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تتميز الجزائر بتراثها الموسيقي الثري على مختلف أنماطهه مهثهل الشهعهبهي، األنهدلسهي، الهراي، الهقهبهائهلهي،              

الصحراوي...إلخ. و مع تفتح الجزائر على العالم، ظهرت طبوع جديدة مثل الهراب ، الهروو و غهيهرهها مهن األنهواع 

الموسيقية العالمية. يتبع هذا التنوع، إختالف في النص و اللغة. و يبقى الموسيقار الكائن الذي يعبر عن هموم و أفهرا  

 الذات والمجتمع باستعماله أيضا مختلف األدوات حسب النمط والموضوع والمكان الجغرافي والثقافي الذي ينتمي إليه.

يعبر التراث الموسيقي الجزائري عن ثقافة مغاربية مشتركة. هذا لم يمنعه من التنقل عبر العالم بفضل الفنهانهيهن الهذيهن 

رحلوا عن الديار بحثا عن االعتراف في ديار الغربة فكانت رسالتهم أكبر ألنهم كانوا من اللذيهن مهثهلهوا تهراثهههم عهبهر 

 العالم أحسن تمثيل. 

إن الموسيقى األندلسية التي تستعمل اللغة العربية الفصحى في الهنهص الهغهنهائهي مهوجهودة مهن خهالل ثهالث مهدارس: 

المدرسة الغرناطية، مدرسة الصنعة ومدرسة المالوف. تقدم هذه المدارس نوع الموسيقى نفسه مع بهعها االخهتهالفهات 

 الطفيفة. 

ويعتبر الراي لون من األلوان الموسيقية التي تؤدى باللهجة الجزائرية ويرجع أصله إلى الشهعهر الهتهقهلهيهدي الهوههرانهي 

 معبرا عن حكمة زمن الشيخ. وانتشر هذا الطبع في أنحاء الجزائر والعالم محدثا تغييرات في نصه ولغته. 

أما الموسيقى البدوية فقد احتلت حيزا في التقاليد الشفوية الجزائرية وهي خاصة بمناطق السهوب وجنوبها وتطور ههذا 

 الفن في المناطق الحضرية وتتميز بالمدائح الدينية وإيقاعاتها.

 وتميز النمط القبائلي والشاوي والسطايفي بطابعه الحركي مثيرا هو اآلخر تغييرات في أشكال التعبير.

وتبقى األنواع كثيرة تنتشر في كل جهات البالد. كل طابع يحكي قصة تتوارثها األجيال وتسير في الزمن لتحمي ذاكرة 

 فنية وجمالية يلجأ إليها كل غريب و أنيس.  
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الطابع التارفيي سسينيان اليطيوار  :  

يتمهيهز الهجهنهوب الهجهزائهري بهأنهواع 

موسيقية فريدة في كهلهمهاتههها و التههها 

ورقصههاتههههها، حههيههث نههجههد الههطههابههع 

هد مهن  الموسيقي "التارفي"، الهذي يعهع 

أقدم المقامات الموسيقية في الجزائر، 

حيث ذكرت دراسهات تهاريهخهيهة أنهه 

يندرج ضمن الموسيقى الهقهديهمهة مهن 

إفريقيا إلى الشمال اإلفريقي مهن قهبهل 

األسر الحاكمة للمغرب العربي. كهمها 

يعستمد نص الموسيقى "التارفية"، من 

العادات والتقهالهيهد الشهفهاههيهة لهقهبهائهل 

الطوارق، ومن مهجهمهوعهة الهقهصهائهد 

الشهعههريههة الههمههمههزوجههة بههيههن الههلهههههجههة 

 المحلية والعربية.

قهى الهتهي التيندي:   من بين الهمهوسهيه

تهههتهههفهههرع عهههن "الهههتهههارفهههيهههة" نهههجهههد 

يهـهندهـهدي"، وههو نهوع مهوسهيهقهي  "التِـّ

يشهتهههههر بههه سههكهان أقصههى الههجههنههوب 

الجزائري؛ حهيهث تهقهوم الهنهسهاء فهي 

األفرا  ومختهلهف األعهيهاد بهتهشهكهيهل 

حلقة دائرية، ويقوم الرجهال بهتهزيهيهن 

الجمال، لتتم مرافقة النسوة من خهالل 

الرقص على األلحهان والهغهنهاء الهتهي 

تطلقها.ومهن أشهههر الهفهنهانهيهن الهذيهن 

حافظوا على هذا الهنهوع الهمهوسهيهقهي 

فهوا بههها فهي الهعهالهم،  هرا العهريهق، وع 

الههراحههل عههثههمههان بههالههي، الههذي أقههام 

حفالت في عدد من دول الهعهالهم، مهن 

 بينها اليابان والنمسا.

يي يييَّ:   ييع  فههن الييلييون َّالبي يعههعههد الهه

هههبهههي" أحهههد أكهههثهههر األلهههوان  هههعد "الشا

الموسيقية شههرة ومهتهابهعهة مهن قهبهل 

ماليين الهجهزائهريهيهن، حهيهث تهتهمهيهز 

نصوص هذا النوع األصيل بالتلقائيهة 

واالرتههجههالههيههة، وحههتههى بههالههنههصههوص 

الشهعهريهة الههمهتهوارثهة عهن األجهيههال، 

وتههتههنههوع بههيههن الههقههصههص والههمههالحههم 

وأساطهيهر األمهم، وأغهانهي األفهرا ، 

وحههتهههى اإلنشهههاد الهههديههنهههي، وأغهههان  

رياضية وعسكرية.ورغم أنهه الهنهوع 

األكثر استماعا فهي مهنهطهقهة الهوسهط 

الجزائري، إال أن حدوده تهعهدت ههذه 

الهمهنهطهقهة، إلهى مهنهاطهق أخهرى مهن 

الجزائر، ومن بين أهم شيوخها، نجهد 

عميد األغنية الشعبية، الحهاج مهحهمهد 

العنقى صاحب رائعة "الهحهمهد ا مها 

بقاش استعمار في بالدنا"، إلى جانب 

دحمان الحراشي وبوجمعة العنقهيهس، 

الهاشهمهي قهروابهي، وأسهمهاء كهبهيهرة 

 أخرى.

هو فهن فهلهكهلهوري األغنية ال دوية:  

يتميز بأدائه ولحنه ولباسه الهتهقهلهيهدي 

و الته الموسيقية، وتهقهرن الهدراسهات 

التاريهخهيهة ظهههوره بهتهاريهخ ظهههور 

األزجال والموشحات، حيث جاء إلهى 

هجريا. إال أن  4الجزائر في القرن الـ

هذه األغنية البدوية تتنهوع أيضها فهي 

كههل مههنههاطههق الههجههزائههر؛ حههيههث نههجههد 

األغنية البدوية الوهرانيهة فهي غهرب 

البالد الذي يععد "لخضر بن خهلهوف" 

و"حههمههادة وولههد الههزيههن" مههن أبههرز 

أعهمههدتههههها، واألغههنههيههة الشههاويههة ومههن 

أعمدتها "عيسى الجرموني" و"بهقهار 

حدة"، واألغنية البدوية الصهحهراويهة 

حيث يععد "خليهفهي أحهمهد" و"مهحهمهد 

عهبههابسهة" مهن أهههم كههبهارههها.أمها فههي 

األغنية البدوية للعاصمة الهجهزائهريهة 

التي تحتضنها مدينة بومرداس فيوجد 

الشيخ "محمهد الهبهومهرداسهي"، وفهي 

مهنهطههقهة الهقههبهائههل، نههجهد أن األغههنهيههة 

البدوية باللهجة القهبهائهلهيهة، ومهن أههم 

 روادها "سي محند أو محند".

قههى الييفيين َّاألنييدلسيييَّ:   الههمههوسههيهه

األندلسية هي الموسيقى الكهالهسهيهكهيهة 

بمنطقة المغهرب الهعهربهي، بهقهسهمهيهن 

دنيوي وديني متصل بمدائهح الهطهرق 

الصههوفههيههة؛ حههيههث نشههأ هههذا الههطههابههع 

باألندلس خالل الهعهصهر اإلسهالمهي، 

فهو ال يتقيد فهي الصهيهاغهة بهاألوزان 

والقوافي، والمعروف عن الموسيهقهى 

األندلسية الجهزائهريهة أنههها تسهتهعهمهل 

الههلههغههة الههعههربههيههة الههفههصههحههى.يشههيههر 

مختصون في الموسيهقهى األنهدلسهيهة، 

إلى أن الجزائر هي وريثة هذا الهنهوع 

الموسيقي العربي األصهيهل، بهعهد أن 

اسههتههقههر فههي الههجههزائههر بههعههد سههقههوط 

، فههأصههبههحههت 2490غههرنههاطههة سههنههة 

جزءا من الهوية الثقافية الهجهزائهريهة، 

هد  ويستدلون على ذلك بأن الجزائر تعهع 

 1البلد المغاربي الهوحهيهد الهذي ضهم 

مدارس فنية أندلسهيهة، وحهافهى عهلهى 

 أكبر عدد من نوبات هذا النوع.

من أشهر األلهوان الفن َّالق ائليَّ:  

الغنائية التقليدية فهي الهجهزائهر، الهتهي 

تلقى رواجا خارج منطقة القبهائهل، إذ 

يعسههتههمههد هههذا الههنههوع الههغههنههائههي مههن 

"مههوسههيههقههى أشههويههق"، حههيههث كههانههت 

بداياتها في خمسينيات القرن الماضي 

حتى السبعينيات، حينما قدم عهدد مهن 

مطربي هذه المنطقة أعماال موسيقهيهة 

كهالهسهيهكههيهة، حهيههث كهانهت الههمهغهنهيههة 

القبائلية "نوارة واحدة" من رواد ههذا 

النوع باللهجة القبائلهيهة.وبهعهد ظهههور 

الفنان "إيدير" الذي قدم أغنيهة "أفهافها 

ينوفا" التي انتشرت عالمهيها والهفهنهان 

الراحل، معهطهوب لهونهاس، والهفهنهان 

"لونيس  يت منقالت"، وانتقل الطابع 

القبائلي إلى مرحهلهة جهديهدة، كسهرت 

الحواجز المحلية والعالمية، بهكهلهمهات 

مسههتههوحههاة مههن واقههع الههجههزائههري 

السياسي واالقتصهادي واالجهتهمهاعهي 

 …والعاطفي

ييطييياي يييفييي األغهههنهههيهههة :   "الييفييين َّالس 

"السههطههايههفههيههة" نسههبههة إلههى مههديههنههة 

"سطيف" )شرق الجزائر( من أشههر 

األنواع الغنائية في الجزائر؛ إذ تحتهل 

المرتبة الثالثهة مهن حهيهث الشهعهبهيهة، 

حيث تعتمد على إيقاعات "الهزنهدانهي 

القسنطهيهنهي" و الت أخهرى جهديهدة، 

حيث تلقى رواجا كبيهرا فهي حهفهالت 

وأعههراس الههجههزائههريههيههن.ومههن أبههرز 

روادهههها "سهههمهههيهههر السهههطهههايهههفهههي"، 

و"بكاكشي الخير"، و"نور الدين بهن 

 أسهمت في وأسماء كثيرة  تومي"،
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الههحههفههاظ عههلههى الههنههوع الههمههوسههيههقههي 

 الجزائري التراثي.

هو نهوع غهنهائهي الفن َّالبياويَّ:  

"أمازيغي بربري"، تشتهر به منطقهة 

األوراس )شرق الجزائر(، حيث يععهد 

من الموسيقى الهجهزائهريهة الهتهقهلهيهديهة 

األصهههيهههلهههة، الهههتهههي تهههؤدى بههه لهههة 

"الهههقهههصهههبهههة" )نهههوع مهههن الهههنهههاي( 

و"البندير" )الهدف(.تسهتهمهد األغهنهيهة 

"الشاوية" كلهمهتههها مهن قصهائهد عهن 

الثورة التحريرية الجزائريهة ومهدائهح 

دينية، وقصائد عاطهفهيهة، حهيهث يعهعهد 

"عيسى الجرموني" رائد هذا الهطهبهع 

الغنائي الهتهراثهي، وههو أول عهربهي 

وقف في "أولهمهبهيهاد فهرنسها"، حهيهث 

أثار الجدل بهعهد أدائهه أغهنهيهة "إحهنها 

شاوية ال تهقهولهوا دلهو جهيهنها حهواسهه 

ونهههولهههوا" خهههالل فهههتهههرة االحهههتهههالل 

الفرنسي، ويقهصهد بهههذه الهجهمهلهة أن 

سكان الشاوية )يقصد نفسه وفهرقهتهه( 

لم يأتهوا إلهى بهاريهس مهذلهولهيهن، بهل 

جاؤوا من أجل النزهة واالسهتهجهمهام، 

وهي األغنية التي تسببهت فهي طهرده 

 من فرنسا.

 يونس بورنان

3582880231 
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فههي الههبههدايههة تشههكههلههت مههدرسههتههان 

األولى في تلمسان وتشتههر  عريقتان:

بـ"الغرناطي"، أما الثهانهيهة فهههي فهي 

قسنطينة عاصمة المالوف، أما ثهالهث 

هذه المدارس فهقهد بهرزت فهي وقهت 

متأخر في عاصهمهة الهبهالد وعهرفهت 

 باسم "موسيقى الصنعة".

يذكر أن ههذا الهطهابهع الهفهنهي، ظهههر 

ألول مههرة فههي األنههدلههس فههي الههقههرن 

على شهكهل نصهوص  الميالدي 22الـ

ههغههنههاة، تههرعههرعههت هههنههاو  أدبههيههة مع

واشتهرت باسهم الهمهوشهحهات، وههي 

تسمية مشتقة من وشها  الهمهرأة، أي 

ي هن والهمهرصهع بهاله له   الحزام المهز 

والههجههواهههر الههذي يضههفههي جههمههاال  

 وجاذبية  على من ترتديه.

ونهتهه ههذا الهفهن عهن الهتهزاوج بهيههن 

موسيقى النصارى أي الغناء الشعبهي 

ا قههبههل  اإلسههبههانههي الههذي كههان مههوجههود 

دخول المسلمين إلهى شهبهه الهجهزيهرة 

األيبيرية، والغنهاء والشهعهر الهعهربهي 

الذي قدم مهن الهمهشهرق عهنهدمها حهل 

المسهلهمهون بهبهالد األنهدلهس، لهتهكهون 

الموشحات بذلك أحد أبهرز الهجهسهور 

 الثقافية بين الشرق والغرب.

 تلمسان.. حاضنة الفن الغرناطي

أولى هذه المدارس التي تأسهسهت فهي 

الجزائر كانت في مدينة تلمسان كهمها 

قههلههنهها فههي السههابههق، فههتههأسههسههت هههذه 

المدرسة للمحافظة عهلهى ههذا الهفهن، 

حههيههث تههبههنههت مههدرسههة الههغههرنههاطههي 

للموسيقى األندلسية بتلمسان هذا الفهن 

واهههتههمههت بهههههذا الههمههوروث الههثههقههافههي 

فحهافهظهت عهلهى أصهالهتهه وواصهلهت 

 أعمال التجديد بداخله.

لقبت تلمسان بغرناطة إفهريهقهيها، فهقهد 

كانت أول والية جزائرية احهتهضهنهت 

الههفههن األنههدلسههي، وإلههى الههيههوم مهها 

هذه المدينة عاصمة الموسيهقهى  زالت

األندلسية الجزائرية ومهعهقهل الهعهديهد 

من الفنانين الذين ساهموا في الحهفهاظ 

على أصالة هذا الهفهن، وفهي تهفهتهحهه 

على الحداثة الموسيقية لهيهزاوج بهيهن 

 االثنين.

ترعرع هذا الفن األصيل في عاصمة 

الزيانيين مدينة تلمسان، فقد احتهضهن 

األهالي هذا الفهن األصهيهل بهنهغهمهاتهه 

ا من  وقصائده وتبنوه حتى صار جزء 

هويتهم الثقافية، لتجمع ههذه الهمهديهنهة 

بذلك بين سحر طبيعتههها ورقهة فهنههها 

 … الوافد الجديد

مرجع الموسيقى األندلسيهة  المالوف..

 في قسنطينة

فهي  تهلهمهسهان بعيد بعا الشهيء عهن

الشرق الجزائري، نجد مدرسة ثانهيهة 

اشتهرت بفن المالوف، حيهث أصهبهح 

ها لهلهمهوسهيهقهى  هذا الفن العريق مرجع 

األنههدلسههيههة فههي مههديههنههة قسههنههطههيههنههة 

الجزائرية، وههذا االسهم مشهتهق مهن 

كههلههمههة "مههألههوف" وتههعههنههي "وفههي 

للتقاليد"، ويتغنى هذا الفن بالهطهبهيهعهة 

وجمال المرأة والحب والفراق ضمهن 

 قصائد الشعر.

تعود أصول ههذا الهفهن وفهق مها ههو 

متداول وسط الباحثهيهن والهمهؤرخهيهن 

إلى مدرسة إشبيلية )عاصمة مهنهطهقهة 

أنههدلههوسههيهها بههوسههبههانههيهها(، وتههم إدخههال 

المألوف إلى قسهنهطهيهنهة عهن طهريهق 

المههاجهريهن األنهدلسهيهيهن إبهان حهكهم 

 الدولة العثمانية في الجزائر...

ة".. موسيقى العاصمة ندع   "الص 

أحهد األنهواع الهعهديهدة  الهفهن يعهد ههذا

للتراث الموسهيهقهي الهجهزائهري الهذي 

بههيههن الههنههوبههات الههكههامههلهههة  يههجههمههع

واالنههقههالبههات والههمههراجههع الشههعههبههيههة 

والهديههنههيههة، وهههو الشهكههل الههعههاصههمههي 

للموسيقى األندلسية، وقد بدأ هذا الفهن 

بههالههظهههههور بههعههد قههدوم الههمهههههاجههريههن 

األندلسيين، ال سيما القرطبائيين، إلى 

 الجزائر العاصمة.

تههأسههس هههذا الههفههن بههاألسههاس وتههمههت 

ممارسته بشهكهل أسهاسهي فهي الهمهدن 

الههكههبههرى فههي شههمههال الههبههالد وهههي 

الهههههههههههههههههعهههههههههههههههههاصهههههههههههههههههمهههههههههههههههههة 

ومستغانهم،  وشرشال والبليدة الجزائر

فضال  عهن بهجهايهة، وأخهذ ههذا الهفهن 

ا  طابع الهمهوسهيهقهى اإلقهلهيهمهيهة، نهظهر 

 لالنتشار الكبير الذي عرفه...

 عائد عميرة 

0082180232 
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فن الزرنة، الذي يهتهمهيهز بهكهونهه فهنها 

س شعبهيها وجهمهاعهيها، فهن قهديهم  يعمار 

تضرب جذوره فهي أعهمهاق الهتهاريهخ 

اإلسالمي، وتكونع رحلةع هذا الفهن قهد 

م، رغههم 8انههطههلههقههت حههوالههي الههقههرن 

ظهور  لة "الزرنة" أو "الغيدطة" قبل 

هذا التاريخ بكثير، لينتشرفي مختهلهف 

أقاليهم الهعهالهم اإلسهالمهي مهن أقصهى 

الشههرق إلههى أقصههى الههغههرب، مههن 

ورد فهي الصهيهن  سمرقند وإقليم األعويدغع

إلى تونس والهجهزائهر وفهاس مهرورا 

بالبلقان والهدول الهمهجهاورة لهمقهالهيهم 

اإلسالمية كجورجيا وأرمينيا والههنهد. 

إحدى الروايات الشعهبهيهة فهي مهديهنهة 

الههجههزائههر تههرد إحههدى الههمههقههطههوعههات 

ا في مجال الهزرنهة  يُّز  ا وت م  األكثر قِدم 

افد  هر  المحلية أو ما يععهرف بـه: "الهب هشد

"، وههي  اتد ك  ِمي" أو "نعوب ةد الّسد ج  األ عد

مقطوعة موسيقية شعبية اشتهههر بههها 

الفنان الشهير بهوعهالم تهيهتهيهش، إلهى 

عهد الخليفة العبّاسي هارون الرشيهد؛ 

وتحديدا إلى فترة قتل الوزيهر جهعهفهر 

الههبههرمههكههي وذويههه. يههقههال إن هههذه 

المقطوعة، أعدِخهلهتد عهلهيههها لهحهظهات 

الصمت الحزينة وأصبحت تقليدا منهذ 

هذا التهاريهخ. وإذا صهّحهتد الهروايهة، 

فون الخليفة الهعهبهاسهي، فهي صهبهيهحهة 

الههمههجههزرة الههتههي ارتههكههبههههها فههي حههق 

ههزفههت لههه الههمههقههطههوعههة  الههبههرامههكههة، عع

الموسيقية الصباحهيهة الهمهعهتهادة عهنهد 

وصوله للجلوس على العرش... لهكهن 

عناصر الجوق العسكري عهنهد رؤيهة 

علاقا عهلهى حهدِّ  رأس جعفر البرمكي مع

رأس سيف الجالد الذي قهطهع رأسهه، 

تأثروا وبكوا واختنقوا ببهكهائهههم، فهلهم 

يتمكنوا من النفخ في  التهم ولهم يهبهق 

يعسهمهع مهن أداء الهجهوق سهوى قههرع 

الطهبهول، الهذي كهان يهغهطهي بهعها 

الشهقات، ثم يعهود الهعهازفهون لهلهنهفهخ 

لينقطعوا عنه عندما يتعذر عليهم ذلك 

هيهت  همِّ بسبب البكاء أو التأثر. لهذلهك سع

هذه المقطوعة منذ ذلك العهههد "نهوبهة 

"، كما تقول الرواية الشعبيهة،  اتد ك  الّسد

وانههتههشههرت فههي الههعههديههد مههن أقههالههيههم 

اإلمبراطورية اإلسالمية وبلغت حتهى 

الجزائهر. تشهيهر الشهواههد والهوثهائهق 

التاريخية إلى أن الزرنة كانت تتهمهتهع 

في الهوسهط االجهتهمهاعهي الهجهزائهري 

بمكانة أهم مما هي علهيهه حهالهيها، بهل 

كانت أساسية داخل مؤسسة الهجهيهش. 

وكانت في الهعهههد الهعهثهمهانهي أسهاس 

الموسيقى العسكهريهة إلعهالن سهاعهة 

االستيقاظ صباحا واإلشارة إلى موعد 

رفع الهرايهة ولهمهرافهقهة وتهيهرة سهيهر 

الجنود، وغيرها من النشاطهات الهتهي 

تههحههتههاج الههمههؤسههسههة الههعههسههكههريههة إلههى 

اإلعههالن عههنههههها بههوشههارات صههوتههيههة 

موسيقية. كما استععهمهلهت الهزرنهة فهي 

أداء األناشيد الوطنية وكانت عنصهرا 

من عهنهاصهر االحهتهفهاالت الهرسهمهيهة 

وشبه الهرسهمهيهة الهتهي تهأخهذ أحهيهانها 

لضخامتها طهابهع  الهمهههرجهان مهثهلهمها 

ههتدههِن الههداايد  حههدث فههي االحههتههفههال بِههخ 

مصطفى باشا ابدن يده الهبهكهر، ابهراههيهم 

م حسهب 2846)المتهوفهي فهي الهعهام 

هنري كالين( وأخيه، في نهاية القرن 

م...الزرنة التي 29م وبداية القرن 28

عرفت ازدهارا في جزائر ذلك العههد 

مرفوقة بالضرب على الهطهبهل ألنههها 

كانت موسهيهقهى الهنهظهام الهحهاكهم فهي 

قصههبههة الههجههزائههر وحههيههث كههانههت 

يدط ة"  لة جنهود اإلنهكهشهاريهة فهي  "الغ 

الجزائر كما في الهبهاب الهعهالهي وفهي 

مههخههتههلِههف أقههالههيههم اإلمههبههراطههوريههة 

العثمانيهة. ويهقهال إن الهداي حسهيهن، 

 خر دايات الجزائر العهثهمهانهيهة، كهان 

كل أسبوع بعد صالة الجمعهة يهخهرج 

إلى شوارع مدينة الهجهزائهر الهعهتهيهقهة 

ن اِجياة من  رد مرفوقا بجوق كبير من الزُّ

القصبة العليا إلى أسفل المدينة باتجهاه 

جامع كتشاوة في موكب كبهيهر لهتهفهقهد 

أحههوال الههبههلههد والههرعههيههة. وحضههرتد 

الزرنة بقوة في المؤامرات السيهاسهيهة 

بدك االنقالبات الهعهسهكهريهة. ولهعهل  وح 

أقل هذه المؤامرات التي وقعتد عهلهى 

أنغام وإيقاع الزرنة والطبل تلك الهتهي 

أعطيح بها بأحد أعظم بايات الهجهزائهر 

وهو صالح بهاي، الهذي عهنهدمها قهرر 

الهداايد مهحهمهد بهن عهثهمهان بهاشها فههي 

م الهتهخهلهص مهنهه 28منتصف القرن 

خوفا من منافسته السياسية وإمهكهانهيهة 

طمعه في السلدطنة على الجزائريهيهن،   

ههح لههه بههذلههك خههالل زيههارة الههبههاي  لههما

نهوش" إلهى  السنوية الرسمية لـه: "الهّدد

مدينة الجزائر...وكان تلميحا موسيقيا 

بههدنههو أجههلههه عههنههدمهها أمههر بههعههزف 

 الزرناجيين األغنية الشهيرة 

الزرنة و الزرناجية في 

 الجزائر

 0203، جانفي  31-31العدد 

 ملف
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ف عهنهد  "ال حال يددوم..." الهتهي تعهعهز 

سقوط باشا بالعزل أو بهالهقهتهل وقهدوم 

 خر. وبهعهد أداء "ال حهال يدهدوم..."، 

كان مصير البايد صالح قد تقرر قهبهل 

أن يعرِسل  الهداي مهحهمهد بهن عهثهمهان 

وراءه مههن يههأتههيههه بههرأسههه....ويههكههفههي 

الرجوع إلى أغنية "...قهالهوا الهعهرب 

هالعهه..."  ال  م  ال حد و  طعوا ص  قالوا...ما ن عد

الشهيرة في قسنطهيهنهة بشهكهل خهاص 

وفههي الههعههام إلههى يههومههنهها الههحههاضههر...

م، عههنههد انههكههسههار الههحههمههلههة 2816

االستعمارية الفرنسيهة عهنهد مشهارف 

مهديهنهة قسهنهطهيهنهة، شهرق الهجهزائهر، 

بفضل المقاومة الشرسة التي استقبلها 

بها أهل المنطقة تهحهت قهيهادة الهحهاج 

م(، 2852  –م 2789أحههمههد بههاي )

كانت الزرنهة مهن بهيهن أبهرز تهوابهل 

االحتفاالت العارمة التي عمتد مديهنهة 

الصخهور والهجهسهور تهحهت إشهراف 

 الحاج أحمد،  خر بايات الجزائر...

 فوزي سعد هللا

2283080231 
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لكل جيل قديم أو جهديهد ذاكهرة فهنهيهة 

وجمالية، يحتمي بها من رتابة الحيهاة 

اليومية، يرنو إليها كالطفل سعهيهدا  أو 

حههزيههنهها ، لههيههنههسههه مههعههههها ضههربهها  مههن 

النوستهالهجهيها الهخهفهيهة السهاحهرة عهن 

طريق الموسيقى، بهمها ههي تهجهمهيهل 

خاّلق للهطهبهيهعهة الهبهشهريهة وتهههذيهب 

للنفس أمام الرجات التي يتعرض لهها 

 الجسد، تجاه الواقع العهربهي الهبهائهس.

 

دورا   الهذاكهرة وفي هذه الحالة تهلهعهب

كبيرا  بوصفها موطهنها  وخهزانها  فهنهيها  

وجهمهالههيها  ال يهنهضههب، لهكههن عهمههلهيههة 

االستعادة ال تكاد تخلو من بهراءة، إذ 

تتدخل فيها هواجس أكثر من جمالية، 

بل سياسية وأيديولوجهيهة، مها يهجهعهل 

عا  حسب  الذوق الموسيقي مفهوم متنوِّ

حسهاسهيههات الههفهرد الهفهنههيهة وتهكههويهنههه 

وخلفيااته المعرفية التي تؤسس بهدون 

 وعهي مههنهه لههجههوههر هههذا االخههتههيههار.

 

وبما أن الموسيهقهى الهعهربهيهة تهنهقهسهم 

بشكل مضمر بين الرسمية والوطنهيهة 

التي تحهبههها األنهظهمهة والهمهؤسهسهات 

السياسية، ألنها موسيهقهى جهامهدة وال 

تحرو أية حساسية تجاه هذه السلطهة، 

وتهعههمههل بشهكههل خههفهي عههلههى تههأجههيههه 

وهجها داخل المجتمع، لتصبح عالمة 

وجود على جيل، ومهوسهيهقهى أخهرى 

هة،  "شعبية" منتفهضهة ومهحهتهجا

تنمهو فهي مهنهاطهق االحهتهجهاج 

المغبونة، مثل موسيقى الراي، 

خاصة في المنطقة الواقعة بين 

والشرق المغهربهي.  الجزائري الغرب

وإن كههان هههنههاو صههراع قههائههم عههن 

المهوطهن األصهلهي لهفهن الهراي بهيهن 

الجزائر والمهغهرب، والهذي يصهعهب 

معرفته، وإن كهانهت الهخهصهوصهيهات 

الجزائرية واضهحهة عهلهى مهوسهيهقهى 

الراي، لكن مهع ذلهك تهبهقهى عهمهلهيهة 

 اإلثبات صعبة علميا .

تعّد سنوات الهتهسهعهيهنهيهات الهمهرحهلهة 

داخهل الهجهغهرافهيها  لفن الهراي الذهبية

المغاربية، إذد تميزت بانتشار سهاحهق 

ألعالمه داخل الهمهغهرب والهجهزائهر، 

وانههتههشههر صههداه إلههى بههلههدان عههربههيههة 

أسههمههاء مههن قههبههيههل حسههنههي  أخههرى.

ونصههرو وخههالههد ومههامههي، ال يههمههكههن 

للمرء نسيانها إلى اليوم، لهمها قهدمهتهه 

للساحة الغنائية المغهاربهيهة فهي فهتهرة 

شهدت نوعا  من السهكهون والصهمهت 

نتيجة المعركة حامية الوطيس خهالل 

السبعينيات المشتدة بين التقلهيهد بهدعهم 

من السلطة والقوى التقدمية الحهداثهيهة 

المناهضة لكل سلفية تقليدية. وبالتالي 

شكلت هذه المرحلة ما يشبه مراجهعهة 

 واستراحة للمغرب. 

مع انخفاض سلطة الرقابة التي كانت 

تههمههارسههههها الههدولههة عههلههى الههفههنههانههون، 

انههفههجههرت مههوسههيههقههى الههراي خههالل 

الههتههسههعههيههنههيههات بههحههريههة مههطههلههقههة 

وبموضوعات كانت في الغالب حهول 

الحب والمهرأة والشهتهات والهحهرمهان 

والهجرة وغيرها من الهمهوضهوعهات 

التي لههها عهالقهة بهالهفهرد الهمهغهاربهي 

وجرحه وألمه. كما أن هجهرة بهعها 

المغنين لهذا الهلهون الهغهنهائهي صهوب 

الخارج ساهمت في تدويل فن الهراي 

وجعل موسيقاه عالمية، بدل الهتهقهوقهع 

داخل الهوية المغاربية، منذ مهرجهان 

بهبهاريهس،  2987الراي الشهير سنة 

ا بسهبهب اآلالت الهحهديهثهة ذات  وأيض 

النفس الريفي واإليهقهاع السهريهع لههها 

والقهريهب مهن الهمهوسهيهقهى الهغهربهيهة 

وتهههمهههوجههههههها، ههههذا إضهههافهههة إلهههى 

الخصوصيات الجمالية للنص الغنائي 

وسهههههولههة فهههههمههه وارتههبههاطههه بههفهه ههة 

مخصوصة من المجهمهع الهمهغهاربهي، 

وهي الشريحة المسحوقة الثائرة على 

الههعههادات والههتههقههالههيههد الههمههوروثههة عههن 

 االستقالل. 

موسيقى الراي... ذاكرةٌ حيّة ال يصي ها 

 النسيان
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شكلت موسهيهقهى الهراي ذاكهرة حهيهة 

لجيل بأكمله في المغهرب، ومها تهزال 

ع إلى اليهوم بهدرجهات مهتهفهاوتهة،  م  تعسد

لكن تأثيرها لم يضهعهف عهن تهنهشه هة 

جههيههل بههأكههمههلههه سههيههاسههيهها  وثههقههافههيهها . 

والسهرات التاريخيهة الهتهي شهههدتههها 

مههديههنههة الههدار الههبههيههضههاء والههربههاط 

ومراكش لمهوسهيهقهى الهراي ال تهزال 

صههورههها شههاهههدة عههلههى ذاكههرة لههن 

 يطويها النسيان.

وبالتالي فهون أصهدق األغهانهي عهبهر 

تاريخ الموسيقى العربهيهة، ههي الهتهي 

ظلت مهرتهبهطهة بسهيهاقههها الهتهاريهخهي 

واالجههتههمههاعههي الههذي أفههرزههها، مههثههل 

الراي في وهران بهالهجهزائهر ووجهدة 

بشرق المغرب. لكن مهع بهدايهة سهنهة 

ستأخذ موسيقى الراي مسهارا   0222

 خر نحو الحضيا، بهبهروز أسهمهاء 

جديدة لهم تسهتهطهع أن تهطهور الهراي 

على مستوى الكلهمهات واألنهغهام، بهل 

فقط على مستوى اآلالت وإيقهاعهاتههها 

المختلفة، ما جعلها تأخذ طابع الترفيه 

واالستهالو، ثم إن منطلقهاتههها ظهلهت 

بدون هوية مجتمعية وكهأنههها تهعهبهيهر 

عن واقع  خر، ال عالقة له بالمجتمهع 

 المغربي. 

 أشرف الحسامي

0182080202 

 0203، جانفي  31-31العدد 

 ملف

فاألغنية الشهاويهة عهلهى مهر الهزمهان 

كانت و ال تزال ذات رمزيهة خهاصهة 

بهمههنههطههقهة األوراس و بهبههاقههي ربههوع 

الوطن و أن عميدي األغنية الشهاويهة 

عيسى الجرمونهي وبهقهار حهدة خهيهر 

دليل على قامات صنعت مجد األغنية 

الشاوية و عرفت بها في محافل علهى 

 الصعيد الوطني و في الخارج.

فالجزائريون و إن أطربتهم الهطهبهوع 

الموسيقية على إختالف مشاربههها إال 

أن لههمغههنههيههة الشههاويههة و الصههوت 

الشاوي قيمة خاصة فهي أفهراحهههم و 

 مناسباتهم.

وأكههد فههي هههذا السههيههاق عههلههي و هههو 

ستيني إبن مدينة خنشلهة أن ال غهنهى 

األغهنهيهة الشهاويهة الهقهديهمهة   لهم عن

خاصة و العصرية منها بصفة عهامهة 

إيهقهاع  لهتهي   في منهاسهبهاتهههم نهظهيهر

"الههقههصههبههة" و "الههبههنههديههر" الههلههذيههن 

يصههنههعههان جههوا خههاصهها و يههدفههعههان 

لهلهرقهص دون أن يشهعهر،   المستمهع

الفتا إلى أنه يكن حبا لمغنية الشاوية 

يسههتههغههنههي عههن   الههعههصههريههة فههيههمهها ال

األغنية القديمة التي تطربه بكلهمهاتههها 

تعلقهه   ذات المعنى القوي، معبرا عن

باألغنية الشاوية القهديهمهة و الهجهديهدة 

بههالههمههقههولههة الههدارجههة 

"الجديد حبو والقهديهم 

 ال تفرط فيه" ...

ويههعههتههقههد األسههتههاذ و 

الباحث في التاريخ و 

التراث األمهازيهغهي مهحهمهد الصهالهح 

أونيسي، أن األغنية الشاوية تملك كل 

مقومات النجا  لكن الواقع غير ذلهك 

وبالتالي مثلمها أردف الهبهاحهث فهههي 

تحتاج إلهى كهثهيهر مهن اإلرادة حهتهى 

تبرز أكثر في الساحة الفنية وتستعهيهد 

 مكانتها التي كانت عليها.

ويرى األستاذ أونيهسهي فهي األغهنهيهة 

الشاوية األوراسية طهابهعها ذو جهودة 

وقوة نص و كلهمهات. و يهعهيهب ذات 

المهتهحهدث بهالهمهقهابهل عهلهى األغهنهيهة 

كهتهابهة   الشاوية تساههل مهؤديههها فهي

نصوصها و قصائدها المغهنهاة فضهال 

عن انتقاده فهي مهعهرض كهالمهه أداء 

الفنانين الجدد الذين يغيب اإلبداع عن 

طموحاتهم الفنية، إذ بدل أن يهكهتهبهوا 

الشاوية فههم مهكهتهفهون فهقهط   لمغنية

بوعادة األغاني التراثية القديمهة الهتهي 

أبههدع فههي تههألههيههف نصههوصههههها  نههذاو 

عيسى الجرموني و بقار حهدة و مهن 

بعدهم الفنان قدور اليهابهوسهي وعهلهي 

غيالني والطاهر اليعقهوبهي والسهعهيهد 

جريدي وغيرهم كثير، إستنهادا لهذات 

 الباحث.

ويرى األستاذ أونيهسهي فهي األغهنهيهة 

الشاوية األوراسية طابعا ذو جهودة و 

قوة نص وكلمات . وينتقهد بهالهمهقهابهل 

تساهل مؤديها في كتابة نصوصهها و 

قصائدها المغناة فضال عن انتقاده في 

معرض كالمه  داء الهفهنهانهيهن الهجهدد 

الههههذيههههن يههههغههههيههههب االبههههداع عههههن 

الفنية، إذ بدل أن يهكهتهبهوا   طموحاتهم

لمغنية الشاوية فهههم مهكهتهفهون فهقهط 

بوعادة األغاني التراثية القديمهة الهتهي 

أبههدع فههي تههألههيههف نصههوصههههها  نههذاو 

عيسى الجرموني و بهقهار حهدة ومهن 

بعدهم الفنان قدور اليهابهوسهي وعهلهي 

غيالني و الطاهر اليعقوبي والسهعهيهد 

 جريدي وغيرهم كثير ...

0682180238 

األغنية الباوية... تراث يعود آلالف 

 السنين ي حث عن تثمين
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سهههلهههيهههلهههة األغهههنهههيهههة األنهههدلسهههيهههة 

التي امتزجت مع المهدائهح  الكالسيكية

النبوية، ولدت ونشأت وتطهورت فهي 

األحياء الشعبية بالعاصمة الجزائرية، 

تنهقهل ههمهوم الهبهسهطهاء وتهعهبهر عهن 

وجههعهههههم ومههعههانههاتهههههم، إنههههها أغههنههيههة 

"الشعبي" الجزائرية، في هذا التقرير 

يههأخههذكههم "نههون بههوسههت" فههي جههولههة 

هذا الفن الهجهزائهري الهذي ال  لمعرفة

يحمل المعنى نفسه لمغنيهة الشهعهبهيهة 

 في باقي الدول العربية.

 في حي القصبة العتيق

فههي أربههعههيههنههيههات الههقههرن الههمههاضههي، 

عهلهى يهد  تأسست موسيقى "الشعبهي"

(، 2927-2978الحاج محمد العنقا )

بههحههي الههقههصههبههة الههعههتههيههق فههي مههديههنههة 

الجزائر، العاصمهة، الهتهي أصهبهحهت 

ا مههن الههتهههراث الههمههوسههيههقهههي  جههزء 

وأحد أهم األشكهال الهفهنهيهة  الجزائري

 المنتشرة في هذا البلد العربي.

كهانههت تههعهرف فههي بههدايهاتهههها األولههى 

بههتههسههمههيههة "الههمههديههح" و"الههمههغههربههي" 

ا، ثم أصبحت تسمى  والمغيربي" أيض 

، 2946"الشعهبهي" بهدايهة مهن سهنهة 

بهعهد أن خهلهدهها  لتشتههر بهههذا االسهم

عمالقة من المطربهيهن الهذيهن جهعهلهوا 

منها فن ا عريق ا يمثل صهوت الشهعهب، 

على اعهتهبهار أنههها 

تههحههاكههي يههومههيههاتههه 

وتصهههف الهههواقهههع 

المعيهشهي لهه، مهن 

خالل القصائد التي 

تههتههغههنههى بههأفههراحههه 

وأحههزانههه، وتههعههبههر 

عهههن أحهههاسهههيهههسهههه 

ومشاعره، ليتمكن هذا الهنهوع الهفهنهي 

األصيل في فتهرة وجهيهزة مهن كسهب 

 واسع. جمهور

يعتبر هذا الفهن مهن بهيهن الهتهنهوعهات 

الغنائية الناتجهة عهن تهطهور الهتهراث 

الغنائي والموسيهقهى األنهدلسهيهة الهتهي 

نقلها المهاجرون األندلسيون إلى مدن 

الهمهغهرب الهعهربهي بهفهضهل تهوطهيهنههه 

وتكييفهه مهع الهتهراث الهمهحهلهي لهههذه 

المدن والموروث عن حقبة تاريهخهيهة 

 قديمة.

ا مهن  ا بارز  تعتبر هذه الموسيقى جزء 

التي تميزها عن  الجزائرية الشخصية

بههاقههي الشههخههصههيههات األخههرى سههواء 

ها مهن  العربية أو الغربية، وجزء مههم 

التراث الجزائري الذي يحمل رسائهل 

كثيرة كتبها أشخاص عاشوا تهجهارب 

مختلفة ومراحهل مهمهيهزة فهي تهاريهخ 

البالد، فنهقهلهوا بهمهوسهيهقهاههم ظهواههر 

 معينة عاشوها في مجتمع عريق.

وقد عرفت هذه الموسيقى التي تجمهع 

بين الموسيقهى الهعهربهيهة واألنهدلسهيهة 

وتقليد الشهعهر الشهفهوي واإليهقهاعهات 

البربرية، ذروتههها فهي خهمهسهيهنهيهات 

القرن الماضي في الهقهصهبهة السهفهلهى 

حول الكنيس الكبير وفهي بهاب الهواد 

والمرفهأ حهيهث كهان يهتهجهاور عهرب 

ويهود وسكهان مهن مهنهطهقهة الهقهبهائهل 

 ومالطيون وإسبان وإيطاليون.

 احتضنته المقاهي

ترتكز مهوسهيهقهى الشهعهبهي عهلهى مها 

يهتهمهيهز  يسمى بالشعر الملحهون الهذي

بطول القصيدة، حيث يتكون بعهضههها 

بيت ا، مما يطيل األغنية التي  252من 

دقهيههقههة، وتههتهمههيههز  42قهد تصهل إلهى 

بهاإليهقهاع الهمهأخهوذ  موسيقى هذا الفن

فهههي مهههعهههظهههمهههه مهههن الهههمهههوسهههيهههقهههى 

مههن بههيههنههههها "بههورجههيههلههة"  األنههدلسههيههة

و"مسههامههعههي" و"رومههيهها"، مههن أهههم 

 الت هذه الموسيقى )وتريهة وأخهرى 

والهقهيهتهارة  نقرية أو إيقاعية( الهكهمهان

والمهنهدول  والدربوكة والزرنة والطر

التي تعتبهر مهن الهتهراث الهمهوسهيهقهي 

 الغنائي المضبوطة علمي ا.

وتسمى أماكن تأدية موسيقى الشعهبهي 

هها  "الههمههحههشههاشههات" كههمهها تسههمههى أيض 

"الههدبههكههيههات" كههونههههها مههوجههودة فههي 

الطابق السفلي، وههو مهكهان مهزدوج 

ا  الوظيفة بين النهار والليل فهو نهههار 

عبارة عن مقهى، ويتحول فهي الهلهيهل 

لممهارسهة الهمهوسهيهقهى، ويضهم  الت 

موسيقية عديدة ويعتبهر مهكهان ها لهلهقهاء 

"الحشايشية"، ومن أشهههر الهمهقهاههي 

الههتههي احههتههضههنههت هههذا الههفههن مههقهههههى 

"مههالكههوف"، ويههلههقههب رئههيههس فههرقههة 

"الشعبي" بـ"الشيهخ" بهغها الهنهظهر 

 عن سنه. 

 عائد عميرة وحفصة جودة

3383080231 

 فن َّالبع يَّ في الجزائر.. كيف يع ر ال سطاء عن همومهم؟

 0203، جانفي  31-31العدد 

 ملف
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اإلمزاد والتيندي،  لتان مهوسهيهقهيهتهان 

في الهجهزائهر،  محّرمتان على الرجال

صنعتهما المرأة الطوارقية من أوانهي 

البيت في الصحراء. وأصبحهت تهقهدِّم 

فيهما وجبات من الموسيهقهى الهدسهمهة 

ا.  حزن ا وفرح 

 لتا اإلمزاد والتيهنهدي تهخهتهّص بهههمها 

مجتمعهات الهطهوارق فهي الصهحهراء 

الجزائرية وشهمهال مهالهي والهنهيهجهر، 

كههلههتههاهههمهها مصههنههوعههتههان مههن أوانههي 

منزلية؛ األّولى من قد  لشرب الماء، 

والثانية من وعاء  خشهبهي مهخهّصهص 

 لطحن الحبوب، ولكل منهما حكاية.

 اإلمييييييييييييييزاد األ ييييييييييييييييييييييييييييير

تقول األسطورة إن أّي رجهل يهعهزف 

اإلمزاد ستحّل عليه اللعنة؛ فهذه اآللهة 

ا؛ لههها  الموسيقية تشبه الهربهابهة كهثهيهر 

وتر واحد مصنوع مهن ذيهل الهخهيهل، 

ا من القرع المجهفّهف،  بطنها يشبه قدح 

يغطّى بجلد مهاعهز أو غهزال، ويشهّد 

بخيوط إلى ظهر اآللة، ويّشهد وتهرهها 

إلى عود يثبّت على طرفها، ويهعهزف 

عليها بقوس خشبي له وتر من شهعهر 

ا، وتصدر موسيقى حزينة  الخيل أيض 

ورقيقهة وههادئهة ههدوء طهبهائهع أههل 

 الصحراء.

ههههنههها، يهههؤّكهههد 

الصههههههههّديهههههههههق 

خههتههالههي، أحههد 

أعضاء جمعية 

"أنههههههههههقههههههههههذوا 

اإلمزاد" الهتهي 

تههأّسههسههت فههي 

، أن 0221

الهفههضهل يهعههود 

لهذه الهجهمهعهيهة 

ولمؤساستها فريدة سالل، والتي كانت 

فهي  خهر زيههارة لههههها لههزعهيههم قهبههائههل 

الههطههوارق "الههمههنههوكههال"، وعههرضههت 

عليه مساعدتها؛ فأجابها بأنه ال يهريهد 

شي  ا سوى إنقاذ اإلمزاد الذي شهارف 

على الزوال. يوضح المتحّدث أن هذه 

الموسيقى اختفت بهالهفهعهل، ولهم يهبهق 

سوى عازفة طاعنة في السن اسهمههها 

أالمين خولن؛ فقاموا بهاالتصهال بههها 

والتنسيق معها بعد تأسيس الجمهعهيهة، 

وذلك من أجل تدريب فتيات المنطهقهة 

 على عزف اإلمزاد... 

 اليييتييييييينيييدي لييييعييي   اليييميييرضييييى

التيندي  لة موسيقية شعهبهيهة مهتهداولهة 

في منطقهة تهمهنهغهسهت، ويهعهزف فهي 

األفرا  واألعياد الدينية مثهل الهمهولهد 

ها فهي بهعها  النبوي، تعسهتهعهمهل أيض 

الههطههقههوس الههروحههانههيههة وطههرد الههجههن 

وشفاء المرضى من المّس. هنا، يقول 

مولود فرتوني، الهمهسهتهشهار الهثهقهافهي 

بمديرية الثقافة في واليهة تهمهنهغهسهت، 

أن الههتههيههنههدي لههههها عههّدة اسههتههعههمههاالت 

بهحهسههب الهثههقهافهة الشهعههبهيهة لهمهنههطهقههة 

األهقار، فهي تعستخدم لشفاء المرضى 

المصابين بالمّس حسهب االعهتهقهادات 

هها  السههائههدة، ويههقههرع الههتههيههنههدي أيض 

لههلههمههصههابههيههن بههلههدغههات الههعههقههارب 

واألفاعي، وللشباب حين يصلون سّن 

البلوغ، وللعائد من السهفهر، ولهلهمهرأة 

الههتههي انههقههضههت عههّدتههههها وتسههّمههى 

"تونغالهت"، أو مها يشهبهه احهتهفهالهيهة 

الهههتهههفهههّرغ واالسهههتهههعهههداد لهههلهههزواج. 

والمعروف أن المرأة المطلّقة في هذه 

 المنطقة أكثر طلب ا من الفتاة البكر.

ومن الهمهنهاسهبهات الهتهي يعهقهرع فهيههها 

ا، بحسب فهرتهونهي، ههي  التيندي أيض 

رقصة الِجمهال؛ إذ يهعهزف الهتهيهنهدي 

لههلههجههمههال فههي الههمههواسههم الههفههرجههويههة، 

فتطرب لهه الهِجهمهال وتهحهوم حهولهه، 

وتسّمى هذه الرقصة باللغة الطهارقهيهة 

"إيلوغان"، كما تعقرع طبول التيهنهدي 

في مناسبات أشبه باختيار ملكة جمال 

الحّي أو القبهيهلهة فهي السهابهق، أو مها 

يسههمههى بههاخههتههيههار رأس الههنههعههامههة؛ إذ 

تختلف تسهمهيهات ههذه الهطهقهوس مهن 

 منطقة إلى أخرى.

تعود جذور موسيقى التينهدي، حسهب 

الباحث بادي بيدا، وهو شقيق مهغهنّهيهة 

التيندي المعروفة فهي الهمهنهطهقهة اللهة 

، حهيهث انهتهقهل 2915بادي، إلى سنة 

التيندي من مهنهطهقهة الهطهاسهيهلهي فهي 

الصهحهراء الهجهزائههريهة إلههى مهنههطهقههة 

األهقار، بعهدهها رحهل الهتهيهنهدي إلهى 

مالي والمناطق المجاورة لههها، وعهاد 

بشههكهههل أكهههثههر جههودة فههي نههههههايهههة 

السبعينات، ومنذ ذلهك الهحهيهن تهعهّدت 

استخهدامهاتهه االحهتهفهالهيهة والهطهقهوس 

 المرتبطة به في مجتمعات الطوارق.

 نصر الدين حديد
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تزخر والية تندوف بهتهنهّوع الهطهبهوع 

الثقافية التي تشهّكهل فسهيهفهسهاء بهههيّهة 

تزيّن المشهد الفني بهالهواليهة، وتضهع 

المواطن التندوفي أمام موروث ثقافي 

مادي والمادي غني، هو نِتاج اندماج 

ثقافي عربي أمازيغي إفريقهي بهحهكهم 

الموقع الجغرافي للمنطقة التي تشهّكهل 

بههّوابههة الههجههزائههر عههلههى دول غههرب 

إفريقيا  .موسيقى الهقهنهاوي والهديهوان 

وغيهرههمها مهن األلهوان الهمهوسهيهقهيهة 

اإلفريقية التي ال يمكن أن يهكهون لههها 

 «القمبري»وجود دون استحضار  لة 

التي يتفنّـن الشاب سهالهم كهابهوس فهي 

صناعهتههها يهدويها، والهذي فهتهح بهاب 

للحديث أكثر عهن  «الشعب»ورشته لـ

يوميات فنان تندوفي يعهتهز بهانهتهمهائهه 

 اإلفريقي.

الشعب: في البدايهة، مهن ههو سهالهم  -

 كابوس؟ وما مجال نشاطه الفني؟

الفنان سالم كهابهوس: سهالهم كهابهوس  

شاب من والية تندوف، فنان موسيقي 

وصههانههع  الت مههوسههيههقههيههة تههقههلههيههديههة، 

امتهنت هذه الحرفة عن حهب بسهبهب 

، ههذا «الهقهمهبهري»تعلقي الكبير ب لة 

الشغف دفعنهي إلهى تهوسهيهع نشهاطهي 

الحرفي ليشمهل صهنهاعهة كهل اآلالت 

الموسيقية التقليدية بهاسهتهخهدام الهجهلهد 

والخشهب .شهاركهت فهي الهعهديهد مهن 

الصهههالهههونهههات الهههدولهههيهههة الهههخهههاصهههة 

بالحرفيين، وكانت لي إسهههامهات فهي 

األسابيع الثقافية التي كانت تقام بشكل 

دوري، كما نظّمت معارض للتعريف 

باآلالت الموسيقية التقليديهة وجهوالت 

فنية غنائية فهي الهعهديهد مهن واليهات 

الوطن. مّكنتني موهبتي في صهنهاعهة 

اآلالت الههمههوسههيههقههيههة الههتههقههلههيههديههة 

واختصهاصهي فهي الهمهوسهيهقهى 

التقليدية اإلفريقيهة إلهى تهكهويهن 

وتههخههريههه الههعههديههد مههن الههفههرق 

الشبانية بالوالية، على أمهل أن 

نههحههافههى عههلههى هههذا الههمههوروث 

 الفني من الضياع.

؟:  القمهبهري ههو «القمبري»ما هو  -

 لة موسيقية وترية وفي نفهس الهوقهت 

إيقاعية، يتكون من ثالثة أجهزاء ههي 

الحوض، العصا والجلد قهبهل إضهافهة 

الجزء الرابع والهمهههم وههو األوتهار، 

 «القمبري»ويختلف عدد األوتار في 

حسب نوع االيقاع والموسيقى المهراد 

 عههههههههههههههههههههههههزفههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها.

أصول اآللة إفريقية محا، وههي ال 

 «الههتههيههديههنههيههت»تههخههتههلههف عههن  لههة 

الموريتانية مهع اخهتهالف بسهيهط فهي 

نوع الموسيقى، ونهحهن نهعهمهل عهلهى 

التعريف بالقمبري باعتباره جزء مهن 

الهوية الثقافية للجهزائهر، إلهى جهانهب 

اآلالت الموسيقهيهة األخهرى الهتهي لهم 

 تحظى بقدر كاف  من األضواء.

هل تتلهقّهى صهعهوبهات فهي تسهويهق  -

مههنههتههجههاتههك مههن اآلالت الههمههوسههيههقههيههة 

التّقليدية؟:  تندوف ملتزمة بهالهطّهبهوع 

الموسيقية التقلهيهديهة سهواء مهوسهيهقهى 

الههقههنههاوي والههديههوان أو الههمههوسههيههقههى 

الهحهسههانهيههة أو الههطهبههوع الهمههوسهيههقهيههة 

األخرى، وأنا حاليا  أجد صعهوبهة فهي 

التكفل بالكم الهائل من الطلبهات، ألّن 

صناعتي له الت تهتهم بشهكهل يهدوي 

تقليدي، وتأخذ مني وقتا  طويال  إلتمام 

اآللة الواحهدة بسهبهب حهرصهي عهلهى 

الدقة واإلتقان في صناعتها وتقديمههها 

 لههههلههههزبههههون فههههي أبهههههههههى حههههلههههة.

تأتيني طلبات كثيهرة مهن زبهائهن مهن 

مختلف األعهمهال مهن داخهل الهواليهة 

وخارجها، فهناو إقهبهال كهبهيهر عهلهى 

أو اآلالت  «الههقههمههبههري»اقههتههنههاء  لههة 

الموسيقية الهتهقهلهيهديهة األخهرى، فهمهن 

الزبائن من يقتني اآللة للعزف عليها، 

وهناو مهن يهجهعهل مهنههها جهزءا  مهن 

 ديكور البيت التقليدي.

هل المواد األوليهة الهتهي تهدخهل فهي -

صههنههاعههة هههذه اآلالت مههتههوفّههرة فههي 

 «الهقهمهبهري»الّسوق المحلية؟:   لهة 

وغههيههرههها مههن اآلالت الههمههوسههيههقههيههة 

التقليدية تحهتهاج إلهى قهدر كهبهيهر مهن 

اإلتقان، خاصة إذا كانهت صهنهاعهتههها 

تتم بشهكهل يهدوي، وههذا مها يهفهرض 

عليها الحرص على إيجاد مواد أوليهة 

تليهق بهمهكهانهة اآللهة، غهيهر أّن واقهع 

الوالية وبعدها عن مصادر الهتهمهويهل 

جعلنا نلجأ إلى اسهتهخهدام مهواد أولهيهة 

بسيطة ومحلهيهة فهي صهنهاعهتههها بهمها 

يضمن الوجه الجمالي ل لة، ويحافهى 

على وظيفتها الهتهي وجهدت ألجهلههها. 

مادة الجلد التي تعتبر مكهونها  أسهاسهيها  

في صناعهة كهل اآلالت الهمهوسهيهقهيهة 

التقليدية، وبالهرغهم مهن وفهرتههها فهي 

المنطقة عهلهى شهكهلههها الهخهام إال أن 

تحويلها الى مادة صالحة لالهسهتهخهدام 

يحتاج منّا جهدا إضافيا عبهر مهراحهل 

 تأخذ الجهد والوقت. 

 علي عويش
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قال يوما الفنهان الهجهزائهري الهمهلهقهب 

بههالههمههلههك األبههيهها، حههمههدي بههنههانههي 

"وأحهههبهههابهههي فهههارقهههونهههي ونهههكهههروا 

عشرتي"، دون أن يعرف أن عشهاقهه 

لم ينكروا جميل موسيقاه التي قهدمههها 

في أزيهد مهن نصهف قهرن، قهبهل أن 

يقرر هجر كمانه األبيا وأن يهنهزل 

إلههى األبههد عههن الههمههسههر  ويههرحههل 

 بصوته.

لم يكن الفنان حمدي بنّاني الذي رحل 

سنة بهمهديهنهة  77أمس عن عمر ناهز 

عنابة شرقي الجزائر، مجرد مطهرب 

صنهع ذاكهرة أجهيهال تهالحهقهت تهرّدد 

أغانيهه، بهل أحهد مهدارس مهوسهيهقهى 

"المالوف" التي اشهتهههر بههها الشهرق 

الهجهزائههري، وأحههد رواد الهفههن الههذي 

 يغني القصيدة الملتزمة.

"ماكينة التجديد" كما يحب أن يهلهقهبهه 

البعا، إذ ال يرضي النجا  بهنّهانهي، 

بل االستمرار فهيهه وتهطهويهره. غهنهى 

"المالوف" كما لم يغنّه أحد من قبهلهه، 

فههههرجههههمههههه "الههههمههههيههههلههههومههههان" أو 

"المتعّصبون" للتمهسهك بهالهمهوسهيهقهى 

التراثية، وكان رّده أن "الهمهوسهيهقهى 

 التي ال تجد من يجددها تموت".

أدخل حمدي بنّاني علهى "الهمهالهوف" 

 الت لم تكن تستخدم في عزفه، عهلهى 

غرار "الغيهتهار" و"الهدرمهز" أو مها 

يعرف بـ"الباتري" و"جهاز الهمهزج" 

أو ما يعهرف بـه"األورغ"، وغهيهرهها 

من اآلالت التي استطاعت أن تصهنهع 

 تفّرد صاحب الكمان األبيا.

حافى بنّاني على رو  طابع المالوف 

األصيل، وغنّاه بطريقته، حتهى رسهم 

خطّا يمثله وحهده ومهدرسهة خهّرجهت 

كههبههار أسههمههاء 

الهههههفهههههن فهههههي 

الههههههجههههههزائههههههر 

وخارجها، وال 

يهههزال يهههعهههيهههد 

أغانيه فهنهانهون 

وهههههواة مههههن 

 الجيل الجديد

تصهههههههههههههههههههههف 

المطربة األندلسية الهجهزائهريهة لهيهلهى 

بورصالي في تصهريهحههها لهلهجهزيهرة 

نت،  خر لقاء جهمهعههها بهالهمهوسهيهقهار 

الراحل قائلة "سّجلت مهعهه بهرنهامهجها 

في شهر يونهيهوزحهزيهران الهمهاضهي، 

ودمعت عيني وقتها حينما شعرت أنه 

يقدم وصهايها البهنهه الهذي كهان أيضها 

 ضيفا معنا في البرنامه".

تقول "بكيت حينما قال البهنهه: تهذكهر 

أنني سأبقى دائما بجانبك، وسأسانهدو 

مهها دمههت حههيهها، لههن أتههخههلههى عههنههك"، 

وتضيف بورصالي "اقشعّر بدني من 

ذلك الشعور الذي وصهل جهمهيهع مهن 

حضهر الهحههلهقهة وقههتههها، والههتهي كههان 

يسألني دائما عن موعد بهثّههها وكهيهف 

 تسير في التركيب".

الهمهطهرب كهمهال -يقول نجل الراحل 

الذي كان يهرافهقهه فهي جهمهيهع  -بنّاني

حفالته كعازف، فهي اتصهال ههاتهفهي 

مع الهجهزيهرة نهت، "كهان يهقهول لهي 

احمل المشعل وامش به على طريقتك 

 الخاصة".

لم يكن صاحب رائعة "ياغربتهي فهي 

بالد الناس" حريصا فقط على جهمهال 

ما يهقهّدم مهن فهن، بهل أحهد أيهقهونهات 

األناقة في الجزائر، فاشتهر بتركهيهزه 

على أدق التفاصيل وإطهالالتهه الهتهي 

كان يحبذ فيها األبيا، وارتبط اسمه 

بالكمان الذي صّمهم خصهيهصها عهلهى 

 مقاسه وذوقه.

قّدم بنّاني مدائح دينية وأنشد لهلهوطهن، 

غنّى لهلهحهب واألم وغهنّهى الهقهصهائهد 

والطقطوقات، وظهل مهتهمهّسهكها بهفهنّهه 

وبالتجديد الذي بدأت رحلته قبل ربهع 

قههرن، واخههتههار عصههرنههة مههوسههيههقههى 

المالوف حين اعتلى أحد حفالته سهنهة 

غههادر حههمههدي بههنّههانههي تههاركهها  2974

م ات الروائهع الهتهي أثهرت الهمهكهتهبهة 

الموسيقية الهجهزائهريهة، وظهل عهالهقها 

بأذهان الجزائريين عدد من العنهاويهن 

على غرار "باا يا حمامي"، و"ولهو 

يغيب سنين وعام "، و"عينين لحبارة 

"، و"عهاشهق مهمهحهون" إلهى جهانهب 

أغنية "الطالب " وغهيهرهها. حهرص 

عميد أغنيهة الهمهالهوف فهي الهجهزائهر 

على أن يعيش لفنه، وأن يهب عهمهره 

تههرسههيههخهها لههرسههائههل الههفههن، فههعههاش 

موسيقارا ورحل كنغمهة "شهّذت عهن 

اللحن"، كي تهدأ بعيدا عهن الهمهقهطهع 

 الموسيقي الصاخب.

 فاطمة حمدي

0082280202 
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 المجتمع

اختفاء األطهفهال، مها أدى إلهى  عودة حاالت الجزائر تشهد

ارتهههفهههاع أصهههوات تهههنهههادي بهههحهههمهههايهههتهههههههم، وههههو مههها 

عهلهى  القانونهيهة االستجابة له من الناحية الحكومة.... تنوي

 األقل

ما أثار قلق الجزائريين أكثر هو تزامهن ههذه الهواقهعهة مهع 

حاالت اختفاء ألطفهال  خهريهن، بهعهضهههم جهرى الهعهثهور 

عليهم، فيما الهبهحهث جهار  عهن الهبهقهيهة. مهن ذلهك اخهتهفهاء 

سنة(، من مهنهطهقهة  21سنة(، و ية ) 24الشقيقتين شهناز )

خرايسية في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية. بهقهيهت 

الفتاتان طوال أيام مختفيتين قبل العثور عليهما وإعادتههمها 

سهنهة(،  24إلى ذويهما. وهناو حادثة اختفاء الطفل أنهس )

الذي عهثهر عهلهيهه مهزارع، أوصهلهه الهى مصهالهح الهدرو 

الوطني )الشرطة(، واتضح الحقا  أنّه هرب من المنزل.... 

وبالتزامن مع إعادة هذه الحوادث وغيرها ذكريات مريهرة 

التي شهدت أبشع عملهيهات  0220عاشها الجزائريون سنة 

خطف وقتل لهمطهفهال، فهونّههها تهطهر  احهتهمهالهيهن، األول 

االختفاء الطوعي وهروب األطفال مهن الهبهيهوت ألسهبهاب 

عدة ترتبط سواء بالمشاكل العائلية أو الخوف من تداعيات 

اإلخفاق المدرسي. والثاني الخطهف بهنهيهة االغهتهصهاب أو 

القتل أو غيرهما مع االبتزاز المالي للهعهائهالت فهي بهعها 

األحههيههان، ويههرتههبههط هههذا االحههتههمههال أحههيههانهها  بههاإلنههتههرنههت 

واالستخدام السي  لمواقع التواصل االجتماعي، إذ تهنهشهط 

 عصههابههات السههتههدراج الههقههّصههر ال سههيههمهها الههفههتههيههات.

في ندوة نظمت قبل أيام حول تشريعات حماية الطفولة فهي 

الجزائر، يؤكد العضو في الهي ة الوطنية لحهمهايهة وتهرقهيهة 

الطفولة حكيم طالب، أن إطالق وصف االخهتهطهاف عهلهى 

حالة معينة الختفاء طفل ما، يستهدعهي وجهود أدلهة دامهغهة 

على عملية االختطاف، لهكهنّهه يهوضهح أّن مها يهحهدث فهي 

الغالب هو أّن "الجزائر تسجل بكثرة اختفهاء األطهفهال فهي 

فترات االمتحانات ونهاية الموسم الدراسي، وهو ما يتعلهق 

بالخوف من النتائه الوخيمة وعقوبة الوالديهن" بسهبهب مها 

يصفه بـ"الترهيب األسري من النهتهائهه الهمهدرسهيهة، فهيهمها 

يتوجه المختفون غالبا  إلى أقاربهم وأصدقائههم، إلهى حهيهن 

العثور عليهم، أو إلى حين هدوء عاصفة الغضب والحهنهق 

لدى اآلباء". يضيف أّن "هناو من األطفال من يتهوجهههون 

إلى واليات أخرى، مخافة التأنيب والِعهقهاب وقسهاوة األب 

أو األم أو كليهما. وباإلضافة إلى الظروف المتعلقة بنتهائهه 

التحصيل المدرسي، هناو حاالت اختفاء لبهعها األطهفهال 

 مرتبطة بالظروف العائلية والمجتمعية أيضا" ."

وتعتبر االختصاصية النفسية نجيبة سالمي، في حديث إلى 

"العربي الجديد"، أّن مسؤولية تقع علهى غهيهاب الهتهوعهيهة 

الكاملة للهعهائهالت الهجهزائهريهة بضهرورة مهراقهبهة األبهنهاء 

والحرص على متابعتهم الكاملة، ورصد صداقاتهم أيضها ، 

خصوصا  في الهفهضهاء اإللهكهتهرونهي الهذي بهات أحهد أههّم 

أسباب تفشي مثل هذه الظواهر. وتقول إّن "اإلنترنت مهههم 

جدا  لكنّه يهدد كيان المجتمع واألسرة كهونهه مهن الهوسهائهل 

الحديثة الفتراس واختطاف األطفال، لذلك يجب الحذر من 

األنشطة التي يمارسها األطفال عهلهى اإلنهتهرنهت، كهغهرف 

الههدردشههة مههع األصههدقههاء والههبههريههد اإللههكههتههرونههي ومههواقههع 

التواصل االجتماعي"، باإلضافة الهى مها تهعهتهبهره غهيهاب 

الرؤية االجتماعية واإلعالمية في معالجة مثل هذه القضايا 

التي باتت تخيف األسر واألطفال، إذ ال يهتهعهاطهى اإلعهالم 

في الجهزائهر مهع الهظهاههرة إال فهي ظهروف تهكهون فهيههها 

 الهههحهههوادث ههههي األبهههرز مهههن الهههنهههاحهههيهههة اإلخهههبهههاريهههة.

في غياب اإلحصائيات الرسمية الدقيقة والهتهفهصهيهلهيهة عهن 

الظاهرة، يشير تقرير للشبكة الجزائرية للدفاع عن حهقهوق 

الطفل إلى أّن الجزائر شهدت في السنوات األخيرة هروب 

فتاة قاصر من عائالتهن واختفاء كثيرات منهههن  222نحو 

في ظروف غامضة، قبل العثهور عهلهيهههن الحهقها . كهذلهك، 

 21أشار رئيس الشبكة، عبد الرحمن عرعار، إلى تسجيل 

 حالة اختطاف لمطفال مهنهذ بهدايهة الهعهام الهجهاري وحهده.

وتعيد حاالت االختطاف واالختهفهاء الهحهالهيهة، الهتهي يهزيهد 

اقتراب العودة المدرسية من رعبها، العائالت الهجهزائهريهة 

، والهتهي شهههدت أوج 0224و 0222إلى الفترة مها بهيهن 

الهظههاهههرة وبههرز خههاللههههها نهقههاش إعههالمههي قههوي حههولههههها، 

وارتفعت دعوات لتنفيذ عقوبة اإلعدام ضهّد الهمهخهتهطهفهيهن 

والمغتصبين، خصوصا  أّن معظم الحاالت كانت اخهتهطهافها  

مع اغتصاب ثم قتل. وتراهن قوى مجتمعية كهثهيهرة عهلهى 

أوقف تنفيذها مهنهذ سهنهة -التوجه نحو تفعيل عقوبة اإلعدام 

خصههوصهها  فههي جههرائههم االخههتههطههاف الههمههتههبههوعههة - 2991

 باالغتصاب والتعذيب والقتل...  

 فتيحة زماموش
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نجحت أربع دول مغاربية بهمهلهف مشهتهرو لهدى مهنهظهمهة 

اليونسكو، في تسجيل طبق الكسكس، ضمن قائمة الهتهراث 

العالمي غهيهر الهمهادي، فهي خهطهوة كهانهت عهكهس اتهجهاه 

األحداث السياسية التي تشههد تشهتهتها وأزمهات بهيهنهيهة فهي 

 مهههههههنهههههههطهههههههقهههههههة الهههههههمهههههههغهههههههرب الهههههههعهههههههربهههههههي.

وأعلنت منظمة اليونسكو، مساء األربعاء، أنههها "أعدرجهت 

للتو المهارات والخبهرة والهمهمهارسهات الهمهتهعهلهقهة بهونهتهاج 

واستهالو الكسكس في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير 

 الهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههادي".

وأضافت "ويعهتهرف ههذا اإلدراج بهالهقهيهمهة االسهتهثهنهائهيهة 

للكسكس وللمهههارات والهخهبهرة والهمهمهارسهات الهمهتهعهلهقهة 

 بههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوعههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههداده".

وحسب المنظهمهة، يهأتهي ذلهك "كهثهمهرة تهرشهيهح مشهتهرو 

وموريتاينا والمغرب وتونس، ويبيّن إلهى أي  الجزائر بين

حّد يمكن للتراث الثقافي غير المادي أن يكهون مهوضهوعها  

 يهههجهههمهههع الهههدول ويهههحهههّضههههههها عهههلهههى الهههتهههعهههاون".

ونقل بيان للمنظهمهة، عهن مهديهرتههها أودري أزوالي، أن 

الخطوة تعد "نجاحا عظيما كما أنه نجا  دبلوماسي حقيقي 

يتناول موضوعا  يحمل أهمية ورمزية كبيرة للشعهوب فهي 

 هههذه الههمههنههطههقههة بههمههجههمههلههههها، بههل ويههتههجههاوزههها أيضهها ".

وحسبها "يتبيّن من توافق اآلراء هذا أّن الهتهراث الهثهقهافهي 

يمكن أن يكون شخصهيها  واسهتهثهنهائهيها  فهي الهوقهت نهفهسهه، 

 ويههههههههههههههههتههههههههههههههههجههههههههههههههههاوز الههههههههههههههههحههههههههههههههههدود".

وشاركت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، في اجتماع أشغهال 

للجنة الحكومية المشتهركهة لهحهمهايهة الهتهراث  25الدورة ال

الثقافي غير المادي، التابعة للمنظمة العالمية للتربية والعلم 

 والههههههههههههثههههههههههههقههههههههههههافههههههههههههة "يههههههههههههونسههههههههههههكههههههههههههو".

وقهههالهههت فهههي كهههلهههمهههتههههههها 

"الههكههسههكههس طههبههق لههقههاء 

وطههقههس مهههههم فههي تههراثههنهها 

رافق إنسان المنطهقهة مهنهذ 

  الف السنهيهن وال يهزال".

وأشهههارت، إلهههى الهههفهههخهههر 

بتسجيل هذا الطبق كتهراث 

عههالهههمهههي، مضههيهههفهههة، أن 

التي كانت دومها  "الجزائر

أرضهها خصههبههة بههونههتههاجههههها 

الوافر للقمح خاصة خهالل 

الفترة الهنهومهيهديهة، كهانهت 

ضمن الدول السبّاقة لنهشهأة 

 طههههبههههق الههههكههههسههههكههههس".

وكهان تسههجههيههل الههكههسههكههس 

كتهراث عهالهمهي مهن قهبهل 

الههيههونسههكههو، ثههمههرة مههلههف 

مشههههتههههرو ألربههههع دول 

مهههههههههههغههههههههههههاربههههههههههههيههههههههههههة 

وموريتانيا والهمهغهرب وتهونهس، فهي خهطهوة  الجزائر هي

 تههههههههههعهههههههههههاون غهههههههههههيههههههههههر مسهههههههههههبهههههههههههوقهههههههههههة.

وجاء هذا التنسيق، على مستوى منظمة اليونسكو، معاكسا 

لتيار الوضع السياسي وحهتهى اإلقهتهصهادي فهي الهمهنهطهقهة 

 المغاربية، التي يشهدها اتحادها موتا سريريا، منذ تأسيسه.

وتوقع خبراء، أن يزيد إعالن الهنهظهام الهمهغهربهي تهطهبهيهع 

عالقاته مع الكيان الصهيهونهي، مهن تهعهمهيهق ههذا الشهر  

مستقبال، بسبب الرفا المطلق لبقية الدول المغاربية لههذه 

الخطوة، وكذا فهتهح أبهواب ههذه الهمهنهطهقهة الهعهربهيهة أمهام 

 االحتالل اإلسرائيلي. 

 ع د الرزا . ب
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...المنظومة البنكية والترسانة القانونية ال تشهجهعهان عهلهى 

 االستثمار

تعتقد الدكتورة حبيبة العلوي أن الثقافة يمهكهنههها أن تشهكهل 

دعامة القتصاد البالد، شرط توفر المنا  المحفّز لمثل ههذا 

، وخاصة مها تهعهلهق بهالهتهشهريهعهات الهقهانهونهيهة ” االنخراط

ومجابهة البيروقراطية اإلدارية. وتعهتهقهد عضهو مهجهوعهة 

يستحيهل أن “ العمل من أجل سياسية ثقافية في الجزائر أنه 

تنتعش الثقافة بالمفهوم العالمي الجهديهد؛ بهوصهفههها داعهمهة 

للتنمية المستدامة في مجتمع مازال ينظر لها بعين الريهبهة، 

بسبب استغالل القطاع الثقافي لهعهقهود طهويهلهة مهن طهرف 

شبكات فساد اعتبرته أكثر القطاعات هشاشة وأقلّها شفافيّهة 

وعهلهيهه، فهون الهعهلهوي ”.  وأبعدها عن التقييم أو المحهاسهبهة

ال يمكن أن نقول بقدرتنا على تحويل القهطهاع “ مقتنعة بأننا 

الثقافي إلى قهطهاع فهّعهال ومهنهافهس ومشهارو لهلهقهطهاعهات 

األخرى في خلق الثروة، إالّ إذا تمتّعنا برؤية تنموية عاّمهة 

تدمه كل القطاعات في خدمة بعا، وفي خهدمهة مشهروع 

جامع مسنود بدعم وثقة شعبيّة، بحيث يتكامل مثال القهطهاع 

السياحي مع القطاع الهثهقهافهي، وههذا األخهيهر مهع الهقهطهاع 

الصّحي، كما يتشارو القطاع الثقافي مع قطاعهي الهتهربهيّهة 

 … والتعليم العالي

من العوائق التي تحول دون وجود اقتصاد ثهقهافهي، حسهب 

التي تطغى على االقتصاد ” الريع“عمار كساب، هي ثقافة 

الوطني، الذي يحد من تطور الصناعات الثقهافهيهة الهتهي ال 

تجلب المستثمرين إليههها. ألنههها تهتهطهلهب عهمهال وتهمهويهال 

كبيرين، وال تعطي أرباحا سريعة للمستثمر الذي، في ظهل 

اقتصاد ريعي، يفضل االستثمار في قطاعهات مهمهولهة مهن 

طرف الدولة أو في التهجهارة، تهحهقهق لهه أربهاحها سهريهعهة 

أما العامل الهثهانهي الهذي يهحهول دون ”.  وباستثمارات قليلة

وجود استثمار حقيقي في القطاع الثقافي كهمها يهراه كسهاب 

فهو الحد من حرية اإلبداع الفهنهي والهعهمهل الهثهقهافهي الهذي 

يعتبر سما قاتال للصنهاعهات الهثهقهافهيهة. مهن جهههة، الهمهواد 

الثقافية الموجهة التي يطالها مقهص الهرقهابهة ال تسهتهقهطهب 

ألنها ال تتكلم لغتهم ولغهة عصهرههم،. ومهن ”  المستهلكين“ 

جهههههة أخههرى، الههحههد مههن حههريههة الههعههمههل الههثههقههافههي يههعههيههق 

 االستثمارات...

إخراج الثقافة من الطابع الفلكلوري المناسباتي لالسهتهثهمهار 

 في االقتصاد البنفسجي

بالنسبة للبروفسور عبد القادر بريش، فون االسهتهثهمهار فهي 

القطاع الثقافي أن يكون رافدا للتنمية االقتصادية ومهحهركها 

للتنمية المستدامة من خالل االهتمهام بهالهجهوانهب الهثهقهافهيهة 

وإدخالها في البرامه االقتصادية، وهو مها أصهبهح يهعهرف 

حديثا باالقتصاد البنفسجي الذي يأخذ بعين االعتبار األبعاد 

 الثقافية والقيمية واإلنسانية في التنمية االقتصادية.

ويرى المتحدث بأن تصريح الوزير األول حهول ضهرورة 

تثمين النشاط الثقافي وربطه بالبعد االقتصادي والهتهنهمهوي 

اتجاه صائهب يهجهب تهثهمهيهنهه ومهرافهقهتهه بهمهجهمهوعهة مهن 

اإلجراءات منههها إعهادة الهنهظهر فهي الهقهوانهيهن الهمهنهظهمهة 

والمسيرة لقطاع الثقافة وإخراجه من الطابهع الهمهههرجهانهي 

والفلكلوري المناسباتي إلى الطابع التنموي المستدام. وههذا 

من خالل خلق الوظائف وتثمين اإلنهتهاج فهي الصهنهاعهات 

التقليدية التي تحافى على الموروث الثقهافهي والهحهضهاري. 

وتشجيع القطاع الخاص على االنخراط في الفعل الهثهقهافهي 

واالستثمار في هذا القطاع الهام الذي يتهمهيهز بهالهمهردوديهة 

على المدى الطويل. وتوقف البروفيسور بريش عند أهميهة 

ودور قطاع الترفيه الذي يعتمد على األنشطة الثقافية الهذي 

ينبغي تثمينه ليصبح على غرار ما هو في الكثير من الدول 

يحقق مدا خيل معتبرة تساهم فهي جهلهب السهيها  األجهانهب 

والعملة الصعبة للبلد. فالكثير من البلدان اليوم تستثمهر فهي 

السهيهاحههة الههديهنههيهة والهتههراثهيههة أي إدراج الههقهيههم الههروحهيههة 

والحضارية لممة ضمن التسويق السياحي وهو ما يهعهرف 

 باالقتصاد اللين...

 زهية منصر
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تسابق الحكومة الجزائرية الزمن مهن أجهل الهخهروج مهن 

عباءة الذهب األسود كمصدر دخل وحيهد اعهتهمهدت عهلهيهه 

البالد على مدار عقود، والدخول في عهد جديد يعتمد على 

تنويع االقتصاد من أجهل مهواجهههة الهتهحهديهات السهيهاسهيهة 

 واالجتماعية واألمنية التي تحاصرها.

وترتكز رؤية الحكهومهة الهجهزائهريهة عهلهى دعهم الهفهالحهة 

الصحراوية والطاقة النظيفة والتنقيب عهن االحهتهيهاطهيهات 

 السياحة الصحراوية. الجيولوجية وترقية

ومن أجهل ذلهك، تهم اسهتهحهداث ديهوان خهاص بهالهتهنهمهيهة 

المناطق الصحراوية، كما وجهت مزيهدا مهن  الزراعية في

ديزيرتيك للطاقة الشمسية فهي الهجهنهوب  االهتمام لمشروع

 0212ألف ميغاواط من الكهرباء بحلول عام  25إلنتاج 

.... واالعتماد على الصحراء الكبرى وتحويلها إلى قهطهب 

اقتصادي وتنموي كبير عبر ربط تلك المناطق بالكهههربهاء 

والغاز الطبيعي وتطوير شبكة الهمهواصهالت والهقهطهارات 

 لفك العزلة عن الجنوب الكبير.

مساحة الهجهزائهر،  بالم ة من 87وتشكل مساحة الصحراء 

بهالهمه هة مهن مسهاحهتههها  24وحتى اآلن لم تستخهدم سهوى 

ظهلهت عهاجهزة  الجزائر الكلية، كما تشير الدراسات إلى أن

عاما عن إقامة جرد لثوراتها الباطنهيهة والهتهربهة  58ولمدة 

 والمناجم الغنية باليورانيوم والذهب والغاز.

وفي دراسة أميركية نشرها مركز البحث األمهيهركهي عهام 

، كشفت أن ما تزخر به الصحراء الهجهزائهريهة مهن 0229

تريليون دوالر، هي عبارة عهن  06ثروات يفوق ما قيمته 

 ثروات مدفونة في الصحراء لم تستغل ولم تستثمر.

ويشير خبراء االقتصاد إلى أن ذلك تسبب في عجز قيهمهتهه 

مليار دوالر لالستثمار االقهتهصهادي فهي الصهحهراء،  022

وهو رقم كبير جدا يهفهوق ضهعهف احهتهيهاطهي الهبهالد مهن 

مليار دوالر، بحسب تصهريهح  60الصرف المقدر حاليا بـ 

محافى بنك الجزائر سابقا ووزير المالية حاليها، أيهمهن بهن 

عبد الرحمهن، فهي فهبهرايهر الهمهاضهي، مهع تهوقهع تهراجهع 

 مليار دوالر بنهاية السنة الجارية.... 52االحتياطي إلى 

 0.5ويصل عدد سكان الجنوب الجزائري إلهى أزيهد مهن 

بالم ة مهن مهجهمهوع سهكهان  2.5مليون نسمة، أي أقل من 

 40.9الجزائر البالغ تعدادهم 

مهههلهههيهههون نسهههمهههة )بهههحهههسهههب 

إحصائيات الديهوان الهوطهنهي 

 ( ...0202لإلحصاء عام

 تثمين للسياسة الجديدة

...وتحاول الحهكهومهة الهجهديهد 

استهدراو أخهطهاء الهمهاضهي، 

باالعتماد على سهيهاسهة أكهثهر 

مرونة، عبر تخفيف العراقيل 

وإزالهههة الههههعهههقهههبههههات أمههههام 

المستثمهريهن، كهمها تهم فصهل 

وزارتي الصحراء والهضاب 

العليا وإعادة تنهظهيهم الهجهههاز 

اإلداري وهههو األمههر الههذي 

يقول خهبهراء إن نهتهائهجهه قهد 

تنعكس بعد عام من اآلن على واقع التنمهيهة الهفهالحهيهة فهي 

 الجنوب.

ولدعم تلك المخططات، تتجه الهحهكهومهة أيضها لهمهراجهعهة 

بالم ة بدال  من الهنهسهبهة  22قانون الضرائب، لسن ضريبة 

بهالهمه هة، مهن أجهل  65إلهى  15التي كانت تتهراو  بهيهن 

استقطاب المستثمرين األجانب وتشجيعهم عهلهى الهمهجهيء 

إلى البالد، كما تقرر مراجعة القوانين ذات الصهلهة بهمهنها  

 األعمال في الجزائر بما يتناسب مع البي ة الدولية.

 الحل في الشريك الصيني

ويؤكد الخبراء أن أقهل مشهروع فهي الصهحهراء يهتهطهلهب 

 ميزانية تتجاوز الثالثة مليار دوالر، ... 

وفي مطلق األحوال، فون الصحراء الجزائريهة تهقهف أمهام 

عقلية الموظف واإلدارة البهيهروقهراطهيهة، وواقهع مهرههون 

بالقوانين التنفيذية التي تحتاج إلى تفعيل المنطق التجهاري، 

 ومراجعة النظام البنكي...

حيث تتجه البالد اليوم وبشكل متسارع نحو منطق التنوع  

في االقتصادي والبحث عن شركاء جهدد والهقهضهاء عهلهى 

احتكار الشركات األوروبية، وهنا تراههن الهجهزائهر عهلهى 

 الشريك الصيني بمنطق اقتصادي بحت.

 محمد ع ل

1282380202 
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صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثهالثهاء عهلهى 

عدة تعديالت ومواد جهديهدة ادرجهت فهي مشهروع قهانهون 

والتي عرضت للتصويت عليها خهالل  0202المالية لسنة 

الجلسة العلنية التي ترأسها السيهد سهلهيهمهان شهنهيهن رئهيهس 

المجلس وحضرها وزير المالية أيمهن بهن عهبهد الهرحهمهان 

 وعدد من أعضاء الطاقم الحكومي.

واعتمدت اللجنة في التقرير الهتهكهمهيهلهي لهمهشهروع قهانهون 

على ادراج مادتين جديدتين وتعهديهلهيهن  0202المالية لسنة 

من حيث الصياغة القانونية السليمة وتكريس المصطلحات 

 225، 225، 81، 10الصحيحة )الشكل( تتمثل في المواد 

مهواد  1، ومن حيث المضهمهون تهم ادراج 2جديدة مكرر 

تعديالت للتكفل ببعا االنشغاالت إثر الهدراسهة  5جديدة و

 94مهكهرر،  92، 19، 02، 8التكميلية تتمثل في المواد 

 .249، 227مكرر،  222مكرر، 

، 19، 10، 02، 8كما وافق النواب على تهعهديهل الهمهواد 

مههن  249و 227مههكههرر جههديههدة،  222، 94، 92، 81

 .0202مشروع قانون المالية لسنة 

مهن قهانهون  68اعادة صهيهاغهة لهلهمهادة  8وتتضمن المادة 

الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على نحو يهدرج بهنهد 

ينص على الهتهعهويضهات الهمهرتهبهطهة بهالشهروط الهخهاصهة 

بهالهمهائهة لهتهجهنهب الهزيهادة  72باإلقامة والعزلة في حهدود 

المعتبرة في مبلغ التعويا على حسهاب األجهر الهخهاضهع 

 للضريبة.

على نحهو يهحهدد الهغهرامهة الهجهبهائهيهة  02وتم تعديل المادة 

بالمائة على المكلفين بالضريبة المشار إليهم فهي  05بنسبة 

مههن قههانههون الضههرائههب الههمههبههاشههرة  216و 28الههمههادتههيههن 

 15والرسوم المماثلة فضال عن تهطهبهيهق غهرامهة بهنهسهبهة 

بالمائة عندما ال يكتتب المهكهلهفهون بهالضهريهبهة الهمهعهنهيهون 

 يوما. 12الكشف التلخيصي السنوي بعد انقضاء أجل 

بهوخضهاع الهنهفهايهات  19كما تم في إطهار تهعهديهل الهمهادة 

الهمههسههتههرجههعههة لههملههمههنههيههوم والههحههديههد والههخههشههب والههزجههاج 

والكرتون والبالستيك للمعدل المخفا للرسم على القهيهمهة 

 بالمائة. 9المضافة بنسبة 

التي تحدد مبالهغ الهرسهم عهلهى  82من جانبها عدلت المادة 

استهالو الوقود للسيارات والشاحنات عند كل خهروج لههها 

من حدود البالد لهتهعهويها الهفهارق بهيهن السهعهر الهمهحهدد 

دج للمركبهات  522والسعر الدولي للوقود بقيمة مالية تبلغ 

دج بههالههنههسههبههة لههلههسههيههارات الههنههفههعههيههة  1.522السههيههاحههيههة و

ألهف دج  20أطنهان و 22والشاحنات التي يقل وزنها عن 

أطهنهان  22بالنسبة لهلهشهاحهنهات الهتهي يهزيهد وزنههها عهن 

والههحههافههالت، فههيههمهها تههعههفههى السههيههارات الههتههابههعههة لههإلدارات 

 والمؤسسات العمومية من هذا الرسم.

بتخفيا األجل الممنو  للمستثمريهن  81وتم تعديل المادة 

لمباشرة عملية انتاج المواد االولية إلنتاج الزيهت الهمهكهرر 

شههرا عهوضها عهن  28أو اقتنائها من السوق الوطنية إلى 

من  84شهرا، وبالمقابل تم التصويت على الغاء المادة  04

مشروع القانون والتي تنص على استفادة عمليات تصهديهر 

الزيوت الغذائية المكررة العادية المستخلصة من الصهوجها 

والسكر األبيا من االعفاء من الرسوم المطبقة في مجال 

 التصدير.

مكرر والتي تنص على  92إلى جانب ذلك تم ادراج المادة 

احداث رسم على تهوقهيهف الهحهاويهات عهلهى اسهاس مهبهلهغ 

تكاليف توقيفها، تحسب للتعريفة المنصوص عليها في عقد 

النقل او سند الشحن والتي ال يمكن ان تغطي باي حال مهن 

يوما بما في ذلهك  282االحوال فترة التوقيف التي تتجاوز 

 أجل االعفاء.

مكرر الهتهي تهنهص عهلهى تهعهديهل  94كما تم ادراج المادة 

من قانون الجهمهارو والهتهي تهنهص عهلهى  61احكام المادة 

وجود قيام مصالح الجمارو بمهامها وواجباتها فهي مهجهال 

مكرر والهتهي تهنهص  222الرقابة، إلى جانب ادراج المادة 

على الزامية ارسال بيانات المسافرين من طرف شهركهات 

النقل الجوي الى وحدة معلومات المسافرين للجمارو عبهر 

الهطههريهق االلهكههتههرونهي بهنههحههو يسههمهح بهتههوضههيهح بهيههانههات 

المسافرين التي يجب ارسالها الى مصالح الهجهمهارو الهتهي 

تعني ادارة الجهمهارو فهقهط والهمهنهدرجهة فهي إطهار تهأديهة 

 مهامها.

الرفع من قيهمهة الهبهضهائهع  225وتم في إطار تعديل المادة 

المصر  بها من طرف المسافرين والموجهة الستعهمهالهههم 

ألهف دج،  252ألف دج إلهى  52الشخصي او العائلي من 

جههديههدة تههتههضههمههن  2مههكههرر  225فههيههمهها ادرجههت الههمههادة 

الترخيص بالجمركة لهعهتهاد االشهغهال الهعهمهومهيهة والهبهنهاء 

والري واجهزة المحاجر غير المصنعة بهالهجهزائهر والهتهي 

سنوات قصد طرحها لالستهالو، وذلهك  1تتجاوز عمرها 

 على حساب العملة الخاصة للمستورد.

 : المصادقة على عدة تعدي ت ومواد جديدة0203مبروع قانون المالية 

 0203، جانفي  31-31العدد 

 القانون



38 

المعدلة على دفع مقابل عهمهلهيهات اسهتهيهراد  227كما تنص 

المواد الموجهة للبيع على حالتها بواسطة وسيلة دفع مسماة 

يهومها ابهتهداء مهن تهاريهخ ارسهال  45"ألجل" قابلة للهدفهع 

على منهح مصهالهح الهرقهابهة  249المواد، فيما تنص المادة 

للجمارو والضرائب امكانية الرجوع الى قائمة معدة مسبقا 

منقبل مصالح وزارة الصناعهة تشهيهر الهى درجهة تهفهكهيهك 

النموذج، من اجل ضمان تأطيهر امهثهل لهواردات الهنهمهاذج 

الصناعية التي يجب ان تحهدد وفهقها لهمهرجهع مهعهد مسهبهقها 

لتمكين مصالح الرقابة من ضمان احترام درجهة الهتهفهكهيهك 

للنموذج وتجنب استيراد منتجات تامة الصهنهع واالسهتهفهادة 

 من المزايا الجبائية الممنوحة للنماذج. 

 

لتنص على ان اآلمهر بهالصهرف  259فيما تم تعديل المادة 

للحساب هو الوزير المكلف بالسكن، والذي يوجه لهلهتهكهفهل 

بالنفقات المرتبطة بسياسة دعم الدولة للسكن باإلضافة إلهى 

أجر الهي ة الوسيطة المكلفة بالتهسهيهيهر الهمهالهي لهلهعهمهلهيهات 

 المقررة. 

3183380202 

والمهن المنظمة الخاضعة 

 للتسجيل في السجل التجاري

 0203، جانفي  31-31العدد 

 القانون

حدد مرسوم تنفهيهذي صهدر 

فههي الههجههريههدة الههرسههمههيههة 

شروط وكيفهيهات مهمهارسهة 

االنشطة والمهن الهمهنهظهمهة 

الههخههاضههعههة لههلههتههسههجههيههل 

 السجل التجاري. في

ويهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدف 

الصهادر فهي  الهمهرسهوم هذا

إلهى تهعهديهل  71العدد رقم 

وتههتههمههيههم بههعهها احههكههام 

-25المرسوم التنفيذي رقم 

الههمههؤر  فههي أوت  014

0225. 

ويهدف إلى تعديل وتهتهمهيهم 

بههعهها احههكههام الههمههتههعههلههقههة 

بشروط وكيفيات مهمهارسهة 

االنشطة والمهن الهمهنهظهمهة 

الهخهاضهعهة لهلهتهسههجهيهل فههي 

 السجل التجاري.

ووفق هذا المرسوم ال يلزم طهالهب الهتهسهجهيهل فهي السهجهل 

التجاري لممارسة نشاط او مهنة منظمة، بورفاق نسخة من 

 الرخصة أو االعتماد المطلوبين بالملف.

كما تبقى الممارسة الفعلية لهلهنهشهاط او الهمهههنهة الهمهنهظهمهة 

مرتبطة بالحهصهول عهلهى االعهتهمهاد او الهرخصهة الهلهذيهن 

 تسلمهما االدارة أو الهي ة المؤهلة.

وأضههاف الههمههرسههوم ان االنشههطههة او الههمهههههن الههمههؤطههرة 

تهنهص صهراحهة عهلهى ان االعهتهمهاد او  تشهريهعهيهة بأحكام

 الرخصة المسلمين من االدارة او الهي ة المؤهلة.

ويجب ان يتم الحصول عليهما قبل الهتهسهجهيهل فهي السهجهل 

 التجاري.

في حين طالب التسجيل ملزما في هذه الحالة بورفاق نسخهة 

من االعتماد او الرخصة المطلوبين بمهلهف الهتهسهجهيهل فهي 

 السجل التجاري.

ويجب ان يتضمن النص المنظهم لهلهنهشهاط او الهمهههنهة كهل 

العناصر التي تسمح على الخصوص بالتهعهريهف بهطهبهيهعهة 

النشاط او المهنة المراد تنظيمهما بدقةز نص ذات المرسهوم 

عهلههى تههحههديههد الشههروط الههمههرتههبههطههة بههالههمههحههالت الههمهههههنههيههة 

 والتجهيزات والوسائل التقنيةز

وكذا وضع نظام يحدد كيفيات اجراء الرقابة على ممارسهة 

 النشاط او المهنة المنظمة.

 م. فيصل

3283080202 

صدور مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة األنبطة 

 والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري



 مج ت كتب

التسعير االلننروني في ظل تننولوجيا 

 المعلومات بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 بن البار موسى

 دار النشر الجامعي الحديث

 منظور استراتيجي تسويقي

مجلة العلوم االجتماعية الصادرة عن 

 0جامعة وهران 
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مركز التوثيق االقتصادي واالجتماعي 

يقدم تعازيه لمسرة “  مكتبة ابن خلدون”

الجامعية عن كل األساتذة الذين فارقونا 

 0202خالل السنة الماضية 

 وال ننسى أيضا تعازينا لعائلة األسقف 

 “ هنري تيسيي”

 

 


