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خدًَة اًخلََدي واحلدايث ،كراءت يف حتََي "حٌلل قرًد"
ًثيائَة اًثاتت واملخحول يف اًحًِة اًثلافِة اجلزائرًة.
د .زاوي فىروين  -خامـة س َدي تَـحاس -اجلزائر

املَخط :

خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائر

The objective that we aim through this
communication aims to question on one of
the foundations of anthropological project
proposed by Djamel Guerid ,this project
which is essentially based on the concept
of "cultural duality." For him the Algerian
society is double: modernist and
traditionalist that efforts to impose the
modernist society have in fact produced
the opposite. Certainly, it is cultural in
the anthropological sense of the term, but
it is clearly manifested through the daily
action of individuals and social groups.
Recalling. Rightly, it is réapproprié this
concept belonging to the philosophical
traditions,
sociological
and
anthropological, to better the redefine and
apply in its empirical studies on a wide
variety of objects. Where we can say that
it has participated in the attempt of the
foundation of a local épistémè .This
épistémè which we are lacking in the Arab
world.
This approach fits in the constitutive
movement and of cumulative scientific
productions in the field of anthropology in
Algeria. It is a desire to base an
anthropology of practice guided by a
vision the epistemological sharpened and
revisit, in view of the creation of a new
anthropology which would be breaking
with what was current and conventional.
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اكن اًِدف من ُذٍ املداخةل ُو اؤؿادت كراءت
ألحدى دؿامئ املرشوع الاهرثتوًويج اذلي اكرتحَ
"حٌلل قرًد"ُ ،ذا الاخري اذلي ٍرحىز ؿىل
مفِوم مرنزي ُو "اًثيائَة اًثلافِة" .فداًًس حة هل
اجملمتؽ اجلزايئ ُو جممتؽ زيايئ :حدايث وثلََدي،
ولك احملاوالث اًيت ظحلت ًخحدًثَ فضَت ،تي
اكهت ًِا هخاجئ ؾىس َة .أبهَد أبن ُذٍ اًثيائَة يه
زلافِة ابملـىن الاهرثتوًويج اًرصحيً ،ىهنا حمتؼِر
توضوخ من خالل ا ألفـال اًَومِة ًالفراد
وادلاؿاث الاحامتؾَة .وابًرمغ من أبن "حٌلل
قرًد" كد اس خـار املفِوم من ختععاث أبخرى
مثي اًفَسفة وؿمل الاحامتع والاهرثتوًوحِا ،اؤال
أبهَ أبظحف ؿَهيا ملسة احملًل ًيك ًعحلِا يف حبوزَ
املَداهَة اًيت أبحراُا ؿىل كعاع واسؽ من جماالث
احلَات الاحامتؾَة .وُو الامر اذلي جيـَيا جنزم
أبهَ سامه يف مسـى ثبأسُس التُس متوًوحِا حمًل،
حنن اًحاحثون اًـرة تبأمس احلاخة ؤاًََ.
ُذا املسـى جيسد حرنة تيائَة وحرايمَة جملمي
املـارف اًـَمَة يف احللي الاهرثوتوًويج
اجلزائري ،اهَ خيط رقحة وؤارادت يف وضؽ أبسس
ألهرثتوًوحِا املٌلرسة املَداهَة ًىهنا موهجة جرؤًة
اتُس متوًوحِة دكِلة ووحهية ًخىون اٌَحية
الاوىل الهرثتوًوحِا خدًدت جتسد اًلعَـة مؽ ما
ُو ثوفِلي.

Abstract :

خدًَة اًخلََدي واحلدايث ،كراءت يف حتََي"حٌلل قرًد" ًثيائَة اًثاتت واملخحول يف اًحًِة اًثلافِة اجلزائرًة ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ملدمة:
اؤن اٍمتـن يف أبفاكر "حٌلل قرًد" يف س َاق اًسـي اًراُن اؤىل اؤؿادت اًيؼر يف مفِوم
اًثلافة وحتدًد ظحَـة اًحًِة اًثلافِة يف حزائر ما تـد الاس خلاللً ،حدو ٌَوُةل ا ألوىل
موكفا هلداي ال ًخـدى هعاق اًخذنري تبأفاكر ومفاُمي أبحد أبمه املـامل اًيت ؾرفهتا
الاهرثوتوًوحِا يف اجلزائر ،ابؾخحار أبن اًًسق اًيؼري دلال قرًد ُو من هجة ،هخاح ملا كام
تَ اًحاحر من اس خلراءاث يف اًفىر الاهرثتوًويج اًـاملي ،ومن هجة أبخرى هخاح الحذاكك
ابًواكؽ املَداين من خالل دراساث حلََة مثي دراسة "اًعياؿة واجملمتؽ" يف هناًة
اًس حـَياث .ونذا مـاًية دراساث أبخرى كام هبا ابحثون حزائرًون .
ًىن ،وؿىل اًرمغ من ؿدم انامتل أبفاكر "حٌلل قرًد" وركهيا ملعاف اًيؼرًة ،وؿىل
اًرمغ من افذلادُا ًضموًَة اًًسق اًخفسريي امللدم ،فال ًًدلي أبن حىون ُذٍ املـعَاث
مدؿات الؤٌُلًِا أبو اؤسلاظِا من دائرت هلاصاثيا اًراُية ،ذكل أبن أبفاكرٍ ثربز مالمح اًحًِة
اًثلافِة اجلزائرًة مبخخَف جتََاهتا وفروؾِا وخعوظا ما ًخعي ابًرموز واًلمي اًيت مازًت
مذوكةل يف أبقوار اًيفوس ومؤثرت فامي ًعدر ؾن االؤوسان اجلزائري املـارص من مواكف
و أبمناط اًسَوك.
مث اؤذا اكهت االؤصاكًَة احملورًة املعروحة حاًَا ؿىل ظاوةل هلاش املَخلى ادلويل ا ألول
حول الاهرثوتوًوحِا اًـرتَة خالل هعف كرن من اًزمن ،ثخـَق مبدى اس خـداد أبو كاتََة
الاهرثوتوًوحِا اًـرتَة الؤتداع فِم خاص و أبظَي ً ؤالرج اًثلايف املادي واًالمادي ٌَضـوة
اًـرتَة .فاؤهَ ملن صبأن أبفاكر "حٌلل قرًد"  -وُو الاجن اًحار ملدًية ثسىرت  -يف ُذا اجملال
وثعوراثَ أبن جتَة وسخِا ؾن خاهة من ُذا اًدساؤل ،مما ًربر يف هؼران رضورت اُامتم
وحمثني ما كدمَ "حٌلل قرًد" من اؤسِاماث يف حنت مـامل الاهرثوتوًوحِا اجلزائرًة املـارصت
وما خَط اؤًََ من اس خًذاخاث ؿىل مس خوى حتدًد ظحَـة اًحًِة اًثلافِة اجلزائرًة.
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 -1حٌلل قرًد الاوسان :
ودل "حٌلل ادلٍن قرًد" يف حوان من س ية  1943تعوًلة والًة ثسىرت ،يف ؿائةل
مـروفة تـمل أبَُِا ،وماكىهتا يف اكمي امليعلة ،حِر اكن خدٍ "احلسُين" كدي ثلدلٍ همام
احملامات مـٌَل ًدرس اٌَلة اًـرتَة واًفلَ جزاوًة "ظوًلة" .ووادلٍ "اًِامشي" اكن ًخلن اٌَلة
اًـرتَة واًلاهون االؤساليم ،فاكن حمي ائامتن اًياس ومسدضارمه يف أبمور اًلضاء والارج.
أبما معَ "ظاحل" فلد اكن من ظَحة خامؽ اًزًخوهة تخووس ،أبما معَ اًثاين "ؾحد اًلادر" فِو
من خريج مـِد اجن ابدٌس تلس يعَية ،اًخحق ابًثورت اًخحرٍرًة ،واسدضِد يف مارس
.1958
أبما حىوًيَ فلد ثـمل "حٌلل قرًد" يف املدرسة اًلر أبهَة واملدرسة اًفروس َة ،حِر جنح
يف  1956ابالًخحاق ابملس خوى اًس ية اًسادسة ٌَمـاُد ،تثاهوًة "فرىىو -اسالمِة" بأٍن
حتعي ؿىل صِادت اًحاكًوراي س ية ًََ ،1963خحق جبامـة اجلزائر ختعط ؿمل اًيفس ،كدي
أبن حيول هنائَا اؤىل ؿمل الاحامتع ،تـد خترخَ تد أب مزاوةل همية اًخدرٌس تيفس اجلامـة تعفذَ
مـَد س ية  ،1968أبٍن ثـرف ؿىل "تَار توردًو" Pierre Bourdieuوحون تَار
جرًون" ًًَ ،Jean-Pierre Briandذلي س ية  1973اؤىل خامـة وُران كأس خاذ ؿمل
الاحامتع و الاهرثوتوًوحِا .انكش أبظروحة دنخوراٍ حَلة اًثاًثة س ية  1977تحارٌس 77
حول موضوع "هؼام اًخـَمي وؿالكاث هؼام اًخـَمي يف اجلزائرًَ )1(.لوم تـدُا س ية 1994
تيفس اجلامـة مبياكضة أبظروحة دنخوراٍ دوةل حتت ؾيوان "اًخعيَؽ ،اًعحلة اًـامةل وؿمل
الاحامتع ،املثال اجلزائري"( .)2ثلدل اًـدًد من املياظة الأاكدميَة مثي رئُس اجملَس
اًـَمي ملـِد اًـَوم الاحامتؾَة جبامـة وُران  .1984 – 1982واجملَس اًـَمي ملرنز
اًححوج الاهرثتوًوحِة والاحامتؾَة واًثلافِة . 1997 – 1992 crasc
ؾرف "حٌلل قرًد" يف تداًة مضوارٍ ،هحاحر ،ظاحة افاكر ثلدمِة رادٍاكًَة،نٌل
ؾرف ابجلدًة واًرصامة واًلوت ،ال خيىش يف احلق ًومة المئً ،لدرٍ لك من ثـامي مـَ
ودرس ؾيدٍ ،ؾرف مبححخَ ودمعَ املعَق ٌَعَحة اجلادٍن ،ورفضَ ٌَعَحة كري اجلادٍن،
فِو مل ٍىن ًعَلِم .حرص دامئا ؿىل تر روخ اجلدًة والاس خلالًَة واًيلد يف هفوس
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ظَحخًَ ،لد اكن اس خاذا ال جيامي يف اًـمل ،وال ًلدي الاىهتازًني وال املدسَلني اذلٍن ال
ًححثون اؤال ؿىل اًضِاداث والاًلاة .ذلكل فلد اكهت ؿالكاثَ الاحامتؾَة حمدودت ،ويف
تـغ الاحِان رصاؾَة مؽ مدؾي اًـمل واملخـاملني.
وكد متزيث خشعَة "حٌلل قرًد" ابدلكة واًعاتؽ املهنجي امليؼمًُ ،س يف جمال
اًخدرٌس واًححر اًـَمي حفسة ،وًىن أكسَوة حِات ،فَُس ُياك اخذالف تني
"قرًد" ا ألس خاذ اًحاحر وتني "قرًد" الاوسان ،ومؽ ُذا ٌضِد هل أبظدكائَ وظَحخَ أبن
حِاثَ اكهت دامئا مذجددت( ،)3واكهت دلًَ كدرت فائلة ؿىل اًخـامي جىفاءت مؽ لك
املس خجداث سواء احلَاثَة أبو اًخىٌوًوحِة ،مل ٍىن كرًحا من اًسَعة ،اي سَعة حىت
اًسَعة اًيلاتَة اًيت اكن أبحد بأؾضاهئا يف خامـة اجلزائر ،تي اكن ملاوما ًلك حماوالث
اٍمتََؽ ،اًيت ظاملا اس خخدهما اًيؼام ًخلزمي اجلامـة والاساثذت واًعَحة ،اكن سـََ دامئا
اًخبأهَد ؿىل اًراتعة اًـضوًة اًيت جتمؽ تني اًيخة اجلامـَة واجملمتؽً ،لد اكن ًـخلد رمحَ هللا
ابن جممتـيا ُو تبأمس احلاخة ملـرفة هفسَ موضوؾَا ومحميَا ،الن ُذٍ املـرفة يه رشط
الاص خلال ؿىل هفسَ.
 -2حٌلل قرًد اًحاحر :
ميىٌيا اًلول ابًرمغ من مـارضة اًحـغ وجضىِم اًحـغ ا ألخر أبن الاس خاذ "حٌلل
ادلٍن قرًد" رمحَ هللا ،بأس خاذ ؿمل الاحامتع والاهرثتوًوحِا جبامـة وُرانُ ،و أبحد
املس خًريٍن اذلٍن ثـدى ثبأزريمه اًفىري اؤيل كريمهًَ ،عحح هلم اجتاُا خاظا يف اًعرخ
واًححرٌ ،ضلك مبعدرٍ الاسايس "حٌلل قرًد" ثضخعَخَ و أبفاكرٍ وظروحاثَ اًـدًدت
وتعَحخَ ما تـد اًخدرح ،و أبظدكائَ من اًحاحثني ،ثَارا ملاٍرا يف اًخفىري اًسوس َوًويج
والاهرثتوًويج اجلزائري .
مفيذ تداًخَ اًفىرًة و اًـَمَة الاوىل يف هناًة س حـَياث اًلرن اًـرشٍن ،وضؽ "حٌلل
قرًد" هعة ؾًََِ ُدفا مرنزاي ،حـهل كدَخَ اًيت ال حيَد ؾهنا ،وُو أبن ٍىون معهل وحبثَ
وفىرٍ يف سخِي فِم اذلاث اجلزائرًةُ ،ذا اًفِم اذلي اؾخربٍ أبساس ثلَري وارثلاء اجملمتؽ
واًـَوم الاحامتؾَة يف اجلزائرً .ىن ثرشط اٍن ٍىون فٌِل واكـَا أبي هخاح ًـمي مِداين.
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ومن أبخي حتلِق ُذا اًِدف اًرئُيس ،اخذار "حٌلل قرًد" أبن ًيحاز اؤىل اًفىر
اًيلدي ،اذلي ال ًلدي ابًحَدهيَاث واملسٌَلث سواء اًيؼرًة بأو الاًدًوًوحِة ،اخذار أبن
ٍىون معهل وفىرٍ يف هعاق اخلعوظَة ،يف هعاق احملًل ،يف هعاق اًَويم ،مل ًًسق مثي
نثريٍن كريٍ – املىذحُني -وراء جرًق الاقراءاث اًيؼرًة اجلاُزت أبو اًخفرساث اًلدََة ،وؤامنا
خاءث اسِاماثَ اًـَمَة واًفىرًة ًخؤند ؿىل احنَازٍ اًخام اؤىل اًيلد الاحامتؾي املَداين ،
اذلي جيـي من هلد اًواكؽ اخلعوت الاوىل ًخلريٍ مبا حيلق ثعَـاث اجملمتؽ.
ورمغ أبن حىوًيَ اكن ابًفروس َة ،ولك نخاابثَ اكهت ابًفروس َة ،اؤال أبهَ مل ًلؽ يف خف
متجَد اًثلافة اًلرتَة اذلي هني مهنا ،وامنا اس خعاع تزنؾخَ اًيلدًة أبن ًًذلي مهنا ما ًياسة
خعوظَة اجملمتـاث اًـرتَة معوما واجلزائري خعوظا ،سواء ؿىل املس خوى الاتُس متوًويج
أبو املهنجي ،و ثحدى ذكل توضوخ يف مؤًفَ الاخري اذلي ظدر تـد وفاثَ "ادلخول يف ؿمل
الاحامتع"...،
واكن كد س حق ُذٍ املؤًفٍ ،لوؿة هحريت من ادلراساث وامللاالث اًسوس َوًوحِة
والاهرثتوًوحِة املمتزيت اًيت ًخضح فهيا اجتاَُ اًيلدي( ،)4واًيت حاول من خالًِا ًفت
الاهؼار اؤىل أبمهَة وضؽ اًحياء الاحامتؾي اًلكي جمتؼِراثَ اًس َاس َة والاكذعادًة واًثلافِة
و الاحامتؾَة ،يف تؤرت الاُامتم ؾيد اًححر واًخليص ،وخاء ؿىل ر أبس ُذٍ اًلضااي كضَة
اًخمنَة مبخخَف أبتـادُا ،هذهر من ُذٍ ادلراساث املمتزيت :املؤسسة اًعياؾَة يف اجلزائر
ورصاع اًـلالهَاث 1997؛ اجلامـة تني ادلوةل واجملمتؽ1998 ،؛ هؼرت ؿىل اًعحة يف
اجلزائر ،تني الاًدِلا واًس َاسة2772 ،؛ اجلزائر ،تني زيائَة اجملمتؽ وزيائَة اًيخحة2777 .؛
اجلزائر ،الاهرثتوًوحِا ًيجدت اًرثاث اًالمادي واًخمنَة  .2712وكريُا من امللاالث
وادلراساث.
نٌل اص خلي "حٌلل قرًد" تـمل الاحامتع ذاثَ يف اجلزائر واًوظن اًـريب ،من خالل
اًـدًد من امللاالث ،حماوال هبا ًفت اهدداٍ اًحاحثني وزمالئَ ألمهَة ورضورت ثعوٍر أبهفسِم
و أبداواهتم ًخىون أبنرث مالمئة دلراسة اًواكؽ االؤحامتؾي اجلزائري ،والارثلاء توؾهيم جتاٍ
اًلضااي اجلوُرًة واملَحة مبا ًخالمئ مؽ خعوظَة اجملمتؽ ومتزيٍ ؾن كريٍ من اجملمتـاث فًرش

خدًَة اًخلََدي واحلدايث ،كراءت يف حتََي"حٌلل قرًد" ًثيائَة اًثاتت واملخحول يف اًحًِة اًثلافِة اجلزائرًة ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اًـدًد من اًححوج وامللاالث وصارك يف اًـدًد من اًيدواث ،اًيت ساؿدث ؿىل تَورت
فىر هلدي خدًد يف اًححر الاحامتؾي ،واكهت ؿامال بأساس َا يف ارثلاء توؾي اًـدًد من
ظَحخَ يف جمال الاهرثتوًوحِا ،حِر فذح مرشوع ماحس خري "اهرثتوًوحِا اجلزائر" (-2772
 )2777اًيت للَت تبأؾٌلل ممتزيت كام هبا ظَحخَ ختط اكمي متؼِراث احلَات الاحامتؾَة يف
اجلزائر .هذهر من ُذٍ ادلراساث ،ؿمل الاحامتع يف اًـامل اًـريب :من االثحاع اؤىل االؤتداع
1997؛ اجملمتؽ اجلزائري واًـَوم الاوساهَة 2774؛ اًزرع الاصاكيل ٌَسوس َوًوحِا يف
اًوظن اًـريب ،املـرفة واجملمتؽ يف اجلزائر 2714؛ ؿٌَلء احامتع وؿمل الاحامتع يف اجلزائر....
املَدان  .2713وًلد ثوح ُذا الاُامتم الاتُس متوًويج والاهرثتوًويج جىذاتني ،الاس خثٌاء
اجلزائري ،احلدازة ؿىل حمم اجملمتؽ*  2777وادلخول يف ؿمل الاحامتع ،حدود اًىوهَة
الاورتَة وهخااهِا املَموسة يف ؿامل اًَوم** .2713
نٌل اُمت ابدلراسة الاهرثتوًوحِة ٌَـمي واًـٌلل ،حماوال من خالل اسِاماثَ حنت ظورت
خدًدت ٌَـامي اًعياؾي اجلزائري تـَدا ؾن اًلواًة اجلاُزت اًيت أبهخجهتا اًسوس َوًوحِا
اًلرتَة حول اًخعيَؽ ا ألورويب ونذا الاكرتاة من اًوخَ اجلدًد ٌَـامي اًعياؾي اجلزائري
ومن اًخبأزرياث الاحامتؾَة اًيت سخهبا وظوهل اؤىل اًِميية داخي املؤسسة الاكذعادًة ،وكد
ثحَور ُذا الاُامتم يف ٍلوؿة من ادلراساث وامللاالث اًيت حـَت من ُذا املوضوع حمورا
ًِا ،هذهر مهنا :اًعياؿة واجملمتؽ  ،1982رساةل دنخوراٍ انكضِا س ية  .1994املـيوهة تػ
اًخعيَؽ ،اًعحلة اًـامةل ،وؿمل الاحامتع ،مثال اجلزائر ،املؤسسة اًعياؾَة يف اجلزائر،
حدود املثاكفة  1997اًـامي اًضائؽ .ؾيارص ًالكرتاة من اًوخَ اجلدًد ٌَـامي اًعياؾي
اجلزائري . 1997
نذكل أبوىل "حٌلل قرًد" اُامتما ابًلا ابجلاهة املهنجي ،يف دراسة اًلمي اًثلافِة
ٌَضخعَة اجلزائري ،يف خعوظَهتا و دًيامِهتا ،وكد اكن ملهنجَخَ املَداهَة (احللََة) أبثرا
ابرزا يف اًلاء اًضوء ؿىل اًـدًد من اًيلاط اًِامة يف اًضخعَة اجلزائرًة وؾوامي
اس مترارٍهتا وثلريُا ،ومن أبمه ادلراساث اًيت كدهما "حٌلل قرًد" حول ُذا املوضوع :من
أبخي اهرثتوجلَا ٌَحَات اًَومِة 1987؛ الاس خثٌاء اًعحي )5(2772؛ حِر أبن املعَؽ ؿَهيا
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائر
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جمةل اًخلري الاحذػػػػػػػػػػٌلؾي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اًـػػػػػػػػػػػدد اًثاًر

ٍىدضف جلك سِوةل هَف زاوح "حٌلل قرًد" تني زالزة أبهواع من املـرفة يف ملارتخَ
ملواضَؽ حبثَ ،املـرفة اًـَمَة ،املـرفة اًضـحَة( ،احملََة ،اًخلََدًة) و أبخريا املـرفة اًـادًة
اجملسدت من خالل احلَات اًَومِة ،وثوحَِ لك ُذٍ املـارف مبا ًامتىش مؽ اًعرخ اًيؼري
واؾخحارُا وحَلة من حَلاهتا ،واالؤًزتام كد املس خعاع تبأسس ادلراسة الاهرثتوًوحِة ،اذ حمتزي
أبحبازَ جرؤًة أبهرثتوًوحِة وثوخَ اتُس متوًويج سوس َوًويج يف حتدًد موكفَ من املوضوع
ومن ظرًلة ثياوهل ومـاجلخَ ،مفهنجَخَ ثخعف خباظَخني بأساس َدني ،أبوهلٌل :أبهنا ثعور اًواكؽ
موضوؾَا ،أبي أبهنا ثـىس ُذا اًواكؽ نٌل ُو ؿًَََُ ،س يف خعائعَ اًؼاُرت فلط ،وًىن
يف حوُرٍ ،واثىهيٌل أبهنا ثخـامي مؽ ُذا اًواكؽ اذلي ثدرسَ موضوؾَا نيخاح ًسريورت اترخيَة
وًُس أبهَة .أبي اهَ ٌس خـمي اجلواهة الاحرائَة الاهرثتوًوحِة وٍزاوهجا ابًـيارص
الاتُس متوًوحِة اًسوس َوًوحِة ،وُو املوكف اذلي ؿرب ؾيَ رصاحة يف اًفعي اًسادس
من نخاتَ  .splendeur et misères de la sociologieحِر دؿا اؤىل رضورت ثخين
اًعرًلة الاهرثتوًوحِة يف اًححر الاحامتؾي ،الهنا متثي احلي أبمام اًعرًق اًض حَ املسدود
ًـمل الاحامتع يف اجلزائر .فِيي اًعرًلة اًوحِدت اًيت جسمح ًيا "ابالس امتع اًعحَح
( )6
ٌَمجمتؽ ،و متىٌيا من مـرفذَ ،ومـرفة مسارٍ"...
وخبالف ُذٍ اخلعوط اًـرًضة يف مسريت الاس خاذ "حٌلل قرًد" اًفىرًة واًـَمَة،
فلد اُمت نذكل ابًـدًد من اًؼواُر اًيت أبخدث ثدرجيَا حتخي ماكان ابرزا يف جمال
اًححر ،مثي اجلامـة ،واملـرفة واًَويم ،واًثوراث اًـرتَة .وُو ما ثحدى يف اًـدًد من
امللاالث مثي :اجملمتؽ اجلزائري احلدايث يف خعر 2779 ،؛اجملمتؽ اجلزائري واًـَوم الاوساهَة
 )7(2771اجلامـة اجلزائرًة معرُا  177س ية  ،2717وكت جزوغ اجملمتـاث  .2711جية
مـرفة اجملمتؽ  ،)8( 2712املـرفة واجملمتؽ يف اجلزائر 2714؛ حنو اؤؿادت اًخفىري يف اجلامـة،
.2714
وُىذا ًخضح ًيا من اًـرض اًساتق ،أبن الاهخاح اًفىري واًـَمي ًلأس خاذ "حٌلل
قرًد" مٌذ تداًخَ يف س حـَياث اًلرن املايض وحىت وفاثَ رمحَ هللا ،كد حافغ ؿىل هفس
اخلط املهنجي واًفىري ،فلد اًزتم ابًفىر اًيلدي ،واًرصامة املهنجَة مبا ًخالمئ مؽ

خدًَة اًخلََدي واحلدايث ،كراءت يف حتََي"حٌلل قرًد" ًثيائَة اًثاتت واملخحول يف اًحًِة اًثلافِة اجلزائرًة ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

خعوظَة اجملمتؽ اجلزائريُ ،ذا اخلط اذلي اختذٍ "حٌلل قرًد" أكدات ؿَمَة ومعََة
اس خعاع من خالًِا دراسة وحتََي وهلد اًواكؽ الاحامتؾي اجلزائري ،مبخخَف اتـادٍ
الاكذعادًة والاحامتؾَة ،واًثلافِة.
وابس خلراء اًيخاح اًـَمي ًلأس خاذ "حٌلل قرًد" رمحَ هللا ،ميىٌيا أبن هَحغ أبهنا مجَـا
متثي اجتاُا ممتزيا يف ثياول ومـاجلة اًواكؽ الاحامتؾي ،نٌل ميىن اس خىضاف أبمه املرحىزاث
اًيت اكام ؿَهيا "حٌلل قرًد" فىرٍ الاهرثتوًويج ويه :
أبوال ً :خخىن حٌلل قرًد ظرخ هلدي يف مـاجلخَ ملواضَؽ اًححر سواء من حِر
اًخعور اًيؼري أبو الاحراء املهنجي.
اثهَا ٌ :سمل "حٌلل قرًد" خبعوظَة اًواكؽ الاحامتؾي اجلزائري ،ذلكل حاول اهخاح
مـرفة حوهل ابؾخحارُا هخاخا اترخياهَا سواء يف للَخَ أبو يف أبحدى مىوانثَ.
اثًثا  :الاؾامتد ؿىل منط ادلراساث احللََة يف اًححوج ،ؿىل ضوء الاماكهَاث اًيت
متيحِا الاهرثوتوًوحِا هؼراي ومهنجَا .
 -3حٌلل قرًد و مرشوع اهرثوتوًوحِا اجلزائر:
رمبا جيوز ًيا اًلول أبن اٌَحية الاوىل ملرشوع "حٌلل قرًد" الاهرثتوًويج ثـود اؤىل
هناًة اًس حـَياث وتداًة اًامثهٌُاث ،من خالل دراس خَ مؽ ؿًل اًىزن وسـَد ص َخي حول
اًعياؿة و اجملمتؽ*** ،وان اكهت مضيَة ومدسرتت خض َة اًرفغ أبو الاكعاء ثحـا ًيؼرت
املسؤوًني و أبكَة املثلفني أبهذاك ًالهرثتوًوحِا( .)9وًـي أبزياء كِامَ تخكل ادلراسة اكذيؽ
"حٌلل قرًد" تفىرت أبهَ ال يشء دامئ و كوي ميىن اًلِام تَ يف جممتؽ ما ،اؤذا مل ٌسامه فَِ،
ذلا وحة ؿىل اًحاحثني كدي اًخلكم ؾن اجملمتؽ ،ثـمل هَفِة الاس امتع هل ،وًن ًدس ىن ذكل
اؤال ابثحاع مهنجَة وملارتة ذاث تـد زلايف أبي أبهرثتوًويج.
ًلد أبدرك أبن الاهرثتوًوحِا يه اًحدًي احملمتي واجلَد ملواهجة اًـجز اًفال  ًـمل
الاحامتع يف فِم واًخًدؤ ابًخلرياث احلاظةل تعمت ؿىل مس خوى املٌلرساث اًَومِة
ٌَجزائرًني ،وًـي اظالؿَ ؿىل ما اس خجد من دراساث واحباج اهرثتوًوحِة ؿاملَة ،تني هل
هَف حتول احللي املـريف ً ألهرثتوًوحِا من الاُامتم ابجملمتـاث اًلدمية واًخلََدًة اؤىل الاُامتم
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائر
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جلك متؼِراث احلَات الاحامتؾَة واًثلافِة واًس َاس َة ًلك اجملمتـاث همٌل اكن مس خوى
حترضُا ثضلك أبنرث معلا واظاةل مما كدمذَ اًسوس َوًوحِا.
ًلد اكذيؽ "قرًد" من رضورت الاس خفادت من اجملاالث اًيت ثلدهما الاهرثوتوًوحِا ًفِم
اًواكؽ واًخليص ؾيَ ،اهعالكا من ملارابهتا اًيؼرًة واملهنجَة ابؾخحار اهنا أبنرث فاؿََة يف
اس خخدام ثلٌَاث املالحؼة واًفِم واًخبأوًي واًفِمً .لد اكن ًـرتف دامئا ابن املض خلَني
ابًـَوم الاحامتؾَة ،مل ًؤدوا ادلور املياط هبم يف مرحةل الازمة مذـددت ا ألوخَ ،اًيت ؿاص هتا
اًحالد يف جسـَياث اًلرن امليرصم ،فـدم ثلدميِم ًخفسرياث مالمئة وموضوؾَة ً ألزمة،
افلد اًـَوم الاوساهَة والاحامتؾَة اًىثري من معداكِهتا.
أبمل ًرصخ يف ملال ظدر هل يف جمةل  La Nationتبأن "ثفضَي اًححوج املَداهَة،
ُو وحدٍ اًلادر ؿىل مالمئة املفاُمي اًيؼرًة مؽ اًواكؽ…"( )17وتبأن صلهل وما ٌضلهل
ابس مترار ُو سؤال اجملمتؽ ،اًسؤال ؾن ظحَـخَ ،خعائعَ ،ثعَـاثَ ،رؤًخَ ًيفسَ ،رؤًخَ
ً ألخر ،رؤًخَ ٌَـامل .ويف س َاق ُذا اًدساؤل املس متر س يىدضف "قرًد" أبهرثوتوًوحِا
مذـدد الاهفذاحاث واملضارة ،كري ملذيؽ جبدوى احلدود املـرفِة تني اًـَومً ،لد اكن
ٌساءل اًخارخي واًسوس َوًوحِا واًس َاسة والادة وكريُا من اًـَوم يف كراءت اًواكـة
الاحامتؾَة ،نٌل ٌس خـمي ؿدهتا اًيؼرًة واملهنجَة يف ثدتري أبحبازَ ودراساثَ اًيت ثوزؾت
ؿىل مواضَؽ ص ىت ،ثيفذح ؿىل املؤسسة الاكذعادًة واجلامـة واًعحة ،واملدرسة.
فاملـرفة احللِلِة ٌَواكؽ الاحامتؾي ال ثبأيت من ظحَـة امليؼور فلط ،تي ثخبأسس يف
املَدان واًخزنًي اًواكـي ٌَمفِوم واملٌلرسةًِ ،ذا اكن "حٌلل قرًد" مٌذ خعوٍ ا ألول يف
متثي املوضوع أبو اًعرخًً ،ذرص ًرضوراث املَدان ،وًيعَق حنو اجلزائر اًـمَلة وًُس
ٍمتثالث وثعوراث مفامهَة جلزائر أبخرى مععيـة.
ويف سخِي حتلِق مرشوع اؤؿادت تـر الاهرثتوًوحِا ابجلزائر ،اؾمتد ؿىل مدد أب وضؽ
ارضَة مذَية،حرحىز أبوال ؿىل ثبأسُس اجلاهة الاتُس متوًويج واملهنجي ٌَححوج واثهَا
ثبأسُس الؤسرتاجتَة حىوٍن ابحثني هلم من اًىفاءت واملـرفة اًالزمني ًخجس َد املرشوع من

خدًَة اًخلََدي واحلدايث ،كراءت يف حتََي"حٌلل قرًد" ًثيائَة اًثاتت واملخحول يف اًحًِة اًثلافِة اجلزائرًة ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

خالل الاحباج وادلراساث اًيت متس اكمي متؼِراث اجملمتؽ اجلزائري حِر كام تخحلِق
ُذا املرشوع ؿىل مراحي يه :
 فذح مرشوع حىوٍن ما تـد اًخدرح (ماحس خري) مـيون تػ" أبهرثتوًوحِا اجلزائر املـارصت"من س ية . 2777اؤىل كاًة س ية  . 2777حِر هون حٌلل قرًد زالزة دفـاث.
 اًحدء يف احراء مرشوؿني حبثَني حول موضوع اجملمتؽ و املـرفة اهعالكا من س ية 2776مبرنز اًححر يف الاكذعاد اًخعحَلي ٌَخمنَة (  )CREADابجلزائر اًـامصة .
 فذح مرشوع حىوٍن ما تـد اًخدرح (ماحس خري) مـيون تػ"املـرفة واجملمتؽ جبامـةوُران" س ية . 2776
 اؤكامة مؤمتر دويل حول "املـرفة واجملمتؽ" س ية  ،2777ابًخـاون مؽ مرنز اًححر يفالاكذعاد اًخعحَلي ٌَخمنَة ( .)CREAD
 ورش س ية  2712مبـَة فرًق حبثًَ ،ىذاة حٌلؾي مـيون تػ"املـرفة واجملمتؽ يف اجلزائر"حىفي تًرشٍ مرنز اًححر يف الاكذعاد اًخعحَلي ٌَخمنَة ( .)CREAD
 اًخبأسُس اتخد أب من  2779الهرثتوًوحِا اًعحة من خالل املضارنة يف مرشوع حبر"اًعة والامراض واجملمتؽ ملرنز ادلراساث الاهرثتوًوحِة اًثلافِة والاحامتؾَة توُران
( )crascابًخـاون مؽ اًواكةل اًوظيَة ًخعوٍر اًححر يف اًعحة.
 -4اتُس متوًوحِة حٌلل قرًد :
ثمن اًخجرتة الاهرثتوًوحِة ًػ "حٌلل قرًد" ؾن رؤًة هؼرًة واتُس متوًوحِة ممزيت ؾن
من س حلَ يف جمال امليؼور اًثيايئ أبو اًربادًلم اًثيائَة ،سواء من حِر الاس خـٌلل أبو
اًفِم ،ذلكل جندٍ ميارس هوع من اًيلد يف متَزي املفاُميوحيذر من اًخحرًفِة
) (Dénaturationاًيت متس ا ألهؼمة املـرفِة فِيي تدورُا متس نذكل املفاُمي ،ومٌَ
التد من اؤسلاط لك مفِوم ؿىل اًـرص وؿىل اًحُئة اًيت سوف ٌس خـمي يف اهخاح مـرفة
ؾهنا ،ومبا أبن اجملمتـاث مذـددت وخمخَفة فاملفاُمي ثخلري أبًضا .وًـي ُذا ما حـي
اتُس متوًوحِخَ مثي مفِوم "اًثيائَة اًثلافِة" ومفِوم "اٍمنوذح الاحامتؾي" واملثاكفة ًِا
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائر

386

خامـة َلد خِرض ثسىرت

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د .زاوي فىروين  -خامـة س َدي تَـحاس -اجلزائر

خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائر

387

خامـة َلد خِرض ثسىرت
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خاظَة متزيٍ ؾن كريٍ من اًحاحثني .وُو الامر اذلي سوف هحٌَُ من خالل ؾرض
مفِومني بأساس َني يف ظرخ "حٌلل قرًد" ٌُل :
 1-3اًثيائَة اًثلافِة:
كدي أبن ًخحدج "قرًد" ؾن اًثيائَة اًثلافِة ،ودورُا يف جضىِي املضِد اًـام
اجلزائري ،معد ،ابدئ ذي تد أب ،اؤىل اًدساؤل حول ظحَـة الاسس اًيت حرحىز ؿَهيا وهوؾَة
املرحىزاث اًيت جضلك مٌعَلا دلًيامِهتا .ورحوؿَ ُذا اؤىل اًلاؿدت الاوىل وؤاىل اًراتط
الاسايس ما تني ظرفهيا ،أبدى تَ اؤىل ظرخ مساةل ا ألهخَجًس َا ،فِو ٍرى أبن الاس خـٌلر
اًفرويس ٌَجزائر مل ٍىن حداث ؾسىراي وس َاس َا تي اكن حداث "زلافِا وحضاراي أبخذ
ابًًس حة ٌَجزائرًني صلك اًعدمة احلضارًة"( ،)11وُو احلدج اذلي حنت ثضارٌس اجملمتؽ
اجلزائري و حوهل اؤىل ما أبظحح ؿَََ يف اًثَر ا ألول من اًلرن اًـرشٍن وما ُو ؿَََ الآن
وًىن تدون أبن حمتىن من حمو اًثلافة اجلزائرًة ا ألظََة وال حىت من اًخلََي من صبأهنا يف
أبؿني اًلاًحَة اًـؼمى من اجلزائرًني .وُىذا ودل الاس خـٌلر اًفرويس ٌَجزائر خنحخان اكهخا
مٌعلِا مرحشخني ٌَزناع واًخعادم ُ.ذٍ اًثيائَة اًيت يه من هخاح اًخدخي الاس خـٌلري ما
فذئت ثخوسؽ وثددَور وثخدمع ؿىل مر اًـلود اؤىل أبن أبحضت اًسمة املمزيت ٌَجزائر .مسة
ميىٌيا ثَمسِا يف كعحَة اًفاؿَني أبهفسِم ،وزيائَة اخلعاة امللدم من ظرفِم ،فٌجد محدان
خوخة ملاتي الامري ؾحد اًلادرً ،خخجىل يف ما تـد يف اجن ابدٌس وفرحاث ؾحاس ،مث يف
هناًة اًدسـَياث تني سـَد سـدي وؾامثن سـدي(.)12
وًِذا ًلف ثعور"حٌلل قرًد" ٌَثيائَة اًثلافِة ،ؾيد حدود اًخعور اًعحلي ٌَخارخي،
تي ًدؾو اؤىل اؤزحاث الاهفعال والاخذالف ثعورا ومهنجا ،مفسبأةل اًثيائَة ؾيدٍ ختخرص يف
زيائَة احلدايث /اًخلََدي .ا ألمر اذلي حـي وجيـي من املضِد اجلزائري مرسحا الجتاُاث
مذـددت ومذياكضة ،مدضاجىة ومذداخةل يف أبن واحد .ذكل أبن اًثيائَة اًثلافِة يف اجلزائر
ثـين يف هفس اًوكت ; موكفا من "ا ألخر" ،وموكفا من "اًثلافة هفسِا" ،ومنعا من "ادلفاع
ؾن اذلاث" .ويه ثـين أبًضا اس خـادت ٌَخارخي وٌَرتاج ،واسرتدادا من هفس اًخارخي
واًرتاج .فِيي مضِد ًدسم ابالزدواحِة ًوحد اًخارخي ابذلاث وًفعي اًوؾي ؾن اًزمن.

خدًَة اًخلََدي واحلدايث ،كراءت يف حتََي"حٌلل قرًد" ًثيائَة اًثاتت واملخحول يف اًحًِة اًثلافِة اجلزائرًة ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ثؼِر ُذٍ الازدواحِة خََا يف املفاُمي اًرئُس َة اًيت ًخىن ؿَهيا اخلعاة اًس َايس،
املـريف وادلًين يف اجلزائر ،مثي; ا ألمة ،اًوظيَة ،ادلوةل ،االؤسالم .فِيي مفاُمي ذاث
حمخوى مذحرك ،وػريف ؿىل مس خوى املٌلرسة ،وصدًدت اًعةل ابًخارخي واًثلافة ؿىل
مس خوى اًفِم.
فاًخارخي مـعى أبسايس ابًًس حة دلال قرًد ،يف حتدًد مفاُمي مثي ا ألمة ،اًوظن،
اًِوًة ،خاظة من حِر املهنج ،فاًِوًة اًثلافِة  -نٌل ٍروح ًِا  -مبفِوهما اًوسؽ ُو مرشوع
مل ٍىمتي تـد ،وًن ٍىمتي ،وًُست وحودا فـََا .فِيي حاةل من اًخواحر اجلديل تني اًِوًة يف
دالالهتا ا ؤالتُس متوًوحِة ،وتني اًِوًة يف مـياُا اخلعويصً .لول "حٌلل قرًد" ...وكد
اختذث اًَِلكة اجلدًدت ٌَمجمتؽ اجلزائري صلك الاهلسام اؤىل اجتاُني بأساس َني ازيني:
الاجتاٍ اًخحدًيث اذلي ميثهل احامتؾَا وزلافِا خرجيو املدرسة اًفروس َة واذلٍن اكهوا ًعاًحون
فروسا ابحرتام مدادهئا املؤسسة وؤاذا جمتىِهنم من دخول اًحُت اًفرويس والاجتاٍ اًـرويب
اذلي اكن ًيؼر هل خرجيو خامـي اًزًخوهة وا ألزُر واذلٍن اكهوا ًَحون ؿىل رضورت احرتام
فروسا ملحادهئا املؤسسة وؤاذن ترتك اجلزائرًني وصبأهنم يف ثيؼمي وؤادارت أبمورمه خعوظا يف
اجملاالث اًثلافِة واًخـَميَة وادلًًِة"( )13فاًثلافة يه صـور ابًخضامن واًخوحد الاهامتء،
ًخضاءل وٍمنو حسة اًؼروف اًخارخيَة.
اؤن ثعور "حٌلل قرًد" ٌَثيائَة اًثلافِة ،ميىن اخزتاهل يف ُضاصة ؿالكة الاحامتؾي
ابًثلايف ،واًراحـة أبساسا اؤىل اسدٌاد اًفاؿَني ؿىل حراج فىري وزلايف اؤما فرؾي وخاص
مبجموؿة أبو هجة مـَية من اجلزائر أبو مس خورد من املرشق أبو اًلرة ابملثاكفة واًخـَمي او
ابًِجرت واًخجيَد .
أبما اًضعر اًثاين من اًثيائَة اًثلافِة يف ثعور "حٌلل قرًد" فميثهل يف رصاع وثيافس
املـرتني واملفروسني ،فِو ٍرى أبن ُذا اًرصاع ُو نذكل اؤرج املرحةل الاس خـٌلرًة .ذكل أبهَ
مل حىن أبتدا اًـالكة تني املثلفني اًياظلني ابًـرتَة واملثلفني اًياظلني ابًفروس َة ؿالكة وفاق
أبو حاكمي ،تي ؿالكة رصاع وثياحر يف اًىثري من ا ألحِان .فاالزدواحِة اٌَلوًة ودلث
ازدواحِة مرحـَة وفىرًة ًرؤًخني مذياكضخني متاما ًواكؽ ومس خلدي اجلزائر سواء املس خـمرت
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائر
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أبو املس خلةل .وؤان اس خعاؾت احلرنة اًوظيَة(اتياء مِعايل اًـاكني) اؤابن اًثورت جبمؽ اًفئخني
حول مرشوع الاس خلالل ،فاؤن ادلوةل اجلزائرًة املس خلةل مل جس خعؽ وضؽ بآًَة ًعِر اًفئخني
حول مرشوع اًخمنَة اًوظيَة .وؤامنا انخفت تخحدًد جمال لك فئة.
ًىن ُذا اًخحدًد يف ا ألدوار واجملاالث تني املـرتني واملفروسني ،مل ًَلي الاخذالفاث
اجلوُرًة تني اًفئخني ،من حِر رؤى وثعوراث اؤسرتاجتَة اًخمنَة ،مفن هجة املـرتون
املدضخثون تَوثوتَا اؤحِاء اًرتاج اًـريب االؤساليم ،ومن هجة أبخرى جند املفروسني مٌجذتني
حنو اًلمي اًىوهَة ٌدلميلراظَة واحلدازة واًخمنَة ً ...لد كسمت نذكل الازدواحِة اٌَلوًة
الاهخَجاوس َا اجلزائرًة زلافِا وؤاًدًوًوحِا(.)14
 2-3اًضائؽ :
اًضائؽ ُو وخَ من ا ألوخَ اًياجتة ؾن الاحذاكك (واملواهجة) ادلائر تني أبًَاث
اًخحدًر (املؤسسة اًعياؾَة ،املدًية ،املدرسة ،اًعحة ).....واًدضىِةل الاحامتؾَة
اًخلََدًة (الاؾخلاد ،اًخلاًَد ،اًزاوًة ،اًلدَةل )...اًيت ًخعور فهيا اي هخاح مد وحزر
اًثيائَة اًثلافِة .فِو منوذح احامتؾي ًفئة مـَية مـروفـة أبو ظـيف احامتؾي ،هلم كمي وسَوك
و أبمناط وؾـاداث مذـضاهبة ،أبو ًلمون تبأدوار مل ًمت ثيؼميِا أبو جسوًلِا ثضلك اكمي ووال  .
وكد اس خـمهل "حٌلل قرًد" ًوظف خعائط ومزياث اًسَوهَة واذلُيَة ًحـغ الافراد
اذلٍن حيخَون مواكؽ يف املؤسساث الاحامتؾَة اخملخَفة ،فاس خـمي مثال اًـامي اًضائؽ ٌدلالةل
ؿىل خعائط منوذح احامتؾي ٌَـامي ابملؤسسة اًعياؾَة ،واس خـمي مفِوم اًعاًة اًضائؽ
ٌدلالةل ؿىل خعائط اًعاًة اجلزائري املخواخد يف اجلامـة ،نٌل أبصار مضيَا اؤىل اًعحُة
اًضائؽ ،واحللِلة أبن "قرًد" كام من خالل ُذا املفِوم "اًضائؽ" تخجرًد أبصاكل ابرزت
ٌَسَوك أبو املٌلرسة اًيت ًؼِرُا أبكَة أبفراد فئة احامتؾَة ،وٍىػون ًِـا دالالث خاظة فامي
خيط مواكف ومِول واُامتماث ُذٍ اًفئة .واًيت ؿىل اساسِا ًمت أبداء ادوارمه يف اًحُئة
الاحامتؾَة( .)15واًضائؽ ُو كاًحا ما ٍىون صااب من أبظي رًفي وُو مازال حيافغ ؿىل
ارثحاظاث مؽ ؿاملَ ا ألظًل حِر ًوخد  -يف أبحِان نثريت  -ملر سىٌاٍُ .و ممل  -اؤىل حد
ما  -مبحادئ اًىذاتة واًلراءت اًـرتَة وحامي ًـيارص زلافِة ٍرحهبا وًيؼمِا فِم مخسط
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ً ؤالسالمُ .و جيِي متام كواؿد املؤسسة امليمتي اؤٍهياٍ ،متزي ثسَوك سَيب وخبضوع مداًف فَِ
ٌَخلاًَد والاؾراف والانرث من ذكل ابًالمداالت .و"اًضائؽ" ُو اذلي ميثي اكَحَة يف
املؤسساث الاحامتؾَة تفـي ؿددٍ واًفئة اًـمرًة اًيت ًًمتي اؤٍهيا وتفـي ثًضئذَ الاحامتؾَة
اًخلََدًة معوما.
وًيك ٍمتىن اًحاحر أبو املض خلي اًخـرف ؿىل اًضائؽ ،اس خـمي "حٌلل قرًد" مفِوم
أبخر هلِغ هل و ُو "اًالكس َيك" ويف تـغ املؤًفاث الاخرى ٌس خـمي "املرنزي" ميثي
اٍمنوذح الاحامتؾي اًـلالين ،ذو نفاءت ،ورؤًة واحضة ،هل هوع من الاًزتام تلواؿد املؤسسة
اًيت ًًمتي اؤٍهيا ،هل كاتََة اًخىِف واًخبأكمل مؽ املس خجداث.
يف اًواكؽ أبن مفِوم اًضائؽ اس خـمي أبول مرت يف دارسة "اًعياؿة واجملمتؽSNS ،
 1982من ظرف ؿًل اًىزن وسـَد ص َخي وحٌلل قرًد ،حِر ظيف اًحاحثني وهجيي
اًـامي اًعياؾي يف اجلزائر تني اًالكس َيك واًضائؽ اكهـاكس ؾَين ٌَثيائَة اًثلافِة ،فا ألول
ًدور يف فكل احلدازة واًـلالهَة واًثاين يف فكل اًخلََد واًرحاهَة .ووحود ُذٍن اًعيفني
يف هؼر اًحاحثني ُو دًَي ؿىل فضي مسار اًخحدًر اذلي اثحـخَ ادلوةل يف اًس حـَياث
واًيت ؾوًت ؿىل املؤسسة اًعياؾَة ًخحلِق اًخثاكف ،واًـلالهَة واحلدازةً .ىن تـد
دراساث مِداهَة يف مؤسساث احامتؾَة أبخرى ،ثحني "دلال قرًد" أبن اًضائؽ ُو ًُس
هخاح ًفضي املسار اًخعيَـي ٌَجزائر املس خلةل ،وامنا ُو هخاح الحذواء اًحًِة اًثلافِة
اًخلََدًة ًلك رموز اًخحدًر واًـرصهة واًـلَية ،أبوال وهخاح ألساًَة امللاومة اًـفوًة ًلك
ثلَري ُادف اؤىل ثلَري ثكل اًحية اًخلََدًة اثهَا .وًـي ُذا ما أبصار اؤًََ "َلد حريب"
ؾيدما نخة ًسـَد ص َخي "ًؼِر يل أبهَ من الافضي ؾىس اًخوخَ ،فددال من دراسة
حتول املزارؿني اؤىل ؾٌلل ظياؾَني ٌس خحسن اًححر يف اتزري املزارؿني ؿىل فضاءمه اجلدًد
يف اًـمي ،اًسىن ويف املَدان اًثلايف"( .)16ففي ثعدًَ ٌَمحاوالث اًيت جس هتدف فرض
أبصاكل حضارًة مـَية فاؤن اًضائؽ ًـمد اؤىل رد الاؾخحار ًحـغ اجلواهة اًثلافِة اًخلََدًة
وٌس خـمَِا هوسائي دفاع ضد أبخعار اًخلس مي واًدض خة .ويف ُذا االؤظار فاؤن ادلٍن ًَـة
دورا ُاما يف حتلِق الاهدماح ويف امللاومة( .)17تـحارت أبخرى أبنرث ثخس َعا مفِوم "اًضائؽ"
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ًربز اًخياكغ تني اًيخحة احلدازَة واجملمتؽ اذلي ّ
ختعط من أبخي حتوًهلً .خـَق ا ألمر ُيا
جمتَزي أبصد معلا تني زلافذني ختخَفان يف لك صئ :يف واتئر احلَات ،يف ثعيَفاث اًؼواُر
الاحامتؾَة واًىوهَة ويف ا ألوساق اًخعورًة.
 -5امذداداث حتََي قرًد و ثحاٍن اًخبأوًالث:
اسدٌادا اؤىل أبراء تـغ اًحاحثني واملعَـني( )18ؿىل احباج و أبفاكر "حٌلل قرًد" ،ميىن
اًلول أبهَ؛ مل ٌضلك يف أبؾٌلهل امذدادا مدارشا ألؾٌلل اهرثتوًوحِة ساتلة ،وال جمرد ثـمَق أبو
حمكَي ملا مت اجنازٍ يف جماالث ومواضَؽ الاهرثتوًويج ،نٌل أبن مثار أبؾٌلهل وهجودٍ مل جتد يف
حِاثَ رمحَ هللا ،أبثحاؿا كري تـغ ظَحخَ يف مراحي ماتـد اًخدرح واذلٍن مه الان ٌض خلَون
اؤما مبَدان اًخدرٌس او اًححر يف اؤحدى مرانز اًححثَة سواء املوحودت يف اجلزائر أبو يف
فروسا ،أبما اًحايق فمل ثخوفر فهيم اًىفاءت اًالزمة ،وال اًيَة اًعادكة ،ال جملرد الاظالع ؿَهيا
فلط ،وؤامنا ًخوػَفِا يف فِم مرحةل اترخيَة جاكمَِا واس خخالص ما ًرتثة ؾن ذكل من هخاجئ
واس خًذاخاث(.)19
اكن اؤذا ؿىل أبؾٌلل وافاكر "حٌلل قرًد" أبن ثًذؼر حىت وفاثَ ،حِيئد فلط ويف اؤظار
اًححر ؾن جتدًد ما أبفسدٍ اًحـغ من املض خلَني ،تد أب تـغ اًلَورٍن ًيلدون تني ظَاهتا
ؾىس أبن جيدوا خمرخا ٌَمبأزق اذلي وكـت فَِ اًـَوم الاحامتؾَة يف اجلزائر(.)27
أبهَ ملن الامهَة مباكن اًدساول ؾن بأس حاة اًيت حـَت "حٌلل قرًد" ًلَق ابة
اًخارخي اؤذا حص اًخـحري ،وحيرص جمراٍ مضن زيائَة ملَلة( ،)21دومنا ثعَؽ اؤىل ثعور من منط
خدًد أبو اسدرشاف اؤىل املس خلدي؛ أبهَ ملن املفِد ًيا اًححر ؾن اًـوامي اًيت حدث تػ
"حٌلل قرًد" اؤىل ؿدم ظرخ اًخارخي نخلدم معرد وؤاىل الاؾراض ؾن أبي ثعور ثفائًل
الؤماكهَة خروح اجملمتؽ اجلزائري من ثكل اًثيائَةًُ ،س ًفِم ُذا اجملمتؽ فلط ،وامنا اًضا ًفِم
اًًسق اًفىري ًعاحهبا ذاثَ .اؤن ُذا اًسؤال ظرخ من دلن خي اًحاحثني اذلٍن اختذوا
من أبؾٌلل "حٌلل قرًد" موضوؿا ٌَخبأمي أبو ٌَيلد ،اؤال اهنم مل ًخفلوا تعددٍ ؿىل حواة
واحد ،وؤان اكن املَي اًسائد دلهيم كد اجتَ اؤىل اجراز ثبأثر "حٌلل قرًد" توكائؽ وافاكر
ؾرصٍ و أبحدازَ .فدَامن معد تـضِم اؤىل اجراز ثضلك خاص ما حتمهل -يف ظَاهتا -اًثيائَة
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اًثلافِة من دالالث ؾن اوسداد الافق اًخارخي وؿدم ثوافر اًرشوط اًاكفِة واًرضورًة
ًخلري اًحىن الاحامتؾَة ٌَمجمتؽ اجلزائري( ،)22جند تـضِم الاخر ًلذرص ؿىل اجراز ثبأثر
"حٌلل قرًد" ابًوكائؽ واًؼروف اًخارخيَة اًيت واهحخَ واترخيَ اًيضايل اًيلايب ،واًحـغ
الاخر جندٍ خيعوا ُذا املس خوى اؤىل حماوةل حتدًد ظحَـة املرحـَة واًيؼرًة اًيت جضلكت
مهنا اًحًِة اًفىرًة دلال قرًد(ُ .)23ذٍ املواكف املخحاًية أبحِاان واملخاكمةل أبحِاان أبخرى
ثوخد -يف ر أبًيا -ؿىل درخاث مذفاوثة من حِر مدى اس خـاهبا ملرشوع حٌلل قرًد
وحدودٍ ،فاؤذا اكن ثبأوًي "ثضري َلد" كد اجتَ بأساسا اؤىل رتط اًثيائَة اًثلافِة نٌل ثحَورث
دلى "حٌلل قرًد" ابًيخحة فلط ،فِيي "كري مرئَة تلوت دلى اًضـة وحمددت جلك وؾي
ويف حدود هحريت دلى اًيخة"( ،)24اؤذا اكن كد اؾخرب  -وًو تعفة مضيَة -أبن "حٌلل قرًد"
مل ًفـي صُئا أبخر سوى أبهَ حرمج ثعوراث اًيخة اجلزائرًة ،املخبأثرت يف أبن واحد تًسلني
مـرفِني مذياكضني ،وهلَِا اؤىل مس خوى اًخيؼري واملـرفة اًـَمَة ،فاؤن مواكف وثبأوًالث
اًحاحثني الاخرٍن ،وـحد اًلادر ًلجؽَ ،لد حريب ،راحب س حؽ ،بأمحد ُين ،...ؿىل اًرمغ من
اخذالف مٌعَلاهتا فلد اجتِت معوما اؤىل اجراز مدى اسِام لك من اًـوامي ادلاخََة
واخلارحِة يف اؿاكة اًخلَري اًحىن والاهعالق حنو أبصاكل احامتؾَة خدًدت ،ونذا ما اكهت
والزاًت ثدسم تَ اًيخة اجلزائرًة من رهود وس يب وثلوكؽ ؿىل اذلاث ،مما اكن هل الاثر
اًحاًف يف حرص فىر "حٌلل قرًد" مضن هعاق زيائَة احلدايث/اًخلََدي ،املـرتني/املفروسني،
وثوحهيَ ابًخايل اؤىل ؿدم ظرخ كضَة املس خلدي) .(25ان ظرخ "حٌلل قرًد" ٌَخارخي هسريورت
ملَلة يف حاةل اجلزائرٍ .رحؽ ابًًس حة اؤىل ُؤالء اًحاحثني ،اؤىل ثلَط احامتالث اًخلري
الاحامتؾي واهلالق أبفاق أبمام لك حماوةل ًخحلِلَ ،اؤضافة اؤىل املفاُمي اًيت اندسخت ؾيدٍ
كمية ثفسريت ،اكًثيائَة ،اًضائؽ ،املثاكفة ،اًخحدًر وكريُا من اًخعوراث اًيت مل حتد اؤظالكا
ؾن اًرحوع اؤىل امليحؽ الاول اًعدمة الاس خـٌلرًة.
ًلد اس خَِم "حٌلل قرًد" وسلَ اًخفسريي والاتُس متوًويج من اًوكائؽ اًيت ؿاٌضِا
واظَؽ ؿَهيا ،جلك ما اكن ٍرثحط هبا من مبأزق و أبزماث ،فاس خـرض ؿالكاهتا املدضاجىة
وثفاؿالهتا املـلدت مضن رؤًة وسلِة ،حبَر مل ًـد ابًًس حة هل من املمىن فِم اجملمتؽ
خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائر

392

خامـة َلد خِرض ثسىرت

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د .زاوي فىروين  -خامـة س َدي تَـحاس -اجلزائر

خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف اجلزائر

393

خامـة َلد خِرض ثسىرت

جمةل اًخلري الاحذػػػػػػػػػػٌلؾي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اًـػػػػػػػػػػػدد اًثاًر

اجلزائري مبـزل ؾن اًخارخي ،واًس َاسة وادلٍن،واًفاؿَني ،وال فِم املٌلرساث الاحامتؾَة
دومنا رتعِا ثس َاق ؿالكاث اًلوت تني اًفاؿَني أبهفسِم .وؤاذا اكن دارسوا "حٌلل قرًد" كد
اثفلوا معوما حول ظالحِة أبفاكر وظروحاث "حٌلل قرًد" يف فِم وكائؽ ومـعَاث اجملمتؽ
اجلزائري يف اًس حـَياث واًامثهٌُاث ،فاهنم كد اخذَفوا من انحِة أبخرى ؾيد ثلرٍر مدى
اس مترار جناؿة و ظالحِة حتََهل فامي خيط املس خلدي اًلرًة أبو اًحـَد ٌَمجمتؽ اجلزائري.
حٌلل قرًد ،ابًًس حة اؤىل "راحب س حؽ" وكف ؾيد حدود وظف وحتََي تًِة اترخيَة
واحامتؾَة مـَية دومنا اًيفاذ اؤىل بأس حاهبا اًـمَلة ومِاكىزماث حىوهنا) ،(26وذلكل فِو جمرد
مؤرش ؾن مرحةل اترخيَة مذبأزمة كد ًـخربُا اًحـغ الاخر تفرتت ازدُار وريق ،أبما اًخـامي
مؽ ظرخ اًثيائَة اًثلافِة ؿىل بأهنا ثفسري أبو فِم خملخَف متؼِراث حِات اجلزائرًني ،فِيي
مساةل حتخاح اؤىل متحَط و ثعوٍر ثمت من خالل أبؾٌلل وحبوج نثريت متس اكمي كعاؿاث
اجملمتؽ  .ؿىل اساس -وُذا ر أبًيا اًضخيص -أبن اًثيائَة اًثلافِة اًيت حـي مهنا "حٌلل
قرًد" ؿامال ًخفسري وفِم املبأزق واوسداد أبفاق اًخلري الاحامتؾي ،ال ثـدو أبن حىون رد
فـي حٌلؾَة ؿىل ػروف مس خجدت ،سواء خارحِة أبو داخََة ،فال ميىن ابًخايل اختاذُا
أكساس ًخفسري ما ؾرفَ وًـرفَ اجملمتؽ اجلزائري من مد وحزر .ذلا فاًثيائَة اًثلافِة ؾوض
أبن حىون مٌعَلا ًخفسري سريورت احامتؾَةًً ،دلي أبن حىون ذاهتا موضوؿا ٌَخفسريو اًفِم،
سواء من حِر اًدضلك أبو ؾوامي اس مترارٍهتا.
ُذا اًخحاٍن يف اًخـامي مؽ هخاح "حٌلل قرًد" انمج يف هؼران ؾن اخذالف اًحاحثني
أبهفسِم يف ثعور ظحَـة اًخفاؿي ما تني اًحًِة اًس َاس َة من هجة واًؼروف الاحامتؾَة
واًثلافِة احملَعة هبا من هجة أبخرى ،فدَامن ًؤند احلدازَني ؿىل رضورت معي اًس َاسة ؿىل
ثلَري اًحًِة الاحامتؾَة واًثلافِة مبا ًدٌاسة مؽ روخ احلدازة واًخمنَةٍ ،رى اًخلََدٍن
اًـىس ،اي جية ؿىل اًس َاسة بأن ثخىِف مؽ اًحًِة الاحامتؾَة واًثلافِة ،ألن حماوةل
ثلريٌُل ال ٍزًدُا اؤال ملاومة واهلالق .من ُيا ميىٌيا اًلول أبن هخاح "حٌلل قرًد" مثهل مثي
هخاخاث ابحثني ومفىرٍن بآخرٍن ًيؼر هل دامئا من زاوًة اًخوػَف االؤًدًوًويج من حِر
اس خجاتخَ مللذضَاث رؤى ومضارًؽ مـَية .وًُس من حِر أبمهَهتا اًـَمَة أبو اًفىرًة

خدًَة اًخلََدي واحلدايث ،كراءت يف حتََي"حٌلل قرًد" ًثيائَة اًثاتت واملخحول يف اًحًِة اًثلافِة اجلزائرًة ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اخلاًعة .فذعحح حِيذاك نخاابث و أبفاكر "حٌلل قرًد" حمي جتاذابث اًثيائَة اًثلافِة ذاهتا
اًيت حلكم ؾهنا وخعط ًِا  47س ية من حِاثَ دلراس هتا .

خامتة :
يف هناًة ُذٍ اًوركة ،ووخالظة ملا س حق ثلدميَ ،ال ٌسـيا يف ُذا االؤظار اؤال أبن هَزتم
موضوؾَا يك هخحرك يف هعاق اجملال اذلي رمسَ "حٌلل قرًد" ًيفسَ وًـمهل ،ويف س َاق
ُذٍ اًيؼرت حاوًيا ثياول فىرٍ وظرحَ "اًثيائَة اًثلافِة" ابٍمتحَط واٍمتـن واًيلد
املوضوؾَني كدر الاماكن.
ًلد اكن اًراحي "حٌلل قرًد" ابحثا ومفىرا ًـمي يف سخِي اهخاح مـرفة واكـَة ؾن
جممتـَ وتياء ثوكؽ ؿَمي نفِي ابؤخراح اجملمتؽ من املبأزق اذلي فرض ؿَََ وامليض كدما .واكن
فوق ُذا وذاك ،وهبذا وذاك من أبجرز اًحاحثني ،وضـَ اهامتؤٍ اؤىل حلي اًـَوم الاحامتؾَة،
يف موكؽ تني اًفىر ومرشوع حتلِلَ ،فال ُو ذكل املفىر امليلعؽ اؤىل اًخبأمي ًفِم اًواكؽ
ابجملرد ،وال ُو ذكل املمتذُةً ،خعور حَول اًواكؽ يف ا ألًدًوًوحِةً .لد معي ظوال
حِاثَ تد أبة ومثاجرت وظدق وىزاُة ،وثواضؽ وظرب ًيك ال حىون اًـَوم الاحامتؾَة جمرد
افاكر و هؼرايث ،وًيك ثيخين احللِلة اًس َاس َة والاكذعادًة ؿىل احللِلة اًـَمَة توظفِا
احللِلة اًواكـَةً .لد اكن يف اًفىر ،ويف املٌلرسة ،مبـياُا ا ألمعق وا ألمشي ،جيسد ؿىل حنو
اندر املثال ،وحدت اًفىر واًـمي ،تحـدهيا :الاهرثتوًويج/اًسوس َوًويج مؤسسا تذكل مؽ
ؿدد من املفىرٍن واًحاحثني اجلزائرًني ملرشوع اهرثتوًوحِا حزائرًة ،اكن اًِدف مٌَ
الاسايس ُو اهخاح حرامك مـريف وسلي وًَد جتارتيا وخعوظَدٌا .
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