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 صخلملا
 هتاساكعنا ترهظ ،ايملاع ايحص اثدح انوروك ةحئاج دعت
 ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل يونسلا ريرقتلا بسحب لودلا لك ىلع
 اذه تاساكعناب ملاعلا لود نم اهريغك رئازجلا ترثأت دقو
 عاطق اهيف امب تاعاطقلا لك ةحئاجلا ريثأت سم ثيح ،ءابولا
 لواحنسو .ليلحتلاو ةساردلاب هينعن يذلا مولعلاو ةفاقثلا
 نمض ةحئاجلا دعب ام رئازجلا يف يفاقثلا عقاولا عوضوم ةبراقم
 عقاولاب ينعن اذام :ةيلاتلا تالؤاستلا اهلمشت ،ةددحم ثحابم
 ءانثأ يرئازجلا عمتجملا يف يفاقثلا عقاولا روص يهام ؟ يفاقثلا
 يفاقثلا عقاولا ىلع ةحئاجلا  دعب ام راثآ ىلجتت اميفو ؟ ةحئاجلا
 دمتعنس تالؤاستلا هذه نع ةباجإلا ةلواحملو ؟رئازجلا يف
 لصتي اميف يفصولا جهنملا رارغ ىلع اهنيعب ةيجهنم تايلآ
 امك ، ةيئابولا ةحئاجلا و يفاقثلا عقاولا نع ةيفيرعت ةءارق ميدقتب
 ىلع فوقولا ةلواحمب قلعتي اميف يليلحتلا جهنملا فظونس
 دقو .يفاقثلا لاجملا يف ةحئاجلا دعب ام عقاولا رثأتلا طاقن
 مت ةددحم ةطخ قفو ةحورطملا تالؤاستلا نع انتباجإ تمظتنا
 لوألا ثحبملا انصصخ ثيح  ،ثحابم ثالث ىلإ اهميسقت

 عقاولا روص يناثلا ثحبملا يف  انددح مث ،يفاقثلا عقاولا فيرعتل
 ثحبملا يف انلوانت مث ،ةحئاجلا لالخ رئازجلا يف يملعلاو يفاقثلا
 فلتخمب يفاقثلا عقاولا ىلع ةحئاجلا دعب ام تاساكعنا ثلاثلا
  .هتالاجم
 ،مولعلا ، ةفاقثلا، ةيئابولا ةحئاجلا :ةيحاتفملا تاملكلا
 .تاساكعنا

Abstract 
Corona is a global health event, with its 
implications for all countries, 
according to the annual report of the 
World Health Organization. We will 
try to approach the issue of cultural 
reality in Algeria's post-pandemic in a 
specific investment, including the 
following questions: What do we mean 
by cultural reality? What are the 
pictures of cultural reality in Algerian 
society during the pandemic? While 
postponement of post-pandemic 
effects on the cultural reality in 
Algeria? In order to try to answer these 
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questions, we will adopt specific 
methodological mechanisms similar to 
the descriptive approach in relation to 
providing an introductory reading 
about the cultural reality and the 
epidemic pandemic, and we will also 
employ the analytical approach in 
relation to trying to identify the post-
pandemic impact points in the cultural 
field. Our answers to the questions 
posed were organized according to a 
specific plan that was divided into 
three sections, where we devoted the 
first topic to defining the cultural 
reality, then we identified in the second 
section pictures of the cultural and 
scientific reality in Algeria during the 
pandemic, then we dealt with in the 
third topic the post-pandemic 
repercussions on the cultural reality in 
various its fields. 
Keywords: pandemic, culture, 
science, repercussions. 

 ةمدقم *
 زربأ نم ةيئابولا ةحئاجلا دعب ام عوضوم ادغ دقل

 ام ىلإ كلذ عجريو .يملعلا ثحبلا تلغش يتلا عيضاوملا
 و ،ةهج نم ةيعمتجملا ةايحلا يف شاعملا يئابولا عقاولا هضرفي
 تحضأ ثيح .ىرخآ ةهج نم دارفألل ةيمويلا ةايحلا ةيماظن
 اءزجو ،نورشعلاو دحاولا نرقلا ةلكشم ةيئابولا ةحئاجلا
 ىلع ةحئاجلا رثؤت ال نأ نكمملا ريغ نمف ، انعقاو نم ايساسأ
 اميسال ،تاعاطقلا لك اهرثأ غلب لب ،طقف دحاو عاطق
 ىلإ ينتعفد يتلا بابسألا مهأ نم اذه لعلو .يفاقثلا عاطقلا
 يف يملعلا عاطقلاو يفاقثلا عاطقلا لاح ىلع فوقولا ةلواحم
 نيذاه نيب طبرت يتلا ةيوقلا ةقالعلا نع كيهان ،رئازجلا
 نيذللا نيعاطقلا نيذا� انتقالع اذه ىلإ فاضي ،نيعاطقلا

 نع رظنلا فرص نود ،ةيثحبلا انتامامتهإ نمض نالخدي
 .امهتيمهأ

 ،ةيفرعملا هتميقو هتيمهأ انعوضوم بسكي امم اذهو
 ،تاعاطقلا فلتخم ىلع سكعنم ةحئاجلا رثأ ىرن اننأو اميسال
 اهفصوب مولعلاو ةفاقثلا ةيمهأ نم عوضوملا ةيمهأ قثبنت امك
 ىربكلا ةيمهألا نع كيهان ،بوعشلا ةضهنل ةيساسأ ةماعد
 هيعونب ميلعتلاو ةفاقثلا يعاطقل ةيرئازجلا ةلودلا اهيلوت يتلا
 ةلجعلا عفد يف يلجلا امهرثأ ىلإ رظنلاب .يلاعلاو يوبرتلا
 .ةيومنتلا

 اهريغك رئازجلا ىلع نيعت دقف قبس ام ىلع اسيسأتو
 هتاساكعناو يئابولا عضولا اذ� ةطاحإلا ةلواحم ملاعلا لود نم
 هذهل نيثحابلاو نيصتخملا دصرت ثيح نم يفاقثلا عقاولا ىلع
 نم ديدعلا ىعدتسإ ام اذهو .ةحئاجلا دعبو لبق ةيعضولا
 ىلع يئابولا عقاولا دصرت ةيعامتجالا مولعلا نم نيصتخملا
 ةساردلا هذه ىعست كلذل.ليلحتلاو ةساردلا نم عساو قاطن
 رظن ةهجو نم ةيموهفملا بناوجلا ضعب ةبراقم ءاطعإ ىلإ
 ام رئازجلا يف ديدجلا يفاقثلا عقاولا ةلأسم لوح  ةيجولويسس
  .ةيئابولا ةحئاجلا دعب
 ضرعلا *
 ةلخادملل ةيموهفملا تاددحملا *
 ةيئابولا ةحئاجلا موهفم -ًالوأ

 ةيئانثتسإ ةلاح ا§وكل ةينوك ةرهاظ ةحئاجلا دعت
 تطبترإ ةحئاجلا هذهو ،عيرسو عسوأ قاطن ىلع ملاعلا تسم
 ةحصلا ةمظنم تمسق "ثيح ،هتاروحتمو انروك سوريفب
 هبش نم فينصت لالخ نم حئاوجلا ثودح ةرود ةيملاعلا
 ازنولفنألا سوريف لقنتب اهلالخ نم ةيملعلا فصيل ،لحارم
 هلوحت ةطقن ىلإ ةلق دارفأ هب بيصي ضرم هنوك نم  ديدجلا
 .i"ةحئاج ىلإ

 ىلع رشتنإ يذلا ءابولا كلذ يه ةيئابولا ةحئاجلاو
 ةيرشب رئاسخ اهل تناكف ،ةيلودلا دودحلا زواجت امم ملاعلا عاقب
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 اهعاضوأ ةشياعمو اهل فوقولا مت يتلاو ،رشبلا ةايحب تكتفإ
 بناوجلا ىلإ يحصلا بناجلاب ءادب ةديدع تايضتقم فقو
 . ةيفاقثلاو ةميلعتلا ،ةيداصتقإلا ،ةيسايسلا ،ةيعامتجإلا
 ةفاقثلا موهفم -ًايناث

 تالاجم يف الوادت ميهافملا رثكأ نم ةفاقثلا ربتعت
 ايجولوبورتنألا و ةيعامتجالا مولعلاو امومع ةيناسنإلا ةفرعملا
 ال اننإف عوضوملا اذ� ةفاقثلا نع ثدحتن امدنعف ،اصوصخ
 طاشن اضيأ يه امنإو ،طقف ةغللا ،امينسلا ،نفلا ا� دصقن
 ةيفاقثلا تامسلاك ميهافمب ةطبترم" ا§وكل ،يبسن لقتسم ينهذ
 يفاقثلا باستكالاو يفاقثلا لاصتالاو ةيفاقثلا جذامنلاو
  .ii"خلإ...يفاقثلا فلختلاو

 فراعملاو مولعلا نم ةلمج " ا§أ ىلع تفرعو
 كولسلا عنص ةيلآ ا§ا امك.iii"ا� قذحلا بلطي يتلا نونفلاو
 تطعأ ةيئابولا ةحئاجلا يف ةفاقثلاف ، خيراتلا اضيأو ثادحألاو
 يف ةيفاقثلا ةلأسملا ةيمهأ ايلج تحضتا انه نمو ،رخآ ادعب
 ثيح .ةيئابولا ةحئاجلا لظ يف دارفألا تايكولسو تافرصت
 اهرابتعاب ةفاقثلا هيف سرامت يذلا لاجملا ىلإ رظنلا نكمملا نم
 تاغللا ،تاداعلا نمضتت ةكباشتمو ةددعتم ةموظنم
 دارفأ اهكلتمي يتلا تاراهملاو ،نونفلا،فراعملا،تادقتعملا،
 هيلإ تلآ امل يقيقحلا ربعملا  ةباثمب انه ةفاقثلاف .نيعم عمتجم
 دييقتلا نم ةحئاجلا ةهجاوم يف ملاعلا لود نم اهريغك رئازجلا
 .ةحئاجلا هذ�  ةماتلا ةيعوتلاو ، ةيحصلا تاءارجإلاب
 ةيئابولا ةحئاجلا لالخ رئازجلا يف يملعلاو يفاقثلا عقاولا *
 ةيئابولا ةحئاجلاو يفاقثلا عاطقلا -ًالوأ

 يتلا تاعاطقلا مهأ نم رئازجلا يف ةفاقثلا عاطق دعي
 مدخي يذلا يفاقثلا عونتلل ازيزعت اهريوطت ىلإ ةلودلا ىعست
 يفاقثلا عاطقلا رثأت دقو ،ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأو جمارب
 ءاغلإو فيقوت يف كلذ رهظيو اقيمع ارثأت ةيئابولا ةحئاجلاب
 رود قالغإو ،ةيفاقثلاو ةيئامينسلاو ةيئانغلا تاناجرهملا
 .اهريغو ،حرسملا

 مسر ىلإ يفاقثلا عاطقلا ىلع ةيئابولا ةحئاجلا ريثأت عفد لهف
 ؟ ديدج نم ةفاقثلا ءايحإل ةديدج رطأ
 ةينفلاو ةيبدألا ةفاقثلا -أ

 ،يبدألاو ينفلا بناجلا نم ةفاقثلا نع ثدحتن امدنع
 فحاتملاو بتاكملاو امنيسلاو حرسملا نم الك سملن اننإف
 ةايحلا بيلاسأ نمض لخدت تارشؤم اهلك يهف ،اهريغو
 يف ةيساسأ ةيفاقث تاسسؤم اهرابتعاب ،دارفألل ةيعامتجالا
 تاسرامم اهرودب دسجتت يتلا ةفاقثلا عم ىقتلت ا§وك ،عمتجملا
   .  خلا...ميقلا،ريياعملا، راكفألاو

 زومرلاو تالالدو يناعملا جتنت ةسسؤم يه ةفاقثلاف
 لاكشألا لقن يف ةردقلا هل نكمي امم ،ناسنإلا اهيطعي
 ناسنإلا نأو اصوصخ ، ةيئابولا ةحئاجلا نمز يف ةيعامتجالا
 ىلع لالغتسإو لصاوتلا ىلع ةردقلا هيدل حبصي اهكلتمي امدنع
 ىمسي امب اهل يدصتلاو ةهجاوملا نوكت انه نم ، ةيمويلا ةايحلا
 رظنلا بجي يتلا ةرغثلا يه هذهف ، ىحصلاو يفاقثلا يعولاب
 .ةيئابولا ةحئاجلا هذه لض يف اهيلإ

 ةعيبطب ناطبتري ناحلطصم ةفاقثلاو ىعولاف"
 ذنم ةيملعلاو ةيعادبإلا هتاطاشنو اهروطتو يعامتجإلا ناسنإلا
 ةيعامتجإلا هتايحل ناسنالا ةسراممب روطتي ىعولاف لزألا
 هلماعتو هتفرعم ىدمو ،دارفألا نم هلوح نم عم هلعافت ةقيرطو
 يف يفاقثلا يعولا ددحتيو .iv"هطيحت يتلا ءايشألا ةعيبط عم
 ،تاداع نم هيلع لمشت امب درفلل ةيمويلا ةايحلا تايرجم كاردإ
 يئاقلتلا ماعلا طاشنلا روصو لعافتو ماكحأو فارعأ،ديلاقت
 لاعفألاو دودرلا كلت يف ىعولا اذه ىلجت ثيح ،مظنملاو
 وأ ةيدارإ تايكولس ىلإ مجرتت ةديدج راكفأ ءانب يف ةلثمتملا
 . ةيدارإ وأ ةيئاقلت ةقيرطب عمتجملا هبستكي امل اعبت ةيدارإ ريغ

 عم لعافتلاو لاصتالاب يفاقثلا ىعولا اذه لكشتيو
 نأ لوقلا بجو ةمث نمو .مالعإلا لئاسو ةطساوب ةعامجلا
 ةفاقثلا رودو حراسملا قلغ دنع فقوتي مل ةفاقثلا ءاضف
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 ،امهم ايضارتفا اطاشن ةيفاقثلا ةحاسلا تفرع امنإو ،تابتكملاو
 -:دجن ةحئاجلا لالخ يفاقثلا طاشنلا تايلجت نمو
 يف ةيضارتفإ تارضاحم ميدقت يف لثمتت ةيوعمج تاردابم -١
 ةدايقب ةليسف ةيعمج هب تماق ام كلذ نمو ةفاقثلا نوؤش فلتخم
 . ةبكوب قازرلا دبع فقثملا
 فحاتملا تاحفص طيشنت لالخ نم قرزألا ءاضفلا ليعفت -٢
 لك ةعيبطل اعبت ةيفحتملا ةقورألاب ةيفيرعت ضورع ميدقتب
 .فحتم
  نم  يضارتفالا ملاعلا ربع يبدألاو ينفلا جاتنإلا رشن -٣
 تاينقت ىلع دامتعإلاو دعب نع لصاوتلا تاصنم ءاشنا لالخ
 .لاثملا ليبس ىلع موزلا
 يف اÁالامعتسإ فالتخاب ةثيدحلا تايجولونكتلا ليعفت -٤
 فنك يف تويبلا تابنج ىلإ لخدت ةيفاقثلا دفاورلا لعج
 .تاعمجتلا نع اديعبو  ةرسألا

 ةيحصلا ةفاقثلا -ب
 زجاح ربكأ ةيئابولا ةحئاجلا روهظ لكش دقل

 ةحصب اهساسمل ارظن ملاعلا لود نم اهريغك رئازجلا هتهجاو
 كسامت نأ رابتعاب .هراهدزا و هتوقو هتمالسو ،عمتجملا
 ،هدارفأل ةيلقعلاو ةيسفنلا ةحصلا ةمالسب طبترم  عمتجملا
 دوشنملا فدهلا روحمو لبقتسملا عناص وه عمتجملا لخاد درفلاف
 .انروك ةمزأ تقو يف ىعولل اعناص نوكي هساسأ ىلع يذلا

 ةيئاقولا تاسرامملا كلت يف ةيحصلا ةفاقثلا ىلجتتو
 قيبطت قيرط نع  درفلا ةحص ىلع ظافحلا متي اهتطساوب يتلا
 ددحم هطيحمو درفلا نوكي ال ىتح ةحيحصو ةنيعم ريياعم
 ةحص ىلع ظافحلاب ىلوألا وه يرشبلا كولسلاف ،رطخلاب
 روهظ عم ةصاخ كولسلاب ةقالع اهل ةحصلا نأل ،هعمتجم
 .ةدوصقم يحصلا فيقثتلا تايلاعف لعجي امم ،ةيئابولا ةحئاجلا
 ةحصلا نال، عمتجملا عاضوأ ةيلوؤسم لمحت لالخ نم كلذو
 ةيامحل ةلود لك هيلإ ىعست يجيتارتسإ فدهو يساسأ بلطم
 .ةميلس ةيحص ةايح لجأ نم ةقيقحت ىلع ةدهاج اهدارفأ

 ، نيعم يعامتجا لاجم ىلإ يرئازجلا درفلا يمتنيو 
 ىرخآ ةرات هضافخنإو ةرات هدنع يحصلا يعولا عافتراب مستي
 يحصلا يعولا ةيضق زربتو .روحتملا انوروك ةدوع لالخ نم
  ةيسيئرلا فادهألاو تايولوألا دحأك هرشنو هباستكإو
 ةفرعملا ةفص يعولا اذه ذختي ثيحب .ةحئاجلا لالخ ةجمربملا
 هيجوت ىلع ةلاحم ال رثؤيس ام فارشتسإو كاردإلاو مهفلاو
 .ةماعلاو ةيدرفلا ةحصلاب ةيانعلا وحن درفلا كولس
 يميلعتلا عاطقلا -ًايناث

 عاطقو ةيبرتلا عاطق نم لك يميلعتلا عاطقلاب ينعن
 قلغو ،ةساردلا فيقوتب امهيلك رثأت ذإ .يلاعلا ميلعتلا
 .ةيمسرلا تاناحتمالا ريخأتو ،ةطشنألا لك قيلعتو ،تاسسؤملا
 ىلإ نيعاطقلا الك هجوت دقو ،ةيملعلا تاشقانملا نع الضف
 نامض ىلع رئازجلا صرحت ثيح .ينورتكلإلا ميلعتلا فيظوت
 ةيمقرلا ايجولونكتلا رصع ةبكاوم لالخ نم ميلعتلا ةدوج
 ثحبلا ةلواحم لالخ نم روطتلاو راكتبإلا ملاع ىلع اهحاتفناو
 ةمزألا لظ يف اصوصخ يديلقتلا ريغ بسنألا ميلعتلا نع
 . يميلعتلا عقاولل رخآ ادعب تطعا يتلا ةيئابولا

 ينعت ناسنإلا ةعانص ملع" هنأ ىلع ميلعتلا فصويو
 كولسلا نع ةيلمعلاو ةفرعملا قفو فورظلا وأ تائيبلا ميمصتب
 يعامتجالا يسفنلا اهنيوكت وأ ةيصخش ءانب ةيغب يناسنإلا
 حاجنل اهيلع ُدَمَتْعُي يتلا رطألا لك ريفوتب كلذو v"بوغرملا
 ىوتسم عفر يف مهأسي ينورتكلإلا ميلعتلاف .ميلعتلا ةيلمع
 تالاحب الامجا ةموكحم ةيوبرتلا مظنلا" نأل. يديلقتلا ميلعتلا
 لثمت ىلع امود ةبلاطم يهو ،ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا
 يميلعتلا ماظنلا دمتعي ثيح .vi" انتاعمتجم يف لصاحلا ريغتلا
 ةديدج ةميلعت جذامنو جمارب دامتعإ ىلإ ةيرئازجلا ةعماجلا يف
 ةهج نم هتاريغتمو لمعلا قوس تابلطتم عم فيكتت نأ
 قيقحت" نال .ىرخا ةهج نم ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأب طبترتو
 ةعراستملا هتالوحتب فورعملا رصعلا اذه يف ةيوبرتلا فادهالا
 ىلع لمعلا ةرورضلاب يضقي تالاجملا عيمج يف ةعيشتملا
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 تايدحتلا نم ةعومجم عفرو تاناهرلا نم ديدعلا بسك
 دقعملا ملاعلا اذه تانوكم عم يباجيالا لعافتلا نم نكمتلل
 ةيفرعم تايافك هل تناك نم الإ هيف شيعلا عيطتسي ال يذلا
 نم ةيئابولا ةحئاجلا لض يف هانسمل اننإو اصوصخ.vii"ةروطتم
  .هيلا رظنلا لالخ

 دنع رئازجلا هيلإ تئجلام ىلع ءوضلا طلسن اننإ
 ميلعتلا ىلع دامتعالا ناكف ،ةيئابولا ةحئاجلل اهيدصت
 ىتحو بتاكملاو تاعماجلل قلغلا عم يلك لكشب يضارتفالا
 موزلا تاينقت لالخ نم هيلإ أجلملا ناك انه ،ةيملعلا تايقتلملا
 ربع تاناحتمالا يف ءارجإو تارضاحملا ءاقلإو تايقتلملا ماربإل
 .خلإ... ةكبشلا

 وهف دعب نع ينورتكلإلا ميلعتلا نع ثيدحلابو
 عم نكل ،هلحارم فلتخمب يميلعتلا ماظنلا قاطن نع جراخ
 مامتإ ةيغب ةحضاو ةيمهأ هل تيطعأ ةيئابولا ةحئاجلا روهظ
 وهف .صئاقنلا دوجو نم مغرلا ىلع يسردملاو يعماجلا مسوملا
 اضيأو لامعتسالا طمن اهلكشي يتلا ةدعاقلا عاستاب عستي
 نم حبصأ رمألا اذه ،هل نيلمعتسملا دادعأ عاستإ ةجردب
 اذهو ،عقاولا ضرا ىلع اهقيقحتل ةلودلا ىعسي يتلا تابلطتم
 .انروك ةمزأ عم اصوصخ ميلعتلا عقاو انل سكعي ام

 تالاغشنإلا مهأ ىلإ ديدج نم هابتنإلا تفل دقل
 يئابولا عقاولا ةلأسم وحن اهثاحبأو اÁاسارد تهجو يتلا ةيملعلا
 نم لوألاف ،ريكفتلاو ةسرامملا ثيح نم يرئازجلا عمتجملا يف
 لبق نم ترظن يتلا ةزيمتملا ةناكملا يه يملعلا هابتنإلا ىعدتسي
 .ةصاخ ةفصب ةيعامتجالا مولعلاو ةماع ةفصب مولعلا

 يملعلا مهمامتهإ نيركفملاو ءاملعلا هجو دقل
 ثيح .اهنع ةرجنملا اهراثآو ةحئاجلا هذه ءازإ يثحبلاو
 لظ يف يعمتجملا عقاولا دصر ةيعامتجالا مولعلا تعاطتسا
 تاعوسوم وأ تارصتخم لكش يف ةحئاجلا دعب امو ةحئاجلا
 ةديدج ةيعون تافاشتكاب انئجافت مولعلا تراص ثيحب .خلإ...
 ىتحو ريكفتلا ةداعإ ىلإ انب يدؤت امم، تامزأ دوجو لظ يف

 عقاولا نع ثيدحلا يف ءدبلا لالخ نم اندوجو تاملسم يف
 امم، تالاجملا لج يف ةسراممو اركف ةحئاجلا هتعنص يذلا
 مويلا اذه كتفن كلذلو ،هيف ثحبلا قحتسي ايملع ادعب ىطعا
 . ةحئاجلا هعنصت دق يذلا عقاولا ةفرعمل ةحئاجلا نمز نم
 رئازجلا يف يفاقثلا عقاولا ىلع يئابولا عقاولا تاساكعنا *
 ةحئاجلا دعب ام

 مظاعتب تمظاغتو ةيئابولا ةحئاجلا تعستا دقل
 تالاجملا نم ديدعلا يف ةقحالتملا تاريغتلا كلت يف اهراثآ
 اذه، ةيباجيإ وأ ةيبلس تناك ءاوس ةيفاقثلا اصوصخو ةيعمتجملا
 ةحئاج مامأ مويلا نحن و ةصاخ، هيف رظنلا ىعدتسا يذلا رمألا
 ا§وكب ،انعقاو نم اءزج و ةعاسلا ثيدح تحبصأ ةيئابو
 ،ناسنإلا اهعقوتي نكي مل يتلا ةيعمتجملا ةايحلا نيزاوم تبلق
 مامتهاب ىظحي نأ ةفرعملاو ملعلا لهأ نم ديدعلا ىعدتسإ امم
 نم تايلاعفلا يف رظنلا لالخ نم مولعلا يف عساو قاطن ىلع
 .ىرخآ ةهج نم ةسرامملاو ةهج

 لاجملا يف رثأتلا طاقن نم ضعب  ىلع فوقولا نكميو
 -:يلاتلا وحنلا ىلع  مولعلاو  يفاقثلا
 يميلعتلاو يملعلا ىوتسملا ىلع -أ
 ىلإ رظنلا تاصصخت ةدع يف ةيعامتجالا مولعلا تهجتا -١
  يوتسم ىلع ةيئابولا ةحئاجلا تبحاص يتلا  تاريغتلا مهأ
 نم يفاقثلاو يعامتجالا مهريكفت ثيح نم دارفألا تايكولس
 : لالخ
 لوح  ةحئاجلا دعبو لالخ يرئازجلا درفلا لعف دودر  -٢
 نم رخآ ىلإ درف نم فلتخت يتلا تاريسفتلاو  ،19 ديفوك
 طبترم يملع ريسفت ىلإ ردقلاو ءاضقلاب طبترم ينيد ريسفت
 قيوست نمكي يداصتقا ريسفت ىلإ يدعتتل ايجولويبلا برحلاب
 .حاقللا
 يملعلاو يملعتلا ىوتسملا ةروص سكعي نيابتلا اذه -٣
 . دحاولا عمتجملا لخاد يعامتجالاو يفاقثلا فالتخالاو
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 اميف يملعلا ىوتسملا ىلع ناك ةيئابولا ةحئاجلا ساكعنا -٤
 كلذو ،ةيرئازجلا ةعماجلا يف دعب نع ينورتكلإلا ميلعتلاب لصتي
 تاصنملاو لياميإلا ربع ةلسرملا تارضاحملاو تايلاعفلا ميظنتب
 نع ميلعتلا ةركف ةعماجلا ىنبتت ثيح ،تايقتلملاو ةينورتكلإلا
 .رصعلا عورشمك هجاردا لالخ نم ةلماك ةفصب دعب
 نم يملع وه ام لكب مامتهالا وحن رثكأ درفلا هجوت -٥
 . ةيسسحتلا و ةيوعوتلا تالمحلا،تارضاحملا ةعباتم لالخ
 نم ريثكلا ىلإ ىدأ امم ،ةحئاجلا بادآ وحن ةباتكلا هجوت -٦
 ريظنتلا بدالا وأ عامتجالا ملع يف ءاوس ءاملعلاو نيثحابلا
 وأ ةيملع ةيعادبا لامعأب تناك ءاوس ةحئاجلا هذه لوح
 عقاولا اهفرعل ةمهملا تارشؤملا نم ةدحاو ربتعت يتلاو. ةيميداكا
 ةعباتمب نيمتهم اوداع ضعبلاف ،ةحئاجلا دعب ام يفاقثلا
 يحصلا بناجلاب ةقالع هلام لك ىلع عالطإلاو تارضاحملا
 .ةحئاجلاب قلعتملا

 يحصلا ىوتسملا ىلع -ب
 ةسرامملا يف راثآلا نمكت يحصلا بناجلا نم

 ءارجإ قيرط نع هسفنب هسفن درفلا اهلمحتي  يتلا ةيحصلا
 ،حيقلتلا، ميقعتلا ،لزعلا، يعامتجالا دعابتلا ،يحصلا زجحلا
 .خلإ...ةمامكلا ءادترا

 درفلل يحصلا ىعولا ةجرد ىلع كلذ سكعنيو
 اوحبصأ ثيح ،ةديدج ةيحص ةفاقث باستكإ وحن هجوتلاو
 مارغتسنألا ،يعامتجالا لصاوتلا عقاوم يف تاهويديف نورشني
 ءاسرإ يف مالعإلا لئاسو رودب قلعتت قرطلا هذه لك،ريتوتلاو
 و اهدهاشي يتلا ىلوألا ةروصلا مكحب درفلا ىدل ىعولا ةجرد
 .  ةيوق ريثأتلا ةجرد اهيف نوكت امم ،ا� عنتقس

 رثأ سكعني يعامتجالا لصاوتلا عقاوم صوصخبو
 لقن لالخ نم ،يرئازجلا درفلا ةينهذ ىلع ةطاسبب ةحئاجلا
 ركذو ةباصإلا تالاحل ةيلايخ ماقرا مادختساب ءابولا رابخأ
 امم يملاعلا وأ يلحملا ىوتسملا ىلع ءاوس تاومألل فيخم ددع
 عيلست ةباثمب يهف ،يرئازجلا درفلا ةيسفن ىلع ةلاحم ال رثؤي امم

 درفلا ةيناسنا رابتعا نود نم حبرملا بناجلا لالغتساو اهل
 مالعإلا لئاسو نأل ةلعاف ةوق كلتمي مالعإلاف  ،ةايحلل بحملا
 راكفألاو ىؤرلا ىلع ريثأتلا يف اÁردق نم اÁوق دمتست
 ةروصلاب فرعي ام قفو ريهامجلا ناهذأب ةصاخلا تاهجوتلاو
 يف نيصتخملا مامأ حرطت يتلا ةيلاكشإلا نمكت انه ،ةينهذلا
 .ةفاقثلاو ةحصلا ةيجولويسس

 اهرصحن اننإف يتاسرامملا بناجلا نع ثدحتن امدنعف
 ءاملعو.يملعلا ىوتسملا ىلع ةبستكملا ةفاقثلا كلت يف
 يفاقثلا ىعولا ةرهاظ لوح ثدحلا بلق يف اوناك  عامتجإلا
 ةجردب ةيفاقث ةيحص ةمزأ يه ةحئاجلا ةمزألا نأ قلطنم نم
 ةضحم ةيجولويسس ةيؤر ءاطعإ نولواحي مهلعج امم ،ىلوأ
 .ةساردلل

 سيلو ةسراممك ةبئاغ تناك يعولا ةركفف
 ةيمهألا هل تيطعأ ةيئابولا ةحئاجلا روهظ عم نكل ،موهفمك
 عمتجملاو ةصاخ ةفصب درفلا ىدل روضحلا وأ بايغلا ثيح نم
 .ةماع ةفصب

 عمتجملا ةفرعم يف ةيئابولا ةحئاجلا ةيمهأ انل نمكت انه
 يف ثحبت ا§وكل يجولوبرتنأ و يقربمأ ثحبك يرئازجلا
 ىعولا اذه لاكشأ انل رهظي نأ متي ا� يتلا ةفوشكملا ةهجاولا
 ىدم امو ،يتاسسؤم وأ يعامج وأ يدرف ناك ءاوس يفاقثلا
  ؟يرئازجلا عمتجملا دنع هقيبطت

 ىعولا اذه ردصم ديدحت ةعجارم ضرفي رمألا اذهو
 .عقاولا نم قلطنن مل ذإ ايجولويسسلا نم ةدئافلا امو

 عمتجملا ههجاو زجاح ربكا انروك ةحئاج نإ
 رهظي يذلا يفاقثلا ىعولاب ىمسي امب لالخ نم هل ىدصتو
 ،درفلا ةحص ىلع ظفاحت يتلاو ةيمويلا تاسرامملا لالخ نم
 ءابطألاو مالعإلا ،ةحصلا ةرازو نم اءدب هيجوتلاب تناكف
 . سكعلاو يفاقثلا ىعولا عفر لجأ نم تايعمجلاو
 يفاقثلا ىوتسملا ىلع -ج 
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 نع ديدج ليدبك ةينورتكلإلا ةبتكملا ىلإ ةبلطلا هجوت -١
 هبش تناك يتلا ةيؤورقملا ءايحإ يف مهاسيس امم ةيقرولا ةبتكملا
 .  نييعماجلا ةبلطلا يدل ةبئاغ
 ةباثمب تناك يتلاو ايديمويشسلا ىلإ نينانفلا هجوت -٢
 ةيقيسوملا تالفحلا لحم ةيمقرلا براجتلا نم ةديدجلا لاكشألا
 عاطقلا ءايحإ ىلإ طقف ىدأ يذلا رمألا اذه ةيئامنيسلا زكارملاو
  . ةيئابولا ةحئاجلا نمز يف يفاقثلا
 اتوص حايسلا بلج يف مهم رود يضارتفإلا ملاعلا بعل -٣
 تناكف، اهفحاتمو اهضراعم نع ةرظن ءاطعإب كلذو ،ةروصو
 نم بورهلا لالخ نم يئابولا ةمزألا ءانثأ درفلل سفنم
 دادعأل هادصحاو انروك سوريف  نع رابخألاو و تاليوهتلا
  . سانلا ةايح نم  ةلئاه
 ةمتاخ *

 اهميسقت مت يتلا انتلخادم اهتنمضت ام اماتخ صخلن
 عقاولا فيرعتل لوألا ثحبملا انصصخ ثيح ،رواحم ثالث ىلإ
 يفاقثلا عقاولا روص يناثلا ثحبملا يف  انددح مث ،يفاقثلا
 ام تاساكعنا ثلاثلا ثحبملا يف انلوانت مث ،رئازجلا يف يملعلاو
  .هتالاجم فلتخمب يفاقثلا عقاولا ىلع ةحئاجلا دعب

 نم ريثكلا دوهج انروك ةحئاج تكرح دقل
 ةلالطإ الإ انثحب امو ،اهنع نوبتكي نيذلا نيصتخملا و نيثحابلا
 ام يرئازجلا عمتجملا يف يفاقثلا عقاولا روص ضعب لوح ةعيرس
 يفاقثلا عقاولا نم اهصلختسي نأ نكمي كلذ عمو ، ةحئاجلا دعب
 عاطقلا تقحل يتلا تاريغتلا فشك يف هبنملا وه ةحئاجلا دعب ام
 -:مولعلاو يفاقثلا
 ميلعتلا بوص وحن تهجتا ةميلعتلا تاسسؤملا لج نإ -١
 .ةعماجلا صخألاب دعب نع ينورتكلإلا
 يئابولا عقاولا ىلإ رظنلا ةيعامتجالا مولعلا لكل تحتف -٢
 . يفاقثلا عاطقلا ىلع هتاساكعنا ثيح نم
 درفلا ىدل يفاقثلا ىعولا  ىوتسمو سايق نع فشك -٣
 . ةيئابولا ةحئاجلا  لظ يف يرئازجلا

 درفلا ىدل ةديدج ميهافمو تاحلطصم لاخدإ -٤
 مدع ،يعامتجالا دعابتلاك ةيعامتجالاو ةيحصلا سيماوقلاو
 .خلإ...ميقعتلا ،يحصلا زجحلا ،ةحفاصملا
 نم يرئازجلا درفلل ةديدج ةبستكم ةيحص ةفاقث قلخ -٥
 .لتاقلا انروك سوريف يدافتل ةيحصلا ةسرامملا لالخ
 اهتكرت يتلا ةرغث لالخ نم لضفأ يفاقث عاطق ءانب ةداعإ -٦
 تاءاضف و بتاكملاو فحاتملا قلغ يف ةيئابولا ةحئاجلا
 الوأ ةلودلا داصتقا ىلع تاساكعنا اهل تناك يتلاو ،امنيسلا
 نفلل ةبحملا تائفلاو عمتجملا طاسوأ يف يفاقثلا ينفلا غارفو
   .ةفاقثلاو
 نأ نكمي دعب نع ينورتكلإلا ميلعتلا نأ ىلإ رظنلا ةرورض -٧
 نيذلا ةيعادبإلاو ةيملعلا تائفلا ضعب ةيقرتل ادعصم نوكي
 ايملع قئاللا مهاوتسم ميلعتلا اذه يف مهسفنأ اودجو
 يف دعاسي ام اذهو .ايفاقث و ايحص ىتحو ايسايس، ايعامتجا،
 ميلعتلل ديجلا ىحنملا ءاطعإ يف يعامجو يمهاست وج قلخ
 .ةحئاجلا دعب ام ميلعتلل ةيثادحلا ةهجولا هنا ىلع ينورتكلإلا

 مءالتت ةرياغم مظن قلخ كانه نأ لوقلا نمكي هيلعو
 ارظن البقتسم مظنلا هذه رياستت دق امبرو، يئابولا عضولا عم
 .اهتيلعافو اهتعاجنل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ةيئابولا ةحئاجلا دعب ام رئازجلا يف يملعلاو يفاقثلا عقاولا 8  

 عجارملا *
 

i - ىلع انروك ةحئاج راثا،ةيملس ياكس،ىسوم شوطيمأ 

 ثاحبألاو تاساردل دفاور ةلجم ،ينهملا نيوكتلا يرادإو ةذاتسا
 ددعلا  ،4 دلجملا، ةيناسنإلاو ةيعامتجالا مولعلا يف ةيملعلا

 .458ص ،2020 ربمسيد  ،2

ii - تالكشملاب اهتقالعو ةيفاقثلا ةلأسملا، لامك ةرقوب 
 ةسسؤمب ةيناديم ةسارد" ةيرئازجلا ةسسؤملا يف ةيميظنتلا
 ملع يف ةاروتكدلا ةداهش ،'ةنتابب زاغلا تاروراق
 ةنس ،ةنتاب ةعماج،ميظنتو لمع صصخت،عامتجالا

 .38ص ،2007/2008

iii - ةفاقثلا يف تامدقم،يسوقلا نايملس نب حرفم 
 ضعبو ةفاقثلا موهفم يف ، هيدعاسم رهزل نع القن ،ةيمالسالا
 قرشلا بونجلا يف يبدألاو يوغللا ثارتلاربخم ،اهتنوكم

 9ددعلا، ب،ح،ع يعماجلا زكرملا ، ةركاذلا ةلجم، يرئازجلا

  .112ص،2017،ناوج،

iv - ينيدلا يعولا ةيمنت يف يداولا ةعاذإ رود ،ديز ةكيلم  
 ةيلك يف رتساملا ةداهش، ةيناديم ةسارد،تيبلاب ةثكاملا ةءارملل

 يداولا ةعماج، ةيناسنإلاو ةيعامتجإلا مولعلا
 .105ص ،2014/2015،رئازجلا،

v - ميلعتلا،مالسلا دبع ريمس، ىسوم وبأ دمحأ ديفم 
 ميلعتلاو يديلقتلا ميلعتلا نيب جزامتملا"جمدملا

 .56ص،2014،ةينطولا ةبتكملا، ندرألا،1ط،ينورتكلالا

vi - 112ص ،عجرملا سفن. 

vii - ةلخادم ,ةمكحم ةيلوح ةيوبرت ةسلس ،ثيغلب مساقلب 
 ,21/7/2020،رئازجلا،ةيبرعلا ةمألا ةديرجب


