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فرقة التحرير لمجلة مختارات الصحف تدعوكم لدعمها في مشوارها، و زيارة مركز 
 التوثيق االقتصادي واالجتماعي 

 التسجيالت في المكتبة ال تزال مفتوحة



كثر الحديث في اآلونة األخيرة حول موسيقى الراي، فتكلم المهتم و الغير مهتم، الدارس والغير الدارس، من 

هب ومن دب. فنحن كمواطنين جزائريين في الغرب الجزائري مترعرعين أمام هذه الموسيقى كونها جزء 

 من هويتنا الثقافية التي نفتخر بها، وفخرنا لم يزده تصنيف اليونسكو إال فخرا على فخر.

ومع ذلك نحن ملزمون بحمل هذا اإلرث الثقافي وعدم االستهواء به وتركه عرضة للتجريح. فمن الناس من 

 الذين ال يرون إال الجانب الملطخ من الفن وتحميل الكل التشوه الذي ال يمكن عزله.

ولهذا في عددنا هذا نحاول من خالل بعض المقاالت الصحفية إعادة ما هو تاريخ وفن وفكر لهذا النمط 

فاألصل هو غناء شعبي بدوي يعبر عن مشاعر الجزائري قبل وبعد “ . الراي”الموسيقي المسمى حاليا ب

االستقالل من فرح وحزن وقهر، فهذه الموسيقى التي خرجت من باطن الجزائري لتروي لنا أحاسيس هذا 

الجزائري لم تأبى إال وأن تتطور وتواكب موجات العالمية ليصبح لهذا الفن الوهراني صدى عالمي بلغة 

 جزائرية.

لهذا ندعو قراءنا االطالع على هذا العدد من مجلة مختارات الصحف، وإن شئتم التوسع في الموضوع فإن 

 مركز التوثيق االقتصادي واالجتماعي يدعوكم للتطلع على كل الكتب والمقاالت العلمية حول هذه الموسيقى.
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 ملف

كنافذة ُمشّرعة على اتساع العالم هيي 

المدينة الساحلية، فبينما تيقيع غيييرهيا 

من اليُميدن ُميخيتينايقية داخيل اليبيليدان، 

محدودة من كل الجهات بمدن أُخرى، 

تنفتح هي على رحابة البحر اليواسيع، 

وتحتضن في القلب منها كل ما تحمله 

رياحه من ثقافات ميخيتيليفية. حييينيهيا، 

تعمل كبوتقة تنصهير فيييهيا ميخيتيليف 

الثقافات والتقاليد والفنون لتُخيراج لينيا 

بعدها تقليدا ثقافيا جديدا يكون مزييجيا 

 من ذلك كله.

هكذا كانت اإلسكندرية المصرية التي 

التقت بهيا ريياح الشيرق اليفيرعيونيي 

بالغرب اليييونيانيي ليتيليد لينيا اليثيقيافية 

الهلنستية، وهيكيذا كيانيت أيضيا نيييو 

أورلينز األميركية التي امتزجت بيهيا 

وكيّونيا  أفريقييا أنغام أوروبا بإيقاعات

مييعييا مييوسيييييقييى الييجيياز، ومييثييلييهييمييا 

الييجييزائييرييية، حييييي   وهييران كييانييت

انصييييهييييرت مييييعييييا الييييتييييقيييياليييييييييد 

واليعيرب  وفيرنسيا إلسبانييا الموسيقية

واإلفريقيين ليخرج لنا ميوليود جيدييد 

 هو موسيقى الراي.

 الجيل األول: في قلب وهران

بدأت قصة الراي بمدينة وهران عيام 

، فيييييي ذليييييك اليييييوقيييييت 0921

واحدة من مستعيميرات  الجزائر كانت

فرنسا اليتيي مضيى عيليى احيتيالليهيا 

قرابة مئة عام، عاشت فيها اليجيزائير 

صييراعييات كييثيييييرة رغييبيية فييي نيييييل 

اسيتيقيالل ليم تيحييقيقيه سيوى بيميضييي 

أربعين سينية أخيرى، وقيد كيان مين 

-أعييميياق ذلييك الييمييجييتييمييع الييُمييحييت ييل 

الييمييفييروض عييليييييه ُعيينييوة الييغييرق 

أن  -الفقر، واالنبطاح تحت القميع في

   انبثق الراي.

جاءت أغاني الراي حينها كيانيعيكيا  

صادق لمجتمعها، تصور معاناة أهليه 

تحت وطأة االستعيميار اليذي سيليبيهيم 

أراضيهم وحرياتهم وفيرض عيليييهيم 

سطوته لمدة قرن كامل. أما عن كلمية 

"الييراي"، فييهييي تييعيينييي "الييرأي" أو 

"الرؤية". لربما جاءت تيليك اليكيليمية 

إذن لإلشارة إلى كيون تيليك األغيانيي 

تعبر عن رأي أفراد من الشعب عيميا 

 يمرون به.

اعتمدت موسيقى الراي في بيدايياتيهيا 

بشكل أساسي على الشعر اليميليحيون، 

واإليقاع القوي واأللحان اليتيقيليييديية، 

وُعزفات غالبا على آلة الناي، وُعراف 

مغنيوهيا اليذكيور بيالشيييوخ واإلنياث 

بالشيخات. أما عن الشيخات، فحالهين 

لم يختلف كثيرا عن حيال نسياء ذليك 

الييعييصيير، ميين مييحيياوالت الييمييجييتييمييع 

الييكييثيييييرة لييلييتييضييييييييق عييليييييهيين، إلييى 

اعتبارهن مارقات عن قيواعيد األدب 

واالحتشيام. ورغيم ذليك، فيقيد خيرج 

منهن أكثر من موهبة عظيمة حظييت 

بعدها بتقدير العالم أجمع، ولعل أبيرز 

من غنى الراي مين الينيسياء الشيييخية 

ريميتي، التي أُطلق عليها لقيب "جيدة 

 الراي".

 الشيخة ريميتي

اليتيي أُطيليق -ُعرفت سعدية بضيياف 

 -عليييهيا الحيقيا "الشيييخية رييميييتيي"

بصيييوتيييهيييا اليييجيييهيييوري وييييدييييهيييا 

ورغم أن اسمهيا  الُمخضبتين بالحناء،

"سعدية" فقد عاشت حياة بائسة كتيب 

الييفييقيير واليييييتييم والييتييرحييال فصييولييهييا 

األولى. ُولدت سعدية في )مايو/أييار  

وبدأت فيي اليغينياء وهيي  0922عام 

بعد في الخامسة عشر من العمر، ولم 

تتوقف حتى موتها عن عيمير يينياهيز 

 . الثالثة والثمانين

كموسيقى الراي نيفيسيهيا كيان تياريي  

الشيخة ريميتي مليئا بالحظر والمنيع، 

فبغنائها لكلمات إيروتيكيية وتينياوليهيا 

لمواضيع جيرييئية وضيعيت الشيييخية 

ريميتي نفسها في موضع اليعيداء ميع 

-السيلييطية، واليحييكييومية اليجييزائيرييية 

وضيعيت  -كسائر الحكومات العربييية

نفسها موضع الوصي عيليى الشيعيب 

ومنعتها من الغناء بالجزائر منيذ عيام 

وحتى موتها. لكن رغيم هيذا،  0962

ليم ييقيف اليميينيع ييوميا دون حصييول 

ريميتي على شيهيرة واسيعية جيعيليت 

آخر حفالتها التي أقامتها بفرنسا قيبيل 

يومين فقط من موتها يحضرها قرابة 

 أربعة آالف شخص. 

 إلى العالمية 

في طريقها الطويل من قيليب وهيران 

الجزائرية إلى اآلفاق العاليمييية ميرت 

مييوسيييييقييى الييراي بييمييراحييل كييثيييييرة 

اختليفيت فيييهيا أطيوار عيالقيتيهيا ميع 

المجتمع الجزائري وسلطاته السياسية 

والدينية، لتنتقل من المنيع واليتيحيرييم 

الذي وصل فيي -واالضطهاد لفنانيها 

ليليتيكيرييم  -بعض األحيان إليى اليقيتيل

واالحييتييفيياء واإلشييارة إليييييهييا كييرمييز 

، كيميا تيطيورت  للثقيافية اليجيزائيريية

أيضا أنغاميهيا مين اآلالت واألليحيان 

الشييعييبييييية الييتييقييليييييدييية بييوهييران إلييى 

االمييتييزاج بييأنييواع ميين الييمييوسيييييقييى 

الغربييية اليحيدييثية كياليجياز واليهيييب 

 هوب.

لم ترق للسلطات موسيقىى الىراي، " 

وحاولت بكل السبل حظرها، فمىنىعىت 

بثها على قنوات الىتىلىفىاز. فىلىم يىبىق 

حىىيىىنىىهىىا مىىنىىفىىذ لىىهىىا سىىوى أشىىرطىىة 

الكاسيت الُمهَربىة الىتىي اسىتىطىاعىت 

االنىىىتىىىشىىىار عىىىبىىىرهىىىا والىىىوصىىىول 

لىىمىىسىىتىىمىىعىىيىىهىىا بىىطىىول الىىجىىزائىىر 

 وعرضها" 
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مع سيقيوط االحيتيالل اليفيرنسيي عيام 

وتولي جبهة التحرير الوطنيية  0962

حكم اليجيزائير فُيتيحيت أعييين أجيييال 

جديدة من الشباب عليى أن اليقيميع ال 

يأتي بالضرورة من اليخيارج، وكيبير 

ذلك الجيل واختار الراي موسيقى ليه 

يعبر خاللها عن سيخيطيه وهيميوميه، 

وليتمايز عن الجيل السابق أسقط لقبي 

"الشييييي " و"الشيييييخيية" واتييخييذ بييدال 

 عنهما لقبي "الشاب" و"الشابة".

-بطبيعة الحال، لم تيرق ليليسيليطيات 

التي ال تطيرب آذانيهيا سيوى لينيشياز 

موسيقى الراي، وحاولت بكل  -النفاق

السبل حظرها، فيمينيعيت بيثيهيا عيليى 

 قنوات التلفاز. 

لم يبق لموسيقى الراي حييينيهيا مينيفيذ 

بة اليتيي  سوى أشرطة الكاسيت الُمهر 

استطاعت االنتشار عبرها والوصول 

لمستمعيها بطول الجزائر وعرضيهيا. 

هذا وقد بلغ حب الشيبياب ليميوسيييقيى 

الراي درجة كيبيييرة ليم 

تييمييلييك مييعييهييا السييلييطيية 

سييييييوى الييييييرضييييييوخ 

واالعييتييراف الضييميينييي 

بيمييوسيييييقييى الييراي عيين 

طيييرييييق إقيييامييية أول 

مييهييرجييان رسييمييي لييهييا 

 .0985بوهران عام 

لكن حتى سطوة جيبيهية 

التحرير ليم تيكين شيييئيا 

مقارنة بالسلطة الديينييية 

اليييميييتيييطيييرفييية، فيييفيييي 

التسعينييات مين اليقيرن 

الييميياضييي، انييخييرطييت 

الجزائر في حرب أهلية 

دموية بيين اليجيمياعيات 

الدينية مين جيهية وجيبيهية اليتيحيريير 

الوطنية من جهة أخرى وقع خيالليهيا 

آالف القيتيليى والضيحياييا. كيميا رأت 

السلطة السابقة في الراي تهديدا ليهيا، 

رأت الجماعات الدينية المتطرفية فيي 

جرأته خروجا صريحا عين اليقيواعيد 

المتزمتة التيي تيرييد فيرضيهيا عينيوة 

على المجتمع، وانبرت بيعيدهيا تيهيدد 

الفنانين وتتوعدهم، وإن كان بعضيهيم 

قد ظل في شك من قيدرة اليجيمياعيات 

الفعلية على إصابتهم باألذى فقد قطيع 

قتلهم لمغني الراي الشاب حسني أميام 

ثم اغتييياليهيم  0994منزل والديه عام 

لمنتج الراي رشيد بابيا أحيميد بيعيدهيا 

 بعام واحد الشك باليقين.

سواء هربا من السلطة السياسية قيبيل 

الييحييرب أو ميين السييلييطيية الييدييينييييية 

المتطرفة بعدها، ليم ييجيد كيثييير مين 

مغني الراي أمياميهيم سيوى اليهيجيرة 

حفياظيا عيليى سيالميتيهيم الشيخيصييية 

وحملوا فنيهيم ميعيهيم، وعيوضيا عين 

موت اليراي النيفيصياليه عين تيربيتيه 

األصلييية بياليجيزائير، اسيتيطياع ذليك 

ر من الفنانين إحياءه من  الجيل الُمهاجا

جديد في اليخيارج، وإيصيال أنيغياميه 

   للعالم أجمع.

لعل من أشهر ُمغني ذلك اليجيييل هيو 

الشيياب خييالييد، والييذي صييار يُييعييرف 

الحقا بملك الراي. هاجر الشاب خاليد 

 -0961المولود بيوهيران فيي عيام -

، وهناك حيقيقيت 0989إلى فرنسا في 

بعض من أغانيه نجاحا ُمدويا كان ليه 

دور كييبييييير فييي تييعييريييف أوروبييا 

بموسيقى الراي، من تلك األغاني تُعد 

"ديييدي" هييي األشييهيير، وفييي حييفييل 

عيام  بياليبيرازييل كيأ  اليعياليم افتيتياح

   قام الشاب خالد بغنائها. 2101

كما حياز أيضيا الشياب مياميي عيليى 

شهرة واسعية ليتيعياونيه ميع اليميغينيّي 

فييي  (Sting) الييبييريييطييانييي سييتييييينييغ

 ."Desert Rose"األغنية الشهيرة 

، اشترك الشاب خاليد 0999وفي عام 

وفاضل ورشييد طيه فيي واحيدة مين 

أشيييهييير حيييفيييالت اليييراي عيييليييى 

بييييبييييارييييي ، حضييييرهييييا  اإلطييييالق

شخص. الحيقيا، تيم  040111 حوالي

إطالق تسجيالت الحفلة بألبوم غنائيي 

، وتُعد أغنية "Soliels 00202" ُسمي

"عبد القادر" التي اشترك الثالثية فيي 

غنائها أشهر أغاني اليحيفيل. اليجيديير 

بالذكر أن أغنييية "عيبيد اليقيادر" مين 

األغاني التراثيية اليتيي يينياجيي فيييهيا 

كيياتييبييهييا أولييييياء   الصييالييحييييين 

لمساعدته، وقد قام الثالثي بيتيقيدييميهيا 

بآالت معاصرة وإييقياع سيرييع القيى 

 إعجابا كبيرا.

 مها فجال

11-20-0210 

 0202، فيفري  02العدد 

 ملف
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من أشعار شيعيبييية ميحيكييية إليى تيراث 

إنساني أدرجته مينيظيمية "اليييونيييسيكيو" 

عييلييى قييائييمييتييهييا. كيييييف نشييأت أغيينييييية 

"الراي"؟ وما هي العوامل التي ساهمت 

 في انتشارها العالمي؟

ُولد "الراي" في كنف "الغيييوان"، وهيو 

 نوٌع من الشعر الشعبي المحكي

"يييا الييرايييح وييين مسييافيير تييروح تييعيييييا 

وتولي"، "عبد القادر ييا بيو عيليم ضياق 

الييحييال عييليييييا"، "عييايشيية"، "ديييدي"... 

ومثلها الكثير مين األغيانيي اليجيزائيريية 

الييتييي لييم ي ييُحييل إيييغييالييهييا فييي األصيياليية 

والمحلية من انيتيشيارهيا عياليميييا ، عيليى 

الييرغييم ميين صييعييوبيية فييهييم بييعييض 

مصطلحات اللهجة الجزائريية اليميحيلييية 

ين خيارج مينيطيقية  ين هيم ما بيالينيسيبية ليم 

  المغرب العربي.

قالّة من المعجبيين بيهيذا اليليون اليغينيائيي 

تعرف أّن اسمه "الراي"، وأنّه أخيذ هيذا 

االسم من غاية وجوده األسياسييية، وهيي 

 …التعبير عن الرأي بكل حرية وعفوية

 نشأة "الراي".. الخطوة األولى

تُعتبر مغنية "الراي" الشيخة اليرييميييتيي 

ييل ييمييا  ميين أعييالم الييمييجييتييمييع اليينييسييوي  ع 

 الجزائري

ُولد "الراي" في كنف "الغيييوان"، وهيو 

نوٌع من الشعر الشعبي اليميحيكيي، اليذي 

انتشر في الصحراء الغربيية فيي اليقيرن 

. ويتضّمين "اليغيييوان" ليونيا  آخير 08الـ

يسمى "الملحون"، اليذي يُيعيتيبير السيكية 

التي سار عليها قطار "الراي" القادم من 

أعماق نف  ابن الصحراء، ليييتّيجيه بيعيد 

ذلك إلى الخلود، عبر نصيوص شيعيريية 

انييتييهييجييت "زرع" األبيييييات وتييوالييدهييا 

بطريقة ارتجالية، معتمدة في ذليك عيليى 

 …براعة الشاعر وحكمته

غييييير أّن وصييول هييذه األشييعييار إلييى 

الييحييواضيير، أّدى إلييى تييطييوييير اآلالت 

الييمييوسيييييقييييية الييمييسييتييعييمييليية فييي الييعييزف 

المتزامن مع ترديدها، فكانت البداية ميع 

القصبة )التسمية الميحيلييية آللية الينياي ، 

والربابة، بمرافقة آالت إيقاعية ميحيلييية، 

ثم دخلت اآلالت الموسيقية المختلفة إليى 

حيييفيييالت "اليييراي"، كييياألكيييوردييييون 

  واألورغ والكمان والعود والغيتار.

وانتيشير "اليراي" فيي كيّل 

أرجاء الجزائر والميغيرب، 

وصار له "شيوخ" يغينّيونيه 

في األعرا  واليمينياسيبيات 

الييدييينييييية، كييمييا صييار لييه 

"شيييييخييات" أيضييا ، مييثييل 

"الشيخة الريميتي" )سعييدة 

 2116  -  0922بوضياف 

ييل ييمييا  ميين  ، الييتييي كييانييت ع 

أعيالم اليميجيتيميع الينيسييوي 

الييجييزائييري. ومييع تييطييّور 

"الييراي" أصييبييح مييغيينّييوه 

يطلقون على أنفيسيهيم ليقيب 

"شاب" و"شابة"، بدال  مين 

"شي " و"شيخة"، لتميييز أنيفيسيهيم عين 

  الشيوخ المؤسِّسين.

  الخطوة الثانية نحو العالمية

أسَّ  الفنان لطفي العطار فيرقية "رايينيا 

راي" الييتييي كييان لييهييا دور كييبييييير فييي 

 التعريف بـ"الراي" عالميا  

كان للفنان لطفي العيطّيار، وهيو عيازف 

، قصب السيبيق فيي  غيتار وملّحن ومغنٍّ

إنجاز الخطوة األهم نيحيو اليعياليمييية، إذ 

أسَّ  فيرقية "رايينيا راي" فيي فيرنسيا، 

وأضيياف إلييى "الييراي" آالت عصييرييية 

اجتذبيت روح الشيبياب، فصيار يينيافي  

"الراب" و"البوب" في الساحات العيامية 

والييحييفييالت، وبييدأ الييفيينييانييون يييلييّحيينييون 

النصوص القديمية، وييؤليفيون نصيوصيا  

  جديدة...

 جمال سامي عواد

20-10-0200 

 أغنية "الراي".. رأٌي يطرق باب الخلود.

 0202، فيفري  02العدد 

 ملف
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الشاب زينو من نجيوم أغينييية اليراي 

في الساحة الفنية بوهران، فيي عيقيده 

الثال  تأثر بمن سبقوه من نجيوم هيذا 

الطابع الغنائي، غير أنه اختيار عيليى 

غرار بعيض أقيرانيه، أن يينيهيل مين 

التراث اليوهيرانيي األصيييل وييغينيي 

لفطياحيلية شيعيراء اليميليحيون، حييي  

فرض منطقه على المنتجين بأن يضم 

ألبومه أغنيتين من التراث اليوهيرانيي 

القديم في محاولة منه ـي كيميا ييقيول ـ 

 الحفاظ على هذا الموروث الثقافي.  

كيىف كىانىت بىدايىة زيىنىو مىع عىالىم 

 الراي؟

سنة من عيميري كيانيت  05في الـ  —

بدايتي، حيي  كينيت أقيطين فيي حيي 

الكمين العتيق الذي ولدت وترعرعت 

فيه، إذ أنجب هذا اليحيي اليعيدييد مين 

شباب الراي من طيينية اليكيبيار عيليى 

غييرار مييلييك الييراي الشيياب خييالييد 

والهندي وغيرهم، لذلك تربيينيا عيليى 

أغنيية اليراي، وكينيت وقيتيهيا أحيميل 

ميييييوال كييبيييييرا لييلييغيينيياء ميين خييالل 

مشاركتي في اليحيفيالت اليميدرسييية، 

فقررت أن أدخل عاليم غينياء اليراي، 

غير أن البداية لم تكن سهلة،  ليكينينيي 

كنت مؤمنا بموهبتي وسيرت خيطيوة 

بخطوة، والحمد هلل أعتبر نفسي أنينيي 

 حققت حلمي.

المتتبع لألغنية الرايويىة قىد ال يىجىد 

مطربا في أغنية الراي لىم يىغىن عىن 

 وهران، فما سر هذه العالقة؟

نعم هناك حالة عشق أزلييية بييين   —

مييدييينيية وهييران وسييكييانييهييا وحييتييى 

زوارها، هذه المدينة ميّن عيليييهيا   

بحب النا ، والدليل أنها تشبه بمدينية 

بييياريييي ، وأليييهيييميييت 

الييكييثييييير ميين شييعييراء 

الييمييلييحييون، أشييهييرهييم 

الشي  مكي نونة الذي 

كتيب أغينييية "ميرسيم 

وهران" وغناها المطرب هواري بين 

شنات وأعادها أغيليب ميغينيو اليراي، 

وأنا شخصيا ال أستطيع أن أبتعد عنها 

حتى عندما أسافر خارجهيا مين أجيل 

العمل، فسرعان ما أعود إليها حياميال 

 …أشواقا وحنينا

أنت من بيىن مىطىربىي الىراي الىذيىن 

اختاروا الكلمات النظيفىة واسىتىعىنىت 

 بالتراث الوهراني؟

نعم الحمد هلل، أنا أحيتيرم اليعيائيلية   —

الجزائرية، والفن رسيالية اجيتيمياعييية 

قبل كل شيء، ونقل صادق للمشياعير 

اإلنسانية، من اليميفيروض أن تيكيون 

بطريقة ميحيتيرمية، وهيذا هيو دورنيا 

كفانين، لكن مع األسف، حاليييا حيّول 

المنتجون أغنية الراي إلى فن هيابيط، 

موسيقي يدخل عليييهيا أي شييء مين 

الكالم القبييح وتينيال شيهيرة واسيعية، 

يرددها الكبير والصغير وتسمع داخل 

العائالت الجزائيريية وفيي أفيراحيهيا،  

حتى ميوسيييقيي اليرسيوم اليميتيحيركية 

الشهيرة لم تسلم من يد أشباه الفنانيين، 

كيف ذلك؟ ال أستطيع أن أشيرح هيذه 

 الظاهرة حقيقة.

وما هو الحل في رأيك للقضاء عىلىى 

 هذه الظاهرة؟

لألسف، لقيد أصيبيحيت واقيعيا ال   —

يمكن الهروب منه، إنها تشيبيه تيمياميا 

مرض السرطان اليذي يصيييب جسيم 

اإلنسان، ويعمل األطبياء عيليى اليحيد 

من انتشاره، نحن بحاجة إلى تضيافير 

جهود جميع فناني األغنية الوهيرانييية 

والرايوية وكتاب الكلمات اليغيييورون 

على فنهم من أجل تقدييم أغيانيي ذات 

كليميات نيظيييفية، تيتيمياشيي ميع ذوق 

الجمهور، السيييميا شيرييحية الشيبياب 

المستهدفة، كما نحتاج إلى الدعيم مين 

الوزارة الوصية لتفعيل الدور الرقابي 

لييديييوان حييقييوق الييمييؤلييف والييحييقييوق 

المجاورة لمنع المنيتيجييين مين إنيتياج 

األغاني الهابطة، خاصة أن منيهيا ميا 

تسجل مباشرة من سهيرات اليميالهيي 

 وتباع في األسواق.

أنت ممن يشجعون االستعانة بقصائد 

 التراث الوهراني في غنائهم؟

نعم ألن مكتبة التراث اليوهيرانيي   —

غنية، لماذا ال نستعييين بيهيا فيي ظيل 

نييقييص كييتيياب الييكييلييمييات عيينييدنييا، أنييا 

شخصيا مستعد ليليغينياء مين اليتيراث 

الييوهييرانييي لييو وجييدت الييدعييم ميين 

المنتجين، ومع ذليك أحياول فيي كيل 

ألبوم أنتجه أن أشترط عيليى اليمينيتيج 

أغنيتين من التراث، مثلي مثل العيدييد 

من المغينييييين مين أصيدقيائيي، عيليى 

غرار بالل الصغييير، الشياب رضيا، 

محميد اليعياليييا، سيييد احيميد اليهينيدي 

 وغيرهم.

 خ. نافع

01-12-0212 

 0202، فيفري  02العدد 

 ملف

على الشباب االستعانة بالتراث 

 الوهراني لتطهير الراي.
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أيييلييول/ 29فييي الـييالشىىاب حسىىنىىي: 

، 0994سيييييبيييييتيييييميييييبييييير عيييييام 

الشييييعييييبييييي  "قييييمييييبيييييييييطيييية" بييييحييييي

أسييكييتييت أيييادي الييغييدر،  بييوهييران،

بيييرصييياصييية فيييي اليييرأ ، صيييوت 

حسيينييي  عيينييدليييييب أغيينييييية الييراي،

شقرون، الذي كسب قيليوب اليعيشياق 

ومحبة الجمهور الجزائري، اليذي ال 

يزال إلى ييومينيا هيذا يسيميع أغيانيييه 

 ويحيي ذكرى رحيله .

الشيياب حسيينييي كييان إنسييان ييا بسيييييط ييا 

ا، يلقيبيه كيثيييرون  ا وحساس  ومتواضع 

بصديق الفقراء والفنانين، كان يجييب 

بخط اليد وبمساعدة شقيقتيه )بيحيسيب 

حوار قديم له  على رسائل بياليميئيات 

يرسلها له المعجبون، من كيل أنيحياء 

الجزائر، ال ييكيّل وال ييميل، ييحيتيرم 

ا فييي  جييمييهييوره الييذي نصييبييه أمييييير 

موسيقى الراي وخاّصة فيي األغينييية 

 …الرايوية العاطفية

عييلييم وهييرم ميين بىىالوي الىىهىىواري: 

أعالم الموسيقى اليجيزائيريية، تيرجيل 

عيين صييهييوة جييواده فييي حييزيييران/

، بيعيد أن أثيرى 2107جويلية عيام 

المكتبة الموسيقية في البالد بأكثر من 

أغنييية، فضيال  عين عصيرنيتيه  511

لطابع اليفين اليوهيرانيي رفيقية رفيييق 

 دربه الراحل أحمد وهبي.

في شتاء العام 

)شهير  0926

كانون الثاني/

جانفيي ، وليد 

بييييييييييييييييييالوي 

الهواري فنان يا 

أعطى الكثيير 

لييييييييلييييييييفيييييييين 

الجيزائيري وبياليخيصيوص ليألغينييية 

يا  الوهرانية التي أضفى عليييهيا طيابيع 

عصييري ييا دون أن تييفييقييد وروحييهييا 

 ومعالمها وأسسها.

بداية بالوي في الفن انطلقت سينيوات 

األربييعييييينيييييات، عيينييدمييا أسيي  فييرقيية 

موسيقية ألّول ميرة، وانيخيرط فيييهيا 

فنيانيون كيثيييرون مين بييينيهيم أحيميد 

وهييبييي، وتييمييكيين ميين تسييجيييييل إلييى 

أسطواناته، التي فتحت الباب إلنيتياج 

فنّي غزير بداية الخمسيينيييات تيجيليى 

في أغاني كتبها ولحنّها وغنّاها بنفسه 

 ….وأخرى أّداها فنانون آخرون

ميغينيي وراقيص، هواري عىويىنىات: 

فييقييدتييه السيياحيية الييفيينييييية الييجييزائييرييية 

والوهرانية بعد صراع ميع اليميرض 

 .2107تموز/جويلية  28في 

برز هواري عوينيات اليميوليود سينية 

بيوهيران، فيي الييتيسيعيييينييييات  0947

بغنائيه ورقصيه اليفيرييد مين نيوعيه، 

ولباسه التقليدي المتمثل في الجيالبييية 

الييرجييالييييية والشيياشييييية الييمييطييّرزة 

)الييطييربييوش  وحييقيييييبييتييه الصييغيييييرة 

المعلقة على الكتف إلى هينيا، ييعيتيبير 

عوينات أحد رموز الثقيافية الشيعيبييية 

الجزائرية والفن اليوهيرانيي خياصية، 

فرض نفسه في تيليك اليحيقيبية بيعيدييد 

األغاني في الليون اليميغيربيي، وكيان 

يصاحبها برقصات أصبحيت عيالمية 

 مسجلة باسمه.

من أشهير أغيانيي اليراحيل عيويينيات 

و"مشميوم و"سعدية" "عيشة" رائعة

"فيييالن  "راشيييدة"، ة يييياسيييمييييييين"،

 وفالن"، "أنا عندي ميعاد". وغيرها.

" أحىىمىىد وهىىبىىي:   "وهييران وهييران

األغنيية اليتيي رددهيا اليمياليييين فيي 

العالم، وغنّياهيا اليميشياهييير هيي مين 

توقيع أحد أعمدة األغنيية اليوهيرانييية 

والفن الجيزائيري اليميغينيي واليراحيل 

 ، 0992-0920الراحل أحمد هبي )

الذي نقل موهبته ومعارفه الموسيقيية 

 لفنانين كثير جاؤوا بعده.

واسيميه اليحيقيييقيي  ولد أحميد وهيبيي 

أحمد دريش التيجاني، فيي ميرسيييليييا 

، فقده أمه وعيميره أربيعية 0920عام 

أشهر فقط، كبر وترعيرع فيي كينيف 

والييده الييذي كييان مييؤذن ييا، وعيياش 

بالمدينة اليجيدييدة بيوهيران عياصيمية 

 الراي وجوهرة المتوسط.

ا،  شييغييف وهييبييي بييالييفيين، بييدأ مييبييكيير 

باهتمامه بالميوسيييقيي اليتيي تيعيلّيميهيا 

خالل انخراطه في الكشافة االسالمية 

الييجييزائييرييية نييهيياييية الييثييالثييييينيييييات، 

إليى  0942وانضماميه بيعيدهيا عيام 

فرقة موسيقية يقودها الراحل بيالوي 

 …الهواري

 حسان مرابط

12-26-0200 

 0202، فيفري  02العدد 

 ملف

ينحدرون من مدينة وهران.. أشهر الفنانين الراحلين من أبناء 

 "الباهية".
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أعلينيت وزارة اليثيقيافية اليجيزائيريية، 

الخمي ، أن منظيمية األميم اليميتيحيدة 

للتربية والثقافة والعليوم "ييونسيكيو"، 

وافيقيت عيليى تسيجييييل فيين "الييراي" 

كييتييراث جييزائييري ثييقييافييي ال مييادي 

 لإلنسانية.

وأفادت الوزارة فيي بيييان: "حيقيقيت 

الجزائر عن جدارة واستحقاق مكسبيا 

ثييقييافيييييا عييالييميييييا بييعييد مييوافييقيية لييجيينيية 

)اليونسكو  على تسجيل أغنية اليراي 

)فن موسيقي  كتراث جزائري ثقافيي 

 المادي لإلنسانية".

وأضافيت: "بيهيذا اليتيصينيييف تيفيتيك 

الجزائير شيهيادة حياسيمية بياعيتيراف 

العالم بهذا النوع الموسيقي اليثيقيافيي، 

وتؤكد أصالته الجزائرية بال مينيازع، 

وهييو بييمييا يييتييمييتييع بييه ميين عييراقيية 

وشاعرية وتينيوع ميوسيييقيي رسيالية 

 محبة وسالم لإلنسانية جمعاء".

ووصييفييت الييوزارة هييذا الييقييرار بـ 

"االنيييتيييصيييار"، وشيييكيييرت "اليييدول 

األعضاء ضمن لجنة اليونسكو عيليى 

 هذا اإلنصاف التاريخي والمستحق".

من جهتها، نشرت "يونسكو" تغرييدة 

على حسابها بمنصة تويتر جاء فيهيا: 

"إدراج عيينييصيير جييديييد فييي قييائييميية 

اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي: 

 الراي، غناء شعبي في الجزائر".

، أعيادت 2120مار / آذار  20وفي

الجزائر رسميا إيداع تصينيييف ميليف 

"الراي" ضمن قائمة التراث العالميي 

لليونسكو، بعد سيحيبيه فيي ديسيميبير/ 

، لضعف اليميليف 2121كانون األول 

تييقيينيييييا، وفييق بيييييان لييوزارة الييثييقييافيية 

 الجزائرية، آنذاك...

والراي موسيقى تستمد جيذورهيا مين 

األغيينييييية الييبييدوييية لييميينيياطييق الييغييرب 

الييجييزائييري، عييلييى غييرار وهييران 

وسيدي بلعبا ، كانت بداييتيهيا عيليى 

أيدي "الشيخات" )مغنيات محلييات ، 

أما الشهرة فنالها نجوم الجيل اليجيدييد 

الذين يطلقون عيليى أنيفيسيهيم الشياب 

 والشابة، تميزا عن الجيل المؤس .

21-10-0200 

يونسكو" تصنف فن "الراي" الجزائري تراثا غير مادي "

 لإلنسانية.

 0202، فيفري  02العدد 

 ملف
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ووفقا لذات لعدد من الجريدة الرسمييية صيدر قيانيون رقيم 

الموافق  0444جمادى األولى عام  24مؤرخ في  22-22

اليميؤرخ  12-16، يتمم األمر رقم 2122ديسمبر سنة  08

جويلية سينية  05الموافق  0427جمادى الثانية عام  09في

واليميتيضيمين اليقيانيون األسياسيي اليعيام ليليوظيييفية  2116

 العمومية.

 12–16ويهدف هذا القانون إلى تتميم أحيكيام األمير رقيم 

 05اليميوافيق  0427جمادى الثانيية عيام  09المؤرخ في 

والمتضيمين اليقيانيون األسياسيي اليعيام  2116جويلية سنة 

 للوظيفة العمومية.

 وجاء في مضمون هذا القانون مايلي:

للموظف الحق في عطلـية إلنشياء ميؤسيسية، تيكيون غييير 

مدفوعة الراتب. كما تم تحديد مدة العطلة إلنشاء ميؤسيسية 

بسنــة واحدة، ويمكن تمديدها استثناء، لمدة ال تتعدى سيتية 

أشهر. وتمنح العـطـلة مرة واحدة خالل المـسار اليميهيـينيي 

 للمـوظف المعني، بناء على طلبه المبرر.

كما تضمن القانون أن اإلدارة المستخدمة تيبيت فيي طيليب 

العطلة إلنشاء مؤسسة فيي أجيل اقصياه شيهير واحيد مين 

تاري  إيداعه إما بقبوله اليفيوري. 

او بتأجيل قبوله لمدة ثالثة أشيهير 

عيييليييى األكيييثييير. أو بيييرفضيييه 

للضرورة القصيوى ليليميصيليحية، 

بيعييد أخييذ رأي الييلييجيينيية اإلدارييية 

 المتساوية األعضاء المختصة.

وتييؤدي إحيياليية الييمييوظييف عييلييى 

الييعييطييليية إلنشيياء مييؤسييسيية إلييى 

اإليقاف المؤقت ليعيالقية اليعيميل، 

وتييوقيييييف راتييبييه وحييقييوقييه فييي 

األقييدمييييية وفييي الييتييرقييييية فييي 

الدرجات وفي الرتيبية، وكيذا فيي 

 التقاعد.

كما يسيتيمير اليميوظيف اليميعينيي، 

خالل العطلة، في االستفادة من التغطية في مجال الضـمان 

االجتماعي، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في 

 “.التشريع والتنظيم المعمول بهما

واضاف ذات القانون انه يمكن للموظف الذي ييرغيب فيي 

إنشياء ميؤسيسية، االسيتيفيادة مين االميتيييازات واإلعيانيات 

الممنوحة في إطار األجهزة العيميومييية إلحيداث وتيوسيييع 

 النشاط، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تنتهي عالقة العمل، عند انتهاء العطلة، إذا أنجز الميوظيف 

مشروعه في إنشاء المؤسسة، أو إذا لم ييقيدم طيليب إعيادة 

 “.أدناه 6مكرر 216إدماجه في األجل المـحدد في المادة 

ويمكن الموظف، في حالة عدم تجسيد مشروعه في إنشياء 

مؤسسة، طلب إعادة إدماجه في رتبته األصليية، فيي أجيل 

شهر واحد، عيليى األقيل، قيبيل انيقيضياء اليعيطيلية. وييعياد 

إدماجه، عند انتهاء العطلة، بقوة اليقيانيون وليو كيان زائيدا 

عن العدد، ويحتفظ، عينيد إعيادة إدمياجيه، بيحيقيوقيه اليتيي 

 اكتسبها عند تاري  إحالته على العطلة.

 م. فيصل

00-10-0200 

القانون  82تضمن العدد األخير من الجريدة الرسمية رقم 

 األساسي العام للوظيفة العمومية.

 0202، فيفري  02العدد 

 القانون ملف
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حمل مشروع القانون النقدي واليميصيرفيي اليجيدييد، اليذي 

، المتعليق 2112أوت  26المؤرخ في  00-12يلغي األمر 

بالنقد والقرض، تعديالت هامية...مين هيذه اليتيعيدييالت ميا 

تعلق بتعزيز حوكمة وصالحيات كل مين بينيك اليجيزائير، 

ومجل  النقد والقرض، واليليجينية اليميصيرفييية، واليبينيوك 

والمؤسسات المالية، من خالل إعادة اعتماد نيظيام اليعيهيدة 

)أربع سنوات  لممارسية وظيييفية ميحيافيظ بينيك اليجيزائير 

ونواب المحافظ، قابلة للتجديد ميرة واحيدة، ميا مين شيأنيه 

إرساء مصداقية أفضل، تحقييق االسيتيقيرار فيي اليتيسييييير 

 )02واستقاللية أكبر لبنك الجزائر في أداء مهامه )المادة 

إدخال آليات جديدة للسياسة النقدية مع إمكانية تيكيييييفيهيا   –

مع خصوصيات العيميليييات اليبينيكييية ال سيييميا الصيييرفية 

اإلسالمية والتميوييل األخضير، وهيي أحيكيام مين شيأنيهيا 

ضمان نجاعة أكثر لليسييياسية الينيقيديية وتيعيزييز انيتيقياليهيا 

 )42و 42)المادتان 

إعادة تنظيم تركيبة كل من مجل  إدارة بينيك اليجيزائير   –

ومجل  النقد والقرض، من خالل توسيع تركيبته وتوسيييع 

صالحيات مجل  النقد والقرض مما ييميكينيه مين ميرافيقية 

التحوالت التي تشهدها البييئية اليميصيرفييية، حييي  تيوسيع 

صالحياته العتماد البنوك االستثمارية، والبنيوك اليرقيمييية 

ومقدمي خدمات الدفع والوسطاء المستقلين ويرخص بفتيح 

 ). 89و 62مكاتب الصرف )المادة 

إنشاء إطار قانوني لممارسة النشاط المتعلق بيالصيييرفية   –

اإلسالمية والذي يكر  على وجيه اليخيصيوص إميكيانييية 

اعتماد بنوك ومؤسسات مالية تيميار  عيميليييات ميتيعيليقية 

 ).72و 70،71بالصيرفة اإلسالمية حصرا )المواد 

يجعل هيذا اليقيانيون مين اليليجينية اليميصيرفييية السيليطية   –

االشرافية الوحيدة المخولة للب  في مخياليفيات أحيكيام هيذا 

القانون ولوائحه، فيما يخص التعرض لليميخياطير السيييميا 

خطر القرض، وكذا أعيميال اليتيسييييير اليميتيرتيبية عينيهيا، 

 ).009و 005)المادتان 

ال يمكن الطعن في قرارات اللجنة الميصيرفييية إال ليدى   –

المحكمة اإلدارية لالستئناف لمدينة الجزائر خيالل اآلجيال 

اليميحيددة ألحيكيام قيانيون اإلجيراءات اليميدنييية واإلداريية 

 ).008)المادة

تقوية آليات المتابعة والمراقبة، السيما من خيالل إنشياء   –

  ، 056لجان جديدة كلجينية االسيتيقيرار اليمياليي )اليميادة 

المكلفة بالميراقيبية االحيتيرازيية اليكيلييية وإدارة األزميات، 

واللجان الوطنية للدفع والتي تتمثل مهمتهيا األسياسييية فيي 

إعداد مشروع اإلستراتجية الوطنية لتطوير وسيائيل اليدفيع 

الكتابية، بهدف تيعيزييز اليتيعياميالت اليميصيرفييية وتيقيويية 

 ).062الشمول المالي )المادة 

ويأخذ المشروع الجديد انعكاسات اليتيطيور اليتيكينيوليوجيي 

على القطاع المصرفي، من خالل إدخال العميلية اليرقيمييية 

 ، التي يطورها بنك اليجيزائير، 12للبنك المركزي )المادة 

اليديينيار اليرقيميي “ ويصدرها، ويسيرها ويراقبها، وتسمى 

، الذي سيشكل في نهاية المطاف دعما ليليشيكيل ” الجزائري

 المادي للعملة النقدية.

إرساء وتأطير الطابع الالمادي في التبادالت مع البنيوك   –

 .).27والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع )المادة

توسيع مهمة بنك الجيزائير فيي ميجيال األمين وميراقيبية --

أنظمة الدفع لتشمل نظم المقاصة والتسوية وتسليم األدوات 

 .).57المالية )المادة 

من المشروع على إنشاء بنوك رقمييية  62تنص المادة   ––

، والتي يمكين ”Psp -مقدمو خدمات الدفع“ وهيئات تسمى 

تأسيسها على شكل شركة أسهم أو شركة أسهم مبسيطية أو 

 91شركة ذات المسؤولية المحدودة )المادة 

توسيع إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقرض  -

ميين خييالل انييخييراط هيييييئييات الييقييروض األخييرى، غييييير 

الخاضعة إلشراف بنك الجزائر، في ميركيزيية اليميخياطير 

 ).019)المادة 

مالءمة بعض األحكام مع تلك اليمينيصيوص عيليييهيا فيي  -

قوانين المالية المتعلقة بالقيطياع اليميصيرفيي، وهيي إليغياء 

والسهم النوعي )حيق تيميثيييل اليدولية فيي  50/49القاعدة 

الهيئات االجتماعية لليبينيوك ذات رأ  اليميال اليخياص ، 

 وكذلك حق الشفعة.

 واج

20-20-0202 

 0202، فيفري  02العدد 

 القانون ملف

 أبرز تعديالت مشروع قانون النقد والقرض.
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نشاطا مكثفا في إطار التعياون  2222عرفت الجزائر سنة 
االقتصادي الثنائي واإلقليمي مما سمح بإبيرام اليعيدييد مين 

االتفاقات االستراتيجية وإطالق مشاريع هيكلية بياإلضيافية 

إلى وضع أهداف طموحة تعزز مكانة البلد على المسيتيوى 

 …الدولي

ومن بين هذه االتفاقيات اليميوقيعية، تيليك اليميتيعيليقية بيفيتيح 

الخطوط الجوية خاصة مع إثيوبيييا وفينيزوييال، واتيفياقيات 

الغاز مع إيطاليا وتركيا وسلوفينيا والتشييك، عيالوة عيليى 

اتفاقيات الشراكة األخرى الموقعة مع فرنسا ومصر وكوبا 

وبلدان أفريقية في مجاالت اقتصادية عديدة مثل الصينياعية 

والييفييالحيية والييطيياقييات الييمييتييجييددة والييطييب واألشييغييال 

           العمومية. 

 عودة قوية على الساحة الدولية

ليجياميعية  20على الصعيد العربي، نظمت الجزائر القيمية 

. وقيد بصيم هيذا 2122نوفمبر  2و 0الدول العربية يومي 

الحدث على عودة الدبلوماسيية اليجيزائيريية عيليى السياحية 

اإلقليمية والدولية إذ شكيل فيرصية مينياسيبية إلعيادة بيعي  

 …العمل العربي المشترك والتعاون االقتصادي

وعلى الصعيد اإلفريقي، ضاعفت الجزائر أيضا مبادراتها 

، من خالل التركيز على تعيزييز اليعيالقيات 2122في سنة 

مع إفريقيا عبر التنفيذ الفعلي لمنطقة التبادل الحر اإلفريقية 

وتطوير مشاريع منشئات قاعدية بين البلدان االفريقية مثل 

اليييطيييرييييق اليييعيييابييير 

لييلييصييحييراء وأنييبييوب 

-الييغيياز الييجييزائييري

النيجييري ومشيروع 

 …األلياف البصرية

وبخصوص مشيروع 

أنبوب الغياز اليعيابير 

للصحراء الذي ينيقيل 

الغاز النيجيييري إليى 

أوروبييييييا مييييييرورا 

بالنيجر ثم اليجيزائير، 

واليييييذي وصيييييفيييييه 

الييرئييييي  تييبييون ب 

"الييعييمييل اإلفييريييقييي 

الكبييير"، تيم تيوقيييع 

مييذكييرة تييفيياهييم فييي 

يولييو اليمياضيي بياليجيزائير اليعياصيمية خيالل االجيتيمياع 

 الوزاري الثالثي الثال  بين الجزائر والنيجر ونيجيريا.

من جهة أخرى، تم تيعيزييز اليتيعياون اليثينيائيي مين خيالل 

التوقيع منتصف شهر أكتوبر بالجيزائير اليعياصيمية، عيليى 

إطار بيين وزارة الصينياعية وميجيميوعية "فيييات" -اتفاقية

االيطيالييية لصينياعية السيييارات، وهيي فيرع ليميجيميوعية 

، إلقيامية مشيروع ليتيصينيييع (Stellantis)"ستيالنتي " 

المركبات السياحية والنفعية الخفيفة بوالية وهران )غيرب 

 …الجزائر 

وأمام هذه الحركية التي يعرفها التعاون االقتيصيادي عيليى 

الصعيد الدولي، تطيميح اليجيزائير إليى االنضيميام ليعيائيلية 

 .2122مجموعة "بريك " في سنة 

الحكومة مع الوالة الذي عقد نهاية سبتمبر،  وخالل اجتماع

أكد الرئي  تبون على أن االقتصاد الوطني بيدأ يسيتيرجيع 

عافيته، وهذا التعافي استحق اعتيراف هيييئيات دولييية "ال 

تعرف المجاملة", مثل البنك العالمي, بالتقدم الذي احرزتيه 

الجزائر في هذا المجال, و خاصة فيما تعيليق بيرفيع قيييمية 

الدينار اليجيزائيري، و جيعيل مشيروع اليتيحياق اليجيزائير 

 بمجموعة "بريك " هدفا قابال للتطبيق.

22-10-0200 

 تُوج باتفاقيات مهمة. 0200تعاون اقتصادي: نشاط مكثف خالل 

 0202، فيفري  02العدد 

 اإلقتصاد
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مع بداية السنة الجديدة، وبياليميوازاة ميع تينياميي مسياعيي 

، بيدأت تيحيّركيات رجيال ” بيرييكي “ االنضمام إلى تكتّيل 

ليجيليب ”  اليبياتيرونيا” األعمال ومنظّميات أربياب اليعيميل و

شركاء اقتصاديييين جيدد مين إفيرييقيييا وأوروبيا وروسيييا 

وتكثيف التعاون اليبييينيي ميع اليدول اليعيربييية واليجيييران 

المغاربيين، كما أعّدت غرفة التجارة والصنياعية بيرنياميج 

عمل مكثّفا بحثا عن استثمارات مربحة، حي  تيّم تسيطييير 

وفود أعميال جيزائيريية نيحيو بيرييطيانيييا وروسيييا  2تنقل 

 والكاميرون خالل شهر جانفي الجاري.

تُنهي الغرفة الجزائرية للتجارة والصينياعية “ وفي السياق، 

إلى علم كافة المتعاملين االقتصاديين الجزائريين أن سفارة 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلينيدا الشيميالييية فيي 

، واليتيي ” الميا شياو“ الجزائر العاصمة تنظم بعثة تجارية 

فيي  2122جيانيفيي  00إليى  01ستعقد فيي اليفيتيرة مين 

 ”.برمنغهام بالمملكة المتحدة لبريطانيا

األول لآلالت الزراعية في المملكة ” الما“ويجمع معرض 

المتحدة البريطانية جميع القطاعات اليتيي ليدييهيا شيركيات 

توفر أحدث اآلالت والتكنيوليوجيييا واليميعيدات ليليصينياعية 

الزراعية، وبحسب المنظمين فإن هيذه اليميهيمية سيتيشيميل 

المشاركة كزوار لمعرض تجاري مخصص للمهنييين فيي 

القطاع الزراعي وخيبيراء فيي اليتيكينيوليوجيييا اليزراعييية، 

واجتماعات ثنائية للمتعاملين اليجيزائيريييين ميع الشيركيات 

البريطانية في طاوالت مستدييرة واجيتيمياعيات شيخيصييية 

وزيارات ميدانية وعروض لتقنيات الزراعة اليميسيتيدامية، 

 من شأنها أن تنتهي بإبرام صفقات مهّمة.

كما يتجه رجال األعمال الجيزائيرييون نيحيو روسيييا قيبيل 

” أقيرو“ نهاية الشهر اليجياري، ليليميشياركية فيي ميعيرض 

 25الدولي، المنظم من قبل فيدرالية روسيا، في الفترة من 

كروكو  إيكسبو “ بمركز معارض  2122جانفي  27إلى 

بموسكو، حي  إن هذه التظاهرة الموسيومية بشيعيار ”  إي 

تحديات وفرص قطياع الصينياعية اليزراعييية فيي ضيوء “ 

تييهييدف إلييى تييعييريييف الشييركييات ”  الييحييقييائييق الييجييديييدة

الناشطة في القطاع الزراعي بآخير االبيتيكيارات  المشاركة

 في مجال اآلالت والمعدات الزراعية.

ميييين جييييهيييية 

أخييرى، وفيييي 

إطييار سييييياسيية 

تقوية اليتيعياون 

االقييييتييييصييييادي 

بييييين الييجييزائيير 

والييكيياميييييرون، 

تينيظيم اليغيرفيية 

اليييجيييزائيييريييية 

ليييييليييييتيييييجيييييارة 

والصيييينيييياعيييية 

بييالييتييعيياون مييع 

الييكيينييفيييييدرالييييية 

اليييييييعييييييياميييييييية 

لييلييمييؤسييسييات 

الجزائرية تنقل 

وفييييييد ميييييين 

 22المتعاملين االقتصاديين الجزائريين إلى الكاميرون من 

، حي  تهدف هذه الزيارة، وفقا ليميا 2122جانفي  28إلى 

نشرته الغرفة الجزائرية للتجارة والصنياعية فيي ميوقيعيهيا 

اإللكتروني، إلى تمكين الشيركيات اليجيزائيريية مين وليوج 

 26سوق محتملة إلفريقيا الوسطى التيي تضيم أكيثير مين 

مليون نسمة السيما مع إقامة منطقة التجارة الحرة القياريية 

اإلفريقية، والتي تعد أداة رئيسية من شأنها أن تساهم بشكل 

 فعال في تطوير التجارة البينية اإلفريقية.

ومن المرتقب أيضا أن يتضمن بيرنياميج اليزييارة تينيظيييم 

كاميروني ولقاءات أعمال ثنائيية  –منتدى أعمال جزائري 

وكذلك ترتيب زيارات ميدانية لمواقع صناعية، وفيق ذات 

 …المصدر

 إيمان كيموش

28-21-0202 

 .0202هؤالء شركاء الجزائر االقتصاديون خالل 

 0202، فيفري  02العدد 

 اإلقتصاد
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كشف اليوم، رئي  المرصد الوطني للمجتمع المدنيي عين 

قرب اإلعالن عن قانون البلدية الذي قال أنيه يشيميل بياب 

كامل حول المجتمع المدنيي، مشيييرا إليى عيقيد اليميرصيد 

التفاقيتين مع وزارتي التعيليييم اليعياليي واليبيحي  اليعيليميي 

ووزارة التكوين والتعليم المهنيين تهدفان لتكوين وتيدرييب 

 المجتمع المدني وتحقيق االندماج االقتصادي والمهني.

وأكد رئي  المرصد الوطني للمجتمع المدني، نيور اليديين 

بن براهم، في لقاء مع جمعيات المجيتيميع اليميدنيي بيواليية 

تيبازة، احتضنته قاعة المحاضرات التابعة لواليية تيييبيازة 

أن قانون البلدية يوجد في حالة متقدمة جدا وسيتم اإلعيالن 

عنه في األيام اليقيليييلية اليقيامية، ويضيم بياب كياميل حيول 

المجتمع المدني، الفتا إلى أن منتدى المجتمع المدني اليذي 

سيتشكل عبر كيل والييات اليوطين سيييدخيل فيي ميرسيوم 

 رئاسي كعنصر رسمي في المرسوم.

كما كشف رئي  المرصد الوطني للمجيتيميع اليميدنيي عين 

إمضاء اتفاقية مع وزارة التعليم العاليي واليبيحي  اليعيليميي 

ترمي النفتاح الجامعة على المجتمع المدني فيييميا ييتيعيليق 

بالتدريب والتكوين والبح  العلمي وغيرها ،وكذا اتيفياقييية 

مع وزارة التكوين المهني واليتيعيليييم اليميهينييييين ليتيحيقيييق 

االندماج المهني عن طريق التكوين واليتيعيليييم اليميهينييييين 

،مؤكدا في السياق أن اللقاء بيميثيابية خيطيوة نيحيو تيعيزييز 

التمرين الديمقراطي الرامي إلى ادماج اليميجيتيميع اليميدنيي 

كسلطة مضادة قادرة على المتابعة والتقييم ،يتيأسي  عيليى 

مبدأ الحرية ومميارسية دييميقيراطييية فضيليى تيأخيذ بيعييين 

االعتبار البعد اليتيشياركيي مين خيالل تسييييير اليميشيارييع 

 واالنطالق نحو الحدي  انشغاالت ومشاكل المواطن .

وأشار رئي  المرصد إلى أن اليرؤيية السييياسييية ليرئييي  

الجمهورية تعتمد على الحوار " ومنه وجدنا الصيغة وهي 

"منتدى المجتمع المدني" مبني عيليى اليحيريية واالحيتيرام 

كأولوية بعيدا عن التصادم "، مضيفا أن ادماج اليميجيتيميع 

المدني في التنمية التي تمثل تحدي للدولة والشغل الشياغيل 

لرئي  الجمهورية الرتباطها المباشر بيوميييات اليميواطين 

يتم من خالل تمثيل هذا األخير واشراكه فيها، خاصية فيي 

ظل وجود النافذة الديموغرافية التي يمثلها المورد البشري 

الداخل لسوق العمل والذي ييفيوق عيدد اليذيين ييتيوجيهيون 

 للتقاعد.

 ب. سليم

02-20-0202 

 قانون البلدية يشمل بابا كامال حول المجتمع المدني.

 0202، فيفري  02العدد 

 المجتمع



12 

اليفيرنسيي فيرانسيوا هيييران،  اليهيجيرة هاجم اخيتيصياصيي

 28الحكومة الفرنسية، بسبب قانون الهجرة المزمع تقديمه 

 مار  المقبل.

ويييهييدف الييقييانييون إلييى تشييديييد مييكييافييحيية الييهييجييرة غييييير 

كما يهيدف إليى تسيهيييل طيرد األجيانيب اليذيين  الشرعية 

 يشكلون تهديدا للنظام العام.

إن  france interوقال فرانسوا هيران فيي تصيرييح لـي 

فرنسا بعيدة كل البعد عن االضطالع بدورها في اليهيجيرة 

 داعيا إلى عدم تضخيم أرقام الهجرة.

ال يوجد تسيونياميي ميهياجيريين، “ وأضاف فرانسوا هيران 

 ”.وفرنسا ليست دولة جذابة لألجانب

ويعتقد فرانسوا هيران، أن هذا المشروع يمكين أن ييكيون 

له آثار إيجابية. لكنه يتحدى السياسيين الذين ييميييليون إليى 

 التالعب بأرقام الهجرة.

ال أعارض مشروع قانون اليهيجيرة “ وقال فرانسوا هيران 

الحكومي، يمكن أن يكون له آثار إيجابية، أنيا ميع تينيظيييم 

الهجرة. لكن دعونا نتوقف عن تضخييم األرقيام ونيتيوقيف 

عن جعل النا  يعتقدون أنه يمكننا الحد بشكيل كيبييير مين 

 ”.الهجرة وهو تضخم عالمي على األرض

 نسرين محفوف

22-22-0202 

خبير فرنسي في الهجرة يهاجم بالده: لسنا وجهة جذابة وال داعي 

 لتضخيم أرقام الحراڤة.

 0202، فيفري  02العدد 

 المجتمع
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يواصل اللبا  التقليليد  النايلي صنع اليحيدث مين خيالل 

المنشورات الكثيرة والصور اليميتينيوعية اليمينيشيورة عيبير 

مختلف المنصات كالفايسبوك واالنسيتيغيرام واليتيييك تيوك 

 وغيرها .

ويعتبر اللبا  النايلي من بين أهم مكونات التراث الجزائر 

ي االصيل الذي يمثل مينيطيقية أوالد نياييل وهيي اليجيليفية 

 واألغواط وجنوب والية المسيلة

ومن بين الصور التي عرفت انتشارا واسعا هي تلك اليتيي 

نشرها سفير التراث البوسعادي مراد زياني رفقة اثنين من 

 هواة اللبا  التقليدي وابنته الصغيرة ذات األربع سنوات

وتبين الصورة مدى تناسق اللبا  النايلي من خالل الحذاء 

المصنوع من الجلد االصلى والسروال العريض والقميص 

المطرز بمختلف الفنون التي تعبر عن المنطقية بياالضيافية 

 الى الشاش الذي يوضع على الرأ 

واليفرط الرجل النايلي خالل ارتدائه لهذا الزي الجميل في 

االتباهي بالسيف العيربيي االصيييل واليميو  اليبيوسيعيادي 

 الجميل

 ي م

20-22-0202 

 الزي التقليدي النايلي يصنع الحدث في مواقع التواصل االجتماعي.

 0202، فيفري  02العدد 

 التاريخ/الذاكرة
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، تنظم 0962 مار  09 بمناسبة ذكرى عيد النصر المجيد

بلدية دلدول بوالية تيميمون، بالتعاون مع المنظمة الوطنية 

لحماية التراث الثقافي والتنميية السييياحييية، ميكيتيب واليية 

تيميمون، ومخبر المخطوطات اليجيزائيريية فيي إفيرييقيييا، 

الملتقى الوطني األول بعنوان: "منطقة قورارة ودورها في 

)مين ليجيوء الشييي   مقاومة االحتالل الفيرنسيي بياليجيزائير

بييوعييميياميية إلييى مييعييارك الييعييرق الييغييربييي الييكييبييييير "، 

 مار  بجامعة أدرار.09و 08 يومي

جاء في ديباجة الملتقى، أنه في غمرة احتيفياالت اليجيزائير 

بالذكيرى السيتييين لياليسيتيقيالل وتيظياهيرة عيييد الينيصير، 

اليميليتيقيى األول   مار ، سيتم تنيظيييم هيذا 09المصادفة لـ

منطقة قورارة ودورها في مقاومية »التأسيسي والموسوم بـ

االحتالل الفرنسي بالجزائر، من لجوء الشي  بوعمامة إلى 

معارك العرق الغربي الكبير"، احتيفياء بيتياريي  اليقيورارة 

والتعريف به لألجيال.كما تعد منطقة قورارة، من المناطيق 

الصييحييراوييية الييمييأهييوليية قييديييمييا فييي الصييحييراء الييكييبييرى 

اإلفريقييية، بيحيكيم ميوقيعيهيا االسيتيراتيييجيي وحيواضيرهيا 

وقصييورهييا ودورهييا فييي تييجييارة الييقييوافييل الصييحييراوييية، 

وارتباطها تاريخيا بيحيواضير أخيرى، كيتيوات وتيييدكيليت 

عيليميا أنيه ورد ذكيرهيا فيي  ومزاب وورجالن وغيييرهيا.

كتابات الكثير مين اليرحيالية واليميؤرخييين عيبير ميخيتيليف 

 األزمنة.

خالل القرن التاسع عشر، كان لها دور كبير في الميقياومية 

الشعبية، حي  وصفها الحاكم العام الفرنسي جول كاميبيون 

بقوله: "إنها ملجأ ليليثيوار، وليبيوعيميامية اليذي  0890 سنة

وبيعيد  قصدها بحثا عن المساعدة وتأليب اليقيبيائيل ضيدنيا".

، انيخيرط 0911 دخول االستعمار الفرنسي للمنطيقية سينية

سكانها في المقاومة، ولقنوا المستعمر دروسا في التضحيية 

والنضال، بداية من المقاومة الشعيبييية إليى غيايية ميعيارك 

العرق الغربي الكبير.تتمحور إشكالية الملتقى، حول كتيابية 

تاري  المنطقة بأقالم أكاديمية، لتسليط الضوء على تياريي  

المنطقة، الذي لم ينل حقه في اليكيتيابيات اليتيارييخييية، مين 

جهية، وتيوضيييح اليتيزييييف اليذي طيال بيعيض األحيداث 

التاريخية بالمنطيقية، خياصية تيليك اليتيي تينياوليهيا ضيبياط 

فرنسيون في كتاباتهم، كجول كامبون، دوبيورت، تيرميليي 

كما سيسيليط الضيوء عيليى ميا ورد فيي بيعيض  وغيرهم.

الكتابات التاريخيية، اليتيي اعيتيميدت األرشيييف اليفيرنسيي 

كمصدر للمعلومة دونما نقد وتيميحيييص، وتيحيفيييزا عيليى 

التدوين المعتمد عليى اليميصيادر اليميحيلييية وليدراسية هيذه 

اإلشكالية والنقاط الميتيفيرعية عينيهيا، تيم ضيبيط اليميحياور 

 قورارة؛ التاري ، الحواضر والقصور. التالية:

قورارة والبعثات االستكشافية الفرنسية خالل القرن التاسع 

)لجوء الشي  بوعمامة  قورارة ملجأ للثوار عشر الميالدي.

عيالقية أوالد سيييدي الشييي   إلى منطقة دليدول أنيميوذجيا:

بالمنطقة، الجانب الصوفي لبوعمامية، اليجيانيب اليجيهيادي 

وقيورارة  لبوعمامة، آثار الشييي  بيوعيميامية بياليمينيطيقية .

ودورها في مقاومة االحتالل الفرنسي المقاومة الشيعيبييية، 

الحركة الوطنية، الثورة التحريريية .أميا أهيداف اليميليتيقيى 

التأسي  لفعل ثقافي وتاريخي في المنطيقية، بيتياريي   فهي:

تسليط الضوء عليى دور مينيطيقية  وتراث وأعالم المنطقة.

قورارة في المقاومة الشعبية، والحركة اليوطينييية واليثيورة 

التحريرية، الباحثين والدارسين لالهتمام بتاري  اليمينيطيقية 

وتناوله في أبيحياثيهيم ودراسياتيهيم، وإبيراز ميدى ارتيبياط 

الييميينييطييقيية بييالييوطيين ودورهييا فييي اليينييضييال الييوطيينييي 

المشترك.لإلشارة، الرئي  الشرفي للمليتيقيى، هيو األسيتياذ 

الدكتور محميد األمييين بين عيمير، رئييي  جياميعية أحيميد 

 )أدرار . درايعية

أما المنسق العام للتظاهرة، فهو األستاذ عبادي عمر، نائب 

رئي  بلدية دلدول، في حين أن المنسق العام للملتقيى، هيو 

األسييتيياذ مييخييلييوف عييبييد السييالم، رئييييي  لييجيينيية الشييؤون 

بينما رئي  اللجنة اليعيليمييية  االجتماعية والثقافية والشباب.

هو الدكتور عبو الطاهر، ورئي  اللجنية اليتينيظيييمييية هيو 

الدكتور حدادي عبد الغني.حدد تاريي  آخير أجيل إلرسيال 

فيييييفييري الييجيياري، بييييينييمييا تييرسييل  01 الييمييلييخييصييات، فييي

 المداخالت كاملة قبل الخام  مار  القادم.

 لطيفة داريب 

24-20-0202 

 ملتقى وطني حول دور قورارة في مقاومة االحتالل.

 0202، فيفري  02العدد 

 التاريخ/الذاكرة



 كتب

تعزيز قيم السالم والعيش المشترك في المنطقة 

 المغاربية نحو حوار بناء وأمن مجتمعي

 تحت إشراف مصطفى راجعي

 جنة العارف

 كراسات المركز

 2122/  28العدد 

 0202، فيفري  02العدد 

أثار عرض الفيلم الوثائقي "على آثار المحتشدات"، اليوم، 

بقاعة محاضرات مركز البح  في األنثروبولوجيا 

االجتماعية والثقافية بكاء العديد من الحضور في القاعة 

أمام مشاهد وشهادات صادمة لضحايا هذه المحتشدات 

وجنود ومؤرخين فرنسيين بعد اقرارهم بأن حشر حوالي 

ثالثة ماليين جزائري في ظروف بشعة هي "جريمة ضد 

 اإلنسانية لم تشهدها أية منطقة في العالم" 
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 الهجرة اإلفريقية بصيغة المؤنث

 نماذج و مسارات

 تحت اشراف كيم صبيحة

 دار ابن النديم

 فيلم


