إنسانيات سددمعزدوج ،44-44مأصرؼلم–مدؾؿؿرب ،2009مص

ص.م44-91

تـقـدوـم

مدونة اجلزائر :ميرتوبول يف حتول
تواصل مذبؾة مإغلاغقات معن مخالل مصدور مػذا ماظعدد ماًاص ممبدؼـة ماىزائرم
اظعاصؿة ،معشروسات مضد متؿقول معع معرور ماظلـوات مإدي متؼؾقد محؼقؼي مؼؿؿـل ميفم
دبصقصمأسدادمتؿـاولمعوضوساتمومعؾػاتمطاعؾةمتؿعؾقممبدنمجزائرؼةمومعغاربقةم
و مذظك مبذطرػا مإمسقا مو ممبعاىؿفا مسؾؿقا معن مزبؿؾف ماىواغب معع معراساةم
اظؿقوالتماٌادؼةموماظـؼاصقةماظيتمتعرصفا.مؼلتيمػذاماظعددماًاصممبدؼـةماىزائرم
بعدمسددؼنمأصؾقاممنوذجقنيمبؿـاوهلؿاملم"ماٌدنماىزائرؼة"1مإذممسقامبؿلدقسم
متقّزمظؾـظرةماألغـروبوظوجقةماظيتمتعؿؿدػاماجملؾةميفمتـاوهلامظؾواضعماٌدغي .م
ال مميؽن ماسؿؾار مػذا ماٌلار ماظؿلظقػي ماٌـػرد مبشؽل مطؾري مسرضقا ،محقث مأغهم
ؼـطؾقمعن ماظشاعلمإديماحملؾي،مومؼعطيمأػؿقة مطربىمظؾواضعموماظؿؿظفراتماٌادؼةم
و ماظالعادؼة ماٌـكررة ميف ماألضاظقم مو ميف ماالغؿقاءات ماحملؾقة .مظؼد منم مسن ماالضؿضاءم
اظذي مبرز مظدى مصؽة ماظؾاحـني محول مػذا ماٌوضوع ميف مبالدغا موجوب ماإلعلاكم
خبصوصقة ماٌلارات ماظصـاسقة ماٌادؼة مو ماظرعزؼة مظؾعض ماٌدن ماىزائرؼة معن مخاللم
عراساة معا مؼلؿقه ماظؾعض ممبػعول ماإلصرار مسؾى ماالحؿػاز مبؾؼاؼا مضصصفا ماٌدغقةم
اًاصةمومبعدممحقوؼؿفاميفمسدةمذباالت .م
و معن مػذا ماٌـطؾق ،مال مخياظف مػذا ماظعدد ماظؼاسدة ماٌذطورة ،مإذ مأغّه مؼلؿح مظـام
رؾعا ،مبنظؼاء مغظرة مهؾقؾقة مظؾؿاضي مثم ماالغؿؼال مإدي مدرجة معن ماظػقص متؿودع مإديم
اىواغب ماٌؿعؾؼة مباظعاصؿة ،محقث ممتؿد مو مهؿد مسواعل مأخرى مترتؾط مبرػاغاتم
متت مدردؿفا .متشؽلم
اظلؾطة مو ممبـطؼفا مأطـر ممما مندػا ميف ماٌدن ماألخرى ماظيت م ّ
عدؼـة ماىزائر ،مو مػي مساصؿة مظورن مؼعرف مهوالت مدرؼعة ،مأي معؽان مٌرطزؼةم
إدارؼة مو مدقادقة ،مو ميف مذات ماظوضت مصضاء متؿفاور مصقه مذبؿوع ماظػعاظقات ماظيتم
 1اغظرمذبؾةمإغلاغقاتميفمسددػا ماٌزدوج ،44-42معرطزماظؾقثميفماألغـروبوظوجقاماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقة،م
وػران،م،4004محولم"وػران،معدؼـةمعنماىزائر".موماظعددماٌزدوجم،23-24معرطزماظؾقثميفماألغـروبوظوجقام
االجؿؿاسقةموماظـؼاصقة،موػران،م،4002محولم"مضلـطقـة،معدؼـةميفمهول" .م
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تصـع مػذه ماٌدؼـة موصؼا مهلذه ماٌرطزؼة مغػلفا ،ممما مجيعؾفا معؽاغا معدغقا مؼؿؿقز مسنم
شريه معن ماظؿفؿعات ماظلؽاغقة مباحؿداد ماظضغورات مو ماظؿـاضضات ماٌؿوظدة ،ميف مزلم
عواجفاتمعلؿؿرة،مسنمتارؼخمزبصبمومعضطرب .م
تعرضت مو مبدون مذباعؾة ،ماإلدفاعات ماظعؾؿقة ماظـرؼة مو ماٌؿـوسة ماظيت مؼضؿفام
ػذا ماظعدد ،مإدي مبعض ماىواغب ماألطـر مإذؽاظقة موماظـؿـي متـرتـؾـط مباظـؿـغـقـراتم
ايـضـرؼـة مو ماظعؿراغقة مو ماظـؼاصقة مو ماظؾلاغقة ماظيت محؾؽت ماٌعامل ماظلودقوظوجقةم
ظؾؿدؼـة ميف ماٌاضي ،مو ماظيت مال متزال متمثر ميف ماظدؼـاعقات مايضرؼة مصـي ماظراػـن،ممم
ومتعربمعنمخاللمذظكمسنمرؾقعةماٌدؼـةماظـابؿةموماظػاتـة .م
وميفمػذاماظصددمتلؾطماظدرادةماظيتمتؼدعتمبفامطلمعنمسالوةمعمارةمومزؼـبم
موساوي محول م"عدؼـة ماىزائر ميف ماظعصر ماظودقط"مو مطذظك مدرادة مداعقةمشرقيم
حولم"اظوضفمومإسؿارمعدؼـةماىزائرميفماظػرتةماظعـؿاغقة"ماظضوء،معـذماظؾداؼةمسؾىم
أوجه مشري مععروصة معن متارؼخ ماىزائر ،محقث مغؽؿشف مبذظك مأن مػذا ماظؿفؿعم
اظلؽاغيماظلاحؾيماظصغريماظذيمؼـؿؿيمإديمودطماٌغربماظؽؾريمطانمميؾكمعـذمذظكم
اظوضتمطلماٌقزاتماىغراصقةماهلائؾةماظيتمأدفؿتميفمتشؽقلمضوتهمومغػوذه،مػذام
باإلضاصة مإدي ماظعؾؼرؼة مايضرؼة مظلؽاغه ماظيت مجعؾت معن ماظوضف مباسؿؾاره معمدلةم
تشرؼعقة مودقؾة ممتدؼـقة مذات مصعاظقة مػائؾة .مو مبوضوف مػذه ماظودقؾة ماظؼاغوغقة مضدم
أرؿاع مبعض ماألذكاص معن مخالل مغزسفا مهلم محصصا مال مؼلؿفان ممبفا معن ماظػضاءم
ايضري ،مضد مجعؾت معن مايابوس مأداة مصرؼدة معن مغوسفا مظؾؿكطقط ماظعؿراغي ،مإذم
ردكت مضؾل ماألوان مأغظؿة مسؿراغقة مهاصظ مبصػة مساعة مسؾى ماٌصؾقة ماظعؿوعقةم
داخل معدؼـة مطومسوبوظقؿقة مبشؽل مطؾري ،مو ماظيت مطاغت معُفددة ميف مطل ميظةم
باإلغؾفاس مهت مضغط ماظرشؾات ماظشكصقة مو متلثري ماظصراسات ماظداخؾقة ميؽامم
تؾكماظػرتة .م
ومباالبؿعادمسنمتؾكماظػرتةمضؾقال،مؼدسوغامصوزيمبودقّةميفمعؼاظهمإديمإدراكمثؼلم
اإلطراػات ماىغراصقة مو ماظلقادقة ماظيت مواجففا ماظؿكطقط ماظعؿراغي ميف متشؽقؾهم
اٌادي مظؾؿدؼـة مخالل ماٌرحؾة ماظؽوظوغقاظقة ،مو مضد ماذؿغل مصاحب ماظدرادة مسؾىم
حؼؾة مروؼؾة مو مسؾى مأزعـة ممتؿد معن متلدقس ماٌدؼـة مإدي مسصرغا ماظراػن .مطؿا مؼذطرغام
باظؾصؿاتماظؼوؼةماظيتمترطفامرؤداءماظؾؾدؼاتموماظلؾطاتماظعؿوعقةميفمغفاؼةماظػرتةم
اظؽوظوغقاظقةمسؾىماالخؿقارات ماظعؿراغقةماظيتماوفتمسبوماظشرقمومالمتزالمتؿوظدم
سـفا ماغعؽاداتمعمثرةمإدي محدماآلنميفماجملالماظعؿراغي .ومباظـظرمإديمػذا ماٌاضيم
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اٌلرتجعموماٌػقدمبشؽلمطؾريمميؽــامأن مغضعميفماإلرارماظصققحمضراءةمإدفاعاتم
طل معن مصػر مزؼؿون معدغي مو مصؿود مغورة مو مإذؾودن ماظعربي مو مباوغي مراػر ماظيتم
تشدد،مطلمواحدةمعـفامبشؽلمعا،مسؾىمخاصقةماظؿطوراتماىارؼةمحاظقا،مومؼربزم
ذظك معن مخالل معا ممت مذيعه معن معؼاالت ميف ماظؼلم ماألول معن مػذا ماظعدد .ؼؽشفم
راػر مباوني م ،معنمخاللمععاىؿهمظؾعالضة مبني ماظؿكطقط ماظعؿراغي مو ماظلقادي ميفم
ذبال ماظـؼل مايضري ،مسن ماألخطاء ماظػادحة ماظيت مارتؽؾت ميف مذبال ماالدؿشرافم
و ماظؿكطقط ماظعؿراغي محني مؼؿؽؾم مسؾى موجه ماًصوص مسن ماظػرتة ماظيت متؾتم
االدؿؼالل .مويف مػذا ماظصدد مؼربز ماظؽقػقة ماظؿـي مدصـعـت مباألرـر ماظـؿـفـفـقـةممممممم
و ماٌػاػقؿقة مإدي مذباغؾة ماظصواب مصقؿا مخيـص مغـؼص ماالدـؿـؿـرارؼـة مو ماظؾفوء مإديم
إشػال ماإلذؽاظقات ماٌؿعؾؼة محبرطقات ماظعـؿـل مو ماظـؼل ماىؿاسي مو مدرادؿفا معنم
وجفة مغظر مسؾؿقة .مطؿا مؼؼدم معدغيمصفر زوتون ميف مدرادة معودوعة مبـ م"اىزائرم
اظقوم م:معدؼـة متؾقث مسن مععاٌفا ماالجؿؿاسقة" ماظوجه ماآلخر مظؾؿدؼـة ،مأي مذظكم
اظوجه ماٌطروح معن مخالل ممماردات مومعلارات ماعؿالك ماظػضاء ماظعاصؿي معن مضؾلم
اظلؽان .مؼؼدم مصاحب ماظدرادة مصورة مشري معلؾوضة مو معػاجؽة مظؾؿقوالت ماىارؼةم
بؿقؾقؾه ماظعؿقق مو ماٌػصل مألذؽال ماظـؿو ماظدميغرايف ،مو مظؾؿؿاردات ماظيت مؼعرصـفـام
طـلمعـنماظشـغلمومايرطةماظلؽـقة،مومطذاماغؿشارمدؽانماظعاصؿةميفمػذاماجملالم
وصؼا مهلذه ماًصائص ماظلودقوظوجقة .و مإن محـّـا ماٌمظف ،مبؼراءته ماظصارعةم
ظألرضام،مسؾىماظؿقرزمعنماظصورماظــؿـطـقـةموماظؿؿـّالتماًارؽةماظيتمتؼدممعدؼـةم
اىزائر مسؾى مأغفا مأطرب موؿع مدؽاغي م"ساصؿي" ،مصنغه مؼؽشف مظـا مأؼضا مسنم
اظؽقػقة ماظيت مابؿعدت مبفا متدرجيقا متؾكماظطؾؼات ماالجؿؿاسقة ماٌقلورة مسن مودطم
اٌدؼـة ،ماظيت ماطؿلقؿفا ماظـشارات ماظؿفارؼة مو ماًدعات ،مظالدؿؼرار ميف ماظؾؾدؼاتم
احملقطة مباٌرطز مو ماظيت متؾؿصق مباألحقاء ماظـرؼة ميف مأساظي ماظعاصؿة .مو مضؿنم
اًطوات ماٌـففقة مذاتفا متؾقّنمظـا مغـورةمصـمـّود ،مو مباغؿؾاه مطؾري ماظؽقػقة ماظيتم
وعل ماظؿقضر مؼؾـى مأدادا معن م"األدػل" مأي مبوادطة ماٌؿاردات ماظلؽـقة،م
ظؿؽشف مظـا مسن م"اظدالالت ماىدؼدة مظؾقي ميف ماحملقط ماظعاصؿي" .مإغفا متربز مظـام
حبفج مضوؼة معلؿؼاة معن مسدة مهؼقؼات معقداغقة ماظؽقػقة ماظيت مهوظت مبفا مبعضم
األحقاء ماٌذعوعة مو ماٌودوعة مباظؿقؼري مإدي مزبابر محؼقؼقة مظؾــاء محـقـاة محـضـرؼـةم
غـشـطـة مو مخالضة مبعقدا مسن ماٌؿاردات مايضرؼة ماظؼدمية ماٌؿؿقزة مباىؿودممممممممم
ومباٌؿقػقة .وميفمػذاماظصددممتـحماظؿقاظقلماظيتمؼؼدعفامظـاماظعربيماشبودنمحولم
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اٌلائل ماٌؿعؾؼة مبـؼص مايؽاعة مسؾى معلؿوى ماظعاصؿة ،مو ماظلؾل ماظيت متػلر مػذام
اىاغبماظدضققمعن ماظؿقوالتماىارؼة.مومػؽذامميؽــامصفممبـعـدمضـراءتـــامهلـذام
اظـــص ،مو مبشؽل مأحلن معدى ماظؿداخل ماظشدؼد مبني مأداء ماظػعاظقات ماٌـكررة ميفم
ػذا ماجملال .مإن ماىاغب مايضري مخيشىماظػراغمعـؾه معـل ماظطؾقعة.مإغه مؼرتؾطم
باالتصال مو مبايوار مبني مايؽام مو ماحملؽوعني محول ماٌللظة مايضرؼة ،مومظذظكم
ند مأغػلـا ميفمطـريمعنماألحقان مأعام محاالت مؼؾؿؽر مصقفا ماظلؽان ماظذؼن مدبؾتم
سـفمماٌمدلات،محؾوالمجدؼدةمظؾؿؿدنمجدؼرةمباالػؿؿام .م
ؼفؿمماظؼلمماظـاغيمعنماظعدد مباظؿطورماظذيمؼعرب مبنتؼانمسنماظعالضة مايضرؼة،م
و مجيعؾفا مواضقة مظؾعقّان مو مؼضػي مسؾقفا مععـى مو مدالظة ،مأي مطل معا مؼؿعؾقمم
باظعالضة ماظرعزؼة ،محبؽم مأن ماٌدؼـة مظقلت معؽاغا مؼؿقدد ممبادؼؿه ،مو مبؾـقؿهم
اظػقزؼؼقةمومذؽؾهماٌورصوظوجيمصؼط،مطؿامؼؼال،مومإمنامػومعؽـانمإلغـؿـاجماٌعـــىم
ومطذاماظـؼاصةميفمزبؿؾفمأذؽاهلامومتعابريػاماٌادؼة.مإغـامبصددمادؿؽشافماألوجهم
اٌكؿؾػة مظؾؿكقال مايضري ماظعاصؿي ،مإذ متدسوغا مزبؿؾف ماإلدفاعات ماظيت متؼدمم
بفا ماظلودقو-ظلاغقون مو ماألغـروبوظوجقون مو ماٌعؿارؼون مو ماظلقـؿائقون مإدي مضراءةم
اظرعزؼةمايضرؼة .م
تلاصر مبـا ماظدرادة ماٌودوعة مبـ م"عدؼـة ماىزائر ماٌـلـرودة ،معدؼـة ماىـزائـرم
اٌصـورةم(يفماظؿكقـقلموماٌؼاالت)"مواظيتمتؼرتحفامسؾقـامخوظةمصالب اإلبراهيميم
يف مرحؾة مشـقة مباٌػاجكت مو ماجملازصات ماظرعزؼة معن مخالل مإسادة مإغؿاج مرعزيم
ظؾفواغب مايضرؼة ماظعرجاء مو ماظصعؾة مظؾؿدؼـة محاظقا مو مذظك مبوصػفا معن مخاللم
اظؿعؼقدات مو ماٌػارضات ماظيت ممتقز ماظؿؿـّالت ماٌلؿفاعة مو ماٌمٌة مأحقاغا مظؿـاضضاتفام
اظقوعقةمومظصورػاماٌؿصارسةماظيتمغشاػدػامصـيمطـلمزاوؼـةمعـنمزواؼـاماظـشـوارع.م
اغطالضا معن مضراءتـا مهلذا ماظـص ماظذي محاول معلاءظة ماظؾـاء ماٌكقاظي مظؾؽُؿّابممممممممم
و ماظرّوائقني مواظؼصاصني موطذاماظوذممواظؽؿابات مسؾى ماىدران موماظيت مؼعؿؼد مأغه مالم
ميؽن مربوػا ،مأي متؾك ماظيت مؼلعى ماظعاصؿقون م"اظعادؼون"مظؾؿعؾري مبوادطؿفا مسنم
ععقشفمماظقوعي،مغالحظمطقفمبؼقتمعدؼـةماىزائرماظرعزؼةمطلمػذاماظزعنمعؿعددةمممممممم
ومشاعضة.
أعا مصقؿا مخيص ماىواغب ماظلودقو-ظلاغقة ماحملضة ،مأي متؾك ماظيت مترتؾطم
بؿقؾقل مإغؿاج ماظؾففات ماحملؾقة مو مادؿعؿاالتفا ماالجؿؿاسقة ماٌعؼدة ميف مأوضاعم
اظؿؾادلماالجؿؿاسي،مصننمدرادةمطفقـةمجرّودماظيتمهؿلمسـوانمم"تصـقفمأحقاءم
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عدؼـة ماىزائر م/ماظؾغات ماٌلؿعؿؾة:مأؼة متداخالت مدودقوظلاغقة؟"متلؾط ماظضوءم
بشؽل مخصب مسؾى مظعؾة ماٌراؼا ،مو مسؾى متؾك م"اٌكادسات"ماظرعزؼة ماظيت متشؽؾفام
بعض ماألداظقب ماظعؿراغقة مو مايضرؼة ماٌشقوغة مرعزؼا مومبنصراط.مو مػؽذا مغؽؿشفم
األػؿقة ماظؽربى ماظيت مؼؽؿلؾفا ماظؿلثري ماظؼوي مظؾعض ماظصور ماٌوجفة موماٌوروثة مسنم
اظؿارؼخ ماٌلؿفام مظؾؿدؼـة مو ماظيت متضػي مسؾى ماألحقاء ماٌطؾوسة مباألدطورة مأحقاغا،م
بعض ماٌضاعني ماظؾلاغقة مبنسطائفا مصػة م"ايي ماألغقق" مظؾؾعض مو مصػة م"اييم
اظشعيب"مظؾؾعضماآلخر ،معـل محاظيت:محي محقدرة مو محي مبؾؽور ،محقثمؼوصفم
األول م"باألغقق م(أي ماظػراغؽوصوغي) مو مؼوصف ماظـاغي م"باظشعيب" م(أي ماٌعرّب)،ممممم
و ماظوصػان معرتؾطان ممبكقال مساصؿي مؼظل مبشؽل مشرؼب مععاطلا ممتاعا ميؼقؼةم
ذبرؼاتماظؿورنيمبلحقاءمعدؼـةماىزائرمعـذمادؿؼاللماظؾالدمحقثممتماغؿاجمأوضاعم
تؿؿقزمباالخؿالطماالجؿؿاسيماظذيمؼطؾعمخصوصقةماظؿؿدنماظعاصؿي،مومطلنمدؽانم
ػذؼن مايقني مضد مأدروا مأغػلفم ميف معؿاػات مرعزؼة متعقد مإغؿاج مغػلفا مدون موسي.مممم
و ميف مػذا ماظشلن ،مصنن ماٌالحظات مو ماظشروحات ماظيت متؼدم مبفا مطرؼممواراس ميفم
درادؿه م"اظؽؿاباتمسؾىماىدرانميف معـدؼـــة ماظـفـزائـر :معؾؿؼى مظغـات،مسالعاتم
و مخطابات .ماىدران متؿؽؾم "...متلؿح مباإلعلاك مبؽل معا مميؽن مأن مجيعل معنم
اًصوصقة ماظعاصؿقة ميف مذبال مردم ماظعالعات ميف ماظػضاء مبوادطة ماظؽؿابات مسؾىم
اىدران،محقث متصؾحمػذهماألخريةمودقؾةمععؿؿدةمظؽالمماظلؽان،ممبامحيؿؾهمعنم
عؽؾوتات مذات مرابع مدقادي مدواء مسؾى ماٌلؿوى ماالجؿؿاسي ماىزئي مأو ماٌلؿوىم
االجؿؿاسي ماظؽؾي ،مسؾى ماٌلؿوى ماٌقؽرودودقوظوجي ماظدضقق ماٌرتؾط مباظشارع مأوم
علؿوىمجزءمعنماييماظذيمؼُؿؿؾكمرعزؼامبؿلؿقؿهمحدوده،موماإلسالنمسـهمبوصػهم
صضاء مداخؾقا مممؿؾؽًا مباٌعـى .مو مباٌؼارغة معع ماظؿفؿعات ماظلؽاغقة ماٌوجودة مبشؿالم
اظؾالد ،مصنن مغدرة م"اظؽؿابات مسؾى ماىدران" ماظيت ممتت مععاؼـؿفا مسؾى معلؿوىم
عدؼـة ماىزائر ،مو ماظيت متعؿرب مرمبا مبوصػفا مأذؽاال مظودم ماظػضاء مبشؽل مذؾهم
حصريمومأؼضامسنمتعؾرياماظصدارةماظيتمحيؿؾّفام"اظـّقن"ماىؿاسي معؼابلم"األغا"م
اظػردي ،معشرية مبذظك مإدي ممتدن مساصؿي مرمبا مأضل مصرداغقة ممما مغعؿؼد .مو مأخريا،ممم
ومضؿنمعـطقمرباوظةمصكماظرعوزمهلذهماٌلاراتماًػقةموماظؽشفمسنماٌفارةماظيتم
تعقد مبفا ماجملؿؿعات مايضرؼة ماحملؾقة مابؿؽار مػوؼاتفا مو مجوػرػا ماظرعزي معنم
خاللماذؿغاهلامسؾىمذواتفامحقثمتعقدمترطقبماظدالالتموماٌعاغيماٌلـدةمظؾعضم
األذقاء ماٌادؼة ماظعادؼة معـل ماٌلطوالت ،مؼدسوغا مذرؼف مبن قرقورة ميف مدرادؿهم
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اٌعـوغةمبم"األشذؼة،ماظؿظاػرمواظعالضاتماالجؿؿاسقة.مبعضماٌؿارداتماياظقةميفم
اظودط ماظعاصؿي" مإدي معراصؼؿه ميف متلعل ماظعالضة ماظؼائؿة مبني ماظغذاء مبوصػه مسالضةم
تؾادل مرعزي معع ماألخرؼن مو"اظؽون" موباٌعـى ماألغـروبوظوجي مظؾؿصطؾح ،ماظذيم
أصؾحمأطـرمصلطـرمحضرؼا .م
بقلم صفر زوتون مدني
ترمجة حممد داود م

م
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