار مضضقة ممسيوذرح مضقظف: مسي معـم"اجملؿؿع البد
ماظرتبمواظؿعققـاتم معـح مسدم ماظؼقادم-ايرصمسؾك مصؽة مخاصة دقىمم-وؼؼصد

م مووالئفا مطػاءتفا مبقادطة متلؿقؼ ماظيت موجيبمظظؾعـاصر ماظعؿقعقة، ؾلؾطات
م ماظيتمؼؿؼاضاػا ماظرذقة مآصة ماظـراءمرباربة مإدي مبفدفماظقصقل ماألػاظل معـ ػمالء

مسيم مؼلفؿقن مألغفؿ مضدػؿ ماإلدارؼة ماإلجراءات مذيقع مبادؿعؿال موذظؽ اظلرؼع،
مررؼؼةم44"بمسماظشعبموذؼائف مسي مظؾعضماىقاغبماًػقة مدضقؼة مإذارة موػل .
متقظلماٌـاصبماإلدارؼة.

م مسؾك م"ذعؾف" مبؼدرة مؼؼني مسؾك محؾقؾس مبـ ماظذاتلممإحداثطان اظؿغقرل
مظؾؿطقر،موصلرمحاظةماىفؾمواظؾمسماظيتمسؽلتمإلا جيابلماظذيمدقمػؾفمحؿؿا

اظؿكؾػماٌاديمواظػؽريمظؾفزائرؼنيمسيمطقغفامحاظةمسابرةمدرسانمعامدقؿكؾصقنم
م ممألغفاعـفا؛ مصقفؿ. معؿلصؾة مجاعدةممصاألػاظلظقلت مطؿؾة م"ظقلقا مغظره سي

م".موعلؿعصقةمعـذممثاغنيمدـة،مصؾؼدمضدعقامعامطانمعـؿظرامعـفؿ
"تراػؿمماألولضلؿني:ممإديماىزائرؼنيمسيمػذاماظصددمإخقاغفوصـػمبـمحؾقؾسم

موضد ماظعؿؾ ممنأمعـدصعنيمعؼؾؾنيمسؾك مبعضمغقاحلممطبفرػؿ مسي ماىدؼد اٌعقشة
                                                                                                                                   
42 Benhabilès, Ibid., p. 51. 
43 Ibid. 
44 Benhabilès, Ibid., p. 52. 
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م مغقاحل مسي م"ودػؿ مواظـاغل ممأخرىاٌلؿعؿرة". مسدميل مايقاة ماإلحلاسعـ
عامضقؿةمضرنمعـمشرؼب:م"وطلاديموشرلمعؾاظنيمبشلء".موخؿؿموصػفمذاكمبؿلاؤلم

م.45اظزعـمباظـلؾةمٌلارماظؿطقرماظػؽريمظدىمذعبمعـماظشعقب؟"

معؾىًامليموىًاؾنؼايفًواؾدقين
مُررقم موػق مأدؾػـا مطؿا مواحد مػدف محقل مومتققرت ماظؽؿاب مأصؽار اغؾـت

ورطزمسيماجملاظنيماظـؼاسيمواظدؼينمسؾكمدورماٌدردةمواالغدعاج،ممإحداثماظؿؼارب
م"االغػؿاح"ماظدؼين.سيماجملؿؿعموسؾكم

ماؾمعؾقمؼضاقاً

محؾقؾسم)واظـكؾة( مبـ مغظر مسي مسيمهؼقؼممباتتماٌدردة متلفؿ مصعاظة ودقؾة
إنماظقحدةماظضرورؼةمبنيماألػاظلمواألوروبقنيم"مضقظف:مسيمأبدىمتػاؤاًلمصؼداشلدف؛م

ماٌـال" مضرؼؾة م46دؿؽقن مسؾكأو. مظؾفزائرؼنيممطد ماإلدارة صؽؿب:ماٌؿعؾؿنيمحاجة
اظؾداؼةمهؿاجمايؽقعةمجملؿقعمعقزػنيمعـماألػاظلمشرلمعمػؾنيمبعدمٌكؿؾػمسيم"

م.م47"اٌـاصبم]..[عامؼػرضمسؾقفامتعؾقؿفؿموتؽقؼـفؿمأواًل
م مذيقعم"وادؿطرد: مدؿلؿؼؾؾف موطقػ ماٌطؾقب؟، ماظؿعؾقؿ مػذا مػق معا ظؽـ

مغؿائفف؟ مػل معا موأخرًلا متؾؽماألدؽؾةم48"األػاظل؟، مسـ ماظؽاتبماإلجابة موباذر .
عدلًزاماىفقدماظػرغلقةمسيمدؾقؾمترضقةماظؿعؾقؿ،موعدحمغقاؼاػامايلـةمإزاءمذظؽ،م

م مضرورة: موػل مظؾـظر، معؾػؿة مجد مغؿقفة مإدي ماألخرل ماظؿطقرم"ظقكؾصمسي تؾقان
م مخالل مم51اٌـفز ماألظقان ماظـالثقة ماظراؼة مرصرصت مأن معـذ ماظػرغلقة-دـة مم-أي

م.مم49"األرضماىزائرؼةسؾكم
ماظؿطقرمبلغفمحادؿ:مبـمحؾقؾسمووصػم عاذامتعينممثاغقنمدـةمسيمسؿرم"ػذا

متؿؿم ماظػرغلل ماظػؽر مممؾؽة مباواه مصاظؿطقر ماظشعقب؛ ماظػؽريمظشعبمعـ اظؿطقر
مظؿعؾقؿم ماٌكصصة ماٌدارس مسدد معـ مواإلطـار مظؾففؾ، ماٌـظؿة ماحملاربة بقادطة

م.م50"األػاظل

                                                                                                                                   
45 Benhabiles, op.cit., p. 29. 
46 Ibid., p. 21. 
47 Ibid., p. 21-22. 
48 Ibid., p. 22. 
49 Ibid. 
50 Ibid., p. 26. 
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ظؼدمأحصقـام"صؼال:مملابؼةاظمدؽؾةاألامأطـرمظإلجابةمسـمًحروبؾغةماألرضاممضدممذ
أػؾل،موعـمبنيماظـممعالؼنيمزيلةامعـمــًعـؼػم120م:م2622ممو2544بنيمدـيتم

إنماظعققبمواظـؼائصم"،موتابع:م51"جيبمأنمسبلبمبعضماألعقنيماٌلؾؿنيم120
مإديماىفؾمواظؾمسمظقلتمعؿلصؾةمصقفؿ؛ ذظؽمماظيتممتقزماألػاظل،مواظيتمعردػا

،موطانمؼؼصدمأنم"أنماظعـصرماظعربلمالمؼـؿؿلمإديمجـسمعـقطمشرلمضابؾمظؾؿعؾؿ
ملمحيظقامباظذلضقةممعـماظؿعؾقؿماظػرغللامزاػرًؼاىزائرؼنيماظؼالئؾماظذؼـمادؿػادوام

ماٌدغقةماٌلعقظة.م
ماىزائرؼني م-حاًٌا-وحث مسؾك ماظؿكؾصمعـمضرورة مأجؾ معـ ماظعؾؿ هصقؾ

مأعاممإدخاشلؿماظعائؾةماظػرغلقة،مواظذيم اإلرثماٌؿكؾػمواظـؼقؾماظذيمؼؼػمسائؼًا
مصؼال:م مظػرغلا ماىؿقؾ مبابماالسذلافمورد معـ مباظقاجبماٌػروضمسؾقفؿ وصػف

ماظشعبماظؾائسمأيمذلءمخيلره؛مبؾمدرلبحمطؾمذلءمحنيمؼصؾحم" ظقسمشلذا
رقب،مودقفمؼؽقنمرقشيعًامبلؾبماالسذلافمباىؿقؾ؛مصرغلًقا.مإغفمذعبمبلقطمو

ماشل ماٌقجقدةمػلمذظؽماظؽؿشي ماٌلؾؼةماٌقروثةظؽـماظعؼؾةماظقحقدة مائؾمعـماألحؽام
ماٌدردةم معؼاسد مسؾك ماإلغلان مؼؿعؾؿ مسـدعا ماظؿعؾقؿ، مسؾقفا مؼؼضل مدقف اظيت

عاجمبنيماالغدظدىمبـمحؾقؾسم.موالذؽمأنماٌػارضةمواضقةم52"اظػرغلقةمدقؿؿمطلؾف
مسـمررؼؼماظؿفـس،موبقشيـمرباوظةمإثؾاتماظذاتم"األػؾقة"مبقادطةماظؿعؾقؿ.

ممؾؾهزائرقنيًاؾشىصقةًؼضقةًاألحوال

ماظؽاتبمتصقر مؼؾل:مماذذلاكماألعةمسيماظعاعؾماظدؼينمػؿقةألمهصلر ػؾم"صقؿا
ػقماظدالظةمسؾكمعشاسرمم(Le panislamisme)ماٌؼصقدمعـمسؾارةماىاععةماإلدالعقة

ماظؾدويمسيمدطقػمألخقفمباٌدؼـة؟،مإذامطانماظردمباإلجيابم احملؾةماظيتمؼؽـفا
صالمؼقجدممثةمأعرمرؾقعلمأطـرمعـماظقدماظذيمسبلشيفمواهمذكصمؼػؽرمعـؾـا،م
مبـػسم مضؾؾف موخيػؼ ماظدؼـقة، ماظؿؼقى موغػس ماألخالضقة، ماٌشاسر مغػس وحيؿؾ

سماظؿعؾقؿاتماإلشلقة؛مخاصةمإذامملمؼؽـمػـاكماٌشاسرماظداخؾقة،موؼلؿفقبمظـػ
ماٌلقققني،م موحال مذيقًعا، ماٌلؾؿني محال مػذه مأظقلت مسـف. مؼػصؾـا واضع

53"واظقفقد؟؟
عضؿقنمحرطةمموغالحظمػـامأنماظرجؾمضدمسؿؾمسؾكمتلوؼؾموتػلرلم.

                                                                                                                                   
51 Ibid., p. 29. 
52 Ibid., p. 61. 
53 Benhabilès, Ibid., p. 123. 
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ماظعـؿاغقة ماظدوظة مدسؿ مألجؾ ماظيتمطاغتمتـاضؾ ماإلدالعقة معقاجفةمماىاععة سي
م.وربقةاألاظؿقاظػاتم

أحدمأطـرمم54زبؿارمحاجمدعقد"وسرضماٌمظػمأعـؾةمظذظؽمذبلشيدةمسيمذكصم
اظشؾابماىزائريمإخالًصا؛مطانمؼردمسؾكماٌعادؼـمظؾعربمضائاًل:مسبـمالممنؾؽم

واًالصةممتـؾمباظـلؾةمظـامسبـماٌلؾؿنيمعاممتـؾفمروعاممرـنيماثـني؛مصادطـؾقلاعق
واظؾابامباظـلؾةمظؾؿلقققنيمالمأطـر،مػذامعامؼمطدمأغفمعامسداماظقدمايؼقؼلماظـاجؿم
مواظػرس،م ماألتراك، موبني مبقــا، مجيؿع معا ممثة مصؾقس ماٌشذلطة؛ ماظدؼاغة مسـ

م.55"أوماٌصرؼني

ممـظرتهًؾؾؿيمعؿر

عؾاظًغامصقف؛مصفقمالمؼػؿلمميدحمم-سـمشرلمضصد-ؼؾدومإنمتعؾؼماٌمظػمباٌلؿعؿرم
مباىزائر؛م معـفزاتفا موؼلؿعرض م"األػاظل"، مسؾك مأصضاشلا موؼعدد مصرغلا، عكثر
مواظؿـقؼفم مسؾقفا، مظؾــاء معقضقع مطؾ موأيمزرفمبؾ معـادؾة مذظؽمطؾ مسي علؿغاًل

م مسيماٌعادظة مسؾقفا موسؿابف ماظذاتم"األػؾقة"، معؼؿف معؼابؾمإبداء اياٌة:ممبقزاتفا
،مواظيتمغػفؿمبقادطؿفامأنمعؾاظغؿفمسيمسقارػفمواهم56"سشؼماآلخرموطرهماظذات"
سيمايؼقلموسيمطؾماألوضات:م"بدظقؾمضقظف:مم(Utopie)مصرغلامتدلمسؾكمرقباوؼؿف

مظشفرم ماحملرضة مايرارة معقجات مسي مطؿا مجاغػل مظشفر ماىؾقدؼة ماألعطار أثـاء
مال م]..[ موأػؾل مععؿر مدقى مؼقجد مال مصداضةممجقؼؾقة مآخر معؽان مأي مسي ؼقجد

وريقؿقةمأطـرمتعؾرًلامعـماظرجؾنيماظؾذؼـمؼؿؼازلانمطؾمذلء،موضدمذيعفؿاماظؼدرم
مجـب مإدي معؿلؾق57"جـًؾا ماظؽاتب متلاءل مأخرى مجفة موعـ ماظقاضعمــً. مبػؾلػة ا

مضائاًل معصرلماألػؾلمبالمععؿر؟.م": معا مبؾ ماألػؾل؟؛ مبدونموجقد معصرلماٌعؿر معا

                                                                                                                                   
م 54 مبؼلـطقـة،مذػبمسيموصد مظؾرئقسم2621جقانمم13طانمرباعقا ماٌطاظبماألػؾقةمحقلماظؿفـقد مظؿؼدؼؿ م

م(Poincaré) بقاغؽاري مػاعةمىرؼدة، مرداظة م (La Dépêche de Constantine) وػقمربرر مم2629دـة
 حقلمبرغاعجماظـكؾة.ماغظر:

Benhabilès, Ibid., p. 128-131.  
55 p. 129. 

مخاصة:مايداد 56 ًمنوذجـًا(،م(1000) دامل،ماغظر ًاؾعربي ً)املغرب ًواآلخر ًاألـا ًبني ًاهلوقة ،مصراع
 .139 ص. ،02تقغس،ماألرؾلقةمظؾـشر،مط

57 Benhabilès, op.cit., p. 13. 
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ماأل مػمالء مدصع ماٌعؿرمعـ مؼؽـ ممل مإن مواظعؿؾ ماظـشاط ماًاعؾنيمإدي ماظؾلطاء ػاظل
م.موصاتفمأنمحيددمعـماٌلؿػقدمسيماظـفاؼةمعـماظعؿؾ؟.58"األوروبل؟

ماظدلجقازؼنيم مؼؼصد موػق ماىزائرؼنيم"األػاظل"، ماظؽاتبمباٌؿعصؾنيمعـ غدد
ممعـفؿ موسـماظلؾطةموأسقانواظؼقاد مواألغاغقة، ماظؽلؾ، مسـ مباالبؿعاد موغصقفؿ ،

م مضائاًل: ماظدلاضة مدالحم"اٌظاػر موػق مأؼدؼؽؿ، مبني ماٌال مإن ماالردؿؼرارققن: أؼفا
األضقؼاء؛مصالمترطـقامإديمعظاػرماالسبطاط.مإنمتؼاظقدطؿموأسراصؽؿماخذلاعمبشري،م
مأخال مشرل مػق موعا مأخالضل، مػق معا معـفا ماإلغلاغقة ماالخذلاسات مطؾ ضل.موعـؾ

مـابؿع مأن مذلغف معـ معا مطؾ مسـ ماإلغلانمؼـزظدوا مصؽراعة ماظؾفائؿ؛ معلؿقى مإدي ؽؿ
ماالسبطاطم معـ مضرون ماشلؿفقة: ماألحادقس معـ موأغؾؾ ماظـزوات، معـ أزلك

م.آغذاكم.موػذهماظصرخةماألخرلةمعـؾتمخالصةمتؼققؿقةميالماىزائر59"تؽػل!!

 ؿؾوقًاؾؽماب

متعؾؼوصق مخيصممؿا مواظذي محؾقؾس، مبـ مطؿاب متضؿـف ماظذي ماشلام باٌؾقؼ
بـمصؼدمأوردػامماتمعفؿةمسـمخطبمورباضراتماظشقخماٌقظقدمبـماٌقػقبداؾاضؿ

مبعضم مصػقات مسؾك مبعضفا مغصيشر مضد موطان ماظػرغلقة، مباظؾغة معذلذية حؾقؾس
مإصرؼؼقا مطقطب معـؾ مواىرائد ماًقضم، مإذيااًل ماحملاضرات متؾؽ متضؿـت

سدةمطاغتمربقًرامظؾـؼاشمواىدلمبنيماٌـؼػني،موطاغتمذاتمصؾةممسيمعقضقسات
مم.بلصؽارمرباورماظؽؿاب

عـاًلمسالضةماألػاظلموايضارةماألوربقة،مودارمربؿقاػاممتؾؽماٌقاضقعمغذطرمعـو
ماٌؼؿطػم سـماٌلاسلماظػرغلقةمسيماجملالم"اإلغلاغل"مباىزائر،موممامجاءمصقفا

م".. ماألم.اظؿاظل: مأن مغالحظ معشاسرمإغـا مأغادفا مؼؿؼادؿ ماظيت مػل ماٌؿقضرة عة
امالمتعينماًـقعمأوماظزػدمسيماألسؿال؟،معاماظرأصةمرؾًعم.اظؾطػمواظعؽسمصققح،..

أسـقفمػقمغشرماألصؽارماٌـاظقةمبنيماظـاس؛مصفؾمبؾغتمصرغلامبقدائؾمأخرىماٌؽانم
ؿؿفامعـقرةماظذيمتشغؾفماظققممبنيماألعؿماٌؿقضرة؟،مإنماظؿارؼخمؼرؼـامبدضةمأنمسظ

ماظـؾقؾة" موضؾقبفا ماظعظؿاء مرجاشلا مإبرازم60بؽـرة مأراد ماظرجؾ مأن ماظقاضح موعـ ،
مأدؾابمذظؽم مؼدلر مأن محاول مغػلف ماظقضت مسي موظؽـف ماظػرغلل، مباظؿطقر إسفابف
مايدؼث،م ماظعصر مسيمصذلة مأوربا ماظيتمسرصؿفا مواٌـؾ مباظعؾؿ مؼربطفا موأن اظؿطقر،
                                                                                                                                   
58 Benhabilès, Ibid., p. 15. 
59 Benhabilès, Ibid., p. 104. 
60 p. 123-124. 
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ظؽماظؿطقر،موآثارهمسؾكماألعؿماٌلؿعؿرةماظيتموظؽـمصاتفمأنمؼذطرماىاغبماٌظؾؿمظذ
مباتتمحؼؾمواربمظؾفقؿـةماظغربقةممبكؿؾػماواػاتفاموإؼدؼقظقجقاتفا.

م".. مصؼال: ماظـاس مبني ماٌـؿشرة مواظؼؾؾقة مظؾؿعصب موتطرق ماظذؼـم. مأوظؽؽ أعا
ؼرصضقنمرؤؼةماألسؿالماًرلةماظيتمتؼقممبفاماظؼقاتماظعؿقعقةمإزاءماٌلؾؿنيمصالبدم
مال؟،مصقفم مأصعؾفمرقبمأممخؾقث؟،مسادلمأم معـمضؾؾ:مػؾمعا مملمؼؿلاءظقا أغفؿ

إالمأنمسيمذلءمعـماىؿالمأممال؟..مػلمأدؽؾةمورغامصقبماإلغلاغقةماظراضقة؛م
صقبماألدػؾمصقـلقفمايؽؿة..مإالمأنماظؼاسدةماإلغلاغقةماماإلغلانمعامؼدصعفمدائًؿ

تػرضمسؾقـامأذقاءمعـؾمأنماظعاملمؼؼقدماىاػؾمواظؼقيمؼؼقدماظضعقػمواظغينمؼعنيم
 .61اظػؼرل؛مبفذاماظشؽؾمتعؾقمغػقدـا،موؼؿزاؼدمرصقدغامعـماظػضائؾ"

وتـاولمعقضقعماظؿعصبماظذيموصػفمباٌشنيمواٌرصقض؛مصؽؿب:م"إنماظؿعصبم
ماظـػقسماظرصقعةاٌش موأن.نيمعرصقضمظدى محبممممـؾلم.. معـ مظدؼفؿ ممبا صرغلا

مؼرؼدم موطعدو مايضارة، مضطقع معـ متفرب مطشاة ماٌؿعصب مؼرون موظؾقرؼة ظؾكرل
اٌلاسمبلدقارماظؾـقانمايضاريماظؼقي؛مألغفمإذامطاغتمايؽقعةمترضكمظرساؼاػام

مايقاةمصاٌؿعصبمالمؼرتضلمدقىماٌقت".
مس ماٌقػقب مبـ م"..وداصع مصؽؿب: مباىزائر؛ ماظػرغلقة ماىفقد معـم.ـ إن

مباظعؾؿم ماىزائرؼني مإخقاغـا متؼقؼة مألجؾ ماظعام ماياطؿ ماظلقد مأسؿال ؼـؿؼدون
مدقىمتلعؾمدروسماظؿارؼخ،م مسؾقفؿ معا ماظػرغلققن؛ مبفؿا مؼؿؿؿع ماظؾذؼـ واظؿؽقؼـ
رمعاذامتعؾؿـامؼامدادتل؟،مأنمأوربامضدمبؾغتمأوجماظؿؼدممسيمضرنمظقؼسماظرابعمسش
اظذيمأجرىمإصالحاتمغاجعة،موادؿقدثمجقائزمظؾعؾؿاء،موبـكمعصاغعمطؾرلة،م
مإديمأطدلمعـارةم مصرغلا محقل مواحدة معدارسماظػـموعمدلاتماظعؾؿ،موبؽؾؿة وذقد

م.62حضارؼةمسيمأوربا"
مظدىماىزائرؼوذّك ،موصصؾمنيصماظشقخمابـماٌقػقبمحاظةماىفؾماظلائدة

اٌلؾؿقنمجفؾةمالمغؼاشموالمإغؽار،موالم.علؾؾاتفا،موممامضالمبفذاماًصقص:م"..
غلؿطقعمعدحمػذهمايالماٌزرؼةماظيتمدؿؼقدػؿمصقبماشلالك؛مسيمحنيمػؿمهتم

اياطؿةمسؾكماعؿدادمدؾعةممإصرؼؼقاأودعمدائرةمادؿعؿارؼةمسيممةوصاؼةمصرغلامصاحؾ

                                                                                                                                   
61 p. 125. 
62 p  . 126. 
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ماٌلؾؿني"ؼنيعالم(04) معـ مؼؼطـفا مأشؾبمعـ معربع مػذام63مطقؾقعذل مأن موالذؽ .
مامععمآراءماظشرؼػمبـمحؾقؾس.ؼؿقاصؼممتاًعمطاناظطرحم

رؾبماظعؾؿماظذيمربطفمباظقسلممعللظةـًامسيموسيماٌؼابؾمطانماحملاضرمعقضقسق
وباظشعقرمباٌلموظقة،موغؾذماظػرضةمواظؿعصب؛مصؼالمعـاًل:م"أؼفاماٌلؾؿقن:مالمحقاةم
قرمالمبالمسؾؿ،موالمسؾؿمبالمحبث،مالمحبثمبالمرشؾةمضقؼةمسيماظؿلاعل،موػذاماظشع

مظذظؽ معؿدن، ماظـؼاسي معلؿقاػا مشلا مأعة مظدى مظف مواجؾـامموجقد مواظؿـقؼر صاظؿعؾقؿ
موػلمذيقعـً مايققان، مدرجة مصقق مباٌرء مظالرتػاع ماظقحقدة ماظلؾقؾ مػل موتؾؽ ا،

غػلفاماظلؾقؾماظيتمػفرػامإخقاغـا،مصاظردقلماظؽرؼؿمسؾقفماظصالةمواظلالممؼؼقلم
معػؿاحمنإ مطـز ماظلمامفاظعؾؿ معـاصع ماظلمال مسي مألن مصادلظقا ماظلائؾمل، أربعة:

م مؼؾدأ ممل ماإلدالعل ماظؿعصب مأن مطؿا مواألضربقن... مواٌلؿؿع عـذممإالواٌلمول
موحدػؿم مػؿ مغؼقضف؛ مػق معا مباإلدالم مأغارقا ماظذؼـ مػمالء ماظصؾقؾقة، ايروب

المػدفمشلامدقىممإنمحفففؿماظيتمتؾثماظشؿاتم.علموظقنمسؾكمػذاماظقضع..
م.64ـًامأبامظؽؾمجفاظة"ممدؼــًامعؿعصؾـًامعؿقحشجعؾماإلدال
مبـموسؿقع مبعضمغصقصفا متـقستمعقضقساتماحملاضراتماظيتمذيع مصؼد ـًا

حؾقؾسمسيمعؾقؼمطؿابف،مصػلمأدؾابماظؿكؾػمتلدػميالماىزائرؼنيمواٌلؾؿنيم
مجفًدام مغؾذل مال مإغـا مباظعزظة، مواظؿزعـا مواظػـقن، ماظعؾقم مػفرغا م"ظؼد مصؼال: ساعة

باألعؿماجملاورةمسيمتؼدعفا،م...واٌمدػمأغـامغرىماألعؿماألخرىمتـؿجمعامظؾؿلدلم
مظذظؽم مايضارة متؾؽ مغؿائج موغـؾذ مغؽػر مصرغا مأغـا مواألعر مواألدػك مسؾقف، حيــا
ماًؿقلم متلرب موضد مظـا مسذر موأسؿاظـا...أي مأصؽارغا مدقء مصقاسؼ  تصقؾـا

ماالدمادي معـ محؿك مميـعـا مواظؽلؾ مإزاءغا مأيمعدلر ماٌؾؿؽراتمسؼقظـا؟، معـ ؿػادة
سـمطؾمذلء؟،معاذامماظعصرؼة؟،مأؼفاماإلخقةمػؾمدؿكؿارونماىفؾماظذيمؼؾعدطؿ

مدصاسـً مسـمدؿؼقظقن موابؿعدمت موردقظؽؿ مضرآغؽؿ مخاظػؿؿ مظؼد مأغػلؽؿ؟، مسـ ا
مزعاغؽؿ. مسؾقم مسـ موغلؼؿؿ معـؾم.تؼاظقدطؿ، موخذوا ماًطاؼا، مػذه مسـ .طػقا
حانماظقضتمظؾؿفؿعمواالهادمألجؾمدصعمجرلاغؽؿ،موطػقامسـمسؾادةماىفؾة،مظؼدم

نماظؿؾاػلمباظعؾؿمًرلمعـماظؿؾاػلمباظـلب،مإنماظػكرمحصانمالمأسفؾةماظعؾؿ،مو
م.65ؼرطؾفمدقىماًادر"

                                                                                                                                   
63 p. 127. 
64 p. 127. 
65 p. 215. 
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مةـخامت
محؾقؾسمإن مبـ ماظشرؼػ ممذكصقة ماىقؾ مضؿـ ماظـكؾةمماألولتصـػ عـ

واضؿقؿتماجملالماظلقادلمعـذمماألوربقةاٌػرغلةماظيتماطؿلؾتماظـؼاصةماىزائرؼةم
م مسيم10بداؼاتماظؼرن مباىزائر ماظعام موغشطتماٌشفد اظيتمماإلؼدؼقظقجقةمإرارم،

م.محاوظتماالدؿػادةمعـم"عؽادب"ماظقجقدماظػرغللمباىزائر
دة(مظلانمولم)اظذيمتـاوظـاهمباظدراابؾمالمميؽـماىزممبؽقنمعمظػفماألظؽـمباٌؼ
ومذبؿقسةماظشؾانماىزائرؼنيمحقـفا،مظؽقنمصاحؾفمالمؼعدوماٌؿـؾمأحالماظـكؾةم

غؿػفؿمروحماظؿطرفممصنغـاايؼقؼلمشلؿ،مواٌعدلمسـماغشغاالتفؿ.موباظرشؿمعـمذظؽم
خرؼـمحقان،موغػلرماخؿالصفمسـماآلصؽارمبـمحؾقؾسمسيمطـرلمعـماألأاظيتمرؾعتم

مص ماظيتمملمتؿؿؿعمبقحدة ماظـكؾة ماظعاممىؿاسة موالمإؼدؼقظقجقةمضؿـماإلرار  ؽرؼة
مسيماظعدؼدمعـماألوضات.

مخرًلأو مغشرل ممإديا ماحملؿقىشـك محؾقؾسمسي ممطؿابمبـ موسي ماظؾصيعداٌعؾقعاتل
ممهقز،مومتاإلؼدؼقظقجل مظػذلةماألصؽاربقضقحمودالدة ماظعاطلة ماٌرآة ممبـابة ،موػق

امــمبعاىةمضضاؼماغػرادهضقؿؿفماظؿارخيقةمسيممتحازلةمعـمتارؼخماىزائر.مومتـؾ
مواربفم ـِ مؼلؿـ ممل ماظؽاتب موأن مالدقؿا ماٌعامل معؽؿؿؾة مشرل محقـفا مسي طاغت

مم.اظشكصقة،موملمخيفؾمعـمررحفاموادؿقضارمتػاصقؾفا
امـًسؿقععاتمصؽةماظـكؾةماداػإصؽارموأغؿفاػؾممأنالمميؽــامبليمحالمباٌؼابؾمو
مإحداثدوارػامسيمأنمغؿفاوزمأعؽقغاتماظـلقجماالجؿؿاسلماىزائري،موالممطلحد

غقعمعـماظؿقازنمبنيماظؿقاراتماظلقادقةمواالجؿؿاسقةماٌكؿؾػةماظيتمملمتؿػؼمأدادـًام
مبشلنمهدؼدمعصطؾحم"اظقرـ"موتقضقحمعػفقمم"اظقرـقة".

 اؾللؾقوغراػقا

 اؾشرقفًبنًحلقؾسًًؿؤؾػات

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. 

 

ًاألم،(1000)مداملمداد،اي ًبني ًاهلوقة ًصراع ًمنوذجًواآلخرـا ًاؾعربي ،ما(ــً)املغرب

 .02رؾلقةمظؾـشر،مطاألمتقغس،

،مترذية.مم.محاجم(1691 -1881)اؾـىلةًاجلزائرقةًاؾػرـؽوػوـقةًم،(1004)مشلمبرلصقل،

 .دارماظؼصؾةاىزائر،مخرون،مآعلعقدمو
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