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Abstract :  

If we stand on the colonial context 

which appeared between its lines the 

travel literature, led us to study the 

fantasmatic relationship between 

Islam and violence and promoted by 

these travelers by being "positivist” 

introduction of  colonial western  

project which has been adopted by 

mental military to offer an excuse for 

the use of violence in the 

extermination of the Islamic peoples. 

It is violence which was a product of 

necesserary identity, that was felt by 

Western self arising in the 19th 

century, to establish the self list on 

the ideological contrast with the 

other. 
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