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 في المجتمع الجزائرّي:  یف إشکالّیة الّتأریخ للفعل العن

 المخیال والممارسات  في أرکولوجیا

 

 

 

 الملخص: 

ا�ع البنيوّي لظاهرة العنف �� ا�جتمع ا�جزائرّي يرتبط  
ّ
االجتماع بمفهوم    -  أنطولوجّيا وجدليا  –إّن الط

 .  "�� تفس�� معناها وت��ير شرعّية عنفها"الّتأسيس ملفهوم الّدولة، ودور مفهوم التعّصب  وتار�خانّية

املاّدية  "نقّدر أّن الّسوسيولوجيا قد منحتنا املعرفة الّنقدية ألحداث التار�خ، وأّن األركيولوجا بأدوا��ا  

نتنا من القدرة ع�� االق��اب من الفهم املوضو�� للظاهرة.  " التجر�دّية
ّ

 قد مك

إزاحة ما عِلق    لقد خلصنا إ�� �ىيء من الفهم مفاده أّن ظاهرة العنف �� ا�جتمع ا�جزائري، ظاهرة توجب

أفقدها   بما  والتحليل  للتفكيك  طرحها  طرائق   �� العفو�ة  طا�ع  عل��ا  أضفى  ما  كث��ا  مشّوه  فهم  من  ��ا 

 تار�خّي��ا.  

فتھ من صدمات  
ّ
إّن التأر�خ لظاهرة العنف �� ا�جتمع ا�جزائرّي برّد املسألة إ�� التحّوالت الّتار�خية وما خل

� هندسة ا�خيال واملمارسات ا�جتمعية ملفاهيم: اآلخر ا�ختلف  وارتجاجات ارتكست �� العقل الباط 
ّ

ن يج�

والغر�ب، وكيفّيات استعادة مفاهيم املقّدس، وا�حرب والعنف وأش�ال ردود الفعل العنيفة من حيث الّنوع 

 وا�حجم والقّوة �� ا�خيال ا�جم�ّ�.  

 . ع ا�جزائري ا�جتم-عنيف- الفعل- التار�خ- اإلش�الية  ال�لمات املفاتيح:
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Abstract 

The structural nature of the phenomenon of violence in Algerian society is linked 

“ontologically and dialectically” to the concept of human formation in Algerian society, the 

history of the founding of the concept of the state, and the role of fanatical groups “in explaining 

their meaning and justifying the legitimacy of their violence.” We know that sociology has given 

us critical knowledge of the events of history, and archeology with its “material and abstract” 

tools has given us the ability to objectively understand the phenomenon.  

We have understood that the phenomenon of violence in Algerian society is a phenomenon 

that must be removed from the dull understanding, which often gave it spontaneity, and ignores 

the history of the phenomenon. Its responding to a variety of historical transformations and the 

traumas and concussions they left behind in the subconscious mind, It clarifies the formation 

of the imagination and the societal practices of the concepts: the different and strange other, 

the imaginative restoration of the sacred, and war. As a result, the violent theme and form of 

the violent response in terms of type, size and strength. 

Keywords: problematic, history, action, violent, Algerian society . 
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 : ة في أسئلة البدء والجرأة اإلبستمولوجیّ   : مة مقّد -1

ق  من  بدال  الّتار�خ  إ��  اإلصغاء  إ��  "Michel Foucault  فو�و  ميشال"يدعو  
ّ
  والبحث   باملاورائيات،  التعل

واهر  وراء   عّما
ّ
ل  ال  داللة   من   الظ

ّ
  ما  أّن   فو�و  يرى   ولذلك(...)    ا�خالدة   ا�جوهرّ�ة  واألف�ار  الظواهر  سّر   تمث

ما شتات  �خية للظواهر واألف�ار ليس ماهي��ا  الّتار   البداية  عند  عليھ  �ع��
ّ
ابتة أو هوّ�ا��ا ا�حفوظة و�ن

ّ
الث

أّول   العثور ع�� أصل  البحث عن األصول ال �ع�ي  الّدراسات اإل�سانية، و�ّن   �� صور غائمة ع��ا وخاّصة 

 ). 163-162: 1981 يمكن اعتماده تأو�ال جديدا لألشياء (بن عبد العا��،

ونقدّي تتداخل فيھ    ئرّي حافل بنشاط إ�ستمولو��ّ إّن االهتمام بالّتأر�خ للفعل العنيف �� ا�جتمع ا�جزا

واإلثنولوجيا والّتار�خ والّسياسة والّتوازنات ما فوق إقليمّية ولذلك    اواألن��و�ولوجي�ّل من الّسوسيولوجيا  

� نوع من الّسوسيولوجيا األركيولوجية ي�ون أد�� إ�� الفائدة بما يفوق مجّرد تركيب ا�جمل حسب  
ّ

فإّن تو�

 املؤّرخ�ن.طر�قة 

خصيبا   موضوعا  ي�ون  أن  يمكن  اليومّية  األحداث  بمنظورات  وا�حّدد  املعاصر  ا�جزائر  تار�خ  إّن 

  تار�خ   وأّما  ومظاهره،  تفاصيلھ  ألدّق   و��خيصا   ا�جزائري   ا�جتمع  ��  "العنفي  للفعل"  للّسوسيولوجيا توصيفا

  رواية  ع��  يقتصر  في�اد  ،"الّسردي   التقليد  ومن�ج  الكسولة  أو  املطمئنة  للمقار�ات"ا  نظر�  ا�خاضع  املا�ىي

ما  والزمان  للم�ان   اخ��ا��ّ   بت�خيص  إّياها  متتّبعا  األحداث
ّ
  وامل�ان   الّزمان  أحدات  صلة  طرح   ع��  يجرؤ   قل

 .  بي��ما ت�ون  أن يمكن ال�ي الصالت بجملة

م    -  محض  إيبستيمواوجّية  جهة  من  -سنجازف  
ّ
العا ا�جال  من  قسم  اسم  بوضع  تحت  للتار�خ 

الّسوسيولوجيا تحقيقا للفائدة إجرائيا، و�بقى أن �عرف ما إذا �ان العنف �� ا�جتمع ا�جزائري يلقى تلك  

سبة إ�� املمارسات االجتماعية 
ّ
م ف��ا وتفس��ها.   األخرى ويستطيعاألهّمية بالن

ّ
 التحك

الّتفس��؟ فال تفس�� حيث ال استمرار... �ستطيع ا�جتمع    ولكن، ما مع�ى   �� العنفي  الفعل  نفّسر  أن 

  تؤّدي   ال�ي  األسباب  عن  املشّوه  الفهم  ستار  زحزحةا�جزائري عندما �ستطيع بطر�قة سوسيوأركيولوجية  

 . العنفّية املمارسة إ�� منتظم عامّ  �ش�ل

   : أرکیولوجیا العنف واألسئلة المهملة  -2

ر�ن فهذاإّن السلوك العنيف �� حياة ا�جتمعات قد دفع إ��  
ّ
  االهتمام ��ذه القضّية من طرف عديد املنظ

  وضع   ��  اإل�سان  ي�ون   حيث  "الّدولة  مجتمع"=   االجتماع  حال  معارضة لواء  يرفع  "T. Hobs  هو�س توماس"

بيعة
ّ
 .ا�جميع ��ا��ا  عاّمة سلطة  �ّل  من  متخّفف�ن  ا�جتمع �� عيشهم قبل البشر كحال الط

ساؤل عن ا�حال 
ّ
 األو�� للبشر ؟ لذا وجب الت

 . "ال�ّل  ضّد  ال�ّل  بحرب" تتمّ��  بأّ��ا اإلجابة وقّدم ا�حال هذه  " هو�س  "لقد وصف 

اإل�  عالم  ع��  حكم مسبق  تنّم عن  القاعدة  هذه  �عقل  و�ّن  أن  الغر�ي  العقل  حاول  حيث  األّول  سان 

  ، "والدولة   االجتماع"  ا�جتمع اإل�سا�ّي من خالل مفهوم خاص لالجتماع اإل�سا�ي، وهو مفهوم ير�ط ب�ن
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  إ��   -  لذلك  تبعا  –  و�نت�ي  االجتماع  نطاق  عن  يخرج  الّدولة  قبل  يقع  ما  �ل  بأّن :    القول   معھ  يصبح  �ش�ل

أّن �عض    الّتوّحش،  عالم   الّتصور   هذا  يتجاوزون   بدؤا   "واألركيولوجي�ن  واإلثنلوجي�ن  األن��بولوجي�ن"غ�� 

  قد  الّتوّحش  صفة   �انت  إذا":  مفادها  " مصادرة"  ع��  تنب�ي  بديلة  ملقار�ات  الّتأسيس  خالل  من   لالجتماع

 �ع�ي   فهل  ،"هو�س "   كبذل   أقّر   كما   اجتماعهم  تطبع  ال�ي  الدائمة  ا�حرب  �سبب األو��  ا�جتمعات   ��ا   ُوصفت

ل  ثّم أال.  ؟  العنف  من  وتخّففت  .الّتوّحش  �جرت  قد  ا�حديثة   إ�سانيتنا  أّن   ذلك
ّ
  يزال  ما   الذي   العنف  �ش�

  ). 42Tocqueville :1952 ,-80( فينا؟ البدائّية آثار من  أثرا املعاصر العالم ع�� يخّيم

ي ��يمن ع�� حياة املوّحش�ن وال��ابرة �� ا�حروب. وأّن  ال�  األحداث  أّن   جهتھ من   " Spencer  سبنسر" يرى  

التيولو��  نظر  لوجهة  تتّمة  بمثابة  �انت  هذه  الّنظر  قبائل  "Souza .S  سوزا  سور�زي "  وجهة    "حول 

ق   حيث  ،"  ال��از�لية  التيو�يناميا
ّ
فإّن   حر�ّية  بن�عة   يتم��ون   التيو�يناميا   أّن   بما":    قائال  عل   �ل   شديدة 

 ).Sperber, 1974: 31-38ّب ع�� معرفة كيفّية خوض ا�حرب ضد أعدا��م ( نص ي اهتمامهم

-   مستثنيا  –  ".Devy M  دا��  موريس"استنتج    " Typologie Systematique  �سقية  نمذجة"  وتحت وطأة

ھ...  الشر��  الوسط  إسكيمو  جتمعم
ّ
ھ  للعنف،  ممارستھ  من  يفلت  بدائي  مجتمع  من  ما  أن

ّ
  مجتمع  من  ما  وأن

بدائي مهما �ان نمط إنتاجھ ونظامھ التق�ي واالقتصادي يجهل أو يرفض �شر العنف من خالل ا�حرب.  

ح
ّ

 .  "ذلك الذي تنضوي تحتھ �ل مجموعة متوّرطة �� نزاع مس�

ھ ال يمكن فهم ا�جتمع األّول دون فهم مقهوم ا�حرب ال�ي أخذ �عدا شمولّيا مباشرا من معطيات  
ّ
يبدو أن

 ).  Sperber, 1974: 42-68لبدائّية (الّسوسيولوجيا ا

صمت يقابلھ  ا�حر�ّية  الواقعة   �� املتجلّية  العنيفة  للوقائع  الّتأكيد  هذا    ا�حديثة  اإلثنولوجيا"  و�ن 

   يوجد  ال  العنف  أن  ترى   وال�ي"  العنيف  للسلوك  املهّمة  الّتأر�خ  أداة  بوصفها
ّ
  فما .  منعھ  وسائل  خالل  من  إال

 مت؟ الصّ  هذا  م�ّ�ر

علماء   ��ا  ��تم  وال�ي  املعاصرة  للمجتمعات  مة 
ّ
املنظ الشروط  من  ى 

ّ
يتأ� األّول  امل�ّ�ر  أّن  د 

ّ
املؤك من 

اإلثنولوجيا. غ�� أّن اإلثنولوجيا اليوم لم �عد �� مقدورها مراقبة ا�جتمعات ع�� من موقع اإلفراد والعزل  

أ�حت غ�� مرئّية، ألنھ لم �عد هناك    ا عنيفا قدسلو�   باعتبارها   البدائّية   ا�حرب"  لسبب �سيط وهو أّن 

 ).Sperber, 1974: 70-83(  "محار�ون لصنعها

 : العنف لیس دون سبب أو غایة  -3

 اتجاهات ك��ى:  ثالث ثمة خطاب متناقض يؤّرخ ملسألة العنف و�مكن تصنيفھ ضمن 

ة. و�ؤّرخ �ّل  خطاب ذو نزعة طبيعّية وثان��ا خطاب ذو نزعة اقتصادية. وثال��ا خطاب ذو نزعة تبادليّ -  1

أّن العنف سمة   �� اإل�سانّية: أوالها  إ�� خاصّية محّددة  العنيف برّده  واحد من هذه ا�خطابات للسلوك 

  الّسلوك  ��  املتبلور   العنف  وهذا.  البيولوجّية  اإل�سان  كينونة  ��  بجذوره  يضرب  طبيعيا  ومعطىحيوانّية  

  ترتبط  �أداة  العصور   ع��  العدوان  يظهر   هدف   نحو موّجھ  دائما  فهو  غاية، أو  سبب  دون   من  ليس  العدوا�ي
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  ع��  با�حصول   العدوان  يم��ج  حيث  "الّصيد"��  األو��  ا�جتمعات  لدى   دوره  ات�ح  ولذلك  أساسا،  "سب بالك "

عام
ّ
 .الط

أّن العنف مصاحب لإل�سان �ائنا طبيعيا يتحّدد باعتباره وسيلة للبقاء وتأم�ن الوجود ولذلك تظهر    -2

 ).Favret, 1971: 36-40ب�ن االقتصاد البدائي واقتصاد الّصيد (املماثلة 

العدوان:    �� البغية  بلوغ  إ��  الوسيلة  فإّن  الغذاء،  ا�حصول ع��  الّصيد  هدف  �ان    قتل   و�جب "و�ذا 

 تحليال  الغذاء  ع��   ل�حصول   عنف   تقنّية   �ل  تحليل  يحسن  ا�خاصّية   هذه  وألجل.  أ�لھ  �غية  ا�حيوان

 .")Favret, 1971: 58-64( العدوا�ي  الّسلوك بتعاب�� أركيولوجيا

س   غ��  "Ghohan  –  غوهان"  إليھ   ذهب  كما  "صيد  إ��  ل�حرب"  إّن هذا االخ��ال     مؤسَّ
ّ
  أّن   اعت��نا  إذا  إال

  مخّصصة   طر�دة  بوصفھ  اإل�سان  هو  العنف  من  الش�ل  هذا  موضوع  وأّن   غذائي،  دوما  هو  ا�حرب  هدف

ّية �� ا�حرب يؤّدي إ�� إفراغها من  للط  التعميم   هذا  وأن.  تؤ�ل  ل�ي
ّ
ا�ع البيولو�� للممارسة العنفّية املتجل

 :Chomsky,1970ومن ثّم، ال �ش�� �شمولي��ا نحو الطبيعة، بل نحو الثقافة (  �عدها االجتما�� ا�خالص.

52-49( . 

   : عجز القوى اإلنتاجیة وظهور ظاهرة الحرب  -4

، يصفون االقتصاد البدائي، بأنھ اقتصاد كفاف �سمح لإل�سان  "يا االقتصاديةاألن��بولوج"  إّن مؤّس�ىي

ب�ن  الّتنافس  إ��  تؤّدي  املادّية  املوارد  درة 
ُ
ن أّن  االعتقاد  الراتبة عن هذا  املعا�ي  ومن  العيش فقط.  بتأم�ن 

 
ّ
ح، مادام ال  ا�جموعات ال�ي تدفعها ا�حاجة إ�� امتالكها. وهذا الّصراع من أجل ا�حياة يجّر إ�� الن

ّ
�اع املس�

 يوجد من هذه املوارد ما �سّد حاجة ا�جميع.

تكتشف قانون ا�حركة التار�خّية والتغّ�� االجتما�� �� ميل القوى اإلنتاجية إ��    "املادّية التار�خية"وألّن  

ال يتحرك  ول�ي  يقول:الّنمو،  اإلنتاج  قوى  وتنطلق  القوى    " Marx- ماركس"  تار�خ  هذه  ت�ون  أن  ينب�� 

ف. ومن هذا املنطلق، نجد ا�جتمع األّول    نفسها ��اإلنتاجية  
ّ
بداية األمر �� أق�ىى حدود الضعف والتخل

 قضّيت�ن جوهرّ�ت�ن:  "األن��بولوجيا املاركسّية "يطرح ع�� 

ھ إ
ّ
ل �� ا�جتمع األّول  أّما القضية األو�� فمفادها أن

ّ
فمن خالل   "البنية التحتّية"ذا �ان االقتصاد ال �ش�

 أي �ىيء يمكن استخالص الكينونة االجتماعّية؟  

ھ إذا �انت قوى اإلنتاج ال تميل إ�� الّنمو وال  
ّ
محّددا    �عمل باعتبارهاوأّما القضية الثانية، فجوهرها أن

 لذي يدفع حركة الّتار�خ إ�� األمام؟ للّتغي�� االجتما��، فما هو عندئذ ا�حّرك ا

بوصفها    -ممارسة عنيفة-بأش�الها ا�ختلفة تفّسر ا�حرب    "املقار�ة االقتصادية "يمكن القول عاّمة إّن  

ھ من الّصعب فهم من أين �ستمد  
ّ
حصيلة تنافس ا�جماعات �غرض امتالك موارد نادرة. و�� املقابل يت�ح أن

الغذاء تلك الطاقة وذلك الوقت الزائدين عن ا�حاجة لتوظيفهما ��   الوحشيون امل��م�ون �� البحث عن

 محار�ة ج��ا��م؟
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د أّن االقتصاد البدائّي اقتصاد وفرة وليس اقتصاد ندرة. وأّن العنف    إن األن��بولوجيا
ّ

االقتصادية تؤك

مة الّتفس�� االقتصادي ل�حرب �� ا�جتمعات األو��. فلَم  
ّ
ال يتمفصل مع الشقاء، وهذا �ع�ي سقوط مسل

الدا��  نحو  الّنظرة  ستّتجھ  عندئذ  با�حرب؟  لالقتصاد  عالقة  ال  �ان  إذا  ا�جماعات  الّسيا�ىي؟    تتحارب 

) 210-185, 1968:Sperber(. 

 : إرادة الّتجزئة وإشکالّیة الکینونة االجتماعّیة  -5

ھ "   L. Strauss،  س��اوس  ليفي "يرى  
ّ
  عن   العنف  ملفهوم  واستقالل  تمّ��  األو��   ا�جتمعات  ��  يوجد  ال   أن

� العالقات  ية) ألّن هذه 
ّ
أو مجموعات محل أو عصابات  (قبائل  ا�جماعات  ب�ن  � عمقها عالقات  العالقات 

صالت   من  بي��ا  ي�ون  ما  نجاح  ع��  والقبائل  ا�جماعات  ب�ن  ا�حرب  أو  الّسلم  مص��  و�توقف  تجارّ�ة. 

أولوّ�ة   ا�حرب  يجعل  بما  متالزمان  صنوان  املع�ى  ��ذا  والتجارة  ا�حرب  و�ّن  تجار�ة.  ومشاريع  اقتصادّية 

 ).Strauss, 1971: 20( " االجتماعية الكينونة جسم �� موقع"أنطولوجية بما تحتلھ من  

 ال�ي  والطر�قة   ا�حرب  بديل  ��  األو��   ا�جتمعات  ��  التجارة  بأّن   ،"س��اوس" و�� مقال آخر لھ يضيف  

ل بأ��ا تثبت بواسط��ا
ّ
 ).Strauss, 1971: 24( لها �عديال تمث

رح األّول لنظر�ة  
ّ
 العنف   يجعل  س��اوس  ليفي"و�ّن الّنظرة األو�� إ�� ا�حرب بوصفها سلو�ا عنيفا �� الط

  أولوّ�ة  تمنح  العنيف  للسلوك  تأر�خها   ��  " الّتبادلّية   الّنظرّ�ة "  أّن   يبدو   هذا  ومقابل.  "للتجارة   محتمال   إخفاقا

  إيجابّية   أّية  ل�حرب  �عد  لم  املع�ى  و��ذا  ".للعملّية التبادلية اق  إخف"  سوى   العنف  يصبح  ال  بحيث.  للّتبادل

ل ما  بقدر  األّول  ا�جتمع  ألّن  األو�� للمجتمعات االجتماعّية الكينونة عن  �عّ�� �عد لم ألّ��ا
ّ
  للتبادل  حقال يمث

ھ
ّ
ل فإن

ّ
 .  للعنف فضاء أيضا نفسھ بالقدر يمث

ع��  يق  األّول   ا�جتمع  أّن   "هو�س " ويعتقد     " س��اوس"نظر  لوجهة  خالفا"  ال�ّل   ضّد   ال�ّل   ب حر "وم 

 . "ا�جميع ب�ن التبادلّية العالقات �شرط " القول، خالل من التصّور  لهذا "ا�جد��ّ  النقيض "

ساؤل: هل تقديم فعل ا�حرب ع�� فعل التبادل يؤّدي إ�� املساس بفكرة التبادل  
ّ
ومّما تقّدم ندفع إ�� الت

 .كجوهر لالجتماع؟

  "األّول   لالجتماع  شرطا  بوصفهما  ُ�عقال  أن  يجب  وا�حرب  الّتبادل  أّن "إّن اإلجابة تكمن قبل �ل �ىيء ��  

 ,Moscovici(  ما  تدّرج  وفق  اآلخر  إ��  أحدهما  من   باالنتقال  �سمح   بما  تراتبّيا  يتعاقبان  مفهوم�ن  مجّرد  وليسا 

التجزؤ هو نتيجة ا�حرب وهدف من أهدافها  جزؤ بل  للت"  ) ذلك أّن السلوك العنيف ليس نتيجة19 :1972

 .  "سياسية لغاية وسيلة العنيف السلوك إّن "). و�ذلك يمكن القول: Moscovici, 1972: 20( "أيضا

ن لنفسها الّسيطرة ع�� موطن ما باسم القانون   إّن جوهر األطروحة إذن أّن ا�جتمع األّول هو جماعة تؤّمِ

ل  
ّ
و�مث انقسامها.  عدم  يضمن  مرآة  الذي  بوصفھ  لآلخر  استبعاد   �� بما  السياسّية  الّرابطة    – املوطن 

ا�حلّية   صور��ا    –ا�جموعة  إ��  يرجع  ما  بالضبط     باعتبارها"وهو 
ّ
  ا�جاورة   ا�جماعات  ففي.  "شامال  كال

جتمعات األو��  ا�  منظومة  و�ّن .  املطلق  التمايز  جهة  ع��  نفسها   تطرح   أن   إ��  تلك  أو  ا�جماعة   هذه   تتوّصل

د من أن ت�ون جامدة إّ��ا �� حركة دائمة ا�جوهر، وا�جوهر البدائي أ�عد من أن ينغلق ع�� نفسھ بل  أ�ع
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و�الّنتيجة ي�ون السلوك العنيف تمثيال لبنية ا�جتمعات    هو منفتح ع�� اآلخر�ن من خالل العنف ا�حر�ي.

 ).Moscovici, 1972: 30-48(األو�� وليس إخفاقا مّؤقتا لتبادل فاشل 

   : الجهاد وتوظیفه المخیالي والمجالي  -6

لقد �ان التبش�� باإلسالم باعتباره جهادا �� سبيل هللا وحر�ا " باسمھ " دافعا رئيسا لتطو�ر مؤّسسات  

  �� يحصل  كما  جديدة،  و�جراءات  وطرائق  ورات"وأدوات 
ّ
  سوف  ال�ي  ��  املؤّسسات  وهذه  "التار�خية   الث

�عيد توظيفها  عل�  وتقيم  " لّيةالّدو   الّسلطة"  ا�حاجة  عند  �ستدع��ا أن  �عد  العنفي،    ا�خيا�� "�ا مشروعها 

 . القائمة  الّدولة أسس مراجع��ا �عد الّسلطة أي . "وا�جا��

وا�حقيقة، إن الدولة سوف تأ�ي نتاجا فر�� ل�جهاد و�شر الرسالة اإللهية. ولعّل مصدر نجاح اإلسالم  

 من أم
ّ
اتية لتجاوز ازدواجّية الّسلطة  وتقّدمھ �� العصر الوسيط لم ينبع إال

ّ
ر واحد هو قّوة استعداداتھ الذ

 هذه وتأسيس قاعدة الّتفاهم والّتعاون ب�ن الّسلطت�ن الروحية والزمنية.  

ريعة وا�جماعة وتحّولها الطبي�� من  
ّ

حة والش
ّ

إن الّدولة لم تولد تلقائيا من التقاء عناصر القّوة املس�

ارتبط �شوؤها بأخطر أزمة عاشها اإلسالم �� �ّل تار�خھ، ونمت من    فقد  ،"سلطة  أدوات  إ��  رسالة   أدوات"

   خالل الّصراع داخل الّدين والو�� اإلسالمي نفسھ.

 �عد ممارسات  10-8:  1989و�� مخاض دموي عنيف ( جعيط،
ّ
إال ) لم يحصل اخ��ال اإلسالم للّدولة 

الك��ى و�انت بداي��ا مقتل   بالفتنة  رجع  ،"عثمان"عنيفة ( حرب أهلية ) سّميت 
ُ
  هذه   أسباب  الروايات  وت

  ومحاباتھ  عهده  ��  " األموي   الّصعود"  �سبب   الّ�خط والّتذمر   انتشار  إ��  ا�خليفة،  اغتيال  إ��  أّدت   ال�ي  األزمة 

خذ    الذي   "الغفاري   ذر   أ�ي �شاط “  ) وكذلك 70-60:  1989  جعيط،(  والهبات  العطايا   وأقار�ھ ��   تھبي  أبناء 
ّ
ات

ى، وتحّول إ�� معارض سيا�ىّي عل�ّي (جعيط، 
ّ

: 1989  موقفا معاديا للبذخ والغ�ى الفاحش الذي بدأ يتف�ى

80-84(.  

يكن مقتل      -  الواقع   ��  -  "عثمان " لم 
ّ
  خليفة   لوجھ  وجها  تضع   سوف  ال�ي  ا�حقيقّية  لألزمة  مقّدمة  إال

ل"   جهة،  من   "طالب  أ�ي  بن   ع��"   املسلم�ن
ّ
العسكرّ�ة  ممث �عة 

ّ
ال   "سفيان   أ�ي  بن  معاو�ة"  و  " الن

ّ
  ممث

جاهاتھ  بمختلف  اإلسالمّي   العام  الّرأي   عليھ  استقر  ما  ولعّل "  الّتقليدّية  الفارسّية  األرستقراطّية"
ّ
  أّن   ات

  يكشف   ما  وهو  ودهاؤه،  "معاو�ة  مكيافيلّية"  هو  الّدعوة،   تار�خ  ��  الكب��  التحّول   لهذا  ا�حقيقّي   الّسبب

  :مش��ك  بحث(  "الزذاجرة  واملبادئ   واملعا�ي  القاهرة  واملصا�ح  واإليمان  العقل"  قة الّصراع وعمقھ ب�نحقي

د   والعطايا  الغنائم  وتوزيع   املصا�ح  منطق   �ان  ما   فبقدر).  13-59:  1989
ّ

  تزايد  مع  �ّ�خو��   نفسھ  يؤك

)  وا  الرّسالة  منطق  �ان  ،"معا  والعطاء  ا�خراج  جمع  نظم"  و�رساء  االنتصارات لتبش�� وا�جهاد ( لوجھ هللا 

املطلقة هيمنتھ  يفقد  أو  و�رعاها   ،ي��اجع  املصا�ح  م هذه 
ّ
ينظ الذي  الّسيا�ىي  منطق    ،و�انت   �� ر 

ّ
يفك أي 

وتوسيعها و    ،حماي��ا  الفساد  ضد  الّدعوة  �انت  ما  بقدر  قوة،  أك��  �ف وعدمت��ز 
ّ
الّتوزيع   ال�  ��   املساواة 

 .)70-60: 1989 مش��ك، حثب(  "الهائلة تزداد قّوة وعنفا  وال��وات  اإلقطاعيات"و�شوء 
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ھ  القومي  األمن   وجعلت  الّدو��  الّصراع  حقل  إ��  ودفعتھ   " مقاتل�ن  إ��   شعبا  النبّوة"لقد حّولت  
ّ
قام  �ل

ّ
  عل

 . الّدائم بانتصارهم

لّسلطة وتمّسك  ا  ع��   الّصراع  وراء   أّن   أعماقھ   ��  يدرك   �ان   " املقاتل  ا�جتمع"ليس ثّمة من شك �� أّن  

  معا�جة  ��  تماما  ا�ختلفت�ن  الّنظر   �� وج�يْ   الّدوافع   ��  الفارق   وراء  يكمن  �ان  بموقفهما،  معا  "ومعاو�ة   ع��"

 .  الّتار�خ مسرح ع�� متحّركة  مادّية كقّوة  و كجماعة املسلم�ن شؤون

 ل�انت صراعا  
ّ
ولم تكن الفتنة (وتجليات العنف ف��ا مجّرد صراع ب�ن نخب مختلفة الّت�و�ن واملصا�ح و�ال

سياسيا ع�� الّسلطة، لقد �انت تجسيدا ألزمة الّضم�� اإلسالمي ذاتھ �� بحثھ عن رؤ�ة جديدة ع�� أساس  

ق��ا اإلم��اطورّ�ة وقد �انت ��ذا املع�ى (فتنة) ولم تكن حر�ا أهلّية تقليدّية. والفتنة  املعطيات الك��ى ال�ي خل

سليم  
ّ
والت ثّم االستسالم  الّتمي�� وزوال املعاي�� الوا�حة. ومن  القدرة ع��  ا��يار  ال �ع�ي شيئا آخر سوى 

بيعية ال�
ّ
عدام القرار وغياب الرؤ�ة و�م�انّية  الّسل�ي ل�حرب كما لو �انت �ارثة ال مناص م��ا ف�ي الّنتيجة الط

 االختيار.  

   يرتكب  لم  " علّيا"والواقع، أّن  
ّ
إدراكھ بداية الّزوال الفع�� لشروط عهد ا�خالفة    عدم  هو   واحدا   خطأ   إال

و�صراره ع�� الّسياسة الدينّية داخل الّدولة ال�ي بدأت تت�ّون �� العقول واملصا�ح والّتوازنات االجتماعّية  

 ). 145-136: 1989 واالس��اتيجّية (جعّيط،

 : الّظاهرة االستعمارّیة وظاهرة العنف في الجزائر  -7

  االستبعاد  عن  الكشف  منھ  جانب  ��  يتضّمن  "كالس��   بيار"نولو�ّ� الذي ت�ّون مع  إذا �ان املقال اإلث

ات  ينتاب  ما  ع��  يدّل   االجتماع  من  لهم  بإقصائھ  األوروّ�ّي�ن،  غ��   ع��  الغرب  مارسھ  الذي 
ّ

  من  األوروّ�ّية  الذ

ات  مارستھ   الذي  الّنفي  عملّيات   عن "  -"جعيط  هشام "  تأكيد  حد   ع��-  بجالء  و�كشف   واضطراب  شّك 
ّ

  الذ

   للمجنون   نف��ا"  خالل  من  ،"نفسها   ع��  الغر�ية
ّ
  الوقت   ��  تنّم   ا�حاوالت  جميع  فإّن   "والطفل   واملر�ض  والشاذ

  اإلستشراق   ميدان  و��  اإلثنولوجيا  ميدان  و��  النف�ىي  الّتحليل  ميدان  ��  الغ��  إ��  الّنظرة  جذور   عن  نفسھ

رق تتضّمن مقدارا من الّنفي لھ.نظر   ألّن   وذلك
ّ

ات لآلخر    – وحقيقة الّنفي    ة الغرب إ�� الش
ّ

�ع�ي أن    –نفي الذ

ات. وهكذا،  
ّ

  إذ "ننفَي عن اآلخر ما نمتلكھ نحن. لذا، فإّن �ّل معرفة باآلخر �� وجھ من وجوه املعرفة بالذ

ات  تنفي
ّ

د  فل�ي  داخلها   ��  واملنحرف   ا�جنون   الغر�ّية  الذ
ّ

ر�� أو أّيا �ان خارجها    ��ا و�ذمعقوليّ   تؤك
ّ

تنفي الش

د تقّدمها وحداث��ا
ّ

 .)66Ghalioun :1981 ,-70( " فل�ي تؤك

أّن   كما  ا�جزائر،  عرف��ا  ال�ي  االستعمارّ�ة  اهرة 
ّ
�الظ استعمار�ة  ظاهرة  �عرف  لم  املعاصر  الّتار�خ  إّن 

ا�جتم عرفها  �ال�ي  عنيفة  ممارسة  إ��  تتعّرض  لم  ا�حديثة  االستعمار  اإل�سانّية  وأّن  خاّصة  ا�جزائري،  ع 

ما 
ّ
 .  "أيضا  هوّ���ا  تفكيك حاول "الفر��ىّي لم يكتف باحتالل ا�جزائر وسلب ثروا��ا فحسب و�ن

قافة  ا�حضارة  يحملون   أّ��م  ،"الّتمدينّية  رسال��م  ��  الفر��ىيّ   االستعمار  إيديولوجّيو"لقد تحّدث  
ّ
  والث

عوب الفق��ة لكّن واقع املمارسة إنب�ى ع�� اس��اتيجية  إ��  ا�جديدة  وا�حياة
ّ

 -   ��ديم الب�ى االجتماعّية  الش
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االقتصادّية الذي أنجزه ا�جيش الفر��ىّي من خالل تمك�ن األقلّية األوروّ�ية والّسوق الفر�سّية من موارد  

من. 
ّ
 مختلفة و�د عاملة رخيصة الث

ان   أرا�ىي  لغصب  إّن مثل هذا املسار �ان قبل �ّل �ىيء نتيجة
ّ
  أش�اال   الغصب  هذا  اكت�ىى  وقد   الّر�ف   س�

   ممكنا  يكن  لم  إذ  استسالم  من  نا�عا  وال  سهال  يوما  يكن  لم  كب��ة،  أ�عادا  وأخذ  مختلفة
ّ
  أعمال   بموجب  إال

 ).17- 12: 1983،األشرف( عنيفة

:  ا�جزائر مدينة  ع�� استو��  �عدما  جنوده  يخاطب  وهو  " دو�رمون  ا�جن�ال " و�� سياق هذه املمارسة قال 

  -  "Poujoulat  بوجوال"  كتب  فقد.  .الكالم  هذا  من  أبلغ  هو  ما  هناك  بل" (...)    الّصليب�ن  عهد  جّددتم  لقد"  

رات  1844سنة    ��  -  " Bugeoudبيجو  باملاريشال "  الّصلة  وثيق  فر��ىيّ   رّحالة  وهو
ّ

ن رحلتھ ينّوه ف��ا  ع  مذك

  يوم   "بيجو   املاريشال "  ��  قال :  "بيجو"وصفا ملا دار بينھ و��ن  برسالة فر�سا التبش��ّية �� ا�جزائر، وقد أورد  

  العمل  نواصل  ل�ي  فأجبتھ".  "  إفر�قيا؟  ��  �عمل  جئنا   ماذا  متسائال" :  ا�جزائر  مدينة  ��  سنتْ�ن  منذ  قابلتھ

:  قائال  فأضاف   "Saint Louis  لويس   سان"و  "   7Louis-  السا�ع   لويس"و   "Godefroy  جودوفري "  بدأه  الذي 

S. D.: Pougoulat ,(  "الّصليبية  ا�حروب  حلقات  من  حلقة  ��  إنّما  إفر�قيا  ��  فر�سا  ��ا  تقوم  ال�ي  ا�حرب  إّن "

ھ  أسمائھ  من  هللا  أّن "وأضاف نفس املتحّدث �� مقال آخر قائال:    )288-285
ّ
املعارك وأّن    و�لھ  ا�جيوش  إلھ  أن

 بالّدماء والّدموع
ّ
 ).  298D S., Pougoulat :( "ا�جتمعات ال تتقّدم إال

لة  الّسادية"إّن األمثلة ع�� هذه  
ّ
  الضّباط   فهؤالء  ومتنّوعة  عديدة  ،"ا�جزائرّ��ن  بتعذيب  الّتفاخر  ��  املتمث

روا  وا�جنود
ّ
عنيفة وعا�شوا فيما �عد عهدا متأّزما  ال  وممارساتھ  "نابليون "  بحروب   شبا��م   ��  أو   صباهم   ��  تأث

  ال�ي  فر�سا  ع��  مجحفة  شروط  من  املقّدس  ا�حلف  فرضھ  عّما  فضال.  ا�حكم  إ��  " 18  لويس  امللك"برجوع  

ص
ّ
روا  أنجل��ا   انتصارات  نتيجة  نفوذها  تقل

ّ
ھ   ولذلك  انحطاط  من  بلدهم  أوضاع  إليھ  آلت  بما   وتأث

ّ
  �انوا   �ل

ما ف باإلحباط، �شعرون
ّ
  مّما شيئا  وليعّوضوا  مكبوتا��م  عن لينّفسوا"ب ا�جزائر وجدوا الفرصة حر  قامت ل

 .  " اح��ام من  فقدوه

 من حيث الظاهر أل��ا تكشف عن الّرغبة املسيطرة ع��  
ّ
إّن هذه املمارسات العنيفة ال تبدو غر�بة إال

إّ��ا حرب من أجل ا�حرب، ومّما ال شك   نفوس العسكرّ��ن، و�� نيل ا�جد و إخضاع الّس�ان األصلي�ن، 

الوحشيّ  العدوانّية  �عة 
ّ
الن عل��ا  غلبت  قد  العسكرّ�ة  العقلية  تلك  أن  شبھ  فيھ،  سمية 

ّ
الت أن  درجة  إ��  ة 

واب�� "  "بيجو "  أطلقها  ال�ي  تلك  أو"  املوت  مشاة"   و��  جنوده  ع��  "مونتانياك" الّرسمية ال�ي أطلقها القائد  
ّ
  الط

 .)114-113:  1983، األشرف" (ا�جهّنمّية

   : السلوك العنیف أثناء ثورة الّتحریر الجزائرّیة  -8

ض  قد  "الوط�يّ   رالّتحر�  ج��ة"   تجدر اإلشارة إ�� أّن تنظيم
ّ

  الوطنّية   ا�حركة  صفوف  ��  ساد  نزاع  عن  تمخ

ل  إ��  أف�ىى  قد  االحتالل  إدارة  ع��  التمّرد  حركة   أّن   كما  ا�جزائرّ�ة،
ّ

م فيھ، وقد    صعب  �ا�ح  تدخ
ّ

التحك

قبل   الوطنّية  ا�حركة  وضع��ا  ال�ي  الّسياسّية  الّتنظيمات  ع��  القضاء  ا�جديد  الّتنظيم  ع��    ثورة "فرض 

عبية،  ا�جماه��   تأييد  ر�ح  وألجل  "نوفم��
ّ

زت   " الوط�يّ   الّتحر�ر   ج��ة"  فإّن   الش
ّ

ح  الكفاح  إ��  ندا��ا  ��  رك
ّ

  املس�



ريخ للفعل العن
ٔ
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قافية   الّسياسة   جوانب  أهّم   ع��
ّ
ة   بن  أحمد"زائرّ�ة. و�� هذا اإلطار يقول  جا�  الث

ّ
  ينظّمون   �انوا   إّ��م":  " بل

ورة  قبل  ثقافّية  أ�شطة
ّ
 ��   �انت"  الّتحر�ر   ج��ة"  مبادئ   أّن   والحظ  العلماء،  جمعّية  تفعلھ  �انت  مثلما  الث

قافة  مرتبطة   أساسها
ّ
  هم االلتحاق ل  مسموح  غ��   مثال  الكحول   �شر�ون   فالذين.. )  .(  اإلسالمّية  العر�ّية  بالث

ون   ال   والذين   " با�ج��ة"
ّ
ورة   قادة   فإّن   و�ذلك  . ا�حركة  ��  عليا   مسؤوليات  تحّمل   لهم  مسموح  غ��  يصل

ّ
  �انوا   الث

�ن مسلم�ن
ّ
 ).  174Benbella :1985 ,( مصل

ل  
ّ
يمث باعتباره  ا�ج��ة  برنامج   �� ُضّمن  فقد  ا�جزائر�ة  السياسّية  الثقافة   �� اإلسالم  أهّمية  إ��  ونظرا 

ر�حة العر�ضة من ا�جتمع، واستلتھ  
ّ

  االستعمار   ضّد   ا�جماه��  تجنيد:  بطر�قت�ن"  ا�ج��ة" إيديولوجية الش

ورة  لتحاق اال رفضت  ال�ي الوطنّية ا�حر�ات  أو األحزاب وعزل  جهة، من  الفر��ىيّ 
ّ
  جهة من   ا�جماه�� عن  بالث

 .  )10-9: 2001 حر�ي،( ثانية

  الوطنّية  للّنخبة  بدمجها  متناقضة   اجتماعّية حركة " ة الّتحر�ر الوط�يّ ج��"و�� زخم الّتأسيس أصبحت  

  قياد��ا  داخل الّسلطة ع�� والّصراع با�خالفات يّتصف طبي��ّ  غ�� تنظيما جعلها الذي  األمر أجهز��ا داخل

   .العنف استعمال �� الذروة وصل حّد  إ��

والعسكرّي   الّسيا�ىّي  العمل  أّن  قيادات   " ل�ج��ة"و�الحظ  قدماء    الذي  األمر  "الوطنّية   ا�حركة"  فاجأ 

ورة  اندالع  من  األو��  الّسنة  خالل  جعلهم
ّ
  مصا�� "   ألنصار  الّسريع  الفعل  ردّ  باستثناء  حيادّيا  موقفا  يقفون   الث

  الذي   تنظيمهم  بتأسيس  ا�ح�ن  ��  وقاموا  "الوط�يّ   الّتحر�ر  ج��ة"  �شرعّية  االع��اف  رفضوا  الذين  "ا�حاج

  الّتحر�ر  ج��ة"  ليھ اسم " ا�حركة الوطنّية ا�جزائرّ�ة " ودخلوا بذلك �� سلسلة من حرب املقا�� معع  أطلقوا

  ا�جزائرّ��ن   العّمال  ب�ن  الفر�سّية  ا�ىياألر   ع��  الّتنظيم�ن  ب�ن  الّرئي�ىيّ   املعركة  ميدان  �ان  الذي   "الوط�يّ 

  �انت   "��ة الّتحر�ر الوط�ّي وا�حركة الوطنّية ا�جزائرّ�ة ج"  ب�ن  الكب��ة  املواجهة  فإّن   ا�جزائر  و��.  واملهاجر�ن

 . "القبائل بالد" ��

م  
ّ
ف  �جوما    1200إّن نتيجة املعارك ب�ن الّتنظيم�ن �انت عنيفة للغاية، ففي فر�سا نظ

ّ
قتيل   4000خل

 .)Harbi, 1992: 139جر�ح ( 9000و

 : االستقطاب ع�� أساس الُعْصبة   –أ  

إّن ا�جهاز الب��وقراطي الذي تّم �شكيلھ ع�� جناح الّسرعة لم يلبث أن �عّرض إ�� هّزات عنيفة �سبب  

ى االجتماعّية  سلسلة األحداث ال�ي تبلورت �� ممارسات عنيفة نالت من الّتوازن القائم ب�ن مختلف القو 

ا�حلية، إذ سرعان ما ظهرت من وراء الواجهة الب��وقراطّية العالقات الّتقليدّية القائمة ع�� صالت (القر�ى  

 والوالء).  

  فيفري   04  ففي  الكب��  األثر  ا�جميع  باع��اف  يحظى  �ان  الذي   "بولعيد  بن  مصطفى"لقد �ان العتقال  

  لغرور "  مع  بالّتواطؤ"  �جول "  نائبھ  طرف  من  "شيحا�ي  �ش��"  ،"بولعيد  بن"   خليفة  اغتيال  وقع  1955

األطهار  يقوم  جهاد  ا�حرب  أّن "  بحّجة  ،"عباس   سوق "  منطقة  ��"    جبار  عمور "    تصفية  جاءت  ثم  ،"بھ 

سبت وقد 1956 ر�يع �� "أهراس
ُ
  اضطّر  الذي  "عرش النمامشة"  من وهو" قتال الوردي " إ�� الّتصفية هذه �



 2202)  يونيو  -ن حزيرا(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -الثاني عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)26( 

يخ،  أوالد  ديا،  أوالد"  قبائل  رفضت  آخر  صعيد  وع��.  و�طارا��ا  املنطقة  ضغط  اال��حاب تحت  إ��
ّ

 ب�ي   الش

 جبل  منطقة  عن   املسئول "    ها�ي  سيدي  �ش�� "    أّن   كما  ،"  النمامشة"  لسلطة  ا�خضوع "فاش وتي  صا�ح

 ). Maarfia, 1991: 20-48( "األوراس"  منطقة  عن اآلخر  هو انفصل "تبّسة  جنوب لبيض"

، واملالحظ. "أهراس وسوق  النمامة األوراس"وهكذا، فقد أصبح هنالك ثالثة أقطاب للمقاومة املس�حة: 

فو�ىى  إ��  القيادة  مستوى  ع��  الّصراع  وأّدى  الّتجا�س.  إ��  مفتقرا  �ان  األقطاب  هذه  من  قطب  �ل  أّن 

 . " القبائل" أفضت إ�� ممارسات عنيفة والسّيما �� أوساط 

�ا الذي  الّصراع  حماية ا�جموعة، إّن  األمر بضرورة  ق 
ّ
�عل  عندما 

ّ
إال يتجّل بوضوح  لم  حاضرا  ن دوما 

لذلك لم تكن الفرق منغلقة ع�� ذا��ا بل �ان هناك تبادل بي��ا ما سمح بظهور تحالفات ب�ن شب�ات الّسلطة  

ت متحّولة
ّ
أّن ا�جموعات قد حادت آنذاك عن قال�  حّ�ى و إن ظل الّتقليدّي  وغ�� مستقّرة، وهذا معناه  �ا 

ت الّصراعات العنيفة ب�ن مختلف ا�جموعات  
ّ
لتنصهر ضمن املرجعّية الوطنّية لم تكن سائدة آنذاك وظل

ب ع�� الّصراعات العنيفة باستقواء �ّل طرف  
ّ
ا�حلّية، حّ�ى أّن الّتعاون ضّد جيش االحتالل الفر��ىّي لم يتغل

 ). 1Harbi ,54 :992-62ع�� اآلخر با�حصول ع�� أس�حة أك�� منھ ( 

ب�ن أعضاء    ��  التعّصب  صراعات   من   �سلم   لم   "1956  الصومام  مؤتمر " وحّ�ى الّتمثيل فيھ  ما يخّص 

ة  بن" و  جهة،  من  "الّتنفيذ  و  الّتنسيق  �جنة"
ّ
  الّصراعات   لهذه  �ان  وقد  أخرى،  جهة   من  "و�وضياف  بل

حة املقاومة  مس��ة  ع�� كب��ة ا�ع�اسات
ّ

 .)17-16: 2001  حر�ي،) (   1957 – 1956( سن�ي خالل املس�

�عة لقد �انت  
ّ
سي�� والّتفاعل ب�ن مختلف الفئات امل�ّونة للفعل   ماثلة  القبلّية  الن

ّ
�� األفعال و أنماط الت

الفاعل�ن والّتحالفات   ب�ن مختلف  قة 
ّ
الث إ�� غياب  الّتحر�ر، حيث كث��ا ما أش��  وري خالل ف��ة حرب 

ّ
الث

 ).  Morizot, 1992: 140-152، كما لعبت اإلشاعة الّدور الكب�� �� تصفية املعارض�ن (املص�حّية والطبقّية

   :اإلشاعة أداة لتصفية اآلخر  –ب 

يمكن اإلشارة ع�� سبيل ا�حصر أّن ف��ة قيادة العملّيات العسكرّ�ة جماعيا دامت خمسة أشهر عانت  

ب�ن تحالفا  شهدت  و  عناصرها  ب�ن  قة 
ّ
الث غياب  من  كث��ا  "محّمد    ف��ا  و  عودة"  "بن  و  ز" 

ّ
"بوقال العقداء 

ائعات،
ّ

�م العموري" ضّد "محّمد الّسعيد" الذي راح �حّية حملة الش   الضّباط   مساعدي   بتدعيم  ف��ا  أ�ُّ

  فقد "  الّسعيد  محّمدي "  أنصار  أّما  الفر��ىّي،  ا�جيش  من  فرارهم  �عد  "الّتحر�ر   جيش" بصفوف  امللتحق�ن

"  العموري  محّمد"   ذاكر�ن  "ية الرا�عة الوال "  �عدها  ومن  "الثالثة  الوالية  خنق  ع��  بالعمل  يّ��مونھ  صومھ"  �ان

  ا�خاّص�ن   عمالءه  �ستعمل  �ان  الذي )    وسطيف  توتة  ع�ن  بر�كة،  باتنة،:    و�شمل  –  أ  –  للناحية  نقيب  وهو(  

ورة  أموال  حساب  ع��  و�رعاهم
ّ
:  2001  حر�ي،" (    قبائ��ّ "    هو  ما  �ّل   ضّد   حاقدة  بدعاية  القيام   أجل  من  الث

16-17.( 

"العموري"   ، و قبل إنزال العقو�ة عليھ من طرف �جنة الّتنسيق و الّتنفيذ اعت��1958د�سم��    13و��  

قاق مجّرد غيبة، كما تضّمن تقر�ره ما ي��: "لقد اضطررنا داخل الوالية إ�� محار�ة
ّ

عمر بن  -اّ��امھ بإثارة الش

ھ �ان  
ّ
�ي "قبائ��بولعيد ورجالھ ألن

ّ
�عة وا��م�ي حينئذ أن

ّ
سقط أك�� من    لقد  "KABYLE  متعّصبا وجهوّي الن
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ٔ
 د. علي سموك ا
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. من املؤسف حّقا أن يضطّر املرء إ�� ذكر عدد القبائلّي�ن �� مناصب  .جندّي للقضاء ع�� هذا الّرجل  200

 ). 18 -17: 2001حر�ي،قيادّية �� الوالية األو�� (

جوء إ�� اإلقصا 
ّ

ء والّتصفية ا�جسدّية حمل �عض القيادات ع�� الّتمّرد ع�� أسلوب  إّن حّدة الّصراع وال�

ورة وما أنجّر عنھ من ممارسات عنيفة كث��ا ما �انت تؤّججها العصبّية القبلّية. 
ّ
 الث

أّن   السيما  املعّقدة  املسألة  هذه   �� الّنظر  إ��  يدفع  جهوّي  أساس  ع��  االستقطاب  إّن    اإلثنولوجيا "و 

املتجاورة من    لوقت  ا�جزائر  لتاخ��   قد  االستعمارّ�ة البشرّ�ة  ا�جموعات  من  فسيفساء  مجّرد  إ��  طو�ل 

او�ة واإلباضّي�ن وال��ود 
ّ

 ."العرب والقبائلّي�ن والش

� االستقالل �عد ا�جزائر ��  "الّرس�ي الّتار�خ مقاولة" وتفاعال مع هذا الوضع اختارت 
ّ
س�

ّ
اهرة ع�� الت

ّ
  الظ

أّن    من   خوفا   ا�جهوّ�ة  واالختالفات   القبلّية األمر   �� والغر�ب  ا�حلّية،  العصبّيات    الّتحر�ر  ج��ة "�غذية 

  �شاع   �ان  خوفا  ا�جهوّ�ة  االستقاللّية  الواليات،  ثّم   املناطق  إ�شا��ا  خالل  من  كّرست  قد  �شأ��ا  منذ  "الوط�يّ 

ن  القبائلّي�"  ب�ن  واال�شقاق  وةالعدا  غ��  الوطنّية،  الّزعامة  وخطر "ا�حاج  مصا��"   تجر�ة  من  آنذاك

او�ة 
ّ

  منطق��ا   ثقافة "  ع��  مجموعة  �ّل   �عتمد  حيث  "االقتتال"  حّد   إ��  ا�جموعات  تصارعت  وهكذا  "والش

  بالّسلطة   لالحتفاظ  سعيا  اليومّية  معانا��م  عن  املعّ��ة  بلغ��م  الّناس  من  البسطاء   مخاطب�ن  ورموزها

ورة،  موارد ع�� واالستيالء 
ّ
 ).Harbi, 1992: 63-75( " ملصا�حها خدمة الث

)، فإّن مبدأ أولوّ�ة العمل الّسيا�ىي ع�� العمل العسكرّي لم  1957ومع اغتيال "عّبان رمضان" (د�سم��  

"عّبان رمضان" �ان   �عد معموال، ومنذ ذلك ا�ح�ن أصبحت املبادرة للعسكر�ّ�ن و�عبارة أخرى، إّن اغتيال

ا�جزائر�ةالّس   ا�جناح  ضّد   العسكرّي   احا�جن  النقالب"بداية   ورّ�ة 
ّ
الث املمارسة   �� لھ  م�ّ�را  ،"يا�ىي 

ّ
  ��  تدخ

ؤون
ّ

  أنفسهم  معت��ين   عسكرّي   هو  وما  سيا�ىيّ   هو  ما  ب�ن  الفصل  العسكرّ�ون   ورفض   الّسياسية،   الش

 ."مح��ف�ن عسكرّ��ن وليس الوط�ّي، الّتحر�ر ج��ة" �� مناضل�ن

� ذلك
ّ

تة، فظهرت غ�� من�جمة    الّتجا�س  وعدم  والّصراع  االنقسام" لقد تج�
ّ
�� �شكيلة ا�ح�ومة املؤق

الّسياسّية   ؤون 
ّ

الش  �� ا�جيش  ل 
ّ

تدخ إ��  إضافة  واإلسالمّي  ي��ا�ّ� 
ّ
والل الّرادي�ا��  م��م  ف�ان  إيديولوجّيا، 

تة
ّ
 . "ل�ح�ومة املؤق

ل    ع��  نفهم  أن   يجب  الّتحر�ر   ثورة  خالل "  الّتحر�ر   ج��ة " إيديولوجية  إّن "لذا، يمكن القول:  
ّ
أّ��ا �انت �ش�

إيديولوجّية   مبادئ  بلورة   �� فشلت  لكّ��ا  االستعمار  ضّد  ا�جماه��  تجنيد   �� نجحت  متناقضة  وحدة 

أّ��ا أخفقت �� تجاوز الّتناقض اإليديولو�ّ� املوجود داخل قياد��ا �� �عض مراحلھ إ�� حّد  متماسكة أي 

) املتطّرف  العنف  هذا ممارسة  جعل  الذي  األمر  الهامش)  ع��  وضعهم  أو  جسدّيا  املعارض�ن  تصفية 

 .")76Harbi :1992 ,-138(  الّتناقض �ستمّر إ�� ف��ة ما �عد االستقالل
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 خاتمة:  -9

ھ كما أخطأ
ّ
 . الّتبادل فهم �� "هو�س" أخطأ ا�حرب، فهم �� "س��اوس  ليفي"  إن

  ا�جتمع   أّن   اعت��  ولذلك  أش�الھ  ب�ّل   الّتبادل  حصول   تمنع  ال�ّل   ضّد   ال�ّل   حرب   أّن   "هو�س"  لقد اعت��

  ع��  تمّر   االجتماع  مؤّسسة وأّن  اجتماعّيا  عاملا   ليس  الوحشيّ�ن  عالم وأّن   االجتماع،  مرتبة  إ��  يرق   ال  البدائّي 

قام خالفا  �� العالم البدائّي، فالعالم البدائّي هو مجتمع تفس  �� أخطأ وكالهما  الّدولة، و�شوء  ا�حرب ��اية

  " القادر   عبد  األم��"  ثورة  وصفا  عندما  "وأنجلز  ماركس"  من  �ّل   وأخطأ  ا�حرب،  أجل  من  "هو�س" ملا قالھ  

  يدةوسع  هاّمة حقيقة  واعت��اه   الفر��ىيّ   بالغزو   ورّحبا  ا�جزائرّي   للمجتمع  ال��برّ�ة  ل�حال   بائسا  صراعا  ب�و��ا

 ). Marx Et Engels, 104�� تقّدم ا�حضارة (

إّن االستعمار املباشر ل�جزائر نتجت عنھ محاولة استئصال ثقافة الّس�ان األها�� و�قصاؤهم بطر�قة  

عنيفة، لكّن هذه السياسية أّدت �� ما �عد إ�� خلق أسباب تحطيمها وذلك عن طر�ق مساهم��ا �� خلق  

اقتصادّية إ�� املطالبة  شروط ظهور ا�حر�ات الوطنّية وتطّورها وتحو�ل مطال��ا من إصالحات اجتماعّية و 

ل مجموعة متجا�سة من األفراد، لقد �انت  
ّ
باالستقالل الّسيا�ىي ّالّتام. لكّن ا�حر�ات الوطنّية لم تكن �ش�

�عة القبلّية وا�جهوّ�ة وفرضت نفسها إ�� جانب  
ّ
��ا الن

ّ
لهم توّجهات وأف�ار مختلفة حول مستقبل ا�جزائر غذ

  ة �� ت��ير املمارسة العنيفة.الّدين كمحّرك سيا�ىّي بالغ األهميّ 

تار�خّية   ع�� مراحل  ا�جزائرّي  ا�جتمع  لها  �عّرض  ال�ي  العنيفة  الّصدمات  بأّن  سليم، 
ّ
الت ال مناص من 

معّينة تركت أثرها البالغ �� العقل الباطن للمجتمع ا�جزائرّي وساهمت إ�� حّد كب�� �� هي�لة مختلف أبنيتھ  

ل العنف العملّية االجتماعية األك�� ممارسة واألداة املث�� �� ا�خطاب  وأنماط تفاعلھ مع اآلخر. ومن ث
ّ
ّم ش�

 و�نجاز الّتغي�� وتلبية ا�حاجات وتحقيق الوجود. 

ھ   ،"ا�جزائرّي   العقل  فهم  ��  ركيولوجّيةاأل   املقار�ة"لقد ساهمت  
ّ
ر  عقل"  بأن

ّ
  وأّن   "كذلك ويشتغل  عنفا  يفك

نا   و�ذلك،.  "مزمنة  حال"   ��  واالح��اب  الّصراع  حال
ّ
  أّي   ا�جزائرّي   ا�جتمع   ��  العنف   ظاهرة  عن  �ستبعد  فإن

دين بذلك  عفوّي   طا�ع
ّ

اهرة و�عّدد عناصرها وتمظهرا��ا ال�ي  -  باراد�غم  –  وتلقائّي مؤك
ّ
ا�ع البنيوي للظ

ّ
الط

  تطفو ع�� الّسطح زمن األزمات.

الت  
ّ
بتمث "أنطولوجيا"  تلتحم  العنيفة  املمارسة  بأّن  تفيد  ا�خيال"  لهندسة  "األركيولوجّية  القراءة  إّن 

ا�جزائرّي  ا�جتمع   �� شكيل  حيث  من  اال�شقا��ّ " الهوّ�ة 
ّ
  اآلخر "  فيھ  يلعب  والذي   ،"األبنية  الواشتغ  الت

  املصا�ح   لعبة "  ترتيبات   وفق   وتوج��ھ  االجتما��ّ   ا�حقل  ع��  الهيمنة  أدوات  ع��  ا�حائز   " والغر�ب  ا�ختلف

حلّيا أو وافدا  م  التعّصب  �ان  سواء  ،"والهيمنة   التعّصب  إنتاج  إعادة  تضمن  مخرجات  ع��  مسبقا  املهي�لة

من خارج ا�حقل االجتما�ّ� يأ�ى املنافسة ع�� مكتسبات سابقة أو التنازل لصا�ح مجموعات جديدة. ومن  

رة"ثمة، تبدو عملّية الّصراع العنيفة  
ّ

الت   ا�خيال   ��  أركيولوجّيا   متجذ
ّ
  ا�جموعات   ب�ن  حّد��ا  وت��امن   "والّتمث

 وارد املتاحة.امل  ��ّح  ترتبط ما  وكث��ا  األزمات، مرحلة ��

 



ريخ للفعل العن
ٔ
.    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في المجتمع الجزائرّي   يفٕاشكالّية الّتا

ٔ
 د. علي سموك ا
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