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 تؼدوم

 اجلزائر
 (3123-2693)مخسون سنة بعد االستؼالل 
 رالتغّيبني االستمراروة و 

ذيفذ ذاظبحث ذعرطز ذغظم ذاجلزائر، ذالدتؼالل ذاخلؿدني ذباظذطرى احتػاء
ذذاألغثربوظوجقا ذيف ذسؾؿقتني ذغدوة ذو ذورذة ذاظثؼاصقة ذو حولذذ2012االجتؿاسقة

ذ  .اظتغّقراتذاظيتذسرصتفاذاظبالد
جتاوباذععذاحلدث،ذتـشرذذبؾةذإغداغقاتذوبشؽلذادتثـائيذعداػؿاتذُضِدعتذ

ذ ذأشؾبفا ذهلذاذيف ذادلداػؿاتذادلـتؼاة ذػذه ذحقثذتغطي ذػاتنيذاظتظاػرتني، خالل
ذ0992ذسرصتفاذاجلزائرذيفذاظػةرةذادلؿتدةذعنذاظتغرياتذاظيت اظعددذذباالتذعنذأوجه

ىذتدتجقبذإىلذذروطذادلؼاالتذ؛ذوضدذراجعذادلداػؿونذعداخالتفمذحَت 2102إىلذ
ذاظعؾؿقة.

ذاالجتؿاسقةذ ذاظتغّقرات ذػؿا ذعةرابطني ذسـصرؼن ذاإلدفاعات ذػذه ذذذذذذذذذذأبرزت
ذوذاالدتؿرارؼةذخاللذاظػةرةذادلذطورة.
لذعوضوعذاظتغّقرذاالجتؿاسيذيفذغدختفاذػذه،ذإذاذطاغتذاجملؾةذدبصذباظتحؾق

ذصألّغهذذّؽلذدوعاذعوضوساذعتؿقزاذيفذاظعؾومذاالجتؿاسقةذعـذذبروزػا.
عنذاظعبث،ذدواءذيفذاجلزائرذأوذيفذعؽانذآخر،ذرباوظةذذعَدُؼذوذيفذػذاذاظصدد،

ذوضائعذيفذوضعذاجتؿاسيذثابتذيفذاظزعن،ذإذذالذتوجدذحاظةذعنذاجلؿودذ إجياد
صفلذؼؽونذاظتؼؾقدذذواظتؼؾقد،ذادلطؾقذإاّلذبتجـبذاظتػرضةذبنيذاالدتؿرارؼةذوذاجلؿود

ذ ذضول ذاظشأن، ذػذا ذيف ذغذطر ذاظتغّقر؟ ذوجه ذيف ذعريؼوسائؼا ذذذذذذذذذذذذذذذارل
(Charles Mérieux)ذ ذواظـزسةذ": ذاظـاسذبنيذاظتؼؾقد ذُؼخؾط ذشاظبذاألحقان، يف

ذػوذ ذحّػزغي ذعا ذوأطثر ذبقـفؿا. ذسالضة ذأؼة ذػـاك ذظقدت ذاظواضع، ذويف احملاصظة،
ذغهذال.ذألLouis Pasteurاظتؼؾقدذاظذيذأوصؾهذظيذأبيذوذعنذورائه،ذظوؼسذبادتور

ذ.1"ذؼوظدذإاّلذاظعدمُؼخَؾقذذيءذعنذاظعدم،ذوعنذاظعدمذال

                                                                                                                                   
1 Charles, M. (1988), Le virus de la découverte, Paris, Laffont, p. 36 et 136. 
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ػلذغدتطقعذاحلدؼثذسنذاظتغّقرذاالجتؿاسيذإذاذملذسبددذغؼطةذاغطالقذأوذزعـاذ
ذعرجعقاذُؼتقحذظـاذادلؼارغةذععذغؼطةذاظوصول؟

ذاظتحول،ذ ذ)اظتطور، ذأوجفه ذمبختؾف ذاالجتؿاسي ذاظتغّقر ذادلداػؿون ُؼعرِّف
اظبـقاتذاالجتؿاسقةذبنيذاظتبدل،ذاظثورة...(ذباستبارهذدريورةذهلدمذوإسادةذتشؽقلذ

صةرتنيذزعـقتنيذدواءذأطاغتذػذهذاظعؿؾقةذجذرؼة،ذذاعؾة،ذدرؼعةذأوذشريذذظك،ذ
ذودواءذأتضؿـتذسـاصرذضابؾةذظؾؿالحظةذوذاظتؽؿقمذأمذملذتتضؿـفا.

ذععرصقة:ذ ذذباالت ذثالثة ذيف ذادلوضوع ذإىل ذتطرضت ذاظيت ذادلؼاالت ذحصر ميؽن
ذا ذاظعؾوم ذ)تعارؼف، ذاظتغّقرات...(،ذادلدائلذاإلبدتؿوظوجقة ذعدأظة ذأعام الجتؿاسقة

ذ ذاجملتؿعقة ذوأخرياذ)األاظبـقات ذاالجتؿاسقة(، ذاظعؾوم ذواظؼاغوغقة، ذادلعرصقة غداق
تضافذواظـاخبون(.ذاظػاسؾونذاالجتؿاسقونذ)ادلرأة،ذادلتدخؾونذيفذاجملالذاحلضري

إىلذػذهذاجملاالتذعؼاالتذذاتذاظبعدذاحملوصلذخلؿدنيذدـةذبعدذاالدتؼاللذوذ
ذاظؼاغوغقة،ذؼتج ذاجلواغب ذتـاوظت ذاظيت ذاإلدفاعات ذخالل ذعن ذبوضوح ذذظك ؾى

ذاالضتصادؼة،ذاظعؿراغقةذوذادلعرصقة.
ؼرذذػاجداذعرطزؼاذباظـدبةذإىلذغذ"؟دؤالذ"طقفذغعودذإىلذاظذاتاظذبداؼة،ذُؼعَد

حقثذجَعَلذعنذاظتغّقرذاالجتؿاسيذ"عػتاحاذظػفمذذبؿلذادلدائلذادلطروحةذذبومعزة
لذباظتـاضضاتذادلؤدِّدةذدلؽّوغاتفاذادلختؾػة.ذ.ؼرىذادلؤظفذأّنذ"دوءذسؾىذأعة"ذالذتؼب

اظـظر"ذظهذأدبابذتعودذإىلذاظتارؼخذاظعـقفذو"سؿقذاظصدعات"ذاظيتذالذزاظتذحتُؽمذ
إىلذؼوعـاذػذاذسالضاتـاذبذواتـا،ذباآلخرذوذبادلؤددات.ذوعنذَثَمذؼدسوذصاحبذادلؼالذ

اتذاظواضعذوذاظعالضاتذاظصداعقةذيفذإىلذ"اطتشافذعاذظؾذات"ذعنذأجلذجتاوزذصعوب
ذاظعقشؿعذحداثتـا.
ذبؾخضر ذسؾمذذمزوار سرض ذيف ذوخصوصا ذاالجتؿاسقة ذاظدرادات زبتؾف

ذتؼؾقد/ذ ذاظثـائقة ذخالل ذعن ذاالجتؿاسي ذاظرابط ذباظتحؾقل ذتـاوظت ذاظيت االجتؿاع
ذؼؽتفذادلؤظفذ ذمل ذاظرابط. ذػذا ذيف ذضطقعة ذطاغتذػـاك ذإذا ذصقؿا ذعتدائال حداثة،

ذةذظؾدراداتذبلذضامذبـؼدػاذأؼضا.ذبوضعذحوصؾ
ذ ذظعؿر ذاظرابطذاالجتؿاسيذيفذاظبؾدانذبسعودباظـدبة ،ذؼعودذدببذتػؽقكذبـقة

ادلغاربقةذوذعصرذإىلذاظتوزؼعذاظالعتداويذظؾثرواتذبنيذادلدؼـةذواظرؼفذأوذبنيذدؽانذ
احلضرذودؽانذاألرؼاف.ذؼرجعذػذاذاظتػاوتذإىلذسواعلذداخؾقةذوذأخرىذخارجقةذ

ذأزعة ذاجلقودقاديذذعـفا ذاظتشؽقل ذوإسادة ذاظعادلي ذاظرأمساظي ذاالضتصادي اظـظام
ظؾعاملذاظعربي،ذوذتعدذحاظةذ"دقديذبوزؼد،ذاإلضؾقمذادلـديذيفذتوغس"ذعثاالذسؾىذ

ذتأثريذػذهذاظعواعلذحقثذطانذػذاذاإلضؾقمذأصلذاظتؼؾباتذاظيتذسرصتفاذادلـطؼة.ذ
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عـفذاحلضريذيفذأنذاخلطابذحولذاظذصػر زوتونوذعنذجفته،ذؼعتربذعدغيذ
ذأتعّؾقذ ذدواء ذعرضي ذتصور ذعن ذؼـبثق ذاجلزائر، ذباخلصوصذيف ذادلغاربقة، اظبؾدان
األعرذخبطابذاحلسذاجلؿعيذادلشةركذأوذاخلطابذاظدودقوظوجيذادُلبتَذل.ذؼـتؼدذ
ذسؾىذ ذاخلطابذاظذيذؼرجعذأذؽالذاظعـفذاظيتذجتّؾتذيفذ)االدتالء ادلؤظفذػذا

ذادُلوا ذاظتجارة ذاظعؿوعقة، ذسؾىذاظػضاءات ذواالستداءات ذاظالعدغقة ذاظدؾوطات زؼة،
ذبـاءذ ذو ذاالجتؿاسي". ذاظرابط ذيف ذاجملتؿعقة ذ"اظؼطقعة ذإىل ذواألذخاص...( األعالك
سؾىذذظكذؼعقدذاظـظرذيفذػذاذاظدقـارؼوذُعربزاذ"احِلؾفذاظةراثيذاحلضريذاظذيذأضقمذ

ذبعدذاالدتؼالل"ذعالحظاذادتؿرارذاظتدقريذاحلضريذاحلؽوعيذهلذاذاظةراث.
ذاػتّؿتذعداػؿذو ذذةيفذدقاقذزبتِؾف، ذذبن زننيبؾؼادم ذخاللذبوضعقة ادلرأة

ذبنيذ ذواظتفؿقش، ذاحلضور ذبني ذوضعقتفا ذازدواجقة ذسؾى ذعؤّطدة ذدـة اخلؿدني
اخلطابذاظرمسيذوادلؿارداتذاالجتؿاسقةذوذاظدقادقة.ذؼؼقِّمذادلؤظفذيفذاألخريذأداءذ

الذدقؿاذعاذؼرتبطذباظدقاداتذذاهلقاطلذاظيتذأوِطؾتذإظقفاذعفّؿةذترضقةذادلرأةذدواء
ذاظعاعة.

إىلذذ0992حاظةذاظؼاغونذعـذذذحميوويفذاظدراداتذادُلحوِصؾة،ذؼدتعرضذأمحدذ
إىلذذ0991ُعؼةرحاذثالثةذعشاػدذخاللذاخلؿدنيذدـة،ذحقثذؼبدأذاألولذعنذذ2102
إىلذاآلن.ذذ0951وذاظثاظثذعنذغفاؼةذذ0951إىلذعـتصفذذ0951وذاظثاغيذعنذذ0951

ذادلؤظف ذذؼعترب ذيف ذاظصادرة ذذ7األعرؼة ذاظتـظقؿاتذ0951جوؼؾقة ذأظغت ذواظيت ،
ذظبداؼةذاظتحررذاظؼاغوغي،ذيفذحنيذؼرىذ االدتعؿارؼة،ذمبثابةذاظـؼطةذاظػارضةذورعزا

ضدذ"رّدمذغفاؼةذاظشرسقةذاظثورؼةذوأسؾنذسنذذبيءذدوظةذاظؼاغون"ذذ0959أّنذددتورذ
ذدوقذذاظعادلقة.عدتبؼاذبذظكذاالغدعاجذاظتدرجييذظؾجزائرذيفذاضتصادذاظ

عػفوعنيذعػتاحنيذيفذعداػؿتهذػؿا:ذاظـؿوذاالضتصاديذذبووعؼوبادتثؿرذأمحدذ
ذاظورينذعنذ .ذحقثذتدّلذ2102إىلذذ0992واظتـؿقة،ذوذظكذُبغقةذحتؾقلذاالضتصاد

طلذعؤذراتذضقاسذاظـؿوذاالضتصادي،ذسؾىذضعفذغدبةذاظـؿوذغدبقا.ذوذضدذضارنذ
ذد ذظؽل ذاخلام ذاظداخؾي ذادلـتوج ذطورؼاذادلؤّظف ذادلغرب، ذتوغس، ذعن ذطل ذيف اطن

.ذوادتخؾصذسـدذتطرضهذإىلذاظتـؿقةذ1964-2010ذدـواتذاجلـوبقةذواجلزائرذخالل
ذاظبشرؼةذأّنذغدبفاذالذتتوضفذسنذاظـؿوذرشمذاألزعاتذاالضتصادؼةذوذاظدقادقة.

عؼارغةذبنيذادلؽدقكذواجلزائرذاستؿاداذسؾىذعتغرياتذذصاهر شاوشؼضعذعؾقكذ
ذسوائقذعشةرطة:ذاضتصادؼةذودقادق ذاظتؼاربذبنيذاظبؾدؼنذيفذسدة ذتؽؿنذسـاصر ة.

اظعجزذيفذاظشرسقةذاظدقادقة،ذاالضتصادذاظؼائمذسؾىذاظرؼعذاظبةروظي،ذحجمذاظؼطاعذ
ذادلوازيذواظضغوراتذاهلوؼاتقةذإضاصةذإىلذاإلرثذاالدتعؿاري.
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ذيفذذبالذآخر،ذجعلذحدنيذ ذساعؾنيذيفذتراطمذذخلػاويو ذوادلعرصة ذاظعؾم عن
تذُعرطخملزاذسؾىذاإلبداعذوذاالبتؽار.ذيفذػذاذاإلرار،ذؼشريذادلؤّظف،ذبشؽلذسام،ذاظثروا

ذاظدقئذ ذباالدتعؿال ذواالطتػاء ذواالخةراع ذاالبتؽار ذيف ذاظّرمسقة ذاهلقاطل ذسؼم إىل
ظؾتؽـوظوجقات،ذيفذحنيذأّنذادلؿارداتذشريذاظرمسقة،ذوباظرشمذعنذأغفاذالذزاظتذيفذ

إلغتاجذوذاظتدوؼق،ذصإغفاذتبؼىذأطثرذابتؽارا.ذعرحؾةذاظتجرؼبذوشريذضابؾةذإلسادةذا
ذاإلطراػاتذادلرتبطةذ ذعن ذإىلذذبؿوسة ذغظره ذيف ذواالغدداد ذاظعؼم ؼرجعذدببذػذا
ذاظدؾطةذ ذو ذادلؤددة ذبدور ذادلرتبطة ذاجملتؿعقة ذواظعالضات ذاخلارجقة باظعالضات

ذاظدقادقة.ذ
سالم،ذوذملذتؼتصرذاظتغرياتذسؾىذاجملاالتذداظػةذاظذطر،ذبلذعّدتذأمساءذاأل

ذ ذصرؼد ذتـاول ذحقث ذمبوضوعذذبن رمضانواألذخاصذواألعؽـة ذاػتؿاعه ذدقاق يف
ذ ذاظتدؿقةذذ(onomastique)األغوعادتقك ذأػّؿقة ذسـد ذادلؤّظف ذؼؼف ذاجلزائر. يف

ذباهلوؼة،ذوظذظكذضاعتذاظدؾطاتذاظعؿوعقةذ بتغقريذأمساءذبعدذاالدتؼاللذوسالضتفا
ذعنذ ذبدًءا ذتـظقؿقًة ذغصوصذذ0991اظبؾدؼاتذوأصدرتذغصوًصا ذثالثة وأحلؼتذبفا

ذ ذصاحبذذ0950دـة ذوؼدجل ذاألخرى". ذواألعاطن ذادلدن ذاظؼرى، ذ"أمساء دبّص
اإلدفامذعالحظاتهذحولذاالختالالتذاهلقؽؾقةذيفذردمذاألمساء،ذويفذػذاذاظّصدد،ذ

ذؼؼةرحذأّنذاحللذظقسذزرصقاذبلذؼؽؿنذيفذادلدىذاظطوؼل.
راتذاالجتؿاسقة"ذورذةذسؾؿقةذوذيفذاألخري،ذؼبؼىذعوضوعذ"االدتؿرارؼةذواظتغّق

عػتوحةذحبؽمذتعؼقداتفاذوذتـوعذعؼارباتفا؛ذوإذاذطاغتذاجملؾةذعنذخاللذسددػاذ
ذوُعثِؿرا. ذخصبا ذؼؽون ذأن ذتأُعل ذصإغفا ذاظـؼاش، ذيف ذأدفؿت ذضد ذأنذ ػذا وغدعى

ؼتحؼقذذظكذعنذخاللذعنذاألسؿالذاألخرىذظؾورذةذواظـدوةذاظؾتنيذغظؿتاذظؾبحثذيفذ
ذيتذدُتـشرذالحؼاذظتؽؿلذػذاذاظعؿل.ػذهذادلدائل،ذواظ

 أمحد وعالويو  بلؼاسم بن زنني، نذور بومعزة
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