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 تـــقـــدوــم

 

 ورهانات الذاكرة يف احلاضر املاضي حولرؤى 

جيؿعمػذاماظعددمعنمذبؾةمإغلاغقاتمبنيمدصؿقهمذبؿوسةمعنماإلدفاعاتمتؼدمم
معنماظعؾومم مباحـونمؼـؿؿونمإديمدبصصاتمزبؿؾػة ماإلغلاغقة،مماالجؿؿاسقةبفا و

لمخاصمبشؽميظؽـفامتعؿينمسيماألداسمومسؾىمعلؿوؼاتمعؿعددةمباٌاضيماىزائر
ػذاماألعرمسـدممضفطؿامميؿدماػؿؿاعفامإديماظػضاءماٌغاربيممبعـاهماظوادع.مومالمؼؿو

اٌراحلماظلابؼةمومحلبمبلمؼؿطرقمإديمطقػقةمتوزقفمرػاغاتماظذاطرةمسيماياضرم
مبشؽلمعنماألذؽال.
أنمسبصرماظؿؼاربماإلذؽاظيمبنيماألحباثماٌعروضةمسيممارتأؼـاومهلذاماظلؾبم

ماٌ ماظعدد مػذا ماظعـوان مسي منؿؾفا مو ماجملؾة معن ماظؿاظيزدوج ممممممممٌاضيامرؤىمحول:
م)اظؿارخيقة(م ماإلدطوشراصقة مأصؾقتماظذاطرة مظؼد ماياضر. مسي مرػاغاتماظذاطرة و

،مومخباصةمبعدمأنمأسقدمررحفامحاظقامىتؿؿقزمباظراػـقة،مأطـرمعنمأيموضتمعض
غونماظػرغليماٌؤرخمسيمومسيمسدةمصضاءاتمبوادطةماظـؼاذاتماظيتمتلؾبمصقفاماظؼا

م مصرباؼر ممو 0442ذفر متدرؼسمتارؼخ مضؾلمماالدؿعؿاراظذيمؼـصمسؾىمضرورة عن
اظدروس.مومضدمغؿجممتؾكمععمإضاصةم"اىواغبماإلجيابقة"مهلذهماظظاػرةمسيماٌعّؾؿني
ملمؾفماظؾؾدانماٌلؿعؿرةمدابؼا،متعدؼومسيمزبؿم1ايادةمسيمصرغلاماالحؿفاجاتسنم
م ماظـصماظؼاغوسي معوجفامػذا مغػله مؼـصب ماظلقادة مرجل معن مجيعل ماظذي غي،

مروحقامظؾؿؤرخ.
ماظعؾومم مسي ماٌكؿصني مو ماٌؤرخني معن مسدؼدة مذبؿوسات مسربت مػؽذا و

ٌـلمػذهماظطروحاتمسيماظعدؼدمعنماٌـادؾاتمماوماإلغلاغقة،مسنمرصضفماالجؿؿاسقة

                                                                                                              
1 Cf. à ce propos Liauzu, Claude et Manceron, Gilles (dir.), La colonisation, la loi et 

l’histoire, Paris, Ed. Syllepse, 2006. 

Se référer aussi aux textes et informations publiés sur le site http://www.ldh-

toulon.net/spip.php/ 
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مصقغؿهمومسيمزبؿؾفماٌؾؿؼقاتموماظؾؼاءاتماظيتمغظؿتمبعدمصدورمػذاماظؼاغونمسي
ماألودي.

ممّت متأظقفممطؿا معـفا مباىدؼة، معؼرتحاتمعطؾوسة مسدة متؼدؼم ماظصدد سيمػذا
ومسيمذاتماظوضتمموماٌغاربة،م2طؿبمظؾؿارؼخمعشرتطةمبنيماظػرغلقنيموماىزائرؼني

معنمضؾلمجاععقنيمأصارضةمػـاكمبرغاعجم"تارؼخمإصرؼؼقا، ماإلسداد مضقد ممم.م3سيمخطر"
ممممباٌكاررمماصربػوعـلمػذهماألػدافمالمؼزالمروؼالمومععمذظك،مصإنماظوصولمإديم

باظرشممعنموسقفممبأنموممزظؼات،مبلؾبمأنمسؾىماظؾاحـنيمومرجالماظرتبقةوماٌـ
مالمدبّص مظوحدػم،اٌلأظة مسؾقفمممفم مو ماٌؼرتحاتمظؾؿـػقذ مػذه اظؿػؽريمسيمضابؾقة

ماظ ماظؼضاؼا معواصؾةماظؾقثمسيمحؼلماظؿارؼخمومتوضقحماٌلائلمو يتمتؼؿضيمأؼضا
متلاؤالتم معن متطرحه ممبا متعاضبماألجقال مو ماظعصور معر مسؾى ماظؿفدؼد مو ممممماإلثراء

صؾةموومعنمػذاماٌـطؾق،مصإنماظؼقاممحبم.ظؿفاوزاإذؽاظقاتمتؿطؾبماٌراجعةموموم
مايمعا مسيمػذا معنمدؾب،مالمدقؿامؼمتمإنازه مألطـر مو مدائؿا معػقد مممملمضروريمو

م متراطم مأن ماألحباو مو ماٌعارف ماظؿكصصات مػذه مسي مؼزالمث مال ماجملاالت و
مإدفاعاتم مثالثة مؼؿضؿن معنماجملؾة ماظعدد مػذا مأنمغشريمأن مميؽــا مو عؿواصال،

محبـقةمتأخذمػذاماٌـقىمومتؿوجهمػذاماظؿوجهمبؿواضعمومجدؼة.
مطلمعنم ماإلرار،مند مسيمػذا ممرمعون -بن غربوط غورؼة مابحّدعصطػىمو

اٌؿضؿنمألسؿالماظـدوةماظيتمغظؿتمسيمذفرممنمؼشرصانمسؾىماٌؤظفماىؿاسيااظؾذ
حولم ،ـؼاصقةوماظماالجؿؿاسقةاألغـروبوظوجقةممسيممبؼرمعرطزماألحباثم0440دؾؿؿربم
م0440إديمدـةمم7320وماإلغلاغقةم)عنمدـةمماالجؿؿاسقةؾةماٌعارفمسيماظعؾوممحوص

واظيم،مؼؼدعانمسرضامذاعالمظألحباثماظيتممتمسرضفامباٌـادؾةم)أيمحم4باىزائر(
م(.ازيلنيمحبـ
سيمػذاماظعددمعنماجملؾةمعنمجفؿهمإديمعلأظةمتعؾقمممرمعونحلنمطؿامؼؿطرقم

م ماظؿقرؼر محرب مخالل معن ماىزائر مسي م و ،(7390-7320)اظؿارؼخ مبعاىؿهمذظك
                                                                                                              
2 Sur le modèle du manuel de classe de Terminale franco-allemand, disponible depuis 

2006. 
3 Cf. l’appel du Codesria (Dakar), pour une conférence portant sur le thème : Relire 

l’histoire et l’historiographie de la domination et de la résistance en Afrique, sur le site : 

http://www.codesria.sn/ 
4 La publication des actes de ce symposium (édité par le CRASC) est programmée pour la 

fin de l’année 2008, et auront pour intitulé : Algérie 50 ans après. Etat des savoirs en 

sciences sociales et humaines (1954-2004). 

 

http://www.codesria.sn/
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اظؽؿبماٌدردقةماظؼدميةمعنمضؾلماهلقؽاتممعضاعنيسؾىممأدخؾتظؾؿعقرياتماظيتم
ماظرمسقة مععمذيقم،اظرتبوؼة مؼؼارغفا ماظيتمغشرتمصقو ماظؽؿبماىدؼدة مبنيمؿع ا

م،مسيماٌلاػؿةماظـاظـةمييهمينرمومسيمذاتماٌوضوع،مؼؿفهمجقؾؾام.0441ومم0449
ماإلدطوشراصقة مإدي ماألخرية، مظقؿػقصم و ماظؿقرؼرؼة، ماظـورة مإدي مو اظؽوظوغقاظقة

ماىفودم مسؾى مذظك مسي مععؿؿدا ماظذاطرة، مبني مو ماٌؤرخني مبني ماظؼائؿة اظعالضات
مع معن مظؽل مدقورؼسمػاظؾػااظػؽرؼة مصروؼدغطسمو مضراءتفامم،ؿوغد متلؿح اظيتمضد

طؿاممتماضرتاحموجفاتمغظرمسيمػذاماىاغبمعنمم،بؿلؾقطماألضواءمسيمػذاماجملال
ماٌ مرابع مذات معؼاربات معن ماغطالضا مإوضوع مو متارخييمأدطوشراسي، مممممغـروبوظوجي

مإؼ مو مدقادي مأدبيـو مو مجقؿسمم،ـوشراسي مند مػؽذا مصقؿاممالماك دوغو ؼعود
مدؾطةمرعزؼةمضوؼةمسيمعدؼـةم ماظؽوظوغقاظقةمإديمصضائنيمعؼددنيمهلؿا خيصماظػرتة

م مدـة ماٌؼربة7399ضلـطقـة مو ماٌلفد مػؿا مم.، مؼدرس مطؿا مرصقق ميةنبدؾقؿان
ماظرمسقنيم معن مأو ماظعادؼني ماظـاس معن مطاغوا مدواء ماىزائر مإدي ماظرحاظة عوضوع
ماألٌان،مإذماػؿممػؤالءمومأوظؽكمسيماظؼرنماظؿادعمسشرمباىزائر،مباسؿؾارػامحؼال

م مو ماٌـاػجاإلظؾؿالحظة مسؾى م رالع معراد مأعا مصإغهماجاحلموالي اظؽوظوغقاظقة، ،
ارة،معنمخاللمهؾقؾهمظؾعضماٌؤظػاتماظيتمأسدػامإدارؼونمؼرحلمبـامإديمعـطؼةمرر

مإدؿعؿارؼونمحولماظغربماىزائري.
ماألطـرمضدعا،معـلم ماٌرحؾة،مبلمميؿدمإديماألزعـة مسـدمػذه ومالمؼؿوضفماألعر
مػذام مسي مو ماظعربي ماٌغرب مو مباىزائر ماظودقط ماظعصر مإدي مو ماظعـؿاغقة اٌرحؾة

إديماظلقاقماظذيممتمصقهمحصارمعقـاءمعردىممادأبي عياالواه،مؼؿوجهمبـامأريدم
م،مصقؼوممبؿقؾقلمزعؽاغيمظـصمدراديمحيؿلمسـوانم"ماإلدؾاغي7299اظؽؾريمدـةم
حيظىمأؼضاماظعالعةمابنم،مـفاؼةاظسيمومم،سا"مظألدؼبمعقغالمديمدرصاغؿاظشفاع

م،محولماظعالضاتماظيتمضاعتمبنيماظؼؾائلمناتوبن هخؾدونمبدرادةمأسدػامؼزؼدم
ؾطمسيماٌغربماظعربيمخاللماظػرتةماظيتممتؿدمعنماظؼرنماظرابعمسشرمإديماظؼرنموماظل

مم.جفةمخؾدوغقةووذظكمعنمم،اظؿادعمسشر
غؼرتحمسؾقؽممأؼضامسيمػذاماظعددماٌزدوجمعنمذبؾةمإغلاغقاتمعواضفمحبثمطؿام

حولممبريولوبقارمم)حولمجباؼةمومضواحقفا(مومجونمحدويبظؽلمعنمربـدمآطؾيم
مومعاريماؼبم7302عايم 8) حولمادؿعؿاالتماظصورةمخاللمايربممشومينوٌة(

م،اظؿقرؼرؼةمباىزائر،موممتـلمػذهماإلدفاعاتمإضاصةمعالئؿةمظإلذؽاظقةماٌطروحة
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م مبفا متؼدم مدرادة مسؾى ماهلزؼادة محيقىممةمشوبوادي مدقدي موسدة محول تدور
ممبـطؼةمأوالدمغفار.

ماً ماىزء متضؿـفا ماظيت ماظدرادات مبعض متلؾط مأخريا مباٌؼاالتمو اص
مزػرة معؼال مبذظك مغعين مو مدرادؿه، ممتت مٌا معؽؿؾة مأضواء ممممم-بوزوانماٌؿـوسة،

ممبن سفري مسنيممتوذـت،مماغؾعاثاظيتمؼعاجلمرباوظة معـطؼة مسي ماظؽروم مممممزراسة
سيمعوضوعمايؽمماظراذدمبؿوغسمسيمسالضؿهمباظؿشؽلمحبـاممتانبن جؼؼدممزػريموم

ماألعةماظراػين مظؾدوظة م. مملاءلؼؿطؿا م"اظـاصمكاتبطؿال محول مغاحقؿه ةمذعن
حيؿويمػذاماظعددمسؾىماألبوابماٌعؿادةمم،مإضاصةمإديمذظكشراصقة"ماٌغاربقةواظدمي

ظألحباثماجملؾةممطّشافومعنمضراءاتمومسروضمظؽؿبمومذبالتمومأخؾارمسؾؿقة،م
م.0441دـةماظيتمغشرتم

م
 حسن رمعون
 ترمجة حممد داود


