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تـــقـــدوــم

رؤى حول املاضي ورهانات الذاكرة يف احلاضر
جيؿعمػذاماظعددمعنمذبؾةمإغلاغقاتمبنيمدصؿقهمذبؿوسةمعنماإلدفاعاتمتؼدمم
بفا مباحـونمؼـؿؿونمإديمدبصصاتمزبؿؾػةمعنماظعؾومماالجؿؿاسقة موماإلغلاغقة،م
ظؽـفامتعؿينمسيماألداسمومسؾىمعلؿوؼاتمعؿعددةمباٌاضيماىزائريمبشؽلمخاصم
طؿامميؿدماػؿؿاعفامإديماظػضاءماٌغاربيممبعـاهماظوادع.مومالمؼؿوضف مػذاماألعرمسـدم
اٌراحلماظلابؼةمومحلبمبلمؼؿطرقمإديمطقػقةمتوزقفمرػاغاتماظذاطرةمسيماياضرم
بشؽلمعنماألذؽال.م
ومهلذاماظلؾبمارتأؼـا مأنمسبصرماظؿؼاربماإلذؽاظيمبنيماألحباثماٌعروضةمسيم
ػذا ماظعدد ماٌزدوج معن ماجملؾة مو منؿؾفا مسي ماظعـوان ماظؿاظي :مرؤى محول ماٌاضيمممممممم
و مرػاغات ماظذاطرة مسي ماياضر .مظؼد مأصؾقت ماظذاطرة ماإلدطوشراصقة م(اظؿارخيقة)م
تؿؿقزمباظراػـقة،مأطـرمعنمأيموضتمعضى،مومخباصةمبعدمأنمأسقدمررحفامحاظقام
ومسيمسدةمصضاءاتمبوادطةماظـؼاذاتماظيتمتلؾبمصقفاماظؼاغونماظػرغليماٌؤرخمسيم
ذفر مصرباؼر م 0442و ماظذي مؼـص مسؾى مضرورة متدرؼس متارؼخ ماالدؿعؿار معن مضؾلم
اٌعؾّؿنيمععمإضاصةم"اىواغبماإلجيابقة"مهلذهماظظاػرةمسيمتؾكماظدروس.مومضدمغؿجم
سنماالحؿفاجاتمايادةمسيمصرغلا1مومسيمزبؿؾفماظؾؾدانماٌلؿعؿرةمدابؼا،متعدؼلمم
سي مػذا ماظـص ماظؼاغوغي ،ماظذي مجيعل معن مرجل ماظلقادة مؼـصب مغػله معوجفام
روحقامظؾؿؤرخ.م
و مػؽذا مسربت مذبؿوسات مسدؼدة معن ماٌؤرخني مو ماٌكؿصني مسي ماظعؾومم
االجؿؿاسقةموماإلغلاغقة،مسنمرصضفام ٌـلمػذهماظطروحاتمسيماظعدؼدمعنماٌـادؾاتم

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.ldhtoulon.net/spip.php/
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ومسيمزبؿؾفماٌؾؿؼقاتموماظؾؼاءاتماظيتمغظؿتمبعدمصدورمػذاماظؼاغونمسي مصقغؿهم
األودي.م
طؿا ممتّ م سي مػذا ماظصدد متؼدؼم مسدة معؼرتحات معطؾوسة مباىدؼة ،معـفا متأظقفم
طؿبمظؾؿارؼخمعشرتطةمبنيماظػرغلقنيموماىزائرؼني2موماٌغاربة ،مومسيمذاتماظوضتم
ػـاكمبرغاعجم"تارؼخمإصرؼؼقا ،مسيمخطر"مضقدماإلسدادمعنمضؾلمجاععقنيمأصارضة.3مممم
ومععمذظك،مصإنماظوصولمإديمعـلمػذهماألػدافمالمؼزالمروؼالمربػوصا مباٌكاررممممم
وماٌـزظؼات،مبلؾبمأنمسؾىماظؾاحـنيمومرجالماظرتبقة مومباظرشممعنموسقفممبأنم
اٌلأظة مال مدبصّفم مظوحدػم ،ماظؿػؽري مسي مضابؾقة مػذه ماٌؼرتحات مظؾؿـػقذ مو مسؾقفمم
أؼضامعواصؾةماظؾقثمسيمحؼلماظؿارؼخمومتوضقحماٌلائلموماظؼضاؼاماظيتمتؼؿضيم
اإلثراء مو ماظؿفدؼد مسؾى معر ماظعصور مو متعاضب ماألجقال ممبا متطرحه معن متلاؤالتمممممم
ومإذؽاظقاتمتؿطؾبماٌراجعةموماظؿفاوز .مومعنمػذاماٌـطؾق،مصإنماظؼقاممحبوصؾةم
عا ممتمإنازهمسيمػذامايؼلمضروريمومعػقدمدائؿامومألطـرمعنمدؾب،مالمدقؿاممممم
و مأن متراطم ماٌعارف مو ماألحباث مسي مػذه ماظؿكصصات مو ماجملاالت مال مؼزالم
عؿواصال ،مو مميؽــا مأن مغشري مأن مػذا ماظعدد معن ماجملؾة مؼؿضؿن مثالثة مإدفاعاتم
حبـقةمتأخذمػذاماٌـقىمومتؿوجهمػذاماظؿوجهمبؿواضعمومجدؼة.م
سيمػذاماإلرار،مند مطلمعن مغورؼةمبن غربوط  -رمعون مومعصطػى محدّابم
اظؾذانمؼشرصانمسؾىماٌؤظفماىؿاسي ماٌؿضؿنمألسؿالماظـدوةماظيتمغظؿتمسيمذفرم
دؾؿؿربم0440ممبؼرمعرطزماألحباثمسيماألغـروبوظوجقةماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقة ،حولم
حوصؾةماٌعارفمسيماظعؾومماالجؿؿاسقةموماإلغلاغقةم(عنمدـةم7320مإديمدـةم0440م
باىزائر)4م،مؼؼدعانمسرضامذاعالمظألحباثماظيتممتمسرضفامباٌـادؾةم(أيمحواظيم
زيلنيمحبـا).م
طؿامؼؿطرقمحلنمرمعون مسيمػذاماظعددمعنماجملؾةمعنمجفؿهمإديمعلأظةمتعؾقمم
اظؿارؼخ مسي ماىزائر معن مخالل محرب ماظؿقرؼر م( ،)7390-7320و ذظك ممبعاىؿهم
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).
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ظؾؿعقرياتماظيتمأدخؾت مسؾىمعضاعني ماظؽؿبماٌدردقةماظؼدميةمعنمضؾلماهلقؽاتم
اظرتبوؼة ماظرمسقة ،مو مؼؼارغفا معع مذيقع ماظؽؿب ماىدؼدة ماظيت مغشرت مصقؿا مبنيم
 0449موم .0441مومسيمذاتماٌوضوع،مؼؿفهمجقؾؾارممينييه،مسيماٌلاػؿةماظـاظـةمم
و ماألخرية ،مإدي ماإلدطوشراصقة اظؽوظوغقاظقة مو مإدي ماظـورة ماظؿقرؼرؼة ،مظقؿػقصم
اظعالضات ماظؼائؿة مبني ماٌؤرخني مو مبني ماظذاطرة ،مععؿؿدا مسي مذظك مسؾى ماىفودم
اظػؽرؼة مظؽل معن معورؼس مػاظؾػاطس مو مدقغؿوغد مصروؼد ،ماظيت مضد متلؿح مضراءتفام
بؿلؾقطماألضواءمسيمػذاماجملال ،مطؿاممتماضرتاحموجفاتمغظرمسيمػذاماىاغبمعنم
اٌوضوع ماغطالضا معن معؼاربات مذات مرابع مإدطوشراسي ،مو مأغـروبوظوجي متارخييمممممم
و مدقادي مو مإؼــوشراسي مو مأدبي ،مو مػؽذا مند مجقؿس مماك دوغال مؼعود مصقؿام
خيصماظػرتةماظؽوظوغقاظقةمإديمصضائنيمعؼددنيمهلؿامدؾطةمرعزؼةمضوؼةمسيمعدؼـةم
ضلـطقـة مدـة م ،7399مػؿا ماٌلفد مو ماٌؼربة .مطؿا مؼدرس مدؾقؿان مرصقق منبيةم
عوضوع ماظرحاظة مإدي ماىزائر مدواء مطاغوا معن ماظـاس ماظعادؼني مأو معن ماظرمسقنيم
األٌان،مإذماػؿممػؤالءمومأوظؽكمسيماظؼرنماظؿادعمسشرمباىزائر،مباسؿؾارػامحؼالم
ظؾؿالحظة مو ماإلرالع مسؾى ماٌـاػج اظؽوظوغقاظقة ،مأعا معراد مموالي احلاج ،مصإغهم
ؼرحلمبـامإديمعـطؼةمررارة،معنمخاللمهؾقؾهمظؾعضماٌؤظػاتماظيتمأسدػامإدارؼونم
إدؿعؿارؼونمحولماظغربماىزائري.م
ومالمؼؿوضفماألعرمسـدمػذهماٌرحؾة،مبلمميؿدمإديماألزعـةماألطـرمضدعا،معـلم
اٌرحؾة ماظعـؿاغقة مو مإدي ماظعصر ماظودقط مباىزائر مو ماٌغرب ماظعربي مو مسي مػذام
االواه،مؼؿوجهمبـامأريدمأبي عياد مإديماظلقاقماظذيممتمصقهمحصارمعقـاءمعردىم
اظؽؾريمدـةم،7299مصقؼوممبؿقؾقلمزعؽاغيمظـصمدراديمحيؿلمسـوانم"ماإلدؾاغيم
اظشفاع"مظألدؼبمعقغالمديمدرصاغؿاس ،مومسيماظـفاؼة،محيظىمأؼضاماظعالعةمابنم
خؾدونمبدرادةمأسدػامؼزؼدمبن هونات،محولماظعالضاتماظيتمضاعتمبنيماظؼؾائلمم
وماظل ؾطمسيماٌغربماظعربيمخاللماظػرتةماظيتممتؿدمعنماظؼرنماظرابعمسشرمإديماظؼرنم
اظؿادعمسشر،موذظكمعنموجفةمخؾدوغقة.مم
طؿامغؼرتحمسؾقؽممأؼضامسيمػذاماظعددماٌزدوجمعنمذبؾةمإغلاغقاتمعواضفمحبثم
ظؽلمعنمربـدمآطؾيمحدويبم(حولمجباؼةمومضواحقفا)مومجونمبقارمبريولومحولم
( 8عايم 7302مبؼاٌة)مومعاريمشومينو محولمادؿعؿاالتماظصورةمخاللمايربم
اظؿقرؼرؼةمباىزائر،موممتـلمػذهماإلدفاعاتمإضاصةمعالئؿةمظإلذؽاظقةماٌطروحة،م
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زؼادة مسؾى مدرادة متؼدم مبفا ماهلادي مبوومشة متدور محول موسدة مدقدي محيقىم
مبـطؼةمأوالدمغفار.م
و مأخريا متلؾط مبعض ماظدرادات ماظيت متضؿـفا ماىزء ماًاص مباٌؼاالتم
اٌؿـوسة ،مأضواء معؽؿؾة مٌا ممتت مدرادؿه ،مو مغعين مبذظك معؼال مزػرة مبوزوان-ممممم
بن سفري ماظيت مؼعاجل مرباوظة ماغؾعاث مزراسة ماظؽروم مسي معـطؼة مسني ممتوذـت،مممممم
ومؼؼدممزػريمبن جناتمحبـامسيمعوضوعمايؽمماظراذدمبؿوغسمسيمسالضؿهمباظؿشؽلم
اظراػين مظؾدوظة ماألعة .مطؿا مؼؿلاءل مطؿال مكاتب معن مغاحقؿه محول م"اظـاصذةم
اظدميوشراصقة"ماٌغاربقة،مإضاصةمإديمذظك محيؿويمػذاماظعددمسؾىماألبوابماٌعؿادةم
عنمضراءاتمومسروضمظؽؿبمومذبالتمومأخؾارمسؾؿقة،مومطشّافماجملؾةمظألحباثم
اظيتمغشرتمدـةم.0441م
م

حسن رمعون
ترمجة حممد داود
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