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 ِدزّغ   :   
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 ِْزوش اٌزٛث١ك االلزصبدٞ ٚ االخزّبػٟ ٌٛ٘زاCDES.  

 زمٛق  

 3ص,إصالذ اٌؼذاٌخ   

إخضبع أُ٘ ِحسحبٚر ِ حبر إصحالذ لح حبع  

 4اٌؼذاٌخ ٌٍزؼ١ّك  ص 

اسزخزاج ٚثبئك اٌسبٌخ اٌحّحذٔح١حخ ِحٛلحؼحخ 

 5ص    2016إٌىزز١ٔٚب ثذا٠خ ِٓ 

إطالق ثزٔبِح رؼبْٚ ِغ االرسبد االٚرٚثحٟ   ,

  6فٟ ِدبي ػصزٔخ ل بع اٌؼذاٌخ    ص 

 7لبْٔٛ ػصزٔخ اٌؼذاٌخ    ص  

اٌ حححٛار اإلٌحححىحححزحححزٚٔحححٟ ٌحححىحححبفحححخ  

 8ص    2018ِ ٍغ  اٌّسجٛس١ٓ

اٌزدبرح االٌىزز١ٔٚخ ِجبشزح ثحؼحذ ِصحبدلحخ  

  9اٌجزٌّبْ ػٍٝ ِشزٚع اٌمبْٔٛ  ص

 

 ثُ ٘ذا اٌؼذد رسذ اشزاف 

لٕذٚسٟ  ِسّذ —سٛسٟ ز١ٍّخ—ثٍمبسُ سف١بْ—ٚٔشار اٌؼ١ذ ٔصز اٌذ٠ٓ—ػٛاة ػّز

سٕٛسٟ  -ػجذ اٌالٌٟ فبطّخ اٌش٘زح —سزارٞ ر٠بض—ثغذادٞ ِسّذ األ١ِٓ—٠ ١ٓ

 ِسّذ سوز٠بء

 : www.cdesoran.org /Facebook : cdes oranسٚرٚا ِٛلؼٕب االٌىززٟٚٔ 

cdesoran@yahoo.fr     041408583/ 0553018085 

https://www.facebook.com/groups/cdesoran.org/


 

إن أصالح العدالة و عصرتها هما عملتان لووجوه واحود فوال ٌوموكون الوفوصو  

بٌنهما ، فإستراتٌجٌة عصرنة العدالة تنوصوأ أسواسوا حوو  توقودٌوم  ودموات 

أفض  للمواطن و المتقاضً و ك  األعما  الموجهة لتحسٌن  دمات مورفوق 

القضاء و إدراج تكنولوجٌات الحدٌثة فً القطاع من أج  توحوقوٌوق السورعوة 

فً تقدٌم ال دمة العمومٌة و الرقً الى مستوى تطلعات المواطنوٌون كوطولوأ 

واست راج شهادة الجنسٌة الجزائرٌة و صحٌفة السوابوق الوقوضوائوٌوة  رقوم 

( عن طرٌق االنترنت  و كدلك استحداث ما ٌسمى بالوتوصودٌوق االلوكوتورونوً لولوتوسوهوٌو  مون الوعومو  30

القضائً بالنسبة للمتعاملٌن و الشركاء فً القضاء من جهة و تسه  كذلك على المواطن عأء و عنواء 

التنق  للحصو  على م تلف الوثائق اإلدارٌة و القضائٌة كما استحدثت وزارة العدالة  دمة جدٌدة علوى 

موقعها االلكترونً تسمح ألي مواطن بمتابعوة مولوفوه الوقوضوائوً واالطوالع عولوى مونوطووق األحوكوام أو 

القرارات القضائٌة عبر نافذة أطلقت علٌها اسم "مآ  الملف القضائً". ومن  اللها ٌتمكن المتوقواضوً، 

من معرفة ك  التفاصٌ  التً ت ص قضٌته فً ك  المجالس القضائٌة عبر الوطن ، كما ٌمكن ألصوحواأ 

 الجبة السوداء سحأ النسخ العادٌة لم تلف األحكام و القرارات عبر األنترنت.

و عصرنة العدالة لن تتحقق دون عصرنة أسالٌأ التسٌٌر من  وال  إرسواء مونوضووموة موعولوومواتوٌوة   

 تسمح بتقدٌم ال دمات فً وقت وجٌز و اإلستغناء عن بعض اإلجراءات التً تتق  كاه  المواطنٌن .

و نظام إصالح العدالة و عصرنتها ٌشم  أساسا وضع منظومة معلوماتٌة مركزٌة  اصة بوزارة الوعود  

لمعالجة و إستغال  المعطٌات الش صٌة كشهادة الجنسٌة و صفٌحة السوابق العدلٌة ، كما ٌنبغوً نوظوام 

إصالح العدالة الى تجسٌد إستعما  الوثائق اإللكترونٌة و اإلستغناء التدرٌجً عن الودعوائوم الوورقوٌوة و 

اإلعتماد على التصدٌق اإللكترونً الشًء الذي سٌعزز ثقة المواطن باإلدارة ، فهدا النوظوام ال ٌوقوتوصور 

فقط على ت فٌف العأء على المواطنٌن العادٌٌن فاألمر ٌشم  حتى القاضاة و المتقاضٌن كوالوموتوهوموٌون 

على سبٌ  المثا  فً مواد الجنح  اصة ٌمكن أن تكون هناك محاكمة عن بعد عن طرٌق االنترنوت بوموا 

و إصدار حتى الحكم عون بوعود و هودا مون أجو   (skypeٌسمى المحادثة المرئٌة بواسطة السكاٌأ     

 إت اد السرعة فً اإلجراءات و ت فٌف عأء السفر عن المتهم .

إن العم  بهده التكنولوجٌات ستعمم فً كافة المجالس القضائٌة بوعود أ ود دورات توكووٌونوٌوة بوالونوسوبوة 

للقضاة و ك  الموظفٌن الدٌن ٌشتغلون فً سلك العدالة لضمان السٌر الحسن لهده التكنولوجٌات و لكن 

ٌجأ التفرقة بٌن اإلدارة اإللكترونٌة و العدالة اإللكترونٌة ، إذ أن العدالة اإللكترونٌة تتعلق باإلجوراءات 

 المنصوص علٌها فً النصوص القانونٌة عكس اإلدارة اإلكترونٌة 

 ونزار العٌد
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 إصالح العدالة 

 ؽ٤خ  االكززب 



 زمٛق

 

ٍزقٚغ أْٛ ٓؾبٝه َٓبه إالحػ  -اُغيائو

"رؼ٤ٔن", ٤ٍٔب ٓال٘الٜالب   هطبع اُؼلاُخ ا٠ُ

رِي أُورجطخ ثؾٔب٣خ اُؾالوالٞم ٝاُالؾالو٣البد 

ٓالٖ ًالَ أّالٌالبٍ   ًٝنا ؽٔب٣خ أُغزالٔالغ

اإلعواّ, ٝٓواكوخ اُزالٞعالٜالبد االهالزالٖالبك٣الخ 

ػالٔالَ   ٓقطالٜ اُغل٣لح, ؽَت ٓب رٚٔ٘ٚ

اُن١ ٤ٍؼوٗ اُضالحصالبا اُالٔالوالجالَ  اُؾٌٞٓخ

أٓبّ اُالٔالغالِالٌ اُْالؼالجال٢ اُالٞٛال٘ال٢ ٝ 

 رؾِٖذ ٝاط ػ٠ِ َٗقخ ػ٘ٚ.  اُن١

ٝ ك٢ ٛنا اإلٛبه, ٍزٞإَ اُؾٌٞٓخ ر٤٤ٌق 

ػاللك   أُ٘ظٞٓخ اُوب٤ٗٞٗخ ٖٓ فحٍ ٓواعؼخ

ٖٓ اُٖ٘ٞٓ اُوب٤ٗٞٗخ ػِال٠ ؿالواه "هالبٗالٕٞ 

اُغيائال٤الخ" ٝ   اُؼوٞثبد" ٝ "هبٕٗٞ االعواااد

ًنا "اُوبٕٗٞ أُالزالؼالِالن ثالبُالٞهالب٣الخ ٝهالٔالغ 

اُالؼالوالِال٤الخ   اٍزؼٔبٍ أُقلهاد ٝأُئصالواد

ٝاإلرغبه ؿ٤و اُْوػ٢" ػحٝح ػ٠ِ "هبٗالٕٞ 

االعزٔبػال٢   ر٘ظ٤ْ اكاهح اَُغٕٞ ٝاإلكٓبط

 ُِٔؾج٤ٍٖٞ".

ٝ ٖٓ ٛنا أُ٘ظٞه, ٤ٍزْ رؼي٣ي ٓالٌالبكالؾالخ 

اإلعالالواّ ٓالالٖ فالالحٍ "رالال٘الاللالال٤الالن أًالالضالالو 

ألكٝاد ا٤َُبٍخ اُغيائ٤خ اُغالل٣اللح   كؼب٤ُخ

اُزال٢ ٍالزالَالزالٜاللف ثالبألفالٔ اُالغال٘الٞػ 

االهزٖبك٣الخ ٝاُالٔالبُال٤الخ   اُؾٚو١, ٝاُغو٣ٔخ

ًٝنا اُغو٣ٔخ أُ٘ظٔخ ٝاإلهٛبة ٝاُغو٣الٔالخ 

 اإلٌُزو٤ٗٝخ".

ًٔب ٍزؼٌق اُؾٌٞٓخ ك٢ اٛالبه َٓالؼال٠ 

ّبَٓ ٝٓزغبٌٗ, ػ٠ِ ٝٙغ آ٤ُبد ًل٤الِالخ 

ثٞٙغ ٤ٍبٍالخ ٝهالبئال٤الخ رْالوى   ثبَُٔبػ

ٓغَٔ اُوطبػبد أُؼ٤٘الخ ًٝالنا ٓالقالزالِالق 

اُالٔاللٗال٢ ٝ ٓالٞإالِالخ   ّوائؼ أُغالزالٔالغ

رالالؾالالَالال٤الالٖ َٓالالزالالٟٞ اُالالزالال٘الالَالال٤الالن ثالال٤الالٖ 

اُالالٔالالئٍالالَالالبد ٝاُالالٔالالٖالالبُالالؼ اُالالٔالالٌالالِالاللالالخ 

اُغوائْ أُب٤ُخ ٝاالهزٖبك٣خ ٝ ًنا   ثٌٔبكؾخ

رؼي٣ي رور٤جبد اُْاللالبكال٤الخ ٝاُال٘الياٛالخ كال٢ 

٤ٓبك٣ٖ اُؾ٤البح اُالؼالٔالٞٓال٤الخ هٖالل   ٓقزِق

اُٞهب٣خ ٖٓ رٖبكّ اُالٔالٖالبُالؼ ٝاُالٔالؾالبثالبح 

 االٗؾواكبد.  ٝؿ٤وٛب ٖٓ

ًٔب أٗٚ ٝ رطج٤وب ُِٔجلأ اُاللٍالزالٞه١ اُالن١ 

أعالَ   ٣وو ثؾو٣خ االٍزضٔبه ٝاُزغبهح, ٝٓالٖ

ٓواكوخ اُزٞعٜبد اُوا٤ٓخ ا٠ُ اٙلبا ؽو٤ًخ 

ٝرالؾالَال٤الٖ   عل٣لح ك٢ أُغبٍ االهزٖبك١

ٓ٘بؿ األػٔبٍ ٝروه٤خ االٍزضالٔالبه اُالٔال٘الزالظ, 

ٍالالالزالالالزالالالْ ٓالالالواعالالالؼالالالخ اُالالال٘الالالٖالالالٞٓ 

أُزؼِوخ ثنُي, ٜٝٓ٘ب اُالوالبٗالٕٞ   اُزْو٣ؼ٤خ

أُل٢ٗ, ال٤ٍٔب كال٢ ّالوالٚ اُالٔالزالؼالِالن 

اُؾو٤و٤خ ُزٞك٤و ٙٔبٗبد أًالضالو   ثبإلئزٔبٗبد

كؼب٤ُخ ُالِالٖاللالوالبد اُالٔالبُال٤الخ ٝ اُالوالبٗالٕٞ 

ال٤ٍٔب ك٢ أؽٌبٓٚ أُالزالؼالِالوالخ   اُزغبه١,

ثبُؼوٞك, ػحٝح ػ٠ِ هٔغ ٓقبُلخ اُزْو٣الغ 

اُٖوف ٝؽوًبد هإًٝ األٓٞاٍ ٖٓ   ٝر٘ظ٤ْ

ٝاُالال٢ اُالالالقالالبهط ٝ هالالبٗالالالٕٞ اإلعالالالواااد 

 ٝاإلكاه٣خ.  أُل٤ٗخ

أٓب ك٢ اٛبه ثوٗبٓغٜب أُزؼِن ثالزالؾالَال٤الٖ 

أكاااد اُالالؼالاللاُالالخ, كالالبٗالالٚ ٓالالٖ اُالالٔالالوالالوه 

اُغالٜالٞك اُالوآال٤الخ اُال٠ ػٖالوٗالخ   ٓٞإِخ

ٍٝبئَ اُؼَٔ ٝٓ٘بٛغٚ, ٝمُي ٓالٖ فالحٍ 

اُغل٣ل ُِز٣ٌٖٞ ؽ٤ي اُز٘اللال٤الن   ''ٝٙغ اُ٘ظبّ

ُلبئلح اُوٚبح ٝ ٓٞإِخ رالؾالَال٤الٖ ٛالوم 

ًٝالنا فاللٓالبرالٚ, ثالـالوٗ   ا٤َُو اُوٚبئ٢

ٙٔبٕ رؾٍٞ هه٢ٔ ٓزاللهط ٗالؾالٞ اُالؼاللاُالخ 

 أُٖله مارٚ.  اإلٌُزو٤ٗٝخ'', ٤ٚ٣ق

إ ضاع أهم محاور مسار إصالح 

 قطاع العدالة للتعمٌق
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  زمٛق

ٓ ٝصبئوْٜ ًَ ٛجغ ثبٌٓبْٜٗ أُٞإٛ٘ٞ

 23s ػلا ث٤ٞرْٜ ٕ

ٝصبئ اٍزقواط ٖٓ أُٞإٛ٘ٞ ٤ٍزٌٖٔ 

اُ ٓالٖ ثلا٣خ اٌُزو٤ٗٝب أُل٤ٗخ اُؾبُخ م

ػِال٤ ٖٓبكهب رٌٕٞ ٝاُز٢ اُوبكٓخ، ٍ٘خ

أُوٍٞ .ٝؽَت  آ٤ُخ ٝٓٞهؼخثٖلخ ٛب

اُؾبُ ٝصبئن ثبهٍبٍ اُقبٓ اُز٘ل٤ل١ ّ

٤ٍز ٝاُن١ اٌُزو٤ٗٝب أُٞهؼخ أُل٤ٗخ ح

ٝ اُؾٌٞٓخ، ك٤ٔغٌِ ا٤ُّٞ ٓ٘بهْزٚ ّ

اُلاف٤ِ ٝىاهح ٛوف ٖٓ ػوٙٚ ٣زْ اُن١

 ؿواه ػ٠ِ أُل٤ٗخ اُؾبُخ ٝصبئن كبٕ ح،

ّٝ اُْٜبكحاُؼبئ٤ِالخ ا٤ُٔحك، ّٜبكح»

«اُـ اُيٝاط.. ٛبكح اٌُزو٤ٗٝ ٍزَزقوط 

ا» أُقزٖخ أُٖبُؼ ٛوف ٖٓ ٓٞهؼخ ا

ع٤ٔؼبُٔالِ ك٢ ٓؼزٔلح ٝرٌٕٞ ،«ُجِل٣خ

ثِل٣ب ًَ ػ٠ِ رطج٤وٜب ٓغ اإلكاه٣خ كبد

ٓغٔ أُْوٝع ٛنا ٣ٝزٖٚٔ اُٖٞٛ. د

اُالز ّؤٜٗالب ٖٓ اُز٢ اإلعواااد ٖٓ ٝػخ

اٌُج٤الو ٝاُطٞاث٤و اُج٤وٝهوا٤ٛخ فل٤لؼ٠ِ

اُ ًضالوح ثَجت اُجِل٣بد، رؼوكٜب اُز٢ ح

اُالؼالٔ رؾزّٜٔب اُز٢ االٗزظبه ٝٓلح ٝصبئن

ُل ٓزبػت ٌَّّ ٝاُن١ ٝاُزٞص٤و٤ل٣ٝب ٍ

ث ٛالئالا ٤ٍزقِّٔ ؽ٤ش أُٞا٤ٖ٘ٛ، ٟ

ؽ٢ٌٓٞ، ٖٓله ؽَت ،3127 ٖٓ كا٣خ

اٛ ٤ٍزْ أ٣ٖ ٛنٛبُؼوجبد، ع٤ٔغ ٖٓ 

 اُْجٌخ ػجو آ٤ُب ٝثوٓغزٜب اُؼ٤ِٔخ الم

 اُجِل٣بد، ًَ ك٢ أُوثٞٛخ اإلٌُزو٤ٗٝخ

أُؼِٞ ٍزوٞٓجزؼجئخ اُز٢ األف٤وح ٛنٙ

اُج٤بٗالب ال٤ٍٔب ثبُٔٞا٤ٖ٘ٛ اُقبٕخ ٓبد

ٝؿ٤الو ٝاُيٝاط ا٤ُٔحك ٝث٤بٗبد اُؼبئ٤ِخ د

ك٤بُؾالب رَزـَ اُز٢ أُؼِٞٓبد ٖٓ ٛب

ٓ رَو٣جالٚ رْ ٓب ٝؽَت أُل٤ٗخ. الد

٣زٚالٔ األف٤و ٛنا كبٕ أُوٍّٞ، ٗٔ ٕ

أُلٗال٤ اُؾبُخ َُٔئ٢ُٝ ػبٓب رٞه٤ؼب ٕ

ر اُٞصبئالن، ٛنٙ ػ٠ِ ًحُجِل٣بد ك٢ ح

اُالْ أٝ اُزـ٤٤و أٝ ُِزي٣ٝو هبثِخ ؿ٤و ًٕٞ

ٖٓ ٓٞاٖٛ ًَ فحُٜب ٖٓ ٣زٌٖٔ ٛت،

 ههالْ ثبػزٔالبك ٝصبئوٜج٘لَٚ اٍزقواط 

 اُز٢ اُجِل٣خ ٛوف ٖٓ ٣زَِّٔٚ ٍو١

ٍالؾ ثبٌٓبٗالٚ ٤ٌٍٕٞ ًٔب ك٤ٜب، ٣وطٖ

اٍزؼٔبالُلكزو كٕٝ ٖٓ اُٞصبئن ٛنٙ ة

ٝاُغٔالبػالب اُلاف٤ِخ ٝى٣و ًٝبٕ اُؼبئ٢ِ. 

ك ًْالق هالل ثالل١ٝ، ٓؾٔل أُؾ٤ِخ د

اُزؾٚال٤ ٖٓ االٗزٜبا ػٖ ٍبثن ٝهذ ١

اإلٌُز ثبُزٞه٤غ ٣زؼِن ر٘ل٤ن١ هُٔوٍّٞ

ٓٚال٤ أُل٤ٗخ، اُؾبُخ ٝصبئن ػ٠ِ ه٢ٗٝ

ر٘الٖال٤ ػ٠ِ اّواكٚ فحٍ اُٞى٣و ماد كب

 اُالٔالوٍالّٞ ٛنا إٔ اُٞالحأُ٘زلث٤ٖ، ة

 ُلهاٍزٚ، هو٣جب اُؾٌٞٓخ ا٠ُ ٤ٍوٍَ

ا رغ٤َالل ثَٔبػ٢ اُؼ٤ِٔخ ٛنٙ هاثطب

ك اُٜالبّ ثبألٓو اُز٤ٕٞلٜب اٌُزو٤ٗٝخ كاهح

اٌُلالب رٞكو أٓبّ اٍزؾبُزٜب ػلّ َٙ ١

اُ ٝأُؼبٛالل اُغبٓؼبد فو٣غ٢ ٖٓ ااد

 أُقزٖخ. ٤٘ٛٝخ

است راج وثائق الحالة المدنٌة 

 8302موقعة إلكترونٌا بداٌة من 
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  زمٛق

اُالالجالالوٗالالبٓالالظ  اٗالالطالالِالالن ٛالالنا االهثالالؼالالبا 

ث٤ٖ اُغاليائالو  اُضبُش ُِزؼبٕٝ  أُْزوى 

ك٢ ٓالغالبٍ ػٖالوٗالخ  ٝ االرؾبك االهٝث٢ 

ٝرالٌال٣ٞالٖ اُالوالٚالبح ثالبُالغاليائالو  اُؼلاُخ 

ثٜلف أَُبٛٔخ ك٢ رالؼالي٣الي  اُؼبٕٔخ

كُٝخ اُوبٕٗٞ ٝ ٙٔبٕ ػلاُخ ٖٓ٘اللالخ ٝ 

 ؽ٤بك٣خ ٝماد ٗٞػ٤خ

رٖو٣ؼ ُٔٔالضالَ ٝى٣الو اُالؼاللٍ  ٝؽَت 

ؽبكع االفزبّ أ٣ٖٔ ثالؼالي٣الي أكُال٠ ثالٚ 

ُِو٘بح اإلماػ٤خ األ٠ُٝ ، كالبٕ ثالوٗالبٓالظ 

كػْ هطبع اُؼلاُخ ٛنا ٝاُالن١ ٣الٔالزالل 

 4 ٍ٘ٞاد ٣ورالٌالي ػالِال٠  5ػ٠ِ ٓلاه 

رزٔضَ ك٢ رؼي٣الي اٍالزالوالحُال٤الخ  ٓؾبٝه 

اُؼلاُالخ ٝ ػٖالوٗالخ رَال٤ال٤الو اُالغالٜالبى 

ر٤ََٜ اُِغٞا  اُوٚبئ٢ ثبالٙبكخ ا٠ُ 

ا٠ُ اُؼلاُخ ٝر٣ٌٖٞ اُوٚبح ٝ ٓٞظاللال٢ 

 اُوطبع.

ٝأٙبف ٓٔضَ ٝىاهح اُؼلٍ إٔ اُؼل٣ل ٖٓ 

ٍالزاللالزالؼ   اُٞهّبد ك٢ ٓغبٍ اُؼلاُخ

هو٣جب ُٔواكوخ االٕحؽبد االهالزالٖالبك٣الخ 

ُِجحك ٓؼوثب ػٖ اهر٤بؽٚ ُ٘ٞػ٤خ اُزؼبٕٝ 

اُوبئْ ث٤ٖ اُغيائو ٝ االرالؾالبك االٝهٝثال٢ 

 ٓغبٍ اُؼلاُخ.  ك٢

ثلٝهٙ أًل ٍل٤و هئال٤الٌ اُالٔاللالٞٙال٤الخ 

األٝهٝث٤خ ك٢ اُغيائو عٕٞ ُٞى إٔ كػالْ 

هطبع اُؼلاُخ ك٢ اُغاليائالوٛالٞ اُالٜاللف 

اُن١ رٖجٞ ا٤ُٚ ٛنٙ اُْواًخ ٓالؼالزالجالوا 

اُجوٗبٓظ ه٤ًيح أٍب٤ٍخ ٖٓ هًبئالي  ٛنا 

 اُزؼبٕٝ ث٤ٖ اُغيائوٝاالرؾبك األٝهٝث٢

ًٔب مًو ثؤٕ اُغيائو ًبٗذ هالل ثالبّالود 

إحػ هطبع اُؼلاُخ ٝؽووذ  3111ػبّ 

رجنٍ اُالٔالي٣الل  رطٞهاد ػل٣لح ٝ ٓب رياٍ 

 ٖٓ اُغٜٞك.

٣ٝالالؾالالظالال٠ ثالالوٗالالبٓالالظ ػٖالالوٗالالخ هالالطالالبع 

ٖٓ االرؾالبك األٝهٝثال٢  ثز٣َٞٔ  اُؼلاُخ 

ٓح٤٣ٖ ٣ٞهٝ ك٤ٔب رٔ٘ؼ اُغيائو  :٣وله ثال 

٤ِٕٓٞ أٝهٝ  2ه21ٝ كوَٗب ػ٠ِ اُزٞا٢ُ 

 أٝهٝ. 561.111ٝ 

ٝ ثقٖٞٓ أْٛ اُالٔالَالزاللال٤الل٣الٖ ٓالٖ 

ثوٗبٓظ كػْ هطبع اُؼلاُخ ك٢ اُالغاليائالو 

كبألٓو ٣زؼِن أٍبٍب ثالٞىاهح اُالؼاللٍ ٝ 

أُؾٌٔخ اُؼ٤ِب ٝ اُالٔالغالِالٌ األػالِال٠ 

ُالِالوالٚالبا ٝ   ُِوٚبا ٝ أُلهٍخ اُؼ٤ِالب

ًزبة اُٚجٜ ٝ أُؾب٤ٖٓ ٝ أُٞصو٤الٖ ٝ 

 أُؾٚو٣ٖ اُوٚبئ٤٤ٖ.

 

إطالق برنامج تعاون مع االتحاد 

االوروبً فً مجا  عصرنة قطاع 

 العدالة
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  ]زمٛق]

 
إٔ ْٓالوٝع هالبٗالٕٞ  أًل اُط٤ت ُالٞػ 

ٓالبكح  :2ػٖوٗخ اُؼلاُخ اُن١ ٣زٖٚٔ 

كٖالٍٞ ٍال٤الٚاللال٢  6ٓٞىػالخ ػالِال٠ 

اُْلبك٤خ ك٢ ر٤٤َو اُْؤٕ اُؼبّ ٓالغ 

اُؾلبظ ػ٠ِ ف٤ٕٖٞخ اُقلٓبد اُالزال٢ 

 ٣ئك٣ٜب هطبع اُؼلاُخ.

ُٝلٟ رول٣ٔٚ ُْٔوٝع اُوبٕٗٞ ، مًالو 

ُٞػ ، أٗٚ ٣ٜلف فبٕخ ا٠ُ "ٝٙغ ٍ٘ل 

ٝاٛبه هب٤ٖٗٞٗ ٣َالٔالؾالبٕ ثالزالؾالَال٤الٖ 

اُقلٓبد أُولٓخ ُالِالٔالٞاٛال٘ال٤الٖ ٓالغ 

رؾل٣ش اإلعواااد اُوٚبئ٤خ ٓالٖ فالحٍ 

االٍزؼٔالبٍ األٓالضالَ ُالِالٔالؼالِالٞٓالبرال٤الخ 

ٝاُزٌ٘الُٞالٞعال٤البد اُالؾالل٣الضالخ ُال ػالحّ 

 ٝاالرٖبٍ".

ٝأّبه اُٞى٣و ا٠ُ إٔ ْٓوٝع اُالوالبٗالٕٞ 

ٛنا، ٣٘لهط ك٢ اٛبه ثالوٗالبٓالظ هئال٤الٌ 

اُغٜٔٞه٣خ، ػجل اُالؼالي٣الي ثالٞراللالِال٤الوالخ، 

اُوا٢ٓ اُال٠ اكٓالبط اُالزالٌال٘الُٞالٞعال٤البد 

اُؾل٣ضخ ٖٙٔ أُ٘ظالٞٓالخ اُالوالٚالبئال٤الخ 

ا٤ُ٘ٛٞخ ٝا٠ُ رؾ٤َٖ فلٓبد أُوكالن 

 اُوٚبئ٢ ٝروه٤زٜب.

٣ٌَْٝ أُْوٝع "اَُ٘ل اُالوالبٗالٞٗال٢ 

اُن١ ٣ٚغ اإلٛبه اُؼبّ ُٚجالٜ ًال٤اللال٤الخ 

اٍزقلاّ ٍٝبئَ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ٝاالرٖالبٍ 

اُؾل٣ضخ ٝإلٙلالبا اُْالوػال٤الخ اُالحىٓالخ 

الٍزؼٔبٍ اُلػبئْ اإلٌُزو٤ٗٝخ" ؽَالت 

 ٓب عبا ك٢ ٖٗٚ.

ٝ أٝٙؼ اُ٘ٔ اُن١ هاللّ اُالٞى٣الو كال٢ 

اكززبػ اُغَِخ، ػوٗ ٓوزٚالت ػال٘الٚ، 

اٗٚ ٣الٜاللف اُال٠ "اؽاللاس ٓال٘الظالٞٓالخ 

ٓؼِٞٓبر٤خ ٓوًي٣خ ُٞىاهح اُؼلٍ رَالٔالؼ 

ثبُو٤بّ ثبإلّٜبك ػ٠ِ ٕؾخ اُالٞصالبئالن 

اإلٌُزو٤ٗٝخ ٝاهٍبٍ ٝرجبكٍ اُٞصبئن ػالجالو 

ٛنٙ اُطوم، ًٝنا اٍزالؼالٔالبٍ رالوال٘ال٤الخ 

أُؾالبكصالخ اُالٔالوئال٤الخ ػالٖ ثالؼالل كال٢ 

 اإلعواااد اُوٚبئ٤خ ٝأُؾبًٔخ".

٣ٝؾلك أُْوٝع ًٔب عبا ك٢ ٓٚٔٞٗٚ، 

اإلعواااد اُالٞاعالت ارالقالبمٛالب ثالٜاللف 

االٍزـ٘با اُٜ٘بئ٢ ػٖ اُلػبئْ اُٞهه٤الخ 

ك٢ اإلعواااد ًٝنا اُْالوٝٛ اُالٞاعالت 

رالالٞكالالوٛالالب كالال٢ ًالالَ ٓالالٖ ٍٝالال٤الالِالالخ 

 اإلٌُزو٢ٗٝ.  اُزٖل٣ن

ٛنا ٝرٔؾٞهد أٍئِخ اُ٘ٞاة ؽالٍٞ ٓالب 

أؽٌبّ  رٚٔ٘ٚ ْٓوٝع ٛنا اُوبٕٗٞ ٖٓ 

عيائ٤خ فبٕخ ؽٍٞ اٍباح اٍالزالؼالٔالبٍ 

اُؼ٘بٕو اُْق٤ٖخ أُزالٖالِالخ ثالبْٗالبا 

رٞه٤غ اٌُزو٢ٗٝ ٣زؼِن ثْقٔ آفالو أٝ 

َٕٝ اٍزؼٔبٍ ّٜبكح اٌُزو٤ٗٝخ اٗزٜذ 

 ٕحؽ٤زٜب.

٣ٝ٘لهط ْٓالوٝع اُالوالبٗالٕٞ كال٢ اٛالبه 

ٓٞإِخ ر٘ل٤ن ر٤ٕٞبد اُِغ٘خ اُٞٛال٘ال٤الخ 

إلٕحػ اُالؼاللاُالخ ٓالٖ فالحٍ رالطال٣ٞالو 

ٝرؾل٣ش ٓوكن اُوٚبا إلػطبئالٚ ٝعالٜالب 

 ؽل٣ضب ٣ٞاًت اُؼٖو.

ْٓوٝع هبٕٗٞ ػٖوٗخ اُؼلاُخ ٤ٍَٔؼ 

 ثز٤ََٜ اُقلٓبد أُولٓخ ُِٔٞاٖٛ

أًل ٝى٣و اُؼلٍ ؽبكع األفزالبّ اُالطال٤الت 

ُٞػ ا٤ُّٞ ثبُغيائو اُؼبٕٔخ إٔ ْٓالوٝع 

هبٕٗٞ ػٖوٗخ اُؼلاُخ اُن١ ٗبهْٚ ٗٞاة 

اُالالٔالالغالالِالالٌ اُْالالؼالالجالال٢ اُالالٞٛالال٘الال٢ 

ة"ٌّالَ أٍالبٍال٢"كال٢   ٤ٍَبْٛ

ر٤ََٜ اُؼَٔ اُوٚبئ٢ ٝاُالقاللٓالبُالذ 

 أُولٓخ ُِٔٞاٖٛ ثٜنا اُقٖٞٓ.

ٝأٝٙؼ اُٞى٣و ك٢ هكٙ ػ٠ِ اْٗالـالبالد 

ٝٓحؽظبد اُ٘ٞاة ك٢ افززبّ عالِالَالخ 

أُ٘بهْخ اُؼبٓخ ؽٍٞ ْٓوٝع اُوبٗالٕٞ 

إٔ ٛنا اُ٘ٔ"ٓالورالجالٜ ثٖاللالخ فالبٕالخ 

ثوبٕٗٞ اإلعالواااد اُالغاليائال٤الخ ٝهالبٗالٕٞ 

 اإلعواااد أُل٤ٗخ".

ٝكال٤الٔالالب ٣الالقالٔ رالؤٓال٤الالٖ اُالالٔال٘الالظالٞٓالالخ 

أُؼِٞٓبر٤خ أُوًي٣خ اُز٢ ٣ٜلف اُال٠ 

اْٗبئٜب ْٓوٝع اُوبٕٗٞ أًل اُالٞى٣الو إٔ 

ماد أُ٘ظٞٓخ "ٓئٓ٘خ ثالؼاللح ٍٝالبئالَ 

ٝكوب ُِٔؼب٤٣و أُزؼبهف ػالِال٤الٜالب كُٝال٤الب 

ٍٝزَٔؼ ثزؤ٤ٖٓ ٍو٣خ أُؼِالٞٓالبد"، 

٤ٚٓلب أٜٗب ٍزٌٕٞ "َٓزالوالِالخ ٝؿال٤الو 

 ٓزِٖخ ثبألٗزوٗذ".

ٝك٢ رؼ٤ِوٚ ػِال٠ ٓالحؽالظالبد ثالؼال٘ 

اُ٘ٞاة اُقبٕخ ثبؽزٔبٍ ٝعالٞك "فالِالٜ" 

ث٤ٖ ْٓوٝع هبٗالٕٞ ػٖالوٗالخ اُالؼاللاُالخ 

ْٝٓوٝع اُوبٕٗٞ أُزؼِن ثبُٔالٖالبكهالخ 

اإلٌُزو٤ٗٝخ ٌُٞٗٚ ٣٘ٔ ػالِال٠ اُْالوٝٛ 

اُالالٞاعالالت رالالٞكالالوٛالالب كالال٢ اُالالزالالٖالالل٣الالن 

االٌُزو٢ٗٝ أًل ُٞػ أٗٚ "ال ٣ٞعل ث٤ٜ٘ٔب 

الفِٜ ٝالرؼبهٗ ٝال ر٘بهال٘"، ْٓال٤الوا 

ا٠ُ إٔ اُزٖل٣ن أٝ اُزٞه٤غ اإلٌُزوٝٗال٢ 

 "٤ٌُ عل٣لا ك٢ اُغيائو".

ٝمًو ك٢ ٛنا اُْؤٕ ثالؤٕ اُالزالٖالل٣الن 

اإلٌُزو٢ٗٝ َٓالزالؼالٔالَ كال٢ ثالطالبهالخ 

"اُْلبا" ك٢ ظالَ رالؼالل٣الَ اُالوالبٗالٕٞ 

اُقبٓ ثبُٚٔالبٕ اإلعالزالٔالبػال٢ اُالن١ 

 .3119أعوٟ ك٢ 

ٝك٤ٔب ٣قٔ أُ٘ظٞٓخ اُز٤٘٣ٌٞخ ُِوٚبح 

أٝٙالالؼ اُالالٞى٣الالو أٗالالٚ "ٍالال٤الالزالالْ إالالحػ 

أُ٘ظٞٓخ اُؾب٤ُخ عنه٣ب"ٝمُي ثبُزؼالبٕٝ 

ٓغ هطبع اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ، ٤ْٓالوا اُال٠ 

إٔ ٛنا اإلٕحػ "٤ٌٍٕٞ ٓج٤٘الب ػالِال٠ 

أٌٍ ٤ٍِٔخ ٝٓالؼالب٣ال٤الو كُٝال٤الخ ٓالٖ 

ّؤٜٗب إٔ رغؼَ ر٣ٌٖٞ اُالوالبٙال٢ ٓالٖ 

ّٜبكح اُجٌبُالٞه٣الب ػالِال٠ ٓاللاه ٍالذ 

 ٍ٘ٞاد".

ٝػالالٖ رالالطالالٞهاد "هٚالالب٣الالب اُالاللالالَالالبك 

ٝه٤ٚخ  3ٝ 2اُؼبُوخ" )ه٤ٚخ ٍٞٗبٛواى 

اُق٤ِلخ( ٝاُز٢ رَباٍ ثْؤٜٗب ثالؼال٘ 

اُ٘ٞاة فحٍ عَِخ أُ٘بهْخ اُؼبٓخ ، 

أٝٙؼ ُٞػ إٔ "ٛ٘بى اعواااد هٚالبئال٤الخ 

٣قزٔ ثٜب اُوٚبح ٝال ٣ٌٖٔ ُٞى٣و اُؼلٍ 

أٝ أ١ ٝى٣و آفو إٔ ٣زلفَ كال٢ اُالؼالٔالَ 

 اُوٚبئ٢ اال ثٔب ٣َٔؼ ثٚ اُوبٕٗٞ".

ٝأٙبف ك٢ ماد اُٖلك إٔ"ٛ٘بى عوائالْ 

رورٌت ٝرَٖ ا٠ُ اُؼلاُخ ٝ اُوٚبا ٣ؤفن 

ٓغواٙ ك٢ اٛبه ػبك١ ٝك٢ اٛبه اؽزواّ 

هو٣٘خ اُجوااح اُز٢ ٗلاكغ ػٜ٘ب ُالٌالٞٗالٜالب 

ٓجلأ ال٣زغيأ ٣ٝغت إٔ ٣الؾالزالوّ ٓالٜالٔالب 

ًبٗذ اُو٤ٚخ"، ٓئًلا إٔ "اُالوالٚالبا ال 

 ٣زؤصو ثبُؼٞآَ اُظوك٤خ".

 قانون عصرنة العدالة 

  17,العدد7102نوفمبر    
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هبٍ أُل٣و اُلوػ٢ ألٗالظالٔالخ اإلػالحّ 

ّٕ اَُالٞاه  ا٢ُ٥، ػضٔبٕ ُٝل ػالِال٢، ا

اإلٌُزو٢ٗٝ ٤ٍؾَ ٓالؾالَ اُالؼالوالٞثالبد 

 .3129ٓطِغ 

ٍال٤الزالْ  ٝؽَت رٖو٣ؾبد ُٝل ػالِال٢،

إلاه اُوبٕٗٞ اُقبٓ ثٚ، ٤ْٓالوا اُال٠ 

ّٕ رطج٤وٚ ٛنٙ األ٣بّ ٣الوالزالٖالو ػالِال٠  أ

 األّقبٓ ه٤ل اُزؾو٤ن.

، مًالو ” اُٜ٘به إٔٝ ال٣الٖ“ ٝك٢ رٖو٣ؼ ُال 

ّٕ رو٤٘خ اَُٞاه اإلٌُالزالوٝٗال٢  ُٝل ػ٢ِ أ

وع ك٢ رطج٤وٜب ثبُغيائو ٓ٘ن  ُّ3126. 

ٓؾبًالْ ٝال٣الخ رال٤الجالبىح  ٤ٍٝزْ اػزٔبك

ّٕ اُزالغالوثالخ  ًزغوثخ أ٤ُٝخ، ٤ْٓوا ا٠ُ أ

ٍزوزٖو كوٜ ػِال٠ األّالقالبٓ هال٤الل 

 اُزؾو٤ن.

رؼ٤ْٔ ٗظبّ اُجٖٔخ اإلٌُزو٤ٗٝخ اُالؼالبّ  

 اُوبكّ

 ّٕ فحٍ ؽل٣ضٚ ػٖ أَُبع٤الٖ، هالبٍ ا

رؼ٤ْٔ ٗظبّ اُجٖٔخ اإلٌُزو٤ٗٝخ ُقالوٝط 

ٝكفٍٞ أُؾج٤ٍٖٞ ٖٓ اُالٔالئٍالَالبد 

 اُؼوبث٤خ.

٤ٍٝالْالٔالَ ماد اُال٘الظالبّ، ٍال٤الوٝهح 

 اُي٣بهاد ٝاُز٘وَ ُِٔؾبًٔخ أٝ اُؼحط.

٤ٍٝزْ رطج٤الوالٚ ثاللا٣الخ ٓالٖ اَُال٘الخ 

ٌّ عٔال٤الغ  أُوجِخ ثٌَْ رله٣غ٢ ٤ُٔ

 أُئٍَبد اُؼوبث٤خ ٖٓ كٕٝ اٍزض٘با.

ّٕ اُ٘ظبّ اُالغالل٣الل  ٝعوٟ اُزؤ٤ًل ػ٠ِ أ

أر٠ ُزلبك١ رالٌالواه ٍال٤ال٘البه٣الٞ ٛالوٝة 

 .3126ٍغٖ اُؾواُ ٍ٘خ  ٖٓ

ٝأّبه ُٝل ػ٢ِ، ا٠ُ أٗٚ ٤ٍزْ ؽاللالع 

ث٤بٗبد ًَ اُ٘يالا ثبُٔئٍَبد اُؼوبث٤خ 

ا٤ُ٘ٛٞخ ك٢ ٍغحد اٌُزو٤ٗٝخ ٣زٚٔالٖ 

 ًبكخ ا٤َُو اُنار٤خ.

ٍٝزْٜل اَُغحد رالل٣ٝالٖ أٍالجالبة 

اُؼوٞثبد، أُِلبد اُطج٤خ ٝٓلح اُؾٌالْ 

زبثغ ك٤ٜب. ُٔ  ٝاُو٤ٚخ اُ

ًٝبٗذ ٝىاهح اُالؼاللٍ ٗالظالٔالذ، اُال٤الّٞ، 

ِٓزًو٠ ك٤ُٝب ؽٍٞ اُؼلاُخ اإلٌُالزالوٝٗال٤الخ 

 ثبُز٤َ٘ن ٓغ االرؾبك األٝهٝث٢.

ر٘ل٤نا ُجوٗبٓظ اُلػْ اُزو٢٘  ٝأر٠ مُي

ٝرجبكٍ اُقجواد ك٢ أُغبٍ اُالوالبٗالٞٗال٢ 

 ٝاُوٚبئ٢.

السوار اإللكترونً لكافة 

 2018مطلع  المحبوسٌن
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أعهىج ايمان فرعىن وزيرة انبريد و حكىىنىجياث 

اإلعالو و االحصال و االقخصاد انرقمي هذا انثالثاء 

أن مشروع قااواىن اناخاجاالة االناكاخارووايات اناذ  

صادق عهيه مجهس انىزلاء سيدخم حيس انخطبيق 

 .مباشرة بعد حبىيه مه غرفخي انبرنمان
ضيف الرحرير للقلالىلاج    َقالد فرعُن في تروامج

إوىا جاٌسَن إلطالق الرجارج االلكررَوليلح " الثالثح 

مضيفح أن المؤسساخ الماليح المرمثقلح "  عقى الىد 

في الثىُك َتريد اللجلسا لر مسلرلدلدج إلذهلا  ٌل ي 

اللرلداتليلرَاللرلرذليلثلاخ  المدامالخ تدد ضلثلظ  ل  

المردلقلالح تلٍل ا اللىليلاط قلملايلح للحلالُق اللرلاجلر 

 .َالمسرٍقك مدا

َأَضحد فلرعلُن أن ميلرَل اللالاولُن يلؤطلر 

قاُق َ َاجثاخ الراجر َالمسرٍلقلك َاللرلرذليلثلاخ 

المردقاح ترىفي  المدامقح الرجاريح عقى الىد ،إضافح 

إلى الرداتير المرذثطح تلحلملايلح سلريلح اللدلملقليلاخ 

االلللكللرللرَولليللح ملله مللدللطلليللاخ قللُ  ا ر للدج َ 

الثطاقاخ الثىكيح َالثريديلح للقلملُاطله ملن ذل مليله 

المدامالخ الماليح الري ذضلملىلٍلا اللثلىلُك َ تلريلد 

 .الجسا ر

َقسة ضيفح الثالثح يسرُجة علقلى اللرلاجلر فلي  

ٌ ا الصدذ َضن  ُر لقمىلرلُو َذلحلديلد سلدلري 

 ملا يلرلدليله علقليلً إرفلاق .  َآجا  ذسقيم الثضاعح

َفي قلا  ملللاللفلرلً "  dz". مُقدً االلكررَوي ب 

 قكام َمضاميه ميرَل الااوُن فئوً سيرلدلر  

 .لداُتاخ

ذلالُ  "    ماٌُ ميرَل يمكه ذسُياً عقى الىد "

إيللمللان فللرعللُن عللدا تللدللت الللمللىللرللُجللاخ  اخ 

اللللصلُ لليلح  لا ذَيللح َ الللرلثل  َالللمليلرَتللاخ 

 .الكحُليح

للقلىليلاطلاخ اللرلجلاريلح  إن اللرل طليلر اللرليلريلدلي 

شل ولً قلفلو قلالُق اللملسلرلٍلقلك  االلكررَويح مه 

َقمايرً مه    أشكا  الرحاي  الرقمي ،فمليلرَل 

الااوُن ذرذف َزيرج الاطال جاء لريجين اسرلدام 

ٌ ا الىُل مه اللدمح في سليلاق ملُا لثلح اللرلطلُر 

 .الركىُلُجي الحا   في ٌ ا المجا 

انخجال مهسمىن باقخىاء أجهسة اندفع االناكاخاروواي 

 في غضىن عاو
اللدفلن االللكلرلرَولي أ لدخ  َفي سياق قديثٍا عله

الُزيرج وير شثكح َاسدح لألجٍسج اللا لح تلٍل ا 

الىُل مه الدفن مه هال  اعلرلسام تلريلد اللجلسا لر 

ألف جلٍلاز للقلدفلن االللكلرلرَولي َ للك 05 اقرىاء 

التجارة االلكترونٌة مباشرة بعد 

مصادقة البرلمان على مشروع 

 القانون

  17,العدد7102نوفمبر    
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ٌعٌُش العالُم على وقع الحدٌث عن العنصرٌة بُمختلف مظاارارراا ال  

باعتباررا نزوعا ُمنظما أو انبثاقا تلقائٌا لسلوك ٌضمُر كره اآلخار   –

إال فً أزمنة األزمات التً ٌتّم فٌها االستنجاُد بخااااباات   –الُمختلف 

الهوٌة من أجل ترمٌم العالقة بالعالم، من خالل نبذ اآلخر وُماحااولاة 

 تاهٌر باحة الكٌنونة من الُمختلف.

العنصرٌة لٌست خصٌصة تتعلُق بثقافٍة بعٌنها كما أنها لٌست سالاوكاا 

ٌُمكُن الحدٌث عن قابٌل القاتل باعتباره عنصرٌا. لاقاد قاام  فردٌا. فال 

ا. أدولاف راتالار  بفعل القتل حسًدا أو  ًٌ  –غٌرة ولكنه لم ٌكن عنصر

ًّ ألنه اناالاق مان أٌادٌاولاوجاٌاة   –تمثٌال ال حصًرا  عنصري نموذج

ُث باسم عرق ٌعتبره عرقا صافٌا ونقٌا ومتفوقا. راذا ٌاعاناً أنَّ  تتحدَّ

داٍت ثاقاافاٌاة  العنصرٌة ال ترتبا إال بالجماعة وال تنالُق إال من ُمحادد

ل الجماعة مسؤولٌاة خاالا الاعاالام مان اآلخار  ورؤٌة عقائدٌة تحمد

ٌُفسُد الّتارٌا  مان خاالل اقاتاراف خاااٌائاة  الذي ٌشّوش نقاَء الّذات و

 التعدد.

 ًّ العنصرٌة، فً عمقها، حلٌم بالّصفاء األول وكأنها حنٌٌن رومانااٌاقا

ض فٌها الاذاُت إلاى الاّتاصادي الاذي  وتوٌق رعوّي إلى عهوٍد لم تتعرَّ

ٌُسبدبه التارٌ  والتغٌر. اناالقا من رذا أجدنً رنا، شخصٌا، أتفُق مع 

المالحظة البصٌرة لذلك الباحث الُمفكر الذي اعتقد أنَّ األٌدٌولوجٌات 

دة التاً تاعارفاهاا  الُمتارف فً أوروبا ٌجُد أساسه فً المشاكل المتعدد

أوروبا الغارقة فً أزماتها االقاتاصاادٌاة والاماشااكال الاماتارّتاباة عان 

اشاة فاً ظاّل الالاٌابارالاٌاة  الهجرة والماالب المتزاٌدة للفائاات الاُماهامَّ

اُر  ٌُافاسد الُمتوحشة ومناخ القلق العام من المستقبال. وراذا، رباماا، ماا 

ُف إرث فولاتاٌار.  انبثاق خااب الهوٌة فً فرنسا مثال بصورٍة ال تشرد

وبالتالً فالخااُب العنصري ٌنهل دائما من األزماات الاتاً ٌارفاعاهاا 

.«كبش فداء»فزاعة أمام الّذات من أجل تحوٌل اآلخر الُمختلف إلى 

من أجال ُماجاتاماع   –وٌبقى القضاُء على العنصرٌة فً الفضاء العام 

منواا بالدٌمقرااٌة الفاعالاٌاة الاتاً با ماكااناهاا   –مفتوح ٌحترُم الّتعدد 

ضماُن العٌش الُمشترك مان خاالل االنافاتااح، أٌضاا، عالاى األباعااد 

االقتصادٌة والثقافٌة للمواانة بعًٌدا عن شكالنٌة حقاوق اننساان فاً 

 ابعتها اللٌبرالٌة الُمستنفدة..

ولكن، رل الجزائرّي عنصري؟ أعتقُد أننً أجبُت علاى راذا الّساؤال 

من خالل ما سبق فً كالمً عان الّشاروا الاماوضاوعاٌاة النافاجاار 

الّنزوي العنصري الُمصاحب لكل ثقافٍة ما دمنا نستاٌُع الحدٌث، ولاو 

فاً كال ماناظاوماٍة «قابلٌة للعاناصارٌاة»بنوي من الحذر، عن وجود 

ثقافٌة مهما كان انفتاحها على اآلخر عظٌماا. ولاكان ٌاجاُب الاتاذكاٌار 

إنَّ راذا .«ال ٌولُد عنصارٌاا وإناماا ٌصاباُك كاذلاك»دائما أنَّ اننسان 

النزوي إلى مقت اآلخر أو الّرغبة فً تاهٌر الّذات والعاالام ماناه ذو 

دات أناتاروباولاوجاٌاة  ابٌعٍة ثقافٌة بكل تأكٌد؛ ورو ٌساتاناُد إلاى ُماحادد

اُر الانازوي  ٌُاعابد عمٌقة اجتهد الكثٌر من الباحثٌن فً الكشف عنها. إذ 

العنصري عن رغبة توجٌه العنف الكامن عند الجامااعاة إلاى اآلخار 

من أجل تحقٌق نوي من الاُماصاالاحاة ماع الاّذات وإفارات الاماكاباوت 

 الُمرتبا ببعض الغرائز التدمٌرٌة.

ٌُاحاساُن  ٌُمكُن برأٌنا القضاُء على العنصرٌة فً ُمجتمع ال  من رنا، ال 

اُغاليائالو١، رالبه٣القال٤الب، التعبٌر عن نفسه بكل حرٌة. لقد عرف 

ُٔقزِق ٝظِذ ثحكٗب ٗوطخ روبٛالغ  اُزؼب٣ِ ٓغ ا٥فو اُ

ُؾٚبهادٍ ٝصوبكبدٍ ػل٣لح ٌِّالذ ٛالجالوالبدٍ ٝهٝاٍالت 

ؿ٤٘خ علا ك٢ اُحٝػ٢ اُغٔؼ٢ ػجو اُؼٖٞه. ٝأػالزالوالُل 

َّٕ اإلَٗبٕ اُغيائو١َّ ًـ٤وٙ عبٛي ُِٞهٞع ك٢ أؽبثال٤الَ  أ

اُؼٖ٘و٣خ أُو٤زخ، اُز٢ رْؼَ ّواهرَٜب األىٓبُد اُزال٢ 

ٌَ ا٣ُٜٞالخ ٝاُالوؿالجالخ كال٢  مًوٗبٛب، ٝاُز٢ رٞهع ٛٞاع

ُٔقزِق. ٝثٔب  اُؼٞكح ا٠ُ ػٍٜٞك ُْ رؼوف ؽٚٞه ا٥فو اُ

زؼّلٌك صوبك٤ب ٝاص٤٘ب كٜنا ٣َالزاللػال٢ ٓال٘الب  ُٓ َّٕ ثِلٗب   –أ

ِؾخ  ُٓ اُزّل٤ٌَو ك٢ ٤ٍبٍبدٍ روث٣ٞخ ٝر٘الٔال٣ٞالخ   –ثٖٞهٍح 

ؽ٤ٌٍٔخ ػٌٌ ٓب ٗغُل ػ٘ل ثؼ٘ أَُالئُٝال٤الٖ اُالن٣الٖ 

ثالِالًلا »٣ُؼوِّكٕٞ اُغيائو رؼو٣لب ٓنٛج٤ب ه٤ٍٔب ثبػزجبهٛب 

كَٜ ٛنٙ ٛال٢ .«٤ٍ٘ب ٓب٤ٌُب ٣ووأ اُووإٓ ثوٝا٣خ ٝهُ

اُغيائو اُزبه٣ق٤خ كالؼالحو ٝثالـال٘ اُال٘اّلظالو ػالٖ ٛالنٙ 

ـبُطبد أُنٛج٤خ اُقط٤وح  ُٔ ك٢ ثٍِل ٣ؼالوف ؽٚالَٞه   –اُ

 –اإلثب٤ٙخ أ٣ٚب ٝأٌّبال ػل٣لح ٖٓ اُطوه٤خ اُٖٞكال٤الخ 

 ُْ ٗغلٗب َٗؤٍ; أ٣ٖ ه٤ّْ اُغٜٔٞه٣خ ك٢ مُيو أ٣الٖ هال٤اّل

أُٞاٛ٘خ ٝاُؾو٣بد األٍب٤ٍخ أٌُلُٞخ كٍزٞه٣بو َٛ 

ُٖ إٔ رٌٕٞ اُغيائُو ك٣ٔووا٤ٛخ ٓغ رل٤ٌو ٓالنٛالجال٢ّ  ٌٔ٣ُ

ُٖ إٔ ٗجو٠ ثٔال٘الؤٟ ػالٖ اٗاللالغالبه  ٓٔبصَو َٛ ٣ٌُٔ

وٝٛ أُٞٙٞػ٤الخ  ّْ أٌُجٞد ا٣ُٜٞبر٢ ٓز٠ رٞكود اُ

 ُنُي ًٔب ُْٜٗل ك٢ ٓؤٍبح ؿوكا٣خ األف٤وحو....       

 

 

 

ٌُحسن  العنصرٌة فً مجتمع ال 

 الّتعبٌر عن نفسه 
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 ِدزّغ

 ٕلؾبد فبٕخ ُج٤غ أُحثٌ اُول٣ٔخ ٝأَُزؼِٔخ

” اُاللالب٣َالجالٞى“ اُج٤غ ػجو ٓٞاهغ اُزٞإَ االعزٔبػ٢ فبٕخ ػالجالو 

إٔجؼ هجِخ ٌُِض٤و ٖٓٔ ٣جؾضٕٞ ػٖ ث٤غ ًَ ٓب ٣َزط٤ؼٕٞ ثال٤الؼالٚ، 

ؽ٤ش هبٓٞا ثبْٗبا ٕلؾبد ك٤َج٤ًٞخ ُج٤غ اُالٔالحثالٌ ٝاألؽالن٣الخ 

ا٠ُ ٍٞم ًج٤و ُالجال٤الغ اُالٔالحثالٌ ”  اُلب٣َجٞى“ ٝؿ٤وٛب ٓؾ٤ُٖٞ 

اُول٣ٔخ ٝأَُزؼِٔخ ٤ُٝالَالٞا رالغالبها أٝ إٔالؾالبة ٓالؾالحد ثالَ 

 أّقبٓ ػبك٤٣ٖ.

٣قزبه اٌُض٤وٕٝ اُجؾش ػٖ ٓزطِجبرْٜ ٓالٖ اُالٔالحثالٌ ٝاألؽالن٣الخ 

رالٌالٕٞ كال٢  ٝؿ٤وٛب ٖٓ األعٜيح اٌُٜوٝٓ٘ي٤ُخ ثؤٍؼبه ٓ٘القاللالٚالخ

ٓز٘بُْٜٝ ؽ٤ش ال رٌِلْٜ اٌُض٤و، ٝهل ٝعلٝا ٙبُزْٜ ك٢ ٕلؾالبد 

ك٤َج٤ًٞخ ًبٗذ ُْٜ كٚبا ٣جؾضٕٞ ك٤ٚ ػٖ ٓزالطالِالجالبرالٜالْ، ٛالنٙ 

اُلٚبااد االكزوا٤ٙخ رز٤ؼ ُْٜ كوٕخ ػوٗ ٓب ٣و٣لٕٝ ثال٤الؼالٚ ٓالٖ 

ّٔب ٣و٣اللٕٝ اهالزال٘الباٙ ثال٘الْالو  ٓحثٌ ٝأؽن٣خ َٓزؼِٔخ ٝاُجؾش ػ

ٓٞإلبد ُٔب ٣جؾضٕٞ ػ٘ٚ ػجو ٛنٙ أُغٔٞػبد اُاللال٤الَالجالًٞال٤الخ 

٣ٝ٘زظوٕٝ اُوك ٖٓ ْٓزو٤ًٖ آفو٣ٖ ٣زْ اُزلبْٛ كال٤الٔالب ثال٤ال٘الٜالْ 

ػ٠ِ اُزلب٤َٕ ؽٍٞ اَُؼو ٤ًٝل٤خ اُز٤َِْ ٝاالٍالزالحّ، ؽال٤الش 

٣ٌٕٞ اُزٞإَ ػجو اُقبٓ ؽلبظب ػ٠ِ ٍو٣خ أُؼِٞٓبد اُقالبٕالخ 

 ٝػ٘ب٣ٖٝ اُجبئغ ٝأُْزو١.

 ٍالالالٞم اكالالالزالالالواٙالالال٢ ُالالالِالالالغالالالٔالالال٤الالالغ”…  اُالالاللالالالب٣َالالالجالالالٞى“ 

٣غل اٌُض٤و ٖٓ ٓب٢ٌُ ٓحثٌ ٝأؽن٣خ ال ٣َزؼِٜٔٞٗب ٓال٘الن ٓاللح 

هؿْ أٜٗب ال رياٍ ٕبُؾخ ُحٍزؼٔبٍ ٝأؽ٤بٗب عل٣لح كال٢ األٍالٞام 

” اُلب٣َجالٞى“ االكزوا٤ٙخ ُج٤غ أُحثٌ اُول٣ٔخ ٝأَُزؼِٔخ ػجو 

اُلوٕخ ك٢ ث٤ؼٜب ثؤٍؼبه ٓ٘قلٚخ، ٝٓالٖ عالٜالخ أفالوٟ ٣الجالؾالش 

آفوٕٝ ػٖ اُظلو ثٔحثٌ َٓزؼِٔخ ع٤لح رِج٢ ٓطِجْٜ فالبٕالخ 

ٓحثٌ األٛلبٍ اُن٣ٖ ٜٓٔب اهز٠٘ ُْٜ األ٤ُٝبا ٣جوٕٞ ك٢ ؽالبعالخ 

ا٠ُ ػلك أًجو ٤ٍٔب أُحثٌ ا٤ٓٞ٤ُخ ٢ٛٝ ٓب ٣غلٝٗٚ ػجو ٛالنٙ 

األٍٞام، ًٔب رغل اُؼبئحد اُلو٤وح ٝٓؾلٝكح اُلفَ أ٣ٚب ٓحمٛالب 

أؽل اُ٘بّطبد كال٢ أؽالل ”  أؽحّ“ ك٢ ٛنٙ األٍٞام أ٣ٚب، روٍٞ 

اُقبٕخ ثج٤غ أُحثٌ اُول٣ٔالخ إ ٛالنٙ ”  اُلب٣َجٞى“ ٓغٔٞػبد 

أُغٔٞػبد رز٤ؼ ٌَُِ ث٤غ ًَ ٓب ٣ٌٖٔ إٔ ٣الجالبع ٓالٖ ٓالحثالٌ 

ٝأؽن٣خ ٝؽز٠ أعٜيح ًٜوٝٓ٘ي٤ُخ، ٛٞارق ٝؿ٤وٛب، ٛنٙ اُالٔالٞاهالغ 

ر٤ٚق ٓؾلصز٘ب أٜٗب كوٕخ ٌَُ ٖٓ ٣و٣ل رٖو٣ق ٓب ال ٣ؾزبعٚ كال٢ 

أُ٘يٍ ثؤٍؼبه ٓ٘قلٚخ ٓوبهٗخ ثبألٍؼبه اُز٢ اّزواٛب ثٜب، ألٜٗالب 

 َٓالالالالالزالالالالالؼالالالالالٔالالالالالِالالالالالخ اُالالالالالٔالالالالالحثالالالالالٌ اُْالالالالالزالالالالال٣ٞالالالالالخ

ٝٓحثٌ 

 األٛالالالالالالالاللالالالالالالالالبٍ األًالالالالالالالالضالالالالالالالالو ٛالالالالالالالالِالالالالالالالالجالالالالالالالالب

ٝٗظوا ألٗ٘ب ك٢ كَٖ اُقو٣ق ٝػ٠ِ أثٞاة اُْزبا كبُؼبئحد رجؾالش 

ثٌضوح ػٖ أُحثٌ ٝاألؽن٣خ اُْز٣ٞخ، اُجؼ٘ ٣الؼالوٗ ٓالب ُالل٣الٚ 

ٝآفوٕٝ ٣ؼوٕٙٞ ِٛجبرْٜ ٣ٝال٘الزالظالوٕٝ اُالوك، ٓالؼالبٛالق ّالزال٣ٞالخ 

َٓزؼِٔخ ٝثؤٍؼبه ٓ٘قلٚخ ٓطِت اٌُض٤و٣ٖ، ٓالحثالٌ األٛاللالبٍ 

ًنُي رِو٠ ِٛجب ًج٤وا ٝرٜبكزب ًج٤وا كؼٞٗ اهز٘با ٓحثٌ عالل٣اللح 

رقزبه اٌُض٤و ٖٓ اُؼبئحد اهز٘البا ٓالحثالٌ َٓالزالؼالٔالِالخ ٕالبُالؾالخ 

ك٢ ا٤َُبم اٜٗب اهز٘ذ اٌُالضال٤الو ٓالٖ ”  ٤ٍٔوح“ُحٍزؼٔبٍ، روٍٞ 

أُحثٌ ألٛلبُٜب ػجو ٛنٙ أُٞاهغ، أؽ٤بٗب رٌالٕٞ اُالٔالحثالٌ هالل 

اٍزؼِٔذ ٓوح أٝ ٓور٤ٖ ٝأؽ٤بٗب عل٣لح، كبٌُالضال٤الو ٓالٖ اُالؼالبئالحد 

رْزو١ ٓحثٌ أؽ٤بٗب ال رَزؼٔالِالٜالب ٓالطالِالوالب ٝٛالنٙ األٍالٞام 

 االكزالواٙال٤الخ كالوٕالخ ُالزالٖالو٣اللالٜالب ُٝالٞ ثالؤٍالؼالبه ٓال٘القاللالٚالخ،.

 األٍالالالالالالالالؼالالالالالالالالبه كالالالالالالالال٢ اُالالالالالالالالٔالالالالالالالالزالالالالالالالال٘الالالالالالالالبٍٝ

” كالب٣َالجالًٞال٤الخ“ اؽلٟ اُيثٞٗبد اُٞك٤بد ُٔغٔٞػالخ ”  ٍبهح“ روٍٞ 

ٓزقٖٖخ ك٢ ث٤غ ًَ ٓب ٛٞ هل٣ْ َٝٓزؼَٔ اٜٗب ٝعلد ٙبُزالٜالب 

ك٢ رِي أُغٔٞػخ اُز٢ رؼوٗ ٓالقالزالِالق األُالجالَالخ ٝاألؽالن٣الخ 

ٝاألكٝاد اٌُٜوٝٓ٘ي٤ُخ، ٝٓقزِق اُِٞاىّ اُز٢ ٣ٌٜٔ٘ب إٔ رؾزبعٜالب، 

ٝر٤ٚق إٔ ٓب أػغجٜب أًضو ك٢ أُغٔٞػخ ٛٞ اُٖاللم ٝاالُالزالياّ، 

ٖٓ فحٍ اُزؼبَٓ اُغل١ ألػٚبا أُغٔٞػخ، ؽ٤ش ٍجن ُٜب ٝإٔ 

اهز٘ذ أؿواٙب ًض٤وح ٝرَِٔزٜب ٓجبّوح ٖٓ ٛوف اُالؼالٚالٞ اُالزال٢ 

ػوٙذ اَُِؼخ، ٝٛٞ اُْوٛ اُن١ اّزوٛٚ ػالِال٤الٜالب ىٝعالٜالب إٔ 

رزؼبَٓ كوٜ ٓغ اإلػحٗبد اُز٢ رٚالؼالٜالب اُال٘الَالبا، ُالزاللالبك١ أ١ 

ٌَْٓ هل ٣ؼزوٜٙب، ٝأٙبكذ أٜٗب اهز٘ذ ٓحثٌ ّز٣ٞخ ألٛلبُٜالب 

ثؼل إٔ ّبٛلد اإلػحٕ اُن١ ٝٙؼزٚ اؽلٟ أُْزوًالبد ٝاُالزال٢ 

ؽلكد اَُٖ ٝاَُؼو ٝؽز٠ أُبهًخ، ٓب عؼِالٜالب ال رالزالوكك كال٢ 

اُزٞإَ ٓغ ٕبؽجخ اإلػحٕ ثؼل إٔ رْ االرلبم ػ٠ِ ٌٓبٕ ٓالؼال٤الٖ 

 هو٣ت ٖٓ اُيثٞٗخ ٝاُجبئؼخ ٝرٔذ ػ٤ِٔخ اُج٤غ ث٘غبػ..
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 فب٠شح ثٛشٕت                        



  االلزصبد

 كٝاله 51ا٠ُ  261اُ٘لٜ ٣٘يٍ ٖٓ 

أًل اُوئ٤ٌ أُل٣و اُؼبّ َُٞٗبٛالواى 

٣الّٞ األهثالؼالبا   ػجل أُئٖٓ ُٝل هلٝه

اُلبهٛ ثؾب٢ٍ َٓؼٞك إٔ ٓالغالٔالغ 

ٍٝال٤الِالخ   ٍٞٗبٛواى ٣غت إٔ ٣الغالل

أفوٟ ُغؼَ ْٓ٘آرٚ أًضو ٓالوكٝك٣الخ 

ال٤ٍٔب ك٢ ا٤َُبم اُؾب٢ُ أُز٤ٔي 

 ثبٗقلبٗ ٍؼو اُجو٤َٓ.

ٕوػ ُٝل هلٝه فحٍ اُ٘لٝح اُٖؾل٤الخ 

اُز٢ ْٗطٜب ػوت ى٣بهرٚ ُالؾالبٍال٢ 

َٓؼٞك ٝ هب٢ٍ اُط٣َٞ إٔ ٍالؼالو 

 51اُال٠  261اُجو٤َٓ اٗقل٘ ٓالٖ 

ػ٤ِ٘الب ا٣الغالبك   ٝ ثبُزب٢ُ ٣غت  كٝاله

٤ٍِٝخ أفوٟ ُغؼَ ْٓ٘آرال٘الب أًالضالو 

ٓالالالٞٙالالالؾالالالب أٗالالالٚ   ٓالالالوكٝك٣الالالخ"

رؾ٤َٖ رْـ٤َ اُزغالٜال٤الياد   "٣غت

أُزٞاعلح ثؾٞىر٘ب ثٌَْ أٓضَ ٝكال٢ 

أّبه اُالوئال٤الٌ اُالٔالل٣الو   ٛنا اُٖلك

اُؼبّ ا٠ُ أ٤ٔٛخ أفن ٍؼو اُجوٓال٤الَ 

ثؼ٤ٖ االػزجبه هٖل رؾَال٤الٖ ٓالوكٝك 

ًالالَ ٓالال٘الالْالالؤح ثالالزالالوُٝالال٤الالخ ثْالالٌالالَ 

أٓضَ...ٝأًل أُزؾلس هبئالح، ٗالؼالٔالَ 

ٓغ ّالوًالبا أعال٘الجال٤ال٤الٖ كال٢ اٛالبه 

أُوبهثخ االهزٖبك٣خ اُغل٣لح ثٔؼ٘ال٠ 

أٗ٘ب ٍ٘ؾبٍٝ رؾ٣َٞ ٓالٞاكٗالب األُٝال٤الخ 

ثبُغيائو ألعَ اْٗبا ٓ٘بٕت اُْـالَ 

ٝاُو٤ٔخ أُٚبكخ ٝر٤ٌٔ٘٘ب ٖٓ رٖل٣و 

 ٓٞاك أفوٟ ؿ٤و اُ٘لٜ ٝاُـبى"".

٣غالت ػالِال٠   ٝ ُزؾو٤ن ٛنا اُٜلف

ٓغٔغ ٍٞٗبٛواى كػْ ريٝكٙ ثٖٔبٗغ 

رٌو٣و اُجزوٍٝ ٝ رِج٤خ اُطِت اُٞٛ٘ال٢ 

ٓغ اَُؼ٢ ا٠ُ رٖل٣و كبئ٘ أُالٞاك 

أُٖ٘ؼخ. ٝأٙبف اُالوئال٤الٌ اُالٔالل٣الو 

اُؼبّ ثبُوٍٞ، ُل٣٘ب ٖٓ٘غ رٌو٣و هال٤الل 

االٍزٌٔبٍ، ؽ٤ش اٍزؤٗلذ األّـبٍ 

ك٤ٚ ثؼل إٔ ًبٗذ ٓزٞهلخ ٖٓ٘غ رٌو٣و 

ٍالالال٤الالالل١ هٍالالال٤الالالٖ ٝ آٓالالالَ إٔ 

أُٖ٘غ ك٢ اُقلٓخ ك٢ ٜٗب٣خ   ٣ٌٕٞ

، ًٔب أػالِالٖ ُٝالل هاللٝه ػالٖ 3129

رٌو٣و اُجزالوٍٝ   اٛحم ْٓوٝع ٖٓ٘غ

ثؾب٢ٍ َٓؼٞك هجَ ٜٗب٣خ اَُال٘الخ 

اُغبه٣خ...ٖٓ عٜخ أفوٟ أثوى اُوئ٤ٌ 

أُل٣و اُؼبّ إٔ أُغٔغ ٤ٌُ ثٖاللك 

اػبكح رٞع٤ٚ اٍزوار٤غ٤الزالٚ ثالَ اٗالٚ 

٣واػ٢ ا٤َُبم االهزٖبك١ اُؼبُالٔال٢ 

ٝأًل ماد أُزؾلس إٔ ٍٞٗبٛواى هل 

ٓؾطبد ُزالٌالو٣الو اُالجالزالوٍٝ  6أْٗؤد 

 261اُجو٤َٓ اُٞاؽل   ؽ٤ٖ ًبٕ ٍؼو

ٌُٖ "٣ٖؼت مُي ك٢ اُالٞهالذ   كٝالها

اُالن١   اُواٖٛ ٗظوا َُؼو اُجالوٓال٤الَ

ٝاالْٛ   كٝالها 61ا٠ُ  ٣51زواٝػ ث٤ٖ 

ؽالالبُالال٤الالب ٛالالٞ اْٗالالبا ٓالالؾالالطالالزالال٢ 

اُقبٕخ ث٘ب ُزِج٤خ ؽبع٤برال٘الب،   اُزٌو٣و

اػزجو ُٝل هلٝه أٗالٚ   ػحٝح ػ٠ِ مُي

٣الالغالالت االكالالزالالقالالبه ثالالٔالالب ؽالالوالالوالالزالالٚ 

اُالالٔالالئٍالالَالالبد اُالالغالاليائالالو٣الالخ كالال٢ 

كجبُوؿْ ٖٓ رٌلَ ٓئٍَالبد   اُجحك

اال أٗال٘الب ٗالٔالِالي   أع٘ج٤خ ثبُٜ٘لٍخ

هلهاد رطٞه ٓؾ٤ِالخ...ٝأٝٙالؼ ٗالبئالت 

ٕالبُالؼ   هئ٤ٌ اُٜال٘اللٍالخ ٝاإلٗالزالبط

فالحٍ ٛالنٙ اُالي٣البهح إٔ   ٌٗالٔالُٞ

 2ك٢ أُلح أُٔزاللح ثال٤الٖ   اإلٗزبط

هل ثِؾ  ٤ٗٞ٣3128ٞ  ٣41٘ب٣و ا٠ُ ؿب٣خ 

اُجزوٍٝ اُالقالبّ )  ٛ٘ب ٖٓ 244.987

أٓالب ؿالبى   % ثبَُ٘جخ ُِزٞهؼبد(218

 اُجزوٍٝ كوله اٗزبعٚ ثال

%( 3:.217)   4ٓالالِالال٤الالٕٞ ّ 861.788

ٛ٘ب ٓالٖ  355.131ك٢ ؽ٤ٖ رْ اٗزبط 

ًالٔالب أّالبه  %(. 221.88أٌُضلبد )

ٌُٗٔٞ ا٠ُ إٔ أُٞهغ ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ 

ٓلزٞؽالخ   ثئوا ُِـبى 58ثئو ى٣ذ ٝ  48

ك٢ ٛٞه االٍزـحٍ. اٙبكخ ا٠ُ مُي 

ىاه اُالٔالَالئٍٝ األٍٝ ػالٖ ٓالغالٔالغ 

ٍٞٗبٛواى ٓوًي ٓالواهالجالخ ٓالؼالبُالغالخ 

ًٝنا ٓالوًالي ٓالواهالجالخ   ثبُٖٔ٘غ  اُـبى

ٓؼبُغخ اُي٣ذ ًٝالنا ٓالؾالطالخ اُٚالـ 

ٝاُ٘وَ ػجو اُو٘ٞاد. ٝثٔل٣٘خ ؽب٢ٍ 

َٓؼٞك ر٘وَ ُٝل هلٝه ا٠ُ ْٓ٘الآد 

اُغيائالو١   ًٝنا ا٠ُ أُؼٜل  ثزو٤ُٝخ

ُِجزوٍٝ ثؾب٢ٍ َٓؼٞك )ٗبكٜ ٝؿالبى 

ٍالالبثالالوالالب( اُالالن١ ٣ٚالالٔالالٖ رالالٌالال٣ٞالالٖ 

ٍٞٗبٛواى ًٝالنا   ٜٓ٘ل٢ٍ ٝرو٢٤٘

ػٔبٍ اُْوًبد االفوٟ. ٓالٖ عالٜالخ 

ٕوػ ٌُٗٔٞ ُِٖؾبك٤٤الٖ إٔ   أفوٟ

ًَ أُْ٘آد ثؾب٢ٍ َٓالؼالٞك هالل 

ا٠ُ ؿب٣خ ٜٗالب٣الخ اُالضالحصال٢   ٍغِذ

اهرلالبػالب ثال   االٍٝ ٖٓ اَُ٘خ اُغبه٣خ

% ٖٓ اٗزبعٜب ٓغ اهرلبع ك٢ ػلك 21

 ثو٤َٓ ٤ٓٞ٣ب. 31.111اُجوا٤َٓ ا٠ُ 
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 االلزصبد

ػالِال٠   ٣زؾَو هئ٤ٌ اُؾٌٞٓخ ٍبثوب، اؽٔل ثٖ ثال٤الزالٞه،

ػلّ اُزوبٛ اَُِطخ إلّبهاد اُقطو اُز٢ ًبٕ هل اِٛوٜالب 

ٝاُالزال٢  3122ك٢ اُؼل٣ل ٖٓ األٝهام ٝ أَُبٛٔبد ك٢ 

ًبٗذ رزٞهغ ثلهخ رلب٤َٕ االىٓخ ٝأُب٤ُخ ػ٠ِ اُٞعٚ اُن١ 

 رالالالالؼالالالالزالالالالوف ثالالالالٚ اُالالالالؾالالالالٌالالالالٞٓالالالالخ اُالالالال٤الالالالّٞ.

ٝ ٤ْ٣و ثٖ ثزلٝه ك٢ ؽٞاه ٓغ اُقجو ا٠ُ إ اُجحك ٓوجالِالخ 

اههبّ، ُٜب ػالٞاهالت  5اٝ  4ػ٠ِ ٓٞعبد رٚق٤ٔخ ًجوٟ ة 

ٝف٤ٔخ ػ٠ِ َٓزوجَ اُغيائو ٣ٌْٝق ٖٓ ًالبٕ ٍالجالبهالب 

  3125  ُالالالالِالالالالزالالالالوّالالالالؼ كالالالال٢ هئالالالالبٍالالالال٤الالالالبد،

اٗٚ ُْ ٣ؼل ٣ئٖٓ ثبُزوّؼ ٝ االٗزقبثبد ك٢ اُغيائو ٣الِاللالذ 

ا٠ُ إ اُؾَ إ ٣ٌٕٞ اال ثزـ٤٤و عنه١ ك٢ اُ٘ظبّ ٣٘طِالن 

  ٓالالٖ اػالالزالالواف اُالال٘الالظالالبّ ٗالاللالالَالالٚ ثالالٞاهالالغ االىٓالالخ.

 

ٓب ٛٞ رْو٣ؾي ُٞاهغ االهزٖبك اُغيائو١ فبٕخ إ اؿالِالت 

   رٞهؼبري اَُبثوخ ؽٍٞ االىٓخ ٕلهذ ا٤ُّٞ و

االهزٖبك اُغيائو١ هث٤ؼ٢ ٓج٢٘ اٍالبٍالب ػالِال٠ رٖالل٣الو 

ثلاٗب ك٢ رَغ٤َ اٗقاللالبٗ كال٢  3117أُؾوٝهبد. ٝٓ٘ن 

االٗزبط ٣وبثِٚ اهرلبع ك٢ اُطِت اُلاف٢ِ ٓٔب ٣الئك١ اُال٠ 

، اٗقل٘ ؽغْ اُزالٖالل٣الو 3122ٝ 3117فل٘ اُزٖل٣و ث٤ٖ 

%، ٌُٖ ٓب ؿط٠ ػِال٤الٚ ٛالٞ اهراللالبع  37،6أُؾوٝهبد ة

االٍؼبه، ٝٛٞ ٓب عؼَ ٛنا االٗقلبٗ ؿ٤و ٓؾًَٞ. امًو 

ٓالٖ إ   ، ؽنهد ك٢ هٍبُخ ثوٗالبٓالغال3122،٢ا٢٘ٗ ك٢ 

    اُالالالالالجالالالالالحك رَالالالالال٤الالالالالو اُالالالالال٠ ٗالالالالاللهح كالالالالال٢

ًٔب ا٢٘ٗ رٞهؼذ ك٢ مُي اُٞهذ ا٣ٚالب  3128اُز٣َٞٔ ك٢ 

اٗقلبٙب ك٢ اٍؼبه اُجزوٍٝ ثَجت اُزٞعٚ اُؼبُٔال٢ ٗالؾالٞ 

ثلائَ اُجزوٍٝ ٝ اُؼَٔ ػ٠ِ رو٤ّل اٍزٜحى اُطبهخ. ٝ اٗب 

ٍ٘ٞاد أُالوالجالِالخ ُالٖ رالزالغالبٝى  21اهٍٞ ا٤ُّٞ اٗٚ ك٢ اٍ

 كٝاله ُِجو٤َٓ. 71االٍؼبه ٓؼلالد ٣ٍٞ٘ب ة

اُؾٌٞٓخ ثزٞع٤ٜبد اُوئبٍخ روٍٞ إ أُل٤ٗٞ٣خ اُقالبهعال٤الخ 

  َٛ رْبٛوٕٝ ٛنا اُزٞعٚو  فٜ اؽٔو..

ػ٤ِ٘ب إ ٗلهى اٗٚ ؽز٠ ٣زْ اهواٙال٘الب ٓالٖ اُالقالبهط   -      

كبٗٚ ٣غو١ اُزؤًل اٝال ٖٓ هاللهارال٘الب ػالِال٠ رَالل٣الل ٛالنا 

اٍزط٤غ إ   اُل٣ٖ...ا٤ُّٞ ٝ ك٢ ظَ اُٞٙغ اُن١ ٗؼ٤ْٚ،

اإًل ُي اٗٚ ال رٞعل ا١ عٜخ ٍزوجَ ثبهواٙ٘ب، ثبٍزالضال٘البا 

ٝٛٞ ا٤ُٖٖ اُن١ ٣ٌٖٔ إ ٣ْ٘ئ اٗغبىاد   ثِل ٝؽ٤ل هثٔب،

ثبُل٣ٖ ثَجت كٞائٚٚ أُب٤ُخ. آب إ ٣زْ اهواٗ اُالغاليائالو  

 ٓالالٖ اعالالَ إ رَالالزالالٞهك كالالٜالاللا ؿالال٤الالو ٝاهك اٛالالحهالالب....

ٛ٘بى فطؤ ًج٤و ٣زْ ر٣َٞوٚ ا٣ٚب ٣زؼِن ثبٗال٘الب كال٢ ؽالبٍ 

رٞعٜ٘ب ا٠ُ أُل٤ٗٞ٣خ اُالقالبهعال٤الخ، كالبٕ ٛال٘البى ّالوٝٛ 

 ٍزلوٗ ػ٤ِ٘ب...

 

 

  

 

"" 

  17,العدد7102نوفمبر    

 

13 

 8313318301  



 اٌزبر٠خ 

                              

 بوداود عمٌر 

اًزْق ٛنا األٍجٞع، اُجبؽش كال٢ ا٥صالبه أؽالٔالل ػالوالٕٞ، 

ثبُز٤َ٘ن ٓغ عٔؼ٤خ إٔلهبا األٌِٛ ُؾٔب٣خ اُزواس ثالٞال٣الخ 

 ّْ اُ٘ؼبٓخ، علاه٣خ ماد ه٤ٔخ ك٤٘خ ٝربه٣قال٤الخ ٓالؼالزالجالوح، رٚال

هٍٞٓبد ٓ٘وّٞخ ػ٠ِ اُٖقو، رؼٞك ا٠ُ اُؼٖٞه اُؾغو٣الخ، 

ك٢ ع٘ٞة ثِل٣خ ػَِخ ثٞال٣خ اُ٘ؼالبٓالخ، ٝثالٔالؾالبماح عالجالَ 

ربٗٞد، ٝهل رٞاعلد ػ٠ِ ُٞؽخ علاه٣الخ رالوالله َٓالبؽالزالٜالب 

ٓزو ٓوثغ، ٗغل ٛنٙ اُغلاه٣خ اُز٢ أثلػٜب اَٗبٕ  66ؽٞا٢ُ 

ل، ؽَت رل٤َو أؽٔل  َّ اُؼٖو اُؾغو١ اُؾل٣ش، ٢ٛٝ رغ

ػوٕٞ، ّق٤ٖخ اَٗبٕ ك٢ ٝٙؼ٤خ اٍزؼلاك ُٔٞاعٜخ فطالو 

ٓؾلم، ٣ٚغ ه٘بػب ٝهوٝٗب ػ٠ِ هأٍٚ ٣ٝالؾالٔالَ ثال٤اللٙ أكاح 

رَزؼَٔ ًَحػ ك٢ أُٞاعٜخ، ٝاُظبٛو أٗٚ ٣ٔبهً ٛوَب 

ٍؾو٣ب ٓؼ٤٘ب، ٣وبثِٚ أٍلَ اُغلاه٣خ ٓجبّوح أٍل ك٢ ؽبُخ 

روّٕل، أثلع اُل٘بٕ ك٢ ر٣ٖٞو ؽوًخ اُول٤ٖٓ ُزؼٌٌ ؽالبُالخ 

 اُزقل٢ ٝاالٍزؼلاك ُِٜغّٞ.

 اُجبؽش أؽٔل ػوٕٞ أٓبّ االًزْبف

٤ٚ٣ٝق اُجبؽش; األٓو أُْٜ اُن١ رغله اإلّالبهح اُال٤الٚ ٛالٞ 

ٙوٝهح كهاٍخ ٛنا أُْٜل كهاٍخ أصو٣خ أٗالضالوٝثالُٞالٞعال٤الخ ٝ 

(anthropo-zoomorphic)  كٞٙغ اُووٕٝ ػِال٠ اُالوأً ٓالغ

اثواى اُؼٚٞ اُز٘ب٢ٍِ هٓي اُقٖٞثخ ك٢ مُي اُؼٖو، ٣ؾ٤الِال٘الب 

ا٠ُ اُٚ اُلواػ٘خ إٓٓٞ اُن١ ٛٞ ػ٠ِ ٛال٤الئالخ هعالَ ثالوأً 

فوٝف، ٝاُن١ رورجٜ هوٝٗٚ أُوٍّٞخ اُـو٣جخ ثبٌُِٔخ اُلاهعخ 

اُز٢ رَزقلّ ا٤ُّٞ ثبإل٤ٌِٗي٣خ ُِلالُخ ػ٠ِ ّقٔ ٓالضالبه 

 ”Horn“اُز٢ أرذ ٖٓ ٛالٞهٕ  ”Horny“ع٤َ٘ب ػ٘لٓب ٣وبٍ 

أ١ هوٕ، ٝٛٞ ٗظ٤و اإلُٚ إٔٓٞ اٌُجِ مٝ اُووٕٝ أُؼوالٞكالخ، 

اُٚ اُقٖٞثخ، ٝاُن١ ػوف رول٣َٚ ٝػجالبكرالٚ كال٢ ّالٔالبٍ 

اكو٣و٤ب هجَ اُؾٚبهح أُٖو٣خ، ًٔب رلٍ ػ٤ِالٚ اُالؼالل٣الل ٓالٖ 

اُلالئَ األصو٣خ ٝٓؾطبد اُٖقٞه أُ٘وّٞالخ، ٝٓالٖ أٛالٔالٜالب 

ٓؾطخ ًجِ ثٞػحّ ثٞال٣خ اُج٤٘. ًٔب أٗ٘ب ٗغل ك٢ ٗاللالٌ 

اُغلاه٣خ، اُؼل٣ل ٖٓ اُوٍٞٓبد اُز٢ اٗالطالٔالَالذ ٓالؼالبُالْ 

اُوٍالْ ػالِال٤الٜالب، 

ً٘ز٤غخ ُِزؤص٤واد اُغ٣ٞخ، ثلؼَ ْٛبّخ اُٖقوح اُالٔالٌالّٞٗالخ 

ٖٓ اُوٓبٍ أُزؾغوح. ٓٞهغ اُغلاه٣خ اُن١ رْ افز٤بهٙ ُالٜالنا 

الٞك، ٝكهالخ  ٍُ اُؼَٔ اُل٢٘ اُوائغ، ٝاُؾ٤ٞاٗبد أُلّعال٘الخ ٝاأل

اُؼَٔ ٝاُغٜل اُن١ ثنٍ ك٤ٚ، ًِٜب رؼط٠ اٗطجبػبد هٝؽال٤الخ 

ػ٤ٔوخ، ًٔب إٔ اُل٘بٕ اُن١ هٍْ ػ٠ِ ٛالنٙ اُٖالقالٞه، ال 

٣ولّ رلب٤َٕ ُٔحٓؼ اُٞعٚ أٝ اُغالَالل، ثالوالله ٓالب ٣ال٘الوالَ 

 اؽَبٍٚ اُلطو١ ُٔب ٣ؤٍٚ.

 اُٖقوح أُ٘وّٞخ )االًزْبف(

ُ ّبهح ٓ٘طوخ اُغ٘ٞة اُـوث٢ اُغيائو١، ٝفبٕخ ٓال٘الطالوالخ 

اُؼ٤ٖ اُٖلواا، ريفو ث٘وُٞ ٕقو٣الخ هالل٣الٔالخ، رالؼالٞك اُال٠ 

اُؼٖٞه اُؾغو٣خ األ٠ُٝ ُ َٗبٕ. ؽَت اٌُالبرالت ٝاُالٔالئهؿ 

، ٖٓ 2958ف٤ِلخ ثٖ ػٔبهح، ٣ؼٞك ربه٣ـ اًزْبكٜب ا٠ُ ٍ٘خ 

ٛوف اُلًزٞه عبًٞ، اُن١ رٌٔاّلٖ ٓالٖ اًالزالْالبف اُٖالقالٞه 

أُ٘وّٞخ ثز٤ٞد، هوة اُؼ٤ٖ اُٖلواا، ٝرؼزجالو اؽاللٟ أهاللّ 

ك٢ أُ٘طوالخ، ٝاأل٠ُٝ ٖٓ ٗٞػٜب   ُ َٗالبٕ  اُزؼبث٤و أُوئ٤خ

ػ٠ِ َٓزٟٞ ّٔبٍ اكو٣و٤ب اُز٢ رٌٖٔ اُـوة ٖٓ اُزالؼالوف 

هبّ أػٚبا ٓئرٔو ػ٢ِٔ كالوَٗال٢،  2999ػ٤ِٜب. ك٢ ٍ٘خ 

ًِْ ػٖ اُؼ٤ٖ اُٖاللالواا(  8ثي٣بهح ٗوُٞ ر٤ٞد ٝأُؾ٤ٖواد )

، ٝٛٞ اُلًزٞه ثالٞٗال٢، ثالبٕاللاه :299ؽ٤ش هبّ أؽلْٛ، ػبّ 

اُ٘وُٞ اُٖقو٣الخ كال٢ “ ًزبة ػ٢ِٔ ٓوعؼ٢ ٣ؾَٔ ػ٘ٞإ 

 ”.اُغ٘ٞة اُٞٛوا٢ٗ

 اُغلاه٣خ أُزٚٔ٘خ اُوٍٞٓبد أٌُزْلخ

ٝرؼزجو اُٖقٞه أُ٘وّٞخ، ثٔالضالبثالخ ّالٜالبكاد ماد هال٤الٔالخ 

ربه٣ق٤خ ال روله ثضٖٔ، رالٞاهصالزالٜالالالب ّالؼالٞة 

ؿبثوح، رجالوى ٗالٔالٜ ػال٤الِ االَٗالبٕ األٍٝ 

ٝٛوٍٞٚ ٝروب٤ُلٙ، ٝرَبْٛ ك٢ اُالزالؼالوف 

ًالالالنُالالالي ػالالالِالالال٠ 

اُؾ٤ٞاٗبد اُز٢ ًبٗذ 

اُالالالالالغالالالالاليا رؾ٤ٜ ثٚ. ُ٘حؽع إٔ 

اُالال٘الالوالالُٞ األًالالالالجالالالالو ٓالالالالٖ 

أػالالالالالالٔالالالالالالبٍ ٛنٙ أٗغيد هالجالَ 
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 هؽ٤َ ثح١ٝ اُٜٞاه١;ك٘بٕٗٞ ٝهعبٍ صوبكخ ٣٘ؼٕٞ اُلو٤ل

ؽ٤ب ك٘بٕٗٞ ٝهعبٍ صوبكخ ا٤ُّٞ األهثؼبا مًوٟ اُل٘البٕ ثالح١ٝ 

اُٜٞاه١ أ٣وٞٗخ األؿ٤٘خ اُٞٛوا٤ٗخ اُن١ ٝاكزٚ ا٤ُ٘ٔخ ثٞٛالوإ 

ػبٓب ٝإل٤ٖ ا٣البٙ ة"أؽالل  2:ٕج٤ؾخ ا٤ُّٞ ػٖ ػٔو ٣٘بٛي 

 ٓؼبُْ" األؿ٤٘خ اُغيائو٣خ.

ٝأػوة اُْبة ٓب٢ٓ ك٢ ارٖبٍ ٛبرل٢ ٓغ ٝاط ػالٖ ثالبُالؾ 

ؽيٗٚ ُوؽ٤َ ثح١ٝ اُٜٞاه١ ٓؾ٤٤ب مًواٙ هبئح أٗٚ "ٖٓ كزالؼ 

ُٚ األثٞاة ٝٝٙؼٚ رؾذ ع٘بؽٚ" ٓ٘ن ثلا٣برٚ األ٠ُٝ ثٞٛالوإ 

 ٓضِٚ ٓضَ اٌُض٤و ٖٓ اُل٘ب٤ٖٗ آٗناى.

اُن١ ٣ؼزجو ٖٓ أثوى رحٓالنح -ٝأػوة ٖٓ عٜزٚ اُْبة فبُل  

ك٢ ارٖبٍ ٛبرل٢ ػٖ "ؽيٗٚ اٌُج٤و"  -اُواؽَ ٝأٗغؾْٜ ك٤٘ب

ُوؽ٤َ ثح١ٝ اُٜٞاه١ ٓؾ٤٤ب ك٢ ٤ٍبم ًحٓٚ مًالوٟ ٓالٖ 

اػزجوٙ "أثب ٝهك٤وب ٝأٍزبما" ٣وٍٞ "ِٓي اُالوا١" اُالن١ أكٟ 

 ٓئفوا ى٣بهح ُِلو٤ل.

ٝهبٍ اُل٘بٕ ٝا٤ٍُٞٔو٢ اُؼبىف ػالِال٠ آُالخ اُالزالوٝٓالجال٤الذ 

َٓؼٞك ثِٔٞ ٝٛٞ ٖٓ هٝاك أؿ٤٘خ اُوا١ إٔ ثح١ٝ اُالٜالٞاه١ 

"ٖٓ ٓئ٢ٍَ ٝهٝاك" األؿ٤٘خ اُٞٛوا٤ٗخ ا٠ُ عبٗت اُلال٘البٕ 

اُواؽَ أؽٔل ٝٛج٢ ٤ٚٓلب أٗٚ "٤ّق٘ب اُن١ ٍجو٘الب اُال٠ 

 اُلٖ ٝٗؾٖ ٌٖٗ ُٚ ًَ اُزول٣و ٝاالؽزواّ".

ٝأٓب ػبىف اُـ٤زبه أُؼوٝف ُطل٢ ػطبه ٓالٖ كالوهالخ "ها٣ال٘الب 

ها١" كول أًل ثؤٕ اُضوبكخ اُغاليائالو٣الخ "كالواللد ٓالٖ عالؼالَ 

اُغٜٔٞه "٣ؼ٤ل اًزْبف" اُْالؼالو اُالجالل١ٝ ٝثالؼال٘ ا٥الد 

ا٤ٍُٞٔو٤خ اُز٢ أُٜٔذ كوهزٚ ك٢ َٓال٤الورالٜالب اُالٜالبككالخ 

 ُؼٖوٗخ اُوا١.

ٝػلك ُطل٢ ػطبه فٖبٍ اُالواؽالَ ٝإاللالب ا٣البٙ ثالبُاللال٘البٕ 

"أُزٞاٙغ اُن١ ال ٣ؾت األٙٞاا" ٝاُالن١ ُالطالبُالٔالب ّالغالغ 

اُْجبة ػ٠ِ "رقط٢ األٍب٤ُت ا٤ٍُٞٔالوال٤الخ اُالٔالؼالزالبكح 

ٝا٣غبك َُٔبد ّق٤ٖخ" فبٕخ ثْٜ ٓنًالوا كال٢ ٍال٤البم 

ك٢ اٛبه اػالبكح  2:93ًحٓٚ ثِوبئٚ ٓغ ثح١ٝ اُٜٞاه١ ك٢ 

 رول٣ْ أؿب٤ٗٚ "٣ب ؽٔبٓخ" ٝ"ىثبٗخ" ٝ"٤ٓٔٞٗخ

ٝأٙبف ثٖ كػٔبُ إٔ اُلو٤ل ًبٕ "اَٗبٗب ٝك٘بٗالب ٓالؾالجالٞثالب 

٣ؼ٤ِ ؽ٤برٚ ثؼ٤ل ػٖ األٙٞاا" ٝهل ًبٕ ٣الؼالزالجالو االؽالزالواّ 

  "صوٝرٚ ك٢ ٛنٙ اُؾ٤بح".

ًٝبٕ هئ٤ٌ اُغٜٔٞه٣خ ػجل اُؼي٣ي ثٞرل٤ِوخ هل ثؼش ثجوه٤الخ 

رؼي٣خ ا٠ُ ًبكخ أكواك أٍوح أُوؽّٞ أًل ٓالٖ فالحُالٜالب إٔ 

اُغيائو ٝاَُبؽخ اُل٤٘خ ٝاُضوبك٤خ كولد ك٤ٚ هالبٓالخ أؿال٘الذ 

 اُنٝم ا٢ُ٘ٛٞ اُؼبّ ٝاالَٗب٢ٗ ػ٠ِ ٓلٟ ػوٞك ًض٤وح.

ًٔب ثؼش هئ٤ٌ ٓغٌِ األٓخ ػجل اُوبكه ثٖ ٕبُؼ ثوٍالبُالخ 

رؼي٣خ أّبك ك٤ٜب ثقٖبٍ اُلو٤ل اُن١ ٣ؼزجو "هٓيا ٖٓ هٓالٞى" 

 اُلٖ ك٢ اُغيائو.

ٖٓ عٜزٚ أػِٖ ٝى٣و اُضوبكخ ػي اُل٣ٖ ٤ٜٓٞث٢ َٓبا ا٤ُالّٞ 

األهثؼبا ثٞٛوإ أٗٚ ٤ٍزْ اُؼَٔ ػ٠ِ رض٤ٖٔ ٝاُؾلبظ ػ٠ِ 

 اُو٤ٕل اُل٢٘ اُن١ روًٚ اُل٘بٕ اُواؽَ ثح١ٝ اُٜٞاه١.

ٝمًو اُٞى٣و ك٢ رٖو٣ؼ ُِٖؾبكخ ػالِال٠ ٛالبٓالِ ٓالواٍالْ 

عضٔبٕ اُل٘بٕ ثح١ٝ اُٜٞاه١ ثٔوجوح ػ٤ٖ اُجال٤الٚالبا   ر٤٤ْغ

اُن١ ٝاكزٚ ا٤ُ٘ٔخ كغو ا٤ُّٞ األهثؼبا "أُزيّ ًٞى٣الو ُالوالطالبع 

اُضوبكخ ثبُؼَٔ ػ٠ِ رض٤ٖٔ ٝاُؾلبظ ػ٠ِ ه٤ٕالل األػالٔالبٍ 

اُـ٘بئ٤خ ٝا٤ٍُٞٔو٤خ ماد اُو٤ٔخ اٌُالجال٤الوح ٝاُالزال٢ رالوًالٜالب 

 أُوؽّٞ ثح١ٝ".

ٝٝٝه١ عضٔبٕ اُلو٤ل اُضوٟ ا٤ُّٞ ثؼل اُؼٖو ثؾٚٞه ؽْالل  

 ًج٤و ٖٓ أث٘با ٓل٣٘خ ٝٛوإ ٝه٤٤ٍٖٔ.
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أػِٖ ٝى٣و االرٖبٍ، عٔبٍ ًؼٞإ، إٔ "اُوواه أُزؼِن ثلزالؼ 

اإلػحٕ ػٖ اُزوّؼ ُٔ٘ؼ هفٔ اْٗالبا فاللٓالبد اُالجالش 

اُزِلي٢ٗٞ٣ أُٞٙٞػبر٤خ، ٍزؼبك كهاٍزٚ ٓغ اُاللالبػالِال٤الٖ 

أُؼ٤٤ٖ٘، ُغؼِٚ ٓز٤ٌلب ٓغ ٓزطِجبد أُْٜل اإلػالحٓال٢ 

 َُِٔؼ٢ اُجٖو١ ك٢ اُغيائو".

ٝهبٍ ًؼٞإ، أٌٓ ثبُؼبٕٔالخ، ػالِال٠ ٛالبٓالِ ٓالواٍالْ 

الٍزوعبع ا٤َُبكح ػ٠ِ اُزِلالي٣الٕٞ  66االؽزلبٍ ثبُنًوٟ 

ٝاإلماػخ، إ "اُوواه ك٢ ا٤ُٖـخ اُالزال٢ ٕالله ػالِال٤الٜالب ال 

٣َزغ٤ت ُطٔٞؽبد ٍٝبئَ اإلػحّ اُغيائو٣الخ ُٝالِالزالواللّ 

 اُن١ أؽوىرٚ ك٢ أُغبٍ أَُؼ٢ اُجٖو١".

ٝأٙبف ًؼٞإ، ؽَت ًٝبُخ األٗجبا اُغيائو٣خ; "ٗؾٖ ػبئِالخ 

ٝاؽلح ٝٗؾٖ ك٢ االٍزٔبع ا٤ُْٜ، ُٝول أفنٗب آهااْٛ ثؼ٤ٖ 

االػزجبه، ٍٝ٘ؼ٤ل كهاٍخ ٛنا أُِق ٤ٌُٕٞ ٓزٔب٤ّالب ٓالغ 

 اُزطٞه اٌُج٤و ك٢ ٓغبٍ أَُؼ٢ اُجٖو١ ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤بد".

ٝأٝٙؼ اُٞى٣و ثؤٗٚ "اٍزغبثخ ُطِجالبد ٝٓالحؽالظالبد أٍالوح 

أَُؼ٢ اُجٖو١ اُغيائو٣خ، ٍززْ ٓواعؼخ اُوواه أُزؼِن 

ثلزؼ اإلػحٕ ػٖ اُزوّؼ، ألٗ٘ب أفنٗب ٛالِالجالبرالٜالْ ثالؼال٤الٖ 

 االػزجبه".

٣ٝنًو إٔ اُوواه أُزؼِن ثلزؼ اإلػحٕ ػٖ اُزوّؼ ُالٔال٘الؼ 

هفٔ اْٗبا فلٓبد اُجش اُزِلي٢ٗٞ٣ أُٞٙٞػبر٤خ، هل رْ 

هفالٔ  8ْٗوٙ ك٢ اُغو٣لح اُو٤ٍٔخ. ٕٝله اُوواه ُٔ٘الؼ 

فلٓبد ُِجش اُزِلي٢ٗٞ٣ أُٞٙٞػبر٤خ رالزالؼالِالن  8إلْٗبا 

ثبألؽلاس ا٤َُب٤ٍخ ٝاالهزٖبك٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ، اُضوالبكال٤الخ، 

اُْجبة، كٖ اُطجـ، االًزْبكالبد، اُالٔالَالِالَالحد اُال٠ 

 عبٗت األؽلاس اُو٣ب٤ٙخ.

اػحٕ ٓواعؼخ اُزوّؼ ُٔ٘ؼ هفٔ اْٗبا فاللٓالبد اُالجالش 

اُزِلي٢ٗٞ٣ أُٞٙٞػبر٤خ، عبا ثؼل االٗزوبكاد ٝأُآفن اُز٢ 

ٝعٜٜب ٓقزٖٕٞ ك٢ هطبع أَُؼ٢ اُجٖو١، ُالِالْالوٝٛ 

اُز٢ ٝهكد ك٢ اُوواه اُٞىاه١، ٓب عالؼالِالٜالب رَال٢ا اُال٠ 

 ٕٞهح اُغيائو ٝاُزؼلك٣خ اإلػح٤ٓخ.

ٖٝٓ ث٤ٖ رِي أُآفن، اُْوٛ أُاللالوٝٗ ثال٘الظالبّ ٙالـالٜ 

"، ؽال٤الش 3اُل٤ل٣ٞ اُوه٢ٔ، اُن١ ٛٞ ٗظبّ "ّ.ث٢.أٝ.ع٢ 

 4رٌٕٞ هلهح ٛو٣وخ اُلٓظ صبثزخ ٓغ راللكالن صالبثالذ هاللهٙ 

٤ٓـبثب٣ذ ك٢ اُضب٤ٗخ "ّ.ث٢.ث٢.ً" ٌَُ ه٘بح، ك٤ٔب ٗظبّ 

اُجش ػالجالو اَُالبرالَ ثالبُال٘الَالجالخ ُالِالوال٘الٞاد ٛالٞ ٗالظالبّ 

"ث٢.ك٢.ث٢.ً"، ؽ٤ش إ ٛنا اُزلكن رغبٝىٙ اُيٖٓ ٝال 

٣ِٖؼ ُ٘وَ ٕٞهح ٗو٤خ ٕٝبك٤خ فٖٕٞب ُِو٘ٞاد اُالؾالبُال٤الخ 

 اُز٢ رؼزٔل ػ٠ِ رو٤٘خ "آُ.ك١".

٣ٝؤَٓ اُ٘بّطٕٞ ك٢ ٓغبٍ أَُؼ٢ اُالجالٖالو١ إٔ ٣الزالْ 

ٓواعؼخ ؽٖو اُجش ػجو ٍبرَ "أٝربٍ ٍبد"، ٝروى اُؾالو٣الخ 

ُِو٘ٞاد ثبفز٤به اُؤو االٕط٘بػ٢ اُن١ ٣حئٜٔب، فٖالٕٞالب 

ٝإٔ ككغ رٌب٤ُق اٍزـحُٚ إٔجؼ "صالٔال٘الب هٓالي٣الب" ثَالجالت 

 أُ٘بكَخ اُْل٣لح ك٢ ٛنا أُغبٍ.

٤ْ٣ٝو اُوواه اُٞىاه١ ا٠ُ اُجش اُوه٢ٔ ُالقالٔالٌ هال٘الٞاد 

" ػالِال٠ 8رِلي٤ٗٞ٣خ ٓٞٙٞػبر٤خ ػ٠ِ اَُبرَ "أٝربٍ ٍبد 

كهعبد ؿوثب، ٓغ رالـالطال٤الخ اُْالوم  8.4اُٞٙؼ٤خ أُلاه٣خ 

األٍٜٝ ّٝٔبٍ اكو٣و٤ب. ٝه٘بر٤ٖ رِلي٤ٗٞ٣ز٤ٖ ٓٞٙٞػبر٤ز٤ٖ 

 6.1" ػ٠ِ اُٞٙؼ٤خ أُلاه٣خ 6ػ٠ِ اَُبرَ "أٝربٍ ٍبد 

كهعبد ؿوثب، ٓغ رـط٤خ أُـوة اُؼوث٢ اٌُج٤الو ٝاُالزالوًال٤الي 

 ػ٠ِ اُغيائو.

ٖٓ عٜخ أفوٟ، ٝثقٖٞٓ رـط٤خ االٗزقبثبد اُالٔالؾالِال٤الخ، 

أػوة ًؼٞإ ػٖ "اهر٤بؽٚ ُِزؾالٚال٤الواد اُالغال٤اللح، ػالِال٠ 

اُٖؼ٤ل اُزو٢٘ ٝا٢ُٜ٘ٔ ُالٍٞالبئالَ اإلػالحّ اُالؼالٔالٞٓال٤الخ 

ثٔ٘بٍجخ ٛنا أُٞػل اُٜبّ ك٢ اُؾ٤بح اُالٞٛال٘ال٤الخ، ٝمُالي 

 هٖل أكاا ٜٓٔخ أُوكن اُؼ٢ٓٞٔ ثبؽزواك٤خ".

ٝأٙبف ثؤٗٚ ٣ٌٖٔ ُِو٘بح اُضالبُالضالخ ًٝالبٗالبٍ أُالغال٤الو١ ثالش 

اُزلفحد أُجبّوح، ثٜبر٤ٖ اُِـز٤ٖ. ٓٞٙؾالب إٔ "ٛال٘البى 

ع٤ٔغ أُغبالد األفوٟ َُِٔبٛٔخ ك٢ اُؾِٔخ االٗزقبث٤خ 

ال٤ٍٔب ٓقزِق اُؾٖٔ ٝاُوٝثٞهربعبد ٝاُزـطال٤البد". ٝهكا 

ػٖ ٍئاٍ ُٖؾل٤خ ثبإلماػخ ا٤ُ٘ٛٞخ ؽٍٞ "االَٗلاك" ك٢ 

رطٞه أَُبه ا٢ُٜ٘ٔ ثبُٔئٍَخ، كػب اُٞى٣و ا٠ُ "اُؾالٞاه 

ٝاُزْبٝه ث٤ٖ ٓقزِق األٛواف"، ٤ٚٓلب "ٝعٜالٞا ُال٢ ًالَ 

أُواٍحد اُٚالوٝه٣الخ. ٣الغالت إٔ أٛالِالغ ػالِال٠ اُالٞٙالغ 

 ٍٝ٘لهً أَُؤُخ ثغل٣خ ٓغ ًَ األٛواف أُؼ٤٘خ".

 

اٌ ّؼٟ اٌجصزٞ: ٔسٛ رصس١ر 

 ِزسَٛ إٔشبء اٌمٕٛاد
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ك٢ اُٞهذ اُؾبٙو ال ٣ٞعل ك٢ اُالغاليائالو ّال٢ا اٍالٔالٚ 

اُؼَٔ اُضوبك٢ ٝاُلٌو١ ٝاُل٢٘ ٓب ػاللا ثالؼال٘ اُال٘اللٝاد 

أُؾزْٔخ، ٝاُز٢ رَ٘ل ػْٞائ٤ب ا٠ُ أّقبٓ ال ػحهخ 

ُْٜ ثبُضوبكخ أٝ اُلٌو أٝ اُلٖ. رٔو اُغاليائالو، ػالِال٠ ٓاللٟ 

اُؼول٣ٖ األف٤و٣ٖ، ثٔوؽِخ رٌو٣ٌ اُالزالٖالؾالو اُالضالوالبكال٢ 

ٝاُل٢٘ ٝاُلٌو١ ٍٞاا ػ٠ِ َٓالزالٟٞ ٓالئٍالَالبد ٓالب 

٠َٔ٣ ثبُٔغزٔغ أُل٢ٗ أٝ ػ٠ِ َٓزٟٞ أُئٍالَالبد 

اُو٤ٍٔخ اُزبثؼخ ُِلُٝخ، ٝمُي ٓوبهٗخ ثٔب ّٜلرٚ اُؾال٤البح 

اُضوبك٤خ ا٤ُ٘ٛٞخ ٝفبٕخ ك٢ كزواد اَُز٤٘بد ٝاَُجؼ٤٘بد 

ٝاُضٔب٤ٗ٘بد ٖٓ اُووٕ أُب٢ٙ ٖٓ ٓؾبٝالد ٝاػاللح، ًالبٕ 

ٛلكٜب األٍب٢ٍ ٛٞ رْغ٤غ أُضول٤ٖ ٝاألكثبا ٝاُل٘ب٤ٗالٖ 

اُغيائو٤٣ٖ ػ٠ِ اإلٗزبط اُضوبك٢، كٚح ػٖ رٞك٤و اُالٔال٘البؿ 

أُئك١ ا٠ُ اُزلزؼ ػ٠ِ اُوٝاكل اُضوبك٤خ ٝاُلٌو٣خ ٝاُل٤٘خ 

اُز٢ ًبٕ ٣ز٤ٔي ثٜب أُْٜل اُضوبك٢ ٝاُلٌالو١ اُالؼالوثال٢. 

٣ٝحؽع اُوإل إٔ ٛ٘بى ػ٘بٕو ٓالٜالٔالخ كال٢ اُالٔالْالٜالل 

اُضوبك٢ اُغيائو١ هل افزلذ ٜٗبئ٤ب، أٓب ٓب رالجالوال٠ ٓال٘الٜالب 

كبٜٗب ٖٓبثخ ثبٌَُبػ اُضوبك٢ ٝاُلٌو١ ٝاُل٢٘. ك٢ ٛالنا 

أُ٘بؿ ا٤َُئ افزلذ ٖٓ اَُبؽخ اُغيائالو٣الخ اُالٔالغالحد 

األكث٤خ ٝاُلٌو٣خ ٝاُل٤٘خ اُْٜو٣خ ٝاُلٖالِال٤الخ ٝاُالٔالحؽالن 

اُضوبك٤خ اُز٢ ًبٗذ رَٖ ثبٗزظبّ ٖٓ اُلٍٝ اُؼوث٤خ، ٝػ٠ِ 

ٝعٚ اُقٖٞٓ ٖٓ ٖٓو ٍٝٞه٣ب ُٝج٘بٕ ٝاُؼالوام اُالٌال٣ٞالذ 

ٖٝٓ كوَٗب أ٣ٚب، ًٔب رٞهلذ أُغحد اُضوبك٤خ اُْٜو٣الخ، 

ٝأُحؽن األكث٤خ ٝاُلٌو٣خ ٝاُل٤٘خ األٍجٞػ٤خ اُز٢ ًبٗالذ 

روػبٛب اُغوائل اُغيائو٣خ ا٤ٓٞ٤ُخ ٣ْٝوف ػالِال٤الٜالب ًالزاّلبة 

 ٝٓؾوهٕٝ صوبك٤ٕٞ ٓزٔزؼٕٞ ثبٌُلباح ٝاُ٘ٚظ ٝأُٖلاه٤خ.

ُول ٓبرذ أ٣ٚب اُْ٘بٛبد اُضوبك٤خ اُقٖجخ ٝفالبٕالخ رالِالي 

اُز٢ ًبٗذ رٔبهً ٖٓ فحٍ اُ٘لٝاد اُضوبك٤خ ٝاُاللالٌالو٣الخ 

ٝاألكث٤خ ٝاُل٤٘خ األٍجٞػ٤خ ٝاُْٜو٣خ، اُز٢ ًبٗذ رْالوف 

ػ٠ِ ر٘ظ٤ٜٔب ٝر٤ْ٘طٜب ٝىاهح اُضوبكخ، ٝٝىاهح اُالزالؼالِال٤الْ 

اُؼب٢ُ، ٝٝىاهح اُؼَٔ، ٝارؾبك اٌُزّبة اُغيائو٤٣ٖ، ٝاألٓبٗالبد 

ا٤ُ٘ٛٞخ اُزبثؼخ ُِٔ٘ظٔبد اُغٔب٤ٛو٣خ، ٝاالرؾبكاد ا٤ُٜ٘ٔخ 

ٝاُضوبك٤خ ٝاُل٤٘خ، ًٝبٕ ٣لػ٠ ا٤ُٜب ًزّبة ٝأكثبا ٝٓلالٌالوٕٝ 

ٝك٘بٕٗٞ ثبهىٕٝ ٓالٖ اُالٔالْالوم اُالؼالوثال٢، اُال٠ عالبٗالت 

ّق٤ٖبد كٌو٣خ ٝأكث٤خ ٝك٤٘خ أع٘ج٤خ ًبٗذ رؼزجو ك٢ مُالي 

 اُيٓبٕ ٖٓ ث٤ٖ أُٔغ أهطبة األكة ٝاُلٌو ٝاُلٖ.

ك٢ اُٞهذ اُؾبٙو ال ٣ٞعل ك٢ اُالغاليائالو ّال٢ا اٍالٔالٚ 

اُؼَٔ اُضوبك٢ ٝاُلٌو١ ٝاُل٢٘ ٓب ػاللا ثالؼال٘ اُال٘اللٝاد 

أُؾزْٔخ، ٝاُز٢ رَ٘ل ػْٞائ٤ب ا٠ُ أّقبٓ ال ػحهخ 

ُْٜ ثبُضوبكخ أٝ اُلٌو أٝ اُلٖ، ٝعواا ٛالنا كالوالل إٔال٤الجالذ 

اُؾوًخ اُضوبك٤خ اُغيائو٣خ ثبٌَُبػ ٓٔب أكٟ اُال٠ ٗالزالبئالظ 

ٝف٤ٔخ ٝك٢ ٓولٓزٜب اٗزْبه اُلواؽ اُضوبك٢ كال٢ اُالٔاللٕ 

ٝاأله٣بف، ٝػلّ ثِٞهح ؽ٤بح كٌو٣خ ٝأكث٤خ ٝك٤٘خ ماد ٛال٣ٞالخ 

عيائو٣خ ٓزطٞهح هبكهح ػ٠ِ اإلٙبكخ اإلثلاػ٤خ ػوث٤ب ٝك٤ُٝب، 

ٝػ٠ِ ر٤ٌَْ اُٞػ٢ اُؾلاص٢ ُلٟ األع٤بٍ اُغل٣لح كال٢ 

أُغزٔغ اُغيائو١، اُز٢ ٣لزوٗ أٜٗب أُوّؾخ ُالِالوال٤البّ 

ثبُزلبػَ ٝاُؾالٞاه ٓالغ اُاللالٌالو ٝاألكة ّٝالزال٠ أّالٌالبٍ 

اُزؼج٤واد اُضوبك٤خ. ٝاألك٠ٛ ٝاألٓوّ ٛٞ إٔ اُٖلؾبد اُالزال٢ 

الصحف الجزائرٌة للثقافة ال تتاوفار عالاى أي رؤٌاة ثاقاافاٌاة رقٖٖٜب 

 وفكرٌة.

  

  17,العدد7102نوفمبر    
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 ِدالد  
                        

ِٓ ٔمذ، اٌذٞ ٠زشآِ ِغ  33/34ػذد 

ٌٍّحدحٍحخ،٘حذٖ اٌحّحزح  25اٌذوزٜ اي 

ر بؤالد ػٓ اٌؼاللخ اٌحٛثح١حمحخ ثح١حٓ 

اٌسم١مخ اٌصبدِخ ٚرّث١ٍٙب اٌحّحزحذرج 

 ٔٛػب ِب، أٚ أوثز ٚاػ١خ، فٟ ػًّ اٌفٓ

 

ِّب ال شه فح١حٗ أْ ِحٛ حٛع  

اٌج١ئخ شىًّ إ٘زّبَ اٌؼبٌُ ؛ ثإػحزحجحبر 

أْ اٌج١ئخ ٟ٘ اٌٛسظ اٌ ج١ؼٟ اٌذٞ 

ٔؼ١ش ف١ٗ ٟٚ٘ فٟ رغ١ز ِ حزحّحز، 

ِّب دػٝ إٌٝ ٚ غ س١حبسحخ رحجح١حٓ 

و١ف١خ إسزغالي ِٛارد٘ب ٚ اٌّسبفظحخ 

ػ١ٍٙب ، ػٓ طز٠حك سحٓ لحٛأح١حٓ ٚ 

 إرفبل١بد د١ٌٚخ. 

 لبئّخ اٌّزاخغ
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