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*

اغطالضامعنماالػؿؿامماظذيمأوظقهمظؾؿوضوسات ماًاصةمباظؽؿابماٌدردي،مدسقتم
عن مضؾل مصرؼق ماظؾقث م"أعاطن ماٌعرصة ،مأعاطن ماظلؾطة" ماظؿابع مٌرطز ماظؾقث ميفم
األغـروبوظوجقا ماالجؿؿاسقة مواظـؼاصقة ،معن مأجل ماظؿدخل ميف ماظقوم ماظدرادي محولم
"اٌـظوعة ماظرتبوؼة مواظرػاغات ماإلبلؿؿوظوجقة مظؾؽؿاب ماٌدردي ميف ماظعؾوم ماالغلاغقة" م
ومضؾؾتماظدسوة.مظؼدماذؿغؾتمسؾىماظؽؿبماٌدردقةماًاصةمبؽلمعنمعادتيماظؿارؼخم م
وماظرتبقةماٌدغقة،مسؾىماٌلؿوؼنيماىزائريمواٌغاربي،مواػؿممباظؿقدؼدممبلأظةماظشؽلم
اظذيمتؿدخلمبهماظدوظةميفممماردةموضؿانمدؾطؿفامسؾىماظؽؿابماٌدردي،مومسؾىمأيم
أداس متطؾق ماظدوظة معا مأمسّقه مبلط ماظلقادة مسؾى مجمال ماظؽؿب ماٌدردقة .مظؼد ممتّم
تضقققماظشرطماظلقاديمبلؾبماالظؿزاعاتماظدوظقة،مويفمبعضماظشعبمالمميؽنمتطؾقؼهم
حبؽم مضرورة ماالعؿـالمظؾؿعاؼريماظعاٌقة.مصؿفالمتعؾقمماظعؾوم ،المؼلؿحمبؿطؾققمعـلم
ػذا ماظشرط ماًاص مباظلقادة .مأذؿغل مسؾى مػذه ماألصؽار موشريػا معـذ مسشرؼن مدـة،م
ومأسقدماظؿػؽريمصقفا معقداغقا مبشؽل معلؿؿر،محقثمأضقفمهلا مبعضماظؾؿلاتمطلّم
عرّة.

شرط السيادة و هيكلة جمال املعرػة
عامأضوممبهمإذنمػومإسادةمررحمبعضماٌلائلماظيتمتعودمإديمزعنمبعقد،مإالّمأغهم
ؼؿوجّبمسؾيّمهققـفام،موماظـظر ميفماظؽقػقةماظيتمؼعادمصقفامررحماظػرضقة،مومطقفم
تؿطورمومتؿغريمباظشؽلماظذيمؼطؾقمبهمذرطماظلقادةماظذيمحيقلميفماظواضعمإديماهلقؽؾةم
اظيت مخيضع مهلا مجمال ماٌعرصة معن مضؾل ماظدوظة .مصؿا ماظؿأثري ماظذي مميؽن مأن مؼؿؾؼاهم
اجملؿؿعم؟مععمادؿؼاللماظؾالدمغشأتمظدؼـامدوظةمورـقةمأسؼؾتماظدوظةماظؽوظوغقاظقة،م
وباظؾداػةمطانمعنماظضروريمأنممتارسمذرطماظلقادةماظذيممتمترذيؿهممبفالماٌعرصة.م
صؽقفممتّتمإذنمػقؽؾةماجملالماٌعريفم؟م
*أدؿاذماظؿعؾقمماظعاظي،مجاععةموػران،مباحثمعشاركميفمعرطزماظؾقثميفماألغـروبوظوجقاماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقة،م
وػران،ماىزائر.
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سـد ماظـظر ميف ماإلصالح ماىاععي مظعام م ،1791مو مطذا ماٌشارؼع ماٌؼرتحة معا مبنيم
1791-1791مميؽنمأنمغلؿكرجمبعضماالواػات:م
عامميؽنمعالحظؿهمجقدامػومعامؼرؼدمأصقابماظؼرارماظوصولمإظقه.مؼوجدميفماظـظامم
اظرتبويماظػرغليماظؿؼؾقديمسؿوعامصصلمبنيمسؾومماجملؿؿعموسؾومماظطؾقعة.مؼعودمعـلم
ػذاماظؿؼلقممإديمصؾلػةماٌعرصةماظغربقة،مباظرشممعنمأغّفامتعربمبشؽلمعامسنماظؿؼاظقدم
اظعربقةماإلدالعقة.مدـرىمطقف ماختذتماظدولماظورـقةمايدؼـةمعوضعامهلامإزاءمػذهم
اهلقؽؾةمجملالماٌعرصةمبعدمأنمشقّرتموسدّظتمعـفا،محقثماغؼلممػذاماجملالمصعؾقام
إديمأمنوذجنيمأدادقني:مأمنوذجمػوؼاتيمإنمملمغؼلمثؼاصقامخيضعمظشرطماظلقادة،م
وأمنوذجمتـؿويمميقلمإديماظػعاظقةماالضؿصادؼةمومعواطؾةماظؿفربةماظعاٌقةم.م
طقفمؼعؿلمػاذانماظـؿوذجانم؟
دـفدمضؿنماظـؿوذجماهلوؼاتيمعوادًامعـلماظػؾلػةموماظؿارؼخمومسؾومماظدؼنموماظؾغةم
اظورـقة وماظرتبقةماٌدغقة،موصقهمتؿدخلماظدوظةماظورـقةمبطرؼؼؿفاميفمصـاسةماظرباعج،م
حقثمتعؿلمسؾىمتربؼرمذظكميفمشاظبماألحقان.مومميؽنمصفم ماظغؿوضماظذيمؼؽؿـفم
عوضوساتمتؾكماٌوادمسـدماظـظرميفمحمؿوؼاتفا.مؼؽؿنماٌشؽلميفماظرداظةماظيتمترؼدم
اظدوظة ممترؼرػا مو مهؼقؼفا مأدادا معن مخالل مػذه ماٌواد .مأعا ماألمنوذج ماظـاغي مصفوم
األمنوذج ماظؿـؿوي ،مصاٌدردة مسؾقفا مأن متضؿن ماظوزائف ماظؿؼؾقدؼة مظؿفقؽة ماىقلم
اظـاذئ مظؾؿعؾقم ماىاععي مطي مؼشارك ميف ماظعؿؾقة ماظؿـؿوؼة ،و مؼلؿفقب مٌؿطؾؾاتم
اجملؿؿع.مظؼدممتّماخؿزالماظعؾومماظطؾقعقةميفماظؿؽـوظوجقامبفدفمتؽوؼنماظؿؽـوضرارقنيم
و ماٌفـددني مواألرؾاء مو ماظؿؼـقني موشريػم .متضطؾع ماظعؾوم ماالضؿصادؼة مضؿن ماظعؾومم
االجؿؿاسقة مبؿقؼقق معـل مػذا ماهلدف ،مطؿا مػو مايال مباظـلؾة مظعؾم ماالجؿؿاعم م
أوماظؾغاتماألجـؾقةم(اظرتذيةمبغرضمغؼلماظؿؽـوظوجقا).م
و سـدمضراءةماٌشروعماالبؿدائيمظإلصالحمظعامم ،1791مغرىمايدؼثمسنمحذفم
تعؾقم ماظؾغات ماألجـؾقة موتعوؼضفا مبؿعؾقم ماظرتذية مطي متلؿفقب مظؾؿؿطؾؾاتم
االضؿصادؼةموماظؿفارةماظدوظقة،مأيمغعؾّمماظؾغاتماألجـؾقةمبغرضماظرتذيةمظقسمإالّ.م
ندماألمنوذجنيمضؿنماظربغاعج ماًاصمبإسادةماهلقؽؾة:ماظعؾومماظيت متؿصلمبشرطم
اظلقادة موتعـى مأدادا مباهلوؼة ،مثمّ ماظعؾوم ماظيت متضطؾع ممبفام ماظؿـؿقة ماالضؿصادؼة،م
وتؿؿقور محول مبرادؼغم مآخر .مو مسؾقه مدوف مغالحظ مو مٌدة مروؼؾة مأن مطل معا مارتؾطم
باهلو ؼةممتّمردّهمإديماظؿارؼخماظذيمحددتموزقػؿهميفمإضػاءماظشرسقةمظألعة.مصاظؿارؼخم
ػوماظذي مؼضػيماظشرسقةماظؿارخيقةمظؾدوظة.مأعاماألمنوذجماظؿـؿويمصقعودمإديممنوذجم م
اظؿؼـويمأو ماظؿؽـوضراري،موماظعؾومماالضؿصادؼةمػي معامؼلاسدهمسؾىمأخذمعؽاغؿه ميفم
اٌؼامماألول.
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ال مند معـل مػذه ماياظة ميف ماىزائر مصؼط ،مبل مباإلعؽان مأن مندػا ميف مجفاتم
أخرى معن ماظعامل .مصعـدعا مغؿلاءل مسن ماإلؼدؼوظوجقا ميف ماظعامل ماظعربي موسن ماظؿػؽريم
حوهلامدـفدمثالثةمعالعحمإؼدؼوظوجقةمعؿعاضؾةم،مإذمؼؿقدّثمسؾداهللماظعروي 1مسؾىم
دؾقلماٌـالمسنمثالثةمعالعحمػيم:ماظػؼقه،ماظؾقرباظيمواظؿؼـوي.مؼؼصد مباظػؼقهماٌػيتم
أو مرجل ماظدؼن ،مو مباظؾقرباظي مذظك ماظذي مؼعؿل موصق مإؼدؼوظوجقة ماظؼاغون مو مدوظةم
اظؼاغون ،مصقؿا مؼشؿغل ماظؿؼـوي موصق مأمنوذج ماالضؿصاد .مو معا مػو معالحظ مأن متفؿقشام
غلؾقا مأُيِق مبرجل ماظدؼن مألغـا مدـراه مؼعؿل مباظـؿوذج ماهلوؼاتي ،مو مدـؿابع مطقفم
دقربزمصقؿامبعد.معسّمأمنوذجماظؾقرباظيمتفؿقشمآخر،مومذيءمعـهمأيقمباظؾقرباظيمعنم
جفةماظػؾلػةموماظؼاغونموشريػؿا.

الشعبوي و التقنوي
ميؽنمأنمؼؿدخّلمعؾؿحمآخر،مإغهمعؾؿحماظشعؾوي،موػوماٌؾؿحماظذيمملمؼؿقدّثم
سـهمسؾداهللماظعرويم،مألنّمػذاماألخريمؼؽؿبماغطالضامعنمتارؼخماٌغربماألضصى،موضدم
بدامظهمأغهمالمحيقلمإديمذيء.مربّؿامطاغتمػـاكمأذقاءمأخرىمذاتمأػؿقةمباٌغربم
األضصى،مإالّمأغه ميفماىزائرمسؿوعاموموصقماظؿقؾقلمتؽوّغتماظػؽرة مأدادامععمايرطةم
اظورـقة.مموباظؿاظيمتشؽّؾتماظؿؼاظقدماظشعؾوؼة،مومػيمضوؼةمومجيبمأخذػامبايلؾان،م
ومدوفمغرىمصعؾقامأنّماظشعؾويمدقلريمبرادؼغمماهلوؼة،مومػوماظذيمدقعقدماالسؿؾارم
ظؾؿارؼخ مودقوزّػه معع معواد مأخرى معـل ماظعؾوم ماظدؼـقة ،اظػؾلػة ،ماظرتبقة ماٌدغقةم
وشريػامعنماٌوادمذاتماظعالضةمبؿؽوؼنماهلوؼّة.

ما املقصود بالشعبوي ؟

إغّهمذظكماٌؿػؿحمسؾىمايداثةمومسؾىماظعاملمايدؼثمشريماغهمحيؿاطمعـه،مصفوم
حيؿاجمإديمأنمؼؽونمظهمضدعاميفماٌاضي .مجيبميفمغظرهماحملاصظةمسؾىمضقمماظشعب،م
هلذاماظلؾبمطانماظؿارؼخمعفؿّامباظـلؾةمإظقه،موطذظكمذعؾيتمسؾومماظدؼنموماظػؾلػةم
اظؾّؿنيممتّمتؼؾقصفؿامواضعقامإديمعقؿاصقزؼؼام"ورـقة"محؿىمالمتؽوغامعوادمشربقةمأطـر،م
واظشيءمذاتهمؼلريمسؾىمطلمعنماألدبموماظؾغةماظعربقة.مصؿعماألدبمدوفمغػعلمعام
توجب مصعؾه مباألدب ماظورين مواظؾغة ماظعربقة ،مألن مظؾغات ماألجـؾقة موزقػة مأخرى.م
وسؾقه مدقػرض مطلّ معن ماظؿؼـوي مو ماظشعؾوي موجودػؿا معع متفؿقش مظرجل ماظدؼنم
 1مسؾداهللماظعروي،ماإلؼدؼوظوجقاماظعربقةماٌعاصرة،متعرؼب:محمؿدمسقؿاغي،موتؼدؼممعؽلقم مرودغلون،مبريوت،م
دارمايؼقؼةمظؾطؾاسةمواظـشر،م.1791
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واظؾقرباظي مو مباظـفاؼة مدقفقؿن معؾؿح مطل معن ماظشعؾوي مو ماظؿؼـوي مسؾى ماٌشفدم
اإلؼدؼوظوجيموماٌؤدلاتي.
ؼوجدمسددمعنماظعؾومماظيتمتشؿغلموصقماألمنوذجنيمععا،مصاذامأخذغاماظؼاغونمسؾىم
دؾقلماٌـال،موماظؼاغونماظوضعيمباظؿقدؼد،مصإغـامغشؿغلموصقماألمنوذجماظؿؼـوي.موأعّام
إذامتوجّفـا محنوماظشرؼعةم،مصإغـا مدـؼرتبمعنماألمنوذجماظشعؾويمأطـر.مغالحظماألعرم
ذاتهمباظـلؾةمظعؾمماظـػس،مألغهميفماظؾقظةماظيتمحيؿاجمصقفاماظشعؾويمإديمسؾومماظرتبقةم
"عنمأجلمتؽوؼنماظشكصقة"مدؿُلؿعؿلمػذهماٌادةماظعؾؿقةمأداة مألجلمهؼققمشاؼاتم
ترتؾط مباهلوؼة .موإذا معا مغظرغا مإدي مسؾم ماظـػس ماظعقادي مو مسؾم ماظـػس ماظعؿل ،مصؿنم
اظؾدؼفي مأنمتؽونمهلؿاموزائفمأخرىمتـػعماألمنوذجماظؿـؿوي،مطؿامأنّمػـاكمذعبم
متّمغلقاغفامٌدةمروؼؾةم .مومعنمجفةمأخرىمندمأنّمأصقابماظؼرار مضدماحؿاروا معنم
بعض ماظشعب مطعؾم ماألغـروبوظوجقا م(اظـظر مإظقه مسؾى مأغّه مأضرب مإدي ماإلثـوشراصقام
االدؿعؿارؼة)مأوماظعؾومماظلقادقةمبلؾبمدواصعمميؽنمتؾؿّلفا،موهلذاممتّمتفؿقشمػذهم
اظشعب ماظعؾؿقة .مظلـا مأعام مبرادؼغؿات مإبقلؿؿقة معن ماظـاحقة ماظعؿؾقة ،محبقث مأنّم
رؾقعةماٌعرصةم ػيماظيتمهددماظلؼفماٌرادماظوصولمإظقه،مومظقلتماظرػاغاتماٌعرصقةم
ػيماظيتمهدّدماألػدافمبلماظربادؼغؿاتماالجؿؿاسقة،مومػيماظػؽرةماظيتمادؿؾفؿؿفام
عنمروالنمشاردقا موبقاجي 2مسـدعامسؾّؼامسؾىمطؿابم"بـقةماظـوراتماظعؾؿقة"مظؿوعاسم
طوػن 3ومصؽرتهمسنماظربادؼغم.مإغّفاماظضرورةماٌؤدلاتقةماظيتمتؿدخلمأطـرمعنماظرػانم
اإلبلؿؿوظوجي مأو ماٌعاؼري ماًاصة مبؿطوّر ماظعؾم .مإنّ ماظرػان ماإلبلؿؿوظوجي مال مؼؼرّرم
اواهماظعؾوم،مبلمحننمأعاممأعاممأدىةمظؾؿفالماٌعريف.
يف ماجملؿؿعات ماظيت ممتؿؾك متؼاظقد م"عؤدّلاتقة" مممؿدّة ميف ماظزعن ،مدـفد مأنّم
عؤدّلاتفا مضدمأخذتماظوضت ماظؽايفمطي متؿأضؾمم.مصاظعؾممواظـؼاصةمواىاععةمواٌدردةم
أخذتمطؾّفاماظوضتماظؽايفمظؿقؼّقمادؿؼالظقؿفاماظـلؾقة،مومتؾثّمغػوذػاموتؽوّنمظـػلفام
ودائلماظؽػاحمعنمأجلمصرضماٌعقارماإلبلؿؿوظوجي.مال مميؽنمأنمحيدثمعـلمػذام
باظـلؾةمظدولمورـقةمغاذؽةمطاىزائر،مخاصةمخاللماظلـواتماألوديمظالدؿؼالل ،مشريم
أنّماٌلأظةمسرصتمثوراتمبداؼةمعنماظـؿاغقـات.

Piaget, J. et Garcia, R. Psychogenèse et histoire des sciences, Paris: Flammarion. 1983

3مطوػن،متوعاس،مبـقةماظـوراتماظعؾؿقة،مترذية:مسؾيمغعؿة،مبريوت،مدارمايداثة.1791 ،
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املنظومة الرتبووة و انتشار املدّ اإلسالمي  :عودة هيمنة الفقيه
بـفاؼةماظـؿاغقـقاتموخاللماظؿلعقـقات معنماظؼرنماٌاضي مسرفماظـظامماظلقاديم
أزعة مسؿقؼة ،مإغّفا مأزعة ماظشعؾوؼة ،محقث مذفد ماألمنوذج ماهلوؼاتي متغقريات .مصإذام
متؽّنماظشعؾويميدّماآلنمعنماظؿقؽّمميف معؽوّغاتماهلوؼةمووجدمدسؿامعنمضؾلماظؼوىم
االجؿؿاسقة ماظيت مطاغت متوزّف ماهلوؼة معـفا ماظؿقار ماإلدالعي مواظؿقار ماظورين-م
اإلدالعي،مععمضؿانمذيءمعنماظؿواصقمهلذهماظؽؿؾةمبإضاصةمٌلةمعن مايداثة،مصإنّم
األزعة مدؿػؿح ماظطرؼق مجملؿوسة معن ماظؿغريات ماظيت مدؿطال ماظؿوازغات مو معوازؼنم
اظؼوى.هلذامرأؼـامأنمسؾومماظدؼنمأصؾقتمتطؿحمإديماحؿاللمعؽانماظؿارؼخمطأمنوذجم
جدؼد .مإنّ مصعود مايرطة ماإلدالعقة مواألصوظقة ماظدؼـقة ميف ماجملؿؿع ممبا ميف مذظكم
اٌدارسم،موخاصةمعـفامتؾكماظيتمأصؾقتمتـظرمإديمطلّمذيءمعنمزاوؼةماظدؼن ،ضدم
أصضىمسؾىمعا مؼؾدومإديماػؿزازمعوضع ماظشعؾوي.مسادماظػؼقهمإديماظصفماألول،مومطانم
األعرمأطـرمدفوظةمألنّ ماظؿؼادمماظضؿينمظؾلؾطماظذيمحدثمسؼبماالدؿؼالل،مجعلم
ورثة مذيعقة ماظعؾؿاء مؼؿوظّون ميف مأشؾب ماألحقان ماإلذراف مسؾى ماٌؤدلات ماظـؼاصقةم
واظرتبوؼة.مظؼدمشقّروامعنمعواضػفمموحادوامسنمتعاظقممابنمبادؼس،مصالمميؽن،مواياظةم
ػذه ،ماسؿؾارػم مورثة مألغفم ممل مؼؿقرّطوا مضؿن معقزان ماظؼوى ماظلائد مداخل مايرطةم
اظورـقة،مبلمضؿنمدقاقمعغاؼرماتلممبرػاغاتمجدؼدة،موػومعامدصعفممإديماظؾقثمسنم
هاظػاتمأخرىمأصؾقتمممؽـةمبػعلمتعرؼبماٌـظوعةماظرتبوؼةمواظؿعاونماظـؼايفمععم
اٌشرق ماظعربي .مأحدثت معـل مػذه ماظؿقاظػات متأثريا مسؾى مسؾى متطوّر مايؼل ماظـؼايفم
واظرتبوي.م
يفماظؾداؼة،موؾّتماألزعةميفماالغؽؿاشماالضؿصاديموطانمظذظكمأثرمسؾىماألمنوذجم
اظؿؼـوي ،مصأصؾح ماظػؼقه مؼصعّد معن مضغوره مسؾى ماظؿؼـوي موؼػرض مسؾقه ماظؿصوّرم
اإلدالعيمظالضؿصادمدعىماظػؼقه،معنمخاللماظػؿاوى ،مظػرضمععاؼريهمسؾىماالضؿصاد،م
شريمأنّموـقدماجملؿؿعمضدماإلرػابمخاصةموسودةمأدعارماحملروضاتمإديماالرتػاعم
داػؿا،مذقؽامعاميفمإصشال،ماٌشروعماإلدالعوي.موعع مذظكمطاغتمآثارمػذاماٌشروعم
سؾىماٌـظوعةماظرتبوؼةمسؿقؼة،موميؽنمعالحظؿفامعنمخاللماظطرؼؼةماظيتمؼلؿؿرّمبفام
تؼدؼمماظدروسموطذامحمؿوؼاتمبعضماظرباعجماظدرادقةمواظؽؿبماٌدردقة.م
باظرشم معن ماظؿعدؼالت ماظيت معلت ماظرباعج م ،مادؿؿرت ماٌدردة ميف ماظؽـري معنم
اياالتميفمبثّمردائلمحماصظةمودوشؿائقة.موصلماألعرمإديمهوؼلمبعضمعنماظدروسم
و مباًصوص ماظرؼاضقات مإدي محؾؼات مدؼـقة .مصاٌدردة ماىزائرؼة مظقلت مطذظك موضدم
متؽّـتمعنمعؼاوعةمتؾكماالسؿداءاتماظيتمعلّتمبعضامعنمعفاعفا.محاصظتمبػضلمضلمم
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عنمإراراتفامسؾىمجزءمعنمعلاراتفاماظؿعؾقؿقةموسؾىمايدّماألدغىمعنماظورـقةموماظػؽرم
اظـؼدي.4مإذامملمتؿؿؽّنمطلمعنماٌدردةموماىاععةمعنمأنمترتؼقامإديمعلؿوىماٌؤدلاتم
ايؼقؼقةمإالّمأنّمذظكمالمؼعينمأغفؿامصؼدتامحقوؼّؿفؿامومادؿؼالظقّؿفؿا.مصؽانمالبدمعنم
اظربطمبنيمعامطانمحيدثمباىزائرموبنيماالواػاتماٌعاصرةميفماظعاملماظعربي،مألنم
أحدمأطربماظلفاالتماظيتمطاغتمتُدارمبداؼةمعنمدـواتماظؿلعقـاتمإديمدـةماألظػنيم
متقورتمحولمضرورةمتغقريماٌدردة.م
عع ماألحداث ماظرتاجقدؼة ماظيت مسرصؿفا ماظؾالد ،مزفرت مأزعة موسي محول مدورم
اٌدردة وماٌكاررماظيتمضدمتـفممسنمادؿكداعاتفا.مدققاولمععدّوماظرباعجمأنمؼؼدّعوام
ضؿنما ٌوادماظؿعؾقؿقةمعؽاغاموادعامظؾؿعرصةماظعاٌقةموماظعؼالغقةموماظؿػؽريماظـؼدي.مومضدم
متّ متـصقبمىانمإلصالحماٌـظوعةماظرتبوؼة مأدػرتمسنمتعدؼلمظؾرباعجمواضرتاحمطؿبم
عدردقةمجدؼدة .مدقؿمّ مطذظكمإسادةمتـشقطمأمنوذجماظؿارؼخ 5ععمحماوظةمربطهمبوزقػةم
غؼدؼةمأطـرمصأطـر.م
متتّمخاللمػذهماظػرتةمحماوظةمإسادةماعؿالكماظؿارؼخماظورين،مغرىمذظكمعنمخاللم
اظؽؿب ماٌدردقة موضؿن مأجقاهلا ماٌكؿؾػة .مدقُعاد ماالسؿؾار مظؾؿارؼخ ماظؼدؼم ،مودقشفدم
اظؿارؼخ ماظورين مدجما مظؾؾعد ماظرببري مواظؾعد ماظعربي ماإلدالعي مواظؾعد ماظعـؿاغي ،مععم
حماوظةمإلدراجماظؾعدماالدؿعؿاري،مشريمأنّماظعؿؾقةمملمتؿقؼّقممتاعامبلؾبمتؾاؼنميفم
وجفات ماظـظر .مدؿؿمّ محماوظة متغقري مبرغاعج ماظػؾلػة محبقث متدرّس مػذه ماٌادة ميفم
اىزائرمعـؾؿامتدرّسميف ماظعاملمبدالمعنمتدرؼلفاميفمذؽلمسؾممطالممعؼـّع.مأعّاماظرتبقةم
اٌدغقةمصإنّمطؿؾفاماٌدردقةماىدؼدةمملمتعؿلمبعدمسؾىمصصلماألخالقمسنماظدؼنمرشمم
بعض ماظؿقلّن ميف مبراجمفا .معا مغشعر مبه مجقدا مػو مأنّ مسؾوم ماظدؼن مضد متعذّر مسؾقفام
اظؿكؾّي مسن ماظػضاء ماظلقادي ،مصفـاك مجمفودات مظؿقلني ماظؽؿب ماٌدردقة مظؾرتبقةم
اٌدغقة،مظؽنمطلّمذيءمؼؿمّمتربؼرهمدؼـقا،مصدرسماظـظاصةمعـالمالمميؽنمأنمؼؼدّممدونم
االدؿـادمإديمآؼةمضرآغقةمأومحدؼثمغؾوي.مويفماٌؼابلمندمأنّ ماظرباعجماظؿوغلقةمسؾىم
دؾقلماٌـالمهدثمصصالمبنيماظرتبقةماٌدغقةمواظرتبقةماظدؼـقةموالمتضػيمذرسقةمدؼـقةم
سؾىماألخالقماٌدغقة.م
اغطالضامعنماألحداثماياظقةماظيتمؼشفدػاماظعاملماظعربيموماظؿطوراتماياصؾةميفم
4مشاظؾامعامطانمؼُؼالمأنّماٌدردةمعفدتماظلؾقلمظإلرػاب.
Remaoun, H. « L’Etat national et sa mémoire: le paradigme histoire », in Remaoun-
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Benghabrit, Nouria et Haddab, Mustapha (dir), l’Algérie, 50 ans après. Etat des savoirs en
Sciences Sociales et Humaines, 1954-2004. Oran, éditions CRASC ,2008.
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اىزائرمػـاكمأعرميفمررؼؼهمإديمايدوثم،مصـقنمأعاممإصالحاتمملمؼؿممإنازػامطؾّقام
عـذ مبداؼة ماظـفضة .مإنّ ماظـفضة مذيء مشري معؽؿؿل مسـدغا ،مصؼد متـاضشـا مطـريا محولم
اظـفضةمومعاردـاماظؼؾقلمعـفام.مملمتؽنمظـاماظؼدرةمسؾىمإنازماظؿقدؼثمايؼقؼي.مػلم
بإعؽانماألحداثماىارؼةمحاظقامأنمتؤدّيمإديمتغقريمعا؟مػلمؼؿؿؽّنمايراكماظؼادممعنم
سؿقماجملؿؿع،مأؼنمتؿمّمعؼاربةماظشأنماظلقاديمخارجماظػضاءماظدؼين،موحقثمتػرضم
علأظةماظشؾابمذاتفامبؼوة،معنمصؿحمآصاقمجدؼدة؟مػلمػذامممؽنمأممشريمممؽنم؟مؼؾؼىم
اظلؤالمعػؿوحامدائؿا.ميفمطلماألحوال،مػـاك مصاسؾونميفماظؾعؾةموسؾقفممدـعؿؿدمسؾىم
اٌلؿويماظػؽريمخاصة .محيضرغيماظعؿلماظذيمضاممبهمسؾيماظؽـز 6محولمحاظةماظعؾومم
االجؿؿاسقةميفماظعاملماظعربي،محقثمطشفمسن مثالثةمعالعحمجاععقةميفمجمالماظعؾومم
االجؿؿاسقةم:ماألطادميي،ماًؾريمومأخرياماٌؾؿزم،متؾكمػي مخالصةمعامػومعوجودميفم
جفاتمأخرى معنماظعامل.ميف ماٌؼابلمظدىماظعؾومماالجؿؿاسقةمررؼقمروؼلمسؾقفامأنم
تلؾؽهمطي متربزمحؼقؼةميف مجمؿؿعاتـا .موعنموجفةماظـظرمػذه ،مصإن معصريماٌـظوعةم
اظرتبوؼةمعنماظطورماالبؿدائيمإديماظطورماىاععيمدقؽونمحامسا.
معامل بيبليوغراػية
- El –Kenz, A. «Les sciences sociales dans les pays arabes : cadre
pour une recherche», in Remaoun-Benghabrit, Nouria et Haddab,
Mustapha (dir), l’Algérie, 50 ans après. Etat des savoirs en Sciences
Sociales et Humaines, 1954-2004. Oran, éditions CRASC, 2008.
-Insaniyat, (Revue algérienne d’anthropologie et de sciences sociales, éditée par le Crasc) N°3 (1997)/ N°19 (2003).
- Remaoun, H. « Le Maghreb comme communauté imaginé », in
Insaniyat (Revue algérienne d’anthropologie et de sciences sociales,
éditée par le Crasc, Oran, Algérie), n° 47-48, janvier- juin 2010.
- Remaoun, H. « L’Etat national et sa mémoire: le paradigme histoire », in Remaoun-Benghabrit, Nouria et Haddab, Mustapha (dir),
l’Algérie, 50 ans après. Etat des savoirs en Sciences Sociales et Humaines, 1954-2004. Oran, éditions CRASC ,2008.
- Remaoun, H. « L’enseignement de la Guerre de libération nationale (1954-1962), dans les anciens et les nouveaux manuels algériens
El –Kenz, A. «Les sciences sociales dans les pays arabes : cadre pour une recherche», in

6

Remaoun-Benghabrit, Nouria et Haddab, Mustapha (dir), l’Algérie, 50 ans après. Etat des
savoirs en Sciences Sociales et Humaines, 1954-2004. Oran, éditions CRASC ,2008.

31

حسن رمعون
d’histoire. Un enjeu pour la citoyenneté », in Tréma n° 29/mars 2008.
(Version en langue arabe, in Insaniyat n° 39-40, janvier- juin 2008
(vol XII 1,2).
- Remaoun, H. « Les pratiques historiographiques dans l’Algérie
post-indépendante et leurs relations aux traditions historiographiques
coloniale et nationaliste», in Bargaoui, S et Remaoun, مH (coordination). Savoir historiques au Maghreb, Editions Crasc, 2006.
- Remaoun, H. « Les enquêtes sur la société et recherches empiriques à des fins de gouvernance en Algérie : éléments pour un état
des lieux », in Insaniyat n° 27, janvier- mars 2005.م
- Remaoun, H. « L’enseignement de l’histoire de la Guerre de libération nationale à travers une lecture des manuels scolaires algériens », in International Textbook Research (George –Eckert- Institut,
Braunshweig), n°1, vol.26, 2004.
- Remaoun, H. « Les historiens algériens issus du Mouvement national », in Insaniyat n° 25-26, juillet- décembre 2004.
- Remaoun, H. « L’intervention institutionnelle et son impact sur la
pratique historiographique en Algérie : La politique « d’Ecriture et de
Réécriture de l’histoire », tendences et contre-tendences », in Insaniyat n° 19-20, janvier- juin 2003.م
- Remaoun, H. « L’école, histoire et enjeux institutionnels dans
l’Algérie indépendante », in Les temps modernes, n° 580, février
1995, cf aussi Elites et enjeux institutionnels, Alger, Réflexions –
Casbah, 1997.
- Remaoun, H. « مHistoire nationale et pratiques politicoidentitaires. Une lecture des manuels officiels en usage dans l’école
algérienne », in Marouf, N. et Carpentier, C. (dir), Ecole, langue,
identités, Paris, l’Harmattan, 1997. (Version en langue arabe, in Insaniyat, n°3 (Hiver 1997).
- Piaget, J. et Garcia R .Psychogenèse et histoire des sciences,
Paris, Flammarion. 1983.

م، متعرؼب محمؿد مسقؿاغي، ماإلؼدؼوظوجقا ماظعربقة ماٌعاصرة، مسؾداهلل م، ماظعرويم.1791م،مدارمايؼقؼةمظؾطؾاسةمواظـشر،مبريوت،وتؼدؼممعؽلقممرودغلون
 مدارم، مبريوت، مترذية مسؾي مغعؿة، مبـقة ماظـورات ماظعؾؿقة، متوعاس، مطوػن.1791م،ايداثة
 عبد القادر مالفي: ترمجة
 حممد غامل:مراجعة
32

