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األصىل الرٌفٍة للعامل الصناعً فً الجزائر
*

مراد مىالي الحاج

مقدمة:
نضاااااً الااااا عاااال ىااااؾع عالخااااا إع ااااا ااااِ عاغَااااا ٌ
عانٌمااٌْاٌرْو ً عثنخـً ٌاٌرْااو ال االاال عازقع ااـُب يعااؾّا ااْا
عإلعتبااااؿ اللزتلاااا عازقع اااـُ علاااَ أناااو عاااا أعخاااـ عالزتل اااات
عالغاؿ ْو تـّفا صتَ منٌعت عإلمتخل  .إال أ ىؾه عاٌّ ْو ام تبا
علااَ صاايااا اال حيااـت تضااٌالت عرتَاااػّو أحااـت علااَ عالزتلااا
عازقع ـُ ـالتو.
إ عاتضٌالت عإلرتَااػّو تتلخال فاِ عانْاماو عاَاناعْو عالتب او
عل عالغ ات عاتنلٌّوب ىٌ عاتِ أحـت علَ عاتـعْبو عإلرتلاعْاو
اللزتلاااا عازقع اااـُ .فتياااْؼ عالنمناااات عاَاااناعْو ً ػفاااا صـعاااو
عات لْااـ فااِ عالؼّنااو أحااـ ااناالف علااَ عاـّااث عازقع ااـُب صْااج
أماااـعي فاااِ ًتْاااـف ناااقًس عثفاااـعػ عااااؼّناالْ ْْا ً عثعفاااا ؽًُ
عاغبـف عالينْو عاقؿععْو .إ ىؾع عانقًس تباـؿه حاـًا عرتَااػّوب
فاااافخـ ً تااؼنِ عالااـػًػ عافلصااِ أؿااام ىاانال عثفااـعػ علااَ عاتنخاال
نضٌ عالؼّنو إلعااو أمـىم ً عاـفا الا النتٌعىم عال ْيِ.
ً الا ىنا فخؼ ّتفا أالاف عابااصخْا عإلرتلااعْْا علاَ أ عا لاا
عاَناعْْا عاؾّا ّلخلٌ رٌف علل عالنمنو عاَاناعْو فاِ عازقع اـ
ىم الا أٍل ؿّفِب ً الا فع أالبيم ّخ ا فاِ عالناآ عاـّفْاوً .
ااتااِ رؼ نفتاـُ أ عالزتلاا عاـّفاِ اؼ الـر ْاو ثالاف علااناا
عاَناعْْا.
* عاام إرتلاع ل يؼ علم عإلرتلاعب راال و ًىـع  /اصج فِ الـعق عابضج فِ
عثنتـً ٌاٌرْا عإلرتلاعْو ً عاخخافْو .CRASC
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الؼفاع عا عفتـعّنا عؿتأّنا عاـرٌع إاَ تضلْل ِ عال ْاات
عاتااِ صَاالنا علْيااا عاال أعلاانااا عالْؼعنْااو ً ىااؾع امااتن ا عْنااو
عيٌع ْو تت ٌ الا  100عاالل ٍناعِ لنمنو عاقنك ااغقًعت.1

 -1األصل اإلجتماعً و المهنً للعمال الصناعٍٍه :
إ تنَْف النمناو عاقناك اااغقًعتب علال علاَ تٌحْاث أعخاـ
الا  900عاالل فِ منو 1974ب صْاج عاا عاؼػ ما ا ىاؾه عالؼّناو ال
ّت ؼٍ  15000ننلو .فيؾه عالنمنو ت تباـ أً النمناو تضٌّلْاو فاِ
عالؼّنااوب ؽعت ت نٌاٌرْااو عااْااوب عاتااِ عللااي علااَ تياازْا صااـع
عا لا فِ عاننٌعت عثًاَ الا ؼعّو عإلنتادب نبف عاؼ عاتاأرلم الاا
ىااؾع عاٌماأ عازؼّااؼ .إال أ ىااؾع ال ّنفااِ أ ىنااا تخباال ايااؾع عاٌماأ
عازؼّؼ الا ٓـا فئو إرتلاعْو عاني ت اانِ الاا تاؼىٌؿ ػعلياا .فخاؼ
عللاااي إػعؿف عالنمناااو علاااَ تيااازْا تنخااال عثفاااـعػ عااااـّفْْا نضاااٌ
عالؼّنو ال لل فِ عاخ اع عاَناعِ.2
فاا ْناااو عالؼؿًماااو عيااافي اناااا أ ىناااا أعخاااـ الاااا  % 38الاااا
عالبضٌحْا ٍـصٌع أنيم ًاؼًع االنآ عاـّفْوب ً أ ً % 37اؼًع
فاِ عالناآ عايابو ؿّفْاو .فيااؾه عإلصَاا ْات تباْا ً تاؼعم عثٍاال
عاـّفِ األفـعػ عاخآنْا االؼ عازقع ـّو ً .ا اا ىاؾه عاهااىـف ال
ّل ا أ ت ٌ ص ـع علَ عازقع ـ ً إنلا ىاِ حااىـف عاالْاو .فلخاؼ
عااا عالزتلااا عاـّفااِ ّ ااؼ الَااؼؿع اصنتاااد عإلرتَاااػُب ً ال لاال
تاااٌفْـ عثّاااؼُ عا االلاااوب صْاااج ّاااـٍ ىااانْا  SHANIN :أناااو عباااـ
عاتاؿّظ عا عافلصٌ ّ ؼً راؼ اليلاْا الاا عاناصْاو عاؼّلٌاـعفْاو

 1أنهـ فـصِبً.؛ الٌالُ عاضادب  ً .صلؼعًُب -..تخـّـ اليـًع ضج ٓ :ـعؿف ْا
عاضؼعحو ً عاتخلْؼ -.الـعق عث ضاث فِ عثنتـً ٌاٌرْو عإلرتلاعْو ً عاخخافْوب مبتلبـ
.1998

 2أنهـ الخاانا -.عاغقًعت  :الؼّنو فِ حل تضٌالت مٌمٌْ حخافْو -.إننانْاتب عؼػ 5ب
أًتب .48-35 .ً.ً -.1998
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ً عإلرتَاػّو .3فاؿتفاع صؼف عافخـ اااـّث أػٍ إااَ فّااػف عاناقًس
نضٌ عالؼّنو.
فيااؾه عال ْااات عاتااِ ااْا أّااؼّنا تااؼانا علااَ أ علاانااا نيااأًع فااِ
عاٌمٔ عاـّفِب ً تلخنٌع حخافتو ً ال اّْـه النؾ ًالػتيمب فاؼًؿ عااّم ً
الاااًك  Maussعماات لل الفيااٌ  Habitusعلااا رااا ٌؿػّااٌ Bourdieu
إحـع ىؾع عالفياٌ اتبْاا عاـماٌط عاخخاافِ عناؼ عإلنناا  ً .ااتاااِ
عنااؼالا ّتنخاال عافااـػ اْ لاال فااِ عالنمنااو فإنااو ّنخاال ال ااو اللتل اتااو
عانٌمااٌْ حخافْااو أً الااا ّناالَ  .4Habitusفاااالبضٌحٌ ّنتلااٌ إاااَ
ًمٔ ؿّفِ عالتاف غٌٍَْات حخافْو ً فؿععْو ال ْنو .فااؼؿعماات
عالٌنٌاـعفْااوب إ نااا عاتٌعرااؼ عإلماات لاؿُب الن خااو تااـعؿف ت ْنااا
ًٍفا ػرْخاا اصنناا عاتاـعؿُ علاَ أناو ّ اِ أىلْاو عبْاـف الل ْاو
عثؿُ فْضاً ػع لا ىـع عانيٌ عاَاااضو القؿععاو ً أ الل ْاو
عثؿُ عاني رؼ الخنلو ْا عان ا فاِ ىاؾه عالناآ ؽعت عا خافاو
عان انْو .علا أ ىنا تأعْؼ علَ أ عافلصاْا راؼّْا فاِ علليام ً
ااتااِ عا ىنا إمتغنا عا عا لاا عالغاـ ْْا عااؾّا عاانٌع ّاأتٌ
الا الن خو عاـّث ً نِ فناماا ااالغـ ب فْخ اٌ الن خاو تاـعؿف
التٌرو نضاٌ الناآ أعاـٍ ضخاا عاا عا لال عافلصاِ علن خاو عاْا
تلٌىنيب ً تللنا ً مْؼُ ل باك ً النتغانم.5
فيااؾه عاغٌٍَااْو التـعْااو عإلرتلاعْااو عاتـعؿّااو رااؼ ت ااٌ ايااا
الغلفااات الينْااو ً حخافْااو اااؼٍ عافئااات عاٌؿعحااو ايااؾع عاٌماأ عافلصااِ
عاؾُ ّتلْق عنلٔ صْاف رـًُ را م علَ علراات إرتلاعْاو تخلْؼّاو ً
نااْ و .فاعتنااا ً ت لاام الينااو عافلصااو تااتم ـّخااو الباىااـف الااا ػع
3

- Cf. SHANIN, Teodor, ed.- Peasants and Peasant societies.- 2rd ed. Oxford, Basil

Blackwell, 1987 Ci té par levinson Ember, Encyclopedia of Cultural anthropology, Vol.3,
New York : Henry Holt and Compagny, 1986, p.913.
4

- Voir STRATEGOR.- Stratégie, Structure, Décision, Identité : Politique générale

d’entreprise.- Paris.- inter-éditions, 2ème édition, 1993.- p.509.
5

- TINTHOIN, Robert.- Les Trara : Etude d’une région musulmane d’Algérie.- in

Bulletin de la Société Géographique et Archéologique d’Oran, T.LXXIII.- p.p. 217-309
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عا لاال عافلصااِ ّيااتـٓ الياااؿعو عافااو أفااـعػ عثمااـف .ف االلنااا الااخل
عاه فاِ تلاك عثماـ صْاج نزاؼ أ أعخاـ الاا  % 76الاا عالبضاٌحْا
ٍااـصٌع ااأ ي ااا ىم عااانٌع فلصااْا .فيااؾع عاٌعرااا أحااـ علااَ عالناااؿ
عالينااِ ا لااناااب صْااج أ أعخااـ الااا  %65الااا عالبضااٌحْا ٍااـصٌع
اااأنيم الاؿماااٌع عانياااآ عاقؿععاااِ ً عثعلاااا عالـتب اااو ااااالضْٔ
عاخااـًُ ً .عاللفااي اصنتباااه ىااٌ أ أعخااـ الااا  % 37الااا عالبضااٌحْا
ٍـصٌع أنيم ّلل ٌ أؿعِّ فؿععْوب ً ىؾع إؽع عماتخنْنا  %21الاا
عالبضااٌحْا عاااؾّا ؿفْااٌع عإلرا ااو عااا ماانع عاااً لتغْااـ الل ْااو
أؿُ فلصْو.
فياانال عالاااا ٌ األؿعّااِ عافلصْااو ٓـرااٌع أ ااٌع عالَااانا
تاؿعْا أؿعّْيم ا ِ تنتغل الاا ٓاـا أماـىم .فاا لال عاقؿععاِ
ال ّ ؼ علل الخل عثعلا عثعـٍ فيٌ ّتم فِ أًراات عااؿد أًراات
عا لل عاَناعِ ً .أ عإلؿتبآ عاؾُ ّـ يم يؾع عا لل ؽُ عاؼعل
عالضؼًػ ّز ليم ّ تبـًنو علل حانٌّا.6
إ ىااؾه عالنىااـعت تااؼعم ً تخبااي انااا عثٍاال عالينااِ عافلصااِ
ا لاانااااب ً ىاااؾع الاااا ّااانحـ علاااَ مااالٌعيم ً الاااٌعرفيم تزااااه عا لااال
عاَناعِ .فتخبل عا لل فِ عااام ّغتلاث عاا عاااليم عاناا ب ؿاام
عاَ ا ٌ ات عاتااِ رااؼ ٌّعريٌنيااا ػععاال ىااؾع عاٌماأ عازؼّااؼب تبااـؿه
إؿعػف عاضَااٌ علااَ النااتٌٍ ال ْيااِ أؿرااَ الخاؿنااو الااا ًّ ا يم
عانااا  .إال أ عاناانع عاااؾُ ّ ااـس نفنااو ىااٌ ىاال إماات اع ىاانال
عا لا ًّا ر ْ و الا عااليم عانا ؟

 -2الحنٍه إلى الماضً عند العمال الصناعٍٍه :
إ عاتنخل عاٌْالِ اب ِ عا لا ْا عاٌمٔ عاـّفِ ً عالؼّنو الخاـ
علليمب ؿعرا إاَ تفارم اليا ل عانا ا فاِ عثًماآ عاضْاـّو ؽعت
عاتضٌ عاَناعِ عاؾُ ىيؼتو ال هام عالاؼ عازقع ـّاو .فياؾع عاتنخال
 - 6اصٓلع أعخـ علَ ىؾه عاف ـف أنهـ :
SAYED, A et BOURDIEU, P..- Le Déracinement, la Crise de l’Agriculture
Traditionnelle en Algérie.- Paris, Les éditions de Minuit, 1964.-p.67
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عاٌْالِ رؼ ّ ٌ عا خا أالا علاانا العتنا تخااْؼ ٍناعْوب ً حخافْاو
صؼّخو الـتب و بْ و عانيآ عالينِ ً عالضْٔ عاؾُ ّ للٌ فْو.
أالا فْلا ّغٌ عْنتنااب نلصاأ أ أعخاـ الاا  % 27الاا عالبضاٌحْا
الافعاٌع ّ ْيٌ فِ عاٌمأ عاـّفاِب فاال ااّْـ ً عاخاْم عاخخافْاو عاتاِ
رااؼ ّغـماايا عالَاانا فااِ عااللناااب ال تناات ْا أ تخاااً تلااك عاخخافااو
عالضلْااو عاتااِ الااافع ايااا ًرااٌػ ااْا عثراااؿ ً عثىاال فااِ عاٌماأ
عاـّفِ صتَ ً اٌ نهـناا إااَ ىاؾع عاٌمأ علاَ أناو فاِ ػّناالْ ْاو ً
اْل عٌمٔ حا ي.
فيااؾع ال ّ ناااِ أ عالاااؾّا اْااـًع الخاااـ مااا انيم الااا عاـّاااث إااااَ
عالؼّنوب ر ٌع عاَالو الاا عاٌمأ عاـّفاِ عااؾُ نياأًع ً تـعـعاٌع
فْو .اا ل الا ؽاكب إ ال هام الاافع ااؼّيم عؿتبآاات ً علراات
عرتلاعْااو ًْٓااؼف .فاااثفـعػ عاـّفْااٌ عاااؾّا ال ّنتخلااٌ إاااَ عالؼّنااو
عاػف الا ّتلخٌ الناعؼعت الااْو الا ؽًّيام عااؾّا ّ للاٌ فاِ عا لال
عالااأرٌؿ االؼّنااوب علااا أ ىاانال عا لااا الااافعاٌع ّتلخااٌ ىااؼعّاب ً
عاٍو عالنتزات عاقؿععْوب الا أراؿ يم عاـّفْْا.7
إ ىااؾع عإلؿتبااآ عاٌحْ ا ا لاانااا اا اااام عاـّفااِب رااؼ ّاانحـ علااَ
تٌَؿتيم ً الٌْايم ً .ال يث عاا ىاؾه عاتَاٌؿعت صاًاناا ال ـفاو
الااؼٍ تخاابليم اٌّا يم عاضااااِ ع لااا ٍااناعْْاب ً ؽاااك ل اااابتيم
ًّااا الخاؿنااو ْاانيم ً ااْا عافلصااْا عاااؾّا الااافعاٌع ّخ نااٌ فااِ
عاـّث .عانتا ذ عالضَل علْيا تبْا أ  % 67الاا عالبضاٌحْا ّاـً
أ علااا عافلصااو ّتلت ااٌ ضْاااف أفْاالب ً عاغـّااف فااِ عثالااـ أنااو
صتاااَ عااااؾّا رْاااٌع الاااؼف فالنْاااو تفاااٌ عا ياااـّا مااانو االنمناااو
عاَااناعْو ً اااؼّيم عبااـف الينْااو فااِ عاٌماأ عاَااناعِب ّفْاالٌ
عاـرٌع إاَ عالزتلا عاـّفاِ إؽع تاٌفـت عاهاـًا الاا إال انْاات ً
أػًعت الناعؼف علَ عا لل عافلصِ.

7

- Voir, WATERMAN, Peter.- Typical Third World Workers.- in Monthly Review, Vol-

Sept, 1977.- p.p 51.
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الا عاناصْو عثػٌّاٌرْوب الاافع ال لال ً عاٌمأ عافلصْاْا ًف
ً تفْْل عبـّا فِ نهـ عا لا ب ؿام أنيم ًعر ْاا ّلباٌ صارْااتيم
ً صارااات أمااـىم الااا عا لاال عاَااناعِ .فتفْااْل عا لاال عافلصااِ
ّبااـفه نااٌع الااا عاضنااْا إاااَ عالاّااِ ً إاااَ عاضْاااف عاخـًّااو ؽعت
عابنآو فِ عا ْوب ً عاضـّو فاِ عاتَاـا فاِ عا لال عافلصاًِ .
تَـّضات ِ عالبضٌحْا تبْا عثمبا عاغفْو ايؾع عاتفْْل.
عافلصو ؿ ْي علْيا عا بؼف النْا عاني عنؼُ حلاا مانٌعتب فأناا
أفْاال عا لاال فااِ عافلصااو ث ىنااا عايااٌع عانخااِب عاـعصااو ً عالااظ
ىانِب عاضـّو ً عثعل الا عللِ (البضٌث  40منو).
عافلصااو ت لاال فااِ ؿفرااكب تااـ ش ٍااضتك ً ال تٌرااؼ ٍا ٌ ات
إؽع ًرؼت عإلالاعنْااتب علاا أناو ااؼٍ الْاٌ نفناِ ثنناِ عياي فاِ
عاـّاااث ً أفْااال أ أعاااٌ صاااـعب ً ىناااا ٌّراااؼ ماااٌ تفااااىم الاااا
عاليـفْاب تغؼ ً الا عاّوب عافلصو تـػُ أصل أننِ أنتذ عناؼالا
أؿٍ عانباتات تنلٌ (البضٌث 50منو).
إ ىؾه عاتَـّضات تبْا أ ىنا ؿفِ ال لل عاَاناعِ صْاج
ٌّرؼ حـًا علل رؼ ٍ بو الا تلٌث ً إؿىاا أحاـع علاَ ىانال
عا لا صْج أٍبضٌع ّفْلٌ ً ّضنٌ إاَ عا اام عاـّفاِ ً ّـًناو
أصنا الا عاٌعرا عاؾّا ّ ْيٌ ً ّ للاٌ فْاو .فيناا صاف الفلصاو
ً عإلصناااك اإلنتلااا إاااَ ىااؾع عاٌماأب ؿااام أنياام ّنااتفؼً الااا
إّزا ْاااات عا لااال عاَاااناعِ ً .نفااال عإلماااتنتارات تٌٍااالي إاْياااا
علااااٌػّا ىااااٌاِ Claudine CHAULETفااااِ ضخيااااا صااااٌ عافاااالس
عازقع ـُب صْج ًراؼت أ ىناا تفْاْل ال لال عافلصاِ ً عاضْااف
عاـّفْو الا تخؼّم تبـّـعت أعلرْو ً ال اّـّو ً اْني عرتَااػّو فاِ
عثماك ً .8الاا اْا تَاـّضات عالبضاٌحْا عاتاِ تخاؼاليا ىاٌاِ فاِ
عتا يااا اتبْااا عاتٌرااو عا ااا ال لااا ً علراااتيم ااٌماأ عاـّفااِب تاام
ععتْاؿنااا اتَااـّش ًرااؼناه ال ا خااا اتَااـّضات علاانااا  :عا لاالب
ىنا عا لل فِ عل ال ا ب ً ا ا أفْال عا لال فاِ عاخـّاو .إنناا راؼ
- CHAULET, Claudine- La Terre, les Frère, et L’Argent.- Alger, O.P.U, 1987.- p 641
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الـتاصْاب فلا عثفْل تزنف عا لرات الا عثفاـعػ عثعاـّاب ً ااٌ
عنااؼُ الااا مااأ نِ الااأًٍ إلّااٌع أػًعت عا لاال ً الغتلااث عثىااْا
عثعـٍ. 9

 -3العمال الصناعٍىن و الثقافة الرٌفٍة:
عللاي عاللْااقعت عانٌمااٌْاٌرْو ال االاال عاَااناعِ علااَ إ ااـعفه
أ او إؿتبآات االزتلا عافلصِ عاتخلْؼُب ًىاؾع الاا صاًاناا تناًااو
ماااا خا ً .اياااؾع راااؼ ال نناااتغـ ب ً ال ّناااؼىو عاباصاااج فاااِ عا لاااٌ
عإلرتلاعْااوب فااِ صااااو الااا إؽع إٍاا ؼ لااا ٍااناعْْا ّيااغلٌ
الناٍااف علاال ؽعت ت نٌاٌرْااا عااْااوب ال ّغتلفااٌ فااِ ماالٌعيم ً
الٌعرفيم عا فالل يم عافلصْا فِ عالزتلا عاـّفِ .ف االلنا ىٌ نتااد
ا االْا علا را علَ اناا ما ْؼ ىاْغِ  :عا االال عازقع اـُ ىاٌ
إننا ىزْا ؽً رنم عاالل ً ؿأك فلس. 10
ً الاااا ىناااا ّخاااٌ اااِ عابااااصخْا ااتأعْاااؼ علاااَ تاااأحْـ عاضْااااف
عإلرتلاعْااااو عاااااؿد عالنمنااااو عاَااااناعْو .فْااااـً أ عالنمنااااو
عاَااااناعْو تت ااااٌ الااااا علااااا أًال ً رباااال عاااال ىااااِ أفااااـعػ
إرتلاااعْْا ب ع اال الااا تنعااؼه ً تااؼعفا عنااو ااِ نهـّااات حخافااو
عالنمنو فضنف ؿأّيمب عثرـع ال ّغاػؿً ؽًعتيام عإلرتلاعْاو
عنؼ ػعٌايم عالنمنو عاَناعْو.11
إ عإلرتااـع الااا تلااخلت علاانااا اااٌعر يم ً عاٌرااٌا علااَ الااؼٍ
تخبليم التغْـ عإلرتلاعِ عاؾُ أٍبش اللصها فِ صْاتيم عاٌْالْاوب ً
ىؾع ّ ؼ ت ٌػىم علَ نلٔ ال ْيِ ؿّفِ ّلتاف اابناآو فاِ عاضْاافب
ً عالؼعم ل أنلآ عاتْاالا عإلرتلاعِ عاخاا م علاَ نهاا عاخـع اوب
فل ىك أ ىؾع عاـٍْؼ عاخخافِ اللزتلا عاـّفِب رؼ ّنحـ فِ مالٌ
ً الٌعرث علاانا صٌ تغْـ عالزتلا عال ااه ً عااؾُ أٍابش ّتلْاق
9

- Ibid.- p.642.
10

- CHIKHI, S..- « La Classe Ouvrière aujourd’hui en Algérie » .- in Les temps

Modernes, Juil.- Sept, 1982.- p.p. 57-59.
- Voir, STRATEGOR- Op. cité- p. 505
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نااٌع الااا عات خااؼ فااِ عاضْاااف ً حيااٌؿ نهاام ً رااْم رؼّااؼف تض اام مااْـ
عالزتلا.
ً فِ نفل عإلٓاؿ ّخؼ انا  ً Inkelesفالْلاو  Smithاِ عثالخلاو
عا عاتغْـعت عإلرتلاعْو عاتِ ّل ا ع ت ٌ ؽعت أىلْاو فاِ رْااك
ػؿراااو صؼعحاااو عافاااـػ فاااِ ػً عا ااااام عاخاااااج ؽً عثٍااال عاـّفاااِ:
الياؿعو مْامْو عبْـف الا ٓـا عؼػ ًعما الاا عايا فب ً فّااػف
فِ عاضـع عإلرتلاعِ ً عافْقّخِب ً اتاصاو فاـً عخْاـف اللاـأفب
ً أعْـع ًرٌػ صـّو فِ عا لراات اْا عالنانًاْا ً عثتبااع ً عاؾع
ْا عا باؿ فِ عانا ً عايبا .12
ً الااا ىنااا أؿػنااا ال ـفااو عالياااؿعو عانْامااْو اللبضااٌحْا ً ىااؾع
ّ ااـس أماائلو صااٌ عاؼّلخـعْٓااو فااِ عالزتلااا عازقع ااـُ ً الااؼٍ
عنتغا يم فِ عإلنتغا ات عاـ امْو عثعْـف ً ىل ّياؿعٌ فِ إصؼٍ
عازل ْات عانْامْو أً عات ٌعْو.
فاال ْااات عالضَاال علْيااا تااؼ علااَ أ علاانااا اْااـ ؿعّااْْا
عا ًعرا عاؼّلخـعْٓو فاِ عازقع اـ فاأعخـ الاا  % 86الاا عالبضاٌحْا
ّاااـٍ ع ااااْل ىناااا تزناااْؼ ال ناااَ عاؼّلخـعْٓاااو فاااِ عازقع اااـً .
عؿت ااقت إرااا تيم علااَ أػاااو النااتنب و الااا عاٌعرااا (اْااا عا ؼعاااوب
عاهلم…) علا را فِ ِ عاتَـّضات.
عاضاااااو ؿىاااا تباااْا عاهلااامب عاغْاناااوب نااااك عْياااو ً نااااك ال
(البضٌث  30منو).
عاهلااامب عاغْاناااوب الاااا عاااانو عا ؼعااااوب أّاااا ىاااِ عاؼّلخـعْٓاااو؟
(البضٌث  45منو).
أالا عا اليااؿعتيم فاِ عإلنتغا اات عاـ اماْوب ف ال عالبضاٌحْا راؼ
عنتغباااٌع .فياااؾع ال ّ ناااِ أ علااناااا أٍااابضي ايااام حخافاااو مْاماااْو ً
عٍبضٌع فاعلْا مْامْْا .فاانبف أً عاؼعفا الا ًؿع الياؿعتيم فِ
عإلنتغا اااات راااؼ ّاااـتبٔ تف ْاااـ ّـراااا إااااَ حخافاااو عالزتلاااا عاـّفاااِ
12

- INKELES, A. and SMITH, D.H. Smith.- Becoming Modern : Individual change in six

developing countries.- Londonm Heineman, 1974.- p.30.
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عاتخلْؼُ .فاالياؿعو ت نِ عاضٌَ علاَ عااتم علاَ اراو عاناعاف
ً عاتِ تنيل او فِ الا ؼب عؼاْل علَ الياؿعتوب فِ إرتنا عال الال
ّلقالو الا أًؿع ً اللفات إػعؿّو.
فاالياؿعو عانْامْو عاف لْو ا لاانا ّ ْفو أً ىبو اا بوب فأالاف
عالبضااٌحْا أُ الااا ّخاااؿ  % 90الااا عا ْنااو عالبضٌحااوب ال ّياااؿعٌ
فِ أُ رل ْو ً ىِ ت ْو فِ ال ق عا ىؾه عالزااالتب ىاؾع ّباْا
اْااا حخافااو ً ؿسّااو مْامااْو اااؼٍ ىاانال عالبضااٌحْا .فتبـّااـعتيم
عالنتخاف فِ تَـّضاتيم تبْا ؽاك.
عااآْنِ عابٌاْتْااك ب ً ىااؾع عاَااٌعاش الااا ّيلااٌنْوب فأنااا الااا
عاغؼالو الؼعؿ (البضٌث  44منو)
ال ٌّراااؼ تنفْاااؾ تيااااؿ أً ال تيااااؿ فااال ىاااِ إّزاااا ِ ً الاااا
نضبو نؼعل فِ عاٌَعاش ػُ اػب عإلننا ًااَ ّغااا (البضاٌث
 37منو).
فاابٌتْااك ّ نااِ اانناابو ال االاال علاال ماالبِ ً ال ّيلااو عثالااـ فااِ
الَْـ عالزتلا عاؾُ ّ ْو فْوب فيؾه النا ل ْؼفب ً تنضَـ صْااف
عااللنا اْا عابْاي ً عالَاناب ً ىاؾع الاا ّباْا عاؼ عمات اعو اِ
عا لا أ ّنؼالزٌع فِ عاٌمٔ عاضْـُب ً تخبل حخافو عالضْٔ عاؾّا
ّ ْيٌ فْو.
أالااا عا االاال عاخااانِ عاااؾُ الااا علاااو ّل ااا ال ـفااو نهااـف علاانااا
التضاااٌ عإلرتلااااعِ ىاااٌ رْاااْو عالاااـأف عاتاااِ ىااااىؼت نٌعاااا الاااا
عإلننلط الا تلاك عاخْاٌػ عاتخلْؼّاوب فااْاـًؿف عإلرتَااػّو فـّاي
علْيااا عاغااـًد إاااَ مااٌ عا لاال البضااج عااا علاال عاااؿد عابْااي
التغلٌ الا حخل ٍ ٌ و عاهـًا عال ْياْو .علاا أ عماتفاػتيا الاا
رناأ الااا عات لااْم ماالش ايااا أ تناالك ماالٌعا الغاافااا عااا ؽاااك عاااؾُ
عاىتو ًعاؼتيا.
ً ؿام أ ِ عا لا عاؾُ عمتن خناىمب عمت اعٌع أ ّ تنبٌع
ِ عثف اؿ عالغاّـف عا عااليم عثٍلِب إال أناو الاافع ْايم
الضافهْا علَ البااػئ ً راْم عاخخافاو عاـّفْاوب ً عاٍاو فاِ عالناا ل
عالـتب ااو اااالـأفب ً عايااـا…إاااظ ً عاتااِ ايااا الااؼاٌ عبْااـ اااؼٍ
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ىنال عا لا  .فنزؼ أ ننبو  %45الا عالبضٌحْا رؼ عصتفهٌع ف اـف
أ عالااـأف ال ت لاال عاااؿد عابْااي ً ىاام التياابخٌ يااؾه عاف ااـف ً ال
ّـً عالـأف إاَ فِ عابْي ً ىؾع الا تنعؼه ِ تَـّضاتيم.
صناااا اااـنعب الاااا ىاااِ صاراااو نٌؿالاااا ب ىاااؾه عالاااـأف عنتاااا عااااؼعؿ
(البضٌث  44منو).
ىاااؾع عاياااِ اـّااافب عالاااـأف عالناااللو تخ اااؼ فاااِ عااااؼعؿ تخا ااال
أًالػىا (البضٌث  53منو)
فباـع ت ناِ عالزتلااا عاـّفاِ عااؾُ ال ّنتخاال عاـًد عالاـأف عاااؿد
عابْي ً عإلتَا اازنل عثعاـب ً عاغـع او ً عاياِ عاغْاـ عااػُ
فِ نهـ ىنال عالبضٌحْا ىٌ أ ت لال عالاـأف عااؿد عابْايب صْاج
أ عالـأف ىِ عٌؿف ّزف أ ال تياؿ عاـرال الضْ او فاإلمال
فِ نهـىم ّضؼ الا الزا نيآ عالـأفب ف لليا ىٌ علل عابْي فخٔ.
ً صتاااَ ً ااااٌ صتلاااي عاهاااـًا أ ت لااال عالاااـأف عااااؿد عابْاااي
ثمااابا عرتَااااػّوب فيناااا ىاااـًٓ ّزاااف تتخْاااؼ ياااا عالاااـأف عناااؼ
عـًريا الا عابْي الخل ابل عاضاّك ً عالخا ب ً ىاؾع اخاٌف ؿماٌط
عاخخافااو عاتخلْؼّااو عنااؼ عإلننااا عازقع ااـُ ً عالنااتلؼف الااا عالزتلااا
عاـّفِ ً .فاِ ىاؾه عاَاٌؿف ننتيايؼ ياـّٔ تلفقّاٌنِب صْاج ّخاؼ
فْااو أصااؼ عثنخـً ٌاااٌرْْا عالااـأف عا االل او عازقع ـّااو ً ىااِ التزيااو
إاَ عالنمنو عاَناعْو (النمنو عإلا تـًنْك نْؼُ ل بااك)ب فاِ
صافلاااو نخااال عا لاااا الـتؼّاااو عاضاّاااك ً عالخاااا ب ً اااؼ ػعٌاياااا إااااَ
عالَااانا تتاااـع عاضاّاااك ً عالخاااا اتباىاااـ عا لااال أالاااا ت نٌاٌرْاااو
الت ٌؿف .فْ خف ؽاك عاباصج عا عالييؼ ً ّخٌ  :فِ عال أؿ او ً
عيـّا ماعوب تخ اا عالاـأف عا االلاو عازقع ـّاو أؿ او عياـف رـناا
الااا عاااقالاب الااا ااْا الخااـ عانا ا ً ال ااا عا لاال 13فْـرااا عالضاأْ
عإلرتلاااعِ إاااَ عاخااـ عانااا ا (أُ فالااا ؿًعد عاضْاااؿف عا ـ ْااو
عإلملالْو) ً عالنمنو عاَناعْو إاَ عاخـ عاٌعصؼ ً عا يـّا (أُ
فالا عات ٌؿ عات نٌاٌرِ).

- MAZRUI, Ali.- The Africans.- London, BBC Doument, June 1986.
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أالااا اانناابو ثًائااك عاااؾّا ٍااـصٌع خبااٌ عااـًد عالااـأف ال لاال
عاؿد عابْيب فخؼ تغْـت الٌعرفيم عنؼالا ٓـصنا علْيم ف اـف عاـًد
ناتيم إاَ عا لل عاؿد عابْاب أالاف عالبضاٌحْا عتفخاي يؿع يام علاَ
عااؼ عاناالاس ابناااتيم اا لاال عاااؿد عالنااق ب ً الخلااٌع نناابو %79ب
فأالبيم ّـً أ عابني ال تَلش إال اللنق ً عللياا ػععال عالناق
فخؼ ً .عاللصأ أ عانالاس اللاـأف اا لال عااؿد عابْاي تلاك عالاـأف
عاتِ ىِ فِ صارو إاَ إعااو أًالػىا (علا ؿأّنا الا ربل)ب أالا عابني
فِ تضي ؿعاّو عث عاؾُ ال ّتخبل ععتلٓيا الا عاـرال .أالاا عااؾّا
ّناالضٌ غااـًد ناااتيم ال لاال عاااؿد عالنااق ( )%18فْضبااؾً أ
ت لل ناتيم فِ عالنمنات عاتِ أالبْتيا نناا  ً .ىاؾع الاا الصهنااهب
الا عل ععتْاؿعتيم عالينْو ابنااتيم صْاج أناو الاا اْا  18البضاٌثب
نزااااؼ  15البضٌحااااا ّغتاااااؿ الينااااو اللـّااااو ٓ/بْبو/ال للااااو ال نتااااو ً
البضٌحْا ّفْلٌ الينو عاغْآو ابناتيم .إنيا عاليا عاَاااضو البْاي
فِ ؿأّيم.

خاتمة :
عاتَنْا فِ عازقع ـ ؼ إصؼٍ عاهٌعىـ عاتاِ مااىلي فاِ علا
ً حيٌؿ تْاؿ فاِ عاضْااف عاٌْالْاو األفاـعػ عااؾّا ىام فاِ عتَاا
الباىااـ الااا ىااؾع عاٌعرااا عازؼّااؼ .اخااؼ علاال ىااؾع عاتغْااـ عالرتَاااػُ ً
عالرتلاااعِ علااَ عاقّاااػف فااِ ًتْااـف نااقًس عثفااـعػ الااا عالزتلااا
عاـّفااِ نضااٌ عالؼّنااو البضااج عااا الناٍااف علاال يااؼا عاـفااا الااا
النتٌعىم عال ْيِ .فيؾع عاضـع علل علاَ تنخال عثفاـعػ ٌّالْاا اْا
فْاااا ْا نغتلفاااْا  :عالَااانا ؽً عات نٌاٌرْاااا عا االْاااو ً عالضااأْ
عاتخلْؼُ عاؾُ عمتخبل عاتَنْا.
فأالف عا لا عاَناعْْا ىم الاا أٍال إرتلااعِ تخلْاؼُب صْاج
ًااااؼًع ً نياااأًع فاااِ عاخاااـٍ ً عالزتل اااات عاـّفْاااوب صْاااج الاااا فع
ال هليم ّخ ا ً .أ أٍليم عالينِ صؼ التاأحـ ٌما يم عإلرتلااعِ
صْج علل أالبيم فِ عاخ اع عافلصِ ربل إاتضااريم ليناتيم عاضااْاو
ع لا ٍناعْْا.
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فيؾه عاغَاا ٌ عإلرتلاعْاو ً عالينْاو اياا أحاـ علاَ علااناا فاِ
تخْاااْليم ا لليااام ً ًمااا يم عاليناااِب فلاااٌعرفيم ً ع اااا يم ً ؿػًػ
أف اايم تزاه عاٌعرا عاؾُ ّ ْيٌ فْو النتلؼف الا عالزتلا ً عاخخافْاو
عاـّفْْا ً .ىؾع الا ّنحـ علَ الي لو تأرلليم الا عاٌمٔ عاَاناعِ ً
عاضْاااف عاضْااـّو فااِ عالؼّنااو .فياام ّفْاالٌ ً ّضنااٌ إاااَ عا لاال
عافلصااِ ً عاضْاااف عاـّفْااو ً عاٍااو إؽع تااٌفـت عاهااـًا عالفالااو
إلنزاس عا للْو عافلصْو ً .أ عافلصو ىاِ عالغاـد عاٌصْاؼ ااننابو
اللاا ْا األؿعِّ عاقؿععْو فِ صااو الا إؽع تم تنـّضيم الاا عا لال
عاَناعِ .فخخافو عالنمنو اْل ايا عاخؼؿف علاَ عالخاًالاو ً عاخْاا
علَ حخافاو عالزتلاا عالضلاِ ً .راؼ حياـ ؽااك رلْاا فاِ تضلْلناا الخاْم
عاخخافْااو ا لااناااب فأالااف الااٌعرفيم ً ع ا اااتيم تااٌصِ انااا نااٌع الااا
عالـر ْااو إاااَ عالزتلااا عاـّفااِ عاتخلْااؼُب ً أ ىنااا ؿفْااا ىاابو
ال لااا الضْاااف عاَااناعْو عاضْااـّو ً .أعْااـع نااـٍ أ الغٌٍَااْو
عاخخافْوب ثُ الزتلا الا ب ػًؿع فِ عاتأحْـ علَ عْفْو ً ٓـّخاو تاأرلم
عا لااا الااا ًم ا يم عال ناِب ً ىااؾع الااا ّز لياام ّنفااـػً للْااقعت
عاٍو.
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