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حممد حربي

**

ظؼد ماخرتت مأن مأتـاول ماألبعاد ماظـؼاصقة مظؾؿفـقد ماظقرين ميف ماىزائر مألنم
اٌعطقاتماظـؼاصقةمخاللماظعشرؼاتماألخريةمٕمتُعطك محؼفاميفماظغاظبمعـؾؿامػقم
ايال مباظـلؾة مظؾؿعطقات ماالضؿصادؼة ماظيت محظقت مباػؿؿام مباظغ ميف ماظدرادات.م
وععمذظؽمؼـؾغلمسدمماظقضقعميفمسؽسمػذاماًطأمألغفموعفؿامطاغتمتلاؤالتـامحقلم
اٌشاطؾماٌرتؾطةمباهلقؼةماظـؼاصقةمطؿامؼؼالم(واظيتمتعدّ معـمصؿقؿمعلائؾماٌـؼػنيم
واظـكب)،مصإغفمرمبماظرجقعمإشمماظلقاقماالضؿصاديماظذيمؼعدّماٌؿغريماظرئقسمعـم
أجؾمتػلريمادرتاتقفقاتماىؿاساتمواألصراد.مؼضافمإشممذظؽمأنماظدوظةميفماظؾالدم
حدؼـة ماالدؿؼالل ،مظقلت مصؼط محَ َؽؿاً موظؽـفا مأؼضا معـؿفة مظألعالك موػل ماٌؽانم
اظذي مُتـؿجمصقفماظـرواتموؼؿؿّمصقفماظؿػاوضمحقلماٌصاحل.مويفمػذاماًقار اظذيم
أتـاولمصقفماٌشاطؾماظـؼاصقةمظؾقرطةماظقرـقة،مأُحلمإذنمسؾكمضرورةمسدممغلقانم
أػؿقةمػذهماٌعطقاتماالضؿصادؼة،مألغفموسـدمضراءتـامظؾعضماظؿقاظقؾ،مؼؿقظدمظدؼـام
اغطؾاع معؤداه مأن ماىزائرؼني مؼؿصارسقن مصؼط معـ مأجؾ ماألصؽار ،مبقـؿا موعـ موراءم
عقاجفاتفؿ ،مػـاك مأؼضا معصاحل مسظؿك محمؾ مرػان ،موباًصقص معلأظة مإسادةم
تقزؼعماظرؼعماظـػطلمسؾكمأصرادماجملؿؿع.م م
عامػ لماٌؽاغةماظيتماحؿؾفاماظدؼـميفماظؿفـقدماظلقادلم؟مخاللمصرتةمتشؽقؾم
اظدوظة-األعة،مطاغتمػـاكمدؼـاعقةمورـقة،مدؼـاعقاتمجفقؼةموظغقؼة،موظؽـمأؼضام
دؼـاعقةمدؼـقة.موطاغتمػذهماألخريةماألطـرمأػؿقة،معـمحقثمأنماىؿاسةماظدؼـقةم
* غشرتماٌدوغةماألوشممهلذاماظـصمباظؾغةماظػرغلقةمسؾكماٌؤظػماٌقدقممبـم :م
Gille Manceron (dir), Algérie comprendre la crise, Éditions Complexe, Bruxelles, 1996.

**عؤرخمجزائري،مأدؿاذماظعؾقمماظلقادقةميفمجاععةمبارؼسم.4مممم م
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ػلماظؼاسدةماظيتماغؾـؼتمعـمخالهلاماىؿاسةماظقرـقة.موعـماٌفؿمجداًماظؿذطريمأنم
اىزائرؼني مظقلقا مصؼط مذعؾا معلؾؿا ،موظؽـ مذعب مإدالعل-عرطزيم
) ،(islamocentriqueموذظؽمسؾكماسؿؾارمأغفؿ ،معـمجفة ،مؼؿؼامسقنمععماظشعقبم
اٌلؾؿةماألخرىمتارسمامعشرتطامبدأمععمأدؾؿةمبالدماٌغرب،موعـ مجفةمأخرى،م
عـؾؿامػقمايالمباظـلؾةمظغاظؾقةماظشعب،مصإنماظؿؿققزاتماٌرتؾطةمبفذاماٌقضقعم
ػلمأوالمذاتمرابعمدؼين .م
إنماظؿؿققزماظغاظبمباظـلؾةمظؾفؿاسةماظدؼـقة مػقمبنيماٌلؾؿنيموشريماٌلؾؿني،م
وباًصقصمبنيماٌلؾؿنيمواٌلقققني ،موذظؽمظؽقنمأشؾبماظصراساتماظيتمعقزتم
تارسمفاموضعتمبنيماٌلقققةمواإلدالم.مواظعاعؾماآلخرماظذيمؼؤدسمػذاماظؿؿققزم
يفماجملؿؿعماىزائريمػقموضعماٌرأةماظذيمؼؼقمميفماجملؿؿعماٌلؾؿمسؾكماظدوغقة.م
وصضال مسـ مذظؽ مصإغـا مند ميف ماىزائر مسفزًا مسـ مأضؾؿة مدقادقة مظؽؾ ماظؼقعقاتم
اٌلؾؿة،ممبعـكمأنمػـاكمتـاضضمدائؿمبنيماظػضاءماٌرجعل مم"ظألعةماإلدالعقة"مأومم
"ظألعة ماظعربقة" معـ مجفة م -موػل مظقلت مصؼط محؼائؼ موظؽـفا مأؼضا معـؿفةم
ظألدارري-موجملالمتدخؾماظلؽانميفمطؾمدوظةمعـمجفةمأخرى.م م
تعؿرب مػذه ماظعقاعؾ م)اظؿؿققز ماظؾدؼفل مبني ماٌلؾؿني موشري ماٌلؾؿني ،معؽاغةم
اٌرأة ،معشؽؾ ماإلضؾقؿ( مػل مسـاصر معؤدلة مظؾفقؼة ماإلدالعقة .موذكصقا مظديم
االسؿؼادمأغفمعامٕمغؿعرضمٌلأظةماظشرؼعةمبقصػفامجمؿقسةمععؿؼدات،موعامٕمغؼؿم
تارسمقا مباظعؿؾ ماظذي مضاعت مبف ماظدؼاغؿان ماٌلقققة مأو ماظقفقدؼة مباظـلؾةم
ظألدطقرة ،مصإغف مال مخمرج مظـا معـ ماٌشاطؾ ماظيت مغعقشفا ،موذظؽ مألن ماٌراجعاتم
اظيتممتتميفمدقاقماظؼرنماظؿادعمسشر1مظقلتمعراجعاتمعالئؿةمطؾقةمععمحؼقؼةم
اظققم.م ظؼدمأدىمضرنمعـماهلقؿـةماالدؿعؿارؼةمإشمماضؿقاللماظؾعدماظدؼينمظؾفقؼةم
اىزائرؼة،مظؽـمعـمدونمأنمؼؤديمذظؽمإشممحمقػا.مصققحمأغـامغشفدميفماىزائرم
عـذماظؼرنماظؿادعماظعشرمزفقرمثؼاصةمدغققؼةمشقّرتمبعضماظذػـقاتمسؾكماسؿؾارم
أنمطؾمواحدميفماظلابؼمطانمميقّزمبنيماظرؤؼةماًارجقةماظذيمتؿطؾبمطؾماالحرتامم
ظؾؿعاؼريمواظرؤؼةماظداخؾقةماظيتموحدهمآمػقمايؽؿمصقفا.موظؽـموسؾكماظعؽسمممام
ؼؼالماظققم،مصإنماظدؼـميفماإلدالممٕمؼؽـمأبدا مضضقةمضؿري،مذظؽمأغـامغقظدميفم
1ماإلذارةمػـامإشمماإلصالحاتماظيتممتتميفمعاممسلمبعصرماظـفضةمبؼقادةمصمالماظدؼـماألصغاغلموحمؿدمسؾدهم
(اٌرتجؿ).م م
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صماسةمعامطانمظـامصقفاماًقَرَة،موظقسمظـامايؼمعـمأنمذمرجمعـفامعـمدونمأنم
غؽقنمسرضةمظؾؿؽػري.موظؼدمسشـامععماالدؿعؿار،مويفمحدودمضقؼةمخاصةمباظـلؾةم
ظؾـكبمٌلارمصردغةم)(individualisationماٌعؿؼداتمواٌؿارداتماظدؼـقة.م م
ضرم
وماإلبؼاءمسؾكماظـظامماظعضقيمظؾلؾػمطانمعـمجدؼدمعقضعماتفام ودمـمدمْ ُ
عقالدمعػفقممعُشكَّصمظؾدؼـ،موػقمعػفقممعامؼزالمؼؾقثمسـماالسرتافمبف،موظؽـم
عـمدونمإغؽار،مسدامبعضماالدؿــاءات،مظؾرؤؼةماىؿاسقةماظؿؼؾقدؼة.م م
وغشر مػذا ماٌػفقم مطان محمدودا مإشم مدرجة مأغف موغظرا مظغقاب معرطز مدقادلم
وظؿكرؼبماظدوظةميفماىزائر،مصإنماظدؼـم(اظدؼـمعـمحقثمػقمأوالمعؤدلةمسائؾقةم
واحملاصظةمسؾقفمتؿؿمأوالمداخؾماظعائؾة)مأصؾحميفماجملؿؿعماىزائريماظعاعؾماألولم
ظالغدعاج.م م
وزاػرة مذكصـة ماظدؼـ مػل ماظيت موصػفا ماظعؾؿاء ماٌلؾؿقن ماىزائرؼقن ميفم
دـقاتماظـالثقـقاتممبـم "اإلطراهمسؾكماالبؿعادمسـماإلدالم"مبقـؿامطانماألعرمؼؿعؾؼم
يفماظقاضعمبؾداؼةمظؾعؾؿـةموالغؾـاقماظػردمعـماىؿاسة،موػقمعلارمطانمعـمذأغفمأنم
ؼؤديمإشممزفقرمغقعمعـماظعؼالغقةمُتعَدُّمجمردةمعـمطؾماسؿؾارمدؼين.م م
مومصققحمأنمإياحماظعؾؿاءمسؾكمزاػرةمم"اإلطراهمسؾكماالبؿعادمسـماإلدالمم"م
طانمؼؼقممسؾكمسقاعؾمحؼقؼقة،مصؼدمطانمسددمعـماىزائرؼنيميفمحِؾّمعـماالغؿؿاءم
إشم محرطقة ماإلدالم موذظؽ معـ مخالل موـلفؿ ،موآخرون ،ميف مبعض ماٌـارؼ معـؾم
عـطؼةماظؼؾائؾمأومجزءمعـماظشؾػمصؼدماسؿـؼقاماٌلقققةمبلؾبماظؿـصري.وظؽـمػذهم
اظظقاػر مٕ مؼؽـ مهلا مإال ماغؿشار محمدود موٕ متؽـ مهلا ماٌؽاغة ماظيت مؼعطقفا مإؼاػام
اظعؿؾماظؿأرسملماظدؼين.مو معامؼـؾغلماإلذارةمإظقفمػقمأغفمطانمظدىماظعؾؿاءمطؿام
ظدىمخصقعفؿميفمايرطةماظقرـقة،مععرصةمشريمدضقؼةمبعؿؼماظشعقرماظدؼينموػلم
ترجعمإشمماظػرتةماالدؿعؿارؼة.مصؾاظـلؾةمإظقفؿمبؼاءمسـاصر معـماظعؾادات ماظؼدميةم
اٌقروثةمسـماظعفدماظروعاغلمسائؼمظؿفذرمحؼقؼلمظإلدالم.م م
ويفمغظرماظعؾؿاء،مصإنمأدؾؿةماىزائرمٕمتـؿفلمطؾقة،موعـمدرجةمسدمماطؿؿاهلام
صإنماإلؼدؼقظقجقة ماالدؿعؿارؼةمطاغتموبؼصد متؤطدمسؾكمادؿؿرارماظدؼاغاتماظؼدميةم
عـمأجؾماظؿأطقدمسؾكمدطققةماظـؼاصةماإلدالعقةميفماىزائر،مخاصةمسـدعامؼؿعؾؼم
األعرمبؾعضماٌـارؼماىؾؾقةمطاألوراسمأوماظؼؾائؾ .م
وػذهماظظاػرة م)بؼاءماظدؼاغات ماظؼدمية( ظقلتمعع مذظؽمزاػرةمخاصةمباظدؼـم
اإلدالعل ،مبؾ مندػا مأؼضا ميف ماظدؼاغة ماٌلقققة ،موؼؽػل مظؾدالظة مسؾك مذظؽ مأنم
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غرىمعامػلمسؾقفماٌلقققةميفمأعرؼؽاماظالتقـقةمأوميفمبعضمبؾدانمإصرؼؼقامعـمأجؾم
أنمغػفؿمأغفمظقسمػـاكمدؼـمضضكمغفائقامسؾكماظروادبماظيتمدؾؼؿف.م

اندماج العلماء يف جبهة التحرير الوصين
ؼرطزماظعؾؿاءمأؼضامسؾكماظـؼاصةماظلقادقةمظؾـكبماىزائرؼةماىدؼدة،مواظيتم
ؼصػقغفامسؿدا مباٌؿغربة،موايؼمأغف موصػمالمؼـطؾؼمسؾقفا ميفماظقاضع محؿكموإنم
طاغتمصعالمصرغؽقصقغقة،مذظؽمأنماألعرمؼؿعؾؼمبؿؼاظقدػامأومبرؤؼؿفامظؾعإمواظيتمٕم
تؽـمختؿؾػمسـمباضلمسـاصرماظلؽانماىزائرؼني.موععمذظؽماسؿربماظعؾؿاءمأنمػذهم
اظـكب مػل محاعؾة مظػرداغقة متشؽؾ مبذرة مالدمالل ماىؿاسة ماظعضقؼة ،موعـ مثؿّم
تقظدتمظدؼفؿماإلرادةمظـم "إسادةمأدؾؿة"مػلمباألحرىمضقؼةمظدرجةمأغفؿمٕمؼؽقغقام
صؼطمروادًامٌػفقممعغؾؼمظؾدؼـموظؽـفؿمأغؿفقامأؼضاميفماظلاحةماظلقادقةماىزائرؼةم
غقسا معـ ماظقعؼقبقة ماظدؼـقة ميف ماٌؽان ماظذي مطان مؼؿؿقز مدابؼا مبؿعدد مظؾؿفؿؿعم
اإلدالعل ماظؿؼؾقدي .مو مزمؼ ماظؼقل مإذن مأنّ مودائؾ ماالتصال مواظعـاصر ماظـؼاصقةم
اىدؼدةمأسطتمظؾعؾؿاءمإعؽاغقةمغشرمػذهماظقعؼقبقةماإلدالعقة.مومعامدفؾمهلؿمػذهم
اٌفؿة،مػقمأغفؿمذقّػقا مإشممجاغبماالدؿعؿار موألدؾابمتؽؿقؽقةماظطرقماظدؼـقة،م
وذظؽمرشؿمأنّمػذهماظطرقمطاغتموإشممشاؼةمغفاؼةماظؼرنماظؿادعمسشرماظعاعؾماظرئقسم
ٌؼاوعةماالدؿعؿار.م م
ومبعـك مآخر ،مصإنّ معرطزؼة ماٌرجعقة ماإلدالعقة مضد مظعؾت مدورا مطان مظصاحلم
اظعؾؿاء .مو يف ماٌؼابؾ مطان مؼؿعني مسؾك ماظؼقعقني ماظشعقبقني ،ماظذؼـ مطان مسؾقفؿم
اغطالضامعـمدـقاتماظـالثقـقاتمأنمؼؿفاوزوامتأثريػؿ،مأنمؼأخذوامسؾكمحلابفؿم
دالالتفؿ مورعقزػؿ .موػؽذا مذؽّؾ ماظدصاع مسـ ماإلدالم مواظعروبة مرػاغا مرئقلا ميفم
اظصراسات ماظلقادقة ماظيت ممتت معـ مأجؾ ماٌشروسقة موباظؿؿابع معع معد مايرطةم
اظقرـقة ،موػق معا مأغؿج مرطقدا مبؾ مارتدادا مظإلؼدؼقظقجقات ماظعؾؿاغقة ميف مبعضم
اظؼطاسات.موأصؾقتمػذهماظصراساتمأطـرمشؿقضامإشممدرجةمأنماإلؼدؼقظقجقاتم
اظعؾؿاغقة موجدت مغػلفا مأعام معصادرة معػرداتفا معع مطقغفا مهؿؾ موبشؽؾ مضقيم
صؾغةمدؼـقة .م
وميؽــاماظؼقلمبأغف،موعـمخاللمجقاغبمسدةمصإنمحربماظؿقرؼرماىزائرؼةمضدم
متّتمهتمراؼةماظشعؾقؼة،موطانمإرارػاميفمذظؽمادؿققاذمجؾفةماظؿقرؼرماظقرينم
سؾك مايقاة ماظلقادة ،موظؽـ مبطابع ماىفاد .مو مضد مادؿُعؿِؾ ماظدؼـ مظدى ماظـكبم
14

األسس الثقافية لألمة اجلزائرية

طأداةمسؾكمأداسمأغفمطانم ُؼـظر مصقفمأدادامسؾكمأغفمسـصرمظالغلفامماالجؿؿاسلم
واظقرين،مبقـؿامزؾماإلدالممؼُؿارسمظدىمساعةماظشعبمبشؽؾمعغاؼرممتاعا،محبقثم
أغفمطانمضضقةمؼرتؾطمذأغفامباظعائؾةموباألعة.م م
وعـمأجؾمصفؿمرػاغاتماظشرسقةمبنيماظقرـقنيماظشعؾقؼنيمواظعؾؿاء،مصإغفمعـم
اظضروري ماظعقدة مإشم ماظصعقبات ماظيت مواجفت ماغدعاج متقار ماظعؾؿاء ميف مجؾفةم
اظؿقرؼرماظقرين.مصعـدعامراظؾتمجؾفةماظؿقرؼرماظقرينمطؾ ماٌـظؿاتماظيتمدؾؼتم
تأدقلفا م(جؾفة ماظؿقرؼر) مأن مهُؾّ مغػلفا معـ مأجؾ مأن مترتك مهلا ماٌؽان موأنم
متؽـفا معـ ماالدؿؽـار مب اظشرسقة ماظلقادقة موذظؽ مبؿؼدميفا ماظؽػاح ماٌلؾح مطعـصرم
رئقسمظؾشرسقةم(وظقسمرؤؼةمخماظػةمظؿؾؽماظيتمدؾؼتمتأدقسماىؾفةمصقؿامؼؿعؾؼم
مبلؿؼؾؾ ماىزائر) ،مصإن ماظعؾؿاء مأبدوا مسدم معقاصؼؿفؿ مسؾك مػذا ماألعر .مٕ مؼؼؾؾم
اظعؾؿاءمإذنمبأنمؼصؾحماظدؼـمعلؿعؿالمعـمررفمأذكاصمظقلقامباظػؼفاء .موخاللم
صرتة معـ ماظزعـ مطان ماظعؾؿاء مبؼقادة ماظشقخ ماإلبراػقؿل مؼؾقـقن مسـ مهاظػات،م
خاصةمععمحرطةمعصاظلماياج ،موظؽـموأعامماالغطالضةماظلرؼعةمىؾفةماظؿقرؼرم
اظقرين ميفماٌقدان،محدثميفمصػقفماظعؾؿاءمتصدع ميفماٌقضػمبنيمعـمبؼقامأوصقاءم
ظؾشقخماالبراػقؿلمورصضقامبذظؽ مادؿؽـارمجؾفةماظؿقرؼر،موضدممتّمتفؿقشفؿمسؼبم
ذظؽ،موبنيمعـميؼ مباظشقخماظعربلماظؿؾللميفماغضؿاعفمظؾفؾفة.مواثـنيمعـمأبرم
علاسديماظشقخماالبراػقؿل مممـمرصضقاماالغصفارميف مبقتؼةمجؾفة ماظؿقرؼرموػؿام
اظشقخ مسؾاس م(اظذي مأصؾح مصقؿا مبعد مسؿقد معلفد مبارؼس) مواظشقخ مخري ماظدؼـم
اظذؼـ ممتّ مايؽؿ مسؾقفؿا مباإلسدام معـ مررف مضقادة مجؾفة ماظؿقرؼر ميف معـطؼةم
ضلـطقـةمرشؿمأغفؿامأصؾقامعـمضقاداتماىؾفة .م
ظؼد مطاغت مايرطة ماإلصالحقة مىؿعقة ماظعؾؿاء مهؿؾ مرؤؼة مدؽقغقة موجاعدةم
ظؾفقؼةماىزائرؼة.مو مظؽـفامطاغتمععمذظؽمتؿؿقزمبؽقغفا ماظؿقارماظقحقدماظذيمطانم
ميؾؽ ميف مصػقف مايرطة ماظقرـقة مبرغاجما مثؼاصقا معـلفؿا ،مراصضا مظؽؾ متففنيم
ثؼايف،محؿكموإنمضؾؾماظعؾؿاءمبػؽرةمازدواجقةماظؾغةميفماظظرفماالدؿعؿاري .موظؽـم
وعـمأجؾمصفؿمعقاضػفؿميفمزؾماالدؿعؿار،ممباميفمذظؽمعطاظؾؿفؿماظػصؾمبنيماظدؼـم
اإلدالعل ماظذي مطان مؼفقؿـ مسؾقف ماالدؿعؿار مو مبني ماظدوظة ،مرمب ماظؿؿققزم
بني "اظقرـقةماظؿؽؿقؽقة" و "اظقرـقةماظؿارسمقة"طؿامصعؾمذظؽماٌؤرخماٌغربلمسؾدم
آماظعروي.م م
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واظقرـقةماظؿؽؿقؽقةمػلمأنمؼؿؿماظدصاعمسـماٌقاضػمحبلبمعامتؼؿضقفماظظروفم
بقـؿا ماظقرـقة ماظؿارسمقة متـدرج مضؿـ مدقاق متارسمل مرقؼؾ ماألعد .موؼـدرج مػذام
اظؿؿققزمغػلفمإشممحدمعامضؿـماظـؼاصةماإلدالعقةماظشعؾقةماظؿؼؾقدؼةمظؾفزائرمسؾكم
اسؿؾارمأن ماظؿؿققزميفماٌذػب ماٌاظؽل مؼَؿؿّ مبنيماٌقضػماظذيمرمبمسؾقـاماألخذمبفم
تؾعاً مٌامؼلؿك مبـ " حاظةماظضرورة " مأيمحبلبمشقاب متقازن معؿؽاصئمظؾؼقى،م
وبنيماٌقضػماظذيمميؽـماختاذهمسـدعامؼؿغريمعقزانماظؼقىمظصايـا.مورمبمتأوؼؾم
عقاضػ مصمعقة ماظعؾؿاء ماغطالضا معـ مػذا ماظؿؿققز ،موػل معقاضػ متؿؿقز مبعدد معـم
اظؿلقؼات ماظؿؽؿقؽقة ،موػل معع مذظؽ مال مختؾق معـ مغزسة مأصقظقة مصقؿا مؼؿعؾؼم
مبؼاصدػاماظؾعقدةماٌدى.م م

أسبقية مجعية العلماء مقارنة بالتيار املصالي
عـمأجؾمصفؿمػذهماظرػاغاتماٌؿعؾؼةمباظشرسقة،مؼـؾغلمعراجعةمطاعؾةمظؾؽؿاباتم
اظؿارسمقةمظؾقرطةماظقرـقةمصقؿامؼؿعؾؼمبـؼطةمأدادقة:مايرطةماظقرـقةماألوشمماظيتم
دخؾت مععرتك ماظلاحة مظقلت مػل ماظقرـقة ماظشعؾقؼة ،مطؿا مؼلقد ماالسؿؼاد ميفم
اظغاظب،موظؽـمايرطةماظقرـقةماظدؼـقة.معـذم1191مهدثماظشقخمسؾدمايؿقدمابـم
بادؼسماظذيمذاركميفمتأدقسمصمعقةماظعؾؿاءمسـم"ضقعقؿـا"مواظيتمميؽـماسؿؾارػام
أؼضامحدؼـا مسـم "جـلقؿـا " ،موسـدعامرُؾِبمعـفمبعدمدـقاتمعـمذظؽمأنمؼقضحم
عامؼعـقفمبـ "ضقعقؿـا" مطانمجقابف " مضقعقةماىزائرؼنيمػلماإلدالم،مإغفماظعاعؾم
اظرئقس مظؿؿققزػؿ" وجب مػـا ماألخذ مبعني ماالسؿؾار مبفذه ماظػؽرة ميف ماظرد مسؾكم
اظؽؿاباتماظؿارسمقةماظقرـقةماظيتممسقتمباالسؿؼادمبأنماظعؾؿاءماغدعاجقنيمبؿقفةم
تأؼقدػؿ مخالل مصرتة معا مٌشروع مبؾقم-صققظقت م) (Blum-Violetteماظذي معـحم
اىـلقة ماظػرغلقة مظػؽة معـ ماىزائرؼني .مواظقاضع مأغّف معا مطان ماظعؾؿاء ماغدعاجققنم
أبدا،مإذمأغفؿمؼؼرونممتققزامالمظؾسمصقف،موذظؽمعـذم،1194-1191مبنيماىـلقةم
اظلقادقةماظيتمميؽـفامأنمتؽقنمجـلقةمصرغلقةمواىـلقةماظؼقعقةماظيتمعامطانمأنم
تؽقن مإالمعلؾؿة.موؼرتاءىمظـامػـامذظؽماظـؿقذجماظؼدؼؿمظؾقؽؿماإلدالعلماٌُؤَدَّسم
سؾكمتقاجدمجمؿقساتمهلامغظؿمضاغقغقةمخاصة،متؼقممبشؽؾمعلؿؼؾمسـمرؾقعةم
ايؽؿ.موباظـلؾةمهلؿ مصإغفمويفماظقضعقةماالدؿعؿارؼة مطان مايؽؿ مصرغل ًقا،موظؽـم
األعةماإلدالعقةمطاغتمتؼقممبذاتفاموطانماإلدالممجـلقؿفا.م م
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وميفمغصقصماظعؾؿاء،مطانمػـاكمغعتمواضحمجدامباظؽػرمٌـموـّسمباىـلقةم
اظػرغلقة.مذظؽمأنماظؿفـّسمعـموجفةمغظرػؿمطانمؼؼؿضلمأوال،موحبلبمعامؼُؼرُّهم
اظؼاغقنماظػرغللمأنماٌرأة م"هلامعرتؾةمأسؾك"معـماظزوجماٌلؾؿ .موعـمثؿّمرصضفؿم
إعؽاغقةمأنمؼـشأماألرػالمسؾكمشريماظرتبقةماإلدالعقة.موطاغتمحفؿفؿماظـاغقةمػلم
االخؿالط ماظذي مطان مباظـلؾة مإظقفؿ مأعرا معرصقضا مصمؾة موتػصقال .مأعا مثاظثم
حفففؿمصؽاغتمأنمؼؤديمذظؽمطؾفمإشمماظؾفقءمإشمماحملاطؿماظػرغلقةمععمعامميـّؾفم
ذظؽمعـمخطرمسدمماسرتافمػذهماألخريةمحبؽؿمغطؼمبفمضاضلمعلؾؿ.متؾؽمػلمإذنم
ايفج ماظيت مأدت مدـة م 1194مباظشقخ مابـ مبادؼس مبأن مؼطؾؼ محؽؿ ماظؽػر مسؾكم
اظؿفـس.م م
واسؿؾارامألدؾؼقؿفؿماظزعـقة،مصؼدمتركماظعؾؿاءمظؾقرطاتماظلقادقةماظقرـقةمإرثام
تضؿـمثالثةمحماورمطربى ،مأوالم:مصؾةماإلدالممباظؾغةماظعربقة،موعـمثؿّمبرزتم
صؽرةمضقعقةمظغقؼةمضقؼة مذاتمرابعمؼعؼقبل.مواظعاعؾ ماظـاغلمػقمضقعقةمضاغقغقة،م
مبعـكمرصضمادؿؼداممضاغقن محدؼثمعصدره مصرغلا،موخاصةمصقؿامؼؿعؾؼ مبعـاصرم
ختصماالجؿفادماظػرغللميفماظؼاغقنماإلدالعل،موألجؾمػذاماظلؾبمطانمرصضفؿم
تؽقؼـماظؼضاةماٌلؾؿنيماىددميفماٌدارسماٌكؿؾطةماظػرغؽق-سربقةمماظيتمأدلؿفام
صرغلا ،موٕ مؼضع ماظعؾؿاء مأبدا مثؼؿفؿ ماظؽاعؾة ميف متؾؽ ماظشرزمة معـ ماظلؽانم
(اىزائرؼني)ماظيتمطاغتمعزدوجةماظؾغة.مواظعاعؾماظـاظثماظذيمورّثفماظعؾؿاءمػقم
غظرة مععقـة مظؾؿارؼخ .مظؼد متؾقأ ماظعؾؿاء معؽاغة ميف ماظؿارؼخ ماظقرين موصاشقه مبطرؼؼةم
جقػراغقةم)(essentialisteموصؼمغظرةمدؼـقةمخاظصة.موطاغتمػذهماظـظرةماظؿارسمقةم
وبشؽؾمعطؾؼمػلماٌرآةماٌعؽقدةمظألدارريماٌؤدلةمظؾفزائرماظػرغلقة.م م
وعـمبنيمطؾمبالدماظعإماإلدالعل ،مطاغتماىزائرمػلماظؾؾدماظذيمبرزت مصقفم
اظؼقعقةماظلقادقة،ماظؼقعقةماظؾغقؼةمواظؼقعقةماظؼاغقغقةمبشؽؾ مسـقػ.مأطـرمبؽـريم
عـمتقغسمواٌغرب،موأطـرمبؽـريمعـمبالدماٌشرقماظعربلماظيتممتّمصقفاماظؿـاضػم
اظؼاغقغل موإدعاج ماظؼاغقن ماظقضعل مبشؽؾ مػادئ موذظؽ مباالتػاق معع ماظلؾطاتم
اظدؼـقة،مأحدثمتطقرمايرطةماظقرـقةميفماىزائرموضػةمسـقػةمٌاممتّماضؿؾادفميفم
اجملاالت ماظلقادقة ،ماظؾغقؼة مواظؼاغقغقة .موباظـلؾة مظؾـكب ماىزائرؼة ماىدؼدة،م
صإن مػذه ماٌظاػر ماظيت متُعدّ ميف مصؿقؿ متقجفات مايرطة ماظقرـقة ،مٕ م مؼؽـ مؼـظرم
إظقفامطؿا مطانمرمب،موعردّ مذظؽمبؾلارةمأنمػذهماظـكبمتـؿؿلمإشممأجقالمٕم
تعش مأو متعرف مػذه ماٌشاطؾ .مبقـؿا موذفدغا معع مزاػرة ماظؿعرؼب ،مودّد مغشاطم
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اٌكقالماظلقادلمظؽؾمػذاماٌاضل.مومدمـماظققممغؿصارعمضدمأذؾاحمػذاماٌاضل،م
بـؼاصةماٌاضلموذظؽمعـمأجؾمايدؼثمسـمعشاطؾماياضر.مومبعـكمآخرمصإنمذظؽم
ؼؿػؼمعع معامأمساهمعاركمبؾقخ م)(Marc Blochمبظقاػرمسدمماظؿعاصرؼة،موعـمأعـؾةم
ذظؽ معا منده ميف متصرف مرجاالت ماظـقرة ماظػرغلقة ماظذؼـ مارتدوا ماظـقاب ماظؼدميةم
ظروعامأوماظققغانمعـمأجؾمعقاجفةمخصقعفؿ.مويفماىزائرمطذظؽمػـاكمأؼضامصراعم
عـمطؾمحدبموصقبمؼؽؿللمأثقابماٌاضل.م م

خماصر إعادة بعث أشباح املاضي
يفمغظرةماظؿارؼخمػذه،مػـاظؽمثالثمعلؾؿّاتمضاسدؼة.متشريماٌلؾّؿةماألوشممأغّفم
وعـذمصفرماظؿارؼخ،مػـاكمثـائقةمضطؾقةموثـائقةمبنيماظشرقمواظغرب.موضدمهدّثم
اظػرغلققنمأؼضامعـذ ماظلـقاتماألوشم مظالدؿعؿارمسـمػذهماظــائقةماظؼطؾقة،موجعؾقام
عـ ماالدؿعؿار ماظػرغلل مادؿؿرارؼة مظروعا معرآة ماظغرب .مواٌلؾّؿة ماظـاغقة ميف مػذهم
اظـظرةمصؿؤداػامأنماظشرقمعؿػققمسؾكماظغربمبروحاغقةمضقؿف.موٕمؼػعؾماىزائرؼقنم
ػـا مأطـرمعـمادؿعادةمظؾقفجماظيتماسؿؿدتفاماألدبقاتماإلدالعقةماظؿربؼرؼةمخاللم
اظؼرن ماظؿادع مسشر ،موضد مأخذت مػل مغػلفا مبعض مسقاعؾ معرجعقؿفا معـم
اإلؼدؼقظقجقةماألٌاغقة.موميؽــامعالحظةمأنّمػذهماظظاػرةمالمختصّماىزائرمصؼطمبؾم
طؾماظؾؾدانماظـاعقة،موطذظؽماظصقـققنمواظروسمواألٌان .مومبعـكمآخرمإغفا مزاػرةم
ُعؿَقِّزةمظؾؿأخرمعؼارغةمباظغربموظلقطرتفماظغربمسؾكمباضلمبالدماظعإ.موتؾعامهلذا،م
صإغـامندمطؿامػقمايالمظدىمطاتبمعـؾمعؾاركماٌقؾل،مأنماٌـاػجماظغربقةماظيتم
طاغت ماغطالضؿفا معـ مروعا مواظيت متؾعفا ميف مذظؽ مطؾ مورثؿفا معـ ماظالتقـقني ،مػلم
االضطفادمواالدؿغاللمواظلقطرة.مومأعاماٌلؾّؿةماظـاظـةمصفلمأنمبالدماٌغربمتـؿؿلم
عـمخاللمأصؾفا موروحفا موثؼاصؿفا مإشمماٌشرقماظلاعل،موأنماظرببرمػؿمجزءمعـم
األعة ماظعربقة مسؾك ماسؿؾار مأغفؿ مهقظقا مإشم مداعقني معـ مررف ماظػقـقؼقني .موػذهم
األدارريمػلموعـمدونمهػظمغؼقض ماإلؼدؼقظقجقةماالدؿعؿارؼةماظػرغلقة.موعـؾؿام
تشري مإشم مذظؽ ماألسؿال ماظيت مغشرت معؤخرا مٌؾؿؼك مسؼد مجباععة موػران ميف م1119م
واظذيممتمصقفماالسرتافموألولمعرةمبأنماظؿارؼخماظـؼايفمضدمادؿققذمسؾقفموبشؽؾم
طاعؾماٌُعرََّبقنماظذؼـمأضػقامسؾكمعدردؿفؿمصؾغةماظؾقؽةماظـؼاصقةمظؾفزائر،مصإنمػذهم
اظرؤؼ ةمظؾؿارؼخمضدمذرعميفمإسادةماظـظرمصقفاموأنمٔةمتغرياتمعؾؿقدةمبدأتمودم
جماالمهلا.م م
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ظؼدم أدتماظؾقؽةماظدؼـقةميفماظؿارؼخماظلقادلمظؾفزائرمذقؽامصشقؽامإشممتـاضضم
بني مايرطات ماٌـؾـؼة معؾاذرة معـ ماٌقدان ،مواظيت مميؽـ متلؿقؿفا مبايرطاتم
اٌُكؾِّصة ،موأغؿؾفقـلقا معـ مصـػ مرالئعل مطاغت مهلا مغظرتفا ماًاصة مظألذقاءم
واظيتمصقَّتتميفمعـادؾاتمسدؼدةمارتؾارفامباظعإ.م م
ترمجة بلقاسم بن زنني
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