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تقدوم
مجاعات ،هووات و تاروخ
ؼؿطرق مػذا ماظعدد معن مجمؾة مإغلاغقات مإدي معوضوع ماىؿاسات ،ماهلوؼاتم
واظؿارؼخ موػو ماظـالثي ماظذي محيقل مإظقه ماظعـوان ،واظذي مؼؿؿقز مدون مأدغى مذك،م
بوحدة مثالثقة ماظؿـاضض ،موذظك محلب ماظــائقات ماظيت مدقؽون مبودعـا ماظؽشفم
سـفامعنمخاللمضراءةمػذاماظعدد.مإذمميؽنموضعمػذاماظؽلمهتماجملفرموععاؼـةم
عػارضاته معن مخالل ماظؿداخالت مذات ماآلثار ماظؿػفرؼة (باٌعـقني مايؼقؼيم
واجملازي)،موػوماألعرماظذيمؼعربمسنماظؿعؼقداتماظيتمتشوبمجمؿؿعاتـامواظعاملم
اظذيمغعقشمصقه،موػيماظؿعؼقداتمذاتفاماظيتمحياولمسؾمماظلودقو-مأغـربوظوجقةم
واظعؾوم ماالجؿؿاسقة ماألخرى متلؾقط ماظضوء مسؾقفا مباظرشم معن مطل معا مؼعرتؼفا معنم
صعوبات .م
ومباظؿأطقد،مدـؿعرضميفمػذاماٌؼاممإديمعلائلم"داخـة"،مظقسمظؽوغفامعلائلم
عؿأثرةمجبدلمعامأو مباالصطدام مبنيمعصاحلمععقـةمختصمأرراصا مصاسؾةم(وػي محاظةم
طلماظوضائعماالجؿؿاسقة)،موإمنامظؽوغفامعلائلمعرتؾطةمحبدثمؼػرضمغػله،مأوم
بلريورةمالمتزالميفماظعدؼدمعنماألحقانميفمررؼقماظصؼلموػيمذاتمسواضبموخقؿة.م
وباظػعل ،مصإنمػـاكمغزسةمدمومتشققئماىؿاسة مأطـرمعنمأيموضتمعضى معن مضؾلم
اىؿاساتقة ،مطؿا مأن مػـاك متؼؾقص مظؾفوؼات معن مخالل معظاػر مهؿل مغزساتم
ػوؼاتقة،1مإضاصةمإديمتؼدؼسماظؿارؼخمعنمخاللماظـصبماظؿذطارؼة،ماظيت متلؿكدمم
بوصػفامودقؾةمإلضػاءماٌشروسقة .م
ويفمحؼقؼةماألعر،مظؼدممتماظؿطرقمإديمػذهماٌػاػقمماظـالثةمبشؽلموادعميفماظعؾومم
االجؿؿاسقةم :م
 ماغطالضا معن ماألسؿال ماظرائدة مظػردؼـاغد متوغقس مواظيت متؾؿفا مأسؿال مصقرب،مدورطاؼم وشريػممعنماظلودقو-أغـروبوظوجقني،مػذامباظـلؾةمظؾؿػفومماألولم؛

 1ومػومعامضدمؼؤديمبـامإديماهلوؼاتماظؼاتؾةماظيتمحذرغامعـفامأعنيمععؾوفموشريه.
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 متؾك ماألسؿال ماٌـفزة معن مضؾل مابن مخؾدون ،موعورؼس مػاظؾوذس معرورامباظؿؼاظقدماهلقفقؾقةمواٌارطلقةموطذامعؤدليمعدردةم"ايوظقات" موشريػم،مصقؿام
ؼؿعؾقمباٌػفومماظـاظثم(اظؿارؼخ)؛
 مأعامباظـلؾةمظؾؿػفومماظـاغيمواٌؿؿـلميفم"اهلوؼة"،مصفومؼؾدومممزضامأومؼؿكؾطمبنيماٌػفوعنيماظلابؼنيموعؿعرضامبذظكمىاذبقةمعضاسػة،موػومعػفوممؼشؽلمأؼضام
عوضوسا مظؽؿابات مرادكة متعود مإدي مصرتة معا مضؾل مدؼراط م(اظـؼاش ماظذي مضام مبنيم
ػريطؾقت مدي مأصقس موسؾؿاء ماىدل معن مجفة مواإلؼؾقني ( (Eléatesمعن مجفةم
أخرى) واٌؿؿدة مإدي مأؼاعـا مػذه مبػضل مأسؿال ماظػالدػة وسؾؿاء ماظـػس موسؾؿاءم
االجؿؿاعموشريػممعنماألغـروبوظوجقني.2
إن ماهلدفمعن مإصدارمػذاماظعددمعن مجمؾةمإغلاغقات مالمؼؽؿنميفمإسادةماظـظرم
يفمادؿكداممػذهماٌػاػقم3مومظؽـهمؼؽؿنميفمررحمػذهماألخريةمبطرؼؼةمدؼـاعقةموعنم
خالل متػاسؾفا موتوزقػفا مبوصػفا مأدوات مظؾؿقؼقق مواٌلاسدة مسؾى مصك مذػرةم
اظلريورةماظلودقو-تارخيقةمواظـؼاصقةماظيتمتشغلماجملؿؿعموتلؿؼطبماػؿؿاعـا .م
وطاظعادة ،متعاجل ماظدرادات ماظيتمؼؿضؿـفامػذاماظعددمباظؾغةماظػرغلقة موباظؾغةم
اظعربقةمعواضقعمتدورمحولماىزائرموبالد اٌغرب،موػيمأؼضامعواضقعمتػؿحمغواصذم
سؾىمعـطؼةماٌؿودطمواظرػاغاتماظعاٌقةماٌرتؾطةمبعصرغا .م
ومترتجممإدفاعاتمطلمعنمحمؿدمحربيموصاغيمكولونامععاملماإلذؽاظقةماظعاعةم
اظيتمؼرمسفامػذاماظـالثي،موذظكمعنمخاللماالدؿػفاممحولم"اإلدالم"مووزقػؿهميفم
إؼدؼوظوجقامايرطةماظورـقةميفماىزائر،مععماإلبؼاء،مبطؾقعةمايال،مسؾىمغظرةم
عؤطدةمحولمضضاؼاماياضر .م
أعامحمؿدمحربيماظذيمؼؿعرضمإديم"اٌؼوّعاتماظـؼاصقةمظألعةماىزائرؼة"موصاغيم
طوظوغا ماظيت متؿعرض مإدي م"اظدؼن ،ماظلقادة مو ماظـؼاصات م :مأؼة مإذؽاظقة مظألعة م؟"م
صفؿامؼفؿؿانمباإلؼدؼوظوجقاماظيتمهؿؾفامذيعقةماظعؾؿاءموبؿػاسؾفامععمشريػامعنم
ايرطاتماٌؿـاصلة،مأومبشؽلمأطـرممشوظقة،ماجملؿؿعماىزائريميفمذؽؾهماظدؼينم
2مدونمأنمغـلىمذطرمطؿاباتماظشكصقاتماألدبقةمعـلم"أبقؾيمديمعادور"ميفماظؼرنماظـاغيمبعدماٌقالدموماظذيم
تطرقمظؾؿلأظةميفم"جدظقات"م).(Polémiquesم
أغظرمهلذاماٌؤظف )(Apologie, Paris, Collections Guillaume Budé, 1960
3مومػومعامضاعتمبهمسؾىمدؾقلماٌـالمعؤخرامجمؾةمسؾمماالجؿؿاعمواألغـروبوظوجقا،معاغام)،)Manaماظعددم،01م
،9112موماظيتمتطرضتمإديمعؾف » عاماىؿاسة؟ «،مهتمإذرافمدقؾػانمبلؽقي.
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وماظلقاديم(بعقدامسنماظؿصورماظـابتمظؾؿـشورات ماألوديمعـذ ماظؼرنماظعشرؼنمومإديم
ؼوعـامػذا) .م
ؼؿطرق مجقالظي ماملستاري معن مخالل معؼاظه ماٌودوم مبـ م"اًطاب ماظدؼين ميفم
اٌدردةماىزائرؼةم:مبعضماٌالحظاتماظـؼدؼةمسؾىمطؿبمعادةماظرتبقةماإلدالعقةم
يف ماظـاغوي"مإديماظؿـشؽةماظدؼـقة موادؿكداعاتفا ميفماجملالماظؾقداشوجي موػومغصم
ؼؿواصق معع ماظـصّني ماظلابؼني ،مإذ مأغه مجيقب مسن ماالدؿػفاعات ماٌطروحة محولم
اظؿؿـالت ماظدؼـقة ماظيت متلعى ماظدوظة ماظورـقة مإدي متردقكفا موسالضؿفا مباظعؼقدةم
اظـؼاصقةمواظدؼـقةماٌـشورةمعنمضؾلماظعؾؿاءموايرطةماظورـقة .م
وؼؼدممطلمعنمصقـشاغزومسشيلي موحلنمرشيق مرؤىمإضاصقةمظػفمماظـالثيمسنم
ررؼقمسرضفامعنمزاوؼةماهلوؼة مواظعالضةمععماآلخر:مم م
ماألول،معنمخاللماضرتاحهميفمعؼاظهماٌودوممبـم"عاموراءمصداممايضارات م:ماآلخرون ميف مصؿقم مػوؼة ماألغا ميف ماظعامل ماٌؿودطي" مظـ م"واوز ماظؿصورات ماٌـؾؿةم
ظؾـؼاصات" معع مضرورة مإسادة ماظؿػؽري ميف معػفوم ماهلوؼة ،معن مخالل مإضقام مبعدم
اظغريؼة،موػذامسربمعلحمظؾزعانموماظػضاءميفمساملماظؾقرماألبقضماٌؿودطم؛ م
 مأعاماظـاغي ،مصققاولمأنمؼؾنيمعنمخالل معؼاظه م" ماهلوؼةماًشـةمواهلوؼةماظـاسؿةم"،م واسؿؿادامسؾىماٌالحظاتماٌلفؾةميفماٌغربموميفمبؾدانمأخرى،مطقفم
أنماظعؾورمعنمػذه ماهلوؼة مإديمتؾكمميؽنمأنمؼؿممسـدعامتؿدخلم"ذياسةمإغلاغقةم
عفقؽؾة مؼؼع مسؾى مساتق مصػوتفا معفؿة مإغؿاج مو مغشر مإؼدؼوظوجقا معـظؿة" محاعؾةمممممممم
"مظؿصـقفمأحاديمومحصري" .م
و مؼعود مطل معن مأريد معبيد موحلان رمعون مإدي معلأظةماظؿػاسل مبني ماظؿارؼخم
واظلقادةم :م
 ماألول مضؿن محماوظؿه ماإلٌام مبـ م"اظؿأرؼخ ماىزائري م :متؼققم موغؼد مياظةماىزائر ميف ماظعفد ماظعـؿاغي" معن مخالل ماظؽقػقة ماظيت موزػؿفا ماظلقادة ماظرمسقةم
"ظؽؿابة موإسادة مطؿابة ماظؿارؼخ" ماًاص مباظػرتة ماظعـؿاغقة مووضعقة مإؼاظة ماىزائرم
طرػانمعنمرػاغاتمػذاماظورن.
 مأعاماظـاغي،مصإغهمؼؿلاءلميفمعؼاظهم"اظؾالدماٌغاربقةمبوصػفامذياسةمعؿكقؾة"موباالرتؽازمسؾىمأسؿالمبقـدطتمأغدردنمحولم"اٌكقالماظورين" ،موطقفمأنمػذام
اظؾؾد،مباظرشممعنموحدتهماألغـروبوظوجقةموماظؿارخيقةمواظيتمتـضافمإظقفامعؽوغاتم
اظرأمساظقة ماالدؿعؿارؼة مو ماظؾغة ماظعربقة مبوصػفا مأداة مرؾاسة ممل مؼؿؿؽن معن مبؾوغم
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األعة ماٌوحدة ،مأو مسؾى ماألضل ،مبؾوغ ماظوحدة ماظلقادقة .معن مجفؿه ،مؼؿلاءلم
اهلواريمعدي ميفمعؼاظهم:م"عػفومماجملؿؿعميفماظعالضاتماظدوظقة.معؼاربةمغظرؼةم
ظلودقوظوجقا ماظلاحة ماظدوظقة" محول مصالحقة متلؿقات م"اجملؿؿع ماظدوظي"م
و"اجملؿؿع ماظعاٌي" مسؾى ماظرشم معن مشقاب م"غزسة مإثـو-عرطزؼة مسؾى ماٌلؿوىم
اظعاٌي" .موػؽذا ،مصإغـا مندمأغػلـا،حلبمعؼاربةمػذاماألخري،مأعام مجمؿؿعاتم
حمؾقة ماغصفرت ميف محرطة ماظعوٌة م"ظؿلػر ،معنممثة،مسن معقالد مجمؿؿعاتمصوقم
دوظقةمواظيتمرشمموجودػاميفماظواضع،مصإنمالموجودمهلامسؾىماٌلؿوىماىغرايف" .م
ويفماألخري،مندمسؾدماظرزاقمدوراريميفمعؼاظهم"اًطابماالبلؿقؿي،مخمقالم
وأحؽاممورـقة.معوضف معصطػى ماألذرفمعنمرواؼة ماظربوة ماٌـلقة مٌوظودمععؿري"،م
و مدقدي محمؿد مخلضر بركة ميف معؼاظه م"طاعي :ماظغقاب مبوصػه معؽان مظؿواجدم
اآلخر"مومأريدمأبي عيادميفمعؼاظهم"عدؼـةماىزائرم:معـؾعمظألدبمومعؽانمظؾؽؿابةم
سـدمعقكائقلمدارصــقس"مؼذطروغـاميفماياالتماظـالثةماظيتمؼؼرتحوغفامباظطرؼؼةم
اظيتمجيدمصقفاماظعدؼدمعنماظؽؿابمواٌـؼػنيمأغػلفمميفمضؾبماىدالماظـاذئمحولم
اظرػاغاتماظؼوعقة .م
تؾك مػي محاظة معوظود مععؿري معن مخالل معلأظة ماظعالضة مبني ماهلوؼة ماظرببرؼةم
واهلوؼة ماىزائرؼة ،موحاظة مطاعي ميف مسالضؿه معع ماألضؾقة ماألوروبقة موعواضػه مإبانم
ثورةماظؿقرؼرماظورـقة،موحاظةمدارصـؿقسمصقؿامؼؿعؾقمبأدْرهميفمعدؼـةماىزائر.م م
ومبغقةماظؽشفمسنمسالضةماألدبيمباظلقادي ميفماجملؿؿعماالدؿعؿاريمأومرمبام
أطـر ميف ماجملؿؿع معا مبعد ماظؽوظوغقاظي ،مباسؿؾاره ماإلرار ماظذي مؼعاد مصقه ماظـظر ميفم
اظؿلاؤالتموايؼائقماٌرتؾطة ممباضي مالمؼزالمعنماظصعبمصفؿه ،مبغقةمػذامطؾهم
صإغـامالمغزالميفمررؼقماظؾقثمسنماظـالثيم:مذياسة،مػوؼةمومتارؼخ.
باإلضاصةمإديماظػؼراتماظؼارةمباجملؾة،مودونماالبؿعادمطـريامسنماإلذؽاظقة ماظيتم
حددغاػاميفماظؾداؼة،مصإغـامغؼرتحمسؾىماظؼارئميفمرطنمعؼاالتمعؿـوسةمإدفاعامظدحام
ذرؼفمبا محولم"اظؿكومماٌرصؽقةماإلدؾاغقة مباظؾالدماٌغاربقةم(عنماظؼرنماظلادسم
سشر مإدي ماظؼرن ماظعشرؼن)" .مطؿا مختصص ماجملؾة متؽرميا مظؽل معن مطؾود مظقػيم
درتوسمومريقدمآؼتمسؿارةماظؾذؼنمرحالمسـامأواخرمدـةم.9112م م
بقلم حسان رمعون

ترمجة صوروة مولوجي -قروجيم
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