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 عرض كتاب

منشورات مركز البحث يف  -أي مستقبل لألنثروبوجليا يف اجلزائر ؟
. مؤلف منسق من ررف : نذور 2002األنثروبولوجية االجتماعية والثقافية، 

 .خدجية عادل فوزي و معروف،

معرطزم مررف معـ ماٌـظؿ ماظدوظل ماٌؾؿؼك موضائع معادة مسؾك ماٌؤظػ مػذا ؼشؿؿؾ
ماالج ماألغـروبقظقجقة مؼب مبؼلـطقـةماظؾقث معـؿقري موجاععة مواظـؼاصقة، ؿؿاسقة

وضدماضرتنماغعؼادماٌؾؿؼكمععموصاةم .9333غقصؿربمم02موم00بؿقؿقؿقنمؼبماظػرتةمبنيم
مؼبم ماظؾقث مٌرطز ماظعؾؿل ماجملؾس مرئقس مسادل مصقزي ماألدؿاذ مظف اٌغػقر
ماظعؾؿلم ماإلسداد مصضؾ مإظقف مؼعقد ماظذي مواظـؼاصقة ماالجؿؿاسقة األغـروبقظقجقة

مبـغرؼطمواظؿـ مغقرؼة ماظلقدة ماٌرطز مأذادتمعدؼرة موضد ماٌؾؿؼك. مػذا ظقؿلمحملاور
مصقزي، مظعادل ماظعؾؿل مباالظؿزام ماىؾلات ماصؿؿاح مؼب ماٌـؼػممرععقن وغزاػة

وتقاضعف،موػلمصػاتمالزعؿفمرقؾةماظػرتةماظيتمأذرفمصقفامسؾكماهلقؽةماظعؾؿقةم
ماٌؾؿؼكمصقغةمظؿؽ مودستماٌشارطنيمإظبماسؿؾار محددتمظؾؽراس. ماظرجؾ،مطؿا رؼؿ

اإلرارماظعؾؿلمهلذاماٌؾؿؼكماظذيمؼـدرجمضؿـمتؼاظقدمؼؽردفاماٌرطزمبادؿؿرار،مإثراءم
ومتققصماٌؼارباتماٌـففقة،مرشؾةممظؾؿعارفماظعؾؿقةماٌرتؾطةمبإذؽاظقاتمحبـقة،

مؼبمهصقؾمعؾادالتمسؾؿقةمبنيماظؾاحـنيماىاععقني.
؟م"ممنقذجامػاعامظـقسقةمميف اجلزائرأي مستقبل لألنثروبوجليا ؼؼدممعؤظػم"م

اٌعارفماظيتمأصؾقتمعؿداوظةمؼبمبابماظؾقثمسـمعلؿؼؾؾماألغـروبقظقجقة،موعام
وتضؿـمأزؼدم صػقة،م312ؼرتؾطمبفامعـمعقضقسات.مصدرماٌؤظػمؼبمعامؼؼربمعـم

م موضدمم02عـ ماظـظرؼة. موععطقاتف مٌادتف معـظؿة مطربى، مرباور مػبلة مؼب حبـا
مع معبؾة مأوراضف موذواتمسؽلت معؿعددة، مغظر موجفات مسـ ماٌعربة ماٌعطقات ـ

مظغاتموعػاػقؿ،م مصقف متؼارعت معؤظػ، مبرتطقب ماظذيممسح ماألعر موػق زبؿؾػة،
مإظبمعرجعمؼـريمعلاءالتمجادةم مظقؿققل موعؿـقسة، موعـاػجمسدؼدة ودبصصات،

مسـمعلؿؼؾؾماألغـروبقظقجقةمؼبماىزائرمواظدولماٌغاربقة.
اخؿصرغامؼبمإرارػاماٌضاعنيماظعاعةمحملؿقؼاتمموؼؿضحمعـمذبؿؾماظعـاصرماظيت

مأعاممجفدمعباسلمعؿؿقزمؼبماٌقضقع،موعؿؿقزمؼبماظطرحمأؼضا.موعـم اٌؤظػ،مأغـا
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ممتلؽم معؿؿادؽة، متصقراتمغظرؼة مضؿـ ماظعؿؾ مػذا مصصقل مصدور ماظؾارزة األعقر
مباٌقضقع،موبـؿائففماظعاعة.

مواى موعضاعقـف، ماٌؤظػ، معادة مسؾك مأثـقـا مطـا مصإغـاموإذا مصقف، ماٌؾذوظة فقد
غـؾفمإظبموجقدمأخطاءمظغقؼةموإعالئقة)طـرية(،مطانمممؽـامتالصقفامؼبماظؼلؿماظصادرم

مباظؾغةماظعربقة.
مسؾكم معقاضقعفا ماخؿالف مسؾك ماٌؤظػ مػذا مؼب ماٌؿضؿـة ماٌداخالت ترطز
مسادلمصقزيمؼبم ماظيتمررحفا مؼبماٌلاءظة متؿؿقضعمأدادا رروحاتمعؿؼاربةمجدا،

مطـاممإذؽاظقؿف مبعدعا ماألغـروبقظقجقا محؼؾ مصاسؾنيمؼب مغصؾح مأن مبإعؽاغـا م"ػؾ :
عقضقسامشرائؾقامٌدةمعـماظزعـم؟موبأيممثـم؟موعاذامغػعؾمباإلرثماٌرتاطؿم؟موػؾم
ميؽــامادؿكالصماظدروسمواالدؿػادةمعـففقامعـماظؿقؼقؼاتمعبقعفاماظيتمجرتم

بةمجدؼدةم؟مطقػمغـؿؼؾمحؿكماآلنم؟معاذامغػعؾمباإلرثم؟مطقػمغلؿغؾفمضؿـمعؼار
مبعضمػذهم مسؾك ماإلجابة مأجؾ م"عـ م؟ ماظػاسؾ موضعقة مإظب ماٌقضقع موضعقة عـ
اظؿلاؤالت،موزستماٌداخالتماٌؼدعةمباظؾغةماظعربقةمسربمأربعةمرباورمأومصصقل،م
مصصقل. مأو مرباور ماظيتماذؿؿؾتمسؾكمػبلة مباظػرغلقة ماٌؼدعة مظؾؿادة  خالصا

مموؼؿعؾؼماألعرمبـم:مم
ماألغـروبقظقجقةمواظؿـازؿ.م-0ممممعـفجممممممممممممممممممممممممممأدؽؾةم-9
مأضاظقؿمبعقدة،محؼائؼمضرؼؾة..مم-2األغـروبقظقجقةماظـؼاصقةمربؾمتلاؤلمممممم-3

مدؾقؾم مؼب ماظيتمتؼػمسائؼا ماألدؾابماًػقة مسـ معراد ماياج معقالي ؼؿلاءل
مباىزائر، ماظدراداتماألثروبقىقة مؼب ماٌقداغل ماظؿقؼقؼ وؼعرضمظألدؾابممتطقر

اظيتمأدفؿتمؼبمتطقرػامؼبماجملؿؿعاتماظغربقة،مؼبمسرضمعؼارنمثري،موعؼـع.مم
مظؾدراداتم مجدؼد مغػس مإسطاء مذأغفا معـ ماظطروحات معـ مسددا ماضرتح وضد
مإظبم ماظؾاحـني مباٌـادؾة مودسا ماظؿقؼقؼات. مسؾك ماسؿؿادا مباىزائر األغـروبقظقجقة

مظيتمأظصؼتمباٌادة.اإلدفامماظعؾؿلمبفدفمواوزماظؿأوؼالتما
معقضقعم مواظؿـازؿ" م"األغـروبقظقجقة ماظـاغل ماحملقر مغبداويمؼب مربؿد وؼطرح
"اظؼرابةمواظلؾطةمسـدمابـمخؾدونم:ماظؾذورماىـقـقةمألغـروبقظقجقةمدقادقة"ؼـريم
مسؾؿم م"أن مصرضقة متؿكؾؾفا مسدؼدة، مأجقبة مسؾك معـػؿقة مإذؽاظقة مخالظف عـ

معق مؼـدرج ماظلقادقة مابـماألغـروبقظقجقة مضدعف معا مضؿـ موعضؿقغا موعـففا ضقسا

                                                                                                              
مضؾؾمم-م* ماىاغبمعـ مهلذا ماٌكصصة ماظؼراءة ماٌؤظػ،مظؽـفامنحسن رمعوؼـظر مٌادة مذاعؾة ،موػلمضراءة

معرطزةمأطـرمسؾكماٌادةماٌؼدعةمباظؾغةماظػرغلقة.
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خؾدونمؼبمعؼدعؿفماظشفرية"،موضباولماظؾاحثمأنمؼؼدممتعؾقالمؼبمػذاماظصددمسـم
مبعدم ررؼؼمعؼارغةماإلرارماٌعرؼبماظذيمأصرزمزاػرةماًالصة،موجعؾفامتؿققلمصقؿا
مإظبمعؾؽمؼبمسفدمابـمخؾدون،مواإلرارماٌعرؼبماظذيمأصرزماظدوظةماظغربقةموأجفزتفا
ماظؿارطبلم ماإلغصاف م"أن معداخؾؿف مغفاؼة مؼب موادؿكؾص ماظلقادقة. وعؤدلاتفا
واظعؾؿلمؼبمحؼمصاحبمسؾؿماظعؿرانماظؾشريمؼضطرماظؾاحثمإظبماظؼقلمبأغفمظقسم
مصقرتفام مؼب ماظلقادقة مباألغـروبقظقجقة مسؾؿف مغصػ مأن مخؾدون مابـ مسؾك طـريا

ماىـقـقة."
م"اظؿ م: ماٌقدقم معقضقسف مؼب مربؿد مخاظد ماالجؿؿاسقةموؼؿلاءل ققالت

واٌؿارداتماظدؼـقة"مسـمعدىمصدقمعؼقظةماخؿػاءممنطمايقاةماظرؼػقةمؼبماىزائرم
مايقاةم ممنط متؽقػمعع معـف متؾؼك موعا ماٌدؼـة، ماظرؼػمإظب معـ مجزء ماغؿؼال سرب
ماٌؼقظة،موؼرىم"أغفمسؾكماظرشؿم معـماظؿقػظاتمحقلمػذه موؼؼدممسددا ايضرؼة.

مايضرؼ مايقاة ممنط ماغؿؼال ماظرؼػ،عـ مإظب مضبؿػظم ة مؼزال ماظرؼػمعا مسامل صإن
"وادؿـؿارام اظزعاغل. وأدؾقبمإغؿاجفماظػالحل،موإدراطف بؾـقؿفماظؿؼؾقدؼةماظؼؾؾقة،

مسربم محاضرا، ماظدؼـقة مواٌؿاردات ماٌعؿؼداتماظؿؼؾقدؼة محبثمؼب مايقـقة، هلذه
مع موايؾقل ماظدؼـقة ماٌعرصة متؾؾقغ مؼب مواٌدردة ماٌدؼـة مدور مسـ ؽانماظؿلاؤل

 وادؿكؾصمأنمسؼؿماظـؼاشمؼبماىزائر، اٌؤدلاتماظؿؼؾقدؼةم:ماٌلفدمواظزاوؼة.

وصؼرماظػؽر،موضعػماظؿـظقؿمظؾؿقاراتماٌؿصارسةمحقلماجملؿؿع،محّقلماألغظارمسـم
ماألزعةمايؼقؼقةماظيتمتضربماجملؿؿع،مواخؿزهلامضؿـمسؿؼمأزعةمدؼـقة.

م م؟ ماجؿؿاسقة مشبؾة مػؿ مػؾ م: ماظصـاسقة مسـصرم"اإلرارات م: مظؾؾاحـني "
مظقؾك. موبقرؿني ماإلراراتم اظعقاذل مدور محقل مثرؼا معقداغقا محبـا مصقف ؼؼدعان

مثالثمعؤدلاتم ماٌشؽؾمعـ معرطبمايفار مػقاطؾ متلقري مؼب ماظقرـقة اظصـاسقة
رئقلقة،موآالفماظعؿالمعـمجـلقاتمزبؿؾػة،موؼؿؿؾعانماٌلارماالجؿؿاسلمواٌفينم

م"اظؿ مادؿكدام مررؼؼ مسـ ماظػؽة مغصػمهلذه ماٌؼابالت مبقادطة ماٌؾقـقة" قاظقؾ
ماظـرؼةم اٌقجفة، ماظدرادة مػذه مغؿائج مبقـت موضد مادؿؾقاغقة. مادؿؿارات وتقزؼع

واظـؿائجماظعؾؿقةماٌلؿـؿرةمعـمخاللماالدؿؿاراتمواظؾقاغات،م باٌعطقاتماظؾقـقة،
م"اإلرار"، مبؿعؾري ماظغؿقضماحملقط مواٌؼارغات ماظؾػظم واظؿقاظقؾ مػذا مؼؾدو حقث

محقلمعا ماظؾاحـنيمؼبماالدؿطراد مذفقة مأثار معا موػق مبدضة، مؼصعبمهدؼده ئعا،
مطشػماظؾقثم ماٌصطؾح،موعقادؼـمادؿكداعاتفمؼبمحؼقلمعؿـقسة.مطؿا أصقلمػذا
سـممتاثؾموواغسماألصقلماالجؿؿاسقةمظإلراراتماظصـاسقةمؼبماىزائرمؼبمزروفم
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ؾمإظبمحقاةماظغربةمومنطمايقاة،محقثمتعقشماظغاظؾقةمسؾكمأجقرمعؿقدطة،مومتق
معـماظدؼـاعقؽقةماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼةم مباإلضصاء واالغغالقمسؾكماظـػس،موتشعر

مخبصقصممماردةماظلؾطةمواٌشارطةمؼبمادباذماظؼرار.
وطبؿارمربؿدمداودمؼبمعداخؾؿفم"ماظؾعدماألغـروبقظقجلمظؾـصماألدبل"مظؾقدؼثم

مماإلغلاغقة،موؼرطزمسؾكماظـظرةمسـماظعالضةمبنيماٌؼارباتماٌـضقؼةمؼبمذبالماظعؾق
موخباصةم ماإلغلاغقة، ماظعؾقم معـمزبؿؾػمغؿائج متلؿػقد مأن ماظيتمهاول اٌؿؽاعؾة
األغـروبقظقجقةمحقلمعلأظةماظؿؿـؾ،مواظؿؿـؾماظرعزي،م"وػقماإلرارماألغـروبقظقجلم
ماظيتمضباولم ماظـؿاجات مذبؿقع مؼب ماظـصقصماألدبقة مظقضع مؼدسق ماظذي اظقادع

فامععرصةماظعامل،مواآلخرؼـ،موباظؿاظلمععرصةمذاتفمأؼضا.م"وضدمدسؿماإلغلانمبقادطؿ
حبـفمبعددمعـماظـؿاذجماظؿطؾقؼقةماٌلؿكؾصةمعـمغصقصمروائقةمجزائرؼةمتعؽسم
ماإلغلاغقة،م ماظظقاػر موصػ مؼب مواألغـروبقظقجل ماألدبل ماٌـففني متؼارب عدى

موتػلريماإلغؿاجاتماًقاظقةمظيتمتػرزػاماجملؿؿعاتماٌغاربقة.م
وؼبماظػصؾمغػلفمؼعاجلمبفاديمعـريم"عػفقمماًصقصقةماظـؼاصقةمؼبماًطابم
مباًصقصمؼبم ماٌؿؿـؾة ماظؾغقؼة ماظظاػرة مبدرادة األغـروبقظقجلماٌعاصر"،موؼربطف
مباظـلؾةم مسام مبشؽؾ مواظؾغة موذبازػا ماًطابة مأن" موؼرى ماظدؼين، اًطاب

ةماٌكقالماظدؼينمواظلقادلمظألغـروبقظقجقةماٌعاصرةم)تعد(مساعالمأدادقامؼبمدراد
مواٌـظقعةماظرعزؼةمظؾؿفؿؿعماىزائري."

وؼؿعرضمربؿدمدعقديمإظبم"دالظةماالدؿموعرجعقؿفمعؼاربةمأغـروبقظقجقة"،مؼبم
ماظؼدميةمؼبماخؿقارم ماظؾاحثماٌرجعقاتماظعربقة حبثمثريموذقؼ،مؼلؿدسلمصقف

مأحدثؿفم معا مسـفا،موؼـاضشمبعؿؼ مواظدالالتماٌرتتؾة ماالدؿعؿارؼةماألمساء، اظػرتة
عـمتشقؼفاتمبإدخاهلامصقغةمجدؼدةمعرطؾةمعـمادؿموظؼب،موػلماظصقغةماظيتم

مهؿاجماظققممإظبمدرادةمومتققصمعـمضؾؾماظؾاحـنيماالجؿؿاسقني.
ماظعزؼزم مسؾد مربؿقد ممبداخؾة مباظعربقة ماٌؼدعة ماٌكصصمظؾؿادة وؼـؿفلماظؼلؿ

ماظ ماٌلؿؼرات مأغـروبقظقجقة مظدرادة م"عدخؾ م: ماظشؿاظقةمحقل ماظؾادؼة مؼب ؾشرؼة
مصبرؼفام معقداغقة مدرادات معشروع معـ مجزءا ماٌداخؾة مػذه موتعؿرب األردغقة"،
اظؾاحثمؼبماظؾادؼةماظشؿاظقةمعـمضطرماألردنماظشؼقؼ،موػلمتعؽسمغقسقةماظؾقثم
األغـروبقظقجلمؼبماظؾالدماظعربقةموتؼدممإعؽاغقةماظؾقثمعلؿؼؾالمسـمأذؽالماظؿعاونم

مربقةموعراطزماظؾقثماظؿابعةمهلا.بنيماىاععاتماظع
 عبد القادر ذرذار
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 األدعار العمالت، العثمانية اجلزائر تاروخ يف أحباث : ملنور ،روشم

 ممممممص 803  -.2002بوذن،  النشر دار باروس، -.0380إىل  0220من  واملداخيل

 اىزائـرم حـقلم اظؿارطبقـةم اظدرادـاتم ؼب عـعطػـام تردد دون ؽؿاباظ ػذا ميـؾ
 ؼب أحباث" وذاعؾ سام سـقان هت.مخاصة بصػة اظعـؿاغقة واظػرتة ،ساعة بصػة
 األدـعارم اظعؿـالت،م " :مدوربـدّم دضقـؼم صرسـلم وســقانم "اظعـؿاغقة اىزائر تارؼخ

 ظؿارؼخ جدؼدة عؼاربة عروش ٌـقر األدؿاذ ظـا ضدم "9232إظبم 9202عـم واٌداخقؾ
 واػـؿؿم واظؽؿل وايلابل ضؿلاظر ذؼف ؼب االضؿصادي جاغؾف سؾك رطز إذ ،اىزائر
 .ضرون ثالثة سرب واٌؿققظة اٌلؿؼرة وضقؿفا رعقزػا وصؽ اظعؿالت أغقاع بؿقضقح
 ذـؼفم ؼب االضؿصـادم ضطـاعم تفـؿم تؼـقـةم جقاغـبم سؾك عرطز أغف اظعـقان عـ ؼؾدو
 وحرطـةم وعلـارػام األدـعارم درادـةم متـؾ ال اظقاضع...موايلابل واظرضؿل اظعددي
 واظؿقـقالتم االجؿؿاسقـةم اظرتاطقـبم ظؿػلـريم عػؿاحـام قىدـم وتػرساتفـام اٌـداخقؾم
 .اىزائر ؼب اظعـؿاغل ايؽؿ عدة مشؾ اظطقؼؾ اٌدى آثر وظذا اظلقادقة
 ضقؿفا نيوّب اإلدؾاغل اظرؼال رأدفا وسؾك اٌؿداوظة باظعؿالت باظؿعرؼػ بدأ
 رأزف طؿا وشريه، اظلؾطاغل عع اظعـؿاغقني سـ اظلابؼ اظزؼاغل تقاجد و اٌكؿؾػة
 بفا تؼدر اظيت ايلاب وسؿؾة اٌؿداوظة ايؼقؼقة اٌعدغقة اظعؿؾة بني اظػرق

مواظدواوؼـ اظدصاتر ؼب واألدعار واألجقر اٌؾادالت  بعض ادؿؿرار بذظؽ وؼػلر.
 .اٌقدان ؼب وجقدػا دون اظرمسل اظؿداول ؼب اظعؿالت
 بـنيم ؼابؾؼ صرغلل سربل ضاعقس إظب غػؿؼد دعـا عا ممؽـا اًؾط الزال ػذا عع
 صضال األحقان، بعض ؼب متاعا ودبؿؾػ بؾ األمساء غػس هؿؾ ال ألغفا اظعؿالت
 .اظعشرؼة شري تؼلقؿاتفا سـ

 هلـذام و،ماألدـعارم عـعم اظؿعاعـؾم آثـرم وتقزؼعفا وعصادرػا اٌداخقؾ درادة ضؾؾ
 واظزؼـتم اظؼؿح واخؿار .اٌقاد أغقاع ظؽؾ باظـلؾة حقهلا ذطر عا طؾ دفؾ اظغرض
ـم صضـالم أدادـقةم شذائقـةم عـقادم ظؽقغفـام عؼقادا اظغذائقة قاداٌ بني عـ  وصرتفـام سـ

 .اظصادرات ضائؿة وؼب اظداخؾقة األدقاق ؼب وتقاجدػا
 عـذطقرةم وػـلم واألوضاف ظؾؾاؼؾؽ االسؿقادؼة اٌصارؼػ ضؿـ واظزؼت اظؼؿح ؼعد
 وثرؼـام شزؼـرام أرذـقػام ترطـتم اظـيتم اٌؤدلـاتم ظؿؾـؽم األدـؾقسقةم ايلـاباتم ؼب

 عؿؽاعؾـةم ذبؿقسـاتم وترطقـبم أدعارػا عؿابعة عـ ظؾؾاحث ؼلؿح مما .باٌعؾقعات
 تقجـدمم.عرة طؾ ؼب اظلـني سشرات عدى سؾك حرطؿفا ظؿقؾقؾ وعؿلؾلؾة غلؾقا،
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ـم اظقثـائؼم ؼب ثغـراتم  ايؽـؿم عـدةم بؿؼلـقؿم واوزػـام حـاولم اٌعؾقعـاتم ؼب ثـؿم وعـ
 عوأخضـم جفـةم عـ ممقزاتفا حقث عـ ععـك وذات عؿؽاعؾة صرتات إظب اإلعباظقة
ـم األدـعارم حـقلم وػـاك ػـا اٌؿـاثرة اظشذرات بؿقزقػ ظؾؿؼارغة اظـؿائج  جفـةم عـ
 طؾؿـام اظعاصؿة واىزائر وضلـطقـة وسـابة وػران عـ طؾ عـ مناذج صادبذ .أخرى
 .دؾقال ذظؽ إظب وجد
 وعـ رؾقعؿفا الخؿالف واظعـؿاغقة األوروبقة اٌصادر بني اظؿؿققز سؾك سؿؾ طؿا
 ؼب أدادـام األوروبقـةم اٌصـادرم تؿؿــؾم .عـفا اٌلؿؼاة عؾقعاتاٌ ورؾقعة ربؿقاػا ثؿ

 اظقثائؼ أعا واإلخؾارؼني اظرحاظة عالحظات ؼب أو اظؿفارة وشرف اظؼـصؾقة اظقثائؼ
ـم غابعـةم ذبؿؾـفام ؼب رمسقـةم صفـلم اظعـؿاغقـةم  سؼـقدم ؼب وتؿؿــؾم اظدوظـةم إدارات عـ
ـم صضـالم ظؾاؼؾـؽ،ما أو اٌال بقت وثائؼ عـ ذابففؿا وعا األوضاف وطذا اظرتطات  سـ
 .األعر واضع ؼب اظؼؾقؾة اظؿـظقؿقة اظؼقاغني بعض

 وػذه اٌعرصقة اٌعطقات عع اٌـففقة اٌالحظات اظؽؿاب ؼب تؿداخؾ وسؾقف
 بف تلؿح وعا اٌصادر زبؿؾػ سؾك آن طؾ ؼب ؼؼػقن إذ ظؾؾاحـني عػقدة ررؼؼة
 تقزقػفا ميؽـ وطقػ دقاق، أو علاظة تقضقح ؼب سابرة بإذارات تػقد وطقػ
 .عؾاذرة شري وأخرى عؾاذرة بصػة

 بـفم ضام اظذي اظضكؿ اجملفقد سـ عروش ٌـقر حؾؾفا اظيت اٌعطقات وتؽشػ
 عؿـقسـةم وسؼـقدم ورحـالتم رواؼـاتم ؼب اٌؿــاثرةم األدـعارم ذـؿاتم عبـعم ؼب اٌـؤرخم
 .اٌداخقؾ دؾلؾة وترطقب

 بـقصرةم وؼلؿشـفدم ضلــطقـةم عدؼــةم أدـقاقم إحـدىم ؼصػ اظقزان حلـ صفذا 
 غػس ؼب ؼذطر ال ألغف باظؿؿر ظقس صؼارغفام.صقفا اظؿؿر دعر وضدم واٌعروض إلغؿاجا

ـم اٌـعزظـةم األدـعارم ػـذهم وادبـذم أخـرىم عـقادم أدعار الحظ إمنا اظػرتة  بعضـفام سـ
 وبؾـدانم أخـرىم صـرتاتم عـعم ظؾؿؼارغـةم ععامل اإلعباظقة، دالظؿفا ضؾة رشؿ اظؾعض،
 .ععـاػا سـ تؾقح طل أخرى

 ضقؿة اغفقار ؼب متـؾت خطرية غؼدؼة باضطرابات 9002-9222صرتةم متقزت
 وخاصة ظألدعار طؾري ارتػاع عع تزاعـت اظػرتة، تؾؽ ؼب اظؼاسدؼة اظعؿؾة اظرؼال،
 عرتؾطا ظؾعادة خارضا ازدػارا أؼضا سرصت ةرتاظػ ػذه ظؽـ .واألراضل اظعؼارات ؼب

 .باظؼرصـة



عرض كتاب

993 

 سرصت اىزائر أن إال 9022-9032بنيم عا اظػرتة ؼب اظعؿؾة ادؿؼرار رشؿ
 دقادقة اضطرابات عع تزاعـت وضلقة وضراوة صؿؽا أطـرػا عـ وأوبؽة ذباسات
 .هلا دابؼ ال ادؿؼرار وسدم

 اظلقادل اجملال ؼب اتقزًغ اظؿؼدي االدؿؼرار ؼصادف أن ميؽـ باٌؼابؾ
 اظـاعـ اظؼرن عـ اظـاغل اظـصػ عقز عا وػذا .اٌدى رقؼؾ اضؿصادؼا وازدػارا
محؼقؼ وازدػار ثراء .سشر  اىزائر عس إذ اظؿعؿقؿ عـ ايذر صبب ظؽـْقـ،

 اياطؿة اجملؿقسات عـف وادؿػادت وػران و ضلـطقـة عـ اٌصدرة واٌـارؼ
 .واتؾاسفؿ
 أدعار ؼب ارتػاع عع اظعؿؾة ادؿؼرار تزاعـ 9292م-9132بنيم صقؿا ؼالحظ طؿا

 تدخؾ غؿقفة ارؼاٌـ بعض ؼب األدعار ػذه زادت وضد .اظػالحقة اٌـؿقجات
 شري بإجراءات ايؽام حاول طؿا .ظصايفا اظصادرات زؼادة الدؿغالل اظلؾطة
 اظشعؾقة اظـقرات عـ خقصا اظعؿؾة وادؿؼرار ايؾقب أدعار ؼب اظؿقؽؿ غاجعة

 ؼب ادؿؼرار وسدم تقتر مبقازاة حبرؼة وشـائؿ عاظل رخاء صرتة إغفا .واظعلؽرؼة
 اظصـاسقة اٌقاد وطذا اٌقاذل ألدعار صصقال خصص طؿا .اظلقادقة اظلاحة
 .اظػرتات حلب وشريػا
 سـربم تقاراتفـام وتؾـعم عؤذـراتفام رصد اظيت واٌداخقؾ األدعار حرطات سـ أعا
 إرغلـتم اضرتحـفم اظـذيم اظـؿـقذجم ؼـدسؿم عـام اظعـامم علارػا ؼب صريى اظـالثة اظؼرون
 اظيت غذؼةواظؿ اٌعاش أزعات سؾك تطؾقؼف وجد واظذيم Ernest Labrousseالبروس
 اظؿارطبقة اظدرادات  بـؿائج ذظؽ سؾك عروش وؼلؿدل .اظعـؿاغقة اىزائر سرصؿفا
 اظؾفقء دون مماثؾة أوضاسا تصقر واظيت اظػرتة غػس ؼب وترطقا اظعربقة اظؾالد حقل
 اياالت خالل عـ اظعاٌل اٌلؿقى ؼب صعاظقؿفا سؾك برػـت وإن اظـظرؼة غػس إظب

  .اٌؾققثة
 وػـلم واٌداخقؾ األجقر حرطة واظؿقؾقؾ باظرتطقب تـاول دعاراأل حرطة بعد 
 عؿـقسة، ومناذج بأعـؾة واظدغقا واٌؿقدطة اظؽربى اظـروات صـػ إذ ظؾؼارئ أوضح
ـم طـؾريةم طؿقـاتم ظدؼف تقصرت ػذا جباغب  عــالم اظؾــاءم عـقادم حـقلم اٌعؾقعـاتم عـ
 ؼشـؽؾم ممـام... اٌلـؿعؿؾةم واٌـقادم اظعؿـؾم وررؼؼـةم اظعؿـالم أجقر درادة ؼب صقزػفا
  .اظؿكصصات طؾ عـ اظؾاحـني طؾ عـف ؼغرف ػائال عـفؿا
ـم أصـقابفام تصــقػم إظب تقصـؾم اظيت اٌداخقؾ درادة سـد  علـؿقىم حقـثم عـ
 "أدـرعمأن إظب عـروشم ٌــقرم طبؾـصم اٌفـقـةم االجؿؿاسقة اظػؽات حقث وعـ اظـروة
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 طـانم ؿـاموعف واظعلـؽرؼةم اظلقادـقةم اٌـاصب ػل واالشؿـاء اظـروات الطؿـاز اظلؾؾ
 ...وثري شين صقفا صاياطؿ االضؿصاد أو اٌدؼـة وضع
 متــؾم .ثرواتفؿ سـ أذقع ٌا واظؼراصـة اظؾقر رؼاس سؾك ايال بطؾقعة سرج 

 ؼب واظرؼادة اظرؼادة ؼب اظؾقرؼة ؼب عؽاغؿفؿ ومؿفؿقوضع ثؿ اظؾقر شـائؿ ؼب عصدرػا
 عـعم حدث ـؾؿاع دؾطة أو مسعة غاصلقػؿ أن حدث إذ اظلقادقني ايؽام عصاف
 ؼب تؤطـدم أو اظدرادـةم تؽشػ طؿام.(9022غشـنيم) سؾك أو (9292)مغبقدو اظرؼس
 وذظـؽم األسقـانم بني اظؽربى اظعؾؿقة اظعائالت ظرتدقخ واظؿفارة اظعؾؿ تظاصر اظقاضع
  .وشريػؿا اظزػار واظشرؼػ ضدورة اظلعقد عـؾ وداق ،اٌصاػرة ررؼؼ سـ

 ايرصـةم وداخـؾم ايـرفم بني تراتب بف ؼقجد عؿـقع، ؿساَظ صفق ايرف وأعا
 عـصـبم وػق األعـاء أعني ظؽـ األشـك ػق اىؿاسة أعني أن دائؿا ؼعين وال.مذاتفا
 وأصـؾحم واىـاهم باٌال صاحؾف سؾك ؼعقد واظلؾطة ايرصقة اىؿاسات بني تـلقؼ
 عـ عؤدلفا ثروة تؽقغت اغدظلل أصؾ عـ سائؾة وػل اظشقؼفد، سائؾة ؼب عؿقارثا
  .اًارجقة اظؿفارة عـ ثؿ أوال رياظؾق اظـشاط
 ذطرػـام اظيت اظشكصقات طؾ وال تـاوهلا اظيت اٌقضقسات طؾ إدراج ؼلعـا ال
 وأراد ررحفا اظيت اظؿارطبقة اٌلائؾ اًامتة عـ غلؿؼل أن ميؽـ وإمنا دقاضف ؼب

 .اإلعؽان ضدر تقضققفا
 قاةظؾق واألدادل اظقحقد احملرك ظقلت أغفا اظعؿؾة باب ؼب تقصؾ ظؼد

 .ععقـة زروف ؼب اظرجال إظقفا ؼؾفأ أخرى بني ودقؾة ػل وإمنا االضؿصادؼة
 اظـيتم ػـلم اًـارجلم اظعـاملم عـعم اظعالضـاتم" رؾقعة أن ومؼلؿكؾصماظؾاحث 
 اظؼقؼة وػل اظعـؿاغقة اىزائر سرصؿفا اظيت " اٌؿػردة اظؿؾعقة تؾؽ أذؽال ْ  تؾؽبَظْقَض

 غصػ عـ ألطـر أجـؾقة ظعؿؾة تابعة ئراىزا سؿؾة بؼقت ٌاذا"مؼؿلاءلثّؿمماظضعقػة
 دوظـةم عـعم علـؿؿرةم حـربم ؼب طاغت بالد عـ ؼرد األدؾاغل اظرؼال أن خاصة ضرن

 بعـدم وادـؿعؿاهلام تقزقػفا ؼعاد غػلفا اظعؿؾة ػذه أن تػلري ميؽـ طقػ اىزائر؟
 اىزائـر؟م حؽـامم عـعم باتػاق عؿـقسة أذؽال ؼب عردقؾقا ؼب وتػصقؾفا أرراصفا ضطع
 ."واظدورو اظرؼال اظرمسل امسفا اظػضقة اىزائر ظعؿؾة عـقت فاأغ سـ صضال

-9122)مؿح"ـاظؼـم ضـرنم" عـروشم ٌــقرم مسـاهم صقؿـام اظـؼدؼة اظؿؾعقة ػذه ادؿؿرت

 ظؽــفم ،اظلــقاتم سـددم حقـثم عـ ضصري ضرن ػقو "اظؼرصـة ضرن" سؾك اردم(9292
 مبكؿؾػ واغعؽاداتف غشارف عؼاربة وميؽـ 9102عـم ابؿداء عؿصاسد بازدػار متقز
ـم اظعدؼـدم الحظـفم" صقؿـام ذظـؽم سؾـكم عــاالم وؼعطـلم .اظطـرقم  واظشـفقدم اٌـؤظػنيم عـ
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ـم بداؼـةم األدـعارم الرتػـاعم دؾؾا صفعؾقػا اىزائر ؼب اظـؼقد وصرة عـ األوروبقني  عـ
ـم تـأتلم طاغت اظـؼقد تؾؽ أن طقػ عروش ٌـقر ذرح وضد ".اظؿلعقـقات  عـقاردم عـ
 دصعؿف ٌا اظعاظقة اظؼقؿة وعـ ،جفة ـع اًارجقة واظؿفارة اظؼرصـة بني عزدوجة
 اٌـقاردم ػذه تظاصر إن .اظؾؾدؼـ بني واظؿفارة اظلالم اتػاضقات سـد باظرؼال ادؾاغقا
 دخؾـتم اظـيتم اظصـعؾةم اظعؿـالتم طؿقـةم حقـثم عـ األشـك اظؼرن بربع ؼعرف صقؿا

ـم أضـؾم تؼـدؼراتـام حلـبم أسطك ضد (9292-9130اظؾالدم)  صـعؾةم رؼـاالم عؾقـقنم عـ
م.دـقؼا
ـم و األدـعارم حرطـةم وعس اظـؼدي باظقضع اٌؾؾغ ػذا أخؾ ظؼد   اظظـروفم حلـ

 طـؾم غؿفـتم .اياطؿـةم اجملؿقسات عذػؾة بصػة وأثرى اٌدن ظلؽان االجؿؿاسقة
 اًارجقة اظؿفارة حفؿ بؼقؿة عؼارغة ربدودة اظقاضع ؼب عؾاظغ سـ اظؿققالت ػذه
 حلـبم ػـذام .اظػـرتةم غػـسم ؼب ػقظــدام أو إنؾـرتام عع اٌؼارغة دون عردقؾقا ٌدؼـة
 .وغلؾقؿفا اظـروة ػذه ربدودؼة ؼـؾت عا عروش

 ؼػـرضم ســدعام اظؿقاضـعم ؼب درس إظب عـروشم ٌــقرم ؼصـؾم طقػ اظؼارئ ؼالحظ
 األعقال طاغت رمبا .اظضقؼة اظشقصقـقة سـ بعقدا اظـؿائج ضراءة غػلف سؾك اظؾاحث
 ظؼطـاعما عؽاغـةم بؿقؾقـؾم اظشـرحم وؼؽؿـؾم .صقلب احملؾل اٌلؿقى ؼب وظؽـ رائؾة

 ؼب ػاعشـقام بؼـلم وإن اظداخؾقـةم اظؿقـقالتم ؼب ربرطـام دورا ظعـبم اظـذيم اظؿفاري
 بروزا واألطـر غشارا األطـر ذطرػا ؼب اظؿفارة ػذه بأن اظقضع ػذا وؼػلر .حفؿف
 بؼدرتفا .اظؾالد أػؾ دؾطة سـ خارجة سقاعؾ رػقـة طاغت اًارج سبق واٌقجفة
 بـدتم أخـرىم ذبؿقسـاتم علـؿقىم ورصـعم عؤضؿـام اياطؿـةم اجملؿقسات إثراء سؾك

 اظؼطاع ػذا ردخ طؿا االجؿؿاسل، اظرتاتب إسادة سـصر وطأغفا اًارجقة اظؿفارة
 حاجـاتم تقظـدم صـاظـروةم .األذـؽالم وعؿعـددم عرطب صاظؿداخؾ .أوروبا سبق اظؿؾعقة
 اظؼادعـةم اٌـزظـلم واظرصف اظؽؿاظقة اٌقاد سؾك اظطؾؾات تزداد ثؿَّ وعـ جدؼدة وأذواق
 عــؾم ؼب ؼؽـقنم ضد وعشروسقة ضرورة عـ ظف صقؿا ايداثة عطؾب إن..م. أوروبا عـ
 .أؼضا تؾعقة ساعؾ اياظة ػذه
 اظعـؿـاغلم ايؽـؿم اغفقـارم إظب أدت اظـيتم األزعة هؾقؾ عـ األخري ؼب عـاص ال
 ضـربتم سؿقؼـةم أزعـةم أغفـام ؼـرىم.ماالدـؿعؿاريم االحـؿاللم هـتم اىزائر ودؼقط
 أن صققح .رؾقعقة بأدؾاب وأحباث ؿالأس سدة صلرتفا ضد.مماىزائري اجملؿؿع
 ودعـارم خـرابم دورة طـأنم: مصظقعـةم وترية ؼب تؿابعت واألوبؽة اظضعقػة احملاصقؾ
ـم مل.مواغؿعـاشم حقـاةم دورة تؾعـتم  أصـقابم طـانم.مضؾقؾـةم اظرجـالم علـؤوظقةم تؽـ
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ـم صضـالم .اظلـؽانم بؾـاضلم اػؿؿـامم دون أغػلفؿ ضبؿقن االعؿقازات  عقجـاتم أن سـ
 واالجؿؿـاسلم االضؿصـاديم اظـظـامم خؾكؾـتم ضد تؿؾعفا يتاظ اظؼؿع وسؿؾقات اظؿؿرد

ـم".ماًـرابم تعؿـقؿم ؼب ودـاػؿتم ـم ضـرنم آخـرم ؼؿـابعم وٌـ  ؼب اظعـؿـاغقنيم حؽـؿم عـ
 ظؼد .وعؿـاضضة عرطؾة آثار اٌؿقدط وجـقب مشال بني ظالظؿؼاء أن ؼالحظ اىزائر،
 ؼب سقائـؼم طشـػم ظؼـدم .تؾعـفم اظـذيم االغفقـارم وؼب م92اظؼرنم ازدػار ؼب دورا ظعب

 ال اٌفضـقعةم وشـريم اظدخقؾـةم أذؽاهلا ؼب ايداثة اضؿؾادات جعؾت اظيت اظرتطقؾة
 ظقـؾم إن .ظؾؿقازغـاتم واخـؿاللم اضـطرابم طعقاعؾ وإمنا اظؿؼدم ظعفؾة طداصع تعؿؾ

 بـروابطم دـؾؼؿفم اظـيتم االجؿؿاسقـةم األزعة عـؾ ظف اظؿؿفقد مت ضد اظطقؼؾ االدؿعؿار
  ".سشر اظـاعـ اظؼرن إذراضات ؼب غلفت تؾعقة
 ععؾقعات سـ ؼؾقث اظذي اظػضقظل ظؾؼارئ عقدقسة اظـري اظؽؿاب ػذا ؼعد
 صؼرة طؾ ؼب عـففل درس اظقضت ذات ؼب وػق اٌلائؾ زبؿؾػ حقل تػصقؾقة
 ظطؾقعة اظؿـؾقف أو اظؿقضقح ذأغفا عـ اظيت اإلذارات ؼفؿؾ ال إذ،مصصؾ وطؾ
 تزؼدػا أو قاضفاد ؼب بقضعفا اٌعؾقعة ؼضعػ ضد اظيت اظظرف ممقزات أو اٌصدر
 طرس جؾار ذبفقد وظؽـف اظـقاضص بعض عـ اظؽؿاب طبؾق ال ضد.موادؿدالال ضقة
 .اظعؾؿل علاره عروش ٌـقر بف

 إظب ضبؿاج وػذا اخؿالصفا رشؿ وتؽاعؾ وعقازاة تؼارع ؼب اٌصادر ادؿعؿؾ ظؼد
 إٌام سـ اظؽؿاب وؼـؿ و .اظؿؽاعؾ ظرصد رقؼؾ وصرب طؾرية اظرتطقز سؾك ضدرة
 األرذقػقة ظؾؿصادر دضقؼة وضراءة اظعـؿاغقة اىزائر حقل غشر عا بؽؾ دقسلعق

 ػذه مثـ طؿا .دقاء حد سؾك واظػرغلقة اظعربقة اظؾغة ؼب هؽؿف صقفا وزػ
 .صارم وغؼدي عـففل مبقضػ باٌقضقع ايؿقؿة اٌعرصة
م
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