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  **بيحممد حر

مألنم ماىزائر ميف ماظقرين مظؾؿفـقد ماظـؼاصقة ماألبعاد مأتـاول مأن ماخرتت ظؼد
مُت مٕ ماألخرية ماظعشرؼات مخالل ماظـؼاصقة ممكعطاٌعطقات ماظغاظب ميف مػقمحؼفا عـؾؿا

م ماظيت ماالضؿصادؼة مظؾؿعطقات مباظـلؾة مباظغبمحظقتايال ماظدراداتماػؿؿام .ميف
حقلمسؽسمػذاماًطأمألغفموعفؿامطاغتمتلاؤالتـاميفمععمذظؽمؼـؾغلمسدمماظقضقعمو

علائؾماٌـؼػنيمعـمصؿقؿممتعّداٌشاطؾماٌرتؾطةمباهلقؼةماظـؼاصقةمطؿامؼؼالم)واظيتم
اٌؿغريماظرئقسمعـممّداظذيمؼعمصإغفمرمبماظرجقعمإشمماظلقاقماالضؿصاديم،واظـكب(

يفماظؾالدماظدوظةمأنممؼضافمإشممذظؽألصراد.مأجؾمتػلريمادرتاتقفقاتماىؿاساتموا
مَح مصؼط مظقلت ماالدؿؼالل، معـؿفمؿًاَؽحدؼـة مأؼضا مومةوظؽـفا ماظألعالك ٌؽانمػل

مُتماظذي محقل ماظؿػاوض مصقف موؼؿّؿ ماظـروات مصقف ماٌصاحلـؿج مويف ماً. اظذيم قارػذا
مُأ ماظقرـقة، مظؾقرطة ماظـؼاصقة ماٌشاطؾ مصقف مغلقأتـاول مسدم مضرورة مسؾك مإذن انمحل

ؾعضماظؿقاظقؾ،مؼؿقظدمظدؼـامظمضراءتـاأػؿقةمػذهماٌعطقاتماالضؿصادؼة،مألغفموسـدم
م مأناغطؾاع موراءممعؤداه موعـ مبقـؿا ماألصؽار، مأجؾ معـ مصؼط مؼؿصارسقن اىزائرؼني

م معصاحل مأؼضا مػـاك مرػان،عقاجفاتفؿ، محمؾ مإسادةممسظؿك معلأظة وباًصقص
متقزؼعماظرؼعماظـػطلمسؾكمأصرادماجملؿؿع.م

متشؽقؾمعامػ مخاللمصرتة ماظدؼـميفماظؿفـقدماظلقادلم؟ لماٌؽاغةماظيتماحؿؾفا
دؼـاعقةمورـقة،مدؼـاعقاتمجفقؼةموظغقؼة،موظؽـمأؼضامماألعة،مطاغتمػـاك-اظدوظة

دؼـاعقةمدؼـقة.موطاغتمػذهماألخريةماألطـرمأػؿقة،معـمحقثمأنماىؿاسةماظدؼـقةم
                                                                                                                                   

*
م:مغشرتماٌدوغةماألوشممهلذاماظـصمباظؾغةماظػرغلقةمسؾكماٌؤظػماٌقدقممبـ 

Gille Manceron (dir), Algérie comprendre la crise, Éditions Complexe, Bruxelles, 1996.    
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قة.موعـماٌفؿمجدًاماظؿذطريمأنمعـمخالهلاماىؿاسةماظقرـاغؾـؼتمػلماظؼاسدةماظيتم
م مذعب موظؽـ معلؾؿا، مذعؾا مصؼط مظقلقا عرطزيم-دالعلإاىزائرؼني

(islamocentrique)،ؼؿؼامسقنمععماظشعقبمم،عـمجفةم،وذظؽمسؾكماسؿؾارمأغفؿم
مبالدماٌغرب مععمأدؾؿة مبدأ معشرتطا م،جفةمأخرىمعـو،ماٌلؾؿةماألخرىمتارسما

م مايال مػق ماظشعـؾؿا مظغاظؾقة مباظـلؾة ماظؿؿققزات مصإن ماٌقضقععب، مبفذا ماٌرتؾطة
م.ذاتمرابعمدؼينػلمأوالم

ػقمبنيماٌلؾؿنيموشريماٌلؾؿني،ممظؾفؿاسةماظدؼـقةباظـلؾةمإنماظؿؿققزماظغاظبم
وذظؽمظؽقنمأشؾبماظصراساتماظيتمعقزتمم،وباًصقصمبنيماٌلؾؿنيمواٌلقققني

ػذاماظؿؿققزمذيمؼؤدسمتارسمفاموضعتمبنيماٌلقققةمواإلدالم.مواظعاعؾماآلخرماظ
ؼؼقمميفماجملؿؿعماٌلؾؿمسؾكماظدوغقة.ميفماجملؿؿعماىزائريمػقموضعماٌرأةماظذيم

مذظؽمصضالو مإغصمسـ ماىزائر ميف مند مظؽؾمًاسفزـا مدقادقة مأضؾؿة اظؼقعقاتممسـ
أوممم"ألعةماإلدالعقةظ"ممرجعلاٌػضاءماظػـاكمتـاضضمدائؿمبنيم،ممبعـكمأنماٌلؾؿة

ماظعربقةظ"  مم"ألعة مجفة معـؿفةمم-عـ مأؼضا موظؽـفا محؼائؼ مصؼط مظقلت وػل
م.مرىخعـمجفةمأمطؾمدوظةيفملؽانماظالمتدخؾمجملوم-ظألدارري
ممتعؿرب ماظعقاعؾ م(ػذه ماٌلؾؿني، موشري ماٌلؾؿني مبني ماظؾدؼفل معؽاغةاظؿؿققز

ماإلضؾقؿ معشؽؾ مم)اٌرأة، معؤدلة مسـاصر مظؾػل ماإلدالعقة. مظديمفقؼة وذكصقا
غؼؿمٕموعامم،ععؿؼداتبقصػفامجمؿقسةمؿعرضمٌلأظةماظشرؼعةمأغفمعامٕمغماالسؿؼاد

مبف مضاعت ماظذي مباظعؿؾ مباظـلؾةممنااظدؼاغؿمتارسمقا ماظقفقدؼة مأو اٌلقققة
م معـ مظـا مخمرج مال مصإغف مغعقشفا،مشاطؾاٌظألدطقرة، موماظيت ماٌراجعاتمألذظؽ ن

قؼةمظقلتمعراجعاتمعالئؿةمطؾقةمععمحؼم1متتميفمدقاقماظؼرنماظؿادعمسشراظيتم
م مظؾفقؼةماظققم. ماظدؼين ماظؾعد ماضؿقالل مإشم ماالدؿعؿارؼة ماهلقؿـة معـ مضرن مأدى ظؼد

عـمدونمأنمؼؤديمذظؽمإشممحمقػا.مصققحمأغـامغشفدميفماىزائرممـاىزائرؼة،مظؽ
مشّق مدغققؼة مثؼاصة مزفقر ماظعشر ماظؿادع ماظؼرن ماسؿؾارمعـذ مسؾك ماظذػـقات مبعض رت

ؿطؾبمطؾماالحرتاممتظرؤؼةماًارجقةماظذيمبنيماميّقزمطانميفماظلابؼمطؾمواحدمأنم
.موظؽـموسؾكماظعؽسمممامصقفامػقمايؽؿآمظؾؿعاؼريمواظرؤؼةماظداخؾقةماظيتموحدهم

م مٕ ماإلدالم ميف ماظدؼـ مصإن ماظققم، مأبؼؼؼال ميفممداؽـ مغقظد مأغـا مذظؽ مضؿري، ضضقة

                                                                                                                                   
اإلذارةمػـامإشمماإلصالحاتماظيتممتتميفمعاممسلمبعصرماظـفضةمبؼقادةمصمالماظدؼـماألصغاغلموحمؿدمسؾدهمم1

مم.)اٌرتجؿ(
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أنمة،موظقسمظـامايؼمعـمأنمذمرجمعـفامعـمدونمصماسةمعامطانمظـامصقفاماًَقَر
مباظـلؾةغؽقنمسرضةمظؾؿؽػري.موظؼدمسشـامععماالدؿعؿار،مويفمحدودمضقؼةمخاصةم

ماٌعؿؼداتمواٌؿارداتماظدؼـقة.مم(individualisation)ٌلارمصردغةمؾـكبمظ
رمُضدْمدمـمو طانمعـمجدؼدمعقضعماتفامماظـظامماظعضقيمظؾلؾػسؾكمبؼاءماإلمو

ؼؾقثمسـماالسرتافمبف،موظؽـمـ،موػقمعػفقممعامؼزالمظؾدؼمُعشكَّصعقالدمعػفقمم
مؾرؤؼةماىؿاسقةماظؿؼؾقدؼة.مظبعضماالدؿــاءات،ممسداعـمدونمإغؽار،م

ماٌ مػذا مدقادلموغشر معرطز مظغقاب موغظرا مأغف مدرجة مإشم محمدودا مطان ػفقم
اظدؼـمعـمحقثمػقمأوالمعؤدلةمسائؾقةم)وظؿكرؼبماظدوظةميفماىزائر،مصإنماظدؼـم

أصؾحميفماجملؿؿعماىزائريماظعاعؾماألولمم(عائؾةؿؿمأوالمداخؾماظتواحملاصظةمسؾقفم
مظالغدعاج.م

ميفم ماىزائرؼقن ماٌلؾؿقن ماظعؾؿاء موصػفا ماظيت مػل ماظدؼـ مذكصـة وزاػرة
بقـؿامطانماألعرمؼؿعؾؼمم"االبؿعادمسـماإلدالممؾكساإلطراهم" مـبممدـقاتماظـالثقـقات

لارمطانمعـمذأغفمأنمبؾداؼةمظؾعؾؿـةموالغؾـاقماظػردمعـماىؿاسة،موػقمعماظقاضعميف
ممجمردةمعـمطؾماسؿؾارمدؼين.مدُُّتَعؼؤديمإشممزفقرمغقعمعـماظعؼالغقةم

م"ماإلطراهمسؾكماالبؿعادمسـماإلدالم"مومصققحمأنمإياحماظعؾؿاءمسؾكمزاػرةمم
طانمؼؼقممسؾكمسقاعؾمحؼقؼقة،مصؼدمطانمسددمعـماىزائرؼنيميفمِحؾّ معـماالغؿؿاءم

ماإلدالم محرطقة مخمإشم معـ معـؾموذظؽ ماٌـارؼ مبعض ميف موآخرون، موـلفؿ، الل
وظؽـمػذهمبلؾبماظؿـصري.ماٌلقققةؼدماسؿـؼقامصعـطؼةماظؼؾائؾمأومجزءمعـماظشؾػم

م محمدود ماغؿشار مإال مهلا مؼؽـ مٕ ماظظقاػر متؽـ موٕ ماظيت ماٌؽاغة مإؼاػامؼهلا عطقفا
مو ماظدؼين. ماظؿأرسمل مماظعؿؾ ماظعؾؿاء مظدى مطان مأغف مػق مإظقف ماإلذارة مؼـؾغل طؿامعا

مبعؿؼماظشعقرماظدؼينموػلمدىمظ مععرصةمشريمدضقؼة خصقعفؿميفمايرطةماظقرـقة،
ماظؼدميةم ماظعؾادات معـ مسـاصر مبؼاء مإظقفؿ مصؾاظـلؾة ماالدؿعؿارؼة. ماظػرتة مإشم ترجع

مـماظعفدماظروعاغلمسائؼمظؿفذرمحؼقؼلمظإلدالم.مساٌقروثةم
درجةمسدمماطؿؿاهلاميفمغظرماظعؾؿاء،مصإنمأدؾؿةماىزائرمٕمتـؿفلمطؾقة،موعـمو
تؤطدمسؾكمادؿؿرارماظدؼاغاتماظؼدميةمموبؼصداالدؿعؿارؼةمطاغتمماإلؼدؼقظقجقةصإنم

اصةمسـدعامؼؿعؾؼمخ،معـمأجؾماظؿأطقدمسؾكمدطققةماظـؼاصةماإلدالعقةميفماىزائر
ماألعرمبؾعضماٌـارؼماىؾؾقةمطاألوراسمأوماظؼؾائؾ.

ماظظاػرة ماظؼدمية(موػذه ماظدؼاغات معع) بؼاء مباظدؼـممظقلت مخاصة مزاػرة ذظؽ
مندػ مبؾ مأنممااإلدالعل، مذظؽ مسؾك مظؾدالظة موؼؽػل ماٌلقققة، ماظدؼاغة ميف أؼضا
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عـمأجؾممإصرؼؼقاغرىمعامػلمسؾقفماٌلقققةميفمأعرؼؽاماظالتقـقةمأوميفمبعضمبؾدانم
 أنمغػفؿمأغفمظقسمػـاكمدؼـمضضكمغفائقامسؾكماظروادبماظيتمدؾؼؿف.م

 رير الوصين التحاندماج العلماء يف جبهة 

مواظيتم ماىدؼدة، ماىزائرؼة مظؾـكب ماظلقادقة ماظـؼاصة مسؾك مأؼضا ماظعؾؿاء ؼرطز
موإنميفماظقاضعموصػمالمؼـطؾؼمسؾقفاموايؼمأغف،مباٌؿغربةمسؿداؼصػقغفام محؿك

ظؾعإمواظيتمٕمماأومبرؤؼؿفماأنماألعرمؼؿعؾؼمبؿؼاظقدػذظؽمطاغتمصعالمصرغؽقصقغقة،م
اظعؾؿاءمأنمػذهماسؿربمظلؽانماىزائرؼني.موععمذظؽمتؽـمختؿؾػمسـمباضلمسـاصرما
م مظػرداغقة محاعؾة مػل مثّؿمتاظـكب موعـ ماظعضقؼة، ماىؿاسة مالدمالل مبذرة شؽؾ

ٕمؼؽقغقاممػلمباألحرىمضقؼةمظدرجةمأغفؿم"إسادةمأدؾؿة" ـماإلرادةمظتقظدتمظدؼفؿم
اىزائرؼةمأؼضاميفماظلاحةماظلقادقةمأغؿفقامػفقممعغؾؼمظؾدؼـموظؽـفؿمٌمًاروادمصؼط

مؼؿؿقز مطان ماظذي ماٌؽان ميف ماظدؼـقة ماظقعؼقبقة معـ مظؾؿفؿؿعممدابؼامغقسا بؿعدد
ماظؿؼؾقدي مم.اإلدالعل مزمؼ مأّنو مإذن ماظـؼاصقةمماظؼقل مواظعـاصر ماالتصال ودائؾ

عامدفؾمهلؿمػذهممإعؽاغقةمغشرمػذهماظقعؼقبقةماإلدالعقة.مومظؾعؾؿاءماىدؼدةمأسطت
م مػق ماٌفؿة، مجامقاػذّقأغفؿ ماالدؿعؿارإشم مامغب متؽؿقؽقة موألدؾاب ماظدؼـقة،ظطرق

اظرئقسمماظعاعؾوإشممشاؼةمغفاؼةماظؼرنماظؿادعمسشرمطاغتماظطرقممػذهمأّنوذظؽمرشؿم
مٌؼاوعةماالدؿعؿار.م

مصإّن مآخر، ممومبعـك مدورا مظعؾت مضد ماإلدالعقة ماٌرجعقة ظصاحلممطانعرطزؼة
مو ماظشعقب اظعؾؿاء. ماظؼقعقني مسؾك مؼؿعني مطان ماٌؼابؾ مسؾقفؿميف مطان ماظذؼـ قني،

متأثريػؿ،مأنمؼأخذوامسؾكمحلابفؿم معـمدـقاتماظـالثقـقاتمأنمؼؿفاوزوا اغطالضا
مذّؽ موػؽذا مورعقزػؿ. ميفمدالالتفؿ مرئقلا مرػاغا مواظعروبة ماإلدالم مسـ ماظدصاع ؾ

مماظلقادقةماظصراسات مأجؾ معـ ممتت مايرطةماظيت معد معع موباظؿؿابع اٌشروسقة
مرطقدا مأغؿج معا موػق مبعضمماظقرـقة، ميف ماظعؾؿاغقة مظإلؼدؼقظقجقات مارتدادا بؾ

ماظؼطاسات ماإلؼدؼقظقجقاتمو. مأن مدرجة مإشم مشؿقضا مأطـر ماظصراسات مػذه أصؾقت
مضقيم موبشؽؾ مهؿؾ مطقغفا معع معػرداتفا معصادرة مأعام مغػلفا موجدت اظعؾؿاغقة

مصؾغةمدؼـقة.
وميؽــاماظؼقلمبأغف،موعـمخاللمجقاغبمسدةمصإنمحربماظؿقرؼرماىزائرؼةمضدم
مّتتمهتمراؼةماظشعؾقؼة،موطانمإرارػاميفمذظؽمادؿققاذمجؾفةماظؿقرؼرماظقرينم

م ماىفاد. مبطابع موظؽـ ماظلقادة، مايقاة مادُؿموسؾك ماظـكبمعِؿضد مظدى ماظدؼـ ؾ
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صقفمأدادامسؾكمأغفمسـصرمظالغلفامماالجؿؿاسلممـظرطأداةمسؾكمأداسمأغفمطانمُؼ
عبمبشؽؾمعغاؼرممتاعا،محبقثمظدىمساعةماظشمؿارسزؾماإلدالممُؼواظقرين،مبقـؿام

مذأغفامباظعائؾةموباألعة.مؼرتؾطمأغفمطانمضضقةم
معـم مصإغف مواظعؾؿاء، ماظشعؾقؼني ماظقرـقني مبني ماظشرسقة مرػاغات مصفؿ مأجؾ وعـ

ماغدعاج مواجفت ماظيت ماظصعقبات مإشم ماظعقدة مجؾفةممتقارماظضروري ميف اظعؾؿاء
اٌـظؿاتماظيتمدؾؼتمماظؿقرؼرماظقرين.مصعـدعامراظؾتمجؾفةماظؿقرؼرماظقرينمطؾ

موأنم ماٌؽان مهلا مترتك مأن مأجؾ معـ مغػلفا مُهّؾ مأن ماظؿقرؼر( م)جؾفة تأدقلفا
م معـ مطعـصرمبماالدؿؽـارمتؽـفا ماٌلؾح ماظؽػاح مبؿؼدميفا موذظؽ ماظلقادقة اظشرسقة

وظقسمرؤؼةمخماظػةمظؿؾؽماظيتمدؾؼتمتأدقسماىؾفةمصقؿامؼؿعؾؼم)رئقسمظؾشرسقةم
ماىزائر ماظعؾ(مبلؿؼؾؾ مصإن مؼؼؾؾم، مٕ ماألعر. مػذا مسؾك معقاصؼؿفؿ مسدم مأبدوا ؿاء

وخاللمم.باظػؼفاءظقلقاماظعؾؿاءمإذنمبأنمؼصؾحماظدؼـمعلؿعؿالمعـمررفمأذكاصم
ماظ مبؼقادة ماظعؾؿاء مطان ماظزعـ معـ مشصرتة مهاظػات،مماإلبراػقؿلقخ مسـ ؼؾقـقن

معصاظلماياج وظؽـموأعامماالغطالضةماظلرؼعةمىؾفةماظؿقرؼرمم،خاصةمععمحرطة
يفماٌقضػمبنيمعـمبؼقامأوصقاءممتصدع،محدثميفمصػقفماظعؾؿاءميفماٌقدانماظقرين

ادؿؽـارمجؾفةماظؿقرؼر،موضدممّتمتفؿقشفؿمسؼبممقامبذظؽظؾشقخماالبراػقؿلمورصض
برمظشقخماظعربلماظؿؾللميفماغضؿاعفمظؾفؾفة.مواثـنيمعـمأباميؼذظؽ،موبنيمعـم

موػؿام ماظؿقرؼر مجؾفة مبقتؼة ميف ماالغصفار مرصضقا مممـ ماالبراػقؿل ماظشقخ علاسدي
م مواظشقخ مبارؼس( معلفد مسؿقد مبعد مصقؿا مأصؾح م)اظذي مسؾاس ماظدؼـاظشقخ مخري

مسؾقفماظذؼـ مايؽؿ معـطؼةمماؿمّت ميف ماظؿقرؼر مجؾفة مضقادة مررف معـ باإلسدام
مضلـطقـةمرشؿمأغفؿامأصؾقامعـمضقاداتماىؾفة.

م مطاغت موجاعدةمظؼد مدؽقغقة مرؤؼة مهؿؾ ماظعؾؿاء مىؿعقة ماإلصالحقة ايرطة
ماظذيمطاناظؿقارماظقحقدممبؽقغفاظؽـفامطاغتمععمذظؽمتؿؿقزممظؾفقؼةماىزائرؼة.مو

متففنيم مظؽؾ مراصضا معـلفؿا، مثؼاصقا مبرغاجما ماظقرـقة مايرطة مصػقف ميف ميؾؽ
وظؽـمم.دؿعؿاريثؼايف،محؿكموإنمضؾؾماظعؾؿاءمبػؽرةمازدواجقةماظؾغةميفماظظرفماال

اظػصؾمبنيماظدؼـممؿوعـمأجؾمصفؿمعقاضػفؿميفمزؾماالدؿعؿار،ممباميفمذظؽمعطاظؾؿف
مو ماالدؿعؿار مسؾقف مؼفقؿـ مطان ماظذي مماإلدالعل ماظؿؿققزمبني مرمب اظدوظة،

ماظؿؽؿقؽقة" بني ماظؿارسمقة" و "اظقرـقة مسؾدم"اظقرـقة ماٌغربل ماٌؤرخ مذظؽ مصعؾ طؿا
مآماظعروي.م
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ؽؿقؽقةمػلمأنمؼؿؿماظدصاعمسـماٌقاضػمحبلبمعامتؼؿضقفماظظروفمواظقرـقةماظؿ
مػذام موؼـدرج ماألعد. مرقؼؾ متارسمل مدقاق مضؿـ متـدرج ماظؿارسمقة ماظقرـقة بقـؿا

م ماظشعؾقة ماإلدالعقة ماظـؼاصة مضؿـ معا محد مإشم مغػلف مسؾكماظؿؿققز مظؾفزائر اظؿؼؾقدؼة
ذيمرمبمسؾقـاماألخذمبفمبنيماٌقضػماظمَؼؿّؿماٌاظؽلماٌذػباظؿؿققزميفمماسؿؾارمأن

مؼلؿكمتؾعًا ماظضرورة " بـمٌا مم " حاظة محبلب مظؾؼقى،ممتقازنمشقابأي عؿؽاصئ
رمبمتأوؼؾمووبنيماٌقضػماظذيمميؽـماختاذهمسـدعامؼؿغريمعقزانماظؼقىمظصايـا.م

معـم مبعدد متؿؿقز معقاضػ موػل ماظؿؿققز، مػذا معـ ماغطالضا ماظعؾؿاء مصمعقة عقاضػ
م موػل ماظؿؽؿقؽقة، مؼؿعؾؼماظؿلقؼات مصقؿا مأصقظقة مغزسة معـ مختؾق مال مذظؽ عع

ممبؼاصدػاماظؾعقدةماٌدى.م

 أسبقية مجعية العلماء مقارنة بالتيار املصالي 

عـمأجؾمصفؿمػذهماظرػاغاتماٌؿعؾؼةمباظشرسقة،مؼـؾغلمعراجعةمطاعؾةمظؾؽؿاباتم
يتماظؿارسمقةمظؾقرطةماظقرـقةمصقؿامؼؿعؾؼمبـؼطةمأدادقة:مايرطةماظقرـقةماألوشمماظ

ماظشعؾق ماظقرـقة مػل مظقلت ماظلاحة مععرتك ميفمؼدخؾت ماالسؿؼاد مؼلقد مطؿا ة،
هدثماظشقخمسؾدمايؿقدمابـمم1191اظغاظب،موظؽـمايرطةماظقرـقةماظدؼـقة.معـذم

بادؼسماظذيمذاركميفمتأدقسمصمعقةماظعؾؿاءمسـم"ضقعقؿـا"مواظيتمميؽـماسؿؾارػام
بعدمدـقاتمعـمذظؽمأنمؼقضحموسـدعامُرِؾبمعـفمم،" جـلقؿـا" ـمسماأؼضامحدؼـ

ضقعقةماىزائرؼنيمػلماإلدالم،مإغفماظعاعؾمم" طانمجقابفم "ضقعقؿـا" عامؼعـقفمبـ
مظؿؿققزػؿ مماألخذمػـاموجب "اظرئقس ماالسؿؾار مبعني ماظػؽرة مسؾكمبفذه ماظرد يف

اغدعاجقنيمبؿقفةمماالسؿؼادمبأنماظعؾؿاءمسقتمباظؽؿاباتماظؿارسمقةماظقرـقةماظيتم
ممخاللمتأؼقدػؿ معا مبؾقمٌصرتة معـحمم(Blum-Violette)مصققظقت-شروع اظذي

ماىزائرؼني معـ مظػؽة ماظػرغلقة مأّغم.اىـلقة ماغدعاجققنمواظقاضع ماظعؾؿاء مطان معا ف
،مبنيماىـلقةم1194-1191قزامالمظؾسمصقف،موذظؽمعـذمأبدا،مإذمأغفؿمؼؼرونممتق

أنمماظيتمعامطانمةظؼقعقاظلقادقةماظيتمميؽـفامأنمتؽقنمجـلقةمصرغلقةمواىـلقةما
ٌَُؤدَّسممتؽقن ما ماإلدالعل مظؾقؽؿ ماظؼدؼؿ ماظـؿقذج مذظؽ مػـا مظـا موؼرتاءى معلؾؿة. إال

مرؾقعةم مسـ معلؿؼؾ مبشؽؾ متؼقم مخاصة، مضاغقغقة مغظؿ مهلا مجمؿقسات متقاجد سؾك
ماالدؿعؿارؼة ماظقضعقة مويف مصإغف مهلؿ موباظـلؾة مصرغلمطانمايؽؿ. موظؽـمًقايؽؿ ا،

مجـلقؿفا.ماإلدالممممبذاتفاموطانماألعةماإلدالعقةمطاغتمتؼق
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سمباىـلقةمباظؽػرمٌـموـّواضحمجداموميفمغصقصماظعؾؿاء،مطانمػـاكمغعتم
سمعـموجفةمغظرػؿمطانمؼؼؿضلمأوال،موحبلبمعامُؼؼرُّهماظػرغلقة.مذظؽمأنماظؿفـّ

ماٌرأة مأن ماظػرغلل م"م اظؼاغقن معرتؾة ماٌلؾؿ.هلا ماظزوج معـ مرصضفؿممأسؾك" مثّؿ وعـ
ػلماظـاغقةمؿفؿمحفطاغتمنمؼـشأماألرػالمسؾكمشريماظرتبقةماإلدالعقة.موإعؽاغقةمأ

م معرصقضا مأعرا مإظقفؿ مباظـلؾة مطان ماظذي موتػصقالاالخؿالط مصمؾة مأعا ثاظثم.
مفؾإشمماظؾفقءمإشمماحملاطؿماظػرغلقةمععمعامميـّمأنمؼؤديمذظؽمطؾفمصؽاغتفؿمفحف

علؾؿ.متؾؽمػلمإذنمعـمخطرمسدمماسرتافمػذهماألخريةمحبؽؿمغطؼمبفمضاضلمذظؽم
م مدـة مأدت ماظيت مسؾكمم1194ايفج ماظؽػر محؽؿ مؼطؾؼ مبأن مبادؼس مابـ باظشقخ

ماظؿفـس.م
واسؿؾارامألدؾؼقؿفؿماظزعـقة،مصؼدمتركماظعؾؿاءمظؾقرطاتماظلقادقةماظقرـقةمإرثام

مطربى محماور مثالثة مم،تضؿـ مثّؿ موعـ ماظعربقة، مباظؾغة ماإلدالم مصؾة م: برزتمأوال
م مضقؼةصؽرة مظغقؼة مضاغقغقة،ممضقعقة مضقعقة مػق ماظـاغل مواظعاعؾ مؼعؼقبل. مرابع ذات

م محدؼث مضاغقن مادؿؼدام مرصض مبعـاصرماصرغلمعصدرهمبعـك مؼؿعؾؼ مصقؿا موخاصة ،
ماظلؾبمطانمرصضفؿم ختصماالجؿفادماظػرغللميفماظؼاغقنماإلدالعل،موألجؾمػذا

ؿفامسربقةمماظيتمأدل-تؽقؼـماظؼضاةماٌلؾؿنيماىددميفماٌدارسماٌكؿؾطةماظػرغؽق
ماظلؽانمم،صرغلا معـ ماظشرزمة متؾؽ ميف ماظؽاعؾة مثؼؿفؿ مأبدا ماظعؾؿاء مؼضع وٕ

مػقم ماظعؾؿاء موّرثف ماظذي ماظـاظث مواظعاعؾ ماظؾغة. معزدوجة مطاغت ماظيت )اىزائرؼني(
م مظؼد مظؾؿارؼخ. مععقـة مغظرة معؽاغتؾقأ مبطرؼؼةممةاظعؾؿاء موصاشقه ماظقرين ماظؿارؼخ يف

ـقةمخاظصة.موطاغتمػذهماظـظرةماظؿارسمقةمغظرةمدؼمصؼوم(essentialiste)قةماغجقػر
موبشؽؾمعطؾؼمػلماٌرآةماٌعؽقدةمظألدارريماٌؤدلةمظؾفزائرماظػرغلقة.م

صقفممبرزتاىزائرمػلماظؾؾدماظذيمطاغتمموعـمبنيمطؾمبالدماظعإماإلدالعل،
م ماظؼاغقغقة مواظؼقعقة ماظؾغقؼة ماظؼقعقة ماظلقادقة، مبؽـريمقسـمبشؽؾاظؼقعقة مأطـر ػ.

م متقغس ماظؿـاضػمعـ مصقفا ممّت ماظيت ماظعربل ماٌشرق مبالد معـ مبؽـري موأطـر واٌغرب،
م ماظلؾطاتمموإدعاجاظؼاغقغل معع مباالتػاق موذظؽ مػادئ مبشؽؾ ماظقضعل اظؼاغقن
م ماظدؼـقة، مأحدث ماظقرـقة مايرطة ميفمتطقر ماضؿؾادف ممّت مٌا مسـقػة موضػة ماىزائر يف

مظؾ موباظـلؾة مواظؼاغقغقة. ماظؾغقؼة ماظلقادقة، ماىدؼدة،ماجملاالت ماىزائرؼة ـكب
مؼـظرم مؼؽـ م مٕ ماظقرـقة، مايرطة متقجفات مصؿقؿ ميف مُتعّد ماظيت ماٌظاػر مػذه صإن

موعرّد مرمب، مطان مطؿا مٕممإظقفا مأجقال مإشم متـؿؿل ماظـكب مػذه مأن مبؾلارة ذظؽ
م مبقـؿا ماٌشاطؾ. مػذه متعرف مأو متعش موّدوذفدغا ماظؿعرؼب، مزاػرة مغشاطمعع د
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دمـماظققممغؿصارعمضدمأذؾاحمػذاماٌاضل،مماضل.مواٌكقالماظلقادلمظؽؾمػذاماٌ
مبـؼاصةماٌاضلموذظؽمعـمأجؾمايدؼثمسـمعشاطؾماياضر.مومبعـكمآخرمصإنمذظؽ

وعـمأعـؾةمم،بظقاػرمسدمماظؿعاصرؼةم(Marc Bloch)ممساهمعاركمبؾقخأعاممؼؿػؼمعع
معا مرجاالمذظؽ متصرف ميف ماظػرغلقمتنده ماظؼدميةمةاظـقرة ماظـقاب مارتدوا ماظذؼـ

ظروعامأوماظققغانمعـمأجؾمعقاجفةمخصقعفؿ.مويفماىزائرمطذظؽمػـاكمأؼضامصراعم
معـمطؾمحدبموصقبمؼؽؿللمأثقابماٌاضل.م

 خماصر إعادة بعث أشباح املاضي 

فمؿةماألوشممأّغاٌلّؾتشريماتمضاسدؼة.مّؿيفمغظرةماظؿارؼخمػذه،مػـاظؽمثالثمعلؾ
ضدمهّدثمبنيماظشرقمواظغرب.مووعـذمصفرماظؿارؼخ،مػـاكمثـائقةمضطؾقةموثـائقةم

وجعؾقام،مالدؿعؿارمسـمػذهماظــائقةماظؼطؾقةظماظلـقاتماألوشممذاظػرغلققنمأؼضامعـ
ماظغرب. معرآة مظروعا مادؿؿرارؼة ماظػرغلل ماالدؿعؿار مػذهمواٌلّؾمعـ ميف ماظـاغقة ؿة

وٕمؼػعؾماىزائرؼقنماظغربمبروحاغقةمضقؿف.ممسؾكؿؤداػامأنماظشرقمعؿػققمصاظـظرةم
قفجماظيتماسؿؿدتفاماألدبقاتماإلدالعقةماظؿربؼرؼةمخاللمظؾأطـرمعـمادؿعادةممػـا

مسشر، ماظؿادع مموضدماظؼرن معـمأخذت معرجعقؿفا مسقاعؾ مبعض مغػلفا ػل
مبؾاىزائرمصؼطممّصػذهماظظاػرةمالمختمةمأّنحظالعاإلؼدؼقظقجقةماألٌاغقة.موميؽــام

مآخرمإغفم.ناألٌاواظروسمونمقاظصقـقوطذظؽمطؾماظؾؾدانماظـاعقة،م زاػرةمماومبعـك
ذا،متؾعامهلاظغربمسؾكمباضلمبالدماظعإ.مومتفُعَؿقِّزةمظؾؿأخرمعؼارغةمباظغربموظلقطر

صإغـامندمطؿامػقمايالمظدىمطاتبمعـؾمعؾاركماٌقؾل،مأنماٌـاػجماظغربقةماظيتم
م ماظالتقـقني، معـ مورثؿفا مطؾ مذظؽ ميف متؾعفا مواظيت مروعا معـ ماغطالضؿفا مػلطاغت

ـؿؿلمتاٌغربمبالدمأنمفلمصؿةماظـاظـةماٌلّؾأعاممدمواالدؿغاللمواظلقطرة.مواالضطفا
مأصؾف مخالل معـ معـمماوثؼاصؿفماوروحفا مجزء مػؿ ماظرببر موأن ماظلاعل، ماٌشرق إشم

ماظػقـقؼقني مررف معـ مداعقني مإشم مهقظقا مأغفؿ ماسؿؾار مسؾك ماظعربقة وػذهمم.األعة
م مػل ماألدارري مدون موعـ ممغؼقضهػظ موعـؾؿااإلؼدؼقظقجقة ماظػرغلقة. ماالدؿعؿارؼة

م ميف موػران مجباععة مسؼد مٌؾؿؼك معؤخرا مغشرت ماظيت ماألسؿال مذظؽ مإشم م1119تشري
م معرة موألول ماالسرتاف مصقف ممت موبشؽؾمبواظذي مسؾقف مادؿققذ مضد ماظـؼايف ماظؿارؼخ أن

ٌُ بقنماظذؼـمأضػقامسؾكمعدردؿفؿمصؾغةماظؾقؽةماظـؼاصقةمظؾفزائر،مصإنمػذهمعرََّطاعؾما
ةمظؾؿارؼخمضدمذرعميفمإسادةماظـظرمصقفاموأنمٔةمتغرياتمعؾؿقدةمبدأتمودماظرؤؼ

مجماالمهلا.م
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م متـاضضمظؼد مإشم مصشقؽا مذقؽا مظؾفزائر ماظلقادل ماظؿارؼخ ميف ماظدؼـقة ماظؾقؽة أدت
مبايرطاتم متلؿقؿفا مميؽـ مواظيت ماٌقدان، معـ معؾاذرة ماٌـؾـؼة مايرطات بني

مو ٌُكؾِّصة، مرالئعأا مصـػ معـ مظألذقاءمغؿؾفقـلقا ماًاصة مغظرتفا مهلا مطاغت ل
متتميفمعـادؾاتمسدؼدةمارتؾارفامباظعإ.مواظيتمصقَّ

 ترمجة بلقاسم بن زنني
 





 

 

 


