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عروض كتب
عيس ى قادري ومحمد بن قرنت ) :(4102املهندش في الجسائر صنىاث
 :1960جيل التعاون .باريط :دار النشر كارجاله ،عدد الصفحاث .204
ًفخح الكخاب هلاشا حىل املهىدسين الرًً عاٌشىا فترة السخِىُاث مً اللسن
املاض ي بالجصائس ،وَسخعسض الظسوف التي مهدث الخىمُت الصىاعُت والخكىىلىحُت
والتي شسع في ججسُدها في فترة الدسُير الراحي للمؤسساث بعد الاسخلاللٌ .عخمد
صاحبا الكخب على شهاداث مً عاٌشىا ججازب جلك الفترة بعد أكثر مً خمسين
سىت مً اسخلالل الجصائس ،وٍطسح الباحثان مسألت ػاًت في ألاهمُت وهي مسألت
إزساء كاعدة اكخصادًت مخِىت جلبي احخُاحاث بلد حعدي هصف كسن مً الاسخلالل
وال ًصال ٌعخمد على مداخُل السَع البترولي.
ودون السحىع إلى أسباب فشل املشسوع الاكخصادي الىطني التي ًساها عِس ى
كادزي وأمحمد بً كسهت ّأنها جىدزج ضمً ألاسباب السُاسُت كبل كل ش يءً ،لترح
الباحثان جلدًم شىاهد مً أعمال الباحثين واملهخمين باملجال الاكخصادي الىطني
م ّمً ساهمىا في جحلُم "حلم بىاء دولت وطىُت" وزفعىا الخحدي لخحلُم ذلك بعد
أن وزثذ الجصائس بعد الاسخلالل الخساب في مخخلف املجاالث.
الكخاب عبازة عً مجمىعت مً امللاالث جىضح مسيرة مجمىعت مً املهىدسين
الشباب الجصائسٍين والرًً لم ًخجاوش عددهم عدد أصابع الُدًً والرًً اخخازوا
البلاء في الجصائس بعد الاسخلالل سىت  1962مً حهت ،وساهمىا في زفع جحدي بىاء
الدولت ألامت الفخُت بمساهمت بعض املعمسًٍ الفسوسُين الرًً أبىا السحُل
إلى فسوسا مً حهت أخسي .جضمىذ إسهاماث هؤالء الشباب املهىدسين في إعادة
حشؼُل العدًد مً املؤسساث بعد الفساغ الري ّ
مسها هدُجت زحُل الفسوسُين
في ألاًام ألاولى السخلالل الجصائس .ومً بين املؤسساث التي شهدث جىاحد املهىدسين
الشباب مؤسساث جىلُد الطاكت ،مؤسست إدازة وصُاهت املطازاث ،مؤسست الطسق
والسدود وبعض الشسكاث الاستراجُجُت .و كد كاهذ الؼاًت ألاولى مً ذلك جطىٍس
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مخلفاث السأسمالُت الاسخعمازٍت عً طسٍم سُاست الدسُير الراحي املىخهجت مع
السىىاث ألاولى لالسخلالل .
ًلترح الكخاب العدًد مً الشهاداث ال ّ
حُت للمهىدسين ممً وضعىا أهفسهم أمام
مؼامسة بىاء اكخصاد بلد مدمس بعد الاسخعماز ٌسخلصم اللُام بالكثير في مخخلف
املُادًً الاكخصادًت والهُاكل اللاعدًت ،فاجحين املجال أمام الابخكاز ،بالسػم مً
اليسب الضئُلت للىجاح في ملابل الاحباطاث املخعددة .اخخلفذ الاججاهاث الفكسٍت
باخخالف شهاداث وخبراث املهىدسين املسخجىبين املىخمين جازة لالججاه الاشتراكي
وجازة أخسي مً املدشبعين بفخس إهجاشاث الثىزة الخحسٍسٍت الىطىُت ،أو مً الخبراء
املحلُين وألاحاهب الرًً ساهمىا في جكىًٍ ألاساجرة واملهىدسين الجصائسٍين.
ًبين الباحثان لللازئ مجهىداث املهىدسين ،خاصت أثىاء سىىاث السخِىُاث أي
بعد الاسخلالل مباشسة ،كما ًبرشان الخحدي والخعبئت الىطىُت اللخين ساهمخا
ّ
لخصىز العالكاث بين فسوسا و الجصائسٌ .سخعسض الكخاب أًضا فشل
في زسم معالم
"الىمىذج الصىاعي الجصائسي" الري خالف كل الخىكعاث حسب الشهاداث ّ
الحُت
لبعض املهىدسين .كما جطسق الكخاب إلى الاخخالفاث في وحهاث الىظس حىل مسبباث
فشل املشسوع الصىاعي الىطني ،حُث ّ
ًبين الباحثان أن هرا الفشل ّجىلد على وحه
الخحدًد في ػُاب املسافم وفي ضعف حعمُم هره الخجسبت الصىاعُت بالجصائس ،وَعخبر
الباحثان ّ
أن مضمىن هرا الكخاب ًدخل ضمً السػبت في الكشف عً الراكسة
املخبأة املسجبطت بالخجسبت الصىاعُت وفاعليها وأسباب فشلها في سُاق جازٍخي ازجبط
مع بداًت الخجسبت الدًملساطُت نهاًت الثماهُيُاث مً اللسن املاض ي.
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