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  افتتاحيـة العـدد

 

ماظيتم ماٌعرصقة مبنيمايؼول معن مدرادؿفا موعـاػج مواظـؼاصقة ماالجؿؿاسقة ماألغـروبوظوجقة محؼل إن
أصؾقتمتؾؼىمسـاؼةمخاصةمعنمررفمدوائرماظؾقثماألطادمييميفمزبؿؾفماظؾؾدانموظدىماٌـظؿاتم

مععر ميف مألػؿقؿفا ماٌؿزاؼد مظإلدراك مواظؾقث،غظرا مباظـؼاصة ماٌعـقة مظذواتفاماظدوظقة ماظشعوب صة
ماألظػقةم مبداؼة ميف متطؿح ماظيت ماٌكؿؾػة ماظؾشرؼة ماظشعوب مثؼاصات مبني ماظعالضات مإرار وظؾعضفا،يف
ماٌرطزؼةم ماظرؤى موصرض ماهلقؿـة مؼلؿؾعد مإغلاغي متواصل مطـف ميف مواظؿعاؼش ماظؿقاور مإدي اىدؼدة

مواظؿؾعقة، ماالدؿعؿار مسفد مسن متغقرياتموتطورا اٌوروثة مبغرضمتوجقه ماىؿاساتموطذظك تمحقاة
مإديموسيماألجقالماىدؼدةمخبصوصقؿفام اظؾشرؼةمباالسؿؿادمسؾىمحرؼؿفاماظـؼاصقةماظؿارخيقةموادؿـادا

موػوؼؿفاماظـؼاصقة.
م مإصدار ماظؾقوثمم"دفاتر إنسانيات"وؼلتي مذبال ميف معؿلارسا معـففقا متطورا مؼعرف مدقاق يف

م مساٌقا معؾؿقا ممتـل ماظيتمأصؾقت مواألغـروبوجقة ماألوداطماإلغلاغقة مررف معن مبه ماالػؿؿام ؼؿزاؼد
ماالجؿؿاسقةمماظعؾؿقةماٌكؿؾػة، مأغهمأصؾحمؼشؽلمضطؾامجيؿذبمإظقهمزبؿؾفماٌؼارباتميفماظعؾوم طؿا
ماٌؿعددةممواإلغلاغقة، ماظـظر مزواؼا ممبراساة ماظـؼاصقة ماظظواػر موزبؿؾف ماظـصوص مبؿقؾقل وؼلؿح

ماالخؿصاص،ممامميؽنمعنمرؤؼةمذاعؾة.
"مػوماظؾقثمسنمإضاعةمجلرمعؿنيمعنمايوارمدفاتر إنسانياتؼيمسؾىمإصدارم"إنماظؾاسثمايؼق

اظعؾؿيمواظػؽريمبنيماظؾاحـنيميفماظورنماظعربي،باإلضاصةمإديمإصاءمايرطةماظـؼاصقةمباىزائرمحؼفاميفم
ماظؿواصلمبنيماٌغربمماالغؿشار، معامؼشؽونمعنمشقابمػذا مباٌشرقماظعربيمطـريا خاصةموأنمإخواغـا
مقماظعربقني.واٌشر

قدمؼـؾـقمػذاماٌوظودماىدؼدمعنمرحمممماردةمسؾؿقةمزؾتمظلـواتمتؽابدمعنمأجلماظؿلدقسمظؿؼاظ
"محيؼقمعرطزماظؾقثم"دفاتر إنسانيات،موبنصدارماظعددماألولمعنمصؾؾةموعـؿظؿةميفماظـشرمواظؾقث

حيؼقمػدصامأدادقامعنميفماألغـروبوظوجقةماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقةمعشروسامزلمرػنماظؿػؽريمٌدةمروؼؾة،و
م ماظلادسم،إنسانياتأػدافمذبؾة مساعفا مبعد متؿفاوز مدـفا،صفيممل محداثة م،(3112-0997)مرشم

ظؽـفامسؾىمحداثةمسؿرػاماظزعينمادؿطاستمبػضلماظؼائؿنيمسؾقفامأنمدبطومخطواتمػاعةمعنمخاللم
ماٌؿكصص مواظـؼاد ماظؼراء ماظدراداتمواظؾقوثماظيتمادرتستماػؿؿام ماظعدؼدمعن نيمسؾىماٌلؿوىمغشر

ماألوانماظورينمواظدوظي. ماٌشروعمممؽنماإلنازمضؾلمػذا ظؽنماألعلميفمغضجماظػؽرةمم؛موضدمطانمػذا
واالدؿفابةممواظعؿلمسؾىمتوصريماظشروطماظيتمتضؿنمهؼققمايدماألدغىمظؾـوسقةمواظدواممعنمجفة،

ماظؼارئميفماظورنماظعرب ماظعاعالنماظؾميألصقماغؿظار ذانمحاالمدونمهؼققمػذهمعنمجفةمأخرى،مػؿا
صؼدمحانماألوانم موظؽنمتلخرمصدورمػذاماظـوعمعنماظؿلظقفمظألدؾابماٌذطورةموظغريػا،ماظرشؾةمعنمضؾل.

مودؿعؼؾفامرباوالتمأخرى.مإلنازمػذهماحملاوظة،
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اظراعقةمإديمتودقعممإنسانيات"ععمولقدمادرتاتقفقةمذبؾةم"م"دفاتر إنسانية"ظؼدمتزاعنمعقالدم
م ماظؾقثماظعؾؿيموتشفقعماالحؿؽاكمبنيماظؾاحـنيمعؼروئقؿفا ماظورنماظعربيمأعالميفمترضقة يفماواه

ماظعربميفمذبالماألغـروبوظوجقةمواظعؾومماالجؿؿاسقةمواآلداب.
"مإديماظؼارئماظعربيمعلؿكؾصاتمحبـقةمعـؿؼاةمعنمثالثةمدفاتر إنسانياتؼؼدمماظعددماألولمعنم"
مدؾقمغشرػاميفماظػرتةمعامبنيمدـةمعنمذبؾةمإغلاغقاتماظعاذرمواياديمسشر(مأسدادم)اظعددماظـاعن،

موػيمصرتةمذفدتمأحداثامطـريةموهوالتمسؿقؼةميفماىزائر.م3111موم0999
مسؾىماٌلؿوىماظػؽريم معنماألػؿقة ميفمشاؼة متؿـاولمضضاؼا مطوغفا ماظـصوصماٌكؿارة وتلتيمأػؿقة

ماظؿعؾري، مواٌلاءظة،موحرؼة ماظطرح مغشرموموسؿق مإغلاغقاتميف مذبؾة مسؾقفا مترطز مأدادقة مأبعاد ػي
معوادػا.

مغظرؼام مإدؼارا مأو مصؽرؼا مبـاء مباسؿؾارػا مإديماٌوادماٌكؿارة ماٌوضعمالمميؽنماظـظر معنمػذا واغطالضا
عػصوالمسنمواضعماىزائر،وعامجريمصقفامعنمأحداثمدقادقةمواجؿؿاسقةموثؼاصقة،مبلمػيمغصوصم

مواٌعق ماٌؿاردة مإدي موبمده،أضرب مبرتاثه م"ذبؿؿعـا ميف ماٌؿلصل ماظؿارخيي بـفاحاتهممش
مبؼطقعاتهموادؿؿرارؼؿه."مجباذبقؿهموتـاصره،موعكدقه،باغؿؿاءاتهمومتزضاته،

مثالثة مرباور مسرب ماألول ماظعدد معادة ماظـؼاشماظعـف،م:متؿوزع ميف ايرطاتم-علاػؿات
آراءمعؿؾاؼـةمباظـظرمإديمتعددموػيمعادةمتعؽسمماٌؼدسمواظلقادي،-االجؿؿاسقة،ايرطاتماىؿعوؼة

مععم ماظؿعاعل مطقػقة مإدي معـفا،باإلضاصة ماٌلؾؿاتماظيتمتـطؾق موععاىة ماظػؽرؼة مواظؿوجفات اٌـاػج
مواظؾغوؼة. مواظدؼـقة مواىغراصقة ماظؿارخيقة مواٌرجعقات ماظعؾؿقة مسؾىمماٌعطقات مؼشؿؿل مسدد صفو

ماظـؼاصات، معؿداخؾة معادة مذبؿؾفا ميف متؿؾـى ممدرادات مٌكؿؾفمضابؾة ماًطابي ماظؿففني ظعؿؾقات
اظعـفموايرطاتممخاصةمسـدعامؼؿعؾقماألعرمخبطابماٌؼدسمواظلقادي،مايؼولماٌعرصقةماٌؿؼارعة،

ماىؿعوؼة.
معؼابؾةم معرتؾطمحبؼلمحبثمععني،تلفل معلعى مأصالمسن مصدر مطلمربور مأن معن ماظرشم وسؾى

ماظـظ معنمخالهلا مصقه،وؼؿقّلر ماٌوضوساتماٌؼرتحة موتطوره،وعؼارغة ميفممشوظقؿه ماٌضؿونمتارة مإدي مر
صنغهمالمميؽنماخؿزالمأحباثمػذاماظعددميفمزلمموتارةمأخرىميفمتراطقؾهمودؼـاعقؿهماىدظقةماظػاسؾة،

مدقاقمعغؾق.
ماظصؾةم مأن ماغػؿاحا،ذظك مأطـر ماظـالثة ماحملاور مبني ماظؿداخل معلؿوى مؼؽون مأن محرصـا وضد

ماظ ماظلقاقماظؿارخيي،اظؾارزة/اًػقةماظيتمدبرتقمأحباثمػذا اظلقاديمماإلضؾقؿي،معددمجيؿعمبقـفا
مثؼاصقة،مواإلؼدؼوظوجي، علؿؾفؿةممصفيمحصقؾةمصؽرؼةمتمدسمًطابمؼرعيمإديموضعمعورصوظوجقة

ظذظكمتؿفؾىماظـصوصماٌكؿارةميفمذؽلمغلقجمعنممعنماظرتدؾاتماظؿارخيقةمواظدؼـقةمواظػؽرؼةماظعؿقؼة.
ماٌؿشابؽة، ماظـؼايفمواظؿارخييماظذيمرؾعؿهمآثارماظشعوبموػيميفمسؿوعفامهماظؼضاؼا قلمسؾىمتراثـا

مظػرتاتمروؼؾة، مودواحؾه مأراضقه ماظيتمماظيتمتداوظتمسؾىماحؿالل ماظؿقوالتماظعؿقؼة مإدي باإلضاصة
مسرصفاماجملؿؿعماىزائريماٌعاصرمسؾىماٌلؿوىماظلقاديمواالضؿصاديمواالجؿؿاسيموحؿىماظعؿراغي.
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مبا مخؾقق معـلمػذا معنمررفماظؾاحـنيماىاععقنيموعنمررفماهلقؽاتمإنمإنازا مواظدسم ٌؾارطة
 إغهمظؾـةمتضافمألداسمصرحماظؾقثماظعؾؿيميفماىزائر.مظؽيمؼؿممضؿانمادؿؿرارهموتطوره.ماٌعـقة،

 عبد القادر شرشار


