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

احتػاء ذباظذطرى ذاخلؿدني ذالدتؼالل ذاجلزائر ،ذغظم ذعرطز ذاظبحث ذيفذ
األغثربوظوجقا ذاالجتؿاسقة ذو ذاظثؼاصقة ذورذة ذو ذغدوة ذسؾؿقتني ذيف ذ 2012ذحولذ
اظتغقّراتذاظيتذسرصتفاذاظبالد .ذ
جتاوباذععذاحلدث،ذتـشرذذبؾةذإغداغقاتذوبشؽلذادتثـائيذعداػؿاتذضُدِعتذ
يف ذأشؾبفا ذخالل ذػاتني ذاظتظاػرتني ،ذحقث ذتغطي ذػذه ذادلداػؿات ذادلـتؼاة ذهلذاذ
اظعددذذباالتذعنذأوجه اظتغرياتذاظيتذسرصتفاذاجلزائرذيفذاظػةرةذادلؿتدةذعنذ0992ذ
إىلذ 2102؛ذوضدذراجعذادلداػؿونذعداخالتفمذحتَىذتدتجقبذإىلذذروطذادلؼاالتذ
اظعؾؿقة .ذ
أبرزت ذػذه ذاإلدفاعات ذسـصرؼن ذعةرابطني ذػؿا ذاظتغقّرات ذاالجتؿاسقةذذذذذذذذذذذ
وذاالدتؿرارؼةذخاللذاظػةرةذادلذطورة .ذ
إذاذطاغتذاجملؾةذدبصذباظتحؾقلذعوضوعذاظتغقّرذاالجتؿاسيذيفذغدختفاذػذه،ذ
صألغّهذذؽّلذدوعاذعوضوساذعتؿقزاذيفذاظعؾومذاالجتؿاسقةذعـذذبروزػا .ذ
وذيفذػذاذاظصدد،ذ ُؼعدَ ذعنذاظعبث،ذدواءذيفذاجلزائرذأوذيفذعؽانذآخر،ذرباوظةذ
إجيادذوضائعذيفذوضعذاجتؿاسيذثابتذيفذاظزعن،ذإذذالذتوجدذحاظةذعنذاجلؿودذ
ادلطؾقذإالّذبتجـبذاظتػرضةذبنيذاالدتؿرارؼةذوذاجلؿودذواظتؼؾقد،ذصفلذؼؽونذاظتؼؾقدذ
سائؼا ذيف ذوجه ذاظتغقّر؟ ذغذطر ذيف ذػذا ذاظشأن ،ذضول ذذارل ذعريؼوذذذذذذذذذذذ
) :(Charles Mérieuxذ"يف ذشاظب ذاألحقان ،ذؼُخؾط ذاظـاس ذبني ذاظتؼؾقد ذواظـزسةذ
احملاصظة ،ذويف ذاظواضع ،ذظقدت ذػـاك ذأؼة ذسالضة ذبقـفؿا .ذوأطثر ذعا ذحػّزغي ذػوذ
اظتؼؾقدذاظذيذأوصؾهذظيذأبيذوذعنذورائه،ذظوؼسذبادتور.Louis Pasteurذألغهذالذ
ؼُخؾَقذذيءذعنذاظعدم،ذوعنذاظعدمذالذؼوظدذإالّذاظعدم" .1ذ

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

1

9

تؼـدوـم

ػلذغدتطقعذاحلدؼثذسنذاظتغقّرذاالجتؿاسيذإذاذملذسبددذغؼطةذاغطالقذأوذزعـاذ
عرجعقاذؼُتقحذظـاذادلؼارغةذععذغؼطةذاظوصول؟ ذ
ؼُعرِّف ذادلداػؿون ذاظتغقّر ذاالجتؿاسي ذمبختؾف ذأوجفه ذ(اظتطور ،ذاظتحول،ذ
اظتبدل،ذاظثورة)...ذباستبارهذدريورةذهلدمذوإسادةذتشؽقلذاظبـقاتذاالجتؿاسقةذبنيذ
صةرتنيذزعـقتنيذدواءذأطاغتذػذهذاظعؿؾقةذجذرؼة،ذذاعؾة،ذدرؼعةذأوذشريذذظك،ذ
ودواءذأتضؿـتذسـاصرذضابؾةذظؾؿالحظةذوذاظتؽؿقمذأمذملذتتضؿـفا .ذ
ميؽن ذحصر ذادلؼاالت ذاظيت ذتطرضت ذإىل ذادلوضوع ذيف ذثالثة ذذباالت ذععرصقة:ذ
ادلدائل ذاإلبدتؿوظوجقة ذ(تعارؼف ،ذاظعؾوم ذاالجتؿاسقة ذأعام ذعدأظة ذاظتغقّرات،)...ذ
اظبـقات ذاجملتؿعقة ذ(األغداق ذادلعرصقة ذواظؼاغوغقة ،ذاظعؾوم ذاالجتؿاسقة) ،ذوأخرياذ
اظػاسؾونذاالجتؿاسقونذ(ادلرأة،ذادلتدخؾونذيفذاجملالذاحلضري ذواظـاخبون).تضافذ
إىلذػذهذاجملاالتذعؼاالتذذاتذاظبعدذاحملوصلذخلؿدنيذدـةذبعدذاالدتؼاللذوذ
ؼتجؾى ذذظك ذبوضوح ذعن ذخالل ذاإلدفاعات ذاظيت ذتـاوظت ذاجلواغب ذاظؼاغوغقة،ذ
االضتصادؼة،ذاظعؿراغقةذوذادلعرصقة .ذ
بداؼة،ذؼُعدَ ذاظدؤالذ"طقفذغعودذإىلذاظذات؟" ذػاجداذعرطزؼاذباظـدبةذإىلذغذؼرذ
بومعزةذ حقثذجعَلَذعنذاظتغقّرذاالجتؿاسيذ"عػتاحاذظػفمذذبؿلذادلدائلذادلطروحةذ
سؾىذأعة"ذالذتؼب لذباظتـاضضاتذادلؤدِّدةذدلؽوّغاتفاذادلختؾػة.ذ.ؼرىذادلؤظفذأنّذ"دوءذ
اظـظر"ذظهذأدبابذتعودذإىلذاظتارؼخذاظعـقفذو"سؿقذاظصدعات"ذاظيتذالذزاظتذحتؽُمذ
إىلذؼوعـاذػذاذسالضاتـاذبذواتـا،ذباآلخرذوذبادلؤددات.ذوعنذثَمَذؼدسوذصاحبذادلؼالذ
إىلذ"اطتشافذعاذظؾذات"ذعنذأجلذجتاوزذصعوباتذاظواضعذوذاظعالضاتذاظصداعقةذيفذ
اظعقشؿعذحداثتـا .ذ
سرض ذبؾخضر مزوار ذزبتؾف ذاظدرادات ذاالجتؿاسقة ذوخصوصا ذيف ذسؾمذ
االجتؿاع ذاظيت ذتـاوظت ذباظتحؾقل ذاظرابط ذاالجتؿاسي ذعن ذخالل ذاظثـائقة ذتؼؾقد/ذ
حداثة ،ذعتدائال ذصقؿا ذإذا ذطاغت ذػـاك ذضطقعة ذيف ذػذا ذاظرابط .ذمل ذؼؽتف ذادلؤظفذ
بوضعذحوصؾةذظؾدراداتذبلذضامذبـؼدػاذأؼضا.ذ ذ
باظـدبةذظعؿرذبسعود،ذؼعودذدببذتػؽقكذبـقةذاظرابطذاالجتؿاسيذيفذاظبؾدانذ
ادلغاربقةذوذعصرذإىلذاظتوزؼعذاظالعتداويذظؾثرواتذبنيذادلدؼـةذواظرؼفذأوذبنيذدؽانذ
احلضرذودؽانذاألرؼاف.ذؼرجعذػذاذاظتػاوتذإىلذسواعلذداخؾقةذوذأخرىذخارجقةذ
عـفا ذأزعة ذاظـظام ذاالضتصادي ذاظرأمساظي ذاظعادلي ذوإسادة ذاظتشؽقل ذاجلقودقاديذ
ظؾعاملذاظعربي،ذوذتعدذحاظةذ"دقديذبوزؼد،ذاإلضؾقمذادلـديذيفذتوغس"ذعثاالذسؾىذ
تأثريذػذهذاظعواعلذحقثذطانذػذاذاإلضؾقمذأصلذاظتؼؾباتذاظيتذسرصتفاذادلـطؼة.ذ ذ
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وذعنذجفته،ذؼعتربذعدغيذصػر زوتون ذأنذاخلطابذحولذاظعـفذاحلضريذيفذ
اظبؾدان ذادلغاربقة ،ذباخلصوص ذيف ذاجلزائر ،ذؼـبثق ذعن ذتصور ذعرضي ذدواء ذأتعؾّقذ
األعرذخبطابذاحلسذاجلؿعيذادلشةركذأوذاخلطابذاظدودقوظوجيذادلُبتذَل.ذؼـتؼدذ
ادلؤظفذػذاذاخلطاب ذاظذيذؼرجعذأذؽالذاظعـفذاظيتذجتؾّتذيفذ(االدتالءذسؾىذ
اظػضاءات ذاظعؿوعقة ،ذاظتجارة ذادلُوازؼة ،ذاظدؾوطات ذاظالعدغقة ذواالستداءات ذسؾىذ
األعالك ذواألذخاص )...ذإىل ذ"اظؼطقعة ذاجملتؿعقة ذيف ذاظرابط ذاالجتؿاسي" .ذو ذبـاءذ
سؾىذذظكذؼعقدذاظـظرذيفذػذاذاظدقـارؼوذعُربزاذ"احلِؾفذاظةراثيذاحلضريذاظذيذأضقمذ
بعدذاالدتؼالل"ذعالحظاذادتؿرارذاظتدقريذاحلضريذاحلؽوعيذهلذاذاظةراث .ذ
و ذيف ذدقاق ذزبتؾِف ،ذاػتؿّت ذعداػؿة ذبؾؼادم ذبن زنني ذبوضعقة ذادلرأة ذخاللذ
اخلؿدني ذدـة ذعؤطّدة ذسؾى ذازدواجقة ذوضعقتفا ذبني ذاحلضور ذواظتفؿقش ،ذبنيذ
اخلطابذاظرمسيذوادلؿارداتذاالجتؿاسقةذوذاظدقادقة.ذؼؼقِّمذادلؤظفذيفذاألخريذأداءذ
اهلقاطلذاظيتذأوطِؾتذإظقفاذعفؿّةذترضقةذادلرأةذدواء ذالذدقؿاذعاذؼرتبطذباظدقاداتذ
اظعاعة .ذ
ويفذاظدراداتذادلُحوصِؾة،ذؼدتعرضذأمحدذحميو ذحاظةذاظؼاغونذعـذذ 0992ذإىلذ
2102ذعُؼةرحاذثالثةذعشاػدذخاللذاخلؿدنيذدـة،ذحقثذؼبدأذاألولذعنذ0991ذإىلذ
 0951ذوذاظثاغيذعنذ 0951ذإىلذعـتصفذ 0951ذوذاظثاظثذعنذغفاؼةذ 0951ذإىلذاآلن.ذ
ؼعترب ذادلؤظف ذاألعرؼة ذاظصادرة ذيف ذ 7ذجوؼؾقة ذ ،0951ذواظيت ذأظغت ذاظتـظقؿاتذ
االدتعؿارؼة،ذمبثابةذاظـؼطةذاظػارضةذورعزاذظبداؼةذاظتحررذاظؼاغوغي،ذيفذحنيذؼرىذ
أنّذددتورذ0959ذ ضدذ"ردّمذغفاؼةذاظشرسقةذاظثورؼةذوأسؾنذسنذذبيءذدوظةذاظؼاغون"ذ
عدتبؼاذبذظكذاالغدعاجذاظتدرجييذظؾجزائرذيفذاضتصادذاظدوقذذاظعادلقة .ذ
ادتثؿرذأمحدذبووعؼوب ذعػفوعنيذعػتاحنيذيفذعداػؿتهذػؿا:ذاظـؿوذاالضتصاديذ
واظتـؿقة،ذوذظكذبُغقةذحتؾقلذاالضتصادذاظورينذعنذ 0992ذإىلذ.2102ذحقثذتدلّذ
طلذعؤذراتذضقاسذاظـؿوذاالضتصادي،ذسؾىذضعفذغدبةذاظـؿوذغدبقا.ذوذضدذضارنذ
ادلؤظّف ذادلـتوج ذاظداخؾي ذاخلام ذظؽل ذداطن ذيف ذطل ذعن ذتوغس ،ذادلغرب ،ذطورؼاذ
اجلـوبقةذواجلزائرذخالل ذدـوات ذ.2010-1964ذوادتخؾصذسـدذتطرضهذإىلذاظتـؿقةذ
اظبشرؼةذأنّذغدبفاذالذتتوضفذسنذاظـؿوذرشمذاألزعاتذاالضتصادؼةذوذاظدقادقة .ذ
ؼضعذعؾقكذصاهر شاوش ذعؼارغةذبنيذادلؽدقكذواجلزائرذاستؿاداذسؾىذعتغرياتذ
اضتصادؼةذودقادق ة.ذتؽؿنذسـاصرذاظتؼاربذبنيذاظبؾدؼنذيفذسدةذسوائقذعشةرطة:ذ
اظعجزذيفذاظشرسقةذاظدقادقة،ذاالضتصادذاظؼائمذسؾىذاظرؼعذاظبةروظي،ذحجمذاظؼطاعذ
ادلوازيذواظضغوراتذاهلوؼاتقةذإضاصةذإىلذاإلرثذاالدتعؿاري .ذ
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وذيفذذبال ذآخر ،ذجعلذحدنيذخلػاوي ذعنذاظعؾمذوادلعرصةذساعؾنيذيفذتراطمذ
اظثروا تذعُرطخملزاذسؾىذاإلبداعذوذاالبتؽار.ذيفذػذاذاإلرار،ذؼشريذادلؤظّف،ذبشؽلذسام،ذ
إىل ذسؼم ذاهلقاطل ذاظرّمسقة ذيف ذاالبتؽار ذواالخةراع ذواالطتػاء ذباالدتعؿال ذاظدقئذ
ظؾتؽـوظوجقات،ذيفذحنيذأنّذادلؿارداتذشريذاظرمسقة،ذوباظرشمذعنذأغفاذالذزاظتذيفذ
عرحؾةذاظتجرؼبذوشريذضابؾةذإلسادةذاإلغتاجذوذاظتدوؼق،ذصإغفاذتبؼىذأطثرذابتؽارا.ذ
ؼرجع ذدبب ذػذا ذاظعؼم ذواالغدداد ذيف ذغظره ذإىل ذذبؿوسة ذعن ذاإلطراػات ذادلرتبطةذ
باظعالضات ذاخلارجقة ذواظعالضات ذاجملتؿعقة ذادلرتبطة ذبدور ذادلؤددة ذو ذاظدؾطةذ
اظدقادقة.ذ ذ
وذملذتؼتصرذاظتغرياتذسؾىذاجملاالتذداظػةذاظذطر،ذبلذعدّتذأمساءذاألسالم،ذ
واألذخاص ذواألعؽـة ذحقث ذتـاول ذصرؼد ذبن رمضان ذيف ذدقاق ذاػتؿاعه ذمبوضوعذ
األغوعادتقك ذ) (onomastiqueذيف ذاجلزائر .ذؼؼف ذادلؤظّف ذسـد ذأػؿّقة ذاظتدؿقةذ
وسالضتفاذباهلوؼة،ذوظذظكذضاعتذاظدؾطاتذاظعؿوعقةذبعدذاالدتؼاللذبتغقريذأمساءذ
اظبؾدؼاتذوأصدرتذغصوصًا ذتـظقؿقةًذبدءًاذعنذ 0991ذوأحلؼتذبفا ذثالثة ذغصوصذ
دـة ذ 0950ذدبصّ ذ"أمساء ذاظؼرى ،ذادلدن ذواألعاطن ذاألخرى" .ذوؼدجل ذصاحبذ
اإلدفامذعالحظاتهذحولذاالختالالتذاهلقؽؾقةذيفذردمذاألمساء،ذويفذػذاذاظصّدد،ذ
ؼؼةرحذأنّذاحللذظقسذزرصقاذبلذؼؽؿنذيفذادلدىذاظطوؼل .ذ
وذيفذاألخري،ذؼبؼىذعوضوعذ"االدتؿرارؼةذواظتغقّراتذاالجتؿاسقة"ذورذةذسؾؿقةذ
عػتوحةذحبؽمذتعؼقداتفاذوذتـوعذعؼارباتفا؛ذوإذاذطاغتذاجملؾةذعنذخاللذسددػاذ
ػذا ذضد ذأدفؿت ذيف ذاظـؼاش ،ذصإغفا ذتأعُل ذأن ذؼؽون ذخصبا ذوعُثؿِرا .وغدعى ذأنذ
ؼتحؼقذذظكذعنذخاللذعنذاألسؿالذاألخرىذظؾورذةذواظـدوةذاظؾتنيذغظؿتاذظؾبحثذيفذ
ػذهذادلدائل،ذواظيتذدتُـشرذالحؼاذظتؽؿلذػذاذاظعؿل .ذ
بلؼاسم بن زنني ،نذور بومعزة و أمحد وعالوي
ترمجة :صوروة مولوجي-ﭬروجي
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