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,    المدرسة الجزائرية كرهان حقيقي للتقدم

  1ص

المدرسة بين التّعليم واأليديولوجيا األجيـال  

 4ص ,لم تنل حظّها المعرفي المناسب 

المدرسة الجزائرية تنكـرت وـويـال لـلـنـ  

  5ص   ,األدبي الجزائري

المدرسة الجزائرية في أمّس الحاجـة للـى 

 6المسرح   ص 

 1العنف: من المنزل للى المدرسة  ص 

 عالميا  69المدرسة الجزائرية في المرتبة 

  8من حيث جودة التعليم ص

 

 

 : www.cdesoran.org /Facebook : cdes oranزوروا موقعنا االلكتروني 

cdesoran@yahoo.fr 

 تحت اشراف  

عواب عمر، ونزار العيد نصرو، سنوسي محمد زكرياء، بغدادي محمد األمين، تيسوراس فتيحة، 

 بلقاسم سفيان، قندوسي محمد ياسين، سراري رياض، بغالية أمينة، سوسي حليمة. 

5551518585 /54145858  
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لن المدرسة الجزائرية أصبحت تشكل فـي اوونـة األرـيـرة 

رهانا أساسيا في التقدم، و بالخصوص فإنها تشكـل وحـدة 

أساسية في تربية النشأ ولها أيضا درور كبير فـي الـنـظـام 

التربوي ، هذا النظام التربوي الذي عرف في اوونة األريـرة 

جملة من االصالحات الجدرية التي ورأت علـى هـيـكـلـتـ ، 

وهي أن المؤسسة االجتماعية  ال تنشـأ فـقـن مـن وـرف 

الدولة، ولنما تنشأ من ورف المجتمع، وهي تتميز بوظـيـفـة 

أساسية تختلف في هيكلتها عن باقي وظائف المؤسسات األررى، فهي تعـتـمـد 

في األساس على لبراز مختلف الجوانب المتعلقة باإلنسان والتـي تـمـكـنـ  فـي 

المقام األول من معرفة ذوات ، ومن ثم تلحقها المعرفة التي يكتسبهـا مـن رـالل 

 هذا المسار التعليمي و التي تمكن  من معرفة االرر .

لن المدرسة كهيكل قائم بحد ذات  ل  عدة وظائف تمكن هذا النشأ أو االنسان مـن 

االلمام بمختلف المعارف التي تمكن  من التميز في المستقبل ومن جـمـلـة هـذ  

 الوظائف نحصرها في ما يلي  :

الوظيفة اإليديولوجية: فهذ  المؤسسة التعليميـة هـي لـيـسـت فـقـن فضـاء 1-

الكتساب المعارف وانما هي عامل حقيقي لتمرير مختلف األفـكـار الـتـي تـؤدي 

 بالفائدة على السلطة التي تقوم بتربية النشأ.

 الوظيفة التربوية : وهي تمكن اإلنسان من تعلم أبجديات احترام األرر. 2-

الوظيفة التعليمية والتكوينية: وهي وظيفة متعلقة بتمكين الفرد من اكتـسـاب  1-

كل المعارف العلمية والدينية عبر مسار تعليمي يكون مقسم وفق بـرامـم مـعـدة 

 مسبقا.

ومن رالل العدد االول من مجلتنا من مختارات الصحف، فقد كانت للفرقة الساهرة 

على هذ  المجلة ان تختار في عددها األول من هذ  االفتـتـاحـيـة عـنـوانـا لـهـذ  

المؤسسة التعليمية التي كان لها سلن عليها ضوء كبير في اوونة االريـرة نـظـرا 

لوظيفتها التي هي في رهان كبير لتربية جيل يمكـنـ  مـن تسـيـيـر الـبـالد فـي 

 المستقبل.

ولهذا فقد ارترنا عنوانا اساسيا للمجلة لهذا الـعـدد االول لالـمـدرسـة 

 الجزائرية كرهان للتقدمل
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 حية  االفتتا 



  ]مجتمع]

 

 

 

را  إن المدرسة التي أصبحت حديث الّرأي العام الجزائرري تسرتردوري اوري 

ا ورن الر ررائرز  بااقعها، االحفاظ ولى غاياتها العلمية االمعرفريرة، برعريرد 

الّسياسية ااأليديالاجية، أا حتى الّتجارب النظرية غير الّناضجة أا غير 

 .المجمع ولى صّحتها

الخطأ في خياراتنا التعليمية ُمكلف في حياتنا االجتماوية االاطرنريرة، اال 

أحد يقال إن الّتعليم في الجزائر بخير اأنه حرّقرأ أاردافره، مراوردا ورلرى 

مستاى البنية التحتية، اسعة االستقبال، حيث استطاوت الجزائر ترافريرر 

اياكل المؤسسات التعليميرة االرجرامرعريرة، الرتري تسرع جرمرا  الرتر مرير  

االطلبة، في ظلّ استمراراا في ديرمرقرراطريرة الرترعرلريرم، ار ا االسرترمررار 

اإليجابي، حريرث يرجرد مرئرات ا الف مرن الرّتر مرير  الرفرقررا  مرقراوردارم 

البيداغاجية، اينتسبان إلى مؤسسات تعليمية، بشكل مجاني، أمرا ورلرى 

مستاى التحصيل المعرفي االبيداغاجي، فيكاد الرجرزائرريران ُيرجرمرعران 

ولى فشل المدرسة االجامعة الجرزائرريرة فري الرحرفراظ ورلرى الرمرسرتراى 

المطلاب أا ترقيته، فمع مرار الّسناات يتبّين إن األجيال لم تنل حرّظرهرا 

المعرفي المناسب لشهادات المستايات التي اصلت إلريرهرا الرم تسرترطرع 

 :مااكبة الّتحديات العلمية، ا لك نتيجة لما يلي

أاال : تحّال ديمقراطية الّتعليم إلى نمط شرعربراي، لريرح مرن حريرث حرّأ 

التعليم للجميع، كما كان، الكن بانتقاله إلى حّأ الّنجاح للجميرع، فرترعرمرل 

الاصاية من خ له ولى سياسة كّمية، الستيعاب آالف الّشبراب فري نرمرط 

تعليمي، يافر لهم البقا  ااالنتما  إليه، فأصبح الرّطرالرب يرعررف أن مرن 

دخل المدرسة الجزائرية فها آمن، امن دخل الجامعة فرهرا آمرن، امرمرا 

كّرح ا ا الّتاجه، سناات من ومل الاصاية التري اورترمردت ورلرى نرفر  

أرقام الّنجاح المدرسي باصفها و مات نجاح لها، فانتقلت مثر   شرهراد  

البكالاريا إلى نسب خيالية، كما كرّرسرت نرمرط امرترحرانرات يررتركرز ورلرى 

الّتقايم، ااي نقاط إضافية مزّار  لصالح الت مي ، ُتنق ام مرن ترعرثررارم 

في امتحانات الازار ، اسناات من فلسفة الكّم، ادفع الّت مي  إلى األمام 

بأقل جهد، إلى الجامعة حيث يجدان نمطا تعليميا يخدم ك لك ا ا الّتاجه، 

فالكلّ يدرح االكلّ ينجح، اا ا ال يخدم فلرسرفرة الرترعرلريرم فري االنضربراط 

 .االّصرامة، ااالوتماد ولى الكيف من خ ل الجهد االّتنافح

ا: اوتماد برامج امنااج بدل أن ترفع المتمدرح إلى مستاى أورلرى،  ثاني 

نزلت إليه، فجا ت مهلهلة، باالوتماد ولى البسيرط االّسرهرل، يرمركرن أن 

نلتمح  لك من خ ل الّنصاص البديلة التي اوتمدت فري االصرطر حرات، 

بعضها يثير الّسخرية ألنه من شبكة اإلنترنرت، فرانرترشررت فري الربررامرج 

الجديد  نصاص ركيكة، امااضريرع سرطرحريرة، ترزامرن  لرك مرع ترخرلّري 

الازار  ون الّتكاين، بفعل الّتعامل المباشر مع خريجي الجامعات، ال يرن 

لم تتافر لهم فرصة التكاين في طررأ الرتردريرح، إلرى جرانرب فرقردانرهرم 

للكفا   المعرفية المطلابة، الم نستفد من ترافريرر الراسرائرل الرمرنراسربرة 

لتدريح المااد، حيث كانت السبار  الاسيلة التعليمية لكل المقاييح، مع 

ما تتطلّبه خصاصية تدريح الل ات أا النشاطات الرعرلرمريرة إلرى اسرائرل 

خاصة، كل ا ا ساام في نقص الّتحصيل المعرفي، خصاصا في الّترعرلريرم 

 .االبتدائي

ا: تركيز القائمين ولى المدرسة، اجماوات الّض ط في المجتمع أا فري  ثالث 

النقابات ولى مسائل أيديالاجية، تتعلّأ بالهاّية، فطبقنا التعريب برطرريرقرة 

وصفت بالّتفتح ولى الل ات، اطبقنا تعليم الفرنسية بطريقة وصفت بالل رة 

التكنالاجية مثل اإلنجليزية، اوصفت بترقية العربية، الم نهتم بحاجيراترنرا 

العلمية، فأثقلنا البرامج بمقاييح متعّدد  للتلمي ، بدل أن نفّكرر فري كريرفريرة 

تعليمه المعارف االكفا ات، فكررنرا أكرثرر كريرف نرحرّالره إلرى فرأر ترجرارب 

لنظريات مت حقة، لتحايله إلى المااطن ال ي نريد، فأثقلرنرا الرّترلرمرير  بركرل 

شي ، دان أن يتمكن من شي ، ادان أن نافر شراط نجراح لرمرثرل ترلرك 

 .النظريات

ا: الاضعية المزرية للمدرسة االبتدائية تحت اصاية البلديات، ابمجرد  رابع 

أن نقال البلدية يفهم الجزائريان، حالة المدارح التي تفتقد إلى أّي مظهر 

مؤسساتي، أا تأطير إداري أا مالي، كبقية المؤسسات التعليمية اإلكمالريرة 

أا الثاناية، ااصفُته من  سناات بفرقة ومل بلدية، مرمرا جرعرل الرمردرسرة 

… االبتدائية تعاني من مشاكل ايكلية اإدارية اولى مستاى المارد المالي

أّثر ولى أدائها التعليمي، اا ا ك لك يحتاج إلى قرار حكامي، ُينهري زااج 

 .المتعة بين المدرسة االبلدية

ضرار  إواد  صياغة البرامج بطريقة ولمية اإ ا أردنا أن نحّدد مجماوة 

ا ون الّتفكير األيديرالراجري،  من االقتراحات للخراج من ا ه الاضعية بعيد 

حال مستقبل أبنائنا، ابعد صدمة اقتراحات ندا  الرازار  األخريرر ، حريرث 

يظهر أن أالئك الخبرا  لم يختلطاا بميدان اااقع المدرسة، اإال ما مرعرنرى 

أن ُيقترح التعليم بالعامية في ظلّ ااقع مدرسة أص  ُتعلم بالعامّية، بفعل ما 

اصلت إليه من تداار تعليمي، فالتاصية بنا  ولى الااقع كران يرمركرن أن 

تكان معكاسة، ااا منع التدريح بالعامريرة بسربرب نرترائرجرهرا الركرارثريرة، 

فالعربية بالدارجة االفرنسية بالدارجة، االّتااصل بين األسرترا  االرترلرمرير  

، لريرااجره الرحريرا ، «مرامرا»بل ة األم، فعاض أن ُنخرج التلمي  من ورالرم 

ايمتلك كفا ات جديد  ولى مستراى الرلر رة اورلرى مسرتراى الرمرمرارسرات 

 المعرفية، تركناه متااضعا في آفاقه المعرفية...

 

 

 

 

المدرسة بين التّعليم واأليديولوجيا 

 األجيال لم تنل حظّها المعرفي المناسب
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 محمد حسن مرين  

 81-81-5882 



  ]مجتمع]

ال تختلف نسبة النصاص األدبية الجزائرية في كتب الجيل الثاني ورن * 

نسبتها في الكتب القديمة حاليا نسبة نصاص األدب الجزائري ال تتجااز 

بالمائة ا اا أمر مخيف كان الت مي  ال ين ام طلبة الجامعرة ا ن ا  5

في ال د ال يعرفان ون أدب اطنهم إال القليل... ا وليره تسرعرى مصرالرح 

برالرمرائرة ... إ   18ازار  التربية إلى جعل ا ه النسبة ترتفع إلى حداد 

البد من ترك نسبة جيد  لألدب العربي بمرخرترلرف مرراحرلره مرنر  الرعرصرر 

الجاالي إلى الفتر  المعاصر  ا ترك مكانة لآلداب الرعرالرمريرة الرتري اري 

متناوة ا ثرية ... فكيف نطلب من التلمي  الجزائري االوتزاز باطرنره ا 

بهايته المتعدد  ا المتناوة ا اا ال يعلم ون اجاد نخب تنتج األدب ا 

 تبد  في ود  مجاالت.

*ال ال رض من ا ا المسعى اا إضفا  الطابع الجزائرري ورلرى الركرترب 

 المدرسية الجزائرية 

صحيح إن ا ه الخطا  غايتها التأكيد ولى جزائرية الهاية الاطنية... ا 

ا ا بديهي الن كل الدال تملك برنامجا تعليميا يرتكز باألساح ولى األدب 

الاطني ال ي يتضمن التجربة التاريخية ا الجمالية ا الل اية ا الثقرافريرة 

ا االجتماوية ا السياسية للبلد... تبقى أالن مسالة اختيار الرنرصراص ا 

كيفية تدريسها بالمنااج النقدية المعاصر  ... ا يراوى في  لك المستاى 

النفسي ا العمري للتلمي  ... فكلما كانت طريقة التدريح مرنة ا ج ابرة. 

ينجح المدرح في تحفيز التلمي  نحا محبة الجمال ا المعرفة ا العرلرم... 

كما انه يتم اختيار نصاص األدبرا  الرجرزائرريريرن دان إقصرا . أي يرترم 

تدريسها من  المراحل التاريخية األالى إلى ا ن ... حتى يردرك الرترلرمرير  

 غنى ا ثرا  الثقافة الجزائرية.

*ا لما ا نسمع كل ا ه األصراات الررافضرة لرمرشررا  اإلصر ح .. ارل 

 الصرا  اخ  أبعاد إيديالاجية

الطريقة التي تدار بها النقاشات حاليا ا الاسائل المستعملة ترنربرن برنرا  

من الحملة لإلطاحة بازير  التربية الاطنية ... مسالرة الرمردرسرة ترعرنري 

الجميع ... أي كل المؤسسات تهتم بالمدرسة ا بالرقرطرا  الرترربراي. كرل 

الناح لهم الحأ في االاتمام بالمسائل المتعلقة به ه المؤسسة التربرايرة 

الهامة داخل المجتمع. لكن تدخل كل فاول في ا ا المرجرال يركران حسرب 

مقامه داخل الحقل الترباي ا حسب ما يمرلركره مرن زاد مرعررفري ا مرن 

تجربة تعليمية ... كان ماضاوات التربية متشعبة ا متعدد  ... مسرالرة 

التربية ليست بالشي  الهين كما يعتقد الكثير. البد من معرفة ا ترجرربرة 

 للخاض في مثل ا ه اإلشكاليات المتعدد .

 *الما ا تعاد ا ه الصراوات اإليديالاجية دائما إ ن يعاد ا ا الصرا  

اإليديالاجي الن بعض األطراف السياسية ا اإلو مية التي تربت في ظل 

 الفكر األحادي ا الشمالي .

تضع ا ا القطا  تحت المجهر ا تتصيد كل كبير  ا ص ير  ا أي خرطرا  

يرتكب في القطا  للتشايش ولى الطرح الجدي لرلرمرسرائرل ا االنرحرراف 

بالنقاش إلى ماضاوات اامشية. ا تدار ا ه النقاشات حال مكانة الل ة 

العربية ا التربية الدينية ... ا اي أزمة متعدد  تمح الجاانب القيمية ا 

األخر قريرة. ا ترخرلري الرتر مرير  ورن الردراسرة ا الررسراب فري الرمررااد 

األساسية ... ا ودم التحكم في الل ات األجنبية. ا العديرد مرن الرمرظراارر 

السلبية التي يمارسها أبناؤنا ... ف  نك ب ولى أنرفرسرنرا، ترعرمريرم الرلر رة 

 العربية ال يزال بعيدا.

ا ما اي المدرسة التي نريداا إ ن ليست المدرسة ، كرمرا يرعرترقرد برعرض 

الناح، ثكنة تقام ولى تعبئة الجناد ا شحرنرهرم إيرديرالراجريرا ...برل اري 

مؤسسة تلقن المعرفة ا تشجع الماااب ولى اإلبدا  ا االخرتررا  ...، ا 

ولى االوتزاز بالهاية الاطرنريرة ا برالرلر رة الراطرنريرة الرعرربريرة مرنرهرا ا 

االمازي ية، ا ولى التمثل الجيد للقيم الرديرنريرة، ا لرهر ا يرترطرلرب إصر ح 

 المدرسة الجزائرية إجماوا اطنيا ...  

ا ال معنى ا ا انه ياجد أطراف تصر ولى رفض "الطرابرع الرجرزائرري" 

ال ي امرترد إلرى  8491لثقافتنا، ا كأننا لم نخرج من صرا  الهاية لسنة 

القائمان ورلرى ازار  الرترربريرة يسرعران الن تركران لرلر رة 8494غاية  

االمازي ية مكانة في المدرسة الجزائرية، إلى جرانرب الرلر رة الرعرربريرة ... 

اوتقد أن الشعب الجزائري قد ادر كان الهاية الاطنيرة لرهرا أبرعراد ثر ثرة 

: اإلس م الل ة العربية ا الل ة االمازي ية. اال يريد العاد  الى العنف  اي

ا التشنج ال ي ميز النقاش حال مسائل الهاية التي كانرت فري الرمراضري 

القريب... فاالستعمار الفرنسي ال ي احتل الجزائر لرمرد  فراقرت الرقررن ا 

الث ثين سنة لم يقض ولى تمسك الجزائريين باس مهرم ا وررابرترهرم ا 

االمازي يتهم... ا ولى الرنرشرطرا  السريراسريريرن وردم الرتردخرل فري ورمرل 

 االكاديميين ... 

 

 

 

 

المدرسة الجزائرية تنكرت وويال للن  

 األدبي الجزائري 
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  ]مجتمع]

اتصلت "المسا " باألستا   راقية بقعة التي سبأ اأن صردر لرهرا مرؤلرف 

بعناان "مسرح الطفل، التجربة اا فاأ"، نتاج م كر  ترخررج لريرسرانرح 

أدب وربي، اطرحت وليها ود  أسئلة متعلقة بالفن الرابع الماجره لرهر ه 

 الشريحة الحساسة من المجتمع، فكانت ا ه الدردشة.

 ال لك أن تقدمي نفسك لقرا  جريد  "المسا "؟

برمرديرنرة  8418جانرفري  4راقية بقعة قاصة ارائية جزائرية، من مااليد 

الجزائر، متحصلة ولى ليسانح أدب وربي. أشت ل حاليرا فري الرتردريرح، 

متحصلة ولى ود  جاائز منهرا: الرجرائرز  األالرى ورن مرجرمراورة "قربرل 

الرحيل" دار الثقافة بالجلفة، االجائز  األالى في مسابقة الرااية العربيرة 

. كمرا صردرت لري مرجرمراورة 5882بمصر ون دار الشريف مارح سنة 

، ادراسرة "مسررح الرطرفرل، الرترجرربرة 5881قصصية "قربرل الررحريرل" 

. اصدرت لي مجماوة قصرصريرة أخررى برعرنراان: 5889اا فاأ" سنة 

 "المحطة األخير "، كما ستصدر لي قريبا رااية "إنه قدري".

 لما ا اخترت ماضا  مسرح الطفل لم كر  تخرجك؟

الحديث ون المسرح وماما اا خراض فري ورالرم ال مرترنراه مرن اإلبردا  

االفن، اباوتباره أبا الفنان فها يرمرزج بريرن الرحرح االرجرمرال االررسرم 

االماسيقى ااألدب. االتطرأ له ا الفن بالدراسة يستراجرب دافرعرا قرايرا، 

ااا حب ا ا الفن. امسرح الطفل جز  ال يتجزأ ونه. ااختياري ماضا  

مسرح الطفل نابع من حبي الكبيرر لرهر ا األخريرر، اتربرنري كرل انشر راالتره 

اااتماماته، فتعلقي الشديد بالبرا   جعلني أوطي الحرية للطفل برداخرلري، 

اأنّصب نفسي ماجهة لسلاكه اراسمة لمسار أحب أن يرخرطراه الرطرفرل، 

باوتبار أن األطفال وماد كل ما اا آت، فالخطا  األالى إ ا كانت إيجابريرة 

 …….اسليمة فكل ما سيأتي بعداا ناجح ااادف 

 ما ااقع مسرح الطفل في الجزائر؟

ورف مسرح الطفل في الجزائر برعرد االسرترقر ل ازدارارا ااسرعرا بسربرب 

ااتمام الحكامة ادومها لإلبدا  المسرحي الماجه الطفل قصد الرنرهراض 

به، إال أنه ورف ركادا بعد  لك. اقد ظهرت أشهر فرقة لرمرسررح الرطرفرل 

بباتنة، اكانت أال فرقة  تقريرم ورراضرا مرخرصرصرة لرلرطرفرل  8421سنة 

آن اك. بعد فتر  السبعينيات ورف مسررح الرطرفرل انرفرتراحرا ورلرى الرعرالرم 

العربي، اصقلت تجربة الكتاب الجزائريين أكثر، فكانت فتر  الثمرانريرنريرات 

باابة ازداار ما لبثت أن ورفت انتكاسة ك يراا من الفنان في الرعرشرريرة 

السررادا . كررمررا تررراجررع االاررتررمررام بررالررمررسرررح وررمررامررا امسرررح الررطررفررل 

 خصاصا..........

ال تؤمنين بأامية الفن الرابع في التنشئرة السرلريرمرة افري برنرا  الراوري 

 المدني للطفل؟

في اوتقادي، المسرح يلعب دارا فعاال امهّما في تنمية الرحرح الرجرمرالري 

لدى الفرد افي إرسا  العديد من القيم النبيلة اتعزيزاا، انب  كرل مرا ارا 

سلبي في حياتنا. اقد أكدت دراسة نفسية أن العديد من األشخراص الر يرن 

استعصى ولى ولم النفح تقايم سلاكهم قّامه الرمرسررح احرقرأ الرهردف 

المرجا بدان أي صعابات، انفح الشي  بالنسبة لألشخاص الرعراديريرن  

فمشااد  العراض المسرحية الهادفة التي تحمل بعدا سياسيا أا اجتماويا 

أا دينيا، قد ت ّير الكثير من المفاايم الرخراطرئرة ورنرد الرفررد........لرطريرفرة 

 داريب. 

المدرسة الجزائرية في أمّس الحاجة 

 للى المسرح 
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  ]مجتمع]

االبتعاد ون ممارسة العنرف الرلرفرظري لتقويم سلوك األوفال يجب 

االنفسي بحقهم، حتى ال نسرهرم فري خرلرأ احراش يرترحريرنران الرفررص 

ل نقضاض ولى ا خرين، اتفريغ ما انطات ورلريره أنرفرسرهرم مرن ورنرف 

 مضاد

حادثة إحراأ سيار  مدير مدرسة ثاناية األسبا  الماضي لم تكن األالرى 

التي يتعرض لها بعض المعلمين، اال أظنها ستكان األخير  لا لرم ترترخر  

ود  إجرا ات نظامية اترباية مع الط ب المتسببين فري ار ه الرحرادثرة، 

اال ين اجه لهم قائد المدرسة االتهام بعد مصادر  اااتف محمالة كانرت 

بحاز  ودد من ط ب المدرسة. اتير  االوتدا  ولى المعلمين تصراوردت 

ااختلفت طرقها في السناات األخير ، اا ا يشير إلى اجاد خلل ترربراي 

فادح تتحمل مسؤاليته مناصفة األسر  االمدرسة االقالرب الركربريرر الر ي 

 ياجدان فيه "منظامة المجتمع امنظامة التعليم".

جرأ  ط ب مرااقين ولى االنتقام مما يعتقدان أنره أسرا  لرهرم برفررضره 

نظاما ما في المدرسة أا تاجيهات من قياد  مردرسريرة أا مرعرلرمريرن ورن 

طريأ التطاال اللفظي أا البدني أا إتر ف الرمرمرترلركرات برترحرطريرمرهرا أا 

إحراقها، داللة ااضحة ولى أن العرنرف أصربرح سرهر  امسرترسراغرا لردى 

الط ب، ساا  في رؤيته أا ممارسته، اا ه الممارسة دليل ولى انعكاح 

ونف آخر مارح ولى األطفال االمرااقين، الا كان نفسيا الفظيرا فرقرط 

 في سناات حياتهم األالى.

يشااد الطفل االمرااأ في مجتمعنا نشرات األخربرار الرمردجرجرة برالرعرنرف 

االدما  الل ين ينا  بهما، اتمر أمام وينيه صار االقتتال بين أبنا  الدين 

الااحد االاطن الااحد دان فهرم صرحريرح ااا  لرمرا يرحردث، اال مربررر 

لتساؤالت قد يدفنها االوتياد في طيات  انه الر رض. يرمرارح فري برعرض 

األسر العنف ضد األطفال بحجة التأديب االتربية دان تدخل من أحد، اقد 

يطال الضرب أمه اشقيقاته في ونف آخر ماجه ضرد الرمررأ  امسركرات 

ونه بين األسر. اينشأ ا ا الطفل ايكبر مرااقا في وادات قبلية تبالغ في 

االنتصار للقبيلة امبدأ: "أنا اأخي ضد الد ومي اأنرا االرد ورمري ضرد 

ال ريب"، يصبح "الهياط" شجاوة، ا"دأ الخشام" برطرالرة تررفرع برهرا 

األصاات االشي ت، اتصبح ا ه األخير  ماجة تفسد ال اأ العام اترزيرد 

من العنصرية القبلية التي تعزز العنف تجاه ا خر. أيضرا يرنركرب األطرفرال 

االمرااقان لساوات طايلة ولى أجهزتهم ال كية ااأللعراب اإللركرتررانريرة 

التي تدار حال االقتتال احرب الشاار  االترفرحريرط اسررقرة السريرارات، 

 اتصبح ا ه الممارسات في وقلهم ال ااوي مقبالة اغير مستنكر .

تتراكم كل ا ه المعطيات في حيا  الطفل/ المرااأ في مجتمع نزوت مرنره 

ونا  طريقة تعامله الفطرية مع األشيرا  مرن حرالره، اأصربرح يرحركرمرهرا 

الرفض ااإلنكار االخاف. الحب فيه شبهة، اوااطفه مرنركرر ، ادمراوره 

ويب في ورف الرجال الكبار. ميله نحا الرجرمرال فري الرمرلربرح االشركرل 

اال ائقة يصبح معيارا لرجالة مااامة، فاستبدلت األلاان المبهجرة بركرل 

 ما يميل للسااد الان الطين، اأصبح المتطرف 

مرررررنرررررهرررررم 

االمبالغ في السااد االق ار  ظاار  ورفت "بالدربااية" يعانيها المجتمرع 

ا ن ايقاامها. حتى في تعامل األطفال االمرااقين مع هللا ترعرلرمراا ورلرى 

الخاف منه أكثر من محبته، الخشية من و ابه امن نار جهرنرم أكرثرر مرن 

الرغبة في رحمته افي جنانه، اأصبح المات لنيل شهاد  أا خر ص مرن 

 حيا  "دنيا" غاية قد يب ل لها حياته كاملة.

حل مشكلة االوتدا  ولى أسر  التعليم اقلة االحترام التي يعاني ايشرتركري 

منهما المعلمان االمعلمات مؤخرا تتاز  مسؤاليتها بريرن ورد  جرهرات: 

األالى من األسر  المحضن األال للطفل اال ي يستقي منه مبادئه األالرى 

في الحيا  اأبجديات تعامله مع المحيط الخارجي، التربية الااوية المبرنريرة 

ولى االحترام بين أفراد األسرر  الرااحرد . الرقريرم ااألخر أ بر ار يرمركرن 

غرسها في النش  بسهالة، الا لم تؤت ثماراا إال الحقا. ترقرايرم سرلراك 

األطفال بالعطف ااالحتاا  االمتابعة برفأ امحبة سيصنع شخصية ساية 

قادر  ولى التعامل مع ا خرين باحترام اتفهم. االبتعاد ورن االسرترخرفراف 

بشخصياتهم اممارسة العنف اللفظي االنفسي بحقهم، حتى ال نسرهرم فري 

خلأ احاش يتحينان الفرص ل نقرضراض ورلرى ا خرريرن، اترفرريرغ مرا 

انطات وليه أنفسهم من ونف مضراد. ورلرى األبرايرن أيضرا مرترابرعرة مرا 

يشااده أطفالهم اما يلعبان به في أجهزتهم، امن يهتمان بمتابعتهم مرن 

مشااير اإلو م الجديد، اأال يعتمد تصايب الخلل في ار ا الرجرانرب ورلرى 

المنع االحرمان، بل ولى تبيان الصااب من الخطأ، ازر  ثقافرة الررقرابرة 

 ال اتية في أنفسهم ص ارا.

لن يكتمل ا ا الجانب من األسر  إ ا اجد إال بعرمرل رديرف مرن الرمردرسرة 

التي يأتي داراا ثانيا في المساامة في نز  العرنرف مرن سرلراك األطرفرال 

االمرااقين في مدارسنا. المعلم ال ي يتعامل مباشر  مع الت مي  يقع وليه 

وب  كبير في التعامل مع مخرترلرف الشرخرصريرات االرخرلرفريرات الرترربرايرة 

المتباينة، لكنه قادر ولى استيعابها ااحتاائها متى ما تعامل معها باحتررام 

ارحمة، الن تنز  ااتان الخصلتان من أي تعامل إنسرانري إال احرلّ بردال 

ونهما العنف ااالستخفاف. ردات فعل األطفال االمرااقين باإلمكان التحكم 

بها حينما تقابل باحتاا  اتفهم، الكن ار ا األمرر قرد يصربرح صرعربرا مرع 

األوداد الكبير  التي يتعامل معها الرمرعرلرمران، أا الرتري ال يربرالري برعرض 

المعلمين في منحها للص ار بين يديه، ل ا تصبح اإلدار  المدرسية مخرالرة 

بتصحيح السلاك اتقييمه باسائل مختلفة، اال ي كلما اتجه نحا الرترعرامرل 

اإلنساني ربما أصبح أجدى اأكثر احتاا  لخلرل مرا ارتركربرتره األسرر  فري 

 تربية أبنائها. 

 العنف: من المنزل للى المدرسة 
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 بقعة لـ لالمساء 



  ]مجتمع]

حافظت الرجرزائررورلرى 

غرار غالبية الدال العربية ولى المراتب األخير  من حيث جاد  تعليمهرا، 

حسب أحدث تصنيف لمنظمة التعاان االتنمية االقتصادية. فالتقرير اضرع 

برعرد كراسرافرا اقربرل جرمرهراريرة  24الجزائر أسفل الترتيب، في المركز 

دالة، مشاركة في دراسة تقيريرم نراوريرة  15الدامينيكان، ا لك من أصل 

 اكفا   أنظمة التعليم. فيما حافظت سن افار  ولى مركزاا األال.

 15ورامرا مرن  82ألف طالب اطالبة يربرلر ران  29اشمل المسح قرابة 

في مااد الرعرلرام  5882دالة، تم اختبارام اجمع بيانات حالهم في العام 

 االقرا   االكتابة االرياضيات.

نرقرطرة فري الرعرلرام،  612احسب الدراسة، حّصلت الجزائر ما مجماوه 

نقطة في الرياضيات. ايشير التقريرر إلرى  628نقطة في الكتابة ا 628ا

أنه من حيث الكفا   العلمية، ففي الجزائر ااحرد مرن أصرل أربرعرة طر ب 

 2ولى األقل تمركرنراا مرن الراصرال إلرى الرمرسرتراى الرثرانري  مرن أصرل 

مستايات(، االمستاى نفسه، تحصلت وليه فيما يتعلأ برترقريريرم مرهرارات 

 الت مي  في تعلم القرا  .

اخلص التقرير إلى أن الجزائر اغيراا من الدال المرتبة آخر الرتررتريرب، 

ما تزال بعيد  ون ادف جعل جميع الط ب يكتسبان المهارات األسراسريرة 

في القرا   االكتابة، التي تمكنهم من مااصلة التعلم االمشاركة في حريرا  

 المجتمع القائم ولى المعرفة.

٪ من الط ب أداؤام لم يتجااز 48ابخصاص ماد  الرياضيات، أكثر من 

بالمائة من الت مرير  الر يرن شرمرلرهرم  52في الجزائر، كما أن  6المستاى 

االختبار، يرغبان في ممارسة مهنة ولمية، اظهر ا ا االاتمام جليا لردى 

 بالمائة. 56.8بالمائة أكثر منه لدى ال كار بنسبة  54.5الفتيات بنسبة 

 6، يقيم الطرلربرة فري  PISAايشار إلى أن البرنامج الدالي لتقييم الطلب

مجاالت،ااي القرا   االرياضيرات االرعرلرام، امردى مرهرارترهرم فري حرل 

المشك ت في تلك المجاالت، من دان الرترركريرز ورلرى مرحرتراى الرمرنراارج 

الدراسية المتعلقة بها، بل ولى المعرفة االمهارات األساسية التي يحتاجها 

الطلبة فري 

حياتهم، إضافة إلى التركيز ولى استيعاب المفاايم االقدر  ولى العمل في 

أي مجال تحت مختلف الظراف، بهدف قياح مدى نجاح الطلبة ال ين بلغ 

سنة ممن ام ولى اشك استكمال تعليمهم اإللزامي ااالسترعرداد   82سنهم 

 لمااجهة تحديات مجتمعاتهم اليامية.

 عالميا  69المدرسة الجزائرية في المرتبة 

 من حيث جودة التعليم 
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 2016/12/06  

 نادية سليماني     



  ]حقوق]

 

شرعت وزارة الـعـدل فـي لعـداد 

مشروع تمهيدي لقانون العقوبـات 

يســمــج بــتــجــريــم الــغــش فــي 

االمتحانـات ولعـادة الـنـظـر فـي 

العقوبات المطبقة حاليـا وحسـب 

وثيقة وزارة العدل فـإنـهـا تـعـمـل 

عـلـى االسـتــكـمــال لعــداد عــدة 

نصوص قانونية منصوص عـلـيـهـا 

في مخطن عمل الـحـكـومـة مـن 

بينها مشروع تـمـهـيـدي لـقـانـون 

 156-66يعدل ويتمم االمـررقـم : 

 1966يـونـيـو  58المـؤر   فـي 

والمتضمن قانون العقوبات ؛ ودلك 

عن وريق تجنيج بـعـا األفـعـال 

ولعادة النظرفي العقوبات المقررة 

 وتجريم الغش في االمتحانات 

 والمسابقات .

وتتراوح مدة اإلقصـاء الـمـطـبـقـة 

حاليا على المتـرشـحـيـن،مـابـيـن 

رمسة سنوات من المشاركة في 

البكالوريا بنسبة للمرشحين المتم 

درسين واألحرار ،حيث  تـخـتـلـف 

مدة اإلقصاء بينهم فنسبة لألحـرار 

عشرة سنوات اما المتـمـدرسـيـن 

رمسة سنوات ممـا جـعـل وزارة 

العدل تعد مشروع يـجـرم الـغـش 

مما وقع فـي السـنـة الـفـاروـة 

عمليـة نشـر الـمـواضـيـع عـلـى 

شبكات التواصل االجتماعي مـمـا 

دفع وزارة التربية الووـنـيـة وزارة 

العدل من تـجـريـم الـغـش  فـي 

االمتحانات الذي أصبج القـضـائـي 

 والتربوي حيت يجب 

االتخاذ  قرار ويكون صادر عن جهة 

القضائية المختصة في مـعـاقـبـة 

كــل مــن تــبــث انــ   ــش فــي 

االمتحانات سواء في البكالوريا أو 

المسابقات او التـعـلـيـم الـعـالـي 

يكون ساري مفعول وتدرل يكـون 

بين القضاء والتربـيـة لـلـمـحـاربـة 

الغش في كل مـنـاحـي الـحـيـاة 

المجتمع وليس فقن االمـتـحـانـات 

البـكـالـوريـا بـل كـذلـك الـديـوان 

المسابقات وحتى التعليم العالـي 

وحرص على المراقبـة الـتـربـويـة 

والقضائية من ناحية تطبيق قانون 

وتدرل البرلمـان فـي تـأيـد قـرار 

منظم من هيئة التربويـة وجـعـلـ  

ساري مفـعـول ومـطـبـق عـلـي 

 األرض واقع .

وزارة العدل تعد مشروع يجرم الغش في 

 اال امتحانات 
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 جريد الجزائر  85/5881يناير 

  

 عبد الحكيم بوعزيز 



  ]حقوق]

 

الفتف  ”  سفيفوا “ رفع تحفظات على اتفففاةفيفة 

تطالب بإلغاء الول   التعفو   الفافافا ا  فف  

 الفففففففففففففففففففففافففففففففففففففففففففيفففففففففففففففففففففرا 

الجزائر تاتافلفل لفلف فغفوو اة ر بفيفة فف  

 تفففففعفففففواففففف!ت ةفففففا فففففو  اةسفففففر   

جاعيات  اائية ترحب بالقرار  تصف  الفحفو  

 بففففففففففففالففففففففففففتففففففففففففارافففففففففففف فففففففففففف 

حّذر م تصو   حقوةيو  من سياسة الفتفقفو  

إلى ال ل   التورج ف  رففع الفتفحفففظفات إ اء 

لاناه ة كل أشكال التافيفيفز ”  سيوا “ اتفاةية 

ضو الارأ ، خاصة بعو  عو  الرئيس عبو العزافز 

بوتفليقة إلعا   النظر ف  تفحفففظفات الفجفزائفر 

 حول موا  هذه االتفاةية.

 أجاع متابعو  للال ، مان تفحفو فت إلفيفهفل 

الشففر  ، عففلففى أ  أع تففراجففع عففن تففلفف  

التحفظات اعو مااسا بفالافيفا   الفجفزائفرافة 

 إضفاء تغييرات جواو  عفلفى ةفا فو  اةسفر  

رضوخا ل غووات غربية بفحفتفة، تفحفت غفطفاء 

الااا ا   حقو  اإل اا ، سيفافا مفا خفالف  

 الشراعة اإلس!مية.

 اتهل البعض الجاعيات التف  تفقف   راء رففع 

التحفظات  تر ج لها بالعاالة للف فارج  الفقفيفا  

 بعال مأجور .

جاعيات ت تف   راء اتفاةية سفيفوا  لفتفافرافر 

 ةوا ين م الفة للشراعة

مباشر  بعو إع!  رئيس الجاهوراة عفن رففع 

تحفظات الجزائر على بفعفض مفوا  االتفففاةفيفة 

الو لية لاناه ة كافة أشكفال الفتفافيفيفز ضفو 

، باشرت العواو من الجافعفيفات ” سيوا “ الارأ  

الناائية حالتها للاطالبة بإلغاء التعو   الولف  

ف  ةا و  اةسر ، بل ذهبت ةكثفر مفن ذلف ، 

حيث  ا ت بانح الارأ  الاطلقة حق الح فا فة 

فف  حففال أعففا ت الففز اج،  مففنفح اسفل اة  

 …..لألوفال  الااا ا  ف  الايرا  

 انتظر أ  تباشر الجزائر ةرابا تعواف!ت جفوافو  

ف  ةا و  اةسر ، حابافا أعفلفنفر الفرئفيفس 

   ار  الت امن، حيث باشرت الاصالح الوصفيفة 

مشا راتها مع العواو من الانظافات  اةحفزا  

 الجاعيات الت  ةومت اةتراحات متباافنفة فف  

التعوا!ت، أهاها تل  الا الفة للشراعة علفى 

غرار إلغاء الول   منع التفعفو  بفاإلضفاففة إلفى 

تقييو ال لع  الاااح للارأ  الاطلقة بالح ا ة 

ف  حال ةررت الز اج  منح اسل اة  لألوففال، 

 ه  التعوا!ت الت  والبفت بفهفا اتفففاةفيفات 

سيوا  الت  تحفظت الجزائر على الكفثفيفر مفن 

سنة ليقرر الفرئفيفس  02اتفاةياتها منذ أكثر من 

 أخيرا رفع التحفظات على بعض الاوا .

 أهل بنو  اتفاةية سيوا 

أ ال: الاا   الثا ية من االتفاةية: تنص على أ فر 

اجب على الو ل الاوةعة إبطال كافة اةحفكفا  

 اللوائح  اةعراف الت  تايز بين الرجل  الافرأ  

من ةوا ينها، حتى تل  الت  تقو  على أساس 

 ان ،  هذه مف فالفففة  اضفحفة لفلفشفرافعفة 

اإلس!مية،  باقت ى هذه الفقفوا فيفن تصفبفح 

جايع اةحكا  الشرعية، الاتعلفقفة بفالفنفافاء 

 باولة  ال اصح الرجوع إليها.

( تعتبر من أخطر موا  االتفاةية 61 ا ياً : الاا   )

على اإلو!  ة ها تاثل حزمة من الا فالفففات 

 الشرعية فان تل  الا الفات:

ف إلغاء الوالاة، فكاا أ  الرجل ال  ل  لر، إذ   6

اتفل إلفغفاء أع  فوع مفن  -باوجب ذل  البنو  –

 الوالاة أ  الوصااة على الارأ .

ف أ  احال اةبناء اسل اة  كاا احالو  اسل  0

 اة .

ف منع تعو  الز جات، من با  التفافا ع بفيفن  3

 الرجل  الارأ  الت  ال اااح لها بالتعو .

ف إلغاء العو  للافرأ  )بفعفو الفطف!  أ   ففا   4

الز ج( لتتاا ى بالرجفل الفذع ال افعفتفو بفعفو 

 الط!  أ   فا  الز جة.

 ف إلغاء ةوامة الرجل ف  اةسر  بالكامل. 5

سنة،  61ف رفع سن الز اج للفتيات )البوااة بف  1

 سنة(. 06 ااتهوف  اا تها إلى 

ف إعطاء الارأ  حق التفصفرف فف  جافوهفا:  7

بالتحكل ف  اإل جا  عبر الفحفق فف  تفحفوافو 

 النال  اإلجهاض.

 رئياة الارصو الجزائرع للارأ  شائعة جعفرع:

الغر  جرّ الجزائر للتوةيع على اتفاةياتر  ا طف  

 سنة مقبلة 32لف 

أكوت شائعة جعفرع رئياة الارصو الجفزائفرع 

للارأ  أ  الغر  ا ط  لث! ين سفنفة مفقفبفلفة، 

حيث اجرّ الو ل إلى الفافصفا ةفة عفلفى تفلف  

االتفاةيات الو لية  اقبل تحفظاتفهفا فف  بفا   

اةمر،  مع مر ر الانوات ارغاها بطرافقفة غفيفر 

مباشر  على التراجع عن تحففظفاتفهفا، بفحفجفة 

مواكبة التطورات،  هنا اكان ال طر الذع افهفو  

الاجتاعات ف  عاقهفا،  هفذا مفا حفو  مفع 

 الجزائر  مع كثير من الو ل العربية  اإلس!مية.

 استبعوت شائعة جعفرع أ  تفقفو  الفجفزائفر، 

الت  رفعت بعض التحفظات الاتعلقة بالااا ا  

بين الجناين  تجرال العن  ضو الارأ   حفتفى 

الجناية للارأ ، على الاااس بجوهر ةفا فو  

اةسر   تفعفوافلفر بفافا افتفعفارض  الشفرافعفة 

 اإلس!مية.

 ما  ا  شائعة  قة هو أ  ةا و  اةسر  ال ااكن 

أبوا أ  اعول  اارر، حابها،     تأايو الاجتاع 

الاو    الهيأت الفاعلة الراف ة فف  أغفلفبفهفا 

 ةع مااس بالشراعة اإلس!مية.

 ةلّلت رئياة الفافرصفو مفن شفأ  الفتفيفارات 

الناواة الراةصة على حبل التغراب، مؤكو  أ ر 

ليس ف  استطاعتها فعل ش ء، حيفث ةفالفت 

 ”.خليهل اغيطو باول“

 

 اتهات الاتحو ة تلف  الفتفيفارات بفاسفتفنفبفاو 

مطالبها من   ل غربية  أخرى عربية على غفرار 

تو س  لبنا ،  هو ما اتنافى  وبيعة الاجتفافع 

 الجزائرع  اة ثى الجزائراة اةصيلة.

 أ جزت الاتحو ة أهل التحفظات الت  تفطفالفب 

تل  الجاعيات برفعها ف  إلفغفاء الفولف   مفنفع 

 التعو   الااا ا  ف  الايرا .

رئياة جاعية حوراة للارأ  الجزائراة عفتفيفقفة 

 حراشا :

ةا و  اةسر  اااح للارأ  بالز اج     موافقفة 

  ح ور أبيها

ةالت عتيقة حراشا  رئياة جفافعفيفة حفورافة 

 تحفظ على أاة ةوا يفن تفزافو “ للارأ  الجزائراة 

اةسر  تفككا، كفففا فا مفن اسفتفيفرا  ةفوا فيفن 

ماطر  لاجتاع غير مجتاعنا، مبا ئر ت فتفلف  

عن مبا ئنا، إ  كا  البو من مراجعة الفقفوا فيفن 

الت  ت ص الارأ   اةسر  ف! بو أ  تكو  فف  

إوار ةيل الاجتاع الجزائرع الفافافتفافو  مفن 

 ”.الثوابت اإلس!مية

 عن ماألة إلغاء الولف  أضفاففت الفافتفحفو فة 

الول  ف  شكلر الحال  ف  ةفا فو  اةسفر  “ 

تشرا  للارأ  ال أكثر  ال أةل، فبإمكفا  الفافرأ  

حاليا تقوال أع شف فص كفولف  لفهفا، لفيفس 

بال ر ر  من أهلها، هو مجفر  إجفراء شفكفلف  

 ”فق .. الولّ  اآل  ال از ّج  ال اانع  ال ارغل.

  صفت الاتحو ة الانا ان بفرففع الفتفحفففظفات 

بأعواء الوان اإلسف!مف  الفجفاهفلفيفن ”  سيوا “ 

هؤالء جاهلو  لفوافنفهفل “ لقوا ينهل، حيث ةالت 

 ةوا ينهل هل ارف و  أع ألفاظ أ  مصطفلفحفات 

لها ع!ةة بالشراعة اإلس!مية، ببافاوفة هفل 

 ”.أعواء الوان اإلس!م 

رففع الفتفحفففظفات “  حّذرت الاتحو فة مفن أّ  

الاتورج  الفافور س سفيفؤ ع إلفى الفكفار فة 

 ا ح!ل أخ!ة   اجتااع  سيؤ ع حتاا إلفى 

ا هيار الو لة  الاجتاع، فالجزائر ستكتوع بفنفار 

تل  التغييرات مثلاا اكتوع الفيفو  الفغفر  مفن 

 ……”.ةوا ينر الت  سطرها

 قانون أسرة جديد بتعديالت أوروبية 
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  ]االقتصاد]

 

الّدينـار الـتّـاريـخـي يـواصـل 

تراجع  الّدينار الجزائري ليس 

في أحسن حاالت . فبينمـا ال 

ديـنـار  2,1يتجاوز األورو عتبة 

درهما مغربيـا،  11تونسي أو 

يــواصــل الــّديــنــار الــمــحــلــّي 

 115أورو= أكثر من  1تقهقر )

دينارا في الّسوق الموازيـة،، 

ويفقد تدريجيًا مـن قـيـمـتـ ، 

ر م ما تمثّل  هذ  العملة من 

عمق تاريخي فـي الـجـزائـر، 

لكنها لم تنل الحـظـوة الـتـي 

 تستحق.

يرجع الـمـخـتـصـون أسـبـاب 

تراجع قـيـمـة الـّديـنـار للـى 

اإلجـــراءات االقـــتـــصـــاديـــة 

التعسفية، التي بادرت لليـهـا 

حكومات متعاقبـة، مـن دون 

األرــذ بــعــيــن االعــتــبــار 

لــخــصــوصــيــات اقــتــصــاديــة 

دارلية، فالّدينـار الـجـزائـري، 

 «استقاللية»ل  الذي كان يرمز 

البلد يعود للخلف، مما سيؤثر 

على صورة الـجـزائـر ووزنـهـا 

 االقتصادي في الخارج.

ظهر الّدينار الـجـزائـري، ألوّل 

، كبديـل 1964مرّة، في أفريل 

الـفـرنـك »لما كـان يسسـمـى 

، الذي كان يستـداول، «الجزائري

 1848في البلد، ما بين عامي 

. والفـرنـك الـجـزائـري 1964و

نفس  جاء كـبـديـل لـلـعـمـلـة 

العثماني القديمة: بوجـو. ثـم 

تــغــيّــرت تســمــيــة الــفــرنــك 

ــري للــى  ــجــزائ ــك »ال ــفــرن ال

، قـبـل أن 1965عام  «الجديد

 يحل محل  الّدينار.

، كـان 1914للى  اية الـعـام 

الّدينار الجزائري يسعادل الفرنك 

الفرنسي، ويقترب من الّدوالر 

األمــيــركــي، لــكــن بــدًءا مــن 

، بدأ في فـقـد قـيـمـتـ  1915

األصليـة، ثـم اشـتـدت أزمـة 

 1986الـّديـنـار بـيــن عـامـي 

، حيث تراجع كثيًرا في 1995و

سوق المبادالت الـخـارجـيـة، 

وتــواصــل الّســقــوو فــي 

الــعــشــريــة الّســوداء، حــيــث 

دوالر، ما بـيـن  1ارتفعت قيمة 

ديـنـار  4,8، من 2552و 1986

ديــنــاًرا، ثــم جــاءت  18للــى 

ـــب  ـــي روات ـــادات ف ـــزّي ال

، لـتـزيـد 2512الموظفين، عام 

من الخفا في قيمة الديـنـار 

 %.15بنسبة 

تراجع قيمة الّدينار تـنـعـكـس، 

بالضرورة، على أسـعـار مـواد 

استهالكية، وردمات، تستورد 

من الخارج، مما يعني ارتـفـاع 

قيمتها، والـرّفـع مـن نسـبـة 

 التّضخم الّسنوية.

الّدينار تحـت رحـمـة الّسـوق 

الموازية أضـف للـى ذلـك أن 

األسواق الموازية، كـمـا هـو 

الحال في سكوار بـورسـعـيـد 

بالـجـزائـر الـعـاصـمـة، وفـي 

مناوق عـّدة، شـرق و ـرب 

ــلــعــب دور  ــتــي ت ــبــالد، ال ال

تسسـاهـم  «بورصات مسصـغـرة»

في تحـريـك قـيـمـة الـّدنـيـار 

مقارنة بـالـعـمـالت الـنّـقـديـة 

األجنبية. حيث تشير تقارير أن 

مــلــيــار دوالر  2مــا قــيــمــتــ  

أميركي يتّم تبادلها، سـنـويًـا، 

ــة  ــدي ــق ــنّ ــي األســواق ال ف

 الموازية، في البالد.

االنخفاض المتواصـل لـلـّديـنـار 

الجزائـري يـقـف عـائـًقـا أمـام 

مستثمرين أجـانـب، ويسـنـاقـا 

بذلك الخطاب الرّسمي، الـذي 

يحوّل، في كّـل مـرّة، تصـويـر 

ــة  ــنّ ــا ج ــه ــى أن ــل ــالد ع ــب ال

للمستثمرين الخارجيين، هكـذا 

يواصل الّدينار التّاريخي، الـذي 

ارتبن بمسار الّدولة الـووـنـيـة، 

تراجع  للخلف، ليـفـتـج الـبـاب 

على قلق مزمن بمسـتـقـبـلـ . 

 هل سيستمر في الصّمود؟
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مشكلتنا في الجزائر ليست أبدا مشكلة تفاح أو مـوز أو 

ذ استراتيـجـيـة ووـنـيـة  ثوم... لنما هي كيف نمتلك ونسنّفِّ

في مجال الفالحة تسخرجنا من التبعية الغذائية وتسمـكِّّـنـنـا 

من أن نسعيد بالفعل بناء اقتصادنا الووني عـلـى أسـس 

متينة بعيدة عن تقلبات سوق الـنـفـن والـغـاز وانـتـظـار 

ارتفاع المداريل من العملة الصعبة لنعود للـى عـادتـنـا 

القديمة: االستيراد للى حد التخمة والقضاء على المنتـم 

الووني.منذ لالثورة الـزراعـيـةل ونـحـن نـحـاول ليـجـاد 

استراتيجية مسثلى لإلنتاج الفالحي.. لم تحقق الـبـدايـات 

األولى للتسيير الذاتي والتعاونيات الفـالحـيـة واحـتـكـار 

الدولة لهذا القطاع نتائم ملموسة على مستوى اإلنتـاج، 

ولن قضت على الالّعدل فـي مـلـكـيـة األراضـي الـذي 

ورثنا  عن الحقبة االستعـمـاريـة بـتـطـبـيـق سـيـاسـة 

لليخسر الجميع لذا اقتضى األمر ولكن لن يبقـى هـنـاك 

كولون جدد في البالدل.. ؛ لذ عـا  الـفـالحـون حـقـبـة 

مثالية في بدايتها من رالل الشـعـور بـأنـهـم أصـبـحـوا 

…أسيادا على األرض وبقا لشعار لاألرض لمن يفلحهـال

، انخفضت جميع مؤشرات اإلنـتـاج وسـرنـا الـخـطـوات 

األولى في وريق التبعية الغذائية راصة في المحاصيـل 

االستراتيجية...فتحنا الباب واسعا أمام نـهـب األراضـي 

 الفالحية وتحويلها للى 

، ولم تبدأ الظروف تتهـيـأ … ملكيات راصة باسم القانون، 

للعودة للى لمكانية رسم استراتيجية فالحية جـديـدة لال 

 سنة من اون. 15مع بداية القرن الحالي، أي منذ نحو 

وكانت الفرصة مواتية في تلك الفترة إلعادة تصحيـج كـل 

أرطاء الماضي لِّما توفـرت عـلـيـ  رـزائـن الـدولـة مـن 

مداريل كبيرة جراء ارتفاع أسعار المحروقات، وتم اعتمـاد 

سياسات تنموية في هذا المـجـال قـائـمـة عـلـى دعـم 

المنتجين باألموال والعتاد بال حدود... وهكذا، الحظنا كيـف 

أن أعدادا كبيرة من  ير الفالحين كانوا أكثر استفادة مـن 

، لال أنـ  بـر ـم …  الفالحين انطالقا من هذ  السياسـات

ذلك حدثت قفزة كبيرة في مجال اإلنتاج وتمكَّـن الـكـثـيـر 

من الفالحين من تطوير مزارعهم وحقولهـم بـطـريـقـة أو 

ـ 2514، حيث تم على سبيل المثال في موسم … بأررى

وفي مجال المواد الفالحية االستـراتـيـجـيـة لنـتـاج  2515

مليون قنطار قـمـج  25.2مليون قنطار من الحبوب ) 11.6

، وهـي ولن كـانـت … ماليين قنطار قمج ليّـن 6.4صلب، 

نتائم معتبرة لال أنها تبقى دون مستوى تـحـقـيـق األمـن 

الغذائي الذي ينبغي أن يكون  ايتنا األولى في السنوات 

 القليلة القادمة.

وقد وعدت وزارة الفالحة في عرض لمديرية ضبن اإلنـتـاج 

بـأنـهـا  2516جوان  52الفالحي وتنميت  تم تقديم  بتاريخ 

؛ أي رالل الـمـسـتـقـبـل 2519ستحقق في حدود سنة  

المباشر، االكتفاَء الذاتي في بعا المواد االستراتيـجـيـة 

حيث ستتوقف على استيرادها تماما: الـقـمـج الصـلـب، 

 برة الحليب الموجَّهة لمشتقات ، البطاوا وبذورها، لحوم 

األبقار، الطماوم المصبَّرة، اللحوم الـبـيـضـاء... بـل لنـهـا 

ألف وـن  15ألف ون من اللحوم الحمراء...، و 15ستصّدِّر 

ماليين لتر من زيت الزيتون، وتسـخـّفِّـا  55من البطاوا... و

، وأْن … بالمائة كمية استيراد العـدس والـحـّمـ ،  65بـ

نسأل ما لذا كنا بالفعل سنصل للى تحقيق هذ  األهـداف 

التي سطرناها؟ وهل سننتقل في المستقبل للى أررى 

أكثر أهمية وأكثر قدرة على تعزيز مـوقـفـنـا الـتـفـاوضـي 

ليس فقن في المجال االقتـصـادي لنـمـا فـي الـمـجـال 

 السياسي أيضا؟

لقد الحظنا كيف تأثر الفرنسـيـون بـتـوقـيـفـنـا اسـتـيـراد 

تفاحهم؟ وربما كثيٌر منا ال يعلم أن تأثرهم سيـكـون أكـبـر 

بمئات المرات لو أننا اكتفينا ذاتيـا فـي مـجـال الـحـبـوب 

وأوقفنا استيرادها، ذلك أن عدد الفالحيـن الـفـرنسـيـيـن 

الذين سيتضرَّرون جراء مثل هذا التطوُّر في لنتاج الحبـوب 

ألف فالح، وهو رقم كبـيـر  155فقن، لذا حدث، سيزيد عن 

 يصعب لالقتصاد الفرنسي تحمُّل ... ، 

شيٌء واحد ينبغي أال نتالعـب بـ  هـو الـوعـد بـاألرقـام 

الكاذبة، وشيء آرر ينبغي أال نسمج بحدوثـ : أن نَـتـرك 

اليأس يتسرَّب للينا ونحن نرى أبسن المنتجات الفـالحـيـة 

 ير اإلستراتيجية التي ال تعيرها البورصات العالمية أدنى 

، يشككـنـنـا فـي أنـنـا نسـتـطـيـع أن نـمـتـلـك …  قيمة

لستراتيجية كبيرة، فقن ألننا نشـتـريـ  أ ـلـى مـن كـل 

 …  المواد
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اكريرل برالرمرعرهرد الرعرالري نشط  ظهيرة أول أمس الدكتور مصطفى  اى د 

للفنان الشعبية بالقاار   مصر(، محاضر  حال "منهج تاثيأ الرترراث 

كراسك" ااران، حيث است ل ا ه المحاضر  إلبراز كيفريرة »الشعبي" بـ

جمع التراث الشعبي اتحليله اتصفيفه فري مركرنرز أا برنرك مرعرلرامرات، 

للحفاظ وليه من الضيا  ااستخدامه في مخرترلرف الربرحراث الرجرامرعريرة، 

 احتى المحافظة اتعزيز الهاية للمااطن العربي.

اكانت مداخلة الدكتار المصري مصطفى جراد الرمرترحرصرل ورلرى ورد  

شهادات في الفنان الشعبية االنقد الفني اا داب، ابحضرار مرنرشرطرة 

الجلسة الدكتار صليحة سناسي، فرصة إلبراز أامية مثل ا ه الخطا  

في العالم العربي، ال ي ال يزال متأخرا في ا ا المجال، حيث ابرالررغرم 

من الجهاد المب الة في ا ا المجال، إال أن الكثيرر مرن ترراثرنرا اإرثرنرا 

بشقيه المادي اال مادي، ال يزال يحتاج إلرى ترثرمريرن اتراثريرأ برطررأ 

ولمية امدراسة، يتكفل بها فريأ ومل مرترخرصرص فري الرمرجرال، مرع 

العمل ولى تصنيفه بطريقة ارمية من األام إلى المهم ااكر ا داالريرك، 

مع التركيز ولى وملية تصايره اتسجيله باوتباراا ماد  انثرابالاجية 

قيمة انفيسة، داويا في نفح الاقت إلرى إتراحرة ار ا "الرمركرنرز" أمرام 

األكاديميين االطلبة الجامعيين، لإلط   وليه ااالستعانة به في بحاثهم 

العليا ام كرات تخرجهم، مبرزا ضرار  اإلسرا  في وملريرة الرتراثريرأ 

االتداين المنهجي للتراث الشعبي، لما تلعبه ا ه الخطا  مرن حصرانرة 

احماية للهاية العربية المهدد  بالزاال احتى التحريف مرقردمرا برعرض 

األمثلة ون مساوي بعض الدال في نهب تراثرنرا، ورلرى غررار الركريران 

ألف حكاية شعبريرة فرلرسرطريرنريرة  688الصهياني، ال ي سرأ أزيد من 

 انسبها إليه، ضمن أرشيف ادوى زارا أنه ملكا حصريا له.

ليشير في  ات السياأ، إلى أن جمع الماد  الفلكلارية أا التراريرخريرة أا 

مرراحرل أاال : الرجرمرع  6االقتصادية أا االنثرابالاجية... إل ، يمرر بـر

الميداني، التحليل اأخيرا مرحلة األرشيف، ماضحا أن الرتراثريرأ يرقرام 

ولى إوداد مكنز متخصص في الفلكلار، يحتاي ولى جميع المعرلرامرات 

التي تم استقا اا من الميدان، مع العمل ولى ترتيبه اتنظريرمره الرم ال؟ 

رقمنته، حتى تسهل وملية البحث االعثار ولى الاثيقة المراد الحرصرال 

 وليها.

ا ا اتخللت المحاضر  طرح بعض األسئلة من قبل الباحثريرن الرترابرعريرن 

لـلكراسك ال ين تابعاا بااتمام كبير محاضر  الدكتار مصطفى جاد، ولى 

غرار إبراز تجربة الجزائر في وملية تاثيأ األرشيف، الما ا تأخرنا في 

ا ا المجال، اما اي السبل للحاأ بركب الدال المترقردمرة الرتري قرطرعرت 

 أشااطا كبيرا في مجال جمع، تحليل اأرشفة الماد ... إل ..

تـوثـيـــق الـتراث الشعـبـــي للحفاظ 

 على الهوية 
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ترى اإلعالمية الشاعرة و الكاتبة الـمـسـرحـيـة 

كنزة مباركي بأن معظم الـعـروض الـمـوجـهـة 

لألوفال سطحية األفكار و تبسن األمـور للـى 

درجة السذاجة، كما يطغى عليها التهريم مـن 

جهة والتلقين الجاف من جهة ثانية. الشاعرة و 

جـحـا »الكاتبة المسـرحـيـة و صـاحـبـة نـ  

الذي توجت عن  مؤررا بجائزة الهيئـة  «ديجيتال

العربية للمسرح فـي الـتـألـيـف الـمـسـرحـي 

الموج  للطفل للى جانب تتويجها بعدة جـوائـز 

وونية و عربية أررى ، تحدثت في حوارها مـع 

نـحـن «:النصر، عن واقع مسرح الطفل، مؤكدة 

و تساءلت لن كان  «ال نعرف كيف نضحك الطفل

المهرّج مطالبا بطالء وجه  بالكامل و القفز هنـا 

 و هناك، ألجل لضحاك الطفل؟ 

؟ و  «جحا ديجيتال»النصر: حدثينا عن مسرحية 

 كيف راودتك فكرة كتابة نصها؟

جـحـا »كنزة مباركي: كتابة نصي المسـرحـي 

كانت بمثابة الوالدة.. والدة ن /وفل  «ديجيتال

صغير بهي الطلعة، يرقد جنبا للـى جـنـب مـع 

مولودي ريان.. بدأت حروف الن  تتجسد شيئا 

فشيئا و أنا أعتني بمولودي في أيام  األولـى 

بعد الوالدة. أرعى االثنين معا.. وفلي و نصي. 

كنـت أحـس بـأن كـل وـفـل سـيـقـرأ هـذ  

المسرحية أو يشاهدها عرضا مجـسـدا عـلـى 

الخشبة، سيكون وفال لي و شقـيـقـا البـنـي. 

في هذا الن ؛ الذي أعتبـر  جـزءا مـن حـلـم 

يترجم توقي للى منج الطفل لكليال جميال مـن 

المعرفة و القيم، حاولت أن أعبر عن انشـغـال 

لنساني ذي أهمية، عن معنى التراث، مـعـنـى 

الموروث اإلنساني و الـثـقـافـي والـحـضـاري 

للشعوب و األمـم و مصـيـر  فـي الصـيـرورة 

التاريخية، عن مآل  في ظل تعاقـب األزمـان و 

 تغير شكل الحياة و عمقها و أساليبها.

شخصية جحا فرضت نفسـهـا عـلـي كـذاكـرة 

 للفكاهة والحكمة

 *لماذا اعتمدت شخصية جحا بالذات؟ 

لطالما كنت أفكر في جحا، في أبـعـاد هـذ   - 

الشخصية التي شكّلت تراثا لنسانيا مشـتـركـا 

بين شعوب العالم جميعها، هـذ  الشـخـصـيـة 

على ارتالف أجـنـاسـهـم   –التي أجمع الناس 

على أنها ذاكرة الفكاهة،   –وألوانهم وألسنتهم 

الضحك، الحكمة، السذاجـة، الـحـيـلـة و فـي 

أحيان الغباء و الغفلة. وفي رضم تفكيري بهذ  

الشخصية، راودتني أفكار كثـيـرة، و تـخـيـالت 

فرضت نفسها علّي، تستحضر جـحـا أمـامـي 

يأرذ مكاني و أنا أتلمس مشهدا مكثفـا، يـكـاد 

يختصر الحياة كلها في لوح ذكـي، يـمـرر للـى 

األوفال الكثير من القيم و المعارف و الفنون و 

الجنون و نماذج الحرب و العنـف فـي شـكـل 

ألعاب مسلية!!!  يا للهي ؛ قلت مسلية؟ هـل 

تغير شكل التسلية و / تكنيكها/ ؟ ال أحـتـاج 

لإلجابة بنعم أو ال، كنت أتساءل ألرفف األمـر 

 وأهون ...

 

 

ال نعرف لضحاك الطفل و األعمال 

 المسرحية يطغى عليها التهريم 
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انطباعية، بأن هذ  التجربة مثال بدأت مميزة، أو 

الفتة، ونذهب للتنبؤ لها بالكثـيـر، كـل تـجـربـة 

تحتاج وقتا حتى تـنـضـم، و أنـا أكمـن كـثـيـرا 

بمسألة الوقت و الهدوء لنضم الـتـجـارب، كـمـا 

 األفكار و العالقات و الثمار و الطعام .

*هل سهلت مهنة الصحافة عليك مهمة كتـابـة 

 النصوص المسرحية ؟

العمل في الصحافة منحني الـكـثـيـر، عـلـى  -

مستويات عدة، و لكن ما كـان لـي أن أرـطـو 

رطواتي الواضحة في مجال الكتابة األدبية، لو 

لم أكن في األساس شاعرة، ربما كان الشـعـر 

هو الجسر الذي أحالني للى ضـفـة الـكـتـابـة 

المسرحية، وبعا رـالل عـمـلـي كصـحـافـيـة، 

تعاملت كثيرا مع المسرح و قضايـا  و تـابـعـت 

عروضا كثيرة لـلـكـبـار و الصـغـار، كـانـت لـي 

مشاركات عديدة في تـظـاهـرات و فـعـالـيـات 

ثقافية و فنية اقتربت فيها من الفنون و أهلـهـا، 

و تكونت لدي فكرة عن الفروق الـكـثـيـرة بـيـن 

ماهية األشياء و واقعها.. سـحـرنـي الـمـسـرح 

الذي في مخيلتي، و بتشجيع من زوجي الـذي 

رأى أني أستطيع الكتابة لهذا المسرح، رضـت 

التجربة، و وجدتني أحقق متعة لطالما بـحـثـت 

عنها على المستوى الذاتي، قبل أن أصل للـى 

مستوى اسـتـحـضـار اورـر / الـقـار / و / 

الجمهور/ في ذهني و أنا أكتب و أتـورو أكـثـر 

حتى وجدتني أكتب نصوصا للكبار و لـلـصـغـار 

 حصلت على لعجاب من اولعوا عليها .

 المتعة ال تعني التهريم

*حدثينا عن رأيك في األعـمـال الـمـسـرحـيـة 

الموجهة لألوفال ببالدنا و التي يرى الكثـيـرون 

أنها لم تخرج عن حيّز التهريم؟ و ما هي قراءتك 

 لواقع مسرح الطفل عندنا؟

تابعت عددا من العروض المسرحية الموجهـة  -

للطفل رالل عملي في الصحافة، و من رـالل 

مشاركاتي في واحد من أهم المهرجانات فـي 

مسرح الطفل بعنابة، الذي تنـظـمـ  جـمـعـيـة 

الشهاب للفنون الدرامية الناشطة في المجال، 

ومن رالل تظاهرات أررى كالقراءة في احتفال 

و  يرها، و ما لمست  بشكل عام في مـعـظـم 

هذ  العروض هو تسطيـج األفـكـار، تـبـسـيـن 

األمور للى درجة السذاجة، وغيان التهريم مـن 

جهة و التلقين الجاف من جهـة ثـانـيـة، عـلـى 

أ لب األعمال المقدمة للطفل. نحن ال نـعـرف 

كيف نضحك الطفل صراحة، هل يجب أن يـلـون 

المهرج وجه  بالكامل و يقفز و ينن هنا و هناك، 

و يبذل كل ذلك الجهد لكي يضحك الـطـفـل؟ و 

بعد؟ ما الفائدة، ماذا حققنا من أهداف و  ايـة؟ 

هل وصلنا للى تثقيف الطفل و توعيت ، و تلقين  

معلومة، و لمتاع ؟ هل المتعة تعني الـتـهـريـم 

بالضرورة؟ وبعا ال.. يـمـكـن أن نـحـقـق هـذ  

المتعة بـتـقـديـم عـرض مسـرحـي يـؤسـس 

للفرجة، الدهشة و الـمـعـرفـة دارـل الـفـن.. 

 األوفال فنانون صغار، فلماذا نفكر دوما أنهم قد 
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  ]  ]اإلعالم

ال يفهمون فنلجأ للتبسين و/ مراعاة /سنهـم، 

مراعاة السن ضروري، من باب تحديـد الـفـئـة 

التي نكتب لها، و مراعاة رصائ  تلك الـفـئـة 

معرفيا، عقليا، و نفسيا أثناء الكتابة، و لـيـس 

من باب التسليم بضرورة تضييق األفـق أمـام 

الطفل و منح  جرعات من الملل والسطحية و 

السذاجة في عرض يسـمـى ظـلـمـا عـرضـا 

مسرحيا. أما قراءتي لواقع مسرح الطفل فـي 

الجزائر، فأظن أن  يحتاج للى دراسة معمقة و 

مؤسسة، يخضع فيها هذا الواقع للنقد و يـتـم 

تناول  بطريقة علمية منهجية نثق في نتائجها 

 و أحكامها.

 المسابقات األدبية أشب  بالطومبوال

*ما رأيك في مسـابـقـات كـتـابـة الـنـصـوص 

المسرحية التي تبادر لليهـا بـعـا الـجـهـات 

الثقافية في السنوات األرـيـرة و هـل هـي 

 كفيلة برفع مستوى التأليف؟

الجوائز األدبية و تـلـك الـمـهـتـمـة بـكـتـابـة -

النصوص المسرحية ال هي رير و ال هي شـر 

 على اإلبداع بالمطلق.. لكل جائزة أهدافها و 

 

سمعتها و لجنة تحكيمها.. لذلك فإني أرى أن 

ظاهرة الجوائز األدبية فـي الـجـزائـر و فـي 

الوون العربي لها أسباب و دوافع مـتـبـايـنـة، 

منها التي تدعم اإلبداع و تؤكد  و تـقـف وراء 

المبدع، تمنح  الدعم المادي و الـمـعـنـوي و 

تنشر أعمال  و توزعها و تكـرس اسـمـ  فـي 

تظاهرات مهمة، و منها الـتـي تـظـهـر هـكـذا 

لتنشر كل موسم من مواسمها قوائم اسميـة 

للفائزين بها و يتوقف األمر هنا..اإلبداع يحتاج 

أن يصل للى المتلقي و رير الـجـوائـز تـلـك 

التي فهمت هذا األمر فـهـمـا صـحـيـحـا.. أي 

 حققت هذا الشرو لتضمن سمعة و نجاحا.

في الجزائر، ما نحتاج  فـعـال، هـو الـجـوائـز 

الجادة بلجان تحكيم متخصـصـة و نـزيـهـة، و 

مشاريع منج كتابة للمبدعين. مع مشروع أكثر 

أهمية و ضرورة أعتبر  األهم عـلـى اإلوـالق، 

بأي شكـل  »عدم تشجيع الرداءة  «هو مشروع

من األشكال، و هنا قد يعود للى قـارئـ  ذلـك 

المبدع الذي ارتار مر ما االنزواء بعيدا، يطـيّـر 

 حمامات لبداع  في سماء  رفت  أو مكتب .

أظن أن  بجائزة أو بغيـر جـائـزة؛ الـوضـع هـو 

نفس  بالنسبة للمبدع فـي الـجـزائـر و فـي 

الوون العربي، مع استثنـاء بـعـا الـجـوائـز 

المحترمة التي ال تتوقف عـنـد حـدود لعـالن 

أسماء الفائزين بها، و لكنها تواصل دورة حـيـاة 

تعطيها السمعة الجيدة و تجعلها فـعـالـة ذات 

أهداف لبداعية حقة، و ذلك بـنـشـر األعـمـال 

الفائزة و توزيعها لتصل للى القراء، و لتـضـمـن 

لفائزيها تحقيق القيمة المعنوية كاملـة، و لال 

فما نفع هذا الكم الكبير من الجوائـز الـتـي ال 

تواصل عملها وال تصيب أهدافا بعيدة المدى و 

كأنهـا مسـابـقـات وـومـبـوال. بـالـمـخـتـصـر؛ 

المسابقات الجادة و المحترمة، توصل الـنـ  

الجيد للمهتمين ب . و المهتمون هم قراء األدب 

و جمهور المسرح و السينما و  ـيـرهـم مـن 

 متذوقي الفن في المنتجات الفنية.

 حاورتها مريم بحشاشي
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، «أارل الرلريرل»االسم ال ريب له ا الفن يفسر مر  ولى أنه نحت لعربرار  

امر  ولى أنه مشتأ من كلمة التهليل، إضافة إلى تأاي ت أخرى. يرقرال 

الكاتب الصحافي الجزائري محمد بن زيان، الربراحرث فري ار ا الرمرجرال : 

اسم األالريرل يرحريرل لرعرد  ترأاير ت مررتربرطرة برالرمرسرترنردات الرترراثريرة »

االخصائص األنثربالاجية، فهناك تأايل يربط االسم بالليل. ايرطرلرأ فري 

المنطقة اسم  أزلاان( ولى أال الليل ألن القصائد تؤدى في الليل. اتأايل 

آخر يربط التسمية باله ل اانتظاره مع مطلع كل شرهرر اارا مرا يرحريرل 

للع قة مع الزمن، اتأايل ثالث يربط التسمية بالرترهرلريرل  ال إلره إال هللا( 

ااا يتطابأ مع الحالة الصافية الممتد  في المنطقة االمكتنفة ألدا  فرأ 

األاليل. إنها حالة تربط بين شعاب الصحرا  الكبرى بإيقاوات تجمع بين 

المكانات األنثربالاجية المختلفرة الرتري انصرهررت فري براترقرة االنرترمرا  

اإلس مي. الألاليل نزوات تمثلها مدارح لها نزوتها الصافية برمرنرطرقرة 

من »ايؤكد الباحث أن ا ا التراث اا جز   .«قارار  بالجناب الجزائري

التراث العاكح لتفاور ت الرترراكرمرات الرتراريرخريرة فري تشركريرل الرهرايرة. 

االتعاطي مع األاليل ينطلأ مرن زاايرا مرترعردد  الركرنرهرا ترترقراطرع ورنرد 

 .«الخصاصيات التي حدد الباحثان تعلقها بالماسيقى التقليدية

ااألاليل اا تراث إنسانري جرزائرري كربريرر، كران قرد ترعررض لرلرنرسريران 

ااإلامال طاي  إلى أن أدرجته منظمة اليانيسكا منتصف العشرية األالى 

من القرن الحادي االرعرشرريرن، ضرمرن نرفرائرح الرترراث اإلنسرانري غريرر 

الملماح. اكانت تلك فرصة إلواد  اكتشافه من جديد بعد أن كان البرحرث 

فيه امحاالة حفظه حكرا ولى مجماوة قليلرة جردا مرن الربراحرثريرن  اي 

اإلمكانيات المادية المحداد  مرثرل األنرثرربرالراجري االرراائري الرجرزائرري 

 «الريرانريرسركرا»الراحل مالاد معمري ال ي كانت أبحاثه باابة الوتراف 

. ابحسب الباحث 8414سنة ولى رحيله سنة  82به ا الفن بعد أكثر من 

يرترقراطرع »محمد بن زيان، فإن ما يميز األاليل اا اإليقا  ال ي يقال إنه 

مع إيقاوات أخرى ايفترأ فمن ا الت التي تعزف وليها اإليقاورات نرجرد 

األمزاد ا لة التاارقية انجد البندير االدف االرنراي، كرمرا نرجرد الربرانرجرا 

االكمان االدائر  تحضر كشكل في األدا  ايترم األدا  اقرافرا. أمرا األدا  

اا ا التراث يرتررااح بريرن اإلنشراد االشرعرر .«جلاسا فإنه يسمى تقرابت

الشفاي االماسيقى االرقص، بل اا مزيج فريد مرن كرل ترلرك الرفرنران، 

تزخر به ااحة تيميمان الجزائريرة امرا جراارارا دان غريررارا، اكرانرت 

طقاسه تقام في المناسبات الدينية المحلية ابعض األوراح، قبل أن ينال 

ا ا االوتراف العالمي ايصبح له مهرجانه السنراي. ايررتربرط ار ا الرفرن 

بالنمط المعيشي الزراوي لتلك المنطقة في قلب الصحرا  الركربررى، امرن 

ااي آلة اترية تقليدية، امجماوة صراتريرة برعرشررات  «القمبري»آالته 

األفراد يتحركان ااقفين كتفا لكتف في أشكال دائرية، ايأتمران بررئريرح 

الفرقة ال ي يقف اسط الردائرر . ايشربره برعرض الربراحرثريرن ار ا الرترراث 

المعرافة التي غنااا العبيد. ايعتقد كثير من الباحثين  «البلاز»بماسيقى 

أن ا ا التراث اا مزيج لعد  ثقافات تزااجت في تلك المنرطرقرة الرنرائريرة، 

التي سكنتها قبيلة زناتة األمازي ية التي ما زالرت لر رترهرا مرترداالرة ارنرا، 

ليسكنها في مرحلة الحقة اليهاد ثم برعرض اإلشرراف الرقرادمريرن ألسربراب 

، لتمتزج ثقافرات «المرابطين»تاريخية من الم رب األقصى ال ين يسمان 

 نسربرة إلرى  «السرادانريران»كل اؤال  بالثقافة األفريقية التري أترى برهرا 

السادان ال ربي ااا دالة مالي الحالية(، ال يرن كرانراا ضرحريرة لرترجرار  

العبيد ضمن محار منطقة الساحل األفريقي  ضفاف الصرحررا  الركربررى( 

االشمال األفريقي حيث البحر المتاسط اصاال إلى األندلح. ابحركرم ار ا 

الرعرمرلرة  «طرريرأ الرمرلرح»التمازج العجيب أصبحت تلك الرااحرة تسرمرى 

القديمة التي كتب ونها الكثير امنهم الراائي الليبي الرطراارقري إبررااريرم 

 الكاني.

إنه تراث األاليل، يحكي كل تلك الثقافات التي امرترزجرت برقرسرا  السرنريرن 

لكنها خلّفت ا ا الفن الفريد ال ي نال اوتراف منظمة اليانيسكرا ايرنرترظرر 

المزيد من الجهاد الرسمية اغير الرسمية لتردايرنره انشرره ورلرى نرطراأ 

 أاسع.

تراث عالمي بلمسة ”.. األهليل“

 جزائرية 
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 ]مجالت ]            ]قائمة المراجع ]       
ــل  ــوي ــم ــت ــة لال ــل ــج م

 والتنميةل 

، لفافؤلفففتفر  . «الذات  الوع  بالفتفاراف »ااثل كتا  

شاياة غرب ، بحثا جواوا عفن الفافنفجفز الافر ع 

 -لشعيب حليف ،  هو صا ر عن  ار تيايقفا  لفلفنفشفر

سلالة معالل  قواة،  اعو الكتا  الثا   لشافيفافة، 

شعيب حليف : أ را  ف  الاير   الرحلةرائفحفة »بعو 

 الجنة .

 

 جمال  ريد                  

 السوسيولوجي واالنثروبولوجي 

للباحثين  الاهتاين ف  حقل الاعفرففة عفافومفا 

 الاعرفة الاوسيولوجية، تل اصفوار أ ل كفتفا  

حول الارحو  جفافال غفرافو الافوسفيفولفوجف  

 اال ثر بولوج  االستثنائ  بالجزائر، الكتا  عبار  

عن مجاوعة من الاااهاات لبفاحفثفيفن،  مف!ء 

 اصوةاء  حتى من عائلة الافرحفو ،  الفتف  تفل 

استعراضها ف  او   راس  من تنظيل الفاف فبفر 

 . 0261الاذكور أع!ه خ!ل سنة 

الــذات والــوعــي بــالــتــاريــخ 

 لمؤلفت  د. شميسة  ربي 
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اركز هذا العو  من مجلفة االفتفافوافل 

 التنايةا على إفراقيا. ففف  الفوةفت 

الذع ت  ع فير ةصة ا ه ة إفراقفيفاا 

للتاحيص الوةيق، اشير مؤلفو ا إلفى 

أ ر برغل تزااو صعوبفة اة ضفاع عفافا 

كا ت علير عفلفى مفوى عفقفو مفن 

الزما ، كثير من بلوا  الانطقفة فف  

مجلة محكاة تصور عن جامفعفة  هفرا  

ف  عو ها اةخير الفذع افعفالفض بفعفض 

 ة ااا الايناا   الفن 


