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 تقدوم

 مجاعات، هووات و تاروخ

م معوضوع مإدي مإغلاغقات مجمؾة معن ماظعدد مػذا ماهلوؼاتؼؿطرق ماىؿاسات،
ماظعـوان مإظقه ماظذيمحيقل ماظـالثي موػو مأدغىمذك،مو ،واظؿارؼخ مدون اظذيمؼؿؿقز

م ماظــائقات محلب موذظك ماظؿـاضض، مثالثقة ماظؽشفمبوحدة مبودعـا اظيتمدقؽون
مؼـةػذاماظؽلمهتماجملفرموععاإذمميؽنموضعمم.سـفامعنمخاللمضراءةمػذاماظعدد

ماظؿػفرؼة ماآلثار مذات ماظؿداخالت مخالل معن ميايؼقؼمقني)باٌعـ عػارضاته
مواظعاملمؿعؼقداتماظيتمتشوبماجملازي(،موػوماألعرماظذيمؼعربمسنماظو جمؿؿعاتـا

مةأغـربوظوجقم-سؾمماظلودقومحياولاظؿعؼقداتمذاتفاماظيتممػي،مواظذيمغعقشمصقه
م مباظرشم مسؾقفا ماظضوء ماألخرىمتلؾقط ماالجؿؿاسقة معنممنعواظعؾوم مؼعرتؼفا معا طل

م.صعوبات
عرضميفمػذاماٌؼاممإديمعلائلم"داخـة"،مظقسمظؽوغفامعلائلمؿطقد،مدـؿأومباظ

حاظةمميصاسؾةم)وػماعصاحلمععقـةمختصمأرراصبنيممباالصطداممأوعؿأثرةمجبدلمعام
مظؽوغفامعلائلمعرتؾطةمحبدثمؼػرضمغػله،مأومضائعماالجؿؿاسقةطلماظو (،موإمنا

ذاتمسواضبموخقؿة.ممػيورةمالمتزالميفماظعدؼدمعنماألحقانميفمررؼقماظصؼلمولريب
ضؾلممعنمأيموضتمعضىأطـرمعنممئماىؿاسةقشقتصإنمػـاكمغزسةمدمومموباظػعل،

مظؾماىؿاساتقة، متؼؾقص مػـاك مأن مؼوفطؿا مغزساتمات مهؿل معظاػر مخالل عن
متلؿكدمماظيت،مظؿارؼخمعنمخاللماظـصبماظؿذطارؼةاتؼدؼسم،مإضاصةمإديم1ػوؼاتقة
مودقؾةمإلضػاءماٌشروسقة.بوصػفام
ماظؿطرقمإديمػذهماٌػاػقمماظـالثةمبشؽلموادعميفماظعؾومممت،مظؼدماألعرمؼقؼةويفمح
م:ماالجؿؿاسقة

موم - متوغقس مظػردؼـاغد ماظرائدة ماألسؿال معن ماغطالضا مصقرب،ماظيت مأسؿال تؾؿفا
 أغـروبوظوجقني،مػذامباظـلؾةمظؾؿػفومماألولم؛-وشريػممعنماظلودقو دورطاؼم
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مم - ماٌـفزة ماألسؿال مضؾلتؾك مخؾدونمعن مػاظؾؼوعورم،ابن معرووذس امرس
م م"باظؿؼاظقدماهلقفقؾقة معؤدليمعدردة وشريػم،مصقؿامم"وظقاتايواٌارطلقةموطذا

 باٌػفومماظـاظثم)اظؿارؼخ(؛ؼؿعؾقم
أومؼؿكؾطمماصفومؼؾدومممزضأعامباظـلؾةمظؾؿػفومماظـاغيمواٌؿؿـلميفم"اهلوؼة"،مم -

شؽلمأؼضامؼعؿعرضامبذظكمىاذبقةمعضاسػة،موػومعػفومموبنيماٌػفوعنيماظلابؼنيم
مبنيم م)اظـؼاشماظذيمضام مدؼراط مضؾل معا مصرتة مإدي متعود مظؽؿاباتمرادكة عوضوسا

م موامديػريطؾقت مجفة معن ماىدل موسؾؿاء مجفةممEléates)) ؼؾقنيإلأصقس عن
ماظػالدػة أخرى( مأسؿال مبػضل مػذه مأؼاعـا مإدي ماظـػسو واٌؿؿدة سؾؿاءمومسؾؿاء
 .2وشريػممعنماألغـروبوظوجقنيماالجؿؿاع
نميفمإسادةماظـظرمؽؿالمؼمجمؾةمإغلاغقاتمإصدارمػذاماظعددمعنماهلدفمعنمإن

ومظؽـهمؼؽؿنميفمررحمػذهماألخريةمبطرؼؼةمدؼـاعقةموعنمم3يفمادؿكداممػذهماٌػاػقم
م متػاسؾفا مخالل موتوزقػفا مذػرةمبوصػفا مصك مسؾى مواٌلاسدة مظؾؿقؼقق أدوات

م.اػؿؿاعـامتلؿؼطباجملؿؿعموتارخيقةمواظـؼاصقةماظيتمتشغلم-اظلودقواظلريورةم
ماظعددمماظدراداتمتعاجلم،طاظعادةو مػذا وباظؾغةمماظؾغةماظػرغلقةباظيتمؼؿضؿـفا
أؼضامعواضقعمتػؿحمغواصذمموػيٌغرب،ما بالدعواضقعمتدورمحولماىزائرموماظعربقة

مواظرػاغاتماظعاٌقةماٌرتؾطةمبعصرغا.ماٌؿودطسؾىمعـطؼةم
ععاملماإلذؽاظقةماظعاعةممكولوناوصاغيممحربيومترتجممإدفاعاتمطلمعنمحمؿدم

عنمخاللماالدؿػفاممحولم"اإلدالم"مووزقػؿهميفموذظكماظيتمؼرمسفامػذاماظـالثي،م
مايرطةماظورـقةم يفماىزائر،مععماإلبؼاء،مبطؾقعةمايال،مسؾىمغظرةمإؼدؼوظوجقا
معؤطدةمحولمضضاؼاماياضر.
ألعةماىزائرؼة"موصاغيمظعاتماظـؼاصقةمعرضمإديم"اٌؼّوؿأعامحمؿدمحربيماظذيمؼ

ماظيتمت ماظلقادةؿطوظوغا م"اظدؼن، ممعرضمإدي مإذؽاظقة مأؼة ماظـؼاصاتم: م؟"مظو ألعة
ؿػاسؾفامععمشريػامعنمباظيتمهؿؾفامذيعقةماظعؾؿاءموصفؿامؼفؿؿانمباإلؼدؼوظوجقام
اظدؼينممهشؽلمأطـرممشوظقة،ماجملؿؿعماىزائريميفمذؽؾبايرطاتماٌؿـاصلة،مأوم

                                                                                                                                   
اظـاغيمبعدماٌقالدموماظذيمدونمأنمغـلىمذطرمطؿاباتماظشكصقاتماألدبقةمعـلم"أبقؾيمديمعادور"ميفماظؼرنمم2

 م(Polémiques).تطرقمظؾؿلأظةميفم"جدظقات"م
(Apologie, Paris, Collections Guillaume Budé, 1960)  أغظرمهلذاماٌؤظف 

،م01اظعددمم،((Manaغامعا،ماومػومعامضاعتمبهمسؾىمدؾقلماٌـالمعؤخرامجمؾةمسؾمماالجؿؿاعمواألغـروبوظوجقم3
  .هتمإذرافمدقؾػانمبلؽقيم،» ؟عاماىؿاسة « عؾفوماظيتمتطرضتمإديم،م9112
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اظؼرنماظعشرؼنمومإديممذاألوديمعـمظؾؿـشوراتوماظلقاديم)بعقدامسنماظؿصورماظـابتم
مؼوعـامػذا(.

م مجقالظي ميفمماملستاريؼؿطرق ماظدؼين م"اًطاب مبـ ماٌودوم معؼاظه مخالل عن
اإلدالعقةماٌدردةماىزائرؼةم:مبعضماٌالحظاتماظـؼدؼةمسؾىمطؿبمعادةماظرتبقةم

وػومغصمميفماجملالماظؾقداشوجيمادؿكداعاتفاومإديماظؿـشؽةماظدؼـقةاظـاغوي"مميف
ماظـّص معع ماالدؿػفاعاتؼؿواصق مجيقبمسن مأغه مإذ محولممنيماظلابؼني، اٌطروحة

م ماظيت ماظدؼـقة ممتلعىاظؿؿـالت ماظورـقة ماظدوظة مباظعؼقدةمإدي موسالضؿفا تردقكفا
ماظـؼاصقةمواظدؼـقةماٌـشورةمعنمضؾلماظعؾؿاءموايرطةماظورـقة.

رؤىمإضاصقةمظػفمماظـالثيمسنممرشيقوحلنمميليشساغزومشوؼؼدممطلمعنمصقـ
ممم:اآلخرواظعالضةمععمم اهلوؼةمزاوؼةررؼقمسرضفامعنم

:ممايضاراتمصداماألول،معنمخاللماضرتاحهميفمعؼاظهماٌودوممبـم"عاموراءمم-
م مميفمصؿقماآلخرون ميف ماألغا مم"يؿودطاٌمعاملاظػوؼة ماظؿصوراتماٌ"ظـ مـؾؿةواوز
مظؾـؼاصات معع مبعدم" مإضقام مخالل معن ماهلوؼة، معػفوم ميف ماظؿػؽري مإسادة ضرورة

ماظغريؼة،موػذامسربمعلحمظؾزعانموماظػضاءميفمساملماظؾقرماألبقضماٌؿودطم؛
مصققاولمم- ماظـاغي، معؼاظأعا موم"مهأنمؼؾنيمعنمخالل ماًشـة اهلوؼةماهلوؼة

،مطقفمأخرىبؾدانمواسؿؿادامسؾىماٌالحظاتماٌلفؾةميفماٌغربموميفمم،اظـاسؿةم"
متؿدخلم"إديمماهلوؼةمأنماظعؾورمعنمػذه مإغلاغقةذياسةمتؾكمميؽنمأنمؼؿممسـدعا

مسا مسؾى مؼؼع متعفقؽؾة مغشر مو مإغؿاج معفؿة مصػوتفا محاعؾةعـظؿةمإؼدؼوظوجقاق مممممممم"
م".ظؿصـقفمأحاديمومحصريم"

م مطلمعنمأريد مؼعود ماظؿػاسلمبنيماظؿارؼخمرمعون وحلانمعبيدو مإديمعلأظة
مواظلقادةم:

مم - ماإلٌمؿهحماوظمضؿناألول م"اظؿأرؼخ مبـ مياظةموغؼدمتؼققمم:ماىزائريام
مماىزائر مماظعفديف ماظعـؿاغي" مخالل ماظيتمعن ماظرمسقةمموزػؿفااظؽقػقة اظلقادة

ماظؿارؼخ" مطؿابة موإسادة ماىزائرمبماًاصم"ظؽؿابة مإؼاظة مووضعقة ماظعـؿاغقة اظػرتة
 .ػذاماظورنمعنمرػاغاتمرػانط

مذياسةمعؿكقؾة"ماظؾالدماٌغاربقةمبوصػفا"مهيفمعؼاظصإغهمؼؿلاءلمأعاماظـاغي،مم -
وطقفمأنمػذاممنمحولم"اٌكقالماظورين"،وباالرتؽازمسؾىمأسؿالمبقـدطتمأغدرد
عؽوغاتمضافمإظقفامـوماظؿارخيقةمواظيتمتمةاظؾؾد،مباظرشممعنموحدتهماألغـروبوظوجق

م مو ماالدؿعؿارؼة مأداةماظعربقةماظؾغةاظرأمساظقة مبؾوغممبوصػفا معن مؼؿؿؽن ممل رؾاسة
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ماظلقادقة ماظوحدة مبؾوغ ماألضل، مسؾى مأو ماٌوحدة، مم.األعة مجفؿه، مؼؿلاءلعن
مغظرؼةممعديواريماهل معؼاربة م:م"عػفومماجملؿؿعميفماظعالضاتماظدوظقة. يفمعؼاظه

م مصالحقة محول ماظدوظقة" ماظلاحة ماظدوظي"ممتلؿقاتظلودقوظوجقا "اجملؿؿع
م" مشقاب معن ماظرشم مسؾى ماظعاٌي" ماٌلؿوىم-ثـوإمغزسةو"اجملؿؿع مسؾى عرطزؼة

مأغػلـا،موػؽذا،م".اظعاٌي مند مجمؿؿعاتمصإغـا مأعام ماألخري، مػذا حلبمعؼاربة
ماغصفرت م"محمؾقة ماظعوٌة مؿلػرظيفمحرطة معنممثة، معقالد، جمؿؿعاتمصوقممسن

م."صإنمالموجودمهلامسؾىماٌلؿوىماىغرايفواظيتمرشمموجودػاميفماظواضع،ممدوظقة
مقالخميفمعؼاظهم"اًطابماالبلؿقؿي،ممدوراريسؾدماظرزاقممنداألخري،مميفو

ٌوظودمععؿري"،مماٌـلقةماظربوةمعنمرواؼةذرفماألمعصطػىم.معوضفوأحؽاممورـقة
م محمؿد مدقدي م"طاعيمخلضر بركةو معؼاظه مماظغقابم:يف مظؿواجدمبوصػه عؽان
:معـؾعمظألدبمومعؽانمظؾؽؿابةمميفمعؼاظهم"عدؼـةماىزائرمدياعأبي اآلخر"مومأريدم

باظطرؼؼةمغفاموسـدمعقكائقلمدارصــقس"مؼذطروغـاميفماياالتماظـالثةماظيتمؼؼرتح
محوليفمضؾبماىدالماظـاذئمأغػلفممماٌـؼػنيعدؼدمعنماظؽؿابمواظمصقفامجيدماظيت

ماظرػاغاتماظؼوعقة.
محاظة ماظرببرؼةميععؿرمعوظودمتؾكمػي مبنيماهلوؼة ماظعالضة معلأظة مخالل معن

م موحاظة ماىزائرؼة، مسالضطواهلوؼة ميف مإبانممؿهاعي موعواضػه ماألوروبقة ماألضؾقة عع
مميفمعدؼـةماىزائر.مرهصقؿامؼؿعؾقمبأْدمسقؿثورةماظؿقرؼرماظورـقة،موحاظةمدارصـ

يفماجملؿؿعماالدؿعؿاريمأومرمبامميقةماظؽشفمسنمسالضةماألدبيمباظلقادغومب
ماظؽوظوغقاظي مبعد معا ميفماجملؿؿع مأطـر ميفممهباسؿؾار، ماظـظر مصقه ماظذيمؼعاد اإلرار

ماٌرتؾطة مطؾهمم،المؼزالمعنماظصعبمصفؿهممباضيماظؿلاؤالتموايؼائق بغقةمػذا
 تارؼخ.موم،مػوؼةةذياسم:صإغـامالمغزالميفمررؼقماظؾقثمسنماظـالثيم

اظيتمماإلذؽاظقةودونماالبؿعادمطـريامسنماتماظؼارةمباجملؾة،مباإلضاصةمإديماظػؼر
إدفاعامظدحاممعؼاالتمعؿـوسةحددغاػاميفماظؾداؼة،مصإغـامغؼرتحمسؾىماظؼارئميفمرطنم

ماإلدؾاغقة"حولممباذرؼفم ماٌرصؽقة ماظؼرنماظلادسمماظؿكوم م)عن ماٌغاربقة باظؾالد
ماظعشرؼن( ماظؼرن مإدي مظقػيمسشر مطؾود معن مظؽل متؽرميا ماجملؾة مختصص مطؿا ."

مم.9112درتوسمومريقدمآؼتمسؿارةماظؾذؼنمرحالمسـامأواخرمدـةم

 بقلم حسان رمعون
 مقروجي -ترمجة صوروة مولوجي


