الصيغة الجديدة

مختارات الصحف
مارس ,8102العدد10

]

باللغة العربية

االقتصاد

]
]
]
]

الجزائر 5الوضعٌة المالٌة بٌن
األمس  ,الٌوم وغدا؟
مجتمع

[

المواقع اإللكترونٌة ال ّثقافٌة  ..أسئلة الحضور والغ ٌّاب

حقوق
الجزائر 5مشروع قانون الصحة الجدٌد أمام البرلمان

التارٌخ
الباحث والخبٌر أحمد بن ناعوم 5الذاكرة التارٌخٌة
تسبق الترمٌم والجامعة غائبة

اإلعالم

كتاب ٌتحدثون عن موقع الخدمات االلكترونٌة ومحاولة
االعالم الحث على المطالعة"

بنفٌُٓ
مارس ,8102العدد10

باللخصةد
بلجسبئر :بلىظعُت بلمةلُت بُه بألمس  ,بلُوىم
و غذب؟
,ص1
بوَت َعرض و َشرح
بلحةلُت لحبالد  ,ص 2

بلىظعُت بلوموةلوُوت

,أحمذ أوَحًُ… َمر بلمغةمرة ,ص 4
غبةعت بلىمىد»..هل حوىن بلذوبموت بأليوُورة
بلخٍ ُحسمػ بلخصةد بلجسبئر؟  ,ص5
ب حفعج وحُرة بلخعخم يٍ بلجسبئر إلً لرببت
 % 5يالل شهر أوث 1106أ ,ص 6
لىكةل :بىك بلجسبئر يفوط لوُوموت بلوذَوىوة
بو %11لمىبجهت بألزمت باللخصةدَت ,ص7

حمىق :بلجسبئر :مشروع لةوىن
بلصحت بلجذَذ أمةم
بلبرلمةن ,ص01
مجخمع :بلموىبلوع بكلوووخوروووُوت
بلثّموةيوُوت أأ أةواوحوت بلوحوعوى
وبلغُّةت ,ص 01
بلخة َخ :بلبةحث وبلخبُر أحمذ
به وةعىم:بلذبكرة بلخة َخُت
حسبك بلخرمُم وبلجةمعت
غةئبت ,ص 03
بكعالم  :كخةت َخحذثىن عه
مىلع بلخذمةث باللوخرووُت
ومحةولت بالعالم بلحث عحً
بلمطةلعت"  ,ص 05

مركس بلخىثُك باللخصةدٌ و بالجخمةعٍ لىهربن CDES.
041408583/ 0553018085

cdesoran@yahoo.fr

زو وب مىلعىة باللوخرووٍ www.cdesoran.org /Facebook : cdes oran :

ثم هذب بلعذد ححج بشربف
عىبت عمر—بحمةةم ةفُةن—ةىةٍ ححُمت—لىذوةٍ محمذ َسُه—بغذبدٌ محمذ بألمُه—
ةىىةٍ محمذ زكرَةء — بحعُذٌ عةئشتيةَسة — زوغةغ ةعُذة— صحري ةة ة

مارس, 8102العدد10

1

الجزائر 5الوضعٌة المالٌة بٌن
األمس  ,الٌوم  ,و غدا؟
ثالفضضج فٛز
عرفت الجزائر فً اآلونة األخٌرة تغٌرات ملحوظة فً الوضعٌة المالٌة ترجمتت
بسٌنارٌوهات أدت بالحكومة إلى اتخاذ قرارات مصٌرٌة.
لجأت إلى طبع المزٌد من النقود (اإلصدار النقدي) بالتالً رفع الكتلتة التنتقتدٌتة.
فلم ٌكن ذا فاعلٌة على الجزائر لتوقف وتٌرة اإلنتاج.
إن إقراض الخزٌنة العمومٌة من البنك أدى إلى رفع التضخم و ضعف فً قٌتمتة
الدٌنار ،الشًء الذي زاد من حدة الوضع االقتصادي بدال من أن ٌخدمه.
سجلت وتٌرة التضخم ارتفاعا مما أثر سلبا على أسعار السلع الغذائٌة والمنتجات ،كما اضطر البنتك إلتى
خفض قٌمة الدٌنار لمواجهة األزمة االقتصادٌة و بالخصتو األزمتة التنتفتطتٌتة حتٌتث ستجتلتت أستعتار
البترول تدبدبا فً الفترة الممتدة ما بٌن أواخر سنة  7102و بداٌة سنتة  7103فتأصتبتحتت التجتزائتر
تواجه انخفاضا رهٌب فً المداخٌل القومٌة و الفردٌة.
وعلٌه فان المجال المالً سجل عجز فً مٌزان المدفوعات أدى إلى انكماش متوارد التبتنتوك و ارتتفتاع
فاتورة االستٌراد.
إن تدهور الوضع المالً أوقع الجزائر فً دوامة من األزمات االقتصادٌة ،أصتبتا التختروج متنتهتا شتبته
مستحٌل و ذلك بعد فشل كل المحاوالت حٌث لجأت إلى تعدٌالت فً قانون المالٌة  7103و إلى طبتاعتة
النقود وما ترتب عنها من خطورة.
هل هناك بدٌل و ماهً الحلول؟
لمعرفة المزٌد تطرقنا فً هذا العدد من مختارات الصحف إلى موضوع الوضعٌة المالٌة ألنته حستاس و
ٌطرح عدة تساؤالت من أجل إٌجاد حلول من شأنها إنقاد التجتزائتر متن هتذا التمتأزق لتبتلتو الستٌتاستة
االقتصادٌة السلٌمة.

سفٌان بلقاسم
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راوٌة ٌعرض و ٌشرح
الوضعٌة المالٌة الحالٌة للبالد

قوو ٍٔ ٌٚثنًجنٛز ػذو ثنٌفًجٌ ًثٔٚةز
ثنٕٛو ثنغالعجء ػٌٝج يفٚةال يةوػةًةج
دٌٖٔفجس يْضفٞٛز فٕل ثنٕٝؼٛةز
ثنًجنٛز ٔ ثالقضٚجهٚز نهذاله ف ٙظةم
صٌثؽغ أّؼجً ثنُةفة ٠فة ٙثاّةٕث
ثنؼجنًٛز ٔ دةجنةضةجنة ٙصةاةهة٘ فةجه
نؼجةوثس ثنذاله يج أهٖ دجنقكٕيز إنةٗ
ثنهؾٕء إنٗ ثنضًٕٚم غ ٌٛثنةضةاةهةٛةو٘
كقم نضقاٛق ثنضٕثٌٍ ف ٙثنًٛةَثَةٛةز
ثنؼًٕيٛز.

ٔ َضٛؾز نةٓةيث ثنةضةٕؽةّ ثنْةهةذةٙ
اّؼجً ثنذضٌٔل ثننجو ف ٙثاّةٕث
ثنؤنٛز ثَةضةاةهةش قةٛةًةز ثنٚةجهًثس
ثنؾَثةٌٚز يٍ ثنًقٌٔقجس يةٍ 60ً3
يهٛجً هٔالً فة 2014 ٙإنةٗ 32ً7
يهٛجً هٔالً ف ٔ 2015 ٙإنةٗ 27ً1
يهٛجً هٔالً ف 2016 ٙعى إنةٗ 18ً7
يهٛجً هٔالً مالل ثنْذةؼةز إٔةٓةٌ
ثأنٗ يٍ ثنؼةجو ثنةؾةجً٘ ٞٚةٛة
ثنٍٕ.ٌٚ

ٔ أكو ثنْٛةو ًثٔٚةز -نةوٖ ػةٌٝةّ
نًٌٖٔع ثناجٌَٕ ثنًضًى ٔثنةًةؼةول
نأليٌ ثنًضؼهق دجنأٌ ٛثنُةاةو أيةجو
نؾُز ثنًجنٛز ٔثنًَٛثَٛز دةجنةًةؾةهةِ
ثنٖؼذة ٙثنةٕٟةُة ٙدةقةٞةًٕ ٍٔٚةٌ
ثنؼالقجس يغ ثنذٌنًجٌ ثنطجْةٌ مةجٔر-
أٌ ثنؤنز صٕثؽّ قٕٛهث يةجنةٛةز يةُةي
ثنْةةوثّةة ٙثنةةغةةجَةة ٙنْةةُةةز
 2014أٙذقةش صٖةكةم وٝة ةٕٟةج
قٕٚزو ػهٗ مَُٚةز ثنةؤنةز ٔ ْةٙ
َجصؾز ػٍ وصاه٘ يٕثًهَج ثنًجنةٛةز ٔ
ثّضُفجى صجو نهًومٌثس ثنُٕٟٛزو.

كًج أدٌٍ ثنٍٕ ٌٚأٌ ثنؾذجٚز ثنذةضةٌٔنةٛةز
ثنًقٚهز يٍ ُٚج ٌٚإنٗ غجٚز َةٓةجٚةز
ؽٕثٌ  2017ده ش يج ياوثًِ 1.100
يهٛجً هُٚجً٘ ٔ صًغم  60دجنًجةز فا٠
يٍ ثنًقٚهز ثنًْؾهز فَ ٙفةِ
ثنفضٌر يٍ .2014

ٔ أٔٝـ ثنْٛو ًثٔٚز أٌ ثنًٕثًه يةٍ
ثنؼًهز ثنٚؼذز ٔثنض ٙصضٖكم دُْذز
كةةةةةذةةةةةٛةةةةةٌر يةةةةةٍ إٚةةةةةٌثهثس
ثنًقٌٔقجس صضاه٘ صةوًٚةؾةٛةج يةُةي
ثنْوثّ ٙثنةغةجَة ٙنةة  2014يةغ
ثنضٌثؽغ ثنًْضًٌ اّؼةجً ثنةذةضةٌٔل
ثنض ٙفاوس  58هٔالًث نهذٌيٛم يج دٍٛ
َٓجٚز يجَ ٔ 2014 ٕٚةٓةجٚةز ٚةٕنةٛةٕ
.2017
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باللخصةد

ٔ نًٕثؽٓز ْيِ ثالفةضةٛةجؽةجس يةٍ
ثنضةًةٕٚةم نةؾةحس ثنةقةكةٕيةز إنةٗ
يؾًٕػز يةٍ ثاهٔثس ثنةُةاةوٚةز ٔ
ثنًجنٛز صى ثّضؼًجنٓج فةٔ 2016 ٙ
 2017يةةٍ ثؽةةم صةةؼةةذةةتةةز يةةٕثًه
يجنٛز إٝجفٛز…
ف ٙثنًاجدم أكو ثنٍٕ ٌٚأٌ ثنهؾٕء إنةٗ
ثنضًٕٚم غةٛةٌ ثنةضةاةهةٛةو٘ ّةٛةٌثفةق
دضُفٛي إٙالفجس ْٛكهٛز ثقضةٚةجهٚةز ٔ
يَٛثَٛجصٛز يٍ أؽم ثّضةؼةجهر صةٕثٍَةجس
مَُٚز ثنؤنز ٔ صهك ثنًضؼهاز دةًةٛةَثٌ
ثنًوفٕػجس ػُو َٓجٚز فضةٌر ثنةنةًةِ
ُّٕثس ثنًاةًٌر فة ٙيٖةٌٔع َة٘
ثنضؼوٚم…

ٔ دن ٕٗٚثفضٛجٟجس ثنٚةٌ ثنةضةٙ
ده ش  105ً8يهٛجً هٔالً يةغ َةٓةجٚةز
ٕٚن ٕٛثنفجًٚ ،ٟاةٕل ثنْةٛةو ًثٔٚةز،
ًٚكٍ أٌ صضاه٘ نضٚم إنٗ  97يهٛجً
هٔالً يغ َٓجٚز .2017
ٔ ًغى ْيِ ثنٚ - ٟٕ ٞاةٕل ثنةٍٕٚةٌ-
فاو ثظٌٓ ثالقضٚجه ثنٕٟةُة ٙنةقةو
ث ٌٜو َةٕع يةٍ ثنةًةٌَٔةز ؽةُةذةضةّ
ٙويجس يجنٛز كهٛز فجهرو غةٛةٌ أٌ
ْيِ ثنٚالدز ٛٞٚ ،ثنْٛةو ًثٔٚةز،
ودوأس صٞؼ دفؼم قٕٛه فةاةٛةاةٛةز
ىثس ػالقز دضفجقى ثمةضةالل ثنةضةٕثٌٍ
د ٍٛإٌٚثهثس ثنؤنز ٔ َفاجصٓةج ،أيةجو
صٌثؽغ ثالهمجً ثنؼًٕيٙو.
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باللخصةد

قجٌَٕ ثنًجنٛز نة ّٛ 2018ض ًٍٞدؼةٜ
ثنضؼةوٚةالس صةضةُةجّةخ يةغ ثنْةٛةج
ثالقضٚجه٘

ثالؽضًجػٛز يةغ ثنةهةؾةٕء إنةٗ دةؼة ٜأمٌٖ ف ٙثنًْضاذم.
ثإلؽٌثءثس صْجْى ف ٙثنًقجفظز ػهٗ
كًج أكةو ثنْةٛةو ًثٔٚةز أٌ ثنةذةُةٕك
ثنضٕثٍَجس ثنكذٌٖ نالقضٚجه ثنٕ.ُٟٙ
ثنؾَثةٌٚز قو دوأس ف ٙػٌَٚز أؽَٓصٓةج
ٔ أٝج ثنْٛو ًثٔٚز أٌ ثنؾَثةٌ نةؾةحس ػهٗ غٌثً دُك ثنضًُٛز ثنًقهٛةز ثنةي٘
إنٗ ثنضًٕٚم ثنوثمه ٙػٕ ٛثالقضةٌث ٛأٙذـ يُي يور ٚقٍٕ ػهٗ َةظةجو ينةٙ
ثننجًؽ ٙنضؾُخ يةج ػةٌفةضةّ ثنةذةاله يضطًٕ ًْٚـ نةّ دةضةْةٛةٛةٌ ًقةًةٙ
ُّٕثس ثنضْؼُٛجس يٍ ػٕثقخ ثنهةؾةٕء نضؼجيالصّ ٔ يٛٞفج أٌ ْةيِ ثنةؼةٚةٌَةز
ّةةضةةؼةةٌفةةٓةةج كةةم ثنةةذةةُةةٕك ٔ كةةيث
إنٗ ثنًؤّْجس ثنًجنٛز ثنؤنٛز.
قطجع ثنٌٞثةخ نضةّٕةٛةغ ٔ صةكةغةٛة
ٔ دنّ ٕٗٚؤثل فٕل ٔؽٓز ػةجةةوثس
ثنضقٛٚم ثنٌٚٞذ ٔ ٙثنؾذجة.ٙ
ثنضًٕٚم غ ٌٛصاهٛو٘ أكو ثنْٛو ًثٔٚةز
أَٓج وّضٕؽّ إنٗ يٖجًٚةغ ٕةفةجفةز
ًٚكٍ يضجدؼضٓج ٔ ثنضقكى فَ ٙفاجصٓج ٔ
نٍ صٕؽةّ إنةٗ هفةغ ثاؽةًٕ أٔ إنةٗ
ثالّضٓالك ثنًقهٙو.

ٔ فً ٙهِ ػهٗ صْجؤالس أػٞجء نؾةُةز
ثنًجنٛز ٔثنًَٛثَٛز دجنًؾهِ ثنٖؼةذةٙ
ثنٕ ُٟٙقجل ثنٍٕ ٌٚأٌ قجٌَٕ ثنًجنٛةز نة
ّٛ 2018ضٞةًةٍ دةؼة ٜثنةضةؼةوٚةالس
ثالقةضةٚةجه٘
صضُجّةخ يةغ ثنْةٛةج
ثنقجن ٙيُٓج دؼ ٜثنةضةؼةوٚةالس فةٛةًةج
ٚن٘ ثنؾذجٚز ٔ ثنٌٞثةخ ٔ كيث إؽذجًٚز
ثّضؼًجل أؽَٓر ثنوفغ ثإلنكضٌَٔ ٙيةٍ
قذم ثنضؾجً يج ًْٚـ دجيضٚةجٗ أكةذةٌ
نأليٕثل ثنًضوثٔنز ف ٙثنْٕ ثنًٕثٍٚز
ٔ كيث ثنُظٌ فً ٙفةغ ثنةضةؾةًةٛةو ػةٍ
يٍ ؽٓز أمٌٖ قجل ثنْةٛةو ًثٔٚةز أٌ
دؼ ٜثنًٖجًٚغ ثنًؾًور مٕٙٚج فٙ
ٍٔثًصّ ْ ٙدٚوه ػٌ ٛئٌٖع قجَةٌٕ
قطجع ثنٚقز ٔ ثنضٌدٛز.
ػ ٕ٘ٞوْجوو ػهٗ ثنةقةكةٕيةز يةٍ
كًج أكو ثنٍٕ ٌٚفً ٙهِ أٌ ثنةقةكةٕيةز ٕحَّ ثإلٝفجء ثنًَٚو يةٍ ثنٖةفةجفةٛةز
وثنضَيش ٔ ّضٕثٙم ثنضَثيٓج دجنٌٚثفةز ف ٙثنضْ ٔ ٌٛٛثنضقكى ف ٙثنةُةفةاةجس
ف ٙمطجدٓج فٕل ثنٕٝؼٛز ثنًةجنةٛةز ٔ ثنؼًٕيٛز ًّْٛـ دًٌثقذز كم يج ٚضى
ثالقضٚجهٚز نهذاله ٔ كيث كةم ثإلؽةٌثءثس إَفجقّ ف ٙثالقضٚةجه ثنةٕٟةُةّ ٙةٕثء
ػهٗ ثنًْضٕٖ ثنًٌكَ٘ أٔ ثنًقه.ٙ
ثنًضؼهاز دضقْ ٍٛثنٕٝغو.
ٔ ٕوه ثنْٛو ًثٔٚز ػهٗ أٌ ثنقكٕيةز
نى صهةؾةح إنةٗ وثنةقةهةٕل ثنْةٓةهةزو
نًٕثؽٓز ثنٕٝؼٛز ثنقجنٛز كًج ٌٔٚػ نّ
ثنذؼ ،ٜيذٌٍث أٌ ونٕ كجٌ ثايةٌ كةينةك
نضى ثصنجى قٌثً ثنةضةنةهة ٙػةٍ هػةى
ثنؤنز نةهةفةتةجس ثنةٓةٖةز ٔ صةقةٌٚةٌ
ثاّةةةؼةةةجًو ،نةةةكةةةٍ ثنةةةقةةةكةةةٕيةةةز
قًٌس ثنًقجفظز ػهٗ كم ثنًكةجّةخ

مارس ,8102العدد10

ٔ دنّ ٕٗٚؤثل فٕل فةضةـ يةكةجصةخ
نذُٕك ؽَثةٌٚز ف ٙثننجًػ قةجل ثنةٍٕٚةٌ
ثَّ ٚضى فجنٛج هًثّز ْيِ ثالقضةٌثفةجس
يٌٖٛث إنٗ إيكجَٛز ثنةاةٛةجو دةضةؾةٌدةز
أٔنٗ يغ دُك ػًٕيّٛ ٙضى صًكةٛةُةّ
يٍ فضـ يكضخ دفٌَْج َةظةٌث نةهةؼةوه
ثنٓجةم نهؾجنٛز ثنُٕٟٛز دٓيث ثنذهو ػهٗ
أٌ ٚضى صؼًٛى ْيِ ثنضؾٌدز ف ٙدةهةوثٌ
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أحمد أوٌحٌى… ٌقرر المغامرة

ٌ فجل فكٕيضُج ٔدةهةوَةج فةْ ٙةجصةّ
إ ّ
ثنُْ ٍٛثامٌٛر ٖٚذّ نقو دؼٛو ،فةجل
ًؽم صاهٚش يوثمٛهةّ دٖةور ٔيةؼةّ
يذهغ يقضٌو يٍ ثنًجل فةضةفةٌقةش دةّ
ثنْذم ٔأٙجدّ ثنضٌههْ ،م ْٚضغًٌ يةج
ًٚهك يٍ يجل يغ مٖٛز أٌ ال ٚةكةٌٕ
ثّضغًجًِ يُضؾجٔ ،دةجنةضةجنةٚ ٙةنةْةٌ
أيٕثنّ ،أو ٚؼ ٔٛػهٗ  ٌٙيجنّ يةغ
صاٖ ٔفٌٗ كذ.ٌٍٚٛ
ٌ ثناٌثً ثام ٌٛثني٘ ثصنيصّ ثنقكةٕيةز
إ ّ
ْٕٔ ثقضٌث ٛثننَُٚز ثنةؼةًةٕيةٛةز يةٍ
ثنذُك ػٍ ٌٟٚق ثإلٙوثً ثنُاو٘ نةٓةيث
ثام ،ٌٛأ٘ ٟةذةغ يةَٚةو يةٍ ثنةُةاةٕه
ٔدجنضجنً ٙفغ ثنكضهز ثنُاوٚز Planche à
ٌ ْيث ثالؽةٌثء ٚةكةٌٕ
ًٔ ،billetsغى أ ّ
ؽةج،
أكغٌ فؼجنٛز ف ٙثنذهوثٌ ثاكغٌ ثَةضةج ،
ٌ ٔؽٕه كضهز َاوٚز ثٝجفٛز ٚؼًُ ٙفغ
ا ّ
ثنطهخ ثني٘ دؤًِ ٌٚفغ ثالّةضةغةًةجً،
ْٕٔ يج ال َؾوِ ف ٙثنؾَثةٌ أيجو صٕقة
ٌ ثإلٙةوثً ثنةُةاةو٘
ثٜنز ثإلَضجؽٛز ،فئ ّ
ّٛاجدهّ صٞنى أكذٌ ٔثَنفج ٛيْضًٌ
نهؼًهز ،نكُّ ٚذاٗ ثنقم ثالم ٌٛنهؼةخ
يمٌ ثأًث دؼٛوث ػٍ ُٙؤ ثنُاو.
ثنقكٕيةز دةٓةيث ثنةاةٌثً ٔٔفةق ًأٚةٙ
ثننجٗٔ ،ػُو ثهمجل ْيث ثإلؽةٌثء فةٙ
قجٌَٕ ثنُاو ٔثناٌ ،ٛصةٌٚةو أٌ صةضةٌك
ثإلٙوثً ثنُاو٘ فٌث ٚةضةذةغ ثنةٕٝةؼةٛةز
ثالقضٚجهٚز ٔغ ٌٛيٌصذ ٠دجالفضةٛةج ٟيةٍ
ثنيْخ ٔثنفٞز ٔثنؼًهز ثنٚؼذز ،يغهًةج
 ٌْٛٚكم ثنؼجنةى ْٔةٕ ًدة ٠ثنةكةضةهةز
ثنُاوٚز دجنؤثػ ٙثالقضٚجهٚز ْٕٔ ،يةج
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باللخصةد

صؼًم ػه ّٛثنقكٕيز أ٘ ثنهؼخ ػةهةٗ ٔدا ٙثنؾًٛغ ٚضٌقخ.
فؾى ثنكضهز ثنُاوٚز ف ٙثالقضٚجه.
ٔنٓيث ،ثنًٓى ث ٌٜفؼال ف ٙثنذةهةو ْةٕ
صقهٛم يج قجيش دّ ثنقكٕيز يٍ إقٌث ٛثنٕقٕ ٔقفز ًؽم ٔثفو مجٙز ثقضٚجه،ٚج
ثننَُٚز ثنؼًٕيٛز يٍ ثنذُك ػهةٗ أَةّ إلَؾجؿ ٔيٌثفاز ْيِ ثإلؽٌثءثس ،اَةٓةج
ٌٚفغ يٍ ثنضٞنى ٔٞٚؼ يٍ ثنةوٚةُةجً صًغّم ثنقم ثالم ٌٛقذم ثنْاةٕ ٟفةؼةال
ٔثنضٕق ػُو ْيث ثنقوْ ،ةٕ صةقةهةٛةم فٚ ٙو ُٙؤ ثنُاو نُؼٕه دؼوْج إنةٗ
ّطق ٙيذضيل ّٕٝٚـ ٝؼ ثنضقةهةٛةم َاطز ثنٚفةٌٔ ،صٖةؾةٛةغ كةم ًؤُٔ
ثالقضٚجه٘ فة ٙثنةذةهةو ّٔةطةقةٛةضةّ ثايٕثل ػهٗ ثإلّضغًجًعى ثإلّضغةًةجً،
ٌ ثإلؽةٌثءثس ٔثنوُٚجً ٚؾخ أٌ ُٚضؼ هُٚجًث ال أٌ ٚكةٌٕ
ثنكذٌٛر ،ف ٙفاٛاز ثايٌ إ ّ
ثنًذجنغ فٓٛج فة ٙيةؾةجل ثنةضةاةٖة ي ٌِٛٚثإلهمجً
ٔثنقوٚظ ثنكذ ٌٛػُّ ٔصةُةجٔل ّٔةجةةم
ثإلػالو نهًٕٕٝع دئفٌثٔ ٟثّٓجح أٝةٌّ
ثنًُجك ٔثنٕٝغ ثالقضٚجه٘ أكغٌ يٍ أَةّ
مويّ ،فٛظ قةهة٘ ْةيث ثنةضةٓةٕٚةم،
ثنطهخ ٔقةهة٘ ثإلَةضةجػ ٔأنة ةٗ ًٔؿ
ثنًذجهًر ٔصٌك ثنؾًٛغ ٚةهةؾةح نةالهمةجً
ٔثالَضظجً ْٕٔ ،يج صٌك ثنذهو ف ٙفةجنةز
ٕهم ثقضٚجه٘ صجو .ثنةقةكةٕيةز ٔيةٍ
ًٔثةٓج أٔٚق ٗٛصٌٚو صةذةُّةّ ٙةٛةجّةز
َاوٚز صّٕؼٛز نًُٕ ثالقضٚةجه صْةًةـ
ٌ ثنقم ثنةي٘
دٌفغ يؼول ثالّضغًجً ،ا ّ
ثصني ف ٙثأل ٔثنةي٘ ظةٓةٌ ثاكةغةٌ
ػاالَٛز ٔثني٘ صًغم فٝٔ ٙغ إؽٌثءثس
صاٖفٛز ػهةٗ كةم ثاٙةؼةورًٔ ،دة٠
أَفجُ ثنذهو دذًٕٙةز ثنةذةضةٌٔل يةضةٗ
ٙؼوس ،صُفُْج ثنٚؼوثء ،دةوث ٔثٝةقةج
ث ٌٜأَّ نى ٚكٍ إٟالقج ثنقةم ثايةغةم،
دم ٍثه ثنٕٝغ صؼاةٛةوث فةٛةُةًةج أٙةجح
ثالقضةٚةجه Blackoutدةفةؼةم ثنةنةٕ
ثنكةذةٛةٌ ثنةي٘ أٙةجح كةم ثنةفةٕثػةم
7102914901
ثالقضٚجهٚز فضٕقفش ثنقٌكز ثإلَةضةجؽةٛةز
دضٕق ثنطهخٝٔ ،ؼفش ثإلّضةغةًةجًثس
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األخٌرة التً ُتسقط اقتصاد الجزائر؟

...ف ٙثنْجدغ يٍ ّةذةضةًةذةٌ لأٚةهةٕلي ثنةؾةجً٘ٙ،ةجهقةش
ثنقكٕيز ثنؾَثةٌٚز ػهٗ يْٕهر صؼةوٚةالس قةجَةٌٕ ٚةٓةو
نضحي ٍٛيٚجهً صًٕٚم ؽوٚور نض طٛز ػؾَ ثنًةٍٕثَةزٔ ،ىنةك
ّ ًٍٝؼٓٛج نًٕثؽٓز ثنضٌثؽغ ثنقجه ف ٙإٌٚثهثس ثنةطةجقةز،
ٔثنض ٙصٖكم  %60يٍ يَٛثَٛز ثنؤنز ،إى صًش ثنًٚةجهقةز
ػهٗ صؼوٚالس قجٌَٕ ثنُاو ٔثناٌ ٛف ٙثؽضًجع نهةقةكةٕيةز
دٌةجّز ثنٌة ِٛػذو ثنؼَ َٚدٕصفهٛاز...
يج يوٖ مطًٕر ٟذجػز ثنُإه ػهٗ ثالقضٚجه ثنؾَثةٌ٘؟
ٔ...صضهن٘ ْيِ ثنٌٖٔ ٟف ٙأٌ كم ٔفور َاوٚز يطذةٕػةز
ٚؾخ أٌ ٚاجدهٓج ،إيج ًٛٙو يٍ ثفضٛج ٟٙثنُاو ثاؽُةذة ٙأٔ
ًٛٙو ىْذٔ ،ٙإيج ّهغ ٔمويجس صى إَضجؽٓج ف ٙثنًؾضًةغ،
ٔدؤٌ ْيِ ثنٌٖٔ ٟصٚذـ ثنُإه ثنًضوثٔنةز فة ٙثنْةٕ
دؤٌ قًٛز فاٛاٛز ،دم يؾٌه أًٔث يطذٕػزْٔ ،ةيث ثايةٌ
ثني٘ ٚؾؼم ثنضٞنى ثالقضٚجه٘ ظجٌْر أّةجّةٛةز دةجنةؤل
ثنُجيٛز؛ اَّ ٚضى ثنضؾجٍٔ ػٍ ْيِ ثنٌٖٔٚٔ ٟةضةى ٟةذةجػةز
َإه دًؼوالس صفٕ ثنًًْٕؿ دّ.

باللخصةد

ثاٍيجس ثالقضٚجهٚز دؼو ْيث ثإلؽٌثء دْٕٓنز ،فال صَثل َةقةٕ
 %95يٍ ثإلٌٚثهثس صحص ٙدٖكم يذجٌٕ أٔ غ ٌٛيذجٕةٌ يةٍ
قطجع ثنطجقزٔ ،فٕثن %83 ٙيٍ ثنُْٛؼ ثإلَضجؽٚ ٙةضةكةٌٕ
يٍ  ٙجً ثنضؾجً أٔ ثننويجس ،دجنًاجدم فئٌ ثناطجع ثإلَضجؽٙ
ٚذاْ ٙجيٖ،ٛجًٚٔ ،غم أقم يٍ  %5يٍ ثنُجصؼ ثنةوثمةهة،ٙ
مجٙز أٌ  %95يٍ ثنُْٛؼ ثنُٚجػ ٙػذجًر ػةٍ ٕةٌكةجس
ٌٛ ٙر غ ٌٛيذضكٌر ْٕٔ ،يج ٚٚةؼةخ يةٍ يةٓةًةز مةفةٜ
ثنٕثًهثس نضهذٛز ثنقجؽٛجس ثالّضٓالكٛز نهًٕثٔ ٍُٟٛصٖ ٛةم
ثاهثر ثإلَضجؽٛز ْٕٔ ،يج ٚؾؼهُج أيجو ثقضةٚةجه ٚةؼةجَة ٙيةٍ
يٖجكم ْٛكهٛز نٍ صؼجنؾٓج ثنطذجػز ،دم ّةضةؾةؼةم ْةيِ
ثنًٖجكم كجًعٛز ػهٗ ثنًوٖ ثنطٕٚم.

ْم ُْجك دوٚم ػٍ ٟذغ ثنُإه؟
قو ٚإل قجةم :إٌ ثنؤنز يؾذٌر ػهٗ ْيث ثإلؽٌثء فؼهٗ كم
فجل ٚؾخ :دُك ثنؾَثةٌ مف ٜقًٛز ثنوُٚجً دة %20نًٕثؽٓز
ثاٍيز ثالقضٚجهٚز ثنًٕثٍَزٔ ،ف ٙثنٕثقغ دجنفؼم ال يفةٌ يةٍ
صًٕٚم ػؾَ ثنًٕثَزٔ ،نكٍ ن ِٛيٍ ثنًؼإل أٌ ٚضى ػةالػ
أٍيز فجنٛز ،دقهٕل ْ ٙدًغجدز أٍيجس يْضاذهٛزٔ ،دجنةُةظةٌ
إنٗ ّٛجّز ًة ِٛثنًٍٕثء ثنْجدق ػذو ثنًؾٛو صذٌَٕ ،ؾةو
أَّ كجٌ نو ّٚػالػ نهؼؾَ ًدًج ّضكٌٕ َضجةؾّ ثنْهذٛز أقةم
دكغ ٌٛيٍ ٟذجػز ثنُإه ....أظٌٓس  َٕٕٛٚفَٚةٌثٌ ثنةًةجٝةٙ
ٔعٛاز ًًّٛز ٌَٖس ف َٕٕٛٚ 20 ٙفٌَٚثٌ ثنًجٙٝ
ٔثننالٙز أَّ إىث نى ٚضى إًفج ٟذجػز ثنةُةاةٕه دةجّةضةوًثك
ثقضٚجه٘ فاٛا ،ٙفهٍ صْضطٛغ ثنؾَثةٌ ثننٌٔػ يٍ هٔثيةز
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ارتفعت وتٌرة التضخم فً الجزائر
إلى قرابة  % 1خالل شهر أوت

باللخصةد

ٌ
ٔفْخ يج أػهُّ ثنوٚةٕثٌ ثنةٕٟةُة ٙنةيفٚةجةةٛةجس ،فةئ ّ
يْضٕٖ صطًٕ ثاّؼجً ػةُةو ثالّةضةٓةالك ػةهةٗ أّةجُ
ُّٕ٘ ،دهغ ّا  5.9يٍ ثنًتز.
ٔٚضى قٛجُ ثنضٞنى ثنُْٕ٘ مالل فضٌر ٕ 12ةٓةٌث دةوثٚةز
يٍ ّذضًذٌ  2016إنٗ غجٚز أٔس .2017
ٌ يؤٌٕ قٛجُ ثاّؼجً نوٖ ثالّضٓالك مةالل أٔس
ٔأفٛو أ ّ
 2017ياجًَز دؾٕٚهٛز  ،2017ثًصفغ ثنٗ .%1.8
ٔفًٛج ٚضؼهق دجنًض ٌٛثس ثنٌٖٓٚةز فْةخ ثنةًةُةضةٕؽةجس،
ؾهش أّؼجً ثنْهغ ثن يثةٛز ثًصفجػج دةة 3.6يةٍ ثنةًةتةز،
ّ ّ
يوفٕػز دجًصفجع أّؼجً ثنًُضؾجس ثنفالفٛز.
ٔثًصفؼش ثنًُضؾجس ثنفالفٛز ثنطجٍؽز دةة  7.5يةٍ ثنةًةتةز،
دجنُظٌ ثنٗ ثًصفجع ثّؼجً ػور يُضؾجس مجٙةز ثنةفةٕثكةّ
ٔ % 21.6ثنن. % 25.2 ٌٞ
ّٔؾهش ثَنفجٝجس ثاّؼجً نذؼ ٜثنًٕثه مةجٙةز ثنةهةقةٕو
ُ
ثنذٞٛجء  5.2-يٍ ثنًتز ٔثاًّجك –  2.3يٍ ثنًتز.
يٍ ؽجَذٓجٕٓ ،وس أّؼجً ثنًُضؾجس ثن يثةةٛةز ثنٚةُةجػةٛةز
ثًصفجػج ٟفٛفج دة  0.1يٍ ثنًتز.
أيج أّؼجً ثنًُضؾجس ثنًُٚؼز ٔكيث ثنةنةويةجس ،فْةؾةهةش
ثًصفجػج دة  0.3يٍ ثنًتز.
ٔفْخ فتجس ثنْهغ ٔثننويجسّ ،ؾةهةش أّةؼةجً ثاعةجط
ٔثنًفٌٕٔجس ثنًَُنٛز ثًصفجػج ٌٕٓٚج دهغ  1.2يٍ ثنًتز.
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ٔػٌفش أّؼجً ثنًُضؾجس ثنٚقٛز ٔثنُظجفز ثنؾْوٚز دةة
 0.9يٍ ثنًتز.
يٍ ؽٓضٓج ،صًَٛس دجق ٙثنْهغ دةضة ةٛةٌثس ٟةفةٛةفةز فةٙ
أّؼجًْج أٔ دحّؼجً يْضاٌر.
نهضيك ،ٌٛصٕقّغ قجٌَٕ ثنًجنٛز نةةَْ 2017ةذةز صٞةنةى فةٙ
فؤه  4يٍ ثنًتز.
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لىكةل :بىك بلجسبئر يفط
لُمت بلذَىة بو %20لمىبجهت
بألزمت باللخصةدَت
أػهٍ يقًو نٕكجل ،يقجفع دُك ثنؾَثةٌ ،أٌ صنف ٜٛقةٛةًةز
 ٌٙثنوُٚجً ياجًَز دجنؤالً ثايٌٚك ٙدُقٕ  % 20ػةاةخ
صوًْٕ يإيجس ثالقضٚجه ثنٕ ،ُٟٙنؼخ هًٔ ثنًًٓم ٔؽةٓةجٍ
ٙو فْ ٙجصّ ثنقجنز نهٚويجس ثننجًؽٛز

باللخصةد

ٔ 2016أٝج نٕكجل ،أَّ دجنُظٌ نألمطجً ثنًقوقز دجالقضٚةجه
ثنؾَثةٌ٘ ثنًؼضًو كغٌٛث ػهٗ ثإلٌٚثهثس ثنًةجنةٛةز نةهةذةضةٌٔل
ٔيٕثًه ثنؼًهز ثنٚؼذز نٚجهًثس ثنًقٌٔقجس دةجإلٝةجفةز إنةٗ
ٝؼ ثنضُٕع ثالقضٚجه٘ يٍ ؽٓز ٔيفج ثَةنةفةج ٛأّةؼةجً
ثنذضٌٔل ػهٗ ثنًوٖ ثنةًةضةّٕة ٠يةٍ ؽةٓةز أمةٌٖ فةئٌ
“ ثالقضٚجه ثنؾَثةٌ٘ ٕٚثؽّ صقو٘ يَهٔػ ٚضًةغةم أٔنةّ فةٙ
ثنضؼوٚالس ثنًضنير إلػجهر ثنضٕثٌٍ ٔثالّضاةٌثً ثالقةضةٚةجه٘
ف ٙف ٍٛأٌ ثنغجَ ٙيضؼهق دضُٕٚغ ثالقضٚجه

ٔقجل نٕكجل دًُجّذز ثفضضجؿ ثنةًةهةضةاةٗ ثإلفةٌٚةاة ٙفةٕل
ثالقضٚجه ثناٛجّ ٙثنًُظى يٍ ٚ 29ةَٕةٛةٕ إنةٗ ٚ 1ةٕنةٛةٕ
دجنؾَثةٌ ٔٞٚى مذٌثء ف ٙثنًجنٛز يٍ إفٌٚاٛج ٔهٔل أمٌٖ ،إٌ
ّؼٌ  ٌٙثنؼًهز ثنُٕٟٛز ياةجًَةز دةجنةؤالً ثايةٌٚةكة،ٙ
ّجْى ف ٙثنقفجظ ػهٗ ثنضٕثٍَجس ثالقضٚجهٚز ثنكذٌٖ نهذاله ٔدجنُْذز نذُك ثنؾَثةٌ ،فئٌ ثنضقو٘ ثاكذٌ ٚضًغم فٝٔ ٙةغ
ّٛجّز يجنٛز صوػى ثنًُٕ ٔمٕٙٚج ف ٙقةطةجع ثنٚةُةجػةز
ٔثنٕقٕ كؾٓجٍ أيجو ثَٓٛجً أّؼجً ثنذضٌٔل
مجًػ ثنًقٌٔقجس ٔثنطجقز ٔثننويجس ثنضؾجًٚز ثنًُضؾز ٔىنةك
ٔكٖ نٕكجل ،أٌ ثنضٕثٍَجس ثنكذٌٖ صًٌٞس دٖكم يةؼةضةذةٌ
إٝجفز إنٗ يًٓضٓٛج ثاّجّٛض ٍٛثنًضؼهاضةٛةٍ دةجّةضةاةٌثً
يٍ ؽٌثء ثاٍيز ثنُفطٛز ثنؼجنًٛز ،يٖةٛةٌث إنةٗ أٌ ػةؾةَ
ثاّؼجً ٔثايٕثل ثنؼًٕيٙ
ثنًَٛثَٛز قو دهغ  %15.3يٍ ثنُجصؼ ثنوثمةهة ٙثنةنةجو فةٙ
ٔفًٛج ٚن٘ دجنضؼوٚالس فئٌ ؽٕٓهث يوػٕيز نهضإٚز ثنًجنٛةز
 % 13.7ٔ 2015ف2016 ٙ
ٔصٌٕٛو ثنُفاجس ثنؼًٕيٛز ثنًْؾهز ف ٙإٟجً يجن ٙػةهةٗ
ٔف ٙثنًؾجل ثنًجن ٙصٌؽى ػؾَ يَٛثٌ ثنًوفٕػجس دجَكًجٓ
ثنًوٖ ثنًضّٕ 2019-2017 ٠صًش ثنًذجٌٕر فٓٛج
يٕثًه ثنذُٕك ثنض ٙأهس نضاه ٘ٛثنْٕٛنز ثنذُكٛز دةقةٕثنةٙ
 % 67فُّ ٙض ٍٛثعُ ْٕٔ ٍٛيج أهٖ دذُك ثنؾَثةٌ نةهةؼةٕهر ٔف ٙدجها ثايٌ ٔدجنُظٌ نهًْضٕٖ ثنضةُةجٍنة ٙنةهةْةٛةٕنةز
ثنذُكٛز قجو دُك ثنؾَثةٌ دنف ٜيْضٕٖ ثنؼضذجس عى إنة ةجء
نّٕجةم ثنضًٕٚم ثنكالّٛكٛز
ثنؼًهٛجس ثنض ٙصؤه٘ نُفجى ثنْةٛةٕنةز َْٔةذةز ثالفةضةٛةجٟ
ٔىكٌ نٕكجل دجإلؽٌثءثس ثنًًٓز ثنغالعز ثنضة ٙصةى ثصةنةجىْةج
ثإلؽذجً٘
مالل ُّٕثس ٔ 2000ثنض ٙأصجفش نهؾَثةٌ صطةٕٚةٌ قةوًثصةٓةج
نهضك ٛيغ ثنٚويةجس ثنةنةجًؽةٛةز ،فةٛةظ يةكةُةش ْةيِ ٔيٕثٍثر يغ ىنةك فةاةو قةجيةش دةئػةجهر ٔٝةغ ثنةّٕةجةةم
“ثنْٛجّز ثالقضٚجهٚز ثنْهًٛز” يٍ ثيضٚجٗ ثالّةضةوثَةز ثنكالّٛكٛز إلػجهر ثنضًٕٚم ٔثنًضًغهز ف ٙإػةجهر ثنةنةٚةى
ثننجًؽٛز ػٍ ٌٟٚق ّٛجّز ثنضؼٕ ٜٚثنًْذق فٔ 2006 ٙثنْٕ ثنًفضٕفز يغ إػطجء ثأنٕٚز نٓيِ ثنّٕٛهز ثامٌٛر
ٔثنض ٙيكُش يٍ صإٚز ثنٕٝؼٛز ثنًجنٛز ثننجًؽٛز نةهةذةاله ،دٓو صوػٛى َْذز ثنفجةور
دجإلٝجفز إنٗ ثاؽٌثء ثنغجَ ٙثنًضًغم ف ٙصحّ ِٛثنةؤنةز
ٔقجل يقجفع دُك ثنؾَثةٌ ،إٌ ْيِ ثنْٛجّز ثنض ٙثَضٓؾةٓةج
نٕفٌر يجنٛز فُٙ ٙؤ ٝذ ٠ثإلٌٚثهثس ٔثني٘ دهغ يج ٚاجًح
دُك ثنؾَثةٌ ،ثػضًوس ػهٗ َةظةجو دةُةكةٔ ٙيةجنة ٙيةٌٌ
 70يهٛجً هٔالً يغ َٓجٚز  ْٕٔ ،2014ثنُٚؤ ثني٘ ّةًةـ
ٔيضٕثٙم ثاًدجؿ ٔٚقاق ثنفجةور دٖةكةم كةج يةٍ أؽةم
دضًٕٚم ثنؼؾَ ثنًْؾم مالل ُّٕثس ٔ 2015ٔ 2014ؽةَء
ًٝجٌ يٕثٙهز هػًٓج نالقضٚجه ف ٙظةٌٔ يةالةةًةز يةغ
يٍ  ،2016عًٍ صٌثكى ثفضٛجٝ ٟٙنى يٍ ثنُاو ثاؽةُةذةٙ
يٌثػجر ثنقفجظ ػهٗ ثالّضاٌثً ثالقضٚجه٘ ٔثنًُٕ
دهغ  194يهٛجً هٔالً يغ َٓجٚز ٔ 2013ثنض ٙيغهش ٕٓ 35ةٌث
يٍ ثالّضٌٛثه
ًّٔقش ْيِ ثإلؽٌثءثس ثنغالعز نالقضٚجه ثنؾَثةٌ٘ دجنًٕٚه
أفٞم دكغ ٌٛنإر ثنٚويز ثننجًؽٛز ياجًَز دؼوه كذةٛةٌ يةٍ
ثالقضٚجهٚجس ثنًؼضًور ػهٗ صٚوٚةٌ نةهةذةضةٌٔل ،ػةهةًةج أٌ
ثنُٖج ٟثالقضٚجه٘ دا ٙيوػٕيج ٔيقفَث دجّضةاةٌثً كةذةٛةٌ
نهُفاجس ثنؼًٕيٛز ف ٙفٔ ٍٛثٙم ثنُجصؼ ثنوثمةهة ٙثنةنةجو
ثًصفجػّ دٕصٌٛر يؼضذٌر دة % 3.8مالل  ٔ 2015دة  % 3.5فٙ
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ػٌ ٛيةنةضةجً فْةذةالٔ٘ ٍٔٚةٌ ثنٚةقةز
ثنؾَثةٌ٘ ئٌٖع قجٌَٕ ثنٚةقةز ثنةؾةوٚةو
ػهٗ نؾُز ثنٚةقةز ٔثنْةكةجٌ دةًةؾةهةِ
ثنٖؼخ ،فٔ ٙقش ثّضاذم فةٛةّ يةٓةُةٛةٕ
ثناطجع ثنًٌٖٔع دجنكغ ٌٛيٍ ثنضقفع٠ّٔ ،
صٓوٚوثس نُاةجدةجس دةجنةومةٕل فة ٙفةٌكةز
ثفضؾجؽٛز إىث نى صضى يٌثؽؼز دؼ ٜثنةًةٕثه
ثنةةةضةةة ٙصٞةةةًةةةُةةةٓةةةج ثنةةةًةةةٖةةةٌٔع.
ٔكجٌ ثنٍٕ ٌٚقو ػٌ ٛئٌٖع ثناجٌَٕ أيةجو
أػٞجء نؾُز ثنٚقز دجنذٌنةًةجٌ ،يةؤكةوث أٌ
ثناجٌَٕ ؽجء نضُظٛى ثناطجع أكغٌٔ ،نهضةكةٛة
يغ ثنضطًٕثس ثنض ٙصؼٖٓٛج ثنؾَثةٌ فْ ٙيث
ثنًؾجل ،يٌٖٛث إنٗ أٌ ٍٔثًصّ ٔٝؼش َٚخ
أػُٓٛج صقْ ٍٛثننويجس ثنٚقٛز ثنًاةويةز
إنٗ ثنًٕث ،ٍٟيغ ثنقفجظ ػةهةٗ يةؾةجَةٛةز
ثنؼالػ ثنض ٙصؼضةذةٌ يةذةوأ صةقةٌٗ ػةهةٛةّ
ثنْةةةةةهةةةةةطةةةةةجس ثنةةةةةؾةةةةةَثةةةةةةٌٚةةةةةز.
ٔأدوس ػًةجهر ثاٟةذةجء صةقةفةظةٓةج دٖةحٌ
ثناجٌَٕ ،يؤكور أَّ ٚقخ أٌ ٚةؼةًةم ػةهةٗ
صطٕ ٌٚثننويجس ثنٚقٛز ثنًاويز يٍ ٟةٌ
ثنًْضٖفٛجس ٔثنًٚقجس ثنقكٕيٛةزْٔ ،ةٕ
ثنًٌٖٔع ثني٘ نى ٚهخ فْذةٓةج يةطةجنةخ
ثنةةٓةةٛةةتةةجس ثنةةضةة ٙصةةًةةغةةم ثنةةاةةطةةجع.
ٔقجل ًة ِٛػًجهر ثاٟذجء ثنوكضًٕ دةٌكةجَةٙ
داج ٟأٌ ثنُاجدجس ٔثنٓٛتجس ثنًًغهز نهاةطةجع
صفجؽتش دجنًٍٕ ْٔ ٙصةؼةٛةو ٟةٌؿ يٖةٌٔع
قجٌَٕ ثنٚقز ،ثني٘ ّذق ثنةضةقةٞةٛةٌ نةّ
مالل ػٓو ٍٔ ٌٚثنٚقز ثنْجدق ػذو ثنًجنةك
دٕٛٝج  ،نكٍ ٔدؼو ثنؾول ثني٘ أعجًِ صةاةًٌ
صؾًٛوِ يذجٌٕر دؼو ػٌ ّٝػهٗ يةؾةهةِ
ثنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةًٍٕثء.
ٔأٔٝـ أٌ ثالصٚجالس قجةًز دةٛةٍ يةنةضةهة
ثنفجػه ٍٛف ٙقطجع ثنٚةقةز يةٍ َةاةجدةجس
ْٔٛتجس ،يٍ أؽم ثصنجى يٕق يٍ ثناجَةٌٕ،
ثني٘ صؼٛو ثنٍٕثًر ٌٟفّ دٖكهّ ثأل هٌٔ
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يٌثػجر يطجنخ ثنؼةجيةهةٛةٍ فة ٙثنةاةطةجع،
ٔثنيّ ٍٚذق أٌ قويٕث يالفظجس دنةٚةٕٗ
ثنُ٘ ثني٘ ؽجءس دّ فكٕيز ػذةو ثنةًةجنةك
ّالل ،قذم أٌ صإو دْةقةخ ثنةًةٖةٌٔع
صةةةةقةةةةش ٝةةةة ةةةة ٠ثنةةةةُةةةةاةةةةجدةةةةجس.
ٔإٔجً إنٗ أٌ ثنُ٘ ثنةي٘ ٚةضةٞةًةٍ 480
يجهر ٚض ًٍٞع ٌثس كذٌٛرْٚٔ ،ةجْةى فةٙ
صوًْٕ ثنٌػجٚز ثنٚقٛز نهًٌٚٔ ،ٜٚؼاو يةٍ
يًٓز ثاٟذجء ٔثنؼجيه ٍٛف ٙثناطجع ثنطذٙ
دٖكم ػجؤ ،ثنيٚ ٍٚؼجٌَٕ أٙال يةٍ ػةور
يٖجكم صقٕل هٌٔ أهثةٓى نًٓجيٓى دٖكم
ؽةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو.
ٔأٔٝـ أٌ ثنٍٕثًر قًٌس نْذخ ال صؼهًّ إال
ْ ٙإمٌثػ ئٌٖع ثنةاةجَةٌٕ يةٍ ثنةوًػ،
ٔإػجهر ٌٟفّ هٌٔ أٌ ٚكٌٕ ُْجك أ٘ فةٕثً
يةةغ ثنةةُةةاةةجدةةجس ،ثنةةضةةّ ٙةةذةةق أٌ أدةةوس
صقفظجصٓج ػةهةٗ ثنةُة٘ٔ ،ثَةضةاةوس ػةوو
إٌٕثكٓج فٛٙ ٙجغضّ ْٕٔ ،ثايٌ ثني٘ ٌٚٚةو
ٍٔ ٌٚثنٚقز ثنقجن ٙصكٌثًِ أّةٕر دْةهةفةّ
ػذو ثنًجنك دٕٛٝج ثني٘ ثّضذؼو ثنٌٖكةجء
ثالؽضًجػ ٍٛٛػُو ٛٙجغز ْيث ثنُ٘ ،ثنةي٘
ْٚضقق ٔقُج أٟةٕل يةٍ أؽةم ّةو كةم
ثنةةةغةةةة ةةةٌثس ثنةةةةضةةة ٙصٞةةةةًةةةُةةةةٓةةةةج.
ٔأكو ثنٛجُ يٌثدً ٠ةَ ِٛاجدز يةًةجًّةٙ
ثنٚقز ثنؼًٕيٛز أٌ ثنٍٕ ٌٚنى  ٚدةٕػةٕهِ،
ٔأَّ ّذق أٌ ثنضاٗ يةًةغةهة ٙثنةُةاةجدةجس
ثنٌٖٓ ثنًجٔٔ ٙٝػو دفضةـ َةاةجٓ فةٕل
ثناجٌَٕٔ ،صقّٔ ُّٛٛو ثنغ ٌثس ثنةًةٕؽةٕهر
دّ قذم ٌٟفّ ػهٗ ثنذٌنًجٌ ،يٖٛةٌث إنةٗ
أٌ ثنًٌٖٔع ٚضًٞةٍ ػةور َةاةج ٟيةغةٛةٌر
نهؾول ٔصٌفٓٞج ثنُاجدجس ،يغم صؾٌٚى ػًةم
ثاٟذجءٔ ،أَّ ف ٙفجنز إٌٙثً ثنٍٕثًر ػةهةٗ
صًٌ ٌٚثنًٌٖٔع ،فئٌ ثناطجع ّٛؼٌ ػةور
ثٝةطةٌثدةجس ،اٌ ثنةُةةاةجدةجس نةةٍ صٚةًةةش
ّٔضضٚوٖ نٓيث ثنًةٖةٌٔع دةكةم ثنةطةٌ

حمىق

ثناجََٕٛز ،يٍ أؽم فًم ثنةقةكةٕيةز ٍٔٔثًر
ثنٚقز ػهٗ فضقّٔ ،فضـ فٕثً يغ ثنُاجدةجس
د ٌّ ٛو ثنغ ٌثس ثنًٕؽٕهرًٝٔ ،جٌ فةق
ثنًٕث ٍٟف ٙمويجس ٙقٛز ىثس َةٕػةٛةز،
يغ صٕف ٌٛفًجٚز
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القانونٌن حول اختصاصات مجلس
الدولة وتنظٌم السجون "ستعزز
مسار إصالح العدالة
ثنؾَثةٌ  -أكو ٍٔ ٌٚثنؼول فجفع ثامضجو,
ثنطٛخ نٕؿ ,ثنٕٛو ثاًدؼجء ,أٌ يٚجهقز
يؾهِ ثايز دجإلؽًجع ػهٗ ئٌٖػٙ
ثناجََٕ ٍٛثنًضؼها ٍٛدضُظٛى ثنْؾٌٕ
ٔإػجهر ثإلهيجػ ثالؽضًجػ ٙنهًقذٍّٕٛ
ٔكيث ثمضٚجٙجس يؾهِ ثنؤنز يٍ
ٕحَٓج وصؼَ َٚيْجً إٙالؿ ثنؼوثنزو.
يؾهِ ثنؤنز ثنؾَثةٌ٘ ْٕ أػهٗ
ْٛتز فَ ٙظجو ثناٞجء ثإلهثً٘
أَٖب يؾهِ ثنؤنز ثنؾَثةٌ٘ ًًّٛج
ٕٚو /َٕٕٛٚ 17فٌَٚثٌ  ،1998ف ٙإٟجً
إػجهر صُظٛى ثناٞجء ٔيؤّْجصّ فٙ
ثنذال .فاذم ُّز  ،1962كجٌ ثناٞجء
ثإلهثً٘ ثنؾَثةٌ٘ ؽَءث ال ٚضؾَأ ػٍ
ثنُظجو ثناٞجة ٙثنفٌَْ.ٙ
ثنٚالفٛجس
فوه ثناجٌَٕ ًقى  98/01ثنٚجهً ف30 ٙ
يج/ٕٚأٚجً  1998ثمضٚجٙجس يؾهِ
ثنؤنز ثنؾَثةٌ٘ ٔصُظ ،ٌِّٛٔ ًّٛفٕٓ
صجدغ نهْهطز ثناٞجةٛزٔ ،أػٞجؤِ قٞجر
مجٝؼٌٕ نهاجٌَٕ ثاّجّ ٙنهاٞجء
ٔدجإلٝجفز إنٗ ٔظٛفضّ ثناٞجةٛز،
ٞٚطهغ ثنًؾهِ دٕظٛفز ثّضٖجًٚز
ٔٚضًضغ دؼور ٙالفٛجس ،فٕٓ ؽٓز
ثّضتُج نهفٚم ف ٙثالّضتُجفجس ٝو
ثناٌثًثس ثنٚجهًر ثدضوثةٛج ػٍ ثنؾٓجس
ثناٞجةٛز ثإلهثًٚز ْٕٔ ،ؽٓز ثنُاٜ
نهفٚم ف ٙثنطؼٌٕ ثنًٌفٕػز ٝو
ثناٌثًثس ثنٚجهًر َٓجةٛج ػٍ ثنؾٓجس
ثناٞجةٛز ثإلهثًٚز لدجّضغُجء يؾهِ
ثنؤنزي ٔٝو ثناٌثًثس ثنٚجهًر ػٍ
يؾهِ ثنًقجّذز،

ثنؤنزٚٔ ،كٌَٕٕ ياًٌ ٍٚف ٙثناٞجٚج
ف ٙثنطؼٌٕ دجنذطالٌ ٔثنطؼٌٕ
ثنض ٙصُْو إنٓٛى نوٖ صٍٕٚغ ثنًهفجس
ثنضفٌْٚٛز ٔثنطؼٌٕ ثننجٙز دًوٖ
ٌٕػٛز ثناٌثًثس ثنٚجهًر ػٍ ثنْهطجس يٍ قذم ًؤّجء ثن ٌ أٔ ثاقْجو،
ٖٔٚجًكٌٕ ف ٙثنًوثٔالس ٖٔٚكهٌٕ
ثإلهثًٚز ثنًٌكَٚز ،كًج ٚفٚم فٙ
ثنطؼٌٕ ٝو ثناٌثًثس ثنٚجهًر ػُّ يغم ف ٙثنؾهْجس ٔكيث ثمضٚجٙجس يؾهِ
ثنؤنز ،أكو ٍٔ ٌٚثنؼول فجفع ثامضجو
ثنًؼجًٝز ٔثػضٌث ٛثن  ٌٛثننجًػ ػٍ
ثنطٛخ نٕؿ ،أٌ ْيِ ثنًٚجهقز يٍ
ثننٕٚيز ٔثنضًجُ إػجهر ثنُظٌ
ٕحَٓج “صؼَ َٚيْجً إٙالؿ أٌ يْجً
ثنؤً ثالّضٖجً٘
إٙالؿ ثنؼوثنز ٚؼو دًغجدز “ثنؼًٕه
دًٕؽخ ثنًجهر  119يٍ ثنوّضًٕٚ ،ؾخ
ثنفاٌ٘ نًٕثٙهز دُجء هٔنز ثناجٌَٕ ػهٗ
ػهٗ يؾهِ ثنؤنز أٌ ٚذو٘ ًأ ّٚفٙ
أِّ ّهًٛز ٔ ،ىنك صطذٛاج
يٖجًٚغ ثنإثَ ٍٛثنضٚ ٙؼٌٓٝج ػهّٛ
نضٕؽٓٛجس ًة ِٛثنؾًًٕٓٚز ثنْٛو ػذو
ًة ِٛثنقكٕيز قذم ػٌٓٝج ػهٗ
ثنؼَ َٚدٕصفهٛاز يٍ ؽجَخ يمٌ ٔ فْخ
يؾهِ ثنًٍٕثء.
ثنًؼهٕيجس ثنٕثًهر
صٖكٛهز ثنًؾهِ
ٚإو  36قجٛٝج يٍٕػ ٍٛد ٍٛقٞجر
ثنؾهُٕ ٔقٞجر يقجفظجس ثنؤنز دحهثء
يٓجيٓى ػهٗ يْضٕٖ يؾهِ ثنؤنز،
ٔقٞجر ثنؾهُٕ ْى ًة ِٛيؾهِ
ثنؤنز ثني٘ ًٚغم ثنًؤّْز ًًّٛج
ٔٚكٌٕ يؼُٛج دئهثًصٓج ٔصْْٛ ٌٛٛجكهٓج
ثإلهثًٚز ٔثناٞجةٛزَٔ ،جةخ ثنٌة ِٛثني٘
ْٚجػو ثنٌة ِٛف ٙيٓجيّ ٔٚنهفّ فٙ
فجل غٛجدّ أٔ فؤط يجَغ نّ.
كًج صٞى صٖكٛهضّ مًْز ًؤّجء
غٌ يكهف ٍٛدضُْٛق ثاػًجل هثمم
صٖكٛهضٓى كًج أَٓى ٚؾهٌْٕ فٙ
ثنضٖكٛالس ثالّضٖجًٚزًٔ ،ة ِٛقْى
ٚضًضغ هثمم ثناْى دُفِ ثنٚالفٛجس
ثنضٚ ٙضًضغ دٓج ًة ِٛثن ٌفز

ٍٕٔٚع ًؤّجء ثن ٌ ٔثاقْجو ثنًهفجس
ػهٗ ثناٞجر ٔغٌفٓىٌٌْٔٛٚٔ ،
ثنًوثٔالس ٔٚضٌإٌّٔ ٖٔٚكم
ٚنض٘ ثنًؾهِ ثدضوثةٛج َٔٓجةٛج دجنفٚم يْضٖجًٔ ثنؤنز ينضه غٌ يؾهِ
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ك إَُج أيجو فاٛاز ال يةٌثء فةٛةٓةج ْٔة ٙثّةضةقةٕثى
ال ٕ ّ
ثاَضٌَش ػهٗ ؽَء كذ ٌٛيٍ ٔقش ثنفٌه ٔثْةضةًةجيةّ ،يةٍ
فٛظ أَٓج ٙجًس ال ص ٛخ ػٍ كغ ٌٛيٍ ػجهثصّ ٔيًجًّةجصةّ
مم فًّ ٙى ًَ ٠يؼٖٛضّ ٔصْةجْةى فةٙ
ثنغّاجفٛز ٔصضو ّ
ٌٟٚاز صفك.ٌِٛ

ٚقًٌّ ثنفٌه د ٌٚثنُّظٌ ػٍ يكجَضّ ثالؽضًجػٛز ٔثَةضةًةجةةّ
ثناذهٚٔ ،ٙضٛـ نّ ثنفٌٙز نهضؼذ ٌٛػٍ ًأَٖٔ ّٚةٌ أفةكةجًِ،
ثنْةجةةور ثنةضةٙ
ْٔيث ثايٌ ٚنهنم ثنًؼج ٌٛٚثالؽضًجػةٛةز
ّ
صٕن ٙثاًْٛز نضٌثصذٛز ثؽضًجػٛز ّٔهطٕٚز ٔثنضة ٙػةهةٗ
أّجّٓج ُصذُٗ ّهطز ثنإل.

ٔال ٕك أ، ٚ
ؤثو قةو
وهر ػهٗ ثنة ّ
ٞج أٌ ْيِ ثنّٕٛهز ثنًضؾ ّ
ّجًْش ف ٙصاٌٚخ ثنًْجفجس ٔإن جةةٓةجٔ ،فة ٙثمةضةَثل
و ثني٘ قو ٚاهخ فةٛةجر
ثنٕقش ٔصكغ ٛثافجّ ِٛإنٗ ثنق ّ
ًأّج ػهٗ ػاخ ٔٚومهّ فة ٙػةٕثنةى ثفةضةٌثٝةٛةز
ثنذؼٜ
،
ؽوٚور صًجيج ٔؽيثدز دطٌٚاز ن ِٛيةٍ ثنْةٓةٕنةز ًفةٜ
ثالَنٌث ٟفٓٛج.

ٕذكز ثنفجْٚذٕك صًُّ ٙهطز ثاَج ،آَج صضًقًٕ ػةهةٗ
ًةٖةضةٌِك فةٙ
ثنضّؼذ ٌٛػٍ ثن ّ
يثسٔ ،ن ِٛثنؾةًةجػةز ،فةجنة ُ
ثنفجْٚذٕك ًٕٙ ٌٖٚصّ فةْ ٙةيِ ثنٖةذةكةزٚٔ ،ةضةهةاةٗ
ثَؼكجّجصٓج ف ٙأٙوثء قجةًز ثاٙوقجء ٔثنًؼجً  ،ناو ٙةجً
يْجفز “نضؾٌٚخ ثاَج”.

نٕ ٙثَضاجل ثنًؾضًغ إنٗ ثاَضٌَةش ٔثإلػةالو ثنةؾةوٚةو،
ْٚضنوو ثنًفكٌّ ثنؾَثةٌ٘ ػذو ثنةٌفةًةٍ ػةَ٘ يةفةٓةٕو
“ثنٓؾٌر”ْ .يِ ثنٓؾٌر ثنؾًجػٛز – فْذّ – ْ ٙؽَء يٍ
ثنْجداز؛ فٛظ كجَش ثنٓؾٌر ثنؾًجػةٛةز ثأنةٗ
ثنٓؾٌثس
ّ
َقٕ ثنًغم ف ٙػ ٌٚثاهٚجٌ ،عى ثنٓؾٌر ثنؾًجػٛز ثنغّةجَةٛةز
ثنًوفٕػز دجنذٛتز ثنط ّةجًهر ٔمةجٙةز فة ٙأٔقةجس ثاٍيةجس
ٔثنقٌٔح ،عى ثنٓؾٌر ثنؾًجػٛز ثنغجنغز ثنًوفٕػز دةجنةذةٛةتةز
ثنؾجىدز َؾوْج – يغال  – ،ف ٙثنةٓةؾةٌر يةٍ ثاًٚةج إنةٗ
ثنًؤٌ ،يٍ ثنذهوثٌ ثنفاٌٛر إنٗ ثنذهوثٌ ثنًضةاةويةز ،أيةج
ثنٓؾٌر ثنؾًجػٛز ثنٌّثدؼز فٓ ٙثنٓؾٌر َقٕ ثإلػالو ثنؾوٚةو
دوثفغ ثنضٕثٙم ْٔ ٙيةوفةٕػةز ػةهةٗ مةال ثنةٓةؾةٌثس
ثنْجداز دؼٕثيم ٟجًهر ٔؽجىدز فَ ٙفِ ثنةٕقةش؛ ٟةجًهر
ف ٙثنٕثقغ ثالؽضًجػٔ ٙؽجىدز يٍ مالل ثنةؼةجنةى ثنةٌّيةَ٘
ثني٘ ٚؤّّْ ثإلػالو ثنؾوٚو....
ٕذكجس ثنضٕثٙم ثالؽضًجػٔ ٙيًهكز ثاَج
ؽةّ َةقةٕ
 ٌٖٚثنذجفظ ثنؾَثةٌ٘ ٌَٚثنو ٍٚنؼٛج ٙٝأٌ ثنضٕ ّ
ٕذكجس ثنضّٕثٙم ثالؽضًجػٔ ٙثنفجْٚذٕك دٖةكةم مةجٗ
يٌصذ ٠دذٌٍٔ يًهكز ثاَج )ٔ(Egoثّضؼةٌث ٛثنةُّةٌؽْةٛةز،
و ،دم إَّ ٚغ ٌٛيؾًةٕػةز يةٍ
ٔثايٌ ال ٚضٕقّ ػُو ْيث ثنق ّ
ثناٞجٚج ىثس ثنط ّجدغ ثإلٕكجن ٙف ٙثنًؾضًغ ثنؼٌد:ٙ
إىث كجٌ ثنفجْٚذٕك دؾجَخ ثنٖذكجس ثالؽضًجػةٛةز ثامةٌٖ
ٔدٌثيؼ صهفَ ٌٕٚثنٕثقغ ،قو ؽؼم ثنفٞجء ثنؼًٕي ٙثيةضةوثهث
نألَج ف ٙثنًؾضًؼجس ثن ٌدٛز ،فئَّ ٌّٕع ثنُاجٓ فٕل يةلل
ْيث ثنفٞجء د ٍٛيٍ  ٌٖٚأٌ ْيِ ثنٖذكجس صضّؾّ دجنةفةٞةجء
ثنؼجو َقٕ ثننٚنٚز َضٛؾز يج ٚضؼةٌّ ٛنةّ يةٍ صةفةضةٛةش
ٔثَقٌث ٔ ،د ٍٛيٍ ٚؼضاو دحٌ ثاَج ثنًغاهز دجنيثصٛز ّضغٌّٚ
ٔصكْذّ ثنقٕٚٛز ثنًطهٕدز ثنض ٙفاوْج َةضةٛةؾةز ثػةضةذةجًِ
إفٌثٍث نهؼاالَٛز.
ثنفجْٚذٕك ،دؾجَخ دؼ ٜثنٖذكجس ثالؽضًجػٛز ثالفضٌثٛٝز،
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ْٔيث ال ٚؼُ ٙأٌ ثنٖن٘ ال ٚكضٖ ىثصّ إال ػذةٌ ثٜمةٌ،
ثنٖن٘ ثنًٖضٌِك ف ٙيٕقغ ثنفجْٚذٕك
دم ٚول ػهٗ أٌ
ّ
،
ٚذُْٕٚ ٙضّ ثَطالقج يٍ ثنًّٕٚر ثنضٌٚٚ ٙو أٌ ُٚؼٌ دٓج فٙ
يثس صؼٍَْج ثنٖؼذٛز
ثنٖذكز ْٙٔ ،ػجهر ًٕٙر يوثُْز نه ّ
ّ
وه
ثنضٚ ٙضًضغ دٓج ٔٚغذضٓج ّؾم ثاٙوقجء ٔيؼةجًفةّٚٔ ،ةقة ّ
ػهٗ أّجّٓج يكجَضّ ٔيٕقؼّ دجنُظٌ إنٗ ْيث ثنْؾم.
ػٍ ػَٔ

ثنًغ ّا

ؤً ثنًفضٌٛ
ٔثن ّ

ٔفّ ٙؤثل ػٍ ّذخ ػَٔ ثنًغاف ٍٛثنؾةَثةةٌٚةٛةٍ ػةٍ
ًةز دةجنٖةحٌ
ثنًْجًْز ف ٙثنًٕثقغ ثإلنكضٌَٔٛز ثنةًةٓةضة ّ
ثنغاجفٚ ،ٙؾٛذُج ثنٌٔثة ٙثنؾَثةٌ٘ يفضة ٙدٖةٛةٌ أَةّ ال
ٚؼٌ ثاّذجح ،أيج ػُّ – ٕنٛ، ٚج – فٕٓ ُٖٚجًك ٔنةٛةِ
ػجٍ ،فج ػهٗ ىنكً ،غى أٌ يٖجًكجصّ قو صاه ّٚش ،ن ِٛفٙ
ثنًٕثقغ ثإلنكضٌَٔٛز فأ ٠نكٍ فضٗ ف ٙثنةؾةٌثةةوً ،دةًةج
ٕؼٕ ً،ث يُّ دؼوو ؽؤٖ ىنك ،أٔ اٌ ىنك ٙجً دٖكم يج ال
ٕٛ ٛٞٚتج ؽو، ٚوث.
ثنْؼجهر” أَّ ٕنٛٚج يْةضةجء يةٍ
ٔٙ ٛٞٚجفذز “نؼذز
ّ
ثنٕثقغ ثنغاجف ٙإٌ كجٌ نُج ٔثقغ دجنفؼمٔ ،نٓيث ٙجًس ػُةوِ
ًغذز ف ٙثنٌّٚثك أكغٌ ػهٗ فْجدّ ف ٙثنفجْٚذٕك يةجهثو
ٚضجدؼّ ػوه ال دحُ دّ يٍ ثاٙوقجء ٔثناٌّثء .كةًةج نةٕ أَةّ
ٚكضخ ف ٙيٕقؼّ ثننجٗ ،يغ ٔؽٕه صفجػم يغ يج ٚةكةضةذةّ،
ٔفٕثً دٖكم يج.
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وط َفّْ أَّ ال ٚؼضذٌ ْيث ثايٌ ّهذٛج ٔإٌ
 ٛٞٚثنًضق ّ
يَخ ْ ٙيٍ
كجَش ثنْهذٛز ٔثالَْقجح
ٔثنٖؼًٕ دجن ّ
ّ
ٙفجس ثنًغاف ٍٛثنؾَثةٌ ٍٛٚثنٕٛو كَٕٓى صكه ًّٕث كغٌٛث ٔنى
ٚقوط ٕٙءْٔ ،ى ٚضْجءنٌٕ يج ثنؼًم؟ هٌٔ أٌ ٚؾو
أفوْى ثإلؽجدز ثنكجفٛز ثنض ٙصًْـ دضقوٚو يج ٌَٚوِ
دجنفؼم؟ ثايٌ يضٖجدك..
دجنْٛجّز ثنًؾٌيزُْ ،جنك
ف ٙثنُٓجٚز ،ثنغاجفز ثنًقذطز
ّ
مٕٚيز كذٌٛر ثنٕٛؤ ،ثنْٛجّز صًجًُ ػهُٛج ػُفج أكذٌ،
و كم ٕٚو يٍ عاضُج دحَفُْج.
فضٗ أَٓج صق ّ
أيج ػٍ هًٔ ثنًغا فٛوػَٕج يفض ٙدٖ ٌٛإنٗ ػوو ثَضظجً
م ٕٙء يج ثنفجةور يٍ ثنكضجدز
أ٘ هًٔ يُّ فٕٓ ٚقْخ نك ّ
ُْج؟ ْم ّحًدـ ٕٛتج؟ ثنظ ًّٕٓ ،ثإلٕٓجًْ ،م َٚٚو يٍ
ٕؼذٛض ،ٙإنل ْٙٔ .أّتهز يٌصذطز دًٌفهز ثاَج ثنغاجفٛز
ثنٌُؽْٛز ٔثنًٞنًز ٔثنض ٙصٌٚو أٌ صكْخ هٌٔ
مْجًثس .صٌدـ هٌٔ َْثةىٔ ،فضٗ ثنًٕثق صذؤ يؤًّز،
أ٘ يغ ثنًٕثق ثنض ٙال ص ٌَٙٞأيج صهك ثنض ٙص ٌَٙٞفال
فجؽز ن ٙدٓج .

ؽّ أ، ٚ
ٞج
ثنفٌه٘/ثنؾًجػ ٙثنًٌّ ٙأٔ ثنًؤّْجص ٙدم صٕ ّ
إنٗ ثنؼًم ثنؾًجػ/ٙثنفٌه٘ ثنًْضام فحٙذقش ثنض طٛز
ثإلػاليٛز نٓيث ثنًؾجل أّٔغ أكغٌ يُّ ف ٙثإلػالو
ثنضاهٛو٘ ثني٘ كجٌ ٚنً ٘ٚدًج يْجفجس ٍيُٛز قهٛهز
ياجًَز دذجق ٙثنًؾجالس دًج ٚضٕثفق ٔثاهدٛجس ثإلػاليٛز.
أيج ػهٗ ثنًْضٕٖ ثنًٞجي ،ُٙٛفضٌٖ ثنذجفغز أَّ أٙذـ
ٚضّْى دجنغٌّثء ،نكٍ َضٛؾز ٝؼ قُٕثس ثالَضٖجً أٙذـ ْيث
ثنًقضٕٖ صاٌ، ٚذج ي ٛخ ،كًج أٌ ُْجك ػجيم يمٌ فجّى
فْ ٙيِ ثنؼًهٛز أال ْٕٔ َا٘ٝ/ؼ ثنضفجػم يغ
ثنًقضٕٚجس ثنغاجفٛز ٔثنض ٙدؤًْج صؤعٌ فًٌّٔٛ ٙر ثإلػالو
ثنغاجف ٙثإلنكضٌََٔ ٙضٛؾز ثصؾجِ ؽًًٕٓ يْضنويٙ
ثنفٞجء ثالنكضٌَٔ ٙلمجٙز يٕثقغ ثنٖذكجس ثالؽضًجػٛزي
إنٗ ثالْضًجو دجنًٞجي ٍٛثالّضٓالكٛز ػهٗ ٕجكهز
ثنًٞجي ٍٛثنضٌفٛٓٛز ٔثنضْهٛز........ .

يفض ٙدٌٖٛ
ثإلػالو ثإلنكضٌَٔ ٙكجيضوثه نيػالو ثنضّاهٛو٘
صٌٖ ثنذجفغز ًٌّٛر دٍ ػًجً – يٍ ؽجيؼز يْض جَى،
ٔثنًنضٚز ف ٙثإلػالو ثنؾوٚو – أَّ ًٔغى ثصْجع يؾجل
ثنًًجًّجس ثإلػاليٛز ثنًضنّٚٚز ف ٙثنفٞجء ثإلنكضٌَٔٙ
إال أَّ ٚذاٗ نهًضه ّا ٙهًٔ دجنغ ثاًْٛز ف ٙصقوٚو يوٖ
فؼجنٛضٓج ف ٙأهثء ًّجنضٓج .فٛظ صضؼوه ٔصضُٕع ثنًٞجيٍٛ
ثنٌقًٛز ىثس ثنطجدغ ثإلػالي ٙلد ٍٛثالؽضًجػٛز،
ثنْٛجّٛز ،ثالقضٚجهٚز ٔثنغاجفٛز ،إنلي .نكٍ ٚٚؼخ صقوٚو
يوٖ ثَضٖجًْج ٕٔٔٙل ٙوثْج نؾًًْٕٓج اٌ ٟذٛؼز ثنذٛتز
ثإلنكضٌَٔٛز صنضه ػٍ ثنذٛتز ثإلػاليٛز ثنضاهٛوٚز دْذخ
غٛجح ثّضٌثصٛؾٛجس نهضوفق ثنًؼهٕيجص ٙثنًضنّ٘ٚ
ٔصٕؽ ّٓٛإنٗ ثنؾًًٕٓ ثنًضن ،ّ٘ٚدم أٙذـ ثايٌ ٚضى
دطٌٚاز ػٖٕثةٛز.
ٔص ٛٞثنذجفغز دٍ ػًجً يؤكور أٌ ثالَضٌَش قو ّجًْش
دفٞم صطذٛاجصٓج ثالؽضًجػٛز ف ٙصكغ ٛف ًٕٞثإلػالو
ثنغاجف ٙيٍ فٛظ ثنًًجًّز فهى ٚؼو ًٖٚم ثنؼًم
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مجخمع

بن خروف زولٌخة لـ الشعب:
»مشروع لتمدرس المعاقٌن دون
مشاكل«
أٟهاش ؽًؼٛز «ثنةذةٌكةز»يٖةٌٔع «ًػةجٚةز»نةًةْةجػةور
ثاٟفجل ثنًؼجق ٍٛػهٗ ثنضًوًُ ،ثنضةاةش «ثنٖةؼةخ»دةٍ
مٌٔ ٍٔنٛنز ثنًْؤٔنز نٌٖٔفجس ٔثفٛز ػُّ.
ػوو ثالّضاٌثً ًٚكُّ أٌ ًٓٚةٔ صةًةوًُ ثنةؼةوٚةو يةٍ
ثاٟفجل ثناجده ٍٛنالَقٌث نؼوو قةوًصةٓةى ػةهةٗ صةهةذةٛةز
يةةةةضةةةةطةةةةهةةةةذةةةةجس يةةةةؼةةةةٛةةةةُةةةةز نةةةةهةةةةقةةةةٛةةةةجر.
ثنٌّٕو ثنًوًّٛز ،ثنًالدِ ثنل ،يٌثفةاةز ٟةفةم يةؼةج
ٚؼ ٔٛف ٙظٌٔ ٙؼذز مالل فضٌر صًوًّّ صَٚو يٍ فٌّٙ
ف ٙدُجء ىثصّ ٕٔنٛٚضّ نٚٛذـ دجن ج ٔيْةؤٔال ٔيةٍ ْةُةج
ثنةةةةةةٌػةةةةةةجٚةةةةةةز.
أْةةةةةةًةةةةةةٛةةةةةةز
صةةةةةةحصةةةةةةٙ
ٔقجنش ٍٔنٛنز دٍ مٌٔ أٌ ثنًٌٖٔع ٓٚو إنةٗ صةاةوٚةى
ثنًْجػور ٔثنًْجَور ثنًجهٚز ٔثنًؼُٕٚز ثنض ٙصًُـ نٌػجٚز
أ٘ ٟفم يؼج كجٌٔ ،ال صٕؽو يٕثٙفجس يقوهر نًٍ ٚٚذةـ
ًثػٛج فح٘ ٕن٘ ًثٕو ًثغخ ف ٙثالّضةغةًةجً فةْ ٙةيث
ثنذجح ثإلَْجَ ٙيغ ثنٌغذز ف ٙيْجػور ٟفم أٔ يةٌثْةق
لكةةةةةفةةةةةٛةةةةةالي.
ًثػةةةةةٛةةةةةج
ٚةةةةةكةةةةةٌٕ
قةةةةةو
أيج ثنفجةور يٍ ثنٌػجٚز أٔثنكفجنز فاو ٚقضجػ أ٘ ٟفم يؼةج
إنٗ ثالػضًجه ػهٗ غ ٌِٛيٍ ثنكذجً غٔ ٌٛثنو ّٚنالٍهْجً فكم
ٔثفو يُٓى ْٚضطٛغ أٌ ٚكٌٕ يكفٕال د  ٜثنُظٌ ػٍ ػًٌِ
أٔ صجًٚنّ ،فْ ٙيث ثنْٛج صٓو يٌْٛر ثنؾًةؼةٛةز إنةٗ
صًك ٍٛثنطفم يٍ ىٔ٘ ثالفضٛجؽجس ثننجٙز ثنًُقوً ٍٚيةٍ
أٌّ يؼٍٕر صؼ ٔٛفٝٔ ٙغ ثؽضًجػٙ ٙؼخ يةٍ ثنةٕٙةٕل
إنةةةٗ ثنةةةًةةةوًّةةةز أٔ ثنةةةضةةةكةةةٕٚةةةٍ ثنةةةًةةةٓةةةُةةة.ٙ
ٔأكوس أٌ ًػجٚز ٟفم أٔ هػى ػًم نٚةجنةقةّ ْةٕ يةُةقةّ
ثناوًر ػهٗ ثناٌثءر ٔثنكضجدز ٔثنقهى دجنةًةْةضةاةذةمٔ ،يةٍ
ثنًؼهٕو أٌ ثنٌػجٚز نْٛش صذُ ٙأٔ ٔٝغ ٟفم ف ٙأٌّر دم
ْ ٙصكًهز ثنذٛتز ثنًؼضجهر نهطةفةم فةضةٗ ٚةضةًةكةٍ يةٍ
ٟةةةةذةةةةٛةةةةؼةةةةٛةةةةز.
ثنةةةةضةةةةًةةةةوًُ فةةةة ٙظةةةةٌٔ
ٔقجنش أٌ ثإلهيجػ ثالؽضًجػ ٙنطفم ثنًؼج ٚةقةضةجػ إنةٗ
ثنكغ ٌٛيٍ ثنؼًم ػهٗ أً ٛثنٕثقغ مجٙز ٔأٌ ثنًق ٠ٛغةٛةٌ
يٓٛح نضُام ثنًؼج ن ٛجح ثنذُٗ ثنضقضٛز ثنةضة ٙصْةجػةوِ
ػهٗ ىنك ،فجنض ٛٛخ ثالؽضًجػ ٙثني٘ ٚؼٍ ّٖٛثهِ ص ٛةٛةخ
ثإلهثًر نٓيِ ثنفتز يٌثًر ٔصًٖٓٛج ،نينك قةجيةش ؽةًةؼةٛةز
«ثنذٌكز»دئٟال ئٌٖع «ًػجٚز»ثني٘ ٚذقظ ػٍ ٝةًةجٌ
فظٕظ ثنُؾجؿ ثنًوًّة ٙفة ٙفةٛةجر ثنةًةؼةج دْةذةخ
ثنًؼٕقجس ثنكغٌٛر ثنضٚ ٙؾوْج ف ٙثنًق ٠ٛثنةي٘ ٚةؼةٛةٔ
ف ،ّٛمجٙز ٔأٌ أغهذٓى ُٚضًٌٕ إنٗ يْةضةٕٖ يةؼةٛةٖةٙ
يةةضةةوٌ.
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ٔإٔجًس ٍٔنٛنز دٍ مٌٔ  ّٕ« ،ثنؼًم ٖٚةضةٌ ٟػةهةٗ
ٟجنخ يُٚخ ٕ م يْضٕٖ هًثّ ٙيؼ ،ٍٛنةينةك ػةهةٗ
ثنًؼج أٌ ُٚجٝم يٍ أؽم دهٕغّٔ .ثنٖٓجهر صةقةضةجػ إنةٗ
يٌْٛر صؼهًٛٛز ٕٟٚهز ٚؾخ أٌ صٕفٌ فٓٛج كم ثإليةكةجَةٛةجس
نضْٓةٛةم ْةيِ ثنةًةٓةًةز ػةهةٗ ثنةطةفةم ثنةًةؼةج .
ق  ًُّٝثنوّضًٕ ثنؾَثةٌ٘ إال أٌ
ٔنكٍ ًغى أٌ ثنضؼهٛى ف ّ
أغهخ ثنًؤّْجس ثنضؼهًٛٛز غ ٌٛيٓٛحر الّضاذجل ثنًؼجقٍٛ
مجٙز ف ٙثنطًٕ ٍٚثنغجَٔ ٙثنغجنظ ،هٌٔ أٌ َُْٗ ٝةًٌٔر
ثٟالع ثاّضجى ػهٗ ثنقجنز ثنٚقٛز نهًؼةج نةٛةْةضةطةٛةغ
إٚٚجل ثنًؼهٕيز نّ ٔفضٗ ٚضًكٍ يٍ ثنضؼجيم يؼةّ دٚةفةز
ػجهٚز فًؼٌفز ثنطٌٚاز ثنذٕٛنٕؽٛز نهضؼجيم يةغ ثنةضةهةًةٛةي
ٔثنضحقهى يغ إػجقضّ أيٌ أّجّ ٙإٌ أًهَةج صةًةوًّةّ فةٙ
ظٌٔ ٟذٛؼٛز ٔػجهٚز ،اٌ أ٘ صٚةٌ ية ةجٚةٌ ٚةَٚةو يةٍ
ٕؼةًِٕ دةجنةؼةَنةز ٔثالمةضةال ػةٍ ٍيةالةةّ ثنةؼةجهٚةٛةٍ.
كم ىنك يٍ أؽم ُٙجػز يؼج يْضام ْٚضطٛغ ثنةضةكةفةم
دُفّْ هٌٔ ثنهؾٕء إنٗ يمٌ ٚؾؼهّ يةٌْةٌٕ دةّ فة ٙكةم
فٛجصّ ْٔٚضطٛةغ أٌ ٞٚةًةٍ نةُةفةْةّ هًٔث فةؼةجال فةٙ
ثنًؾضًغ،اٌ كم ٕن٘ نّ هًٔ يُٕ ٟدّ ٔيج كجٌ غ ٌٛىنةك
فٕٓ إػجقز يقٔ ٠ٛإػجقز يؾضًغ.
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بلبةحث وبلخبُر أحمذ به وةعىم:

بلخة َخ

بلذبكرة بلخة َخُت حسبك بلخرمُم
وبلجةمعت غةئبت

يحرص الباحث والخبير الدكتور أحمد بن انامنومن من النمنركني النو نان سابقا باحثا ف جامعة النجنيائنر من منام  0615إلن سنانة0636ن وكنا
للبحث ف األاثروبولوجيا وملم اإلاسا وما قبل التنارين ن منلن أ يسنمن مديران شار ف إمادة بااء المركي الو ا للبحث ف األاثروبولوجيا وملم
القصبة بمدياة الجيائر المحروسةن ويؤكد لـ»المساء»ن أ تسمنينة النقنصنبنة اإلاسا وما قبل التاري ف الجيائرن وتركي أبحاثه منلن األانثنروبنولنوجنينا
ظهرت ساة  0321مع االستعمار الفراس ن وه تعا «السج ».القصبنة لألقاليم والثقافاتن واألاثروبولوجيا م الممارسنات الندينانينة ومنعنرفنة منلنم
الت كاات ماصمة الدولة الجيائرية تحولت إل مدياة تابعة لفراسان كما أ اإلاسا والمجتمع .وله مندة كنتنب منانهنا «أقنالنينم النبندو »ومنجنمنومنة من
العاصمة ه جيء م القصبة وليس العكسن وال يكف الترميم والنتنهنينئنة ـ الماشورات العلميةن وله أممال مع وكالة ال اقة الدولية م ااات….
حسبه -دو التاقيب ف تاريخها الضارب فن جنرور النتنارين ن كنمنا أ ال
المهادس المعماري يبير الموحل :ال مستقبل للتراث بعيدا م أهله
وجود حقيق لهره المدياة ال ف الحاضر وال ف النمنسنتنقنبنل دو سنكناانهنا
امتبر المهادس المعماري يبير الموحل ومدير مام جمعية صنيناانة مندينانة
األصليي ن وي لب المتحدث أيضا أ يتم فتح أرشيفاا باس ابول.
تواس المتحدثن تجربة تواس رائدة ف الما قة وتحمل خصوصية محنلنينةن
تمثل القصبة الهوية والتاري والحياة الجيائرية ممومان وظلت صامدةن لك
مل امتبار أ بلدية تواس أاشأت هره الجنمنعنينة منانر سنانة 0696ن وهن
الباحث يقول بمرارة «مادما خرج االستعمار منانهنا سنانة« 0691سنمنحنانا
تعتا بكل ما يصو تراث مدياة تواسن وهاا تعاو دائم بنين النجنمنعنينة
فيها»ن لتصبح فيما بعد ف المخيّل الجمام الجيائري منجنرد حن شنعنبن
والبلدية.
فقير ال يسكاه إال البؤساء وغير المتحضري ن كأااا «وسخااها »بأافساا من
تم ـ حسبه -الاظر إل المدياة العتيقة باظرة شمولية ت ورت مع اليم ويتنم
خالل الالوم واإلهمال.
م خاللها التوفيق بي التراث وم يسكن فن هنرا النتنراثن إر ال منعنان
يعتبر المتحدث أ القصبة م أمرق  5مد قديمة مبنر النتنارين ن لنرلن ال
لعملية إاقار التراث دو تحسي حياة السكا ن ألاهم هم م سيحافظو ملن
تضاهيها اليوم مدياة أخرى إال القليل والقليلن مثل سومر أو صانعناء منثنالن
هرا التراث وبه تتم السياحة الثقافيةن أي أ السكا يسبقو السياح.
فعمرها يتجاوي الـ 20قراان وهره الثروة الت يقول «سمنحنانا »فنينهنان حنا
الوقت الستدراكها واسترجامهان وال يكف االمتماد مل الترمينمن بنل ينرى ويؤكد الموحل أ القصبة ف الجيائر ال بد أ ترام هرا البنعند مسنتنقنبنال
أ رل يسبقه التوقّف ماد «تاري األمكاة »وأيضا «أمكاة النتنارين »ن فنال ألاه األبق ….
ممل دو تاري وال مخيال السكا األصليي ن لرل فإ ساك الدار مناندمنا
يدر هرا التاري سوف يحافظ مليهان وأي جهل سينكنو بنانتنائنة منكنسنينة
مدمرة وقد يساهم ف تدميرها.
يتما الخبير أ تسترجع المحروسة تنارينخنهنا النري هنو تنارين النجنيائنر
جننمننعنناءن وبنندايننة الننمننسننتننقننبننل تننكننو بننالننمنندرسننة االبننتنندائننيننة ك ن يصننبننح
ال فل «قصباج »ن كما أ دور الجامعة لم يفعّنل كنمنا ينجنب ولنم تسنتن نل
كفاءات الباحثي .
أحمد ب اعوم أستار ملم االجتماع ف جامعة بربيايا مار مام 0661ن كنا
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كتاب ٌتحدثون عن موقع الخدمات
االلكترونٌة ومحاولة االعالم الحث
على المطالعة"

بكعالم

فئىث ؽجءَج ثنكضجح ثإلنكضٌَٔ ٙثنٕٛو ثنًكضٕح ٔثنًًْٕع ،فٕٓ
ـ
ٕكم يضطًّٕ ؽوث نهاٌثءر ُٚذ  ٙثالفضفجء دّٔ ،ال ّ ٚٚ
ثنضُّٖؼ يُّ ٔثػضذجًِ يُجفْج نهاٌثءر ف ٙثنكضخ ثنًٕقٛز
ثنًطذٕػزٔ ،يغ ىنك ًٚكٍ نهًٌء أٌ ٚؾًغ د ٍٛثنكضجح
ثنًطذٕع ًٔقٛجٔ ،ثنكضجح ثنًٌقٌٕ ًقًٛج.
فؼم ثناٌثءر فؼم فٞجً٘ يؼٌف ٙصؼهً ٙثّضطالػ، ٙ
ًٚكُّ أٌ ٚضقاق دحّٚز ّٔٛهز كجَش ٔ ،نٌٟٕ ِٛج أٌ ٚكٌٕ
م ثنُّجُ ًٛٚهٌٕ إنٗ قٌثءر ثنكضخ
ف ٙكضجح  ،فه ِٛك ّ
أٙذـ همٕل ثننويجس ثإلنكضٌَٔٛز ٔيقجٔنز ّٔجةم ثإلػالو
ٔثنْذجفز يغ ثنضٛجً ثنًؼٌف ٙإنٗ
ًق ف ٙثنضفجٛٙم ،
ّ
ٔثنضؼ ّ
ثالّضفجهر نقظ ثنٖذجح ػهٗ ثنًطجنؼز ٔػوو ثالكضفجء
أدؼو ثنقؤه  ،دم ثنُّجُ ف ٙىنك يضفجٔصٌٕ ٔهًؽجس دؼٓٞج
دجنًطجنؼز ثإلنكضٌَٔٛز دم يٍ مالل مهق َٕع يٍ ثانفز يغ
فٕ دؼٔ ، ٜثني٘ أٔص ٙيهكز قٌثءر ثنكضخ ثنًطذٕػز فئَّّ
ثنكضجح ثنًٕق ، ٙنكٍ ف ٙثنٕثقغ ُْجك ػَٔ ثناٌثء ػٍ
دال ٕك نٍ ْٚضُك ػٍ قٌثءر ثنكضخ ثإلنكضٌَٔٛز  ،فضّٗ
ثنكضخ ،نكٍ كَ ٛذقظ ػٍ يٖكهز ثناٌثءر ف ٙثنًؾضًغ؟.
ٌ نينك
ٔنٕ كجَش يضؼذز نهُّظٌ  ،يٌصذطز دلنز ًقًٛز  ،فئ ّ
ُْٔجك يٍ ٚإل :أٌ ثنًقضٕٖ ثنٌقًٗ ثنؼٌدٗ ْٕ ثنًجهر
ّهذٛجصّ كًج نّ إٚؾجدٛجصّ ،فاو ٚإل ثنًوثفؼٌٕ ػٍ ثناٌثءر
ثنًؼٌفٛز ثنًكضٕدز دجن ز ثنؼٌدٛز ٔثنضٗ صًضو أٔنٓج دٖكم
ٌ ثنًؼهٕيز ثنؾجَْر ّٔٔجةم ثنضٕثٙم ثالؽضًجػٙ
ثنًٕقٛز  ،أ ّ
ًقً ،ٙػهٗ ثإلَضٌَشٔ ،أٌ ثنضكُٕنٕؽٛج ّضْجْى فٙ
ثنض ٙصؼضًو ػهٗ ثنًٕٚر ٔثن ًٕٚأكغٌ يٍ ثػضًجهْج ػهٗ
هػى ُٙجػز ثنٌُٖ ػهٗ ػكِ يج ٚظٍ ثنذؼ ،ٜدقٛظ
م ىنك ٚؾؼم ثنؾٛم ثنؾوٚو َْٚو فٙ
ثنكهًز ثنًكضٕدز  ،ك ّ
ثنضكُٕنٕؽٛج ّضنهق فٌٙز كذٌٛر نضْٕٚق ثنكضخ ٔصنهق
ثناٌثءر ٔ ،ال ٚكه ّ َفّْ ػُجء ثنذقظ ٔثنضُاٛخ ف ٙصفجٛٙم
ًج نهكضجح.
ًج ٔهثػ ،
ؽج ثقضٚجه،ٚج كذٌ، ٛث ٚهؼخ هٔ ً،ث يٓ ،
ًَٕى ،
ثنضها ٙثنًؼٌفٔ ٙثنؼهً..ٙ
نٓيث ٌٟفُج ثنًٕٕٝع ػهٗ دؼ ٜيٍ ثنكضجح ثاػَثء فكجَش
ٌ ثني٘ نى ٚكٍ ٚاٌأ أٙال ٔال
نكٍ دجنًاجدم ًٚكٍ أٌ َإل أ ّ
أًثةٓى
ٌ ثنضكُٕنٕؽٛز ثنٌقًٛز ٙجًس ص ٌٔ ّٚنٕ
ٚفضـ كضجدج ،فئ ّ
كجنضجن:ٙ
وْج ثاهَٗ  ،قٌثءر ثنًًُٖٕثس ثننفٛفز
دجناٌثءر ف ٙف ّ
ٔثنضؼجنٛق ػهٗ ثنٔ ًٕٚثافوثط  ،دم ٙجًس ص ٌّٚ
ثنكجصخ :ػذو هللا النٙ
دجنًٖجًكز ف ٙفؼم ثنكضجدز ٔثنضؼهٛق ػهٗ ثنًًُٖٕثس
وو ثإلَْجٌ
نى ٚكٍ ثنضطًّٕ ثنضكُٕنٕؽٕٚ ٙيج ػجةاج نضا ّ
يكٌْر  ،نكُّٓج ػًهٛز صؾًغ دٍٛ
وًهٕز أفٛجَج ٔنٕ ده ز
ّ
ٔثن ّ
ٔصقٛٚهّ ثنًؼٌفٙ
ثنكضجدز ٔثناٌثءر ف ٙيٌ يؼج ْٔ ،يث أيٌ ٚقْخ نهضكُٕنؾٛج
يً ف ٙػًق ثإلَْجٌ فضّٗ ٔنٕ كجٌ أيّٛج،
ثناٌثءر فؼم يضؾ ّ
ثنٌقًٛز.
فٕٓ ٚاٌأ ثنٌيٍٕ ٔثإكجل ٔياليـ ثنٕؽِٕ ٔصؼجد ٌٛثنؾْى،
ٌ ثنًٓضً ٍٛدجناٌثءر أٙجنز ل ثنًويٌُٕ ٔثنًضًٌٌّّٕ ي
قٌثءر يج ٔدٖكم يٍ ثإكم  ْٙ،يالٍيز نيَْجٌ ،نكُّ كًج أ ّ
ّ
ٚؾؤٌ ف ٙثنفٞجء ثإلنكضٌَٔ ٙصٕفٌٛث نهكضخ ثنض ٙصُٕء دٓج
ثِٙطهَـ ػهٗ إٟال كهًز ل ثناٌثءر ي ػهٗ يج ُٚاٌأ فٙ
يَٛثَٛجصٓى ثنًقؤهر  ،كًج ًٚكُٓى ثنقٕٚل ػهٗ ثنكضخ
ى ؽجءس ثناٌثءر ثإلنكضٌَٔٛز نضنهنم ْيِ ثنفكٌر
ثنكضجح  ،ع ّ
ثنُّجهًر ٔثنض ٙصضٕفٌ ف ٙثنًكضذجس ثنؼجيز  ،كًج ًٚكُٓى
ثنضّ ٙه ّى دٓج ثإلَْجٌ نؼإه ٕٟٚهز..
ثنًفجٝهز دٟ ٍٛذؼجس ينضهفز ٔ ،يضجدؼز َضجػ ثنًطجدغ ٕٚيج
وه ثنفؼم ثناٌثة ٙدٖكم يمٌ
ٔقو ّذق نهٕف ٙأٌ ف ّ
دٕٛو ًٚٔ ،كُٓى أٞٚج ثنقٕٚل ػهٗ ثنكضخ ثنًنطٕٟز
ٙ ٙه ّٗ هللا ػهّٛ
ينضه  ،ػُويج ََل ثناٌيٌ ػهٗ ثنُذ ّ
ٔثنض ٙنى ٚطذؼٓج أٙقجدٓج دؼو.......
ّٔه ّى ٔقجل نّ :ثقٌأ ..
ٔكجٌ ثايٌ دجناٌثءر د  ٌٛكضجح ،فٓ ٙقٌثءر ًّجػٛزٔ ،قو
ٔثنْالو ال ٚاٌأ ٔال ٚكضخْٔ ،يث
كجٌ ثنٌّّٕل ػه ّٛثنّٚالر
ّ
فؼم قٌثة ٙيمٌ نّ أًْٛضّ ثنكذٌٖ ٔف ّؼجنٛضّ ثنض ٙال صُكٌ،
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ال ّناقد المسرحً بوجمعة بن
عمٌروش ال ّتظاهرات ال ّثقافٌة
ساهمت بشكل ف ّعال فً ال ّتروٌج

بكعالم

ثنؤل ٔػهٗ ثنًْضٕٖ ثنًقه ،ٙإٔجً دٕؽًؼز دٍ
ػً ٌٓٔٛإنٗ أٌ ثنًؤّْجس ثنغاجفٛز ثنًٌّٛز صقض ٍٞيٍ
فٜ ٍٛمٌ صظجٌْثس ال صام أًْٛز ػٍ صهك ثنض ٙثػضًوصٓج
ثنٍٕثًر ثنٕٛٙز كضظجٌْثس قجًر ػذٌ ثنٕ ْٙٔ ،ٍٟثنضّظجٌْثس
ثنض ٙصقًم فٟٛ ٙجصٓج ٔػٍ ؽوثًر ٟجدؼج ُٟٔٛج دجنُظٌ إنٗ
ٟذٛؼز َٕٔػٛز ثنًٖجًكٔ ،ٍٛصْجْى ْ ٙثامٌٖ فٙ
ٌ ثنَٔثً ُْج
ثنضٌٔٚؼ نهْٛجفز ثنًقهٛز دجيضٛجٍ الًّٛج ٔأ ّ
ُٚقؤًٌ يٍ فتز ثنًضئق ٍٛنهُٖج ٟثنغاجفٔ ،ٙال ٛٞٚؼٌٕ
فٌٗ ٍٚجًر ثنًُجٟق ثاعٌٚز ثنض ٙصٖٓوْج ثنًُطازٔ ،دضٛذجٍر
يغال صقض ٍٞهثً ثنغاجفز دجناهٛؼز ُّٕٚج كال يٍ ثاٚجو
فؾى ثنن ٠أكّو ثنُجقو ثنًٌْف ٙدٕؽًؼز دٍ ػًٌٓٔٛ
ثنُٕٟٛز اغُٛز ثنٖؼذٔ ٙثاٚجو ثنُٕٟٛز نهًٌْؿ ٔثنٚجنٌٕ
ٌ ثنضظجٌْثس ثنغّاجفٛز ثناجًّر ثنضًًّ ٙضٓج ثنٍٕثًر
ػهٗ أ ّ
ثنٕ ُٟٙنهفٌُٕ ثنضٖكٛهٛز ٔثاٚجو ثنُٕٟٛز نهًّٕٛاٗ
نهْٛجفز
ثنٕٛٙز ّجًْش إنٗ فو دؼٛو ف ٙثنضٌٔٚؼ
ّ
ثاَونْٛزٔ ،ثنًهضاٗ ثنٕ ُٟٙنهٖؼٌ ثنُْٕ٘ ٔثنٚجنٌٕ
ثنغّاجفٛزٔ ،ال َٚثل ثنؤً يؼه ّاج ػهٗ ثنضظجٌْثس ثنًقهٛز
ثنٕ ُٟٙنهؼٌُ ٔثنهذجُ ثنضاهٛؤ ٍٛٚأٚجو يّٕٛاٗ ثنٖذجح
ثنًًجعهز ثنض ٙصضك ّفم دضُظًٓٛج هًٔ ثنغاجفز ػذٌ ثنٕ.ٍٟ
ٔيٍ يُطهق كَّٕ ًثفق يٌْٛر صٌّٛى ثنضظجٌْثس ثنغاجفٛز ٔغٌْٛج ْٙٔ ،كهٓج صظجٌْثس صْجْى فؼهٛج ف ٙؽهخ ثنًَٚو
ػذٌ ثنٕ ٍٟيُي ُّز ،2001دقكى ٕ هّ نًُٚخ يْضٖجً يٍ ثنَٔثً ٔثنْٕثؿ دٖكم نى ٚكٍ نٛحمي ىثك ثنقؾى ٔثنَمى
ف ٙفجل ػوو ثػضًجه ثنضظجٌْثس ثنًؼُٛز ،كًج صْضاذم ثنوثً
دجنٍٕثًر ًٔة ِٛيكضخ ثنضظجٌْثس ثنغاجفٛز ثنُٕٟٛز ػهٗ
ور ٔفٕه أؽُذٛز ف ٙثٟجً ثنضذجهل ثنغاجف ٙد ٍٛثنؤل.
يٌفهضٔ ٍٛيو ٌٚهثً ثنغاجفز دكم يٍ ثنًْٛهز ٔصٛذجٍر ،فاو
هًٔٚج ػ ّ
ّٔجْى فْ ًٕٞيِ ثنٕفٕه ف ٙثنضٌٔٚؼ نهْٛجفز ثنًقهٛز
ٌ ثنٍٕثًر ثنٕٛٙز ًًّش
إٔجً دٕؽًؼز دٍ ػً ٌٓٔٛإنٗ أ ّ
م يٌّر ال ٚنم
يُي أكغٌ يٍ ػاو يٍ ثنَيٍ صًٕٚث ٔثٝقج دٖحٌ صُٕٚغ
دجيضٛجٍ ،دقٛظ ال ُٚكٌ أفو دح ّ
ٌ ثنًُطهق ف ٙك ّ
ٔصوػٛى ثنضظجٌْثس ثنغاجفٛز ثنُٕٟٛز يُٓج ٔثنؤنٛز ثنض ٙصاجو يٍ ثنُٖج ٟثنغاجفٔ ،ٙصؤكّو ْيِ ثنؼٌٔٔ ٛثنضظجٌْثس ػهٗ
ػهٗ أً ٛثنٕ ،ٍٟصًجٕٛج ٔيضطهذجس كم يُطازٔ ،دجنٖكم أٌ ثنٍٕثًر ثنٕٛٙز كجَش قو ّطٌس دٌَجيؾج عٌٚج نوػى
ور ُّٕثس مهش.....
ثني٘ ًٚكٍ ثنؾٓز ثنًُظًز يٍ إدٌثٍ صاجنٛو ٔػجهثس ٔصٌثط
ثنْٛجفز ثنغاجفٛز يُي ػ ّ
ثنًُطازٔ ،فق يج ٚنوو ثنضٌثط ثنغاجف ٙثنٕ ،ُٟٙيٌٖٛث
إنٗ كٌٕ ػوه ال ْٚضٓجٌ دّ يٍ ثنْٛجؿ ّجًْش فٙ
ؽهذٓى صهك ثنضظجٌْثس ثنًًّٕٛز ثنض ٙصاجو ُْج ُْٔجك،
ٔالًّٛج صهك ثنض ٙصاجو دجنٚقٌثء ثنؾَثةٌٚز كًٌٓؽجٌ أْجنٛم
دضًٌُثّش ٔيٌٓؽجٌ ثنوٕٚثٌ دذٖجً ٔيٌٓؽجٌ صًًٌٕٛٛ
ٔيٌٓؽجٌ ثنفٛهى ثنؼٌد ٙدٌْٕثٌ ٔثنًٌٓؽجٌ ثنؤنٙ
نهًّٕٛاٗ ثنُْفَٕٛزٔ ،غٌْٛج يٍ ثنًٌٓؽجَجس ثنضٙ
ّجًْش دٖكم فؼجل ف ٙؽهخ ثنْٕثؿ ٔثنضٌٔٚؼ نهْٛجفز
ثنًقهٛز ػٍ ٌٟٚق ثنُٖجٟجس ثنغاجفٛزٔ ،ال ًٚكٍ افو
صؾجْم يْجًْز ثنًٌٓؽجَجس ثنغاجفٛز ف ٙؽهخ ثنْٕثؿ
ثاؽجَخ نًُطاز ثنٚقٌثء ،كًج ّجْى يٌٓؽجٌ ثنوٕٚثٌ
دذٖجً ف ٙثنضؼٌ ٚدٓيث ثنًُ ٠ثنفُٔ ،ٙثنضحكٛو ػهٗ كَّٕ
1191797103
ُٚضً ٙنهضٌثط ثنٖؼذ ٙثنؾَثةٌ٘ٔ ،ال ػالقز نّ دضٌثط هٔنز
ٕاٛاز يؾجًٔر.
ثػضًجه ثنضّظجٌْثس ثنًؼُٛز ف ٙإٟجً ثنضّذجهل ثنغّاجف ٙدٍٛ
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ٌَٖ ْيث ثنؼًم فٕ ٙكم ينطٕٟ
فَٕ ٙفًذٌ ُّز  1992يٍ ٌٟ
فٌٚق ينذٌ ثنضجًٚل ٔ ثاَغٌٔدٕنٕؽٛج
ثالؽضًجػٛز ٔ ثنغاجفٛز ثنضجدغ ّجداج
نٕفور ثنذقظ ف ٙثاَغٌٔدٕنٕؽٛج
ثالؽضًجػٛز ٔ ثنغاجفٛز

نؼذز ثنْؼجهر «سهًٔ أفوثط ًٔثٚز
 –»أٔ ثنقٛجر ثناٌٛٚر نًٌثه ٌٍْٛ
ليًُٖٕثس ٝفج – ثالمضال ي
نهكجصخ دٖ ٌٛيفض ٙف ٙثنؾَثةٌ
مالل ثنًٌفهز ثنًًضور د ٍٛػجيٙ
ٔصضْى دجنضقٕالس
،1978ٔ 1963
ّ
ثنكذٌٖ ف ٙصجًٚل ثنذاله ،يج
أكْذٓج ًيَٚز ػجنًٛز ػهٗ ٙؼٛو
ثنُٞجل يٍ أؽم ثنقٌٚز.

مجالت

ثنطفم ْٕ كجةٍ دٕٛنٕؽٛج ،ثؽضًجػٛج،
فَٚٛجةٛج كجيم ٔ ،يٍ ْيث ثنًُطهق
ٚؾخ أٌ صحمي كم ْيِ ثادؼجه دؼٍٛ
ثالػضذجً نوًثّز يكجَضّ ف ٙثنًؾضًغ

فْ ٙيِ ثنيكٌٖ ثنًتٕٚز ثنٌثدؼز نٕفجر ه٘
ٌّفُضجُ أًٚوْ...يِ ثناٚز ثنض ٙصقكٙ
ي جيٌثس ٕن٘ يؾٌُٕ قهٛال ،دٌ٘ء ،يضًٌه،
ن ِٛد ُ ٙؽوث ٔ ،دجنضحكٛو غّ ٌٛؼٛو ٔ فٕ كم
ٕٙء فجنى.
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