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الجزائر :االحتفاليات ,طقوي
وممارسات
االفححب دَة

يعمل المجتمع على المحافظة على كيانه بالتمسك بمجموعة من السلوكات الثقافييية اليتي
تعبر عن أصالته يطلق عليها العادات والتقياليييد مينيهيا :اليليبياي اليتيقيليييد  ،اليرقي
الجماع المختلط ،الختان الجماع  ،إحياء المناسبات الدينية.
حيث تعد العادات والتقاليد و الفنون عند مختلف الشعوب العربية والغربية ذاكيرة حييية ال
تفنى بفناء الزمان ،وال تتغير بتغير المكان ،اذ تيعيد جيزءا ميهيميا مين تياريي ،اليبيشيريية،
وتطورا لحضارات باقية ومستمرة ،وهو بذلك يعد تراث االنسانية جمعاء وقد أصبح لزاميا
على الجميع وضع سبل واجراءات كفيلة بحمايته وضمان استمراريته لجيل اليوم و جيييل
الغد بشتى الطرق والوسائل واستغالله بشكل مستدام.
اذ تعترف كل دولة بأن واجب القيام بتعيين التراث الثقاف والطبيع الذ يقوم ف إقليمها
وحمايته والمحافظة عليه واصالحه ونقله إلى األجيال المقبلة ،يقع بالدرجية األوليى عيليى
عاتقها و تبذل كل دولة أقصى طاقتها لتحقيق هذا الغرض وتستعين عند الحياجية بياليعيون
والتعاون الدوليين اللذين يمكن أن تحظى بها خاصة على اليميسيتيوييات اليميالييية واليفينييية
والعلمية والتقنية.
وعليه فإن الحفاظ عليها يعن الحفاظ على الهوية الثقافية لليميجيتيميع وهي رميز ليليرو
الجماعية الت يتميز بها الفرد الجزائر عبر التاري.،
بلعيد -عائشة-فايزة
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األعياد الشعبية المحلية ف الجزائر

هجروع

وتيز وزو وبجاية والقالة.
ويرتبط إحياء هذه المناسبات باألعياد الدينية على غرار
ذكرى المولد النبو الشريف وذكرى عاشوراء وبمواسم
الفالحة وجن المحاصيل والتصدق على الفقراء وإحياء
التراث الشعب التقليد ف جانبه المرتبط الصناعة
التقليدية والحرف وقدوم فصل الربيع ،وأخرى يتم فيها
التبرك باألولياء الصالحين وأصحاب الطرق الصوفية
وأولئك الذين كان لهم دور ف نشر العلم والمعرفة وعلوم
أكثر من  250عيدا متجذرا ف حاضرنا منذ مئات السنين
الدين.
تحي الجزائر بمختلف واليات الوطن سنويا ،من جنوبها
أنماط من هذه األعياد
إلى شمالها ومن غربها إلى شرقها عددا من الحفالت
ومثلما تسهر الزوايا المنتشرة ف مختلف ربوع الوطن
واألعياد المحلية الشعبية ،وتأخذ هذه المناسبات
على تنظيم االحتفاالت الخاصة بإحياء ذكرى المولد
االجتماعية مكانة هامة ف حاضر وذاكرة سكان كل
منطقة ومنها ما هو حاضر منذ عدة قرون ،واتخذت هذه النبو الشريف ،من خالل الذكر الكريم وتجويد القرآن
وتالوته طوال ليلة المولد ،تتخص بعض المناطق من
األعياد بعدا عالميا بعد أن بات العديد من األشخا من
الجزائريين واألجانب يقطعون آالف الكيلومترات لحضور الوطن ف تخليد هذا العيد ،منها والية تيميمون الت
تحي هذه المناسبة ،ويطلق عليها سكان المنطقة تسمية
هذه األعياد الت ال تحيد عن كونها مقوما هاما للحياة
عيد "السبوع" وتدوم االحتفاالت سبعة أيام وسبعة ليال
االجتماعية الجزائرية.
وف اليوم السابع يلتق سكان المنطقة حول زاوية الشي،
يكتشف الزائر للجزائر ،خزائن كبيرة وشامخة من التراث
الحاج بلقاسم ترفع فيها رايات الجمعيات األخوية على
واألصالة والثقافة ،ويقف على حقيقة مفادها أن ارتباط
وقع أغان فرق االهليل المحلية ،كما تسمح هذه المناسبة
الجزائر بالتراث والتقاليد متجذر ف ذهنيته الشعبية
بالتقاء السكان لتسوية الخالفات الت قد تظهر خالل كامل
وحاضر ف حياته اليومية ولم تعمل السنون وال
السنة وتعقد تحالفات جديدة بين المتخاصمين إن
المؤثرات الخارجية على أنواعها منها االستعمار على
وجدوا...
محو العادات والتقاليد من الذاكرة الشعبية والحاضر
االجتماع وتعد األعياد والحفالت الشعبية جزءا ال يتجزأ
من هذا الحاضر الذ يزخم بالتراث المتوارث أبا عن جد
منذ مئات السنين.
ويتعدى عدد هذه المناسبات الت تعدى صيتها حدود
الوطن وتحولت إلى منتوج سياح يقطع ألجله السيا
مئات وآالف الكيلومترات 250 ،عيدا شعبيا تحتضن
فعالياته سنويا عدد من والياتنا ،منها والية تمنراست
وإليز وتيميمون وبشار والنعامة وغرداية واألوراي
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المأكوالت أهم مفرداته الالفتة

هجروع

ثافسوث »..احتفال جزائر
بالربيع «
وأيضا ً أكلة «تِكربابين »أو «العصبيان »اليميصينيوعية مين
الدقيق المعطر بالنعناع واللحم ،وتطيبي ،في اليميرق عيليى
شكل كريات صغيرة.
الربيع األوراس
تييحييتييفييل بييلييدييية ميينييعيية في والييية بيياتيينيية بييعيييييد «الييربيييييع
األوراس » ،أو كما يطلق عيليييه «ثيافسيوث» ،وهيو مين
الطقوي والعادات والتقاليد المميزة ابتهياجيا ً بيقيدوم فصيل
الربيع ،خالل أشهر ماري وأبريل ومايو.

«الغري »طبق رئيي بالجزائر ف فصل الربيع وهو خبيز
وتعود االحتفاالت ف منطقة القبائل األمازيغية ،واليجيزائير
بمعجون التمر.
كلها ،إلى أيام أجداد األمازيي ،الذين كانوا يحتفلون بيقيدوم
تحافظ الجزائر على عادات وتقاليد خاصة بفيصيل اليربيييع،
خيرات هذا الفصل الذ يل فصل الغيث الكثير وهو فصيل
من بينها طقي تيوارثيه األميازييي ،و وييطيليقيون عيليى هيذا
الشتاء ،وقد أفرد األمازيي ف الجزائر احتفاالت أيضا ً لهيذا
الييمييوسييم «ثييافسييوث» ،وه ي كييلييميية أمييازيييغييييية تييعيين ي
الفصل وتسمى «عيد الشتاء ».أما ف شرق البالد فتيحيضير
ي» ،أ أورق ،داللية عيليى
«اإلوراق» ،وفِعلها هو « َث ْف َ
ّ
العائالت طبيق «اليرفيييي» ،وهيو دقيييق وميحيليى وييتينياول
إوراق النباتات وتف ّتح األزهار وزهور األشجار ال ومثمرة ف
ً
مخلوطا باللبن ،و«الفطائر التونسية »الت عادة ما تيؤكيل
الربيع.
بالشا أو بالحيليييب .وتصينيع األميهيات ألبينيائيهين كِسيرة
ورغم أن الجزائريين يختلفون ف األطباق اليتي ييعيدونيهيا صغيرة من الخبز وتس ّمى «القورصة» ،وه قر ميدهيون
ف فترة الربيع ،إال أن أكلة «البراج »أو «المبرجة» ،تعد بصفار البيض ومعه بيض مسلوق....
طبقا ً رئيسا ً في اليجيزائير في فصيل اليربيييع ،وهي خيبيز
بمعجون التمر ،أو ما يسمى شعبيا ً «الغري».
وسميت المبرجة بهذا االسم ،ألنها وتطب ،ف شكل دائير ،
برج »إلى «أبراج »صغيرة (قطع صغيرة) .وبصيفية
ثم « وت ّ
عامة ،تحر العائالت ف عموم الجزائير عيليى اليخيروج
إلى الغابات والمروج للتمتع بخضرة الطيبيييعية وزهيورهيا،
وهناك يتناولون «البراج »باللبن ،إضافة إلى ميا ييعيدّ ونيه
من أطباق ،كما تصطحب العائالت أطفالها ليلهوا وييليعيبيوا
ويتعرفوا إلى الطبيعة أكثر.
ّ
لكن احتفاالت الربيع لدى سكان منطقة القبائل «األمازيي »
والعاصمة ،تتميز بطبق «تاقفلت» ،وهيو كسيكيسي (أكيلية
شعبية تشتهر بها دول المغرب العرب ) بالخضر الطازجية،
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عيد الربيع ف الجزائر من أهم
األعياد التقليدية المحلية ف البالد

هجروع

 ،بل ينفرد أيضا بتطبيقات العادات و التقاليد المتوارثة مينيذ
األجيال.و المعبرة عن ثقافة الجزائر التقليييديية اليواسيعية و
الغنية عبر مدنها و بلداتها و قراها و ميداشيرهيا .وتيعييي
مناطق عديدة على إيقاع عديد األنشطة الثقافية و الفنييية و
التجارية المتنوعة تنشطهيا فيرق فيوليكيليوريية و جيمياهييير
غفيرة تفد على الميادين العامة .
المواطن / 2009.03.22/من جريدة المواطن
هكذا يحتفل اهل الصحراء بفصل الربيع
النا والفلكلور تنبئ بحلوله
تشهد معظم المدن الجزائرية احتفاالت بفصل الربيع  ،اليذ
يعد اهم االعياد التقليدية الشعبية السينيويية في بيالدنيا ،اذا
تعكف العائالت عل تنظيم احتفاالت واسعة الستقبال موسم
تشهد عدة من مدن الجزائرية مينيذ أييام  ،بيدأ االحيتيفياالت الزهور ف اجواء مين اليمير واليبيهيجية إليى ليدرجية أنيه
الخاصة ب "عيد الربيع" أحد أهم األعياد التقليدية المحلييية أضحى سنة حميدة بين السكان غراديية واليمينيييعية وعييين
ف البالد ،و تعتبر هذه اليمينياسيبية عيييداً كيبيييراً ليليفير و صالح .
االبتهاج بمقدم ما يعيرف بيميوعيد يصيطيليح عيليييه بياليليفيظ
ينظر محبو الطبيعة الساحيرة واليطيقيي اليجيميييل وهيواة
األمازيغ "ثافوسث" ف أجواء من اليمير و االنشيرا ،
التصوير بلهفة موسم الربيع  ،حيث يحرصون عل القيييام
ويعدّ إحياء عيد الربيع من بين التظاهرات القديمة اليخياصية
بنزهات ف الحقول والمشاتيل اليتي تيزخير واليية غيردايية
بالمجتمع األمازيغ العريق  ،و يتيم االحيتيفياء بيه سينيوييا ً
لالستمتاع بموسم تفتح الزهور والنسمات المينيعيشية اليتي
تماما ً مثل "عيد الشتاء"الذ يتم إحييياؤه في بيدايية فصيل
تحمل الروائح العطرية ألزهار ذات األلوان المتباينة....
الشتاء تيمنا بربيع ناضج و استبشارا بمحاصيل زراعية ف
المستوى  ،لمل لهذا الفصل من رمزية للخصوبة  .وتشيهيد
والية باتنة إضافة إلى منطقة الهضاب العليا و مدائن أخرى
بمنطقة القبائل الكبرى قبلة المحتفلين بعيد الربيع كيعيادتيهيم
كل عام  ،و يعتبر "عيد الربيع "من أهم العادات اليتيقيليييديية
الشعبية ف المجتمع األمازيغ العريق  ،ويحيظيى بياهيتيميام
5
الصغار و الكبار  ،وتحول هذا العيد إلى مضمار للمبياهياة و
التفاخر بين السكان المحليين .
ويتسم التحضير الستقبيال عيييد اليربيييع بيطيابيع خيا ال
يكتسبه فقط من بهجة هذا الفيصيل و بيطيبيييعية اليميسياحيات
الخضراء و الزهور و النباتات الت تعانق جدران كل مينيزل
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سيا أجانب يتوافدون على

هجروع

عيد الزربية بغرداية
سنة لتنمية الصناعة التقليدية خاصة النسيجية منها .
تجدر اإلشارة أن كل عائلة غرداوية تميليك مينيسيجيا خياصيا
بها ،حيث يعد من بين األثاث المنزل للبيت ،كيميا تيحيصي
مصالح القطاع بالوالية أكثر مين أربيعية عشير أليف اميرأة
حرفية مختصة ف صناعة النسيج ،إذ تقوم النسوة بتيعيليييم
بناتهن خالل العطل خاصة الصيفية منها ليليميحيافيظية عيليى
موروث األجداد.
وينتظر هذه السنة أن يتوافد أكثر مين عشيرة أالف سيائيح
لوالية غرداية خالل العطلة الربيعية وعيييد اليزربييية ،اليذ
ستتواصل فعالياته إلى غاية الثان واليعيشيريين مين مياري
الجار .
عاشت مدينة غرداية افيتيتيا اليطيبيعية  49ليعيييد اليزربييية
بمشاركة عدة واليات وكيال مين تيونيي واليميغيرب ومصير
وليبيا ،وقد أعطى إشيارة االنيطيالق وزيير تيهيييئية اإلقيليييم
والسياحة والصناعة التقليدية عبد الوهاب نور اليذ زار
الوالية رفقة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعة التقليدية.
وتضمن االستعراض االفتتاح للعيد الوطني ليليزربييية في
طبعته التاسعة واألربعون حضورا جماهيرييا كيبيييرا ،ييقيدر
حسب المنظمين بخمسة أالف شخ  ،وتيم خيالليه عيرض
لوحات فنية من قبل عدد من الحيرفييييين اليميبيدعييين اليذيين
يمثلون ثالثة عشر بيليديية ،وتيبيرز هيذه اليليوحيات اليفينييية
المزركشة بالزراب التيقيليييديية ميعياليم اليحيضيارة واليعيميق
التاريخ للمنطقة.
وتتنافي هذه العربات على جائزة أجمل عربة ،حيييث تيمير
هذه العربات ف الطريق الرئيس بلجنة التحكيم فياليمينيصية
الشرفية ،وتتخلل هذه العربات فرق الخيالة واليبيارود وكيذا
رقصات فلكلورية ،وتم خالل الحفل االختتام اإلعيالن عين
جوائز التظاهرة ،هذا االستعراض الرائع لق إعجاب الوفود
القادمة من شتى أرجاء الوطن والسكان المحليين.
ويعتبر عيد الزربية الذ يحمل هذه السنة شعيار " زربييية
غرداية تراث وهوية " تقليدا راسخا ً منذ أكثر من خمسين
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ويتوافد آالف السيا الجزائريين على مدينة غيردايية خيالل
األسبوع األول من عطلة الربيع المدرسية في مشيهيد ذ ّكير
تجار وسكان المدينة بمواسم السياحة ف سينيوات سيابيقية،
وقد نجحت السلطات األمنييية واإلداريية بياليواليية في رفيع
التحد وتمكنت من تينيظيييم عيييد اليزربييية واالسيتيعيراض
االفتتاح دون حدوث أ ش ء يعكر الجو االحتفال .
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هجروع

"السبيبا"  ، ...تراث ثقاف وذاكرة
إنسانية
جانت ،واحة تقع بأقصى الجنوب الشيرقي ليليجيزائير ،مسيا
حتها  83000كلم ، 2وتبعد عن الجزائر العاصمة بحيوالي
تيأسيسيت
 2100كلم  .تقع ف الحظيرة الثقافية لليتياسيييلي
ّ
سنة  1972كمؤسسة ذات طابيع إدار و نيظيرا ليثيرائيهيا
الثقاف صنفت ضمن التراث العاليمي في سينية 1982مين
طرف منظمة األمم المتيحيدة ليليتيربييية و اليعيليوم اليثيقيافييية
"اليونسكو" ،كما صنفت كمحمية طبيعية ف سينية 1986
مين طيرف شييبيكيية اإلنسييان واليمييحييييط مين أجيل تيينيوعييهييا
البيولوج .

قوية أدت إلى إتالف محاصيل المنطقة أين دامت الريا أيام
عديدة  ،إلى أن خرجت امرأة بطبل صغييير تيغيني و تيبيكي
وسط تلك الريا ،وكانت تقول كلمة'' السبييبيا ...السيبيييبيا"
فتوقفت الريا  ،لكن بعد مدة من وفاة تيليك اليميرأة تيخيليى
السكان عن االحتفال ،بذلك اليوم العظيم الذ نجو من فساد
حقولهم ،فعادت الريا ميرة أخيرى بيقيييت ميدة أسيبيوع ،
فاعتقد أهل المنطقة أنها عادت بفعل تيخيليييهيم ليالحيتيفيال ،
فعادوا لالحتفال به مرة أخرى و الحر على نقل اليطيقيي
إلى األجيال القادمة .

تتكون مدينة جانت من  3قصور و ه " زلواز ،الميزان و االحتفال ب «السبيبا»
اجاهيل" ،متشابكة من حيييث اليبينياء و الينيميط اليميعيميار تبدأ التحضيرات للسبيبا في ميطيليع شيهير ميحيرم في كيال
التقليد و المتكون من مواد محددة مثل :حجارة الجرانيييت القصرين "الزلواز و الميزان"  ،و تقام اليتيحيضيييرات فييي
،الطين  ،الطوب ،سعف و جذور النخيل  ،وعملية التليبيييي المنطقة المخصصة لها لكال الحيين  ،بالنسبة لألهل الزلواز
الت تتم بواسطة الطين األبيض " تباريق " .
تكون ف ساحة تيفريريت ،أما بالنسبة للميزان فتيكيون في
من بين الطقوي االحتفالية للمنطقة « ،السبيييبيا " اليحيدث
الثقاف الخا بجانت  ،يتم إحياؤه بمناسبة عاشيوراء مين
كل سنة ،حيث تنقل الروايات الشفوية أن أصيول االحيتيفيال
بهذا الطقي تمجيدا بنصر النب موسى علييه السيالم عيليى
فرعون  ،فيخرجون لتميثيييل اليليوحية عيليى شيكيل رقصيات
تلخ انتصار الحق على البياطيل  ،وييجيسيد ذليك كيل مين
قصر الزلواز وقصر الميهان " الميزا " ،و الرواية األخرى
تقول أن "السبيبا" احتفال من أجل تخليد معاهدة السلم الت
تم توقيعها من قبل أجداد كال من كيل الميزان و الزلواز من
أجل إيقاف الحرب الت بينهما ،وفيض الينيزاعيات اليعيرقييية
الت دامت سنوات عديدة  ،ليتيتيحيول مين حيرب دمياء إليى
حرب ألوان و لوحات فنية من رقصيات و حيركيات تيحيكي
تقاليد المنطقة .
إال أننا استمعنا إلى السكان األصليين للمنطقة و كيبيارهيا و
مما سردوه من حكايات حول طيقيي السيبيييبيا  ،أيين ذهيب
فريق بتفسير أخر أن سر أغان السبيبا أتت من أجل إيقاف
ريييييييييييا
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ساحة تحت قصر تغوريفت  ،و المغزى األسياسي مين هيذه
التحضيرات ه التبليي و اإلعالن عن الموسم  ،و تكمن ف
خروج النسوة من الليلة األولى ويبدأن بالضرب على اليدف
"قنقا" باللغة المحلية  ،و تتخللها تعابير جسدية مين طيرف
الشبان .......
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أمازيي الجزائر يحتفلون
بـ"ي َناير" رمزا للهوية والتضامن

هجروع

تشكل إحتفاالت رأي السنة األمازيغية مناسبة مميييزة عينيد
الجزائريين ،وهيو تيقيوييم خيا بياألميازييي سيكيان بيليدان
المغرب ،ويطلق عليه "ي َناير" ويبدأ االحتفال به يوم الثاني
عشر من يناير .وتعن عبارة "أسقاي أمقاي" باألمازيغية
سنة سعيدة.
لالحتفال برأي السنة األمازيغية نكهة خاصة ،لدى أميازييي
الجزائر والبلدان المغاربية األخرى ،ويتم إحياؤها بيطيقيوي
خاصة وعادات تعكي تقاليييد وهيويية األميازييي .وتيخيتيليف
تسميات االحتفاالت برأي السنة االمازيغييية بييين "يي َنيايير" وليبيا وصوال إلى مناطق الصحراء الكبرى الت يعي فيهيا
و"اميالليين" ،أو "اقييورارن" ،بييحييسيب اخييتيالف الييليهييجييات الطوارق رحال ،ويسبق التاري ،األمازيغ السنة اليميييالديية
بـ  951سنة .وتقام احتفاالت هذا العام بالسنة . 2964
األمازيغية ف الجزائر.
ويرتبط هذا التاري ،،ف المخيال الشيعيبي وليدى عيدد مين أطباق تقليدية خاصة بيناير
المؤرخين ،بانتصار الملك األمازيغ شيشناق على فيرعيون
مصر وذلك أربعة قرون قبل الميالد .وحيكيت حيول اليحيدث
أساطير تختلف من منطقة إلى أخرى ترسيخيت في ميخيييلية
سكان المنطقة ككيل ،فيمينيهيم مين ييربيط اليعيييد األميازييغي
بالعجوز الت سبت شهر ينيايير وليم تيكيتيرث ليه ،وفضيليت
إخراج قطيع غنمها لترعاها ،متحدية قوة الطبيعة ،ففوجئت
بعاصفة ثلجية جمدتها ه وغنيميهيا ،ومين ثيمية بيات ذليك
اليوم يوما ويحتفيى بيه ،في تياريي ،األميازييي ،فيييميا تيقيول
أسطورة ثانية أنه يحتيفيل بيه األميازييي ليييبيارك ميوسيميهيم
الفالح الرتباطهم بأرضهم فيما جياء في أسيطيورة ثياليثية
وه االقرب إلى الحقيقة ،حسب عيدد مين اليميؤرخييين في
بلدان المغرب ،وه إنتصار الزعيييم األميازييغي شيييشينياق
على رمسيي الثان  ،فرعون مصر .

وقد انطلقت في اليجيزائير اليييوم األحيد  12يينيايير أجيواء
االحتفاالت قبل أسبوع حيث زينت الشوارع بموائيد تيعيرض
أنواع مختلفة من الحلويات تعرف بتمسية " التراز" والتي
تعنى اليوم الثالث عشر ،واأللوان تحضر بيقيوة في مينيازل
العائالت األمازيغية ،اليتي تيعيبير عين اليفير فيييميا ييتيردد
المواطنون على األسواق لشراء مستلزمات االحيتيفيال بيهيذا
اليوم.
إمرأة أمازيغية ليبية خالل مشاركة في فيعياليييات ميهيرجيان
بالجزائر
وحاور موقع DWعربية عددا من اليميحيتيفيلييين األميازييي
ومن شرائح اجيتيمياعييية ميخيتيليفية في الشيارع اليرئيييسي
للعاصمة الجزائر ،لرصد أجواء احتفاالتهم بيناير.
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الحلويات وجبة أساسية ف احتفاالت يناير
ورغم إختالف أساطيير يينيايير ،إال أن اليميتيفيق عيليييه هيو
االحتفال ف يوم واحد ف  13من يينيايير(كيانيون اليثياني )،
ويحتفل األمازيي عادة ف بلدان المغرب والجزائر وتوني
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2014/01/12

الفالحة ،الصناعة والتجارة

االلرصاد

للقضاء على التبعية

شكل موضيوع ميؤسيسيات اليميجيتيميع
الييمييدن ي وصيينيياعيية الييثييروة خييارج
المحروقات ميحيور الينيدوة اليوطينييية
المنظمة من قبل أكادييمييية اليميجيتيميع
الييمييدن ي الييجييزائيير أمييي بييفيينييدق
ميييييريييديييان حيييييث عييالييج األسييتيياذان
المحاضيران قضييية االعيتيمياد عيليى
إنييعييا قييطيياعييات أخييرى كييالييزراعيية
والصناعة والتجارة للنهوض بالتنميية
بعيدا عن النفط .
حيث أكد األستاذ حياكيمي بيوحيفي
رئيي جمعية االقتصاديين بوهيران و
أستاذ االقتصاد أنيه بيات ضيرورييا
التعاون بين القطاعين العام والخيا
وكذا إشراك المجتمع المدن في ليق
الثروة خارج المحروقات مين خيالل
إنييعييا قييطيياعييات أخييرى كييالييتيياجييرة
والصناعة والفيالحييية  ،وركيز نيفيي
المحاضر على دور المجتيميع اليميدني
ف ذلك حيث اعيتيبيره وسيييطيا بييين
المواطن والدولة ناهيك عن أن خيليق
الثروة حسب األستاذ بوحف يهيدف
إلى تقليي اليفيجيوة بييين األغينييياء
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اعتبرها من الظواهر السلبية الت ليم
تييحييرك الييجييزائيير ميين  2013إلييى
 2015ساكنيا ليميبياشيرة اإلجيراءات
المنيصيو عيليييهيا ضيد اإلغيراق و
حماية تدابير الدفاع عن التجارة

والفقراء وان الجزائر اعيتيميدت مينيذ
 2013سياسات عديدة للخيروج مين
ريع النفط وحاولت بناء استراتيجيات
بعيدة عن قيطياع اليميحيروقيات مين
خاللهيا سيعيييهيا اليدائيم اليى اليتينيوييع
كياالهيتيميام بيقيطياعيات
االقتصاد
وف حديثه عن المجتمع المدن
الزراعة والصناعة والتجارة من خالل ذكر األستاذ الدكتيور ميخيطيار خياليد
تبنى رؤية واضحة لدعم نمو االقتصاد عضيو أكيياديييمييييية الييميجييتييمييع الييمييدني
الوطن
الييجييزائيير بييوهييران أنييه بييات لييزامييا
وف نفي سياق الموضوع ذهب إشراك المجتمع المدن ف الينيهيوض
األستاذ بكلية اليحيقيوق شيبية سيفيييان بعجلة التنمية وتقريب الميواطين مين
الذ ركز في ميداخيليتيه عيليى اليدور الدولة وفي هيذا تسيعيى األكيادييمييية
الييذ لييعييبييه الييرئيييييي عييبييد الييعييزيييز الت تأسست في  2002كيميؤسيسية
بوتفليقة في الينيهيوض بياالقيتيصياد غير حكومية إلى العمل عيليى إدمياج
الوطن منذ مجيئه الى سدة الحكم في الييمييواطيين الييجييزائيير ف ي الييحييييياة
 1999حيييييث سييعييى إلييى انضييمييام االجتماعية واالقتصادية والسياسييية
الجزائر إلى المنظمة العالمية للتيجيارة وتوفيير الليييات اليحيقيييقييية ليتيفيعيييل
وكذا الشراكة مع االتحاد األوروبي و الييمييمييارسيية الييديييمييقييراطييييية ومييبيياد
الحرة الثقافة المدنية وتعميق الحوار.
االنضمام غالى المنطقة العربية
ّ
عرج نفي المحاضر الى الحديث
كما ّ
عييين اليييميييعيييوقيييات اليييتييي تيييواجيييه
االقتصاديات الناشئة كاإلغراق و كيذا
تدابير اليدفياع عين اليتيجيارة واليتي
2018/08/20
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مزروع الطاهر " ثقافة المسؤولية
االجتماعية لدى المؤسسات كفيلة بتحقيق
التنمية الشاملة"
قيدم وزيير اليميالييية عيبيد اليرحيميان
راوية اليوم الثالثاء عرضيا ميفيصيال
مدعما بشروحات مسيتيفيييضية حيول
الوضعية المالية و االقتصادية للبيالد
في ظيل تيراجيع أسيعيار الينيفيط في
األسواق العالمية و باليتيالي تيقيلي
حاد لعائدات البالد ما أدى بالحكيومية
إلييى الييلييجييوء إلييى الييتييمييويييل غييييير
التقليد كحل لتحقيييق اليتيوازن في
الميزانية العمومية.
و أكيد السيييد راويية -ليدى عيرضيه
لمشروع القانون اليميتيميم واليميعيدل
لألمر المتعلق بالقرض والينيقيد أميام
لجنة المالية والميزانييية بياليميجيليي
الشييعييبي الييوطييني بييحييضييور وزييير
العالقات مع البرلمان الطاهر خياوة-
أن الدولة تواجه قيييودا ميالييية مينيذ
الييييثييييانيييي لسيييينيييية
السييييداسيييي
 2014أصبحيت تشيكيل "ضيغيوطيا
قوية" عليى خيزيينية اليدولية و هي
ناتجة عن "تقل مواردنا المالية و
استنفاذ تام للمدخرات الوطنية".
و أوضح السيييد راويية أن اليميوارد
من العملة الصيعيبية واليتي تيتيشيكيل
بييينيييسيييبييية كيييبيييييييرة مييين إييييرادات
تيدرييجيييا مينيذ
المحروقات تتقلي
السييداس ي الييثييان ي لـ ي  2014مييع
التراجع المستمر ألسيعيار اليبيتيرول
الت فقدت  58دوالرا ليليبيرميييل ميا
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بين نهاية مياييو  2014و نيهيايية
يوليو .2017
و نتيجة لهذا التوجه السلب ألسعيار
البترول الخام ف األسيواق اليدولييية
انتقلت قيمية الصيادرات اليجيزائيريية
من المحيروقيات مين 3ر 60ميليييار
دوالر ف  2014إلى 7ر 32ملييار
دوالر ف ي  2015و إلييى 1ر27
مييليييييار دوالر ف ي  2016ثييم إلييى
7ر 18مليار دوالر خيالل السيبيعية
أشييييهيييير األولييييى ميييين الييييعييييام
الجار يضيف الوزير.
كييمييا أبييرز الييوزييير أن الييجييبيياييية
البترولية المحصلية مين يينيايير إليى
غاية نهاية جوان  2017بلغيت ميا
ميقيداره  1.100ميلييييار ديينيار و
تيييميييثيييل  60بييياليييميييائييية فيييقيييط
من المحصلة المسجيلية في نيفيي
الفترة من .2014

االلرصاد

"بدأت تضعف بفعل قيييود حيقيييقييية
ذات عالقة بتفياقيم اخيتيالل اليتيوازن
بين إيرادات الدولة و نفقاتها ،أميام
تراجع االدخار العموم ".
و لميواجيهية هيذه االحيتييياجيات مين
التمويل لجأت الحكومة إلى مجموعة
من األدوات النقديية و اليميالييية تيم
استعمالها ف  2016و  2017مين
اجل تعبئة موارد مالية إضافية…
ف المقابل أكد الوزير أن اللجوء إليى
الييتييمييويييل غييييير الييتييقييليييييد سيييييرافييق
بتنفيذ إصالحات هيكلية اقيتيصياديية و
ميزانياتية من أجل اسيتيعيادة تيوازنيات
خزينة الدولة و تلك المتعلقية بيميييزان
المدفوعات عند نهايية فيتيرة اليخيميي
سنوات اليميقيررة في مشيروع ني
التعديل…

و بخصو احتياطات الصرف التي
بلغت 8ر 105مليار دوالر مع نهاية
يوليو الفارط ،يقول السيييد راويية،
يمكن أن تيتيقيلي ليتيصيل إليى 97
مليار دوالر مع نهاية .2017
و رغم هذه الضغوط  -يقول الوزير-
فقد اظهر االقتصياد اليوطيني ليحيد
الن " نيوع ميين اليميرونية جينيبيتييه
صدمات مالية كلية حادة" غييير أن
هذه الصالبة ،يضيف السيد راويية،
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رخصـة السيـاقة بالتنـقيـط جــاهزة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلييية من عملية "تيعيميييم اليرقيم اليتيعيرييفي
وتهيئة االقليم ،نور الدين بيدو ،،ذي ا الوطن الموحد ف أقرب اآلجال".
الثالثاء بالجزائر العاصمة ،أن رخصية و كييير فييي ذييي ا اإلطيييار أنييي تيييم
السياقة بالتنقيط سيتيكيون جياذيز مي استصدارإل حد االن " 7ماليين بطاقة
بداية شهر مارس الداخل ,فيييميا سيييتيم تعريف بيومترية" مشيرا ال أن ذنيا
اصييدار بييطيياقييات تييرقيييييم الييعييربييات "  03ميليييون ميواطين حياميل ليبيطياقية
االلكترونية خالل السداسي االول مين التعريف القديمة".
ذ ه السنة.
وبخصوص جهود الدولة اليرامييية إلي
وأوضح بدو ،،ف ندو صحفية عقدذا التقليص من حوادث الطرقات واشرا
فييي خيييتيييام زييييارتييي الييي صييياليييون المجتم اليميدني في ذي ه اليعيميلييية،
السالمة المرورية ،أن رخصة السياقة صرح وزير الداخلية أن سييتيم إعيطياء
بالتنقيط "ستكون جاذز ف االسبوعين تييعييليييييمييات لييكييل الييوال الدرا ف ي
االولين لشهر مارس الداخل"  ،مشيييرا ميزانيات الواليات السنويية جيزءا مين
ال ي أن ي سيييييتييم الييبييدء بييالييعييمييل بييهييا التمويل لمرافقة السييياسية اليميحيلييية و
بالحاصلين الجدد عل رخص السياقية العمل التحيسيييسي اليخياص بيالسيالمية
ثم تحويل القديمة ال رخص بالتينيقيييط الييمييرورييية اليي  ،يسييتييهييدف سيييييمييا
وذو "العمل ال  ،سيتطلب وقتا".
المتمدرسين.
وبالنسبة لبطاقات الترقيم االليكيتيرونييية و كر الوزير ف ذ ا اإلطار أن تيقيرر
الخاصية بياليعيربيات ،أكيد بيدو ،أنيهيا تخصيص  52بالميائية مين اليايراميات
ستكون جاذز خيالل السيداسي ا ول الجزافية الت تمثل أكثر من  6ماليير
من ذ ا العيام مشيييرا الي أن اليليجينية د لصييبييهييا في صيينييدوق الييميينييدوبييييية
المكلفة بترقية استعمال التكنيوليوجيييات الوطنية للسالمة الميروريية ليتيجيسيييد
الحديثة ف الوثائق اإلداريية سينينيتيهي السياسات اليوطينييية اليخياصية بيا مين
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حمىق

المرور ،والحد من كوارث الطرقات.
وف نفس السياق ،صيرح اليوزيير أني
سيتم ،ف ا يام القادمة،توجي تعليميات
لكل مصالح ا من لحجز و وضي في
المحشر كل اليدراجيات اليتي ال يضي
أصحابها الخو مشددا عيلي ضيرور
االحترام الصارم للقانون.

11

2018/02/13

حمىق

توضيحات الدالية حول "منحة
المعاقين"

مالية تقدر بأربعة آالف () 0.333
كشفت وزير التضامن الوطن
دينار شهريا ،وأن االشخاص ال ين
وا سر وقضايا المرأ غنية الدالية
تقل نسبة عجزذم عن %533
اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن
البالاين أكثر من  58سنة وبدون دخل
يجر ،العمل عل اعاد النظر ف
واالشخاص و ،اعاقة بصرية وك ا
القانون المؤرخ ف  8ما5335 ،
ا سر المتكفلة بشخص أو عد
المتعلق بحماية وترقية االشخاص
أشخاص معاقين ،يستفيدون من المنحة
المعاقين ال " ،أصبح ال يتماش م
متطلبات و ،االحتياجات الخاصة" .الجزافية للتضامن المقدر بثالثة آالف
وف ردذا عل سؤال حول مسألة رف ( )0.333دينار شهريا.
وف ذ ا السياق اشارت الوزير ال
منحة المعاقين ،خالل جلسة علنية
أن "بالنظر للوضعية المعيشية الراذنة
خصصت لألسئلة الشفوية بالمجلس
الشعب الوطن  ،أوضحت الدالية أن له ه الفئة والصعوبات الت تعترضها،
فان الرف من قيمة المنحة المالية
الوزار ب"صدد العمل عل اعاد
النظر ف القانون المؤرخ ف  8ما ،الحالية يعد مطلبا شرعيا عادال"،
سنة  5335المتعلق بحماية االشخاص معربة عن أملها " أن تتوفر الظروف
المالية المالئمة الت تمكن السلطات
المعوقين وترقيتهم ال  " ،مر علي
العمومية من اعاد النظر ف قيمة ذ ه
أكثر من  52سنة وأصبح ال يتماش
المنحة".
م متطلبات فئة و ،االحتياجات
الخاصة".
ومن ذ ا المنظور أكدت الدالية أن
الاالف المال االجمال لتاطية
و كرت الوزير أن ا شخاص
تكاليف صرف منحة  0.333دينار
المعاقين بنسبة  %533والعاجزين
سنة  5357تجاوز  55مليار دينار
كليا عن العمل البالاين  58سنة عل
ا قل وبدون دخل يستفيدون من منحة وأن عدد المستفيدين بلغ 500.905
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شخص معاق.
وأضافت الوزير أن االشخاص
المعوقون يستفيدون أيضا من مجانية
النقل أو التخفيض ف تسعيرات ف
اطار اتفاقيات مبرمة م المؤسسات
العمومية للنقل الحضر ،وشب
الحضر ،عبر  08والية وم الشركة
الوطنية للنقل بالسك الحديد وم
شركة النقل للخطوط الجوية الجزائرية
بالنسبة للنقل الجو ،العموم الداخل
وك ا م مؤسسة مترو الجزائر وأن
الشخص المرافق للمعاق بنسبة 533
 %يستفيد من نفس التدابير.
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األديبات الجزائريات من رحم معاناتهن

اإلعالم

ولدت إبداعاتهن

لقد أدرجت الكتابة النسائية كحركة أدبيية خياصية ،وييقيصيد بيهيا األعيميال
األدبية الت كتبت من طرف النساء وفيها تتم معاليجية ميخيتيليف اليقيضياييا
النسائية إلى أنَّ هذا التصنيف أو التعريف (ف زمننا الحاضر) هو إجحياف
ف حق األديبة والكاتبة .فاإلشكال الواقع هو أنَّ هينياك فيئية مين اليكيتياب
والمفكرين مازالت تحاصر الكتابات النسوية ضمين ميجيال أنيثيو ضيييق،
رغم تطور األدب النسائ وإتساعه وتلون صفحاته وبروز أديبات وكاتبات
أبدعن ونافسن عمالقة األدب من الرجال (ليي فيقيط مين خيالل ميواضيييع
نسوية بل ف شتى ألوان األدب .من شعر ونثر ورواية وغيرها)...
وف الحقيقة إذا تعمقنا ف هذا التصنيف نجده ذو إيجابية ،إذ أنيه يسيليط
الضوء على الكتابة النسيائييية فيقيط دون اليرجيالييية مين أجيل اليتيوضيييح
للمشككين ف القدرات اإلبداعية لهن ،فالمرأة ه كاتبة أيضا وه ف هذا
المجال تقف ف صف واحد مع زميلها الرجل من حيث اإلمكانييات األدبييية
والطر  ،قد تتخذ بعض الكاتبات صوت المرأة ف أعمالها السردية ،ولكين
هذا ال يعن أنَّ كلهن يتكلمن بلسان المرأة هناك من سيردهين عيليى لسيان
الرجال ،وهناك بعض الكتاب أبدعوا ف الكتيابية عيليى لسيان اليميرأة هينيا
يييتييبييادر إلييى ذهيين ي روايييت ي «الييتييطييليييييق «والييليييييليية الييمييقييدسيية ».
فالتطليق »رواية مكتوبة بالفرنسية للكاتب الجزائر رشيد بوجدرة سنة
 1981عن دار النشر جليمار فيها صور لنا وبألم مي قلوبينيا ميعينياة أم
البطل من القمع واالستبداد ،وال ننسى المشهد الذ أبكانا وه تطبي ،في
عييييري زوجييييهييييا عيييينييييد زواجييييه ميييين الييييزوجيييية الييييثييييانييييييييية.
أ َّما «الليلية المقدسة » للكاتب المغرب الطاهر بن جياليون الصيادرة سينية
 1987عن دار النشر سو والحائزة على جائزة الغونكور اليعياليمييية فيقيد
صور لنا فيها أحدا ًثا أنثوية محضة مرت بهيا بيطيلية اليقيصية زهيرة اليتي
أضطرها المجتميع الي ّذكيور لينيكيران ذاتيهيا ليتيعييي تيحيت اسيم أحيميد.
ولكن هذا التصنيف يقودنا إلى إشكالية إذا إعتمدنا أنَّ هناك كتابة نسيائييية
مربوطة بجني الكاتب ومزاجه فهذا يعن أنَّ المنطق يفرض وجود كيتيابية
رجييالييييييية فيييييييهيييا كييذليييك اليييكييياتيييب خييياضييع ليييميييييييزاجيييه ونيييزواتيييه
المرأة األديبة ليست وليدة هذا الزمن وإنما وجدت منذ القدم بيالضيبيط في
القرن الثالث وعشرون قبل الميالد تعد «إنخيدوانا »شياعيرة وكياتيبية مين
بالد الرافدين ف الفترة الكادية ،أول إمراة ف هيذا اليميجيال حيييث أليفيت
إثنين وأربعين ترنيمة وجهت للمعابد السومارية وقد شجعت نساء اليعيراق
القديمة للقراءة فتميزن بضلوعهن ف الشعر وتأليفه ومن هنا يتضح األثر
الذ تتركه المرأة األديبة على النساء وقد ترجمت أعمالها حال ًيا إلى لغات
عييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدة.
توالت بعدها ظهور كاتبات عبر األزمنة ف مختلف ربوع العالم ،اميا في
الجزائر تأخر ظهور المرأة األديبة بسسب الظروف المحيطية بيهيا ،ييميكين
إعتبار جداتنا هن نواة األدب النسائ الجزائر مين خيالل إبيداعيهين في
الشعر البدو الحر وتأليف القص الهادفة ومالحم األبطال الشبيهة بتلك
الت كانت موجودة ف القرون الوسط بأروبا مثل «شنصون دو رولند»،
ليييكييين أعيييمييياليييهييين كيييانيييت فيييليييكيييليييوريييية إنيييدثيييراليييكيييثييييييير مييينيييهيييا...
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األديبات الجزائريات من رحم معاناتهن

اإلعالم

ولدت إبداعاتهن

اإلنطالقة الفعلية للمرأ الجزائرية الكاتبة كان باللاة الفرنسية ف عشرينيات
القرن الماض  ،منهن من كتبن متخفيات وراء اسماء مستعار مثل مريم بين
ومنهن َمنْ إمتلكن الشجاعة وساعدتهن الظروف ف وض أسمائهن الحقيقية
ف كتابتهن دون خوف وذ ا ف حد ات كان كسرا لعادات تل الفتر ميثيل:
طاووس عمروش ،جميلة دباش ،ليل عواشات وغيرذن ،كتابتهن في تيلي
الفتر تمحورت حول اليبيحيث عين الي ات واليتيطيرق ليميخيتيليف اليميشياكيل
اإلجييتييميياعييييية الييت ي عييانييت ميينييهييا الييمييرأ كييالييتييهييميييييش والييعيينييف...
بإندالع ثور التحرير الوطنية قاومت المرأ ا ديبة جينيبيا إلي جينيب مي
الرجل ا ديب حيث تمحورت كتابتها حول الثور ورسم معانا الجزائريييين
م اإلستعمار ،بل و ذبت إل أبعيد مين لي بيإليتيحياقيهيا بصيفيوف جيبيهية
التحرير الوطنية مثل ا ديبة مرليز بن حييم الت عرفت بإسمهيا اليميسيتيعيار
مريم بن ،إنخرطت ف صفوف جيش التيحيريير وحيكيم عيليييهيا مين طيرف
اإلستعمار بعشرين سنة أعماال شاقة .بعد اإلسيتيقيالل إتيجيهيت إلي اليكيتيابية
ا دبية ،باإلضافة ال الصحافة ،الرسم والموسيق ...
أ َّيب فئة اخشى يٍ انكبجببت فقذ إجخزت يٍ قهًهاب سعاَاهاة
نهًقبسية سَشش انوعٌ يثم جًَهة دبابػ فاقاذ أَشا ت
عُة 5491انًجهة انُغوٍة «أكغَاوٌ »« «actionسفاٌ
َفظ انغُة أصذست أسل سساٍة بعُواٌ «نَهي بُث انجضائش»،
ٍعحبشٌ انكبجببت انغبنف ركشهٍ انجَم األسل ياٍ األدٍابابت
انجضائشٍبت سهٍ يٍ سضعٍ األعظ األسني نحشجَع ظاهاوس
جااَاام جااذٍااذ قاابااَاام اهعااحااقاا ل عااهااي سأعااهااٍ
األدٍبة انًخضشية فبطًة انضهشاء إًٍهذابٍاٍ اناحاٌ اناحاٌ
عشفث بإعًهب انًغحعبس آعَب جببس ،أعحبشت انكحببة ببنهاةاة
انفشَغَة سعَهة نهكفبح ضذ انًغحعًش سضذ األفكبس انببنَاة
انحٌ جًُع انًجحًع يٍ اهسجقبء  ،يجحًع جقاهاَاذً جافاُاٍ
اهعحذيبس فٌ ججهَهه دحي أصبخ ٍاهاخ عاهاي ياذابصاش
انًشأ ببناًاذاضاوسات ساناًاًاُاوعابت سعاها اة اناعابدات
سانحقبنَذ انحٌ ال جخذو انًجحًع ،كبَث أسل ايشا يذابضاش
فٌ انجبيعة انجضائشٍة ساسل ايشأ عضاو فاٌ األكابدٍاًاَاة
انفشَغَة سشذث نجبئض َوبم نآلداة عُحٌ  9004س 9052
أكثش كحببحهب انحٌ أثبست إَحببهُب هٌ يجًوعحهب انقاصاصاَاة
«َغبء فٌ شقحهٍ »انحٌ جبءت كشد عهي انشعبو دٍهكشسا،
ففٌ عُة  5329قبو بشعى نودة صٍحاَاة داًاهاث عاُاواٌ
يجًوعحهب انقصصَة....
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تصنيف المكتبة كمعلم تاريخ و تراث ضرورة من اإلعالم
أجل ترميمها و إعطاءها طابعها السياح

•80ألف كتاب الرصيد المعرف و  5633طالب مسجل سنويا
•

وشكلها الخارج ال  ،يزاو بناؤه بين الفن المعمار ،الشرق والارب ،

نحتا المكتبة إل يد المستخدم المتخصص بعد تقاعد القدام

وذران ستكون عاصمة لأللعاب البحر المتوسط لسنة  5355و
•
ستكون المكتبة قبلة للسياح و شباب الحوض البحر المتوسط
تعتبر المكتبة العامة "الكاتدرائية" ف وذران واحد من الجواذر الت تزين
المدينة بمعمارذا المتميز فه تتوسّط شارع عبان رمضان وحمو بوتليليس
،يجعل موقعها معلما يقصده السياح والمار وطالب المدارس ،وبعد تحويلها
من كاتدرائية إل مكتبة ف عام  ،5980أطلق عليها اسم الصحاف الراحل
بخت بن عود  ،و للوقوف عل نشاط ذ ا الصرح الثقاف كان لنا لقاء م
المكلف بتسييرذا ا ستا محمد مارب
 +ممكن أن تقدم لنا لمحة تاريخية حول مراحل بناء مكتبة " الكاتدرائية "؟
يعود بناء كاتدرائية وذران إل عام  5930و استمر لااية ، 5950و دام
انجازذا أكثر من  53سنوات بسبب جم التبرعات الت كانت تعتمد عليها
آن ا من الرعايا المسيحيين سواء الموجودين بالجزائر أو ف أوروبا ،
وذ تعتير من أكبر الكاتدرائيات ف الجزائر ،و ذ أيضا تحفة ذندسية
تمز بين الفن الرومان والبيزنط  ،فقد شيّدت ف قلب وذران من قبل
اإلخو بير ،باإلسمنت المسلح والصخور الكبير مطل القرن العشرين ،م
الزخرفة ات الطاب الشرق  ،تظهر ف ا قواس ،ا عمد وا يقونات و
غيرذا،وتتوسّط قبّة الكاتدرائية الشبيهة إل حد ما بقباب المساجد ،و بها
صومعتين شامختين مرصعتين بالقرميد،وكان يقصدذا آالف المسيحيين ف
السابق ،كما تبق شاذد عل االستعمار الفرنس ال  ،حاول طمس ذوية
الجزائريين بتكريس الطاب المسيح للمدن ،وف عام  5903عندما احتفلت
فرنسا المستعمر بمرور قرن عل احتالل الجزائر ،تم االحتفال به ا الفضاء
،لكن بعد استقالل الجزائر تم إذمالها حت عام  5980لتحولها السلطات إل
مكتبة إقليمية ،ثم مكتبة عامة عام  5996حيث كانت تطم السلطات آن ا
لمشروع مكتبة بمليون كتاب لكن تعثر سباب كثير خاصة باإلدارات
السابقة .

كما تشهد أيضا تنظيم فعاليات متعدّد كمعارض الكتاب والندوات الفكرية،
وعرفت مرور شخصيات أدبية وسياسية جزائرية وأجنبية.
 +ما ذو نوع القارئ ال  ،يرتدد عل المكتبة ؟
تايرت صور القارئ المعاصر خالل السنوات ا خير الت ظهرت تحت
إيقاع سري  ،فبعدما كان القارئ ينتم لفرع العلوم اإلنسانية ،أصبح اآلن
ينحدر مباشر من فروع العلوم الطبية  ،الصيدالنية و التقنية  ،ويبحث عن
أحالم مستاانم  ،مايسة با ، ،و غيرذا من الكتاب  ،وذ ا يدل عل وجود
القارئ النخبو ،و تطورت صورت ....

 +ما ذو الرصيد المعرف ال  ،تضم المكتبة لحد اآلن ؟
يفوق الرصيد الوثائق المعرف أكثر من  83ألف كتاب ف كل التخصصات
الموجود من العلوم اإلنسانية و العلمية ،و ذ ا مؤشر ايجاب بحكم التراكم
المعرف ف البحث و التخصصات الجامعية ،و نحن نحاول من خالل سد
رمق الباحث ،رغم أننا لسنا ف مستوى طلعات طالب العلم الوف للمكتبة .
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 +ما ذ نشاطات اليومية للمكتبة و كم عدد المسجلين سنويا ؟
يفوق عدد التسجيالت  5633طالب سنويا ،كما نقدم خدمات للواليات
المجاور مثل مستاانم ،معسكر ،سيد ،بلعباس ،سعيد  ،و تفتح المؤسسة
أبوابها بشكل يوم من التاسعة صباحا إل الخامسة مساء ،يقصدذا الزوار
من طلبة وأستا وسيّاح بأعداد معتبر  ،وقاصد ،المكتبة والمتعوّ دين عل
المج ء إليها بارض المطالعة أو إعار الكتب ،تشدّذم ذندستها الفريد

ماي ,8102العدد10

2018/02/13

لائوح الوساجع

هجالخ

العدد  03من مجلة مختارات الصحف
الصادر عن مركز التوثيق اإلقتصاد ،و
االجتماع لوذران باللاة الفرنسية.

تباشر جامعة محمد بن أحمد ببعث مجلة
محكمة موسومة ب“مجلة جامعة وذران“5
حيث تصدر ف كل سنة عددا مفتوحا عل
جمي الميادين العلمية.
إن رواية الطاعون تعد أكثر روايات كامو
انهماكا بالشأن العام وتناوال ل  ،وذنا يستخدم
كامو لفظة "الطاعون" كاستعار عن العبث
ال  ،يعتر ،الوجود اإلنسان  ،والموت ال ،
يترصد الجمي أفرادا وجماعات وال  ،ال
يمكن رصده وال التنبؤ ب !

من بين عناصر التراث الالمياد ،،انصيب
اذتمامنا عل ا مثال الشعبية الت انعيكيس
عليها ذي ا اليواقي الي  ،أدى إلي تياييييير
مكانتها ف المجتم المحيلي و اليتيميثيالت
الت تدور حولها

ذ ا العدد يركز عل منطقة الشرق ا وسط و شميال
إفريقيا ،فيحصر نتائج التحول السري في اليمينيطيقية
من انتفاضات عام 5355
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