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 احملّلي يف حتّول

ماظـؼاصقة،م متـقساتفا مو ماخؿالصاتفا مسؾك ماظراػـة ماظؾشرؼة ماجملؿؿعات تعرف
تـؿجمعـمصؾبمػذهموم.ةممتسمسدةمعلؿقؼاتمومترتؾطمبعدةمأبعادقؿهقالتمجل

اظلقادقةمماالجؿؿاسقةموماالضؿصادؼةموتماظيتمتالعسماىقاغبماجملاظقةمواظؿققال
ومصردؼةمهؿدمأومدبػمحلبمعاتمذياسقةمأاظؿكققؾقةمأزوماظرعزؼةموماظدؼـقةمو

م.تماٌطروحةمداخؾفاشؽالعلؿقؼاتماٌدرجاتمو
معـم مدؾلؾة مإغلاغقاتماظذيمؼأتلمضؿـ معـمذبؾة ماىدؼد ماظعدد مػذا ؼؿـاول

معؼارباتم(77 وسددم82 ة")أغظرمسددعؿـقستلؿقةم"عقضقساتمماظيتمتؿكذاألسدادم
مم.ؾئعلامسدةمضؿـمؽـمتصـقػفامي

م ماألويف ماجملؿقسة ماٌلائؾ معـ ماجملاظقةمدي مو مباظؿققالتماالضؿصادؼة اٌرتؾطة
رباوظةم،مإديمرحبي سؾلظصاحؾفاموػلمندمثالثمدرادات،متؿطرقماألوديمعـفام

مبنيماظدؼـاعقؽ ماظعالضة موبنيمإجياد ماظؼريوانماظعؿقؼة ماجملاظقةماحملقطةممبدؼـة قة
شريماظـظاعلممؾـكهدؼدمطقػقةمإدفامماٌرباوظةمايؽؿماحملؾل.مومؼؿؿـؾمذظؽميفم

مظؾؿفالم ماظرذقد مسؿؾقاتمايؽؿ متدسقؿ ميف متعاوغف معدى مو ماالجؿؿاسل ماظضؾط يف
ماي متضري، ماجملال، مبإغؿاج ماٌؿعؾؼة ماٌلأظة مهلذه مبؿعرضف ماٌؤظػمسـمو لاءل

اٌرتتؾةممتضؾقلماالغعؽاداإديماظدوظةماظيتمدصعتمةمقاظلقادؾػقاتماًاألحداثمو
ماظعػاظؿؿدمسـ من محيقط ماظذي مابقي مايضري، مؼعرجؿطجملال ماظعقاعؾمما سؾك

ما مو ماالدرتاتقفقاتماظعائؾقة مو ماظلقدققظقجقة مو ماظيتمدصعتمإديماظؿارخيقة ظؼؾؾقة
يفمؽقػقاتماظيتمتعؿؿدػاماظلؾطةماظعـماالعؿالكماظعؼاري،مومباظؿاظلمإديممػذاماظـقع

طةمبقادومةمعـمخاللماإلدعاجماإلداريموماظلقادلإضاعةمودائؾماٌراضؾةموماظشرسـ
ماٌـظؿاتماظدوظقة.صقفامؿمبراعجماظؿفقؽةموماظؿـؿقةماظيتمتلف

سؾؿمغظرمعـموجفةم،ميفمدرادةمثاغقة،موعثمان رقبميفماظلقاقمغػلفمؼؿـاولمو
ماىؿعمعقشقةماظيتمررأتمسؾكماظرؼػمحقثمماالجؿؿاعماظرؼػلمعلارماظؿغرياتماٌ

ةميفماظعشرؼةماألخريةمبنيمتربقةماٌاذقةموماظزراسةماٌلؼقة.موضدمبرزتمػذهماظظاػر
مومخص ؤظػ،معـماٌ.مومؼرىمباظغربماىزائريماظشطماظشرضلـارؼمعبإحدىمقصا
م مممؽـمحبـفخالل مطان مذظؽ مأن مسقاعؾاٌقداغل، مسدة متضاصر مبػضؾ رؾقعقةمما
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اظذيمسرصؿفممتـاضصميفمغلؾةماٌقاظقدومضاربةؼةم)اٌبشرأوماٌراسل(مم)جػافمومغؼص
مباٌـطؼةمإديمامأدتػلمسقاعؾماظؾدوماظرحؾ(،موذرؼةم سؿؿادمبفؤالءماظذؼـمادؿؼروا

ماظزراسةمبرتبقةماٌاذقةمذظؽؿمب اسؿؿادمتؼـقاتمحدؼـةمررقماضؿصادؼةمتؿؽاعؾمصقفا
مسؿؾ معـ مواظوعؾ مباظلفقظة متؿؿقز محقاتفؿ مو مإديماالدؿؼرارومرلقفؿ مدصعفؿ مو

أعقالمعـممسؾقفممايصقلبػضؾمعامممػالحةمومتربقةماٌقاذلاظاالدؿـؿارميفمذباظلم
م.ععامرنياؿـماظـشض

ؿلؾقطماظضقءمبم،ميفماظدرادةماظـاظـة،ويماد ربؿديفماالواهمغػلفمضامممدائؿامو
صاسؾنيماجؿؿاسقنيمؼؿؿـالنميفماألبمممماردةاالضؿصادؼةمعـمخاللممؾكماظؿققالتس

م)اظؾطرؼر مو موماالبـك( مباىزائر ماظؼؾائؾ معـطؼة ميف محقث ماظؾـكمهدؼدا تؿصارع
ماظؿؼؾق ماالجؿؿاسقة ماظؼقؿ مو مودؼة ماظؿضاعـ مسؾك ماٌؾـقة مررقماألخالضقة اظشرفمعع

م،مأيماألب،اٌلؿـؿرمؼلعكإذم،اٌؿقدطةريمايدؼـةميفماٌؤدلاتماظصغرىمواظؿلق
ماظميفماجملالماالضؿصاديمإدي مرصاػقة موعـمثؿمخدعة ماظعشرية مو ايػازمسؾكمعائؾة

ؿغقريمبإسؿؿادمررقمتقازنموماغلفامماىؿاسة،مبقـؿامؼلعكماإلبـمإديمتؾينمدورماظ
ماظؼقؿم محلاب مسؾك ماٌردودؼة مو ماالضؿصادؼة ماظػعاظقة ماالسؿؾار مبعني متأخذ تلقري
اٌؿقارثة.مومضدمغؿجمسـمػذؼـماٌـففنيمغزاسامخػقامحقلمأدؾؼقةماظـزسةماظػردؼةم
حقثماظؼقؿةماالضؿصادؼةمػلماحملددمٌلؿؼؾؾماٌؤدلةموماظـزسةماىؿاساتقةماظيتم

م مبعني متأخذ ماظعاالسؿؾار ماظؿضاعـ معـؾ ماالجؿؿاسقة مو ماظرعزؼة ممممممشائريماىقاغب
ؽةماالضؿصادمهاصظمسؾكماظؿـشمؼـؾئمباغؾـاقمررقمتلقريمجدؼدةميفممماموماظشرف،

ماالجؿؿاسقةمداخؾماظعائؾة.
م معلؿقى مسؾك ماأعا ماٌلائؾ مبٌذبؿقسة ماظرعزيرتؾطة ماظدؼينمممممممممم،اظرتاث أي
مسؾكمأربعمدرادات.مماحؿقىمػذاماظعددوماظؿكققؾل،مصؼدم

يفممبـاهػامتؿعرضماظدرادةماألوديمإديمطقػقةمتـظقؿموماذؿغالماٌلاجدماظيتمم
ماٌدؼـةمم"قأوشادوش" مػذه مأن مواٌالحظ ماإلدالم. ماسؿـؼقا ماظذؼـ ماظلؽان مضؾؾ عـ

،مصاحبماظؾقث،موودراوغ داعاأهؿقيمسؾكمسددمطؾريمعـماٌلاجد،محقثمضامم
ماظدؼـقة ماٌؤدلات مػذه مععومبزؼارة مأئؿةممهدث معـ متلقريػا مسؾك ممممممماٌشرصني

إديماظؿلؿقاتممفتعرضشريػؿمممـماسؿادوامارتقادػامعـمعصؾني.مومبعدمومومعؤذغني
فدمبإصرؼؼقا،متـاولمأذؽالمتؾؽماٌلاجدمورؾقعةمسؿراغفامظقـؿؼؾمإديماٌكؿؾػةمظؾؿل
مبـائفا مسؾكذروط ماظؿؼؾقدؼنيموايصقل ماظشققخ معقاصؼة مذظؽ مؼؼؿضل مإذ ضطعةمم،

وموزقػةمطؾممامؼصػمعؽقغاتمػذاماظػضاءماظؿعؾديأرضمومسؾكمرخصةمإدارؼة،مطؿ
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معـمأجزائف ماظققعقةجزء مو،معـمحقثماظـشاراتماظيتممتسمجقاغبمايقاة إديم.
ماظؾاحثمجاغبمذظؽ،م ماظػعؾماظؿأدقللمؼذطر ميفمػذا زبؿؾػماألررافماٌشارطة

 ؤدلاتمخريؼة.ومعمظؾققاةماظدؼـقةميفمأصرؼؼقاماظغربقة،معـمذيعقات
ؼـؿجمسـفؿامعـمتصدعمومضؿـمإذؽاظقةمسالضةماجملؿؿعمباظلقادةموماظدؼـمومعام

،مظؽـمإديمػذهماٌلأظةم،عبد العالي ظعؾدماظؼادراظـاغقةمدرادةماظتؿعرضمماجؿؿاسل،
معـموجفةمغظرمتالعسماظرتطقؾةماظـؼاصقةماٌؿؿازجةداخؾماجملؿؿعماإلدرائقؾلموم
بدرجةماظؿدؼـموعامؼـؿجممعمأبعادامضقعقة،مطؿامؼرتؾطهلذاماظؾؾد،محقثمؼؿكذماظصرا

ومسؾقفممنيموماظعؾؿاغقني،دؼـسـمذظؽمعـمإخؿالصاتمومتـاضضاتمدقادقةمبنيماٌؿ
ماإلذؽقـازمؼؼارن معـ مطؾ مبفا مؼؼقم ماظيت ماٌؿاردات مبني ماظدرادة مممممممممممصاحب

اماظؾؾدمومإديمرطاتماظدؼـقةميفمػذؿمؼـؿؼؾمإديمتارؼخمتقاجدماي.مومعـمثوماظلقػاراد
ماإلدرائقؾماالغدعاجطقػقاتم ماجملؿؿع مم،ليف مذظؽ مسـ مؼـؾـؼ معا مو تمتشؽقالعـ

معـالمصماٌؿارداتماالجؿؿاسقةماٌعارضةمظؾلؾتدقادقةمومتشرؼعمعؤدلاتلمخي
ماظقفقد( مظدى معؼدس مؼقم مضؾؾم)وػق معـ ماظؼقاغني متطؾقؼ مطقػقة مطذظؽ مو ،

اظؿصقؼتمظؾقلارمعـمضؾؾمملممامدقلؿدسم،ـقاتماٌؿـقسةثوماإلماجملؿقساتماظدؼـقة
مني.حلماظقؿنيمعـمضؾؾماٌؿدؼـظصااظؿصقؼتماظعؾؿاغقنيموم

 ظقؾك دغقاومرواينية اظطاػرطؾمعـممؼؿـاولمأعاميفمحؼؾماظدراداتماظؿكققؾقة،
بقادطةممسـفاموماظؿعؾريايؼائؼماالجؿؿاسقةماألحداثمومغقاتموؾلإعؽا،مميموني

وائلماظطاػرمعـمغصم"اظزظزال"مظؾرمظدرادةماظـاظـة،صاحبمااجملازماألدبل.مؼـطؾؼم
امػـموؼؿعؾؼماألعرضريميفماٌؿكقؾماألدبلمظقدرسمدالظةمإذؿغالماظػضاءمايمرارو

م مؼربز مضلـطقـة. مايدؼثمعـفمماظؾاحثمبدؼـة ماىـسماظروائل ميف ماظػضاء أػؿقة
ماٌؿؿقزةمخباصة،مصققؾؾ ماٌؽقنمظؾـصمماظعالضة ماظعـصر مبنيمػذا مبنيواظيتمتؼقم

األؼدؼقظقجل،مإالمأغفمؼرطزمسؾكماظصراعمكصقةمعـمخاللماظلقاقماالجؿؿاسلمواظش
مصراعمارتؾطماظذيمساغؿفمذكصقةمسؾدماجملقدمبقاألرواح،ماظلقؽقظقجلماظداخؾل

مباظؿققالتم ميفمعرحؾة ماٌدؼـة ماظيتمسرصؿفا ماألبعاد ماظؼرنمعؿعددة اظلؾعقـاتمعـ
مؼؿطرق مو ممإديمأؼضا،ماظدارسماٌاضل. ماظيتمتؿؿاػكبـقة معامماظـصماٌعؿارؼة عع

أخذمسـصرماظزعـمؼباإلضاصةمإديمذظؽ،ممقرماٌدؼـةمعـمععاملمرؾقشراصقة.متـؾفمجل
ماظػقصمواظؿؿققص،محب معـ مطقغفغصقؾف ممقريماظذيمؼرصضفيفماظؿغماضقؼمادؾؾمؽؿ

اظؼقةماٌرجعقة،مظؽـممميـؾماٌاضلماظـابتمذيباسؿؾارمأنمػذاماألخريموماألرواح،بق
مسمباظؿغقريمؼطاردهميفمطؾمخطقةمخيطقػامداخؾماٌدؼـة.اإلحلا
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ماظؿكقق ماظزعـ مأصؼ مضؿـ مؼـؿجملؾو معا ماٌقاضعممو مو ماٌقاصؼ ميف متغقري معـ سـف
ؿدخؾمبـامإديمساملمأعنيمععؾقفماظروائلم،مصدغقامعقؿقغلظماظرابعةمدرادةاظتطاظعـام

مقالؼةمباًؿلاءلمسـمسالضةماظرواؿعـمخاللمغصفم"اظؼرنماألولمبعدمبقامترؼس"مظ
إذؽاظقةمزعـقة،مإالمأنماظروائلمؼطرحفام.مومؼشريمػذاماظـصميفمجقػرهمإديماظعؾؿل

مس مصيفمإرار ماألغـكمباجملؿؿعماٌلؿؼؾؾل. ماظيتمتؿصادفمععمالضة ماٌرحؾة ػلمػذه
بػعؾمعادةممثحؾقلماظؼرنماظقاحدموماظعشرؼـ،مؼالحظمتـاضصمسددموالداتماإلغا

م متلؿحمبقالدة مأحدماظعؾؿاء مومضدمهّقصـعفا مإديمدالحماظذطقرمصؼط. ماظدواء لمػذا
ماظش مصتلؿغؾف ماظؾعض، مبعضفا مضد ماىؿاسات مو متزدادماظمققؿّدعقب مو صراع

ظؾقػازماألغـكمواظـصمسؾارةمسـمرداظةمتذطرغامبأػؿقةمحضقرماظؽراػقةمبنيماظؾشر.م
ظؾؾشرؼة.مهاولمماظـؾاتماالجؿؿاسلومباظؿاظلمم،سؾكماظؿقازنماظؾققظقجلموماظـػلل

مهددماظؾقثمسـماٌؿقزاتماظيتم،عـمخاللمضراءتفامهلذاماظـص،محؾةماظدرادةصا
مظ معـاضشؿفا مبعد مو ماظعؾؿل، ماظـصممرؼػاتفؿعاًقال مإدي مضقم-تـؿؼؾ ماظدرادة م-د

ممدؾؿأطقظ ماظـظري ماظعـصر مسؾك ماظلرد،م،اظؿأعؾلو معـطؼ محيدد مػـامماظذي وػق
ماىـاظؿصػ مقة مارتؾط معـؾؿا مو ماألولممبؼقاسلقة. مماظعـصر مارتاهلقؿـة، اظعـصرمؾط
ؼةمعـماٌؼقاسماظقاضعل،مأيماظػضاءماظزعينممبكؿؾػمسـاصره.مؾاغةماٌـطاٌؿاظـاغلمب

ذرؼعةمظؿقؾقؾمم،اظشكصقةماٌرطزؼةمظؾـصماظروائلم،ترؼساردةمعـمبقاومتؿكذماظد
بقاغقة،ماظزعـماٌلؿؼؾؾلميفمسالضؿفمباظؿارؼخمومباظقاضعمعـمخاللمثالثمردقعاتم

ممممم.مايؽلطقػقةميفملمومإمنامؽايالمتؽؿـميفمماًقالماظعؾؿلأػؿقةمأنمظؿصؾمإديم
م ماظـقعو مػذا معـ ماٌلؿؼاة ماظؿكققؾلاألدبماظعربة ماظـصل مػذا ميف مخباصة مو م،

،مػقمهذؼرماظؾشرمعـمادؿغاللماظعؾؿمدونمعراساةمظألخالضقاتماظيتموعؾماظروائل
معفؿامطانمغقسفمم،دباألمظعؼؾ.مومسؾكمأؼةمحال،مصإنإديماطائـاتمهؿؽؿممعـفؿ

 صدىميفماظقاضعمإالمبػضؾماظؼراءةموماظؼراء.م،مالمجيدمظفأومجـلف
يفمدرادؿفمحقلماظؾـاءماظلقدققظقجلمظؾؿرضمإديمعلأظةممموالهبد ع رضاؼشريم

اظـظامماظؾققظقجلمظإلغلانميفمسالضؿفمععماجملؿؿعمخاصةمعامارتؾطمعـفامباٌرض،م
اةماظػردموسؾكمسالضؿفمبؾقؽؿفماالجؿؿاسقة.مباسؿؾارػاماضطرابامؼـعؽسمدؾؾامسؾكمحق

ماٌرضممممممم مععاؼري محيدد ماظذي مػق ماجملؿؿع مأن ماظصدد، مػذا ميف مباظذطر، واىدؼر
وماظعاصقة،موباظؿاظلمطؾماظؿؿـالتمواٌعؿؼداتماٌرتؾطةمبفؿا،موػـامحيقؾماٌؤظػم
ماظرساؼة مظلقق ماحؿؽاره معدى مإدي مو ماظؾشرؼة مايقاة ماظطبمايدؼثميف موزن مإدي
اظصققة،مممامؼدصعمبفمإديماظؿلاهلمسـمعؽاغةماظؿطؾقبميفمبـاءماظـظامماالجؿؿاسل.م
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ومبعدمادؿعراضفمٌكؿؾػماظـظرؼاتماظيتمساىتمػذهماٌلأظةماظيتمتؿؿقزمباظؿعؼقدم
متؼ محقث م)األغـروبقظقجقااياد، مدبصصاتمسدة مسؾؿماربفا مو ماالجؿؿاع، مسؾؿ ،

ماى متداخؾ محبؽؿ مذظؽؿ ماالجؿؿاسل...( ماظـؼاصقةماظـػس مو ماالجؿؿاسقة قاغب
مأغف،م ماظؾاحثمإدي مؼؿقصؾ مطؿا ميفمصريورتفا. مباىقاغبماظؾققظقجقة واالضؿصادؼة
مذبؿقعم مسؾك مواغػؿاحفا ماظـؼدي مبطابعفا ماٌؿؿقزة ماٌؼاربات مػذه مطؾ بػضؾ
مظؾقؼؾم ماظلقدققظقجل ماظؾـاء مصقغ مواظـؼاصقة، ماظعؾؿقة ماظؿقجفات مو اإلدفاعات

ماظـظريمومباظؿاظلماظلؿاحمماًاصمبفذهماظظاػرة،مطؿا دسؿتمعصداضقؿفاموثراءػا
مذاتم ميف ماٌلؿؼؾ مو ماٌـادب مذباهلا ماظؿؿاس مإدي مباظلعل ماٌرض ظلقدققظقجقا

ماظقضت.
مػذهت مامػرضمعـؾ ماظعدداٌلائؾ مػذا ميف ممٌطروحة ماظؾقثادؿـؿاج محؼقل مأن

ؽلمظمالمزاظتمخصؾة،ماٌؿعؾؼةممبعرصةماجملؿؿعاتموخباصةماجملؿؿعاتماٌغاربقة
ممؼؿؿؽـ معـ ماظؼضاؼا مبفذه مبؽقػقاتماٌعـققن ماظؿفاإلحارة ماظؾشرؼةمعاتّؿاذؿغال

اغطالضامعـمػذهمايؼقلمسؾكمذيقعماٌلؿقؼات،مطؿاممتؽـفؿمعـمإدؿـؾاطماظدروسم
م ماالخؿصاصاتاٌعرصقة مبم،عؿعددة مو ميف ماظققعل ماٌعقش معلاءظة ػفمقوجاظؿاظل
م مو ماظرتاثماظدؼينمواٌكؿؾػة مذظؽ مؼشؿؾ ماظلقادقةماظرعزي مأبعاده مو ممممميفمهقالتف

م ماظؿكققؾو ماإلبداع مطذظؽ مإدراكملمألجؾ محاضر مو ماجملؿؿعات.موعاضل ممممعلؿؼؾؾ
ممبـابةمإدفاممجادمؼلؿفقبمهلذهماٌؼؿضقات.نيمأنمػذاماظعددمومهلذامغعؿؼدمجازع
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