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وزير آلتصصال ،آلناطق آلرسصمي باسصم آ◊كومة عمار بلحيمر لـ «آلشصعب ويكاند»:

لن نقبل بأاي تشسويه يطال صسورة ا÷زائر

جرآد من باتنة:

^ ‡ـ ـ ـارسسات فاسس ـ ـدة حول ـ ـت مؤوسسسسـ ـ ـات اإلع ـ ـÓم إا ¤مكات ـ ـ ـب لسستقبـ ـ ـال أاظرفـ ـ ـة اإلشسهـ ـ ـار العم ـ ـومي
^ لن ُيسسمح بالنشساط ‘ حقل اإلع ـÓم إال للمهني ^ Úالوثيقة الدسستورية –مي الصسحفي من أاي اسستغÓل أاو توظيف

تصصويرﬁ :مد آيت قاسصي

يوؤكد وزير آلتصصال آلناطق آلرسصمي باسصم آ◊كومة
عمار بلحيمر ‘ ،حوآر خصّض به «آلشصعب ويكاند» ،آأن
آلحتفال باليوم آلوطني للصصحافة ،ياأتي هذه آلسصنة
‘ ظ-روف خ-اصص-ة ت-ت-زآم-ن وف-ت-ح آل-ع-دي-د من آلورشصات
لبناء آ÷زآئر آ÷ديدة ،وعلى رآأسصها مشصروع تعديل
آلدسصتور.
وآأف -اد آل -وزي -ر آأن مسص -ار آإصص Ó-ح آل -ق -ط -اع ي-ه-دف آإ¤
آÿروج Ãخ -ط -ط ي -وؤسصسض لإع Ó-م ج-زآئ-ري ي-رق-ى آإ¤
آŸسص -ت -وى آل -ع -اŸي .وآأك -د آ◊رصض ع -ل -ى آل -تصص-دي ل-ك-ل
تشصويه يطال صصورة آ÷زآئر ،خاصصة من قبل آلإعÓم
آلأجنبي آلذي يبث آأشصياء غ Òبريئة..

أاول نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوفمÈ
مرجعي ـ ـة ا÷زائ ـ ـر
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بعد أآن حّددت آلوزآرة شصروط وكيفيات آللتحاق بها

آلÈوفيسصـــور نذيـــــر طّيــــار :

لقسصام آلتحضصÒية
ح-ددت وزآرة آلÎب-ي-ة آل-وط-ن-ي-ة ك-ي-ف-ي-ات تسص-ج-ي-ل أآطفال آ أ
وهم أآك Ìمن  ٥00أآلف تلميذ وشصروط آلتحاقهم Ãقاعد آلدرآسصة يوم  ١٥نوفمÈ
لقسصام بسصبب جائحة كورونا.
آŸقبل ،ردآ على إآشصاعات حول إآلغاء هذه آ أ

صصدر مؤوخرآ للباحث نذير طّيار مقالن ‘ آلرياضصيات
لول عن آلعÓج آلكيميائي للسصرطان
ÃجÓت ﬁكمة .آ أ
(بالتعاون مع عبد آللطيف بالطيب) وآلثا Êعن آÿليل آبن
أآح-م-د م-ب-ت-ك-ر ع-ل-م آل-ع-روضض وي-ت-ن-اول ع-بقريته ‘ ميزآن
آلرياضصيات آŸعاصصرة.
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أجتماع ألدورة ألعادية Û 33لسس وزرأء ألنقل ألعرب

أŸدير ألعام للجمارك ،نورألدين خالدي:

ها Êيقّدم أقÎأحات لتطوير منظومة ألقطاع أإ’قليمية

«ألدفع أ’جل» Ÿوأجهة مشسكلة تضسخيم ألفوأتÒ
أك-د أŸدي-ر أل-ع-ام ل-ل-ج-م-ارك ،ن-ور ألدين
خالدي ،أمسس ،با÷زأئر ،أن وسسيلة ألدفع
’أجل ،ألتي يقÎحها مشسروع قانون أŸالية
لسس -ن -ة  ،٢٠٢١ك -ت -دب Òل -ت-ن-ظ-ي-م ع-م-ل-ي-ات
أ’سس- -تÒأد ،سس- -تسس- -م -ح ب -ا◊د م -ن ظ -اه -رة
تضسخيم ألفوأت« Òبشسكل كب.»Ò
اأوضسح خالدي ،خÓل جلسسة اسستماع اأمام ÷نة
اŸال -ي -ة واŸي -زان-ي-ة ل-ل-م-ج-لسس الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي
ﬂصسصسة Ÿناقشسة ا’أحكام ا÷مركية Ÿشسروع
القانون ،باأن «هذا ا’قÎاح جاء بعد دراسسة من
طرف ÷نة عمل متخصسصسة ’إدارة ا÷مارك من
اجل وضسع حد لظاهرة تضسخيم الفوات Òوالتي تتم
بشسكل ‡نهج وتكبد ا’قتصساد الوطني خسسائر
باأرقام تقشسعر لها ا’أبدان».
وي -تضس-م-ن مشس-روع ق-ان-ون اŸال-ي-ة  2021مادة
تفرضس اللجوء ا ¤الدفع اŸسسمى «’أجل» للدفع
مقابل عمليات ا’سستÒاد وذلك  30يوما ابتداء
من تاريخ اإرسسال البضسائع.
ويسس -ت -ث -ن -ي ه -ذا ا’إج-راء ع-م-ل-ي-ات ا’سس-تÒاد
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-اŸواد ا’سسÎات-ي-ج-ي-ة وال-غ-ذائية ذات
ا’سس - -ت - -ه Ó- -ك ال - -واسس - -ع واŸواد ذات ال - -ط- -اب- -ع
ا’سس - -ت - -ع - -ج- -ا‹ لÓ- -ق- -تصس- -اد ال- -وط- -ن- -ي واŸواد
اŸسس- -ت- -وردة م -ن ط -رف اŸوؤسسسس -ات اأو ا’دارات
ال- -ت -اب -ع -ة ل -ل -دول -ة وت -لك اŸسس -ت -وردة م -ن ط -رف
اŸوؤسسسسات ا’قتصسادية العمومية.
وي- -ه- -دف ه -ذا ا’إج -راء ،ا ¤م -راق -ب -ة اأفضس -ل
ل -ت -ح -وي -ل روؤوسس ا’أم -وال ا ¤اÿارج م -ن خ Ó-ل
–ديد مدة زمنية دنيا للتحويل الفعلي للمبالغ
اŸسس- -ت- -ح- -ق- -ة ل- -ل- -م -وردي -ن وه -و م -ا Áك -ن اإدارة
ا÷مارك من التحقق من القيمة اŸصسرح بها قبل
–ويل مبلغ الفوات Òبالعملة الصسعبة من طرف
البنوك ،بحسسب شسروح السسيد خالدي.
وÁث -ل ه -ذا ا’إج -راء «ح  Ó-ل -ه ‚اع -ة ك-بÒة،
ح -يث سس -ي -خ-فضس بشس-ك-ل ك-ب Òم-ن ح-ج-م ظ-اه-رة
تضسخيم الفوات ،»Òيضسيف اŸدير العام ،الذي اأكد
ب-اأن ا’ج-راء سس-ي-ت-دع-م ق-ري-ب-ا ب-ح-ل-ول اخ-رى م-ن

شسارك وزير ألنقل ،لزهر ها ،Êأمسس ،ع Èتقنية ألتحاضسر أŸرئي عن بعد ‘ ،أجتماع ألدور ألعادية Û 33لسس وزرأء ألنقل
ألعرب ،حيث قدم جملة من أ’قÎأحات ألرأمية لتطوير منظومة ألنقل ألعربية ،بحسسب ما جاء ‘ بيان للوزأرة.
قدم الوزير كلمة تطرق من خÓلها إا¤
اÿط -وط ال -ع -ريضس -ة لÈن -ام -ج ا◊ك-وم-ة ‘
›ال ال -ن -ق -ل ،ت -ن -ف -ي -ذا ل -ت-وج-ي-ه-ات رئ-يسس
ا÷مهورية السسيد عبد اÛيد تبون ‘ ،ظل
ا÷زائر ا÷ديدة ،بحسسب ما جاء ‘ البيان.
وبهذه اŸناسسبة ،ذكر الوزير بدور ا÷زائر
ال -ف -ع -ال م -ن خ Ó-ل مسس -اه -م -ات -ه -ا ال -ف -ن -ي-ة
والسس- -ي- -اسس- -ي- -ة ‘ ت -دع -ي -م ا÷ه -د ال -ع -رب -ي
اŸشسÎك ،الهادف إا ¤إانشساء إاطار تعاوÊ
ديناميكي للنهوضس بتنمية قطاع النقل بÚ
’عضساء ‘ ا÷امعة العربية.
البلدان ا أ
’طار ،عرضس أاهم ا’‚ازات
و‘ هذا ا إ
ال -ت -ي ح -ق -ق -ت -ه -ا ا÷زائ -ر ‘ ›ال ال -ن -ق -ل
Ãخ- -ت -ل -ف أا‰اط -ه ،مشسÒا إا ¤أان ك -ل ه -ذه
اŸشساريع أاخذت بع Úا’عتبار البعد العربي
’قليمي.
وا إ
كما قدم الوزير ›موعة من ا’قÎاحات
التي تصسب ‘ مسسار تطوير منظومة النقل
ال-ع-رب-ي-ة وم-ن ب-ي-ن-ه-ا إا‚از خ-ري-ط-ة موحدة
للخط العابر الذي سسوف Áكن من الربط
ب Úال -دول ال-ع-رب-ي-ة وف-ق م-ق-اي-يسس وم-ع-ايÒ
’دارية لتسسهيل
’جراءات ا إ
موحدة تبسسط ا إ

ا◊ركية وتكثيف التباد’ت.
ك -م -ا تشس -م -ل ه -ذه ا’قÎاح -ات ،ت -ك-ث-ي-ف
ا÷ه - -ود م - -ن أاج- -ل ا◊د م- -ن آاف- -ة ح- -وادث
اŸرور ع- - - -ن ط- - - -ري- - - -ق ت- - - -ب - - -ادل اÈÿات
’م-ك-ان-ات وتشس-ج-ي-ع
واŸع-ل-وم-ات وت-نسس-ي-ق ا إ
النقل البحري ما ب Úالدول العربية ،باعتماد
رؤوية مند›ة وشساملة لشسبكة النقل والعمل
على تدعيم النقل البحري واŸوانئ.
وتشسمل كذلك “ك Úبلدان اŸنطقة من

تطوير وإاقامة منصسات لوجيسستية تسستجيب
’حÎاف-ي-ة وال-ن-ج-اع-ة ا’قتصسادية،
Ÿع-اي Òا إ
ل Ó-سس-ت-ف-ادة م-ن م-ب-ادرة ا◊زام ا’ق-تصس-ادي
ل -ط -ري -ق ا◊ري -ر وط -ري -ق ا◊ري -ر ال-ب-ح-ري
للقرن  21والتي تعد ا÷زائر أاحد أاطرافها.
كما اقÎح السسيد ها Êإايجاد طرق وآاليات
ناجعة لتمويل ومرافقة اŸشساريع الداخلة ‘
’ط- -ار Ãا ي- -ت -م -اشس -ى م -ع إام -ك -ان -ات
ه- -ذا ا إ
وخصسوصسيات كل بلد ،بحسسب بيان الوزارة.

بعد أن حددت ألوزأرة شسروط وكيفيات أ’لتحاق بها

 500أألف تلميذ يلتحقون باأ’قسسام ألتحضسÒية منتصسف نوفمÈ
ح- -ددت وزأرة ألÎب- -ي- -ة أل- -وط- -ن- -ي- -ة
’قسس -ام
ك- -ي- -ف- -ي- -ات تسس- -ج- -ي- -ل أط- -ف -ال أ أ
أل -ت -حضسÒي -ة وه -م أك Ìم -ن  ٥٠٠ألف
ت -ل -م -ي -ذ وشس -روط أل -ت -ح -اق -ه -م Ãق -اع-د
أل -درأسس -ة ي -وم  ١٥ن -وف -م ÈأŸق-ب-ل ،ردأ
’قسسام
على إأشساعات حول إألغاء هذه أ أ
بسسبب جائحة كورونا.
خالدة بن تركي
أاث -ارت قضس -ي -ة إال-غ-اء اأ’قسس-ام ال-ت-حضسÒي-ة
ال- -ك- -ث Òم- -ن ا÷دل ،ب- -ع- -د ت -داول ا ÈÿعÈ
منصسات التواصسل ا’جتماعي ،لتخرج الوزارة
وت-ع-ل-ن ع-ن ال-ف-ئ-ات اŸع-ن-ي-ة ب-ال-تسسجيل ،وهم
اŸولودون ب 1 Úجانفي ا 31 ¤ديسسم،2015 È
حيث يكون التسسجيل حسسب تاريخ اŸيÓد ‘
ح -دود اŸق -اع -د ال -ب -ي -داغ -وج -ي -ة اŸت -وف-رة،
ل-ت-ط-م-ئ-ن ب-ذلك أاول-ي-اء ال-تÓ-م-ي-ذ ال-ذين نادوا

ب- -ف- -ت- -ح أاقسس- -ام ال- -ت- -حضسÒي ‘ ال- -ك- -ث Òم -ن
الو’يات .وح- -ددت وزارة الÎب -ي -ة ،ب -حسسب
ال -ب -ي -ان ،ال -ذي –وز «الشس -عب» نسس -خ -ة م -ن-ه،
شسروط فتح أاقسسام التحضسÒي والتي تتعلق
بتوفر ا◊جرة الدراسسية واأ’سستاذ اŸؤوطر أاو
اŸرب - -ي - -ة و’ ي- -تسس- -بب ف- -ت- -ح قسس- -م الÎب- -ي- -ة
التحضسÒية ‘ طلب منصسب ما‹ إاضسا‘ أاو
ت- - -غ- - -ي‰ ‘ Òط سس ÒاŸدرسس- - -ة
ا’بتدائية من نظام الدوام الواحد
ا ¤ن -ظ -ام ال -دوام ،Úم-ع ت-ن-ظ-ي-م
الدراسسة ‘ اأ’قسسام التحضسرية،
ح - -يث ي- -ك- -ون ع- -دد اأ’ط- -ف- -ال ’
يتجاوز  20تلميذا وأاي Œاوز للعدد يفرضس
تقسسيمه إا ¤فوج ،Úبحيث يدرسس كل فوج
فرعي بالتناوب.
وشسددت الوزارة ،بحسسب ذات الوثيقة ،على
تأاط Òأاقسسام الÎبية التحضسÒية من أاسساتذة

ال -ت-ع-ل-ي-م ا’ب-ت-دائ-ي وذلك لضس-م-ان ج-م-ل-ة م-ن
اŸواصس -ف -ات ل -دى اأ’سس -ات-ذة ،ت-ت-ع-ل-ق ب-اŸي-ل
وا’سستعداد للعمل مع اأ’طفال ،القدرة على
–مل نشساط اأ’طفال الصسغار وحركيتهم ،مع
القدرة على التحكم ‘ تقنيات تنشسيط قسسم
الÎب-ي-ة ال-ت-حضسÒي-ة وا’سس-ت-ف-ادة م-ن عمليات
ت -ك -وي -ن -ي -ة خ-اصس-ة ب-الÎب-ي-ة ال-ت-حضسÒي-ة ،م-ع
التأاكيد على الرعاية الصسحية.
و‘ شس- -ق ال -رع -اي -ة الصس -ح -ي -ة،
ح -رصست ال -وزارة ع -ل -ى اسس -ت -ف-ادة
اأ’ط- -ف- -ال م- -ن ه- -ذا ا◊ق قصس- -د
ال -كشس-ف ع-ن ك-ل أاشس-ك-ال اإ’ع-اق-ة
ا◊سس -ي-ة وا◊رك-ي-ة أاو ال-ع-ق-ل-ي-ة وال-ع-م-ل ع-ل-ى
م-ع-ا÷ت-ه-ا م-ب-ك-را ،م-ع ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ضسرورة
إايÓء عناية خاصسة أ’قسسام التحضسÒي والعمل
ع -ل -ى ت -وسس -ي -ع -ه -ا ك -ل -م -ا سس -م -حت ال -ظ -روف
التنظيمية بذلك.

ألتضسخم ألسسنوي ‘ أ÷زأئر بلغ ٪2
بلغ معدل التضسخم السسنوي ‘ ا÷زائر ‘ ٪2
ن -ه -اي -ة شس -ه-ر سس-ب-ت-م ÈاŸاضس-ي ،ب-حسسب م-ا ع-ل-م،
Óحصسائيات.
أامسس ،من الديوان الوطني ل إ
وأاوضس- - -ح ذات اŸصس- - -در ،أان ت- - -ط- - -ور أاسس - -ع - -ار
ا’سستهÓك بوتÒة سسنوية إا ¤شسهر سسبتم،2020 È
Áثل متوسسط معدل التضسخم السسنوي اÙسسوب
مع مراعاة  12شسهرا من شسهر أاكتوبر  2019إا¤

خارطة طريق ’سستئناف نشساط زرأعة ألكلى
تناول ا’جتماع الذي ترأاسسه ،أامسس ،با÷زائر
ال- -ع- -اصس- -م- -ة ،وزي- -ر الصس- -ح- -ة والسس- -ك- -ان وإاصس Ó-ح
اŸسس -تشس -ف -ي -ات ع-ب-د ال-رح-م-ان ب-ن ب-وزي-دÃ ،ع-ي-ة
ال-وزي-ر اŸن-ت-دب اŸك-ل-ف ب-إاصسÓ-ح اŸسس-تشس-ف-ي-ات
مصسباح إاسسماعيل ،عرضس خارطة طريق ’سستئناف
نشس -اط -ات ال -وك -ال -ة ال -وط-ن-ي-ة ل-زرع اأ’عضس-اء وك-ذا
ﬂط -ط ب -رن -ام -ج اع -ت -م -اد اŸنصس -ة اإ’ل -كÎون -ي-ة
لرقمنة اŸواعيد للتداوي با’أشسعة.
وذكر بيان لوزارة الصسحة ،أان هذا ا’جتماع
الذي عرف حضسور إاطارات ا’دارة اŸركزية يدخل
«‘ إاط -ار Œسس -ي -د ال -ت -وج-ي-ه-ات ال-رام-ي-ة إا ¤رف-ع
مسس -ت -وى ال -ت -ك -ف -ل ب -اŸواط -ن Úو–سس Úال-رع-اي-ة
الصسحية ‘ ظل ا’سسÎاتيجية الصسحية ا÷ديدة
وت -ع -زي-ز ال-ط-اق-ات وال-ق-درات ال-وط-ن-ي-ة ‘ شس-ق-ه-ا

أأك Ìمن  71أألف تلميذ يلتحقون بابتدأئيات عنابة

عنابة :هدى بوعطيح
أاشسرف وا‹ عنابة جمال الدين برÁي ،رفقة
السسلطات اÙلية واŸدنية ،على افتتاح اŸوسسم
ال -دراسس-ي  2021- 2020م-ن اب-ت-دائ-ي-ة اÛاه-د
الراحل «سسيلة بوجمعة» Ãنطقة الظل ا◊روشسي
ب- -ب- -ل- -دي -ة ع Úال -ب -اردة ،ح -يث وق -ف ال -وا‹ ع -ل -ى
ال-ظ-روف ال-ت-ي “ت ت-ه-ي-ئ-ت-ه-ا’ ،سس-يما الÈوتوكول
الصس -ح -ي وال -ت -داب Òا’حÎازي-ة اŸت-خ-ذة ل-ت-ف-ادي
ان-ت-ق-ال ال-ع-دوى ،ك-م-ا ت-ف-ق-د اŸط-اع-م اŸدرسسية،

يومية وطنية إأخبارية تصسدر عن أŸؤوسسسسة ألعمومية
أ’قتصسادية(شسركة ذأت أسسهم)
رأسس مالها أ’جتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39شسارع ألشسهدأء ألجزأئر

’لكÎو:Ê
’لكÎو/ contact@echaab.dz :ÊأŸوقع أ إ
ألÈيد أ إ

ألتحرير

أمانة ألمديرية ألعامة

ألتحرير٠٢3 ٤٦ ٩١ ٨٧ :
ألفاكسس٠٢3 ٤٦ ٩١ ٧٩ :
’دأرة وألمالية
أ إ

www.echaab.dz

ألهاتف٠٢3 ٤٦٩١ ٨٠ :
ألفاكسس٠٢3 ٤٦٩١ ٧٧ :

(021) 60.70.40

سسبتم 2020 Èمقارنة بالفÎة اŸمتدة من شسهر
أاكتوبر  2018إا ¤سسبتم.2019 È
ك -م -ا أاشس -ار ال -دي -وان ،إا ¤أان ال -ت-ب-اي-ن الشس-ه-ري
أ’سس -ع -ار ا’سس -ت -ه Ó-ك ال -ذي Áث -ل ت -ط -ور م -ؤوشس -ر
اأ’سس -ع -ار ‘ شس -ه -ر سس-ب-ت-م 2020 Èم-ق-ارنة بشسهر
أاغسسطسس اŸاضسي ،سسجل ارتفاعا Ãقدار .٪1.1

’شسعة
رقمنة موأعيد ألتدأوي با أ

‘ ظروف عادية ميزها ألتطبيق ألصسارم للÈوتوكول

أل -ت-ح-ق ب-و’ي-ة ع-ن-اب-ة أك Ìم-ن  ٧١ألف
ت-ل-م-ي-ذ ب-اŸدأرسس أ’ب-ت-دأئية ،وسسط ظروف
ع- - -ادي - -ة ،م - -ي - -زه - -ا أل - -ت - -ط - -ب - -ي - -ق ألصس - -ارم
للÈوتوكول ألصسحي ،وأ’عتماد على نظام
ألتفويج Ãعدل  ١٨تلميذأ ‘ ألفوج ألوأحد،
ل -ت-ف-ادي أن-تشس-ار فÒوسس ك-وف-ي-د ١٩-دأخل
أŸؤوسسسس - -ات ألÎب - -وي- -ة ،ح- -يث ي- -ت- -م أت- -خ- -اذ
أ◊ي -ط -ة وأ◊ذر بصس -ف -ة أسس -ت -ث-ن-ائ-ي-ة ه-ذه
ألسس- -ن- -ة ،خ- -وف- -ا م- -ن أن- -تشس- -ار أل -وب -اء وسس -ط
أل-تÓ-م-ي-ذ ،وع-م-ال ألÎبية ،ولضسمان موسسم
درأسسي ناجح.

خÓل نظام اعÓم ا÷مارك الذي ينجز حاليا
بالشسراكة مع الكوري.Ú
وفضس  Ó-ع -ن دوره ‘ ت -ع -زي -ز اŸراق -ب -ة ،ف -اإن
ا’إج - -راء اŸقÎح سس- -يسس- -م- -ح ب- -ح- -م- -اي- -ة اأع- -وان
ا÷م -ارك ال -ذي -ن ذهب ب -عضس -ه -م ضس-ح-ي-ة ل-ب-عضس
اŸمارسسات غ Òالنزيهة ‘ التجارة اÿارجية،
بحسسب اŸدير العام.
غ Òان هذا ا’إجراء قابل للتحسس’ ،Úسسيما
ف -ي -م -ا ت -ع -ل-ق Ãدة ال-دف-ع Ãا Áك-ن م-ن م-راع-اة
ظروف الشسحن ،وفقا للسسيد خالدي الذي عÈ
ع -ن اسس -ت -ع -داده ل -ل -ق -ي -ام ب -ك -ل ت -ع -دي -ل ضس-روري
مسستقب Óاإذا تب Úوجود خلل ما.
اأما فيما يتعلق باŸادة اŸقÎحة ‘ اŸشسروع
والتي –دد قيمة البضسائع اŸصسرح بها من قبل
اŸسس-اف-ري-ن اŸوج-ه-ة ’سس-ت-ع-م-الهم الشسخصسي اأو
العائلي بـ 50األف دج ،ذكر خالدي باأنه يهدف
اأسس- -اسس -ا ا ¤ا◊د م -ن ظ -اه -رة اسس -تÒاد بضس -ائ -ع
ل -ب -ي -ع -ه -ا ’ح -ق -ا و“ري-ره-ا ك-اأغ-راضس شس-خصس-ي-ة
للسسفر.
واأقر باأن اŸبلغ اŸقÎح ‘ مشسروع قانون
اŸال- -ي- -ة ي- -ف -وق ال -ق -ي -م -ة اŸع -م -ول ب -ه -ا ‘ دول
اŸنطقة ،على غرار دول ا’–اد ا’أوروبي التي
–دده بـ 45اأورو.
غ Òاأنه اأكد اأن هذا ا’جراء لن يغ ÒالكثÒ
بالنسسبة للمسسافرين ،حيث انه يخصس الداخلÚ
للÎاب الوطني فقط وليسس اŸغادرين ،كما انه ’
ي -خصس ا’أغ -راضس الشس -خصس -ي -ة اŸسس-ت-ث-ن-اة وال-ت-ي
ت -تضس -م -ن ق -ائ -م -ة واسس -ع -ة م -ن اŸواد م -ن ب-ي-ن-ه-ا
اÓŸبسس والعطور والهاتف النقال.
وخ Ó-ل ه -ذه ا÷لسس -ة ،ال -ت -ي ت -راأسس -ه-ا اأح-م-د
زغ -دار ،رئ -يسس ال -ل -ج -ن -ة ،ث -م-ن ال-ن-واب ا’أعضس-اء
ا’ج -راءات ا÷م -رك -ي -ة ال -ت -ي تضس -م -ن -ه-ا مشس-روع
القانون والتي ترمي ا ¤ترقية ا’إنتاج الوطني
وتشس-ج-ي-ع ا’سس-ت-ث-م-ار وت-ع-زي-ز ال-رق-اب-ة وم-كافحة
الغشس Ãختلف اأشسكاله’ ،سسيما التحويÓت غÒ
الشسرعية لروؤوسس ا’أموال.

‘ نهاية سسبتم ÈأŸاضسي

أطفال ألتوحد يطالبون
با◊ق ‘ ألتعليم

مؤوكدا على تخصسيصس أاظرفة مالية لضسمان وجبات
سساخنة للتÓميذ ،فضس Óعن إاشسرافه على عملية
ت -وزي -ع «اÙف -ظ -ة اŸدرسس -ي -ة» ع -ل -ى ع -ي -ن -ة م -ن
التÓميذ اŸعوزين.ووقفت «الشسعب» على الدخول
اŸدرسس - -ي ب - -و’ي - -ة ع - -ن- -اب- -ة ،ح- -يث زارت ب- -عضس
ا’ب-ت-دائ-ي-ات ال-ت-ي أاب-انت ع-ن اسس-ت-ع-داده-ا ال-كامل
’سس -ت -ق -ب -ال ال -ت Ó-م -ي -ذ ‘ ظ -روف حسس-ن-ة ،وسس-ط
إاجراءات وقائية صسارمة ،وحرصسها على سسÓمة
ا÷م -ي -ع ،م -ن خ Ó-ل إاج -ب-اري-ة ارت-داء ال-ك-م-ام-ات،
اسستخدام اŸعقم وŒسسيد التبادل ا÷سسدي.
ويعمل جميع اأ’سساتذة على أان تكون انطÓقة
اŸوسسم الدراسسي ناجحة ،من خ Óتأاط ÒالتÓميذ،
والتحسسيسس ‘ كل مرة بخطورة الوباء حتى ’ يتم
تسسجيل أاي تهاون ‘ الوسسط اŸدرسسي ،سسواء من
قبل التÓميذ أاو اأ’سساتذة ،وأان يكون ا÷ميع على
قدر من الوعي Ûابهة الفÒوسس القاتل ،مؤوكدين
أانهم سسيسسهرون على توفﬂ Òتلف اإ’مكانات التي
تسساعد التلميذ على التفوق ‘ دراسسته من جهة،
و–قيق موسسم دراسسي ناجح بو’ية عنابة من جهة
أاخرى’ ،سسيما ‘ هذا الظرف ا’سستثنائي الذي
“ر ب- -ه ا÷زائ- -ر.و’ح -ظت «الشس -عب» ،م -ن خ Ó-ل

çóM

زيارتنا اŸيدانية لبعضس ا’بتدائيات ،الوعي الكبÒ
الذي –لى به اŸتمدرسسون ،وعلى وجه اÿصسوصس
م -ن ال -ت -ح -ق م -ن -ه -م أ’ول م -رة Ãق-اع-د ال-دراسس-ة،
وإادراك- -ه- -م Ÿدى خ- -ط -ورة ال -وب -اء ال -ذي ي -ت -ط -لب
ا◊رصس ع-ل-ى ا’ل-ت-زام ب-ال-وق-اي-ة وات-ب-اع ت-ع-ل-ي-م-ات
اأ’سساتذة وتطبيقها أ’جل سسÓمتهم وبأان ’ يكونوا
سسببا ‘ انتشسار الفÒوسس ‘ الوسسط اŸدرسسي.

اÿاصس ب -ال -وك -ال -ة ال -وط -ن -ي-ة ل-زرع اأ’عضس-اء ال-ت-ي
تتضسمن خارطة طريق ’سستئناف نشساطاتها».
ويتم من خÓل ذلك -كما أاوضسح البيان ذاته-
«اسستئناف نشساط زراعة الكلى على مسستوى مصسالح
زراعة اأ’عضساء التي انخفضس أاو توقف نشساطها
خ Ó-ل فÎة ك -وف-ي-د ،19-وت -ع-زي-ز ال-ف-رق ال-ط-ب-ي-ة،
وت-رق-ي-ة ت-ك-وي-ن ال-ف-رق ال-ط-ب-ي-ة وشس-ب-ه ال-طبية ،إا¤
ج -انب ت -ط -وي -ر رق -م -ن -ة م-ل-ف زرع اأ’عضس-اء وك-ذا
دراسسة اÈÿة ‘ مرحلتها اأ’خÒة إ’طÓق نشساط
نزع القرنية باŸسستشسفى ا÷امعي مصسطفى باشسا
وإانشساء بنك القرنية».
كما ” خÓل هذا ا’جتماع« ،عرضس ﬂطط
ب -رن -ام -ج اع -ت -م -اد اŸنصس -ة اإ’ل -كÎون -ي -ة ل-رق-م-ن-ة
اŸواعيد للتداوي باأ’شسعة» ،يضسيف بيان الوزارة.

‘ أجوأء ميزها تقيّد بإاجرأءأت ألوقاية

 145أألف تلميذ يلتحقون باŸدأرسس أ’بتدأئية Ãعسسكر
أل-ت-ح-ق تÓ-م-ي-ذ أل-ط-ور أ’ب-ت-دأئ-ي ،أمسس ،ب-و’ي-ة م-عسس-كر ،على
غرأر باقي و’يات ألوطنÃ ،قاعد ألدرأسسة ‘ ،أجوأء أحتفالية
بهيجة ،أك Ìما ميزها فرحة ألتÓميذ بالعودة إأ ¤مدأرسسهم ،بعد
عطلة أجبارية دأمت أشسهرأ.
معسسكر :أم أ.Òÿسس
“يز الدخول اŸدرسسي للطور ا’بتدائي Ãعسسكر ،بتنفيذ واسسع إ’جراءات
الوقاية الصسحية والتباعد ا÷سسدي ،ضسمن بروتوكول صسحي شسارك ‘ تنفيذه
إاطارات قطاع الÎبية وا◊ركة ا÷معوية ،بالتنسسيق مع ا÷ماعات اÙلية،

ألرئيسس أŸدير ألعام
مسسؤوول ألنشسر

مصسطفى هميسسي
رئيسس ألتحرير

مرزأق صسيادي

حيث لوحظ التزام تام ‘ تنفيذ إاجراءات الوقاية ع Èتراب الو’ية ‘ ،اليوم
اأ’ول من الدخول اŸدرسسي ،على أان يسستمر ا’لتزام به بذات الصسرامة
والفعالية.
‘ ذات السسياق ،عبّر مدير الÎبية Ÿعسسكر ،يحيى بشسÓغم ،عن جاهزية
القطاع إ’‚اح الدخول اŸدرسسي ،الذي يأاتي ‘ ظروف صسحية اسستثنائية،
موضسحا أان مسسؤوولية كبÒة تقع على اأ’سسرة واأ’ولياء من أاجل التزام أاكÈ
بالÈوتوكول الصسحي ،ومنه اŸسساهمة ‘ وقاية التÓميذ من تفشسي الفÒوسس،
موؤكدا أان ا÷ماعة الÎبوية وا÷ماعات اÙلية› ،ندة من أاجل رفع –دي
الدخول اŸدرسسي ‘ هذه الظروف الصسحية ا’سستثنائية ،ضسمن مهمة عظيمة
تضسطلع بها اŸدرسسة ،على الصسعيد ا’جتماعي والÎبوي وا◊ضساري.

إ’ع ـÓناتكـم أتصسل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
أŸقـــا’ت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسســــل أوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإأ ¤أصسحابها نشسرت أو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

’شسهار
أŸؤوسسسسة ألوطنية للنشسر وأ إ
 ١شسارع باسستور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات ألتالية:ألوسسط :مطبعة  S.I.Aألغرب :شسركة ألطباعة  S.I.Oألشسرق :شسركة ألطباعة  S.I.Eألجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

أÿميسس  ٢٢أكتوبر ٢٠٢٠م أŸوأفق لـ  ٠٥ربيع أ’أول  ١٤٤٢هـ

ألعدد 18386

info@ech-chaab.com www.ech-chaab.com
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إاثر وفاة ششقيقه

ألرئيسس تبون يعزي مسشتششاره عبد أ◊فيظ عÓهم
ب -عث رئ -يسس ا÷م-ه-وري-ة ،ع-ب-د اÛي-د ت-ب-ون،
ب -رسش -ال -ة ت -ع -زي -ة إا ¤مسش-تشش-اره ،ع-ب-د ا◊ف-ي-ظ
عÓهم ،و÷ميع أافراد عائلته إاثر وفاة ششقيقه،
حسشب م - - -ا أاف - - -اد ب - - -ه ،أامسس ،ب - - -ي- - -ان ل- - -رئ- - -اسش- - -ة
ا÷مهورية.
ج -اء ‘ ال -ب -ي -ان« :إاث -ر وف -اة شص-ق-ي-ق مسص-تشص-ار رئ-يسس

فكرة..

ا÷م- -ه- -وري- -ة ،ع- -ب- -د ا◊ف- -ي- -ظ عÓ- -ه- -م ،ب- -عث رئ -يسس
ا÷م-ه-وري-ة السص-ي-د ع-ب-د اÛي-د ت-ب-ون ،ب-رسص-ال-ة ت-ع-زي-ة
ومواسصاة إا ¤اŸسصتشصار ،و÷ميع أافراد عائلة اŸرحوم،
متضصرعا فيها إا ¤اŸو ¤عز وجل أان يتغمد الفقيد
بواسصع رحمته ويسصكنه فسصيح جناته ويلهم ذويه جميل
الصص Èوالسصلوان».

لول:
أاعطى إاششارة انطÓق اŸوسشم الدراسشي ،الوزير ا أ

ألدولة عازمة على إأعادة أ’عتبار Ÿهن ألصشحة

لول ع-ب-د ال-ع-زي-ز
أاع-ط-ى ال-وزي-ر ا أ
جراد ‘ ،مسشتهل زيارة العمل والتفقد
ال -ت -ي ق -ادت-ه إا ¤ولي-ة ب-ات-ن-ة ،أامسس،
إاششارة انطÓق اŸوسشم الدراسشي /2020
 2021م -ن اŸدرسش -ة الب-ت-دائ-ي-ة ع-ب-د
لخضشري بعاصشمة الولية.
الرحمن ا أ
تلقى الوزير األول الذي طاف Ãختلف
ح- -ج- -رات ه- -ذه اŸدرسص- -ة ،شص- -روح -ا ح -ول
الدخول اŸدرسصي بعاصصمة األوراسس الذي
هيأات له إادارة القطاع ﬁليا كل الÎتيبات
الÓزمة ليكون آامنا وصصحيا لتÓميذ الطور
البتدائي كمرحلة أاو ¤البالغ عددهم أازيد
م- -ن 180.329ت-ل-م-ي-ذ م-ن-ه-م  32.276تلميذ
جديد موزع Úعلى  658مدرسصة ابتدائية ع Èالولية  3منها
اسصتلمت حديثا.
وباŸناسصبة ،شصّدد جراد على أاهمية احÎام جميع التدابÒ
الوقائية من فÒوسس كورونا مناشصدا األولياء مسصاعدة األطقم
الÎبوية للحفاظ على صصحة التÓميذ ‘ هذه اŸرحلة.
واسصتنادا Ÿدير الÎبية بولية باتنة ،جمال بلقاضصي ،أاعطى
الوزير األول لدى معاينة حجرة دراسصية ›هزة إاشصارة انطÓق
Œربة الكتاب الرقمي .وأاشصرف جراد الذي كان Ãعية وفد
وزاري هام ،على إاعطاء إاشصارة انطÓق اŸوسصم الدراسصي لفئة
ذوي الحتياجات اÿاصصة انطÓقا من مدرسصة صصغار الصصم–
البكم.

 ..ويششّدد على تعميم أسشتعمال أأ’لوأح أإ’لكÎونية
‘ أŸدأرسس

وأاوضصح الوزير األول لدى معاينته قسصما ‰وذجيا لسصتعمال
األلواح اإللكÎونية باŸدرسصة البتدائية عبد الرحمن األخضصري
بعاصصمة الولية التي أاشصرف بها على انطÓق اŸوسصم الدراسصي
 ،2021–2020أان اسصتعمال األلواح اإللكÎونية من طرف التÓميذ
‘‘سص -ي -ع-م-م بصص-ف-ة ت-دري-ج-ي-ة ع ÈاŸؤوسصسص-ات الÎب-وي-ة ‘ ال-ط-ور
البتدائي».
وأاضصاف أان اسصتعمال األلواح اإللكÎونية يرمي إا« ¤تخفيف
وزن ا◊قيبة اŸدرسصية على التلميذ وذلك تطبيقا لتوجيهات
رئيسس ا÷مهورية ،عبد اÛيد تبون ‘ ،هذا اÿصصوصس».
ك-م-ا شص-دد ال-وزي-ر األول ع-ل-ى ضص-رورة ت-ع-م-ي-م ال-ت-ك-ن-ولوجيات
الرقمية ‘ اŸؤوسصسصات الÎبوية ع Èالوطن.
من جهة أاخرى ،شصّدد الوزير األول على ضصرورة «الحÎام
الصص -ارم» ل -ل -ت -داب Òال -وق -ائ -ي -ة م -ن ك -وف-ي-د– 19ع -ل-ى مسص-ت-وى
اŸؤوسصسصات الÎبوية وفقا للÈوتوكول الصصحي الذي ” اعتماده
‘ هذا الشصأان.
وقال الوزير األول لدى إاشصرافه على إاطÓق اسصم اÛاهد
اŸتوفى الدكتور بلقاسصم حمديكن على اŸركز ا÷هوي Ÿكافحة
السصرطان بالولية ،إان «الدولة عازمة على إاعادة العتبار Ÿهن
الصصحة بدءا من العون البسصيط إا ¤غاية الÈوفيسصور».
وثّمن باŸناسصبة ،ا÷هود اŸبذولة Ÿكافحة فÒوسس كورونا
مفيدا بأان «الوضصعية الصصحية لزالت حرجة وعليه يتع Úمواصصلة
بذل اŸزيد من ا÷هود للقضصاء على هذه ا÷ائحة».
وأاضصاف أان «بفضصل ا÷هود اŸبذولة ،اسصتطعنا اÙافظة
ع -ل -ى مسص -ت -وى م -ع -ق -ول م -ن اإلصص -اب -ات ب -ال-فÒوسس رغ-م ب-عضس
النقائصس» التي قال إانها «ليسصت متعلقة بنقصس اإلمكانيات إا‰ا
تعود لÎاكم مشصاكل قطاع الصصحة».
وأافاد جراد ،الذي اسصتمع مطول لنشصغالت األطقم الطبية
وشصبه الطبية باŸركز ا÷هوي Ÿكافحة السصرطان ،أان «فÒوسس
كورونا وما خلفه من تداعيات ،أاعطى درسصا ‘ التضصامن بÚ
أافراد الشصعب ا÷زائري» مسصتشصهدا بالهبة التضصامنية الواسصعة
Œاه سص -ك -ان ولي -ة ال -ب -ل -ي -دة ال -ت -ي ك -انت ب -ؤورة ل-فÒوسس ك-ورون-ا
اŸسصتجد.
وكان قد توجه قبل ذلك إا ¤مقÈة الشصهداء بطريق تازولت
Ãدينة باتنة ،أاين وضصع إاكليل من الزهور وقرأا فا–ة الكتاب
على روح الشصهداء الطاهرة.

أŸسشتقبل للصشناعة ألتحويلية

وأاوضصح الوزير األول على هامشس تدشصينه باŸنطقة الصصناعية

كشص-ي-دة Ãدي-ن-ة ب-ات-ن-ة مصص-ف-اة ل-ت-كرير الزيوت
اŸسصتعملة Ãؤوسصسصة «سصام إانديسصÎي» منجزة
‘ إاط- -ار اسص- -ت- -ث -م -ار خ -اصس ،أان «اŸسص -ت -ق -ب -ل
للصصناعة التحويلية ونحن نعمل على تطهÒ
›ال السصتثمار من الدخÓء من أاجل “كÚ
الكفاءات من الÈوز».
وبع ÚاŸكان ،ثمن جراد مبادرة اŸسصتثمر،
مؤوكدا أان هذا اŸشصروع «هام ويندرج ‘ إاطار
برنامج رئيسس ا÷مهورية الذي أامر Ãنح جميع
ال-وسص-ائ-ل وال-تسص-ه-يÓ-ت ل-ل-مسص-تثمرين ‘ ›ال
الصصناعة التحويلية على وجه اÿصصوصس».
وأاعطى الوزير األول تعليمات لوا‹ باتنة
إاضص- - -اف- - -ة إا ¤اإلط- - -ارات اŸرك- - -زي - -ة ب - -وزارة
الصصناعة ،بتقد« Ëكل اŸسصاعدة واŸرافقة» لهذا اŸسصتثمر ‘
مشصروعه اŸتعلق بتصصدير الزيوت اŸكررة .وحسصب الشصروحات
اŸقدمة للوفد الرسصمي ،فقد أاعيد بعث نشصاط مصصفاة تكرير
الزيوت اŸسصتعملة Ÿؤوسصسصة «سصام إانديسصÎي» سصنة  2016بعد
توقف لعدة سصنوات .وتسصÎجع اŸصصفاة حاليا  25باŸائة من
الزيوت اŸسصتعملة على اŸسصتوى الوطني ع 48 Èولية وتطمح
لبلوغ  50باŸائة من معدل السصÎجاع «‘ غضصون سصتة أاشصهر».،
قبل ذلك أاشصرف على تسصمية حي  1.000مسصكن من صصيغة
البيع باإليجار للوكالة الوطنية لتحسص Úالسصكن وتطويره «عدل»
باسصم الشصهيد «بن النوي السصعيد» .كما أاشصرف على إاطÓق اسصمي
الشصخصصيت« Úخزندار جÓل الدين أاحمد عبد التقي» و»مقداد
مسصعود» اللذين يعدان من أاوائل مدراء اŸؤوسصسصات البتدائية
بالولية عقب السصتقÓل ،على ›مع Úمدرسصي Úبنفسس ا◊ي.

ضشرورة مّد ألتوصشيÓت ألفردية باŸوأزأة مع
ألششبكات ألرئيسشية للتموين Ãياه ألششرب

وأاعطى الوزير األول من بلدية عيون العصصاف Òبولية باتنة،
تعليمات بـ»ضصرورة مد التوصصيÓت الفردية للسصكنات باŸوازاة مع
مد الشصبكات الرئيسصية اÿاصصة بالتموين Ãياه الشصرب» .وأاوضصح
ال -وزي -ر األول ل -دى إاشص -راف -ه ع -ل -ى وضص -ع ح -ي-ز اÿدم-ة ل-لشص-ط-ر
السصتعجا‹ لتدعيم منطقة وادي عبدي Ãياه الشصرب انطÓقا
من سصد كدية Ÿدور ،أان هذا اإلجراء يأاتي «اسصتجابة لÓنشصغالت
اŸطروحة على نطاق واسصع من طرف سصكان مناطق الظل»
مسصديا تعليمات للمصصالح اŸعنية من أاجل التنسصيق فيما بينها
لتحقيق ذلك.
وحسصب الشصروح اŸقدمة للوزير األول يهدف اŸشصروع (7،8
مليار دج لتجسصيده بشصطريه األول والثا )Êإا ¤تدعيم تغطية
احتياجات السصكان Ãياه الشصرب Ãنطقة وادي عبدي ‘ 10
بلديات.
وأاشصرف قبل ذلكÃ ،قر الولية ،على تسصليم مفاتيح  15حافلة
للنقل اŸدرسصي لفائدة عدة بلديات عÓوة على توزيع صصكوك 15
اسصتفادة من قروضس ‘ إاطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم القرضس
اŸصصغر.

 ..ويدشّشن أŸدرسشة ألوطنية ألعليا للطاقات
أŸتجددة

وق -ام ج -راد ب -ت -دشص ÚاŸدرسص -ة ال -وط -ن -ي-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ط-اق-ات
اŸتجددة والبيئة والتنمية اŸسصتدامة بجامعة الشصهيد مصصطفى
بن بولعيد «باتنة  »2التي أاطلق عليها اسصم وزير التعليم العا‹
وال -ب -حث ال -ع -ل -م-ي سص-اب-ق-ا ،ال-دك-ت-ور اŸرح-وم ع-ب-د ا◊ق رف-ي-ق
برارحي ،رفقة وفد وزاري هام.
وخÓل مراسصم التدشص ،Úأاكد الوزير األول أان اŸدرسصة تعد
«من اهتمامات ا◊كومة» وأانه «شصخصصيا» شصجع اŸشصروع منذ
البداية لكفاءة فريق العمل الذي تكفل بتجسصيده.
وأابدى إاعجابه بتمكن هذه اŸدرسصة من اسصتقطاب اهتمام
عدة كفاءات جزائرية موجودة باÿارج على غرار الÈوفيسصور
ب-ل-ق-اسص-م ح-ب-ة اŸع-روف ‘ األوسص-اط ال-ع-ل-م-ي-ة بـ»ال-ع-رب-ي األكÌ
اخÎاعا» ،داعيا إا ¤إانشصاء «شصبكة» يتم من خÓلها نسصج عÓقات
تعاون ب Úالكفاءات ا÷زائرية اŸقيمة داخل الوطن ونظÒتها
اŸتواجدة ‘ اÿارج .وأاكد على أاهمية التعاون الدو‹ ‘ ›ال
الطاقات اŸتجددة ‘ «اŸسصاهمة ‘ رفع مسصتوى هذه اŸدرسصة
العليا والرتقاء بها إا ¤مسصتوى اŸدارسس العاŸية على غرار
نظÒتيها األمريكية واألŸانية» .وثّمن عبد العزيز جراد لدى

جراد من باتنة:

أأول نوفم Èمرجعية أ÷زأئر و’ جدأل ‘ ألهوية
لول ع -ب -د ال -ع -زي -ز ج-راد أان «م-رج-ع-ي-ة
أاك -د ال -وزي -ر ا أ
لن -ه اŸن -ب -ع ال -ذي ل
ا÷زائ- -ر ا÷دي -دة ه -ي أاول ن -وف -م Èأ
Áكننا أان ننقطع عنه» ،مششددا على أان «الهوية ا÷زائرية
لم -ر ف -ه -و
” ال- -فصش- -ل ف- -ي- -ه- -ا وم- -ن ي- -ري- -د أان ي- -ج- -ادل ‘ ا أ
ﬂطيء».
قال جراد ‘ ،تصصريح إلذاعة ا÷زائر من باتنة ،،إان «ا÷زائر
ا÷ديدة ل تعني القطيعة مع اŸاضصي ،فمرجعيتنا هي أاول نوفمÈ
الذي Áثل اŸنبع ،وننطلق من أاسصسس الدولة ا÷زائرية التي ضصحى
من أاجلها شصهداؤونا و›اهدونا « ،مضصيفا «نعمل من أاجل العودة
لقيمنا من ﬁبة وأاخوة وتضصامن ب Úا÷زائري Úمن أاجل التنمية
والسصلم العدالة .سصÔجع إا ¤ما أاراده شصهداؤونا و›اهدونا .ا÷زائر
ا÷ديدة ليسصت قطيعة مع أاول نوفم ÈاŸنبع».

ك -م -ا شص ّ-دد ج -راد ع-ل-ى أان-ه ل ن-ق-اشس ‘ ه-وي-ت-ن-ا وم-رج-ع-ي-ت-ن-ا،
فا÷زائر – يقول – لها بعد أامازيغي وعربي وإاسصÓمي ومتوسصطي
«ومن يريد أان يجادل ‘ األمر فهو ﬂطيء ،ولن يسصتطيع تفكيك
“اسصك الشصعب ا÷زائري الذي يعرف جيدا من يحاول زرع الفتنة
وقام بفضصحهم» .وتعهد بالعمل على القضصاء على ﬂتلف نقاط
الظل ‘ غضصون سصنت Úإا ¤ثÓث سصنوات.
Óسصرة اإلعÓمية Ãناسصبة العيد الوطني
وقّدم جراد تهانيه ل أ
للصصحافة اŸوافق لـ  22أاكتوبر ،وقال « :الصصحافة ركن أاسصاسصي ‘
الدÁقراطية ولها دور ‘ توعية الرأاي العام وتنويره با Èÿالصصادق
واŸوضصوعي والذي يعطي الصصورة اإليجابية ،ولديها دور نقدي
أايضصا .هي سصلطة قوية ولديها مكانتها ،وأا“نى للصصحفي Úكل
التوفيق والسصعادة ‘ أاداء مهمتهم».

اÿميسس  22اأكتوبر 2020م اŸوافق لـ  0٥ربيع الأول  1٤٤2هـ
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تلقيه عرضصا حول هذه اŸدرسصة «العÓقة التي تربطها بالقطاع
القتصصادي عموما والصصناعي خصصوصصا» .ونوه بكفاءة اŸرحوم
الدكتور عبد ا◊ق رفيق برارحي الذي أاطلق اسصمه على اŸدرسصة
التي دشصنها ،معتÈا إاياه «قامة وطنية» و»واحدا من الذين قدموا
الكث Òللجامعة ا÷زائرية».

’بد على أ÷امعة أن تكون «رأئدة»
‘ ألتكنولوجيات أ◊ديثة

وأاك- -د ج- -راد ضص- -رورة أان ت- -ك -ون ا÷ام -ع -ة «رائ -دة» ‘ ›ال
التكنولوجيات ا◊ديثة والرقمنة والذكاء الصصطناعي واقتصصاد
اŸعرفة .وقال على هامشس تدشص Úوتسصمية اŸدرسصة الوطنية
العليا للطاقات اŸتجددة والبيئة والتنمية اŸسصتدامة بجامعة
(باتنة  )2باسصم الوزير األسصبق للتعليم العا‹ والبحث العلمي
الراحل الدكتورعبد ا◊ق رفيق برارحي ،إان «ا÷امعة تتوفر على
ك -ف -اءات أاث-ب-تت م-ه-ارات-ه-ا ‘ ›الت ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا◊دي-ث-ة
والرقمنة والذكاء الصصطناعي واقتصصاد اŸعرفة ،ومن مسصؤوولية
األسص-ات-ذة ت-وج-ي-ه ال-ط-ل-ب-ة ل-ت-ط-وي-ره-ا» .ودع-ا إا ¤الن-ف-ت-اح على
اللغات األجنبية من أاجل –كم أافضصل ‘ العلوم والتكنولوجيات
ا◊ديثة ،مشصÒا ا ¤أان ذلك «ل Áكن –قيقه إال من خÓل
مرافقة الطلبة منذ بداية التكوين».

 ..ويدششن مصشنع ألتوربينات ألغازية وألبخارية

وأاشصرف الوزير األول با◊ظÒة الصصناعية لع Úياقوت التي
ت -ب-ع-د ب-ح-وا‹  30ك -ل -م ع -ن م -دي-ن-ة ب-ات-ن-ة ع-ل-ى ت-دشص Úمصص-ن-ع
التوربينات الغازية والبخارية اŸنجز بشصراكة جزائرية أامريكية
ب› Úمع سصونلغاز ا÷زائري وشصركة جÔال إالكÎيك األمريكية.
وصصرح لدى اسصتماعه لعرضس مفصصل حول هذا اŸصصنع « :بعد
تدشص Úهذا اŸشصروع الذي يعد األول من نوعه على اŸسصتوى
األفريقي نسصتطيع أان نقول أان الصصناعة ببÓدنا أاضصحت مدرجة
ضصمن منطق ومقاربة ومنهجية “كنها من التواجد ‘ الطليعة»
متمنيا «توسصيع وتطوير مثل هذه الشصراكات مسصتقب .»Óودعا ‘
ذات السصياق إا« ¤التعاون مع الشصركاء ‘ جميع اÛالت لنحقق
ب -ه -ذا اŸن -ط -ق مصص -ل -ح -ة ال -وط -ن ع Ó-وة ع -ل -ى دع -م ال-ط-اق-ات
والكفاءات ا÷زائرية لتمكينها من اŸشصاركة ‘ بناء اقتصصاد
ومنتج وطني ومن ثمة –قيق حلم ا÷زائر ا÷ديدة».

رئيسس أ÷مهورية يرخصس إأ‚از ألششطر ألثاÊ
Ÿنفذ ألطريق ألسشيار ششرق/غرب بباتنة

كشصف الوزير األول بولية باتنة عن قرار رئيسس ا÷مهورية،
ع -ب -د اÛي -د ت -ب -ون ،ب -الÎخ -يصس إل‚از الشص-ط-ر ال-ث-اŸ Êن-ف-ذ
الطريق السصيار شصرق/غرب بالولية على مسصافة  42كلم.
و‘ لقائه Ãمثلي اÛتمع اŸد– ،Êدث جراد عن قرارات
م -ه -م -ة ل -رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ت -خصس سص -ك-ان ولي-ة ب-ات-ن-ة ،م-ن-ه-ا
الÎخ- -يصس إل‚از الشص- -ط- -ر ال- -ث- -اŸ Êن- -ف- -ذ ال- -ط- -ري- -ق السص -ي -ار
شصرق/غرب بالولية على مسصافة  42كلم وتسصخ ÒغÓف ما‹
يقدر ب 1ر 30مليار دج إل‚ازه.
وأاضصاف بأان هذا القرار «جاء عقب قرب انتهاء أاشصغال إا‚از
الشص -ط -ر األول ع -ل -ى مسص -اف -ة 3ر 22ك -ل-م وب-ع-د دراسص-ة ج-م-ي-ع
اŸعطيات أايضصا» مفيدا أان الشصغال سصتنطلق قبل نهاية .2020
كما كشصف جراد عن قرار رئيسس ا÷مهورية بـ»رفع التجميد
عن مشصروع إا‚از ازدواجية للطريق الوطني رقم  88الرابط بÚ
خنشصلة وباتنة على مسصافة  74كلم منها  56كلم بولية باتنة»،
والذي خصصصس له غÓف ما‹ يقدر ب 3ر 10مليار دج.
وأاوضصح أان الصصندوق الوطني للطرق السصريعة سصخر من جهته
 500م-ل-ي-ون دج لصص-ي-ان-ة شص-ب-ك-ة ال-ط-رق-ات ل-ل-قضص-اء على النقاط
السصوداء اŸتواجدة بوليتي خنشصلة وباتنة.
وأافاد الوزير األول من جهة أاخرى بأان رئيسس ا÷مهورية قرر
أايضص -ا «ت-خصص-يصس  300وح-دة سص-ك-ن-ي-ة بصص-ي-غ-ة الÎق-وي اŸدعم
لولية باتنة و 300إاعانة ‘ إاطار تعزيز البناء الريفي» .وذكر بأان
ولية باتنة اسصتفادت مؤوخرا خÓل الزيارة األخÒة لوزير السصكن
والعمران واŸدينة من  400إاعانة للسصكن الريفي مسصج Óأان
اŸنطقة «–تاج لهذا النمط من السصكن».
و‘ رده على انشصغالت ‡ثلي اÛتمع اŸد Êبشصأان مطار
باتنة الذي يعا Êمن نقصس ‘ حركة اÓŸحة ا÷وية لسصيما
الدولية ،طمأان جراد أان بعد انقضصاء األزمة الصصحية التي تعيشصها
البÓد جراء فÒوسس كورونا سصيكون للمطار «مسصتقبل مزدهر».

«أ÷زأئر أ÷ديدة هي جزأئر ألششباب»

و‘ سصياق اخر ،أاكد أان «ا÷زائر ا÷ديدة هي جزائر الشصباب»
وأان ال -دول-ة ت-ع-ول ع-ل-ي-ه-م ل-ل-ن-ه-وضس ب-ال-بÓ-د لن-ه-م «Áث-ل-ون 80
باŸائة» من نسصبة السصكان با÷زائر.
وقال الوزير األول خÓل لقائه Ãمثلي اÛتمع اŸد« :Êأانا
يوميا أاتواصصل مع الشصباب وأاسصتمع لنشصغالتهم التي من بينها
مشصكل الشصغل الذي يعد كبÒا لسصيما بالنسصبة ÿريجي ا÷امعات
الذين يعانون من البطالة» .وأاضصاف أان هذه النشصغالت سصتؤوخذ
بع Úالعتبار ◊لها «تدريجيا» داعيا الشصباب ا« ¤التحلي بالصصÈ
وتبادل األفكار إليجاد ا◊لول اŸناسصبة» للخروج منها.
ومن اŸشصاكل التي عددها الوزير األول ،تلك التي تخصس
قطاعات الÎبية والصصناعة والصصحة ،وبشصأان هذا القطاع األخÒ
أاشصار إا ¤انه «يتخبط ‘ وضصعية كارثية».
وأاوضص -ح أان ق -ط -اع الصص-ح-ة «ي-جب أان ي-ح-ظ-ى ب-إاسصÎات-ي-ج-ي-ة
وطنية للنهوضس به» قبل أان يضصيف أان جائحة كورونا «بينت اÿلل
اŸوجود ‘ اŸنظومة الصصحية با÷زائر لكن يتع Úعلينا التطرق
ل -ل-مشص-اك-ل ب-ه-دوء وح-ك-م-ة وال-ع-م-ل ع-ل-ى ح-ل-ه-ا وف-ق اŸع-ط-ي-ات
واإلمكانيات اŸتاحة».
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من يذكر «كمبيوتر لكل عائلة»؟ إانه اŸشصروع الذي أاطلقته
ا◊كومة منتصصف العشصرية اŸاضصية ،وكان من اŸفÎضس أان
يتواصصل إا ¤غاية  ،2010على أان تسصتفيد منه  7مÓي Úعائلة
جزائرية ،بغÓف  4مليار دينار جزائري.
اŸشصروع انتهى ،وŒاوزته األحداث والتكنولوجيا بسصرعة
التي –ّولت إا ¤أاجهزة الهواتف الذكية ومعها انتشصرت شصبكات
التواصصل الجتماعي ،وأاصصبح اسصتعمالها ل يحتاج إا ¤اŸال،
الذي كانت تدفعه كل عائلة للكمبيوتر الشصخصصي ،وقد –ّول
إا ¤م -ا يشص -ب-ه ال-ق-ط-ع-ة األث-ري-ة ،لصص-ال-ح ا◊واسص-يب اÙم-ول-ة
والهواتف واأللواح الذكية.
و ⁄يكن مصص« Òالكمبيوتر العائلي» ذاك ،يختلف عن مصصÒ
كث Òمن اŸشصاريع التي اسصتهلكت كثÒا من اŸال وا÷هد و⁄
تأات ثمارها ،على غرار «أالف قرية اشصÎاكية» الذي –ّولت
بعضس ‰اذجه إا ¤مسصوخ عمرانية ،تف سصاكنوها ‘ التحايل على
عمرانها وأاصصبحت مدنا فوضصوية يسصكنها فÓحون سصابقون
حّولتهم البÒوقراطية إا‡ ¤ارسصة أانشصطة طفيلية.
واألمر نفسصه ينطبق على برامج من قبيل «شصبيبة ،»2000
الذي أاطلقته السصلطات ‘ ثمانينات القرن العشصرين ،وسصلسصلة
«اŸيدياتيك» التي كانت عبارة عن «مقاهي انÎنيت» عمومية،
Œاوزتها األحداث بسصرعة ،وأاصصبحت هياكل ل أاحد يزورها،
بل –ّول بعضصها إا ¤أاوكار للهامشص ،Úمثلما حدث Ÿشصروع
Óﬁت الرئيسس» بعد ذلك.
« ّ
اليوم ومع الدخول اŸدرسصي ا÷ديد ،أاطلق الوزير األول
فكرة «جهاز كمبيوتر لوحي» لكل تلميذ ،وهي فكرة جميلة ،لكن
اÈÿاء قبل ذلك تكلموا عن الفكرة ،وقالوا إانها –تاج إا¤
أارضصية خاصصة ،على غرار توّفر سصبورات إالكÎونية ،إاضصافة إا¤
ب -ر›ي -ات خ -اصص -ة ُي -شص-رف ع-ل-ي-ه-ا ﬂتصص-ون ل-ت-ت-حّ-ول فصص-ول
الدراسصة إا« ¤أاقسصام ذكية» .إانها الفكرة التي يحتاج Œسصيدها
إا ¤كث Òمن اŸال والكفاءة العلمية على مسصتوى كل اŸدارسس،
و–تاج أايضصا أاهم شصيء وهو الوقت اŸناسصب ،ألن أاي تأاخر قد
يجعلها ‘ ذمة التاريخ ،بسصبب سصرعة التحّولت التكنولوجية،
ويصصبح مصصÒها ل يختلف عن مصص« Òكمبيوتر لكل عائلة» وكل
اŸشصاريع التي Œاوزتها األحداث .لكن Œسصيدها ‡كن..

ششنقريحة من قسشنطينة:

أŸسشاهمة ‘ إأ‚اح أ’سشتفتاء
وأجب ألوطني ÚأıلصشÚ
أاك- - - - -د رئ- - - - -يسس أارك- - - - -ان
ا÷يشس ال -وط -ن-ي الشش-ع-ب-ي،
الفريق السشعيد ششنقريحة،
أامسس ،ب - -قسش - -ن - -ط - -ي- -ن- -ة ،أان
واجب ال -وط-ن-ي ÚاıلصشÚ
اليوم ،و‘ طليعتهم ا÷يشس
ال - -وط - -ن - -ي الشش - -ع- -ب- -ي ،ه- -و
اŸسشاهمة الفاعلة ‘ إا‚اح
السش -ت -ف -ت -اء ع -ل -ى مشش -روع
ت -ع -دي -ل ال -دسش -ت -ور ،حسشب
ب - - -ي - - -ان ل - - -وزارة ال - - -دف- - -اع
الوطني.
عقد الفريق شصنقريحة ‘ ،
زيارة عمل وتفتيشس إا ¤الناحية
العسصكرية اÿامسصة بقسصنطينة،
Ãق- -ر ق- -ي -ادة ال -ن -اح -ي -ة ،ل -ق -اء
ت- - -وج- - -ي- - -ه- - -ي- - -ا م- - -ع إاط- - -ارات
ومسص -ت -خ -دم -ي ال-ن-اح-ي-ة ،أال-ق-ى
خÓ-ل-ه ك-ل-م-ة ت-وج-ي-ه-ي-ة ،تابعها
جميع أافراد الناحية ،ع Èتقنية
ال-ت-ح-اضص-ر ع-ن ُب-ع-د ،أاك-د ف-ي-ه-ا
ع - -ل - -ى أان «واجب ال - -وط - -ن - -يÚ
اıلصص Úاليوم و‘ طليعتهم
ا÷يشس الوطني الشصعبي ،سصليل
ج -يشس ال -ت -ح -ري-ر ال-وط-ن-ي ،ه-و
اŸسص -اه -م -ة ال-ف-اع-ل-ة ‘ إا‚اح
السص-ت-ف-ت-اء ع-ل-ى مشصروع تعديل
ال- -دسص- -ت- -ور ،م- -ن أاج -ل –ق -ي -ق
التغي ÒاŸنشصود».
وأاضصاف الفريق أان «الكلمة
اآلن أاصصبحت للشصعب ا÷زائري
األبي ،الذي سصيعرف كيف يبني
دولة القانون التي ل سصيد فيها
سصوى القانون ،وألن األمر يتعلق
ب - -ا÷زائ - -ر أارضس اÓŸي Úم- -ن
الشصهداء ،الذين منحوا أاعز ما
Áل- -ك- -ون ،م -ن أاج -ل أان ي -ع -رف
وطنهم معا Êالتحرر ا◊قيقي
وم -ع -ا Êالسص -ت -ق Ó-ل ال -ك -ام-ل،
اŸت- - - -م - - -ث - - -ل ‘ “ك Úاإلرادة
الشص-ع-ب-ي-ة Ãف-ه-وم-ه-ا ا◊ق-ي-ق-ي
والصص- -ح- -ي- -ح م- -ن رسص- -م م -ع -ا⁄
مسص -ت -ق -ب -ل ال -وط -ن ب -ك-ل ح-ري-ة
ودÁقراطية».

إاث - -ر ذلك ،ت - -رأاسس ال- -ف- -ري- -ق
شصنقريحة ،اجتماع عمل حضصره
ك- - - -ل م- - - -ن اŸدراء ا÷ه - - -ويÚ
ومسص- -ؤوو‹ اŸصص- -ال- -ح األم -ن -ي -ة
وق-ادة ال-ق-ط-اع-ات ال-ع-م-ل-ي-اتية،
تابع خÓله عرضصا شصام Óقدمه
قائد الناحية ،حول الوضصع العام
‘ إاق -ل -ي -م الخ -تصص -اصس ،ح -يث
أاسص-دى ب-ه-ذه اŸن-اسص-ب-ة« ،ج-ملة
من التعليمات والتوجيهات التي
تصصب ‘ ›ملها على ضصرورة
ال -ت -ح-ل-ي ب-اŸزي-د م-ن ا◊ي-ط-ة
وا◊ذر وتشص - -دي - -د اإلج - -راءات
وال -ت -داب Òال -وق -ائ -ي -ة م -ن أاج-ل
ضصمان السص Òا◊سصن لÓسصتفتاء
ع -ل-ى مشص-روع ت-ع-دي-ل ال-دسص-ت-ور
اŸقبل».
وأاشصار البيان إا ¤أان رئيسس
أاركان ا÷يشس الوطني الشصعبي
وق - -ف Ãدخ - -ل م - -ق - -ر ق- -ي- -ادة
ال-ن-اح-ي-ة ،رف-ق-ة ق-ائ-د ال-ن-اح-ي-ة
العسصكرية اÿامسصة اللواء نور
الدين حمبلي ،وقفة ترحم على
روح الشص -ه -ي -د ال -ب -ط -ل «زي -غ -ود
يوسصف» الذي يحمل مقر قيادة
ال- -ن -اح -ي -ة اسص -م -ه ،ح -يث وضص -ع
إاكلي Óمن الزهور أامام اŸعلم
ال- -ت- -ذك -اري اıل -د ل -ه ،وت -ل -ى
فا–ة الكتاب على روحه وعلى
أارواح الشصهداء األبرار.

info@ech-chaab.com www.ech-chaab.com

ófÉµjh

متدخلون ‘ اليوم اÿامسض عشصر من ا◊ملة

04

á°SÉ«°S

مشسروع تعديل الدسستور اسستجابة Ÿطالب ا◊راك

راف-ع م-نشص-ط-و ح-م-ل-ة السص-ت-ف-ت-اء ‘ ال-ي-وم اÿامسض عشص-ر م-ن ا◊م-ل-ة ،ل-وث-ي-ق-ة ت-ع-دي-ل ال-دسص-ت-ور ال-ت-ي تعرضض على الشصعب
لÓسصتفتاء ‘ ،غضصون  10أايام و–ديدا ‘ الفا— نوفم Èالداخل ،جازم Úأانها خطوة ضصرورية لولوج مرحلة جديدة.
وح -رصص-وا خÓ-ل خ-رج-ات-ه-م ال-ت-ي ق-ادت-ه-م إا ¤رب-وع ال-وط-ن ،ع-ل-ى ال-ت-ذك Òأان مشص-روع ت-ع-دي-ل ال-دسص-ت-ور ي-ح-م-ل ‘ ط-ي-ات-ه
السصتجابة للمطالب اŸع Èعنها خÓل ا◊راك الشصعبي.

لمينة العامة ل–Óاد الوطني للنسصاء ا÷زائريات:
ا أ

اختيار أاول نوفم ÈلÓسستفتاء «موفق وصسائب»

لمينة العامة ل–Óاد الوطني
دعت ا أ
ل -ل -نسص -اء ا÷زائ -ري -ات ن -وري-ة ح-فصص-ي،
أامسض م - - -ن أادرار ،إا ¤مشص- - -ارك- - -ة اŸرأاة ‘‘
بقوة‘‘ ‘ السصتفتاء على مشصروع تعديل
الدسصتور «للنهوضض بواقعها».
أاوضشحت حفصشي ‘ لقاء –سشيسشي حؤل مششروع
ت -ع -دي -ل ال-دسش-ت-ؤر أان «اŸرأاة بصش-ف-ة ع-ام-ة وال-ري-ف-ي-ة
باÿصشؤصس عانت الؤيÓت إابان السشتعمار الفرنسشي
وخÓل العششرية السشؤداء ،إال أانها كانت دوما حاضشرة
‘ كل اŸؤاعيد الؤطنية ا◊اسشمة».
واعتÈت مسشؤؤولة ذات التنظيم النسشؤي خÓل
ه -ذا ال -ل -ق -اء ال -ذي ن -ظ-م ب-دار ال-ث-ق-اف-ة ب-أادرار أان
اختيار أاول نؤفم ÈلÓسشتفتاء على مششروع تعديل
الدسشتؤر أانه اختيار «مؤفق وصشائب» نظرا للرمزية
ال -ع -م -ي -ق -ة ل -ه -ذا ال-ت-اري-خ «ال-ذي سشÒب-ط ن-ؤف-مÈ

التحرير بنؤفم Èالتغي».Ò
وأاضش -افت أان الشش -عب ا÷زائ -ري سش -ي -ك-ؤن ع-ل-ى
«مؤعد للمصشا◊ة مع نفسشه ومع التاريخ Ÿؤاجهة
التحدي األك Èللدفاع عن بقاء الؤطن و›ابهة
اŸتآامرين عليه» ،مششÒة أان اŸرأاة ا÷زائرية «لن
ت -ت -أاخ -ر ع -ن ه -ذا اŸؤع -د ب -ع -د أان ضش -ربت أاق -ؤى
األمثلة ‘ مثل هذه اÙطات».
وثمنت حفصشي تؤجه رئيسس ا÷مهؤرية السشيد
عبد اÛيد تبؤن بعرضس مششروع تعديل الدسشتؤر
على الششعب ا÷زائري بعد اŸصشادقة عليه من
ط- -رف الŸÈان ب- -غ- -رف- -ت- -ي- -ه ،مÈزة أان- -ه دسش- -ت -ؤر
«تؤافقي» ششاركت فيه ،كما قالتﬂ ،تلف أاطياف
الشش -عب ÃقÎح -ات-ه-م وم-ن ب-ي-ن-ه-ا م-قÎح-ات ه-ذا
ال -ت-ن-ظ-ي-م ال-نسش-ؤي ال-ت-ي تضش-م-ن-ت-ه-ا وث-ي-ق-ة ت-ع-دي-ل
الدسشتؤر.

لم Úالعام ◊زب جبهة التحرير الوطني:
ا أ

من أاجل إاحداث القطيعة مع ا◊كم الفردي
لم Úال - -ع - -ام ◊زب ج - -ب - -ه - -ة
دع- - -ا ا أ
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،أاب-و ال-فضص-ل ب-ع-ج-ي،
أامسض Ãسص -ت -غ -ا ،Âإا ¤ال -تصص -ويت ب -ن-ع-م
على مشصروع تعديل الدسصتور اŸعروضض
لÓ-سص-ت-ف-ت-اء الشص-ع-ب-ي ‘ ال-ف-ا— ن-وف-مÈ
لصصÓحات
اŸقبل ،واصصفا إاياه «ببوابة ا إ
التي Œسصد دولة اŸؤوسصسصات».
وق -ال ب -ع-ج-ي ،خÓ-ل إاشش-راف-ه ع-ل-ى Œم-ع
ششعبي بدار الثقافة «ولد عبد الرحمن كاكي»
‘ إاطار اليؤم  ١5من حملة السشتفتاء لتعديل
الدسشتؤر ،إان «هذه الؤثيقة التؤافقية Œسشد
اإلرادة الشش -ع -ب -ي -ة ال -ت -ي عÈت ع -ن -ه -ا ال -ه-ب-ة
الشش -ع -ب-ي-ة ‘  ٢٢ف-ي-ف-ري  ،»٢٠١9م È- - -زا أان
«التعديل الدسشتؤري يأاتي اسشتجابة لطمؤحات
الششعب ا÷زائري ‘ التغي ،Òلسشيما إلحداث
القطيعة مع ا◊كم الفردي والتؤجه نحؤ دولة

اŸؤؤسشسشات».
وتابع اŸتحدث أان «أاسشاسس الدÁقراطية
ه -ي اŸؤؤسشسش -ات ال -ت -ي ت -ق -ؤم ب -ت -دب Òالشش-أان
الؤطني واÙلي والتداول على السشلطة التي
يكرسشها مششروع التعديل الدسشتؤري من خÓل
–ديد الفÎات الرئاسشية بعهدت Úوجعلها ‘
الدسشتؤر مادة صشماء غ Òقابلة للتغي.»Ò
وبعد أان أابرز ما –مله الؤثيقة اŸعروضشة
ع -ل -ى السش -ت -ف -ت-اء خ-اصش-ة م-ن ج-انب ال-فصش-ل
وال -ت -ؤازن م-ا ب Úالسش-ل-ط-ات وت-ع-زي-ز ا◊ق-ؤق
وت -ك -ريسس ا◊ري -ات ،أاك -د ب -ع -ج -ي أان ﬁط-ة
ال-ف-ا— ن-ؤف-م Èسش-تسش-م-ح ب-ت-ج-دي-د اŸن-ظؤمة
ال -تشش -ري-ع-ي-ة وم-راج-ع-ة ال-ق-ؤان Úال-ت-ي ت-ن-ظ-م
ا◊ي - -اة السش - -ي - -اسش - -ي - -ة ع - -ل- -ى غ- -رار ق- -ؤانÚ
النتخابات وا÷معيات واإلعÓم.

لم Úالعام ◊زب التجمع الوطني الدÁقراطي:
ا أ

التصسويت لغلق الباب أامام التÓعبات بعناصسر الهوية

لم Úال -ع -ام ◊زب ال -ت -ج-م-ع
اع -ت Èا أ
الوطني الدÁقراطي ،الطيب زيتو،Ê
أامسض م -ن ب -رج ب -وع-ري-ري-ج ،أان مشص-روع
ت-ع-دي-ل ال-دسص-ت-ور اŸع-روضض لÓ-سصتفتاء
الشص -ع -ب -ي ‘ ال -ف -ا— م -ن ن-وف-م ÈاŸق-ب-ل
«سصيحصصن اŸدرسصة ا÷زائرية».
وجاء ‘ كلمة لزيتؤ Êأالقاها خÓل Œمع
شش -ع -ب -ي نشش -ط -ه ب -ق -اع -ة دار ال-ث-ق-اف-ة ﬁم-د
بؤضشياف ‘ ،إاطار حملة السشتفتاء أان مششروع
ت-ع-دي-ل ال-دسش-ت-ؤر «سش-ي-ع-ال-ج الخ-تÓ-لت التي
كانت مؤجؤدة وسشيحصشن اŸدرسشة ا÷زائرية
ن -ه -ائ -ي -ا وي -غ -ل -ق ال -ب-اب أام-ام ك-ل ال-تÓ-ع-ب-ات
بعناصشر الهؤية الؤطنية».
و–دث ال-ط-يب زي-ت-ؤÃ Êن-اسش-ب-ة ال-دخؤل
اŸدرسشي عن الظروف التي يجري فيها ‘
ظ- -ل ت- -فشش- -ي ج- -ائ- -ح -ة ك -ؤرون -ا واإلج -راءات
الحÎازية Ÿؤاجهتها.

كما ذكر ‘ ،هذا السشياق ،بالقرارات التي
” اتخاذها من قبل قيادات ا◊زب باسشم
التجمع الؤطني الدÁقراطي ‘ السشابق من
أاج -ل أان –اف -ظ اŸدرسش -ة ا÷زائ -ري -ة ع -ل-ى
منهاجها اإلسشÓمي العربي األمازيغي الذي
Áثل الهؤية ا÷زائرية.
وأاششار أايضشا إا ¤بعضس القرارات األخرى
التي عارضشها مناضشلؤ ا◊زب ،منها مسشأالة
«خؤصشصشة اŸؤؤسشسشات وتسشريح العمال».
ودعا األم Úالعام ◊زب التجمع الؤطني
ال- - -دÁق - -راط - -ي ‘ ،األخ ،ÒاŸؤاط - -ن Úإا¤
مشش -ارك-ة واسش-ع-ة ‘ السش-ت-ف-ت-اء ع-ل-ى مشش-روع
تعديل الدسشتؤر والتصشؤيت ب»نعم» ألنه جاء -
حسش -ب -ه -ل -ي -ع -ال -ج «اإلخ -ت Ó-لت ال -ت -ي ك -انت
مؤجؤدة من قبل ويقضشي على الششؤائب التي
ميزت الدسشات Òالسشابقة» ،على حد قؤله.

لسصÓمية ا÷زائرية:
القائد العام للكشصافة ا إ

سسنكون ‘ مقدمة اŸسساندين Ÿسسعى التعديل

لسصÓ-م-ي-ة ك- -ان ح- -اضش- -را ب- -ق- -ؤة ‘ ا◊راك ا◊ضش -اري لـ ٢٢
أاك -د ال -ق -ائ-د ال-ع-ام ل-ل-كشص-اف-ة ا إ
ا÷زائ-ري-ة ،ع-ب-د ال-رح-م-ان حمزاوي ،أامسض فÈاير  ٢٠١9وبرهن عن قدرات ل يسشتهان بها ‘
بعنابة ،أان السصتفتاء على مشصروع تعديل تسشي Òاألزمة الصشحية ÷ائحة كؤرونا« ،ل Áكنه
الدسصتور ‘ الفا— من نوفم ÈاŸقبل «يعد اليؤم أان يتأاخر عن مؤعد السشتفتاء» ،مÈزا أان
ف -رصص-ة ه-ام-ة أام-ام الشص-ب-اب واÛت-م-ع اŸد Êال- -كشش- -اف- -ة اإلسش Ó-م -ي -ة ا÷زائ -ري -ة «سش -ت -ك -ؤن ‘
ل- -يصص- -ب- -ح- -وا ق- -وة “ث- -ي- -ل وأاداء ‘ ا÷زائ- -ر اŸق- -دم- -ة داع -م -ة ومسش -ان -دة Ÿسش -ع -ى ال -ت -ع -دي -ل
ال -دسش -ت -ؤري ال -ذي ي -ع-د ب-ال-ت-أاسش-يسس ÷زائ-ر ق-ؤي-ة
ا÷ديدة».
وأاوضشح حمزاوي ،خÓل منتدى ولئي للمجتمع مؤحدة وحاضشنة لكل أابنائها».
ك -م -ا صش -رح ح -م -زاوي ب -أان ﬁط -ة ال -ف -ا— م-ن
اŸد Êوالشش- -ب -اب ن -ظ -م ب -قصش -ر ال -ث -ق -اف -ة ﬁم -د
بؤضشياف بؤسشط اŸدينة عنابة وذلك ضشمن حملة نؤفم ÈاŸقبل سشتكؤن من خÓل Œند والتفاف
السش-ت-ف-ت-اء ،أان ال-ت-ع-دي-ل ال-دسش-ت-ؤرى ي-ؤ‹ الشش-باب أابناء ا÷زائر حؤلها« ،فرصشة للرد على اŸششككÚ
واÛتمع اŸد« Êمكانة خاصشة ومتميزة تصشنع ‘ إارادة التغي »Òوذلك باŸششاركة الؤاسشعة ‘ دعم
ال-ق-ط-ي-ع-ة م-ع سش-ل-ؤك-ي-ات ال-تهميشس وتؤؤهل الششباب مسش -ار ال -ت -ع -دي -ل ال -دسش -ت -ؤري ال -ذي يÎج-م -ك-م-ا
ليكؤنؤا طرفا فاع Óوششريكا حقيقيا يسشاهم ‘ أاضش - -اف -م - -ط- -الب ح- -راك  ٢٢ف-ي-ف-ري السش-لمي
والتصشدي لكل ﬁاولت اŸسشاسس بؤحدة اسشتقرار
تنمية البÓد».
وأاضشاف بأان الششباب واÛتمع اŸد ،Êالذي ا÷زائر.
اÿميسض  ٢٢اأكتوبر ٢0٢0م اŸوافق لـ  0٥ربيع الأول  1٤٤٢هـ

عليوي :الوثيقة الدسستورية
مرجع لتغي Òاإليجابي
دع - -ا األم Úال - -ع - -ام ل –Ó- -اد ال - -ؤط - -ن- -ي
للفÓح Úا÷زائريﬁ ،Úمد عليؤي ،أامسس،
من الطارف الفÓح Úإا ¤التصشؤيت لصشالح
مشش- -روع ال- -ت- -ع- -دي -ل ال -دسش -ت -ؤري اŸع -روضس
ل Ó-سش -ت-ف-ت-اء الشش-ع-ب-ي ‘ ،ال-ف-ا— م-ن ن-ؤف-مÈ
اŸقبل «من أاجل تكريسس ا÷زائر ا÷ديدة
وضش -م -ان ت-ن-م-ي-ة وت-ط-ؤي-ر ال-ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ي
وا◊فاظ على حقؤق الفÓح».
وأاك -د ع-ل-ي-ؤي خÓ-ل Œم-ع ن-ظ-م-ه ب-ق-اع-ة
«األفراح» بدائرة البسشباسس ‘ ،إاطار ا◊ملة
لÓسشتفتاء على مششروع تعديل الدسشتؤر على
«أاه -م -ي -ة ال -ت -ؤج -ه ن -ح -ؤ صش-ن-ادي-ق القÎاع»،
م -ع -تÈا أان اسش-ت-ف-ت-اء  ١ن-ؤف-مÁ ٢٠٢٠ Èثل
«ال -ت-ح-دي اآلخ-ر ال-ذي ي-رف-ع-ه ال-ي-ؤم ال-فÓ-ح
الذي واجه سشابقا مراحل صشعبة».
وذك - -ر األم Úال - -ع - -ام ل–Ó- -اد ال- -ؤط- -ن- -ي
ل -ل -ف Ó-ح Úا÷زائ -ري Úب -أان مشش -روع ت-ع-دي-ل
الدسشتؤر اŸعروضس لÓسشتفتاء «هؤ اŸرجع
األسش- -اسش -ي ألج -ل ال -ت -غ -ي Òاإلي -ج -اب -ي ال -ذي
يسشاهم ‘ –قيق انتعاشس القطاع الفÓحي
والفÓح على حد سشؤاء».
وت- -ط- -رق ع -ل -ي -ؤي ،م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،إا¤
«اإلج- -راءات ال- -ع- -دي- -دة اŸت- -خ -ذة م -ن أاج -ل
م -راف -ق -ة ال -ف Ó-ح« Úلسش -ي -م -ا م -ا ت -ع -ل-ق ب
«ت-خ-ف-ي-ف م-ل-ف-ات السش-ت-ف-ادة ضش-م-ن ﬂتلف
القروضس» و»مسشح الرسشؤم».
وي -ن -درج ذلك ‘ إاط -ار ا÷ه -ؤد اŸؤج -ه -ة
لتششجيع القطاع ومرافقة الفÓح ÚالراغبÚ
‘ الÎك- -ي- -ز ف- -ع- -ل- -ي- -ا ع- -ل- -ى خ -دم -ة األرضس
واŸسش-اه-م-ة ب-ف-ع-ال-ي-ة ‘ ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ن-مؤية،
حسش- -ب- -م -ا أاشش -ار إال -ي -ه األم Úال -ع -ام ل –Ó-اد
الؤطني للفÓح Úا÷زائري.Ú
وق- -ال ع -ل -ي -ؤي« :إان ال -ف Ó-ح Úم -دع -ؤون
للتؤجه بقؤة نحؤ صشناديق القÎاع ‘ ،الفا—
م-ن ن-ؤف-م ÈاŸق-ب-ل ،ل-ل-مشش-ارك-ة ‘ ال-ت-ع-دي-ل
الدسشتؤري الذي يكرسس التغي ÒاŸنششؤد من
ط -رف ا÷م -ي -ع ويضش -م -ن –ق-ي-ق ع-دال-ة بÚ
ج -م -ي -ع ف -ئ-ات اÛت-م-ع ك-م-ا يضش-م-ن ح-ق-ؤق
الفÓح.»Ú

منظمات أارباب عمل:

دعم للدسستور وا–اد من أاجل بناء اقتصساد ا÷زائر ا÷ديدة
أاع -ل-نت ال-ع-دي-د م-ن م-ن-ظ-م-ات أارب-اب
العمل عن ا–ادها من أاجل إارسصاء أاسصسض
اق -تصص -اد ا÷زائ -ر ا÷دي -دة ،سص -ي -م-ا م-ن
خÓ- -ل السص- -ت- -ف- -ت- -اء ح- -ول ال- -دسص- -ت- -ور
ا÷ديد اŸقرر ‘ الفا— نوفم.È
خÓ- -ل ن- -دوة صش- -ح- -ف- -ي- -ة ج- -م- -عت رئ -يسس
ال- -ك- -ن- -ف- -درال -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ألرب -اب ال -ع -م -ل
اŸؤاطن ،Úسشامي عقلي ورئيسس الكنفدرالية
ال -ؤط -ن-ي-ة ألرب-اب ال-ع-م-ل ا÷زائ-ريﬁ ،Úم-د
سش-ع-ي-د ن-ايت ع-ب-د ال-ع-زي-ز ورئ-يسس ك-ن-فدرالية
الصش- -ن- -اع -ي ÚواŸن -ت -ج Úا÷زائ -ري ،Úع -ب -د
ال- -ؤه- -اب زي- -ا Êورئ- -يسس ا÷م- -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة
ل -ل -م-ق-اول Úا÷زائ-ري Úم-ؤل-ؤد خ-ل-ؤ‘ ،دعت
م -ن-ظ-م-ات أارب-اب ال-ع-م-ل األرب-ع-ة إا ¤ال–اد
–سش -ب -ا Ÿا ت -ع -تÈه «م -رح -ل -ة ه -ام-ة ‘ ب-ن-اء
ا÷زائر ا÷ديدة».
و“ت اإلضشافة أان هذه اŸرحلة مرهؤنة
Ãؤع- -د ال- -ف- -ا— ن -ؤف -م Èوالسش -ت -ف -ت -اء ح -ؤل
ال- -دسش- -ت- -ؤر ا÷دي- -د ال -ذي ق -دمت ف -ي -ه ذات
اŸن- - -ظ- - -م- - -ات إاسش - -ه - -ام - -ات - -ه - -ا ‘ ا÷ؤانب
القتصشادية.
وأاكد ذات اŸصشدر «لقد “ت السشتعانة بنا
‘ إاعداد هذا الدسشتؤر ا÷ديد الذي نعتÈه
مرحلة هامة ‘ بناء ا÷زائر ا÷ديدة».
وب -اŸن -اسش -ب-ة ،أاع-رب ع-ق-ل-ي ع-ن ارت-ي-اح-ه
«لكؤن العديد من اقÎاحاتنا قد اعتُمدت ‘
هذا اŸششروع» ،داعيا إا ¤تركيز كافة ا÷هؤد
ع -ل -ى «مصش Òالق -تصش -اد ال -ؤط -ن -ي ب -ع-د وب-اء
كؤفيد ١9-ح-ت-ى ت-ت-أاق-ل-م ا÷زائ-ر م-ع الؤضشع
لبناء اقتصشاد وطني مطابق للمعاي Òالدولية».
وبرأاي عقلي فإان هدف منظمات أارباب
ال -ع -م -ل األرب -ع -ة ال-ت-ي Áك-ن أان ت-نضش-م إال-ي-ه-ا

مسشتقب Óمنظمات أاخرى يكمن ‘ بلؤرة عمل
Óزمة
مششÎك من أاجل التؤصشل إا ¤حلؤل ل أ
القتصشادية التي تعيششها البÓد ،مؤؤكدا على
دور وإاسشهام أارباب العمل ‘ دول أاخرى ‘
Óزمة الصشحية العاŸية».
التصشدي ل أ
واسشÎسشل يقؤل «حان الؤقت ل–Óاد وهي
أايضشا هبة تضشامنية ألرباب العمل من أاجل
اŸسش -اه -م -ة ب -ف -ع -ال -ي -ة ‘ إاي-ج-اد ح-ل سش-ري-ع
ل-ت-ح-ق-ي-ق الن-ت-ع-اشس الق-تصش-ادي» ،م-ذك-را أان
هناك العديد من القطاعات ‘ حاجة إا¤
ال-دع-م ب-ع-د ت-ع-رضش-ه-ا بشش-ك-ل ك-ب Òل-ت-داعيات
األزم -ة الصش-ح-ي-ة ،سش-ي-م-ا ق-ط-اع-ات السش-ي-اح-ة
واÿدمات والبناء واألششغال العمؤمية والري
وكذا اŸؤؤسشسشات الصشغÒة واŸتؤسشطة.
من جانبه ،قال الأسشتاذ نايت عبد العزيز
إان- -ه «أام- -ام ه- -ذه األزم- -ة م- -ت- -ع- -ددة األب- -ع- -اد
اŸسش -ت -م -رة ،ي-جب إاي-ج-اد آال-ي-ات ل-ل-دخ-ؤل ‘
ديناميكية جديدة واŸضشي قدما».
وششدد ‘ هذا الصشدد ،على أاهمية العمل
اŸششÎك وال- - -تشش - -اور وا◊ؤار بﬂ Úت - -ل - -ف
منظمات أارباب العمل من أاجل التؤصشل إا¤
تؤافق ‘ اآلراء «من أاجل لعب دورنا كفاعلÚ
اقتصشادي ÚخÓق ÚللÌوة».
م - -ن ج- -انب آاخ- -ر ،أاشش- -ار رئ- -يسس اÛلسس
الؤطني Ÿهن السشيارات إا ¤أان ا÷زائر تتجه
نحؤ تغي Òمهم ،واثًقا من تفاؤولها بالتؤجهات
ا◊ك- - -ؤم- - -ي- - -ة ا÷دي - -دة م - -ن ح - -يث ا÷انب
القتصشادي.
وأاضش -اف أان «ب -رن -ام -ج رئ -يسس ا÷م -ه-ؤري-ة
يتضشمن خارطة طريق اقتصشادية ‚د أانفسشنا
فيها».

لقل تنمية
ضصع تداب Òخاصصة للبلديات ا أ

التعديل الدسستوري يقضسي على الفوارق ا÷هوية
ي-ن-ه-ي مشص-روع ت-ع-دي-ل الدسصتور ،حالة
ال -ت -ف -اوت ال -ت -ن-م-وي اŸسص-ج-ل ب Úب-ل-دي-ات
الوطن ،من خÓل وضصع بند جديد ‘ اŸادة
 17ي-ت-ي-ح وضص-ع ت-داب Òخ-اصص-ة ل-ل-بلديات
لق- -ل ت- -ن- -م -ي -ة ،ب -غ -رضض –ق -ي -ق ت -وازن
ا أ
اقتصصادي واجتماعي لها ،من أاجل التكفل
لفضصل باحتياجات سصكانها.
ا أ
زهراء .ب
ق -ال األسش -ت-اذ ا÷ام-ع-ي واÿب Òالق-تصش-ادي
أاحمد سشؤاهلية ‘ ،حديثه لـ»الششعب» ،أان البند
الثالث ‘ اŸادة  ١7سشابقة الذكر« ،يخصس وضشع
ت -داب Òخ-اصش-ة ل-ب-عضس ال-ب-ل-دي-ات ول-يسس ن-ظ-ام-ا
خاصشا كما يششاع ،وهؤ يخصس بعضس البلديات
التي لديها مداخيل ﬁدودة أاو البلديات الفقÒة
من باب التضشامن».
وتسش- -م- -ح ه- -ذه ال- -ت -داب Òحسشب سش -ؤاه -ل -ي -ة،
بتحقيق نؤع من التؤازن وتؤجيه بعضس مؤارد
البلديات التي –تاج تكف Óأاك Èخاصشة مناطق
الظل وغÒها ،وليسس نظاما خاصشا بالبلديات أاو
وضش -ع أاق -ال -ي -م ج -ه-ؤي-ة ،وه-ي ت-داب Òوإاج-راءات
تنظيمية بحتة تخصس بعضس البلديات التي –تاج
إا ¤تكفل أافضشل ،ومؤارد أاك Ìمن أاجل –قيق
تؤازن ب Úالبلديات من ﬂتلف الؤطن ،وذلك ما
يجعل تؤجيه السشتثمارات لها يكؤن Ãا يناسشب
خصشؤصشية كل منطقة.
وأاوضش-ح سش-ؤاه-ل-ي-ة أان واق-ع ال-ت-ن-م-ي-ة م-رب-ؤط
أايضشا باÛالسس اŸنتخبة اÙلية ،التي لديها
إاسشهام كبﬂ ‘ Òططات تنمية البلدية ،وغÒها
م -ن اإلج-راءات Áك-ن ات-خ-اذه-ا ع-ل-ى اŸسش-ت-ؤى
القطاعي من خÓل وزارة الداخلية أاو الؤزارة
األو ¤ال - - -ت - - -ي Áك- - -ن أان تسش- - -اع- - -د ‘ –ريك
العدد 18386

السشتثمار Ãختلف البلديات وجعلها ‘ وضشع
أافضشل ‡ا هي عليه.
أاما اÿب Òالقتصشادي الدكتؤر عمر هارون،
ف -ذك -ر ل»الشش -عب» أان ال -ب -ل-دي-ات ل-دي-ه-ا مشش-ك-ل
خاصس وعميق ،حيث تؤجد بلديات لديها جباية
بÎولية ،وأاخرى تفتقر إا ¤مؤارد مالية رغم أانها
ت -ؤج -د ‘ ن-فسس ﬁي-ط ال-ب-ل-دي-ات ال-غ-ن-ي-ة‡ ،ا
يجعلها ل تتؤفر على مؤارد وغ Òقادرة على
تثم Úمؤاردها اÙلية نظرا لبعدها ا÷غرا‘.
وم -ن ه -ذا اŸن -ط-ل-ق ،ي-رى أان ال-ت-داب Òال-ت-ي
جاءت ‘ البند الثالث من اŸادة  ١7من مششروع
ت -ع -دي -ل ال-دسش-ت-ؤر ،سش-تسش-اع-د رؤوسش-اء ال-ب-ل-دي-ات
وا÷ماعات اÙلية والسشلطات الؤلئية للبحث
عن مصشادر أاخرى لتمؤيل البلديات من خÓل
وضشع تداب Òخاصشة بالتضشامن ما ب Úالبلديات،
كما Áكن إاقرار اقتطاعات خاصشة من ميزانية
الدولة لهذه البلديات ،خاصشة إاذا كانت هناك
ح- -اج -ات خ -اصش -ة ب -ه -ا ع -ل -ى غ -رار ال -ب -ل -دي -ات
ا◊دودي-ة ال-ت-ي ل-دي-ه-ا ال-ك-ث Òم-ن الح-ت-ي-اجات
كالطاقات اŸتجددة أاوتعبيد الطرقات أاواإلنارة
العمؤمية ،لكنها ‘ اŸقابل ل Œد القدرة على

“ؤيلها من اŸصشادر الداخلية للبلدية ،ونفسس
األمر بالنسشبة للبلديات الريفية.
من جهة أاخرى ،تؤقع اÿب Òالقتصشادي سشن
تداب Òخاصشة ببعضس البلديات الغنية لتخصشيصس
جزء من مؤاردها للتنمية ،مث Óإاذا كان لدينا
مناجم الذهب ‘ ا÷نؤب Áكن أان نخصشصس
جزء من إايرادات هذه اŸناجم من أاجل تنمية
تلك اŸنطقة حتى تسشتفيد بششكل أاك Èمقارنة
ببعضس البلديات التي لديها ‘ األصشل قدرة على
جلب مصشادر مالية.
ويرى اŸتحدث ،أان تعديل هذه اŸادة أاصشبح
ل -دي -ه -ا ق -درة ك -بÒة ع -ل -ى خ -ل -ق ت -ؤازن ج-ه-ؤي
وتنمؤي داخل ا÷زائر البلد القارة ،خاصشة وأان
ال -ت -ن -ؤع ا÷غ -را‘ ل -ل -ج-زائ-ر ي-ح-ت-اج إا ¤ت-دابÒ
خاصشة ،فالتداب ÒاŸتخذة ‘ وليات الششمال
نظرا Ÿناخها وتضشاريسشها ليسشت بالضشرورة هي
ن -فسش -ه -ا ال -ت -ي ت -ط -ب -ق ‘ ا÷ن -ؤب ال -ذي ل -دي -ه
خصشائصشه ومطالبه ،كذلك تؤجد بعضس اŸطالب
الجتماعية يجب أان تراعى ‘ ا÷انب التنمؤي
وه -ذه ال -ت -داب Òإاذا درسشت بشش -ك -ل دق -ي-ق ف-ع-ال
تعطي تؤازنا كبÒا للؤاقع القتصشادي.

تعزية
ي -ت -ق -دم ال -رئ -يسس اŸدي -ر ال -ع -ام Ÿؤؤسشسش -ة الشش-عب ،مصصطفى
هميسصي ،بتعازيه اÿالصشة لعبد ا◊فيظ عÓهم ،مسشتششار
رئ -يسس ا÷م -ه -ؤري -ة ،و÷م-ي-ع أاف-راد ع-ائ-ل-ت-ه ،إاث-ر وف-اة شش-ق-ي-ق-ه،
متضشرعا فيها إا ¤اŸؤ ¤عز وجل أان يتغمد الفقيد بؤاسشع رحمته
ويسشكنه فسشيح جناته ويلهم ذويه جميل الصش Èوالسشلؤان.
الششعب ٢٠٢٠/١٠/٢٢

info@ech-chaab.com www.ech-chaab.com
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يوم الوطني
ل
ا للصصحافة
«السس-ت-ف-ت-أء ع-ل-ى ت-ع-دي-ل ال-دسس-تور،
حدث مهم نحو تغيّر السسلوك السسيأسسي
وال -ف -ع-ل الن-ت-خ-أب-ي ،وم-وع-ده م-رت-ب-ط
بذكرى غألية لتلبية نداء الوطن« .من
ح- -ق ك- -ل م -واط -ن أان ي -د‹ ب -رأاي -ه دون
تعصسب ول إاكراه ليكون ا◊وار حضسأريأ
والصس -ن -دوق ال -ف -يصس -ل» ،ه -ذا م-أ ي-ق-ول-ه
لع Ó-م -ي واÙل -ل السس-ي-أسس-ي ال-دك-ت-ور
ا إ
ﬁم-د ه-دي-ر أاسس-ت-أذ ب-أŸدرسس-ة الوطنية
لعÓ-م‘ ،
ال -ع -ل -ي -أ ل -لصس -ح -أف -ة وع-ل-وم ا إ
حوار خأصس مع «الشسعب ويكأند»..

لعÓمي واÙلل السسيأسسي د ﬁ -مد هدير لـ «الشسعب ويكأند»:
ا إ

á°SÉ«°S

ا’سصتفتاء على الدسصتور ّﬁطة فاصصلة لتغيّر السصلوك السصياسصي

أاجرى ا◊وار :فنيدسس بن بلة
لضس-أف-ة ال-تي
^ الشس-عب وي-ك-أن-د :م-أ ا إ
ليأم
تقدمهأ ا◊ملة النتخأبية هذه ا أ
– ّسسبأ لÓسستفتأء على مشسروع تعديل
الدسستور؟
^^ الدكتور ﬁمد هدير :بالتأاكيد هذه
ا◊م- - -ل- - -ة سس- - -ت- - -ق - -دم إاضس - -اف - -ة إا ¤اŸسس - -ار
الدÁقراطي ‘ ا÷زائر ،أانها تأاتي ‘ مرحلة
ح -اسس -م -ة م -ن ال -ت-اري-خ السس-ي-اسس-ي ا÷زائ-ري،
خاصسة بعد ا◊راك وا÷زائر ا÷ديدة ،هذه
اŸرة اÛتمع اŸد Êهو الذي يقود ا◊ملة
ا’نتخابية باعتبارها فرصسة سسانحة أ’حداث
القطيعة والتوجه نحو ا÷زائر ا÷ديدة.
^ مشس - - -روع ال - - -ت- - -ع- - -دي- - -ل ي- - -ع- - -رضس
لÓسستفتأء ‘ أاول نوفم ،Èمأ قراءتكم
للحدث واŸوعد الزمني؟
^^ ا◊دث م- -ه- -م ن- -ح- -و ت- -غ Òالسس -ل -وك
السس -ي -اسس -ي وال -ف -ع-ل ا’ن-ت-خ-اب-ي ،أام-ا اŸوع-د
ال- -زم- -ن -ي ف -ل -ه
د’’ة رم - -زي - -ة
لمأزيغية أاغلقت ا أ
@ دسسÎة ا أ
لبواب الذي يسس Òبسسرعة
ووجدانية،
فائقة وفقا للتطور
أامأم Œأر السسيأسسة
مرتبطة
التكنولوجي
ب -ذك-رى غ-ال-ي-ة
ا◊اصسل ‘ وسسائل
ع- -ل- -ى ق- -ل- -وب -ن -ا
جميعا ،وهي ذكرى اند’ع الثورة التحريرية اإ’عÓم ا◊ديثة..وعليه فإان الوثيقة أاجابت
اŸب- -ارك- -ة ال -ت -ي أاح -دثت زل -زا’ إ’زاح -ة أاك Èع -ل-ى ج-م-ي-ع اأ’سس-ئ-ل-ة اŸط-روح-ة ،وال-قضس-اي-ا
اسس -ت -ع -م -ار ع -رف -ه ال -ت -اري -خ ال -بشس -ري ،ل -ذلك ال -ع -ال -ق -ة م-ن-ذ ا’سس-ت-قÓ-ل ،وه-ي جسس-ر ن-ح-و
ا÷زائ- -ري -ون ع -ل -ى م -وع -د ي -وم أاول ن -وف -م Èالتغي ÒاŸنشسود.
اŸبارك لتلبية نداء الوطن من أاجل ا÷زائر
^ يÓ- -ح- -ظ أان ال -نصس -وصس اŸراج -ع -ة،
ال-غ-د..ج-زائ-ر ج-دي-دة وت-ف-ويت ال-ف-رصسة على
أاع -دائ -ن -ا وك -م ه -م ك ،Ìوع -ل -ي -ه دع-وت-ي ل-ك-ل تخضسع إا ¤قراءات متبأينة وتفسسÒات
ا÷زائري Úهي معا ‘ هبة واحدة من أاجل متنأقضسة حسسب اŸواقع والنتمأء ،كيف
السسبيل لبلوغ دسستور توافقي مسستدË
ا÷زائر الغد.
وليسس ظرفيأ؟
^^ من حق كل مواطن أان يد‹ برأايه؛ هذا
^ هل ترون أان وثيقة التعديل نألت
لث-راء ب-أل-ن-ظ-ر إا ¤م -ظ-ه-ر م-ن م-ظ-اه-ر ال-وع-ي وال-دÁق-راط-ي-ة،
ح -ق-ه-أ ‘ ال-ن-ق-أشس وا إ
تزامنهأ مع الظرف الصسحي السستثنأئي ولكن يجب ا’بتعاد عن التعصسب ،وأان يكون
ا◊وار حضساريا والصسندوق هو الفيصسل سسواء
‡ث ‘ Óوبأء كورونأ وتداعيأته؟
^^ ن -ع -م أارى ب -أان وث-ي-ق-ة ال-دسس-ت-ور ن-الت ال - -تصس - -ويت بـ «’» أاو بـ «ن - -ع - -م» ،أ’ن م- -ب- -ادئ
Óغ-ل-ب-ي-ة،
حقها ،خاصسة ‘ زمن جائحة كورونا ،كان كل ال -دÁق -راط-ي-ة ت-ب-ن-ى ع-ل-ى ا◊ك-م ل -أ
ا÷زائري Úماكث ‘ Úالبيوت مع العائÓت ،واأ’قلية –Îم و–مى بالقانون؛ وهنا نرقى
م - -ع ت - -وف - -ر اإ’نÎنت ووسس - -ائ - -ل ال - -ت - -واصس- -ل إا ¤مصساف اŸواطنة التي ينشسدها ا÷ميع
ا’جتماعي‡ ،ا جعل الوثيقة تعرف نقاشسا وتنصسهر فيها الفروق؛ يسسود العدل واŸسساواة،
ّ
واسسعا وجد’ كذلك‡ ،ا يب Úمدى اهتمام ي -ع -ل -و ال -ق -ان -ون ف -وق ا÷م -ي-ع ويصس-ب-ح م-ب-ن-ى
ّ
الشسعب ا÷زائري Ãشسروع تعديل الدسستور ،الŸÈان هو أاعلى بناية ‘ اŸدينة.
ل- -ذلك ك -ل اŸواد ه -ي م -ك -م -ل -ة ل -ب -عضس -ه -ا
وما رأاينا من جدال وصسراع واختÓف حول
البعضض ،والتي كانت
بعضض اŸواد ا’
دليل قاطع على @ من حق كل مواطن أان يد‹ برأايه؛ ﬁل ن- - - - -ق - - - -اشض،
وع- - - -ي ا÷ي - - -ل ه - -ذا م - -ظ - -ه - -ر م - -ن م - -ظ - -أه - -ر ال - -وع- -ي فسس- - -رت خ- - -ط - -أا؛
وال -دÁق -راط-ي-ة ،ول-ك-ن ي-جب الب-ت-ع-أد كدسسÎة
ا◊ا‹
ا’م -ازي -غ -ي-ة؛ أارى
ة
س
ص
ا
خ
،
ه
Ò
Ãصس
وأان رئ- - - - - - - - -يسض عن التعصسب وأان يكون ا◊وار حضسأريأ هذه اŸادة كانت
ا÷مهورية رمى والصسندوق هو الفيصسل.
ورق- -ة ل- -ل- -ت- -ج- -ارة
واسستغÓلها؛ ولكن
بوثيقة الدسستور
م - - -ع دسسÎت - - -ه - - -ا
‘ اأ’وسس - - - - - - -اط
أاغلقت اأ’بواب أامام Œار السسياسسة ،كذلك
الشسعبية حتى يد‹ كل مواطن برأايه.
ف -ي -م -ا ي-خصض السس-م-اح ل-ل-ج-يشض اŸشس-ارك-ة ‘
^ على ضسوء اŸشسأورات مع الفأعل Úال -ع -م -ل -ي -ات خ -ارج ا◊دود؛ ل -يسض ’سس-ت-ع-م-ال
السسيأسسي Úوالنخب واÛتمع اŸد ،Êهل ا÷يشض ‘ حروب خارج ا÷زائر؛ ا◊مد لله
ت - -رون أان اŸشس - -روع يسس - -ت - -ج - -يب ل- -روح عندنا جيشض له عقيدة ثابتة وهو سسليل جيشض
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،ول-ك-ن ب-ه-ذه اŸواد نحمي
التغي ÒاŸطلب اŸلح والغأية اŸنشسودة؟
طÓعي على جل الدسسات Òأامننا الوطني واÛال ا◊يوي للجزائر‘ ،
^^ من خÓل ا ّ
العاŸية ،ودراسستي Ÿقياسض نظريا ت الدولة؛ إاط-ار خ-وضض ضس-رب-ات اسس-ت-ب-اق-ي-ة ق-ب-ل بلوغها
أارى ب -أان وث -ي -ق-ة ال-دسس-ت-ور ا◊ال-ي-ة ه-ي إاث-راء الÎاب الوطني.
ل -ل -دسس -ت -ور ا÷زائ -ري ال -ذي ظ -ه-ر ‘ وث-ي-ق-ة
^ ت - - -ب- - -أي- - -نت دسس- - -أت Òا÷زائ- - -ر بÚ
طرابلسض سسنة  1962وŒسسد سسنة  1963هو
م- -كسسب ‘ ال- -ت- -اري -خ السس -ي -اسس -ي ا÷زائ -ري؛ دسس- -أت Òب- -رام -ج ودسس -أت Òق -وان ،Úأاي -ن
خ -اصس -ة وأان دسس -ت-ورن-ا م-ن ال-دسس-ات ÒاŸرن-ة؛ نضسع دسستور ٢٠٢٠؟ هل الوقت منأسسب
ي-ع-ن-ي ق-اب-ل ل-ل-ت-ط-وي-ر واإ’ث-راء وليسض جامدا؛ لصس- -ي- -أغ -ة دسس -ت -ور ق -أب -ل ل Ó-سس -ت -دام -ة
Ãعنى يتطور حسسب تطور اÛتمع ا÷زائري تشسÎطه ا÷زائر ا÷ديدة وتراه أاقوى
اÿميسس  ٢٢اأكتوبر ٢٠٢٠م اŸوافق لـ  ٠٥ربيع الأول  ١٤٤٢هـ

صسÓ- -ح- -ي- -ات رئ -يسض ا◊ك -وم -ة ال -ذي ت -ف -رزه
الرهأن والتحدي؟
^^ ك -م -ا أاشس -رت ‘ ال -ب -داي -ة إا ¤ال-ت-ط-ور اأ’غ -ل -ب -ي -ة؛ ه -ذا ي -ع -ن -ي م -زي -دا م -ن ت -ع -زي -ز
الهائل الدسسات Òا÷زائرية منذ ا’سستقÓل أاي اŸمارسسة الدÁقراطية؛ خاصسة إاذا  ⁄يحصسل
منذ أاول دسستور ‘ عهد ا’سستقÓل  ،1963فإان أاي حزب على اأ’غلبية اŸطلقة حتما سسيلجأا
الدسسات Òا÷زائرية فيها ‡يزات مهمة منها؛ إا ¤ت-ك-وي-ن ح-ك-وم-ة ائ-تÓ-ف-ي-ة؛ وه-ذه ال-عملية
ا◊ري- -ة وال- -دÁق- -راط- -ي- -ة وح- -ق -وق اإ’نسس -ان سس -تسس -م -ح ب -وصس -ول أاح -زاب صس -غÒة إا ¤سس-دة
واŸسس -اواة ،م -ا ي -ع -ن-ي أان ا◊ق-وق اأ’سس-اسس-ي-ة ا◊كم؛ وتكون رقابة أاك .Ìأاعتقد أاّننا نسسÒ
مضسمونة؛ ’حظنا أان دسستور  1989يعت Èثورة نحو اأ’حسسن وا’بتعاد عن سسياسسة غلق اللعبة
‘ التاريخ السسياسسي ا÷زائري ولكن دسستور أاوالدÁينو مثلما حدث ‘ اŸاضسي عندما
 2020عّزز الهوية؛ ودّعم ا◊قوق اأ’سساسسية –الفت اأ’حزاب الكبÒة؛ وسسميت بالتحالف
الرئاسسي ‡ا أادى
وإاث -ب-ات ال-ذات؛
وب ّ-ي -ن ال -ت -ط -ور @ دسس -ت-ور  ٢٠٢٠عّ-زز ال-ه-وية واÛأل إا ¤خ-ن-ق ال-ع-م-ل-ية
^ كيف تنظرون إا ¤مرحلة مأ بعد
السس- - -ي - -اسس - -ي - -ة ‘
ا÷يوسسياسسي ا◊يوي للجزائر ا◊ديثة
ا÷زائ- - - -ر ح - - -يث ال- -ت- -ع- -دي -ل ال -دسس -ت -وري ‘ ظ -ل ت -زاي -د
واÛال
Óجيأل
أاوصسلوا البÓد إا ¤الطلب على إاقأمة دسستور دائم ل أ
ا◊يوي
صسن من أاي انزلقأت وإاقأمة دسسأتÒ
للجزائر ا◊ديثة ،ولذلك أاذكر مرة أاخرى بأان طريق مسسدود كاد أان يعصسف بالدولة؛
يح ّ
ول- -ك- -ن أاخشس -ى م -ا أاخشس -اه ه -و أان ي -ح -دث على اŸقأسس؟
ت- -غ- -ي Òال- -دسس- -ت- -ور م- -ن صسÓ- -ح- -ي- -ات رئ -يسض
^^ شس -ك -را ع -ل -ى ه-ذا السس-ؤوال ا÷وه-ري
للجمهورية؛ وتغÒه خطيئة؛ بالعكسض الدسستور انسس- -داد ب Úا◊ك- -وم- -ة والŸÈان؛وت- -ت -ع ّ-ط -ل
اŸسس- -ت- -د Ëه- -و ال- -ذي ي- -ت -ط -ور وف -ق ت -ط -ور مصس- -ال- -ح ال- -دول- -ة؛ ول- -ذلك ن -ل -ح ع -ل -ى ال -روح واŸه -م؛ ل -ل -ع -ل -م أان اŸشس -ك -ل ال -ذي م -ي -ز ك-ل
اÛت -م -ع ،وال -دول ال -ت -ي ن-راه-ا مسس-ت-ق-رة ‘ الرياضسية ‘ السسياسسة وتغليب مصسلحة الدولة ال -دسس -ات Òا÷زائ -ري -ة م -ن -ذ ا’سس-ت-قÓ-ل؛ ه-و
دسساتÒها هي دول قدÁة عمرها يفوق  300وال- -وط- -ن ع- -ل- -ى ال -ن -ظ -رة الضس -ي -ق -ة وت -ق -د Ëا’نتقال السسلسض للسسلطة؛حدث ذلك ‘ سسنة
ال -ت -ن -از’ت وت -رق -ي -ة ا◊وار؛ وأاخ-ل-ق-ة ال-ع-م-ل 1965عندما انتقد الرئيسض الراحل احمد بن
سسنة.
السسياسسي؛ وهذا عهد قطعه رئيسض ا÷مهورية ب -ل -ة ب -ت -ع -ط -ي -ل ال -دسس-ت-ور؛ وك-ان السس-بب وراء
^ ت- - - -ع- - - -زي- - - -ز ا◊ق - - -وق وا◊ري - - -أت عبد اÛيد تبون على نفسسه بأانه يعمل على إازاح -ت -ه م -ن زمÓ-ئ-ه وح-دث تصس-ح-ي-ح ث-وري؛
واŸسس -أواة ،أاب -رز ﬁأور ال -ت -ع -دي -ل ،ه-ل فصسل اŸال القذر عن السسياسسة وأاخلقة العمل وكذلك عندما تو‘ الراحل هواري بومدين
كانت هناك أازمة ‘ انتخاب الرئيسض؛ واختÒ
هذا مؤوشّسر للقطيعة مع ‡أرسسأت مضست السسياسسي.
كما سستفتح هذه العملية أاي تعي Úرئيسض ال -رئ -يسض ال -راح -ل الشس -اذ‹ ب-ن ج-دي-د ،وب-ع-د
وﬁطة فأصسلة ‘ مسسأر اسستكمأل بنأء
ا◊ك- -وم- -ة م- -ن اأ’غ- -ل- -ب- -ي -ة ال -ف -ائ -زة اÛال اسستقالته ترك فراغا أادخل البÓد والعباد ‘
الدولة الوطنية؟
^^ ن -ع -م ه -ذا م -ا سس -ب -قت ا◊ديث ع -ن -ه ل -ل -م -ن -افسس -ة ‘ ال -ف -ك -ر واإ’ب -داع السس -ي -اسس -ي دوامة العنف والفوضسى؛ حيث عيّن اÛلسض
ب -ال -ق -ول أان م -ي-زة ال-دسس-ات Òا÷زائ-ري-ة وه-ي وال -ت -داول ع -ل -ى السس -ل -ط -ة؛ وإاع-ط-اء ال-ف-رصض اأ’ع -ل -ى ال-دول-ة ال-ذي ت-رأاّسس-ه ال-ف-ق-ي-د ﬁم-د
ب- -وضس -ي -اف ،ث -م ع ّ-ي -ن
ا◊رية واŸسساواة وا◊قوق اأ’سساسسية دون أان لظهور
@ أارى ب-أأن وث-ي-ق-ة ال-دسس-ت-ور ا◊أل-ية ال- -رئ- -يسض ال- -راح- -ل
ن -نسس -ى م -ادة م -ه-م-ة وه-ي الشس-عب مصس-در ك-ل الكفاءات
ع- -ل -ي ك -ا‘ وب -ع -ده
السسلطات ،هذا مكسسب مهم؛ حيث نرى بأان وا’سس-ت-ثمار
‘ ه -ي إاث -راء ل -ل -دسس -ت -ور ا÷زائ-ري ال-ذي
ال - -رئ - -يسض ال - -ي- -مÚ
الدسستور الفرنسسي كّرسض هذا اŸبدأا ‘ التغ Òرأاسض ا- - - - - - Ÿال
سس -ن-ة 2008؛ أام -ا ال -دسس -ات Òا÷زائ -ري -ة ك-ل-ه-ا اŸعر‘،وهذا ظ -ه -ر ‘ وث -ي -ق -ة ط -راب -لسس سس -ن-ة  ١96٢زروال أاطال الله ‘
احتوت مفهوما ومبدأا أان الشسعب هو السسيد ه- - -و ال - -ره - -ان وّ Œسس - -د سس- -ن- -ة  ١963ه- - -و م- - -كسسب ‘ ع- - -م- - -ره؛ وأاع- - -ي - -د
انتخابه سسنة 1995؛
ومصسدر كل السسلطات؛ ما جعل كل اÛالسض ا◊قيقي.
التأريخ السسيأسسي ا÷زائري
حيث سسلم السسلطة
اŸن -ت -خ -ب -ة –م -ل فسس -ي -فسس-اء م-ن ال-ط-ب-ق-ات
ل- -ل- -رئ- -يسض السس -اب -ق
^ ب - - - -ن- - - -أء
ا’ج- - -ت- - -م- - -اع- - -ي- - -ة م- - -ن ف Ó- -ح ،Úدك - -ات - -رة
وح- - -رف- - -ي.Úه- - -ذه م - -ك - -اسسب؛ ول - -ذلك ف - -إان دول- - -ة اŸؤوسسسس - -أت م - -ف - -ه - -وم ت - -رّدد ع Èع -ب -د ال -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي-ق-ة ب-ع-د اإ’عÓ-ن ع-ن
دسستور ،2020ج- -اء ث -ري -ا ج -دا وصس ّ-ح -ح م -واد ﬂتلف مراحل جزائر السستقÓل ،لكن ان-ت-خ-اب-ات مسس-ب-ق-ة .ج-رى تسس-ل-ي-م السسلطة ‘
م-ه-م-ة ،ك-م-ا دع-م ا◊ق-وق اأ’سس-اسس-ي-ة وح-ري-ة اختÓلت ظلت تسسجل ‘ التطبيق ،هل عرسض دÁقراطي أابهر العا ⁄كاد أان يصسبح
ال -ظ -رف ال -راه -ن يسس -أع-د ع-ل-ى –ق-ي-ق ت -ق -ل -ي -دا ل -و سس-ل-م ال-رئ-يسض ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة سس-اب-ق-ا
الصسحافة والتعب.Ò
السسلطة لرئيسض بعده بعد انقضساء عهدته.
هذه الغأية؟
ول - -ذلك رسس - -مت ه- -ذه الصس- -ور ‘ ﬂي- -ل- -ة
^^ أاقول نعم أامامنا فرصسة سسانحة من
^ هنأك حديث عن تو‹ وزير أاول
لغلبية أاج- -ل ت- -دع- -ي- -م وت- -ق- -وي -ة م -ؤوسسسس -ات ال -دول -ة الشس- -عب ا÷زائ -ري ال -ذي ي -ط -الب ب -ال -ت -غ -يÒ
لرئأسسة ا◊كومة ‘ حأل فوز ا أ
الŸÈأنية الرئأسسية ،كيف تنظرون إا ¤وتعزيزها؛ خاصسة أان رئيسض ا÷مهورية؛ أابدى مراهنا على دسستور  2020الذي حدد العهدات
ه -ذه ال -ت -ج -رب -ة وأاه -م -ي -ت -ه -أ ‘ ت -وسس-ي-ع حسس- -ن ال- -ن -ي -ة وال -ت -زام -ا ‘ ذلك ،وم -ا ح -دث ب -ع -ه -دت ،Úوفصس -ل ف-ي-ه-ا ت-فصس-ي ‘ Ó-سس-اب-ق-ة
م -ؤوخ -را ‘ الصس -راع ب Úالسس -ل-ط-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة –م- -ل أام ‘ Ó- -ع- -ه- -د ج- -دي- -دة ي -ع -زز دول -ة
صسÓحيأت الهيئة التنفيذية؟
^^ أارى أان هذه اÿطوة مهمة؛ وسستوسّسع بإاصسدار مذكرات توقيف ‘ حق برŸانيÚ؛ اŸؤوسسسسات الطلب اŸلح والغاية اŸنشسودة.

وال -ع -كسض ت -ع -رضض شس -خصس -ي -ات م -ن السس -ل-ط-ة
ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة إا ¤ن-ق-د م-ن السس-ل-ط-ة ال-تشسريعية؛
وسس- -ج- -ن- -ه اك Èالشس- -خصس- -ي- -ات السس- -ي- -اسس- -ي -ة؛
وŒريدها من ا◊صسانة؛ هذا مؤوشسر كب Òعلى
أاننا نتجه نحو الفصسل ب Úالسسلطات ؛وهذا ما
يكرسسه دسستور  ،2020ولذلك ’بد من تأاسسيسض
وت -ع -زي -ز م -ؤوسسسس -ات ال -دول-ة؛ أ’ن اأ’شس-خ-اصض
تزول وتبقى اŸؤوسسسسات ،خاصسة وأان الظرف
ا◊ا‹ خصسب لذلك من كل النواحي؛ زيادة
الوعي لدى الشسعب مع وجود إارادة سسياسسية
صسلبة “ثلت ‘ شسخصسية رئيسض ا÷مهورية.

العدد 18386

info@ech-chaab.com www.ech-chaab.com
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يوم الوطني
ال
للصصحافة
–ت -ف -ل الصص-ح-اف-ة ا÷زائ-ري-ة ال-ي-وم
ب- -ع- -ي- -ده- -ا ال- -وط -ن -ي أاي -ام -ا ف -ق -ط ق -ب -ل
السصتفتاء الشصعبي على مشصروع تعديل
لسص-اسص-ي-ة ل-وضص-ع
ال -دسص -ت -ور ،ال -رك -ي-زة ا أ
ق -واع -د إارسص -اء ج -زائ -ر ج -دي -دة ت -نشص-د
الدÁقراطية من خÓل تكريسس حرية
التعب Òالتي تعد حرية الصصحافة أاحد
أاهم صصورها.
لذلك جاءت اŸادة  ٥٤لتحدد أاشصكالها
ب-ال-ت-فصص-ي-ل وضص-واب-ط-ه-ا ‘ ق-ف-زة نوعية
م -ق -ارن -ة ب -ال-دسص-ات Òالسص-اب-ق-ة ،م-ا يÈز
إارادة قوية لتكريسس حرية الصصحافة ‘
بÓ- - -دن- - -ا ك- - -أاسص- - -اسس ل- - -ب - -ن - -اء ال - -ن - -ظ - -ام
ال- -دÁق- -راط- -ي ال- -ذي ن- -نشص- -ده ‘ إاط- -ار
ا÷زائر ا÷ديدة ،وحتى نتعرف على
أاه- - - -م اŸك - - -اسصب ا÷دي - - -دة ‘ مشص - - -روع
ت- -ع- -دي- -ل ال- -دسص- -ت- -ور ،اقÎبت «الشص -عب
وي -ك -ان -د» م -ن اıتصص Úم -ن إاع Ó-م -يÚ
وق -ان -ون -ي Úل -ت -ن-ق-ل ل-ك-م آاراءه-م ح-ول
الضص-م-ان-ات ال-ت-ي قّ-دم-ه-ا مشصروع تعديل
الدسصتور.

فتيحة كلواز
جاءت اŸادة  54من وثيقة مشسروع تعديل
الدسستور لتفصسل ‘ كل ما يتعلق Ãمارسسة
م -ه -ن -ة الصس -ح -اف -ة ع -ل -ى اخ -ت Ó-ف أاشس-ك-ال-ه-ا
وأانواعها ،وسسواء كانت مكتوبة أاو مسسموعة أاو
مرئية أاو إالكÎونية ضسمنت لها جميعا حرية
الصس -ح -اف -ة ⁄ ،ت -ك -ت-ف-ي ب-إاق-رار ه-ذه ال-ك-ل-م-ة
اŸلّغمة كما عهدنا ‘ الدسسات Òالسسابقة بل
شس-رحت صس-وره-ا وح-ددت-ه-ا ‘ ح-ري-ة ال-ت-ع-بÒ
واإ’ب-داع و ⁄ت-غ-ف-ل ه-ن-ا ع-ن ال-ت-دق-ي-ق ف-ي-م-ن
يسس -ت -ف-ي-د م-ن-ه-ا ح-يث  ⁄تسس-ت-ث-ن اŸت-ع-اون،Ú
الذين غالبا ما يقعون ضسحية اسستغÓل وحشسي
قد يصسل ا ¤سسرقة أاعمالهم ونشسرها بأاسسماء
مسسؤووليهم من اإ’عÓميّ« ÚاÎÙف.»Ú
إا ¤جانب ن ّصسها على حق ‡ارسسة اŸهنة
‘ ال -وصس-ول ا ¤مصس-در اŸع-ل-وم-ة ،م-تضس-م-ن-ة
أايضس -ا ح -م -اي -ة اسس -ت-قÓ-ل-ي-ة الصس-ح-ف-ي والسس-ر
اŸه - -ن - -ي ،وك - -ذا ا◊ق ‘ إانشس - -اء الصس - -ح- -ف
والنشسريات Ãجرد التصسريح ،وإانشساء قنوات
تلفزيونية وإاذاعية ومواقع وصسحف إالكÎونية
ضسمن شسروط يحددها القانون.
و‘ مقارنة بسسيطة مع التعديÓت السسابقة
ل- -ل- -دسس- -ات‚ ،Òد أان ت- -ع- -دي -ل  1990أافرزت
صسحافة التعددية التي ارتبط Ãرحلة اÿروج
من سسيطرة ا◊زب الواحد ما سسمح بÈوز
صسحف مكتوبة خاصسة ،أاما تعديÓت 2008
ف -أاق ّ-رت ان -ف -ت -اح السس -م -ع-ي ال-بصس-ري ل-ت-دخ-ل
ا÷زائر مرحلة القنوات اÿاصسة ،ما أاعطى
اŸواطن الفرصسة لÓنفتاح على العا.⁄
ل -ي -أات -ي مشس-روع ت-ع-دي-ل ال-دسس-ت-ور ‘ 2020
ليÈز الصسحافة ا’لكÎونية و–ديات التأاطÒ
القانو Êلهذا النوع من ا’عÓم حتى ’ تتكرر
اأ’خطاء التي وقعت فيها القنوات اÿاصسة
بعد انفتاح السسمعي البصسري.

بريزة برزاڤ« :نقابة “ثيلية لكل
الصصحفي..Úمطلب أاسصاسصي»
قالت
اإ’عÓمية
باإ’ذاعة
الوطنية
بريزة
برزاڤ
أان دسس Î- - -ة
حرية
الصسحافة
‘ مشس- -روع
تعديل
الدسستور القانون اأ’ول للبÓد مكسسبا حقيقيا
Ÿمارسسي اŸهنة ،خاصسة وأانه مرتبط على
خÓ- -ف ال- -دسس -ات Òالسس -اب -ق -ة ب -ع -وام -ل “ي -ز
السس -اح -ة اإ’ع Ó-م -ي-ة واŸشس-ه-د السس-ي-اسس-ي ‘
ا÷زائر ،حيث أادرجت حرية الصسحافة ضسمن
ا◊ريات العامة وأاخلقه ا◊ياة العامة ،ما يعد
‘ صسالح ‡ارسسة الصسحافة Ãهنية واحÎافية
◊ِله الكث Òمن اŸشساكل.
واع -تÈت اŸت -ح-دث-ة إاب-ع-اد الصس-ح-ف-ي ع-ن
ال -وق-وع ‘ اأ’خ-ط-اء أاه-م-ه-ا ،بسس-بب ارت-ب-اط-ه
بأاخلقة ا◊ياة السسياسسية القائمة على الفصسل

 ٢٢أاكتوبر..اليوم الوطني للصصحافة

06

ملف

اإ’ع ـ ـ ـ ـÓم ‘ مشص ـ ـ ـروع تعديـ ـ ـ ـل الدسصت ـ ـ ـور
يكون السسبق هو الدافع اأ’سساسسي للكتابة ،ومن
اأ’همية Ãا كان أانّ التحقق من اŸعلومة حتى
’ سسببا ‘ إاثارة جدل قد يؤودي ا ¤كوارث
فيما بعد ،الصسحفي مطالب بالتحقيق والتأاكد
من اŸعلومة قبل كتابتها أاو اإ’عÓن عنها‘ ،
كل اŸواضسيع التي تهم اÛتمع ا÷زائري
واŸواطن بصسفة خاصسة.

اأ’سصتاذ لوراري« :نقلة نوعية ‘ ›ال
تكريسس حرية الصصحافة»

ب Úالسس -ل -ط -ات ،واŸال ع -ن السس -ي -اسس-ة اأ’م-ر
ال -ذي سس -ي -مّ-ك-ن م-ن وضس-ع م-ه-ن-ة اŸت-اعب ‘
مسس -اره -ا الصس -ح-ي-ح ،م-ا ّÁك-ن الصس-ح-ف-ي م-ن
تأادية مهامه باحÎافية ،من خÓل إاعطائه
ا◊ق للوصسول إا ¤اŸعلومة وحتى ’ يكون
ﬁل ابتزاز.
وكشسفت برزاڤ ‘ هذا الصسدد أان اŸشسكل
ل -يسص ال -ت -ك -ل -م ف -ق -ط ع-ن أاخÓ-ق-ي-ات اŸه-ن-ة
وتعديل قانون اإ’عÓم ،بل يجب إابراز أايضسا
ما يتعرضص له الصسحفي أاحيانا من ضسغوط قد
ي -ج -د ن -فسس -ه بسس -ب -ب-ه-ا –ت ط-ائ-ل-ة ال-ت-ه-دي-د
بالطرد أاو ا’بتزاز إان  ⁄يسساير الوضسع ،وهو
الواقع الذي يعيشسه الكث Òمنهم خاصسة ‘
ال -ق -ن -وات اÿاصس -ة ووسس -ائ-ط اإ’عÓ-م ،ل-ذلك
رّكزت على جانب التكوين بالنسسبة للصسحفي.
وأاولت اإ’عÓمية أاهمية كÈى لوجود نقابة
“ث -ي -ل -ي -ة ل -لصس -ح -ف -ي Úع -ل-ى اخ-تÓ-ف ›ال
تخصسصسهم ‘ دعم العمل الصسحفي وحرية
الصس-ح-اف-ة ،م-ع-تÈة اŸت-واج-دة ال-ي-وم السساحة
ب -ع -ي -دة ع -ن ج -وه -ر اŸم -ارسس -ة اإ’ع Ó-م -ي-ة،
◊صس -ره -ا م -ط -ال-ب-ه-ا ‘ م-ط-الب اج-ت-م-اع-ي-ة
وح-م-اي-ة الصس-ح-ف-ي ،وع-ل-ى ع-كسص ال-قطاعات
اأ’خ -رى ال -ت -ي “لك ن -ق -اب -ة “ث -ل -ه-ا ك-ن-ق-اب-ة
اأ’ط -ب -اء ،ن -ق-اب-ة اÙام ،Úب-ق-يت الصس-ح-اف-ة
ب - -دون ن- -ق- -اب- -ة واح- -دة “ث- -ل ك- -ل الشس- -رائ- -ح
اإ’عÓمية (اإ’عÓم العام واÿاصص) ،والناطق
باللغة العربية أاو الفرنسسية ،بل نÓحظ أاّن
أاغلب تلك اŸوجودة لديها و’ءات ’ تخدم
اŸهنة خدمة ›ردة.
وع- -ن إاب- -راز مشس- -روع ت- -ع- -دي- -ل ال- -دسس -ت -ور
ل -لصس -ح-اف-ة ا’ل-كÎون-ي-ة ،ق-الت إاّن ه-ذا ال-ن-وع
ف -رضص ن-فسس-ه ع-ل-ى السس-اح-ة اإ’عÓ-م-ي-ة ل-ك-ن-ه
يحتاج إا ¤تقن Úوتأاط Òلبلوغ إاعÓم الكÎوÊ
هادف يوصسل اŸعلومة الصسحيحة إا ¤اŸتلقي
بعيدا عن اأ’خبار اÿاطئة ،مؤوّكدا أاّن وجود
الضسوابط ’ يعني أابدا التضسييق عليها ،أ’ن
اإ’عÓ- -م مسس -ؤوول -ي -ة ‘ ك -ل م -ل ي -ق ّ-دم ك -خÈ
م- -ك- -ت -وب أاو مسس -م -وع أاو م -رئ -ي أاو ال -كÎو،Ê
و’حظت ‘ ذات السسياق أاّن حرية الصسحافة
–تاج أايضسا إا ¤ضسوابط أاخÓقية ‘ ‡ارسسة
اŸهنة أاك Ìمنها قانونية ،يضسعها ‡ارسسوها
وليسص أاشسخاصص ’ عÓقة لهم بالقطاع.
فحتى يبلغ الصسحفي مرتبة السسلطة الرابعة
’بد من أاخÓقيات اŸهنة ،وإاذا كان مشسروع
تعديل الدسستور يعطيه حرية التعب ،Òورئيسص
ا÷مهورية منح اإ’عÓم حق كشسف الفسساد،
حيث أاعطى اŸواطن العادي ا◊ق ‘ التوجه
ا ¤اإ’عÓم لنشسر معلوماته عن كل ما يقلقه،
’بد من الفصسل ب Úالسسلطات و–قيق التوازن
بينها لنسستطيع التكلم عن سسلطة الرابعة تكون
لها مكانة ﬁورية مسستقب.Ó

ﬁمد رابح« :ال ّصصحافة ا’لكÎونية
حاضصرة ‘..انتظار تأاطÒها»
ق- -ال م -دي -ر
م- -وق- -ع «سس- -ب -ق
ب -راسص» ﬁم-د
رابح ‘ اتصسال
م - - -ع «الشس- - -عب
وي - -ك- -ان- -د» ،إاّن
ا- Ÿادة  54من
مشسروع
الدسستور
تتضسمن تعزيزا
‘ ال - -نصس - -وصص
ال-دسس-ت-وري-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-حريات الصسحافة من
خÓل تفاصسيل غابت ‘ الدسستور اŸعمول به
ح- -ال- -ي- -ا ،خصس- -وصس- -ا م- -ا ت -ع -ل -ق ب -الصس -ح -اف -ة

اÿميسس  ٢٢اأكتوبر ٢٠٢٠م اŸوافق لـ  ٠٥ربيع الأول  ١٤٤٢هـ

اإ’لكÎونية.
كما أاّن اŸشسروع أاثبت عدم إامكانية خضسوع
جنحة الصسحافة لعقوبة سسالبة ا◊رية ،وكذلك
’ Áك -ن ت -وق -ي-ف نشس-اط ال-ق-ن-وات والصس-ح-ف
واŸواقع إا’ Ãقتضسى قرار قضسائي ،مؤوكدا ‘
السس-ي-اق ن-فسس-ه أان-ه-ا ن-ق-اط إاي-ج-اب-ية سسيسساهم
ت-ف-ع-ي-ل-ه-ا ‘ تصس-ح-ي-ح وضس-ع-ي-ات غ Òم-ق-ب-ولة
تعيشسها الصسحافة حاليا.
وقال رابح إانّ مشسروع اŸرسسوم التنفيذي
اŸتعلق بالصسحافة اإ’لكÎونية كان دائما أاهم
مطلب للمهني Úمنذ سسنوات ،ويأاتي ‘ وقت
أاصسبح تنظيم القطاع حاجة مّلحة ،فقد خلق
الفراغ ‘ قانون اإ’عÓم لسسنة  ‘ 2012شسقه
اŸتعلق بالصسحافة اإ’لكÎونية فوضسى كبÒة،
وتعطي Óلبناء مؤوسسسسات إاعÓمية رقمية على
غرار دول ا÷وارŒ ،سسد ا’نتقال ا◊قيقي
نحو الصسحافة الرقمية ،لتكون واجهة اإ’عÓم
ا÷زائري ‘ اÿارج.
وأاّك- -د ﬁم- -د راب- -ح أاّن الّضس -م -ان -ات اأ’كÈ
تتج ّسسد ‘ التعديل اŸرتقب لقانون اإ’عÓم،
ÓعÓم ليكون
وكذلك إانشساء اÛلسص الوطني ل إ
Ãث-اب-ة سس-ل-ط-ة تضس-ب-ط اŸم-ارسس-ة اإ’عÓمية،
وت- -دف- -ع ل- -رق- -ي الصس- -ح- -اف- -ة وال- -تصس -دي أ’ي
Œاوزات من خÓل لعب دور ا◊كم ،باإ’ضسافة
إا ¤صسدور قانون اإ’شسهار ينهي عهد الريع
الذي سساهم ‘ “ييع اŸمارسسة اإ’عÓمية ‘
بÓدنا.

فائزة بوزڤزة« :سصابقة ‘ دسصات Òالدول العربية»
اعتÈت
الصسحفية
باإ’ذاعة
الوطنية
والعضسو
اŸؤوسّسسص
Ÿنتدى
الكفاءات
ا÷زائرية،
فائزة
بوزڤزة،
اŸكاسسب
ا÷دي -دة ل -لصس -ح -اف -ة ا÷زائ -ري -ة ‘ مشس -روع
تعديل الدسستور قفزة نوعية تعطي الصسحافة
الوطنية مكانتها ا◊قيقية كسسلطة رابعة لها
ت -أاث Òع -ل -ى ال -رأاي ال -ع-ام ،ح-يث “ن-ح نشس-اط
اإ’عÓم بصسفة عامة حرية التعب Òالتي كان
وم-ازال الشس-ع-ور ب-غ-ي-اب-ه-ا ه-و اŸسس-ي-ط-ر ع-لى
ال-ع-م-ل اإ’عÓ-م-ي .وأاّك-دت أاّن-ه-ا ت-ع-ط-ي دف-ع-ا
للصسحفي واإ’عÓم بصسفة عامة ا ¤الشسعور
بروح اإ’بداع والشسفافية دون خوف ،خاصسة
ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب-ك-ل اŸشس-اك-ل ال-ت-ي ي-ع-ان-ي-ه-ا
اÛتمع بصسفة عامة ،وقالت إان دسسÎة حرية
الصسحافة تعد سسابقة ‘ دول العا ⁄العربي،
بحيث  ⁄تخصسصص ‘ دسساتÒها أاي واحدة
منها بندا خاصسا بحرية اإ’عÓم.
وتطّرقت اŸتحدثة ا ¤نقطة مهمة هي
م -ن -ح ف -رصص ال -تسس -اوي ف -ي -م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-وزي-ع
اإ’شسهار ،الذي كان أاحد أاهم وسسائل الضسغط
على الصسحافة ،فقد كان ‘ مراحل سسابقة
سس -ب -ب -ا ‘ ت-وق-ي-ف وإاغÓ-ق ب-عضص اŸؤوسسسس-ات
اإ’عÓمية ،لذلك ثمنت هذا القرار ،معتÈة
التصسويت بـ «نعم» على مشسروع تعديل الدسستور
خ-ط-وة م-ه-م-ة لÎسس-ي-خ م-ب-ادئ ال-دÁق-راط-ي-ة
وح -ري -ة ال -ت -ع-ب Òأ’ن-ه-م-ا أاه-م م-ا Áي-ز ح-ري-ة
الصسحافة.
و‘ ن - - -فسص ال - - -وقت ،ق- - -الت ب- - -وزڤ- - -زة إان
الصس -ح -ف -ي اŸت-م-ك-ن واÎÙف Áلك رق-اب-ة
ذاتية ‘ إاطار واجب التحفظ ،ف Óيجب أان
العدد 18386

كشسف أاسستاذ
القانون
الدسستوري
ال-دك-ت-ور رشس-يد
ل- - - - - - -وراري ،أان
ا- Ÿادة  54من
مشس-روع ت-ع-ديل
الدسستور جاءت
Ãج-م-وع-ة م-ن
النقاط
اعتÈها
جديدة مقارنة ببعضص اŸواد اŸوجودة ‘
ال -دسس -ت -ور السس -اب-ق اŸع-دل ‘  1996و،2016
والتي تندرج  -حسسبه  ‘ -إاطار تكريسص حرية
الصسحافة التي تعت Èجزءاً أاسساسسيا من حرية
التعب.Ò
ومن خÓل قراءاته لهذه اŸادة ،وصسل ا¤
›موعة من النقاط من ا’أو ،¤منها أانه أ’ول
مرة ‘ تاريخ ا÷زائر يتم ا’نتقال بالنسسبة
Ÿمارسسة حرية الصسحافة ‘ إانشساء الصسحف
وال -نشس-ري-ات وال-دوري-ات م-ن ن-ظ-ام الÎخ-يصص
اŸسسبق ا ¤نظام التصسريح ،ما يعت Èتطورا
ن -وع -ي -ا ع -ل -ى ط -ري -ق ت -ك -ريسص ›م-وع-ة م-ن
ا◊ق- -وق وا◊ري- -ات اأ’سس- -اسس- -ي -ة اŸنصس -وصص
ع -ل -ي -ه -ا ‘ ال -دسس -ت -ور ‘ ط -ل -ي -ع -ت -ه -ا ح -ري -ة
الصسحافة.
أاما الثانية ،فهي النقطة السسادسسة من هذه
اŸادة حيث  ⁄يكتفي فقط بهذا ا’نتقال
النوعي ‘ ›ال تكريسص هذه اŸمارسسة بل
أايضسا قيد اللجوء ا ¤حل أاي جريدة او توقيف
نشسرية او غلق قناة تلفزيونية أاو إاذاعية أاو
م - -وق - -ع ال - -كÎو Êأاو غ Òذلك م - -ن وسس - -ائ - -ل
ا’تصسال بصسدور قرار قضسائي ،أاي أان اإ’دارة
 ⁄تبقى كما كانت ‘ السسابق صساحبة ا’مر
والنهي أاو صساحبة السسلطة التقديرية ‘ ا◊د
من ‡ارسسة حرية الصسحافة ،بل وÃقتضسى
هذه النقطة من اŸادة  54و‘ إاطار توفÒ
›موعة من الضسمانات Ÿمارسسة مثل هذه
ا◊قوق وا◊ريات ،قيد القضساء سسلطة اإ’دارة
‘ ›ال توقيف او غلق او تعليق أاي وسسيلة
م -ن وسس -ائ -ل اإ’ع Ó-م ،ف Á Ó-ك-ن ال-ل-ج-وء إا¤
ال -غ-ل-ق إا’ ب-وج-ود ح-ك-م قضس-ائ-ي ،ب-اع-ت-ب-ار أان
القضساء الضسامن اأ’سساسسي Ÿمارسسة ا◊قوق
وا◊ريات.
أام-ا ال-ن-ق-ط-ة ال-ث-ال-ث-ة ،ف-كشس-ف لوراري أاّنها
وأ’ول مرة يتم –ديد العناصسر التي تتضسمنها
حرية الصسحافة بغضص النظر إان كانت مرئية،
مكتوبة أاو مسسموعة أاو إالكÎونية ،وذلك من
خÓل ما تضسمنته هذه اŸادة من تنصسيصص
ع-ل-ى ال-ع-ن-اصس-ر اأ’سس-اسس-ي-ة ال-ت-ي ت-ق-وم ع-ل-ي-ها
الصسحافة،والتي ’ تخرج على نطاق ما هو
ﬁدد ‘ اإ’عÓن العاŸي ◊قوق ا’نسسان ‘
 ،1948ل - -يسص ه - -ذا ف - -ق - -ط ب- -ل و‘ اإ’عÓ- -ن
اإ’فريقي ◊قوق اإ’نسسان وأايضسا ‘ ا’تفاقية
اأ’وروبية ◊ماية حرية الراأي.

ليسصت حرية مطلقة
أاّك -د ال-دك-ت-ور أاّن ح-ري-ة الصس-ح-اف-ة ل-يسست
مطلقة ،وكما هو معمول به ‘ أاغلب اأ’نظمة
السس -ي -اسس -ي -ة ‘ ال -ع -اÃ ⁄ا ‘ ذلك اأ’ن -ظ -م-ة
اأ’وروب -ي -ة اŸت -ط -ورة ،ه -ن -اك ›م -وع -ة م-ن
الضس- -واب -ط ال -ت -ي ت -رد ع -ل -ى ‡ارسس -ة ح -ري -ة
الصسحافة ،الغرضص منها حماية كيان الدولة
من اأ’ضسرار وا’ضسطرابات التي قد تنشسأا،
وكذا احÎام حقوق اآ’خرين وحرياتهم وعدم
اŸسساسص بحياتهم اÿاصسة.
هي ›موعة من الضسوابط ا’جتماعية،
اأ’خÓ-ق-ي-ة ،ال-دي-ن-ي-ة وال-ق-انونية وبالتا‹ هذه
الضسوابط اŸوجودة ‘ نصص اŸادة  54من
مشسروع تعديل الدسستورÁ ’ ،كن بأاي حال من
اأ’ح -وال أان ت -ن -قصص م -ن إاق-رار ه-ذه ال-وث-ي-ق-ة

◊رية الصسحافة بخÓف ما كان عليه الوضسع
‘ الدسسات Òالسسابقة.
وكشس -ف ‘ ن -فسص السس -ي -اق أان م -ا سس -ي-حّ-دد
وسس- -يضس- -ب- -ط ه- -ذه ال -ن -ق -اط ق -ان -ون اإ’ع Ó-م
اŸن-ت-ظ-ر ت-ع-دي-ل-ه ب-ع-د مصس-ادق-ة الشسعب على
مشسروع تعديل الدسستور ودخوله حيز التنفيذ،
معنى ذلك أانه مازال هناك عم ÓكبÒا يتعÚ
القيام به ‘ هذا اÛال بعد صسدور الدسستور
ا÷ديد.
وأاوضس- - -ح ‘ ال- - -وقت ن- - -فسس - -ه أاّن اإ’ع Ó- -م
ÓعÓ-م
ا’ل -كÎو Êي -ع -ت Èح -دي -ث-ا ب-ال-نسس-ب-ة ل -إ
ال-كÓ-سس-ي-ك-ي ك-الصس-ح-اف-ة اŸكتوبة أاو الورقية
واŸسسموعة والبصسرية ،حيث أاصسبح ما يعرف
ب -الصس-ح-اف-ة ا’ل-كÎون-ي-ة ال-ت-ي غ-زت السس-اح-ة
اإ’عÓمية ،وهو ›ال جديد يتع ÚتأاطÒه من
خÓل وضسع نصص قانو Êيحكم ويضسبط عمله.
ف-اإ’نسس-ان أاصس-ب-ح ال-ي-وم يسس-ت-ط-ي-ع م-ن ب-يته
وبكبسسة زر ولوج كل الصسحف ا’لكÎونية ‘
ال- -ع- -ا ⁄لÓ- -طÓ- -ع ع- -ل- -ى ﬂت- -ل- -ف اأ’خ- -ب -ار
واŸعلومات ،بل Áكن  Èÿينقل ع ÈاŸواقع
ا’لكÎونية أان يصسنع أاو يحرك الرأاي العام،
لذلك نصست الفقرة الثالثة من هذه اŸادة على
أان -ه ’ Áك -ن أان تسس -ت -ع -م -ل ح -ري-ة الصس-ح-اف-ة
للمسساسص بكرامة الغ Òوحرياتهم وحقوقهم.
فÁ Ó- -ك- -ن السس- -م -اح ب -اŸسس -اسص بسس -م -ع -ة
اأ’شسخاصص ،أاو بحقوقهم أاو اŸسساسص أاحيانا
ب -ب -عضص ال -ث -وابت ال-وط-ن-ي-ة سس-واء ت-ع-ل-ق ا’م-ر
ب -ال -دي -ن أاو ال -ل -غ-ة أاو أال-وان ال-ع-ل-م ال-وط-ن-ي أاو
النشسيد الوطني التي حددها الدسستور ،لكن
وضسع مثل هذه الضسوابط ’ ينقصص من حرية
الصس -ح -اف-ة ا’ل-كÎون-ي-ة او غÒه-ا ،فÁ Ó-ك-ن
تصس- -ور وج- -ود ن -ظ -ام دÁق -راط -ي دون وج -ود
◊رية الصسحافة ،أ’نها الركيزة اأ’سساسسية أ’ي
›تمع دÁقراطي.
و’ Áكن ا◊ديث عن نظام دÁقراطي اإذا
 ⁄يكن قائما او يحÎم حرية الصسحافة ولكن
هذه ا◊رية يجب أان يكون لها حدود ،خاصسة
عندما يتعلق ا’مر باŸصسالح العليا للدولة أاو
ب- -احÎام ›م- -وع- -ة م -ن ال -ث -وابت ك -ال -وح -دة
الÎابية ووحدة اللغة ،ومهما كان القانون تبقى
من وجهة نظر الدكتور لوراري الرقابة الذاتية
للصسحفي عند قيامه Ãهامه أاول ما Áنعه من
تسسجيل Œاوزات ،فهي بالنسسبة له ليسست قيود
ب- -ل ه- -ي Ãث- -اب- -ة ضس- -واب- -ط –ك- -م وت- -ن- -ظ- -م
الصسحافة.
واسستخلصص الدكتور لوراري أان وجود مثل
ه- -ذه اŸادة يشس- -ك- -ل ن -ق -ل -ة ن -وع -ي -ة ‘ ›ال
تكريسص حرية الصسحافة ‘ بÓدنا كأاسساسص
ل -ب-ن-اء ال-ن-ظ-ام ال-دÁق-راط-ي ال-ذي ن-نشس-ده ‘
إاطار ا÷زائر ا÷ديدة.

وثيقة
الـ ـم ـادة  53( 54سسابقا) مشسروع تعديل
الدسستور
ح -ري -ة الصس -ح-اف-ة ،اŸك-ت-وب-ة والسس-م-ع-ي-ة
البصسرية وا’لكÎونية مضسمونة.
 - ٢تتضسّمن حرية الصسحافة على وجه
اÿصسوصص ما يأاتي:
 ح - -ري - -ة ت- -ع- -ب Òوإاب- -داع الصس- -ح- -ف- -يÚومتعاو Êالصسحافة.
 حق الصسحفي ‘ الوصسول إا ¤مصسادراŸعلومات ‘ إاطار احÎام القانون.
 ا◊ق ‘ حماية اسستقÓلية الصسحفيوالسسر اŸنهي.
 ا◊ق ‘ إانشساء الصسحف والنشسرياتÃجرد التصسريح.
 ا◊ق ‘ إانشس- -اء ق- -ن -وات ت -ل -ف -زي -ون -ي -ةوإاذاعية ومواقع وصسحف إالكÎونية ضسمن
شسروط يحددها القانون.
 ا◊ق ‘ نشسر اأ’خبار واأ’فكار والصسورواآ’راء ‘ إاط- -ار ال -ق -ان -ون ،واحÎام ث -وابت
اأ’مة وقيمها الدينية ،اأ’خÓقية والثقافية.
Á ’ - 3كن أان تسستعمل حرية الصسحافة
للمسساسص بكرامة الغ Òوحرياتهم وحقوقهم.
 - ٤ي -ح -ظ -ر نشس -ر خ -ط -اب ال -ت-م-ي-ي-ز
والكراهية.
Á ’ - ٥كن أان تخضسع جنحة الصسحافة
لعقوبة سسالبة للحرية.
Á ’ - 6ك -ن ت -وق -ي-ف نشس-اط الصس-ح-ف
والنشسريات والقنوات التلفزيونية واإ’ذاعية
واŸواقع والصسحف اإ’لكÎونية إا’ Ãقتضسى
قرار قضسائي.

info@ech-chaab.com www.ech-chaab.com
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لعÓم ا÷واري
ا إ
بّ– Úدي الّرقمنة وصسحافة اŸواطن

منافسسة شسرسسة والفاصسل اŸصسداقية
والقدرة على التكّيف
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Áثل متنّفسسا لطرح النشسغالت
وأاداة تقييم للتسسي ÒاÙلي

رقم مهم ‘ معادلة تنمية
مناطق الظل

لعÓم ا÷واري ‘ تسسليط الضسوء على واقع سسكان مناطق
يحظى دور ا إ
الظل بأاهمية بالغة جعلت منه حلقة جوهرية ‘ هذه اŸعادلة وعامÓ
م -ه -م -ا ‘ ت -وج -ي -ه أان -ظ -ار اŸسس -ؤوول اÙل -ي ن -ح-و انشس-غ-الت اŸواط-ن Úب-ه-ذه
اŸناطق.

ورقلة :إاÁان كا‘

لعÓم اÙلي اŸكتوب أاو
دخل ا إ
ا÷واري بصسفة أادق عهدا جديدا ‘
عصسر الرقمنة فرضسته التحولت
التكنولوجية اŸتسسارعة بظهور
لعÓمية
صسحافة اŸواطن والوسسائط ا إ
اŸد›ة من صسوت وصسورة ،التي
–اول تدريجيا ملء الفراغ الذي
تركته الصسحافة الكÓسسيكية اŸكتوبة
التي تعيشش –دي اŸقروئية بظهور
جيل جديد من الشسباب وهو يلهو
ويداعب وسسائل التصسال ا◊ديثة
من لوحات وهواتف ذكية قربت منه
العا ⁄الذي –ول إا ¤قرية صسغÒة،
لخبار ب Úيديه مع
وأاصسبحت كل ا أ
تدفق سسريع ومتجدد للمعلومات
الهته عن تصسفح ا÷ريدة الورقية
التي تصسارع من اجل التجدد أاو
التبدد.

بومرداسش :ز ــ كمال
’وف -ي -اء
ت ّ-ت -ف -ق آاراء ال -ك -ث Òم -ن ال -ق -راء ا أ
للجرائد الؤرقية باللغت Úالعربية والفرنسسية
وأاغلبهم من فئة كبار السسن الذين Œاوزوا
ال - -ع - -ق - -د السس - -ادسس وه - -م أاغ - -ل - -ب - -ه- -م م- -ن
اıضس -رم ،Úال -ذي -ن ع -اشس-ؤا فÎة م-ا ق-ب-ل
’عÓمية ،أان «قلبهم معّلق دائما
التعددية ا إ
Ãرح -ل -ة ت -اري -خ -ي -ة ارت -ب-ط ف-ي-ه-ا اŸشس-ه-د
’ع Ó-م -ي ال -ؤط -ن -ي ب -ج -ري -دت-ي اÛاه-د
اإ
والشسعب ‘ حلتها القدÁة من ا◊جم الكبÒ
’سسؤد ثم عهد اŸسساء
’بيضس وا أ
وباللؤن Úا أ
واŸن-ت-خب ال-ري-اضس-ي م-ن-تصس-ف ال-ثمانينيات
وصس- -ؤ’ ا ¤م- -رح -ل -ة ا’ن -ف -ت -اح السس -ي -اسس -ي
’عÓمي مطلع التسسعينيات بفضسل دسستؤر
وا إ
سس-ن-ة  1989اŸمّ-ه-د ل-ق-ان-ؤن ا’عÓ-م لسس-نة
 ،1990الذي سسمح بإانشساء الصسف اÿاصسة
وا◊زب -ي -ة ،ح -يث ك -انت م -ظ-اه-ر اŸق-اه-ي
الشس -ع -ب-ي-ة ورواده-ا ي-غ-ؤصس-ؤن ب Úصس-ف-ح-ات
ا÷رائد وكل يبحث عن ركنه اŸفضسل أاو
’قÓم التي صسنعت
’برز ا أ
’سسبؤعي أ
عمؤده ا أ
’عÓم الؤطني.
أاياما جميلة ‘ مسسÒة ا إ
ال - -ي - -ؤم وحسسب ت - -ع - -ل- -ي- -ق- -ات اŸؤاط- -نÚ
’ع Ó-م ‘
واŸه- -ت- -م Úب- -ت -ح -ؤ’ت ق -ط -اع ا إ
ا÷زائر ،الذين –ّدثؤا لـ «الشسعب» « ⁄نعد
نرى تلك الصسؤر اŸعهؤدة و–ؤلت صسؤرة
’ي
الشس -خصس ال -ذي ي -ح -م -ل نسس-خ-ة ورق-ي-ة أ
جريدة عمؤمية أاو خاصسة وهؤ يتجؤل ‘
الشس -ارع أاو داخ -ل وسس -ائ -ل ال -ن -ق -ل ا ¤ح-ال-ة
اسس -ت -ث-ن-ائ-ي-ة أام-ام ط-غ-ي-ان ال-ؤسس-ائ-ل ال-ذك-ي-ة
وال -ه -ؤات -ف اÙم -ؤل -ة اŸرت -ب -ط -ة ب-ال-ع-ا⁄

اÿارجي لشسبكة ا’نÎنت ومؤاقع التؤاصسل
ا’جتماعي ،التي فتحت اÛال واسسعا أامام
القراء لتصسفح ﬂتلف اŸؤاقع وا◊صسؤل
ع- -ل- -ى اŸع- -ل -ؤم -ات اŸرغ -ؤب -ة ‘ ◊ظ -ات
بطريقة آانية وتفاعلية أايضسا ،وهي اÿاصسية
’عÓم الكÓسسيكية».
التي تفتقدها وسسائل ا إ
أامام هذه التحؤ’ت السسريعة ‘ اŸشسهد
’عÓمي العاŸي وليسس ا÷زائري فقط
اإ
ال -ت -ي ط -غت ف -ي -ه ال-ؤسس-ي-ل-ة ع-ل-ى اŸع-ل-ؤم-ة
ودخ -ؤل ال -عصس -ر ال -رق-م-ي وشس-ب-ك-ة ا’تصس-ال
’ق-م-ار الصس-ن-اع-ي-ة أاك-ي-د
ا◊دي -ث -ة ب -فضس -ل ا أ
–ق -قت ف -ي -ه ن -ب -ؤءة م -ارشس -ال م -اك -ل -ؤه -ان
صس -احب م -ق -ؤل -ة «اŸع-ل-ؤم-ة ه-ي ال-ؤسس-ي-ل-ة»
ب- -ال- -ن- -ظ- -ر إا ¤ح- -ال- -ة ال -ت -ج -دد وا’ب -ت -ك -ار
ال -ت -ك -ن -ؤل -ؤج -ي ،ال-ذي ي-ذه-ل ال-ع-ا ⁄ي-ؤم-ي-ا
وب- -اÿصس- -ؤصس ‘ وسس- -ائ- -ل ا’تصس- -ال ب- -ك- -ل
أانؤاعها ،وبالتا‹ كان ’بد من حدوث تأاثÒ
’ع Ó-م
ع- -م- -ي- -ق ع- -ل- -ى مضس- -ام Úوسس -ائ -ل ا إ
وأان-ؤاع-ه-ا ب-ظ-ه-ؤر وسس-ائ-ل ج-دي-دة ب-ت-قنيات
حديثة معروفة باسسم صسحافة اŸؤاطن أاو
الصسحافة ا’لكÎونية التي جعلت كل مؤاطن
بإامكانه أان يصسبح مرسس Óومصسدرا للمعلؤمة
ومتلقي ‘ آان واحد بفضسل تقنيات الؤسسائط
ال -ت -ك -ن -ؤل -ؤج -ي -ة ال -ت-ي م-زجت ب Úالصس-ؤرة،
الكلمة والصسؤت» على الرغم من التحفظات
الكثÒة وا’نتقادات التي تؤاجه هذا النؤع
’عÓم بسسبب اŸصسداقية.
من ا إ

لبد من خطوات عملية Ÿواكبة
العصسر الرقمي..
أامام هذه التحديات اŸتؤاصسلة التي ⁄
’عÓم التقليدية وقتا كافيا
تعط لؤسسائل ا إ
ل- -ل -م -ل -م -ة ن -فسس -ه -ا وم -ؤاج -ه -ة –د ال -زوال
’خÒة «أان وقت
وا’ضسمحÓل ،أادركت هذه ا أ
ا÷د قد حان ،و’ بد من خطؤات عملية
Ÿؤاك -ب -ة ال -عصس -ر ال -رق -م -ي ال -ت -ك -ن -ؤل -ؤج -ي
’عÓمية ا÷ديدة
والتكيف مع اŸعطيات ا إ
م -ن أاج -ل ا◊ف -اظ ع -ل-ى ا◊ي-اة واŸك-اسسب
اÙق- -ق -ة ‘ اŸي -دان ط -ي -ل -ة ع -ق -ؤد أام -ام
’عÓ- - -م
ال - - -زح - - -ف ا÷ارف ل - - -ؤسس - - -ائ- - -ل ا إ
ا’لكÎونية ،فظهرت عدة ﬁاو’ت وأا‰اط
ل -ه -ذا ال -ت -ح -ؤل أاخ -ذ ب -عضس -ه -ا إانشس -اء نسس -خ
ال-كÎون-ي-ة مشس-اب-ه-ة ل-ل-نسس-خ-ة ال-ؤرقية Áكن
ل -ل -ق -ارئ تصس -ف -ح -ه -ا ع -ل -ى اŸؤق -ع اÿاصس
ب-اŸؤؤسسسس-ة ل-ك-ن ي-غ-يب ف-ي-ه-ا ط-اب-ع التحيÚ
’ Êللمعلؤمات ،وأاخرى بادرت إا ¤إانشساء
اآ
نسس-خ-ة ال-كÎون-ي-ة م-ت-ك-ام-ل-ة وقائمة بذاتها،
وثالثة حاولت اŸزج ب Úالنسسخة الؤرقية
وا’لكÎونية بإانشساء مؤقع إالكÎو Êمتعدد

اÿميسش  ٢٢اأكتوبر ٢٠٢٠م اŸوافق لـ  ٠٥ربيع الأول  ١٤٤٢هـ

’خ-ب-ار
ال -ؤسس -ائ -ط ل Ó-ه -ت -م-ام ب-نشس-ر وبث ا أ
’ن-ي-ة ال-ؤط-ن-ي-ة وال-دول-ي-ة وحتى
’ح-داث ا آ
وا أ
اÙل -ي -ة ب -الصس -ؤت والصس -ؤرة م-ع ال-ت-ج-دي-د
’حداث وتلبية رغبات
اŸتؤاصسل Ÿؤاكبة ا أ
القارئ على شساكلة مبادرة جريدة «الشسعب
أاونÓين» دون إاهمال النسسخة الؤرقية التي
ت- -ع- -ت Èأايضس -ا وسس -ي -ل -ة أاسس -اسس -ي -ة م -ن ح -يث
’حداث.
التفاصسيل وأارشسفة ﬂتلف ا أ
لكن ما يهّمنا أاك ‘ Ìهذا القضسية هؤ
’عÓم اÙلي أاو ا÷ؤاري الذي بدأا
مصس Òا إ
يلقى اŸزيد من ا’هتمام ب ÚاŸؤاطنÚ
بسس- -بب ظ- -اه- -رة ال- -ت -خصسصس أام -ام ظ -اه -رة
’عÓمية «التي أاصسابت اŸتلقي
«التخمة ا إ
’خبار أاغلبها ’
لكÌة العناوين ومصسادر ا أ
تلبي حاجياته واهتماماته من حيث مبدأا
’خ Òحسسب
’ول - -ؤي - -ة ،م - -ا ج - -ع - -ل ه- -ذا ا أ
اأ
التجارب اÙلية يقؤم با◊ث عن أاخبار
ومقا’ت تعنى Ãشساكل حيه أاو قريته أاو
م-دي-ن-ت-ه الصس-غÒة ب-غضس ال-ن-ظ-ر ع-ن وسس-ي-لة
ال -نشس-ر ال-ع-م-ؤم-ي-ة أاو اÿاصس-ة بشس-رط ت-ؤف-ر
تقنية النشسر ا’لكÎو Êالتي أاصسبحت أاكÌ
تصسفحا من قبل القارئ ،لذلك ‚د أان أاغلب
اŸؤاضسيع واŸقا’ت الصسحفية التي تنشسر
على النت أاو مؤاقع التؤاصسل تلقى تفاعÓ
كبÒا ،ومنها مقا’ت جريدة الشسعب التي
ت- -ن- -اولت أازم- -ة م- -ن- -اط- -ق ال -ظ -ل وت -ق -اعسس
ال-ب-ل-دي-ات ،ق-ط-اع الÎب-ي-ة ومشس-اك-ل-ه ،ت-ط-ل-ع
اŸؤاطن ‘ Úالقرى واŸناطق اŸعزولة ا¤
اŸراف -ق ال -ع-م-ؤم-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة وغÒه-ا م-ن
ا’نشس -غ -ا’ت ا’خ -رى ال -ت -ي “سس ب-ط-ري-ق-ة
مباشسرة اهتمامات اŸؤاطن ‘ ،Úح Úتبقى
اŸؤاضسيع ذات البعد الؤطني وا’قتصسادي
بعيدة نؤعا ما عن ا’هتمام ،وتقتصسر ‘
الغالب على الطبقة اŸثقفة والنخبة.
ل - -ذلك ك- -ان م- -ن الÓ- -زم ع- -ل- -ى مضس- -امÚ
’ع Ó-م ا÷ؤاري أان ت -ت -ك -ي -ف م -ع رغ -ب -ات
اإ
اŸتلقي من جهة ،وأان تتدّعم بؤسسيلة نشسر
ال- -كÎون -ي -ة م -ن أاج -ل أان ت -ل -ق -ى ا’ه -ت -م -ام
واŸت-اب-ع-ة ،وب-إام-ك-ان-ه-ا اŸن-افسسة بقؤة أامام
’خ -رى ال -ت-ي ت-ن-تشس-ر ‘
ب -اق -ي اŸضس -ام Úا أ
اŸنتديات اÙلية ومؤاقع التؤاصسل التي
ت-ف-ت-ق-د إا ¤اŸصس-داق-ي-ة ،اŸصس-در ال-رسسمي
’عÓمي الذي تقدمه
مقارنة باÙتؤى ا إ
’ع Ó-م ال -ت -ق -ل-ي-دي-ة ال-ع-م-ؤم-ي-ة أاو
وسس -ائ -ل ا إ
اÿاصس -ة ،ال -ذي ي -ب -ق -ى ل -ه وزن -ا ك-بÒا ل-دى
اŸؤاط -ن ،ودائ -م-ا م-ا ي-ك-ؤن مصس-در م-ؤث-ؤق
للمعلؤمة الصسحيحة واŸؤضسؤعية.
العدد 18386

على الرغم من ثقل اŸهمة وحجم اŸسسؤؤولية إا’ أان الكث Òمن الصسحفي Úيجدون
متعة خاصسة ‘ أادائها بالنظر إا ¤تأاث Òوقؤة مسساهمة الرسسالة اإ’عÓمية ‘ التغي،Ò
كما يعت Èالكث Òمن اŸؤاطن ÚاÙلي Úاإ’عÓم ا÷ؤاري جزءا ’ يتجزأا من سسلسسلة
مسساعي Œسسيد التنمية الفعلية ‘ مناطق الظل ،ولفت انتباه السسلطات اÙلية من
خÓل نقل واقع ا’إطار اŸعيشسي لسساكنة هذه اŸناطق وإايصسال انشسغا’تهم.
‘ هذا السسياق ،يرى صسحفي وكالة اأ’نباء ا÷زائرية بؤ’ية إايليزي زكرياء بؤخزة ،أان
ÓعÓم اÙلي أاو ا÷ؤاري فعالية واضسحة ‘ اإ’سسهام ‘ –ريك عجلة التنمية
ل إ
باŸناطق النائية بالنظر للدور اÙؤري اŸنؤط به من خÓل اŸرافقة اإ’عÓمية
للؤضسعية ا’جتماعية للمؤاطن بهذه اŸناطق ،والعمل على نقل ﬂتلف ا’نشسغا’ت
والتطلعات لسساكنة مناطق الظل إا ¤اŸسسؤؤول اÙلي ،الذي يعتمد على مضسامÚ
اإ’عÓم اÙلي سسؤاء ما ينشسر من تقارير اإ’ذاعات اÙلية أاو الصسحف اŸكتؤبة
للؤقؤف على أابرز ا’حتياجات التنمؤية لسسكان مناطق الظل.
ويتطلب اأ’مر وجؤد نؤع من اŸرونة ‘ العÓقة ب Úاإ’عÓم اÙلي وا÷هات
اŸسسؤؤولة حتى يجد اŸؤاطن ‘ اإ’عÓم اÙلي متنفسسا لطرح جل انشسغا’ته من
جهة ،ولتمك Úاإ’عÓم من جهة أاخرى من أاداء دوره وتقد Ëرسسالة هادفة وذات أابعاد
تنمؤية ‘ حياد ومؤضسؤعية.
وبالنسسبة Ÿراسسل إاذاعة ا÷زائر من ورقلة بدائرة سسيدي خؤيلد ،إادريسس خؤيلدي،
فإان اإ’عÓم ا÷ؤاري لطاŸا كان له دور كب ‘ Òنقل انشسغا’ت السساكنة ‘ كث Òمن
اŸناطق البعيدة والنائية واŸعزولة التي يعيشس سساكنتها ‘ الظل ،مشسÒا إا ¤أان ما
قدمه اإ’عÓم ‘ هذا الشسأان كثÒا ما حقق فعاليته اŸطلؤبة ‘ لفت اأ’نظار لهذه
اŸناطق وانشسغا’ت مؤاطنيها ،خاصسة ‘ القطاعات ذات اأ’ولؤية على غرار قطاع
الصسحة ،الربط بالكهرباء والغاز وكل ما Áسس –سس Úاإ’طار اŸعيشسي لقاطنيها.
ويؤؤكد خؤيلدي أان عامل اŸصسداقية الذي يضسعه اŸؤاطن ‘ اإ’عÓم ا÷ؤاري
يدفعه ‘ كث Òمن اأ’حيان إا ¤التؤاصسل مع ‡ثلي وسسائل اإ’عÓم اÙلية حتى قبل
التؤجه إا ¤السسلطات اÙلية ،مضسيفا أانه ورغم الظروف الصسعبة للتنقل من أاجل نقل
صسؤرة عن هذه اŸناطق وإايصسال صسؤت سساكنتها بالنسسبة للمراسسل الصسحفي الذي
يعتمد ‘ كث Òمن اأ’حيان على وسسائله اÿاصسة ‘ مناطق تتسسم ببعد اŸسسافات
وطبيعة اŸسسالك الصسعبة ،إا’ أان كل هذه الظروف “ ⁄نع الصسحفي يؤما من أاداء
واجبه.
أاما مراسسل قناة «ا÷زائرية وان» عبد ا◊ليم عتيق ،فقد اعت ‘ Èحديث لـ «الشسعب»
أانه منذ إاعÓن السسلطات العليا ‘ البÓد ضسرورة ا’هتمام Ãناطق الظل وإاعطائها
اأ’ولؤية ‘ التنمية ،وما نتج عن ذلك من عملية إاحصساء لهذه اŸناطق ‘ الؤ’يات ،كان
هذا التؤجه ‘ ا’إعÓم مسساهما بشسكل كب ‘ Òفتح الباب من أاجل نقل واقع هذه
اŸناطق ،والذي اأدى ‘ كث Òمن اأ’حيان إا– ¤ريك ا÷هات اŸسسؤؤولة للعمل أاكÌ
وأاك Ìمن أاجل –سس Úمؤؤشسرات التنمية بها.
وبدورها اŸكلفة باإ’عÓم لدى شسركة تؤزيع الكهرباء والغاز بؤرقلة ،ربيعة دوادي،
أاّكدت ‘ تدخلها أان اإ’عÓم ا÷ؤاري ‘ جؤهره يهدف إا ¤النقل ا◊ي للمظاهر
واأ’وضساع ا’جتماعية Ãؤضسؤعية تامة وإايصسال صسؤت سساكني تلك اŸناطق للمسسؤؤولÚ
قصسد إاحداث التغي Òوالتغي Òا’يجابي Ãا يخدم مصسالح السساكنة ،مشسÒة إا ¤أان
اإ’عÓم ا÷ؤاري من أاهم اŸنصسات والقنؤات التي –دث حقيقة فارقا جؤهريا ‘
إابÓغ اŸسسؤؤول ،Úبل و–فيزهم أ’داءات أاحسسن و‘ صسالح تلك اŸناطق ،كما أان من
شس -أان -ه –ق -ي -ق صس -ل -ة ال -ؤصس -ل اŸط -ل -ؤب-ة ب ÚاŸؤاط-ن واŸسس-ؤؤول م-ن خÓ-ل ت-ق-دË
تؤضسيحات اŸسسؤؤولﬂ ‘ Úتلف القضسايا اŸطروحة.
و‘ اŸقابل اعت Èالدكتؤر عبد الرحمن صسا◊ي أاسستاذ اإ’عÓم وا’تصسال بجامعة
قاصسدي مرباح بؤرقلة ،أان الشسيء اÓŸحظ منذ أان ”ّ تصسنيف مناطق الظل واإ’عÓن
عنها من طرف السسلطات العليا ‘ البÓد زادت زيارات ومعاينات اŸسسؤؤول Úلها
تنفيذا لتلك التعليمات ،فيما ’زال اإ’عÓم ا÷ؤاري  ⁄يؤاكب تلك ا◊ركية بالصسؤرة
اŸطلؤبة.
ويشس Òصسا◊ي إا ¤أان تكثيف اهتمام اإ’عÓم بهذه اŸناطق من شسأانه الدفع بؤتÒة
التنمية فيها ،وهؤ أامر يسستؤجب ضسرورة إاجراء تغطيات إاعÓمية مكثفة لهذه اŸناطق
وإاعداد تقارير دورية عن حالة التنمية فيها والتنقل لتلك اŸناطق والؤقؤف اŸيداÊ
من طرف اإ’عÓمي Úوالصسحفي Úلنقل الؤاقع ا◊قيقي وتنظيم اللقاءات اإ’عÓمية
ال-ت-ي ت-ن-ق-ل انشس-غ-ا’ت واح-ت-ي-اج-ات سس-اك-ن-ي ت-لك اŸن-اط-ق م-ن خÓ-ل ب-رام-ج إاذاع-ية
ريبؤرتاجات وتقارير الصسحفية.
ويؤؤّكد اŸتحدث أان تقد Ëمؤاد إاعÓمية تنقل صسؤت اŸؤاطن من تلك اŸناطق من
خÓل برامج إاذاعية مباشسرة مث Óأاو حلقات تنقل واقع التنمية من شسأانها اŸسساهمة
‘ تعزيز الثقة ب Úاإ’عÓم ا÷ؤاري واŸؤاطن ،و–قيق فعالية أاك ‘ Ìأاداء ا÷هات
اŸسسؤؤولة.
info@ech-chaab.com www.ech-chaab.com
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يؤم إلؤطني
إل
للصشحافة

’خÒة
عرفت طفرة كبÒة ‘ السصنوات ا أ

إلصشحافة إإ’لكÎونيـة..ب Úإلسشبق
وأإخÓقيـات إŸهنـة

’عÓ-م-ي ‘ السص-ن-وات
ع-رف اŸشص-ه-د ا إ
’خÒة تناميا لعدد اŸواقع والصصحف
ا أ
ا’ل -كÎون-ي-ة ،ال-ت-ي اح-ت-ك-رت ال-فضص-اء
«السص- -يÈا »Êل -تشص ّ-ك -ل واق ً-ع -ا إاع Ó-م ّ-ي -ا
ج -دي ً-دا شص -ع-اره السص-رع-ة وا’خ-تصص-ار،
يعتمد على ال ّسصمع والصصورة والفيديو،
وي- - -ط- - -رح ره- - -ان- - -ات ج - -دي - -دة ،وجب
التعامل معها.
سصلهاب وفاء
إان كانت ا÷زائر قد تأاخرت ،على غرار
الدول العربية األخرى ‘ ،التعامل مع هذا
ال - - -واق - - -ع ا÷دي- - -د،
ألسض - -ب - -اب ع - -دي - -دة
ومتشضّعبة ،قد ترجع
لعدم التحكم التام
‘ ت -ك -ن -ول-وج-ي-ات
اإلعÓم
والتصض - - - - - -ال ،أاو
ل-ن-زع-ة ت-ق-ل-يدية
جد
مÎسضخة “ ّ
الصضحافة
الكÓسضيكية،
ف -ق-د ت-داركت
م -ؤوخ-را ه-ذا ال-ت-ج-اه-ل Ÿا
ينشضر ‘ هذا العا ⁄الفÎاضضي ع Èجرائد
ومواقع ومنصضات الكÎونية ﬂتلفة ،بأامر من
رئ -يسص ا÷م -ه -وري -ة ،ل -ت -ن -ظ -ي -م ه-ذا ال-فضض-اء
وتطهÒه من كل الشضوائب حتى يصضبح فضضاء
آامنا ،نزيها ،يلج إاليه اŸتصضفح بكل أاريحية.
وق -د “ ّخ -ضص ع -ن ت -ن-ام-ي ظ-اه-رة رق-م-ن-ة
الصضحافة– ،ول من سضلطة أاحادية ‘ قبضضة
الصضحفي ،إا ¤سضلطة تفاعيلة يتقاسضمها معه
اŸواطن .وإاذا كانت هذه السضلطة التفاعلية
ال-ت-ي “ي-ز اإلعÓ-م ال-رق-م-ي ،ت-ع-ت Èت-رسض-ي-خا
للدÁقراطية وحرية الرأاي وحقوق اإلنسضان،
Óسض -ف ،ت-ع-د ﬁف-زا
ف -إان -ه -ا ‘ ذات اآلن ،ول  -أ
Ÿمارسضة السضتبداد ،واغتصضاب حرية اآلخر
والعتداء على حياة الغ .Òفهي أاداة ذو حدين
قد تسضاهم ،إان أاحسضن اسضتخدامها ‘ تسضليط
ا◊قيقة وتصضويبها ،كما قد تصضبح مصضدرا
Óراء اŸشضّوشضة واألحكام ا÷اهزة.
ل آ
وت -ع -ود دواع -ي ه -ذه السض -ل -ط -ة اإلعÓ-م-ي-ة
ال- -ت- -ف- -اع- -ل- -ي- -ة ،ذات ال- -وج -ه ÚاŸت -ن -اقضضÚ
واŸع -اي ÒاŸزدوج -ة ،إا ¤ط -ب-ي-ع-ة الصض-ح-اف-ة
اإللكÎونية وتركيبتها التقنية ،التي Œعل من
Óخبار واألحداث
الفضضاء الفÎاضضي ،مرتعا ل أ
وال- -وق- -ائ- -ع ،سض -واء اŸوث -وق ب -ه -ا أاو ›ه -ول -ة
اŸصضدر.

سشرعة إلنششر وقلة تكاليف من ّصشاتها
إاّن ت-راك-م ه-ذا ال-زخ-م ال-ه-ائ-ل ل-ل-م-ع-لومات
ال -رق -م -ي -ة ،وسض -رع-ة ال-نشض-ر اإلل-كÎو ،Êوق-ل-ة
ت-ك-ال-ي-ف م-نصض-ات-ه-ا م-ق-ارن-ة م-ع وسض-ائ-ل ال-بث
اإلعÓ-م-ي-ة األخ-رى ،ي-زي-د م-ن صض-ع-وب-ة وق-ف
Óخبار ،عÓوة على
هذه التدفقات ا÷ارفة ل أ
أان تعدد واختÓف اŸصضادر ،وضضعف القدرة

طغيان الكم على حسصاب النوعية

تكؤين إلصشحافي Úضشرورة لبلؤغ إ’حÎإفية
ي -ع -ت Èال -ت-ك-وي-ن حّ-ق -ا م-ن ح-ق-وق
الصصحفي وا÷سصر الذي يوصصله اإ¤
ا’حÎاف -ي -ة وي -حّصص -ن-ه م-ن ال-ز’ت
ال -ت -ي ق -د ي -ق -ع ف -ي-ه-ا ÷ه-ل-ه ب-ب-عضض
ا’أمور .ونظرا ’أهميته البالغة ‘
ال- - -ع- - -م- - -ل اŸي - -دا ،Êف - -اإن اŸوؤسصسص - -ة
ا’إعÓمية يتوجب عليها تخصصيصض
 2ب-اŸائ-ة م-ن م-ي-زان-ي-ت-ه-ا ل-ل-ت-كوين،
وق - - -د ق - - -امت ج - - -ري - - -دة «الشص - - -عب»
ب -ت -ن -ظ -ي -م دورات ت-دري-ب-ي-ة ‘ م-ق-ر
اŸوؤسصسص -ة ،وخضص -ع صص -ح -اف -ي -وه-ا اإ¤
ت- - -ك- - -وي- - -ن- - -ات وت - -دري - -ب - -ات خ - -ارج
اŸوؤسصسصة.
حياة كبياشض

ع -ل-ى ال-ت-م-ي-ي-ز وال-دق-ة
ب Úصض- - - - - -ح- - - - - -ة اÈÿ
ومصض- -دره ،م -ن ع -دم -ه،
ي- - -دف- - -ع ل ﬁال- - -ة م- - -ن
ان - - -تشض - - -ار اإلشض - - -اع - - -ات
والتضضليل والتزييف.
ه - - -ذا ال - - -ت - - -داخ- - -ل ‘
اŸصض- -ادر أام -زج ب Úصض -وت
الصضحفي اÎÙف ،وصضوت
اŸواط- -ن الصض- -ح- -ف -ي ال -ذي
ك- -ثÒا م -ا ي -وصض -ف ب -الصض -وت
اŸع -ارضص واŸت -ح -رر م-ن ك-ل
ق -ي -ود ،وصض -وت ﬂت -ل -ف م -ن -ت -ج -ي اÙت -وى
واŸسض -ت-ه-لك وال-ن-اشض-ر ل-ل-م-ح-ت-وى اإلل-كÎو،Ê
أاذاب اŸواد اإلع Ó-م -ي -ة ال-قu-ي-م-ة ال-ت-ي –Îم
م-ع-اي ÒاŸه-ن-ي-ة ،واŸوضض-وع-ي-ة واŸصض-داق-ية
باŸضضام Úالرديئة التي تفتقد ألدنى القيم
اŸهنية التي –كم طبيعة العمل الصضحفي؛
األم -ر ال -ذي ي -ث Òج -دال واسض -اع -ا ال -ي -وم ح -ول
أاخÓقيات اŸمارسضة اإلعÓمية ‘ الصضحف
اإللكÎونية واŸواقع اإلخبارية .ومثل هكذا
–د ل Áكن مواجهته إال عن طريق وضضع
ت-رسض-ان-ة ق-ان-ون-ي-ة –م-ي اŸتصض-فح واŸواطن
عامة من كل أاشضكال اإلسضاءة التي قد يتعرضص
لها من خÓل هذه اŸواقع ،التي لطاŸا اعتÈ
أاصض -ح -اب -ه -ا أان -فسض -ه -م ف -وق ال -رق-اب-ة ،وخ-ارج
القانون.
وجاء مشضروع قانون الصضحافة اللكÎونية
الذي تبلور من خÓل اŸصضادقة على مرسضوم
تنفيذي يضضع الضضوابـط اŸهنيـة واألخÓقية
ÓعÓم ا÷ديـد ،التي ُهuمشضت ‘ ظل الهوسص
ل إ
باŸعاي Òالتقنيـة التـي أاصضبـحت –تل ا÷انب
األك Èم-ن اه-ت-م-ام-ات اŸشض-ت-غ-ل Úب-الصضحافة
اإللكÎونية ،والبحث عن السضبق الصضحفي على
حسض- - -اب ه - -ذه اŸع - -اي‡ ،Òا فسض - -ح اÛال
واسض -اع -ا أام-ام الشض-ائ-ع-ات واألخ-ب-ار اŸغ-رضض-ة،
التي كثÒا ما Áتهنها الّدخÓء واŸتطفلون
على القطاع.
ومهنة الصضحافة على غرار باقي اŸهن،
تخضضع ألحكام التقو ËاألخÓقي اÛتمعي،
اŸرت-ب-ط ب-اŸسض-ؤوول-ي-ة اŸدن-ي-ة وال-ت-ن-ظ-يمية،
وال- -ق- -واع- -د ال- -تشض- -ري -ع -ي -ة وال -ع -رف -ي -ة .وم -ن
اŸف- -روضص أان ل ت- -ت -ق -ي -د األخ Ó-ق ب -أاح -ك -ام
ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ،وإا‰ا ت-ت-ع-داه-ا إاŒ ¤ل-ي-ات القيم

واŸب -ادئ ال -ت -ي “ث -ل ج -وه -ر اإلنسض -ان .ذلك
اإلنسضان الذي ل تسضتقيم خدماته ووظائفه
اŸهنية ،إال باسضتقامة سضلوكياته األخÓقية.
إاّن ارتباط أاخÓقيات اŸهنة بالصضحافة هو
ارت- -ب- -اط سض- -ل- -وك اإلنسض- -ان Œاه ›ت- -م- -ع- -ه،
واإلنسض -ان ل ي -ن -ت -ج إال ق -ي-م-ا م-ن ذات-ه ،ت-ك-ون
م -ن-ب-ث-ق-ة وم-تشض-رب-ة م-ن ت-رب-ي-ت-ه اÛت-م-ع-ي-ة.
فاإلنسضان وليد بيئته الثقافية والÎبوية ،إاذ
–كم سضيكولوجية أافعاله ضضوابط اجتماعية
وسضياسضية واقتصضادية.
إانّ زرع الشض - -ائ- -ع- -ات واألخ- -ب- -ار ال- -زائ- -ف- -ة
واŸع-ل-وم-ات اŸغ-رضض-ة ،وال-ت-ه-ويل والتخويف
والب -ت -زاز ونشض -ر ال -ك -ذب وت-ق-ويضص ا◊ق-ائ-ق
وتزييفها ،والتنمر Ãختلف مظاهره ،والعنف
التعبÒي وتلفيق الصضور وفÈكة الفيديوهات،
وت-ق-ط-ي-ع ال-ع-ب-ارات ا◊واري-ة ،ب-هدف –ريف
معانيها وتغي Òسضياق دللت أاصضحابها ،لتعبÒ
– ‘ ا◊قيقة – عن أامراضص نفسضية تخلج
بخاطر ناشضريها ،الذين يظنون أان تخفيهم
داخل شضبكة عنكبوتية قد يفلتهم من العقاب.
‘ ا◊قيقة من اŸؤوسضف أان يصضبح اللجوء
إا ¤قوان Úجنائية – إاذا اقتضضى األمر – هو
ا◊ل لردع أافعال نابعة من أاشضخاصص يطلقون
على أانفسضهم لقب «النخبة» وهم متخفون وراء
أاجهزة كمبيوتر ،و‘ غالب األحيان –ت اسضم
مسض - -ت - -ع - -ار ،و‘ أاحسض - -ن األح - -وال ي - -دع - -ون
الشض-ج-اع-ة ب-ال-كشض-ف ع-ن ه-وي-ت-ه-م وهم يبثون
سضمومهم من وراء البحار ،واهم ÚمتصضّفحÚ
مواقعهم أانهم Áلكون ا◊قيقة ،وأان بحوزتهم
ملفات ،وأان ما خفي كان أاعظم.
و‘ نهاية اŸطاف يكتشضف اŸتصضفح أانها
›رد خدعة ،قصضد اسضتقطاب أاك Èعدد من
اŸشض -اه-دات .ف-ك-م م-ن م-رة شض-دت ان-ت-ب-اه-ن-ا
ع - - -ن - - -اوي - - -ن م - - -ثÒة Ÿق- - -الت أاو لصض- - -ور أاو
لفيديوهات ،وبحكم طبيعة اإلنسضان الفضضو‹
بغريزته ،يتصضفح تلك اŸنشضورات ليصضطدم
بأان اÙتوى ل يتطابق مع الصضورة أاو مع
العنوان الرّنان.
إاّن - -ه اإلنسض - -ان ب- -ن- -ق- -اط ضض- -ع- -ف- -ه ،وإان- -ه- -ا
التكنولوجيا Ãزاياها وﬂاطرها ،وهنا يكمن
التحدي والرهان ،إليجاد التوازن اŸنشضود بÚ
حرية التعب Òوالوصضول إا ¤اŸعلومة بسضرعة
إلحداث «الباز» ،وأاخلقة الصضحافة اللكÎونية
◊ماية اŸتصضفح واŸواطن عموما.

ملف

خضضع صضحافيو موؤسضسضة «الشضعب» اإ¤
ت-ك-وي-ن وت-دريب ح-ول م-واضض-ي-ع ﬂت-لفة،
م -ن -ه -ا ت -ق -ن -ي -ات ال -ت-ح-ري-ر ،اŸن-ه-ج-ي-ات
ا÷دي- - - -دة ‘ الإعÓ- - - -م «الصض - - -ح - - -اف - - -ة
السض-ت-قصض-ائ-ي-ة» ،الأل-وان الصض-ح-ف-ية ،كما
شضاركوا ‘ دورات تدريبية وتكوينية خارج
م - -ق- -ر ا÷ري- -دة ،ل- -ل- -ت- -خصضصص ‘ ب- -عضص
اÛالت م -ن -ه -ا ح -ق -وق الإنسض-ان بصض-ف-ة
عامة وحقوق الطفل على وجه اأخصص،
و‘ ›ال ال - -ب - -ي- -ئ- -ة وح- -م- -اي- -ة ال- -ت- -ن- -وع
البيولوجي ،بالإضضافة اإ ¤تكوين ‘ كيفية
تغطية ا◊دث ا÷واري واإدارة الأزمات،
خاصضة واأن ا÷زائر عاشضت حوادث مثل
ح- -ادث- -ة سض- -ق- -وط ال -ط -ائ -رة ال -عسض -ك -ري -ة
ب- -ب- -وف- -اريك ،وال- -ف- -يضض- -ان- -ات ‘ ولي -ات
ﬂت- -ل- -ف م- -ن ال- -بÓ- -د بسض- -بب ال -ت -غÒات
اŸن -اخ -ي -ة ...وك -ان اآخ -ر ت -ك -وي -ن ت -ن-اول
م- - -وضض- - -وع ح- - -ول الـ»ف- - -ايك ن- - -ي- - -وز» ،اأو
اŸع- -ل -وم -ات اŸغ -ل -وط -ة ال -ت -ي ت -بث عÈ
مواقع التواصضل الجتماعي.

إ’سشتاذ بن زروق  :ضشعف إ’أدإء
إ’إعÓمي مسشؤؤولية مششÎكة بÚ
إŸؤؤسشسشات إ’إعÓمية وإ÷امعات
هل التكوين الذي يتلقاه الطالب ‘
كلية الإعÓم كاف؟ سضوؤال طرحناه على
جمال بن زروق ،اأسضتاذ الإعÓم والتصضال
ع-م-ي-د ك-ل-ي-ة ال-ع-ل-وم الج-ت-م-اعية والعلوم
الإنسضانية بجامعة سضكيكدة ،الذي يوؤكد
ع- - -ل- - -ى اإع- - -ادة ال- - -ن- - -ظ- - -ر ‘ مشض- - -اري - -ع
التخصضصضات الأكادÁية من خÓل توحيد
مسض- -م- -ي- -ات اŸق- -اي- -يسص ومضض- -ام- -ي -ن -ه -ا،
ب -الإضض -اف -ة اإ ¤الÎك -ي-ز ع-ل-ى اŸق-اي-يسص
الأسضاسضية ذات الرتباط الوثيق Ãجال
الإعÓم ،من خÓل وضضع برامج تكوين
تعتمد وحدات تسضاعد الصضحفي Úعلى
تطوير قدراتهم ومعارفهم بهدف تاأمÚ
تغطية صضحفية تسضتجيب للقواعد اŸهنية
واŸع - -اي Òالأخ Ó- -ق - -ي - -ة واŸسض - -وؤول - -ي - -ة
الصض -ح-ف-ي-ة ،سض-واء ‘ ال-ق-ط-اع الإعÓ-م-ي
ال -ع -م-وم-ي اأو اÿاصص السض-م-ع-ي ال-بصض-ري
والورقي واللكÎو...Ê
ُت -ظ -ه -ر ال -دراسض -ات الإع Ó-م -ي -ة ال -ت-ي
ُتجرى ع Èعديد اŸوؤسّضسضات الإعÓمية،
خ- -اصض- -ة ‘ ال- -ع- -ق -د الأخ ،Òزي -ادة ع -دد

ح -ام -ل -ي شض -ه-ادات الإعÓ-م والتصض-ال ‘
الصض- -ح- -ف والإذاع -ات وال -ق -ن -وات ،ع -ل -ى
حسض -اب ال -ن-وع-ي-ة .وي-ع-ت-ق-د ب-ن رزوق ،اأن
ا ل ت ك و ي ن ا ل إ ع  Óم ي ‘ ا ÷ ز ا ئ ر ب ا ت ي تّ س ض م
بنوع من الضضعف ،لكونه  ⁄يعد مواكبا
Ÿا تتطّلبه مهنة الصضحافة اليوم ،وذلك
لرتباطه با÷انب الكمي ،حيث اأصضبحت
ا÷ام -ع -ات ت-ع-ا Êم-ن ع-دم ال-ق-درة ع-ل-ى
السض-ت-ج-اب-ة لÓ-أع-داد ال-ك-بÒة م-ن الطلبة
ال -راغ -ب ‘ Úدراسض -ة ال-ت-خصضصص ،خ-اصض-ة
من حيث توفر السضتوديوهات السضمعية
البصضرية ووسضائل الإيضضاح اıتلفة‡ ،ا
ينقصص من قيمة التكوين ‘ حد ذاته ،من
ح -يث “ك -ن الصض -ح -ف -ي Úم -ن اأب -ج-دي-ات
العمل الإعÓمي.
اأما عن وضضع الأداء الإعÓمي لبعضص
الصض -ح -ف-ي ،Úف-ي-م-ك-ن اإرج-اع-ه – ب-حسضب
اŸت -ح -دث – ل -يسص ل -ل -ت -ك -وي-ن الإعÓ-م-ي
فقط ،بل اإ“ ¤كن الصضحفي اأحيانا من
اللغة مث Óاأو كيفية تسضي ÒاŸعلومة اأو
ال- -ت- -ع- -ام- -ل م- -ع- -ه- -ا ،لأن ه -ذه اŸزاي -ا ل
يكتسضبها فقط ‘ التكوين ،بل هي نتيجة
للتجربة اŸيدانية.
قال بن زروق ،اإن الكث Òمن الطلبة
اŸتخرج Úحديثا يجدون اأنُفسصهم ‘
ق -اع -ات ال -ت -ح -ري -ر دون سض -اب -ق م -ع -رف -ة
باأبجديات العمل الصضحفي وِتقنياته .ومع
ذلك ،ي -ت -م اسض -ت -غُÓ-ل رغَ-ب ِ-ت -ه-م ‘ ال-ع-م-ل
والتّعُلم بتكليفهم Ãواضضيع اأو مهام تفوق
Œرب- -ت- -ه- -م ،مشضÒا اإ ¤اع- -ت- -م- -اد ب- -عضص
اŸوؤسضسض -ات الإع Ó-م -ي -ة ع -ل-ى اŸوؤث-ري-ن
«الشض- -خصض- -ي- -ات اŸشض- -ه -ورة ‘ شض -ب -ك -ات
ال -ت -واصض-ل الج-ت-م-اع-ي» ب-داع-ي الشض-ه-رة
وتكليفهم بتقد Ëبرامج يوؤثر بشضكل كبÒة
ع -ل -ى ن -وع -ي -ة اŸن -ت-وج الإعÓ-م-ي ،ح-يث
ي- -ج- -ع -ل -ه م -ت -وج -ه -ا ن -ح -و السض -ت -ع -راضص
واŸشض - - -ه- - -دي- - -ة اأك Ìم- - -ن الحÎاف- - -ي- - -ة
واŸوضضوعية.
وب -ال -نسض -ب -ة لÓ-أسض-ت-اذ ب-ن زروق ،ف-اإن
ضضعف الأداء الإعÓمي مسضوؤولية مشضÎكة
ب ÚاŸوؤسضسض- -ات الإعÓ- -م- -ي- -ة م- -ن ج -ه -ة
وا÷ام -ع -ات وم -راك-ز ال-ت-ك-وي-ن م-ن ج-ه-ة
اأخ - -رى ،وي - -رى اأن ال - -ت - -ك - -وي- -ن ‘ ›ال
الإع Ó-م ل -يسص م -ا ت -ق -دم-ه ا÷ام-ع-ات ‘
مناهجها ومقرراتها ،بل اأن الأمر يتطلب
ال -رسض-ك-ل-ة و–ي ÚاŸع-ل-وم-ات م-ن ط-رف
الصضحفي اأو اŸوؤسضسضة ‘ حد ذاتها ،من
خÓل بر›ة الدورات التدريبية و“كÚ
الصضحفي Úمن اأهم التقنيات ا◊ديثة.
واأك- -د ‘ ه- -ذا الإط -ار ،ع -ل -ى ضض -رورة
ت- -ك -ث -ي -ف ا÷انب اŸي -دا ‘ Êال -ت -ك -وي -ن
وي -ك -ون م -ن خ Ó-ل ت -وف Òاسض -ت-ودي-وه-ات
للسضمعي البصضري وتكثيف الÎبصضات ‘
ﬂتلف وسضائل الإعÓم وتنظيم دورات
تدريبية لفائدة الصضحافي ÚاÎŸبصض،Ú
توف Òاإطار للتعاون ب Úكليات الإعÓم
والتصض - -ال وﬂت - -ل - -ف وسض- -ائ- -ل الإعÓ- -م
ال -وط -ن -ي -ة وال -دول -ي-ة ،م-ع اأه-م-ي-ة ت-ن-ق-ي-ح
وت -ط -وي -ر الÈام -ج واŸن -اه -ج ال -دراسض-ي-ة
وال -ب -ي -داغ -وج -ي -ة اŸع-ت-م-دة ‘ ال-ك-ل-ي-ات
والسضتفادة من التطور التكنولوجي ومن
نتائج بحوث الدراسضات العليا ‘ عملية
التكوين العلمي.

إإششهار

اÿميسض  22اأكتوبر 2٠2٠م اŸوافق لـ  ٠٥ربيع ا’أول  ١٤٤2هـ

العدد 18386

info@ech-chaab.com www.ech-chaab.com

09

ófÉµjh
«الفايك نيوز»

يوم الوطني
ل
ا للصصحافة

ملف

لعÓم والتصضال ،مليكة عطوي:
الدكتورة ‘ علوم ا إ

أاسصاتذة يحّذرون من تأاثÒها
على مصصداقية اإلعÓم

إانشصاء ›لسس أاخÓقيات اŸهنة وتفعيل
نظام اŸسصؤوولية

^ مراجعة اŸقررات Ÿواكبة اŸمارسصة اإلعÓمية

دعا أاسضاتذة جامعيون ا¤
الب - -ت- -ع- -اد ع- -ن اŸع- -ل- -وم- -ة
اŸغ - - - - -ل - - - - -وط - - - - -ة «ف - - - - -ايك
نيوز»..هذا اŸصضطلح الذي
ل ي- -قÎن ظ -ه -وره ب -ح -ال -ة
ﬁل- - -ي- - -ة وإا‰ا Ãشض - -ك - -ل - -ة
عاŸية.
ظهر اŸصضطلح ‘ أامريكا
ع - - -ام  ‘ 2016ا◊م- -ل- -ة
الن- - -ت- - -خ- - -اب - -ي - -ة لÎامب
ع - -ن - -دم - -ا دع - -ا ج - -م- -ه- -ور
لم-ريكية ا¤
الصض-ح-اف-ة ا أ
ع - -دم السض- -ت- -م- -اع ا ¤م- -ا
ي-ق-ال ،ل-ت-ؤوّك-د مراكز سضÈ
لراء أان اŸع- - -ل - -وم - -ات ⁄
ا آ
تكن دقيقة.

خالدة بن تركي
اع- - - -ت Èأاسض- - - -ت - - -اذ اإ’ع - - -لم
وا’تصض -ال ب -ج -ام -ع -ة ا÷ي-ل‹
بونعامة بخميسص مليانة ،نعيم
بلعموري ‘ ،اتصضال بـ «الشضعب
ويكاند» ،أاّن اأ’خبار الكاذبة أاو
«اıادع-ة» م-ع-ل-وم-ات مضضّ-للة
ت- -ن- -تشض -ر ع Èوسض -ائ -ل اإ’ع -لم
م-ك-ت-وب-ة ،مسض-م-وع-ة أاو منصضات
تواصضل اجتماعي ،تشضّكل خطرا

ك- -بÒا ي- -جب ال -تصض -دي ل -ه م -ن
خلل اعتماد إاجراءات وقائية،
وسضن قوان Úعن طريق سضلطة
الضضبط التي لها دور كب‘ Ò
ضض- -ب- -ط أاداء وسض- -ائ- -ل اإ’ع- -لم
وإاظهار ا◊قيقية.

غياب الحÎافية وراء
انتشضار الظاهرة
تعرف اأ’خبار الكاذبة وغÒ
اŸنسضوبة ،التي أالقت بظللها
ع- -ل- -ى اŸع -ل -وم -ة الصض -ح -ي -ح -ة
ودفعت ببعضص وسضائل اإ’علم
إا› ¤اراتها بحثا عن السضبق -
حسضب اأ’سض- -ت- -اذ ب- -ل -ع -م -وري -
ان - -تشض - -ارا ك- -بÒا ‘ السض- -ن- -وات
اأ’خÒة بسض- - - - - -بب غ- - - - - -ي - - - - -اب
ا’حÎافية وأاخلقيات اŸهنة
ال- -ت- -ي ت- -ل -زم ك -ل ال -ع -ام -ل‘ Ú
الصض-ح-اف-ة أان ي-ل-ت-زم-وا Ãب-ادئ
وقيم أاسضاسضية تندرج ‘ إاطارها
حق اŸواطن ‘ ا◊صضول على
اŸعلومة صضحيحة ’ وهمية.
و‘ ت-ق-ي-ي-م-ه ل-واق-ع اŸعلومة
‘ ا÷زائ- -ر ،أاّك- -د اأ’سض- -ت -اذ أان
ال -ق -ي-م-ة اÈÿي-ة ت-راج-عت م-ن
ج -انب ال -رأاي ،ح -يث أاصض -ب -حت

اŸصضالح هي التي تتحكم ‘
اإ’ع- -لم وع- -دم ال- -ت- -ح- -ك- -م ‘
اŸمارسضة اإ’علمية أاّثر بشضكل
كب Òعلى العمل الصضحفي ،إا¤
جانب تراجع مسضتوى التكوين،
م - -ا أاث - -ر سض - -ل- -ب- -ا ع- -ل- -ى اŸادة
اإ’علمية اŸقدمة.
وط -الب اŸت -ح -دث ‡ارسض-ي
الصض- -ح- -اف- -ة ب -ت -ف -ادي ت -ه -دي -د
مصضداقية ما ينشضرونه ،خاصضة
اأ’شضياء التي فيها مغالطات أ’ن
أاغلب اŸعلومات متشضابهة وما
ي-ت-م نشض-ره ‘ وسض-ي-ل-ة إاع-لم-ي-ة
سض -رع -ان م -ا ي -ن -تشض-ر ‘ أاخ-رى
وهنا يجب عدم نقل اÙتوى
إا’ ب- -ع- -د ال- -ت- -أاك- -د م -ن مصض -در
اŸعلومة ،خاصضة أان أاغلب ما
ينقل يكون مكذوبا أاو مغلوطا.

لطار اŸرجعي..ا◊ل
ا إ
‘ هذا السضياق ،يرى اأ’سضتاذ
أان اŸع- -ل- -وم- -ة اŸغ- -ل- -وط- -ة ‘
ان -تشض -ار ،وي -جب ال -تصض -دي ل-ه-ا
بإاطار مرجعي يحد من تأاثÒ
اأ’خ -ب -ار ال -زائ -ف -ة ال -ت -ي ت-ه-دد
ا’سض-ت-ق-رار اÛت-م-عي ،إاضضافة
اﬁ ¤اربتها بواسضطة التكوين
النوعي داخل ا÷امعات سضواء

ال-ن-ظ-ري أاو ال-ع-م-ل-ي ،م-ع-يبا ‘
ذات السض- -ي -اق ع -ل -ى اŸق -ررات
التي تفتقر ا ¤ا÷انب العملي،
وكذا تدهور التكوين النظري.
وقال أايضضا ،إان البعد التجاري
اإ’يديولوجي سضاهم ‘ انتشضار
اأ’خ- -ب- -ار ال -ك -اذب -ة ،إا ¤ج -انب
وسض -ائ-ل ال-ت-واصض-ل ا’ج-ت-م-اع-ي
ال- -ت- -ي أاث- -رت ع- -ل- -ى ح- -ق- -ي- -ق -ة
ومصضداقية الوسضيلة اإ’علمية،
ّﬁذرا من ا’نسضياق وراء اأ’مر
الذي أاثّر على الكث Òمن الدول
بسض- -بب صض- -ع- -وب -ة ال -ت -ح -ك -م ‘
التدفق الكب Òللمعلومات عÈ
ا’نÎنت ،مشضÒا ا ¤أان اأ’مر
ي -ع -ال -ج ع -ل -ى مسض -ت -وى ال-وزارة
واŸعاهد اإ’علمية التي يجب
أان Œتهد Ÿراجعة اŸقررات
ل- -ت -ك -ون م -واك -ب -ة ل -ل -م -م -ارسض -ة
اإ’علمية الصضحيحة .وأاّكد ‘
اÿتام أان اأ’خبار اŸغلوطة ’
ت -ق -ع مسض -ؤوول -ي -ت-ه-ا ع-ل-ى ع-ات-ق
وزارة ا’تصضال لوحدها ،وإا‰ا
تدخل ‘ إاطار تضضافر جهود
ع- -دي -د ال -وزارات ،ع -ل -ى غ -رار
وزارة ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ م-ن اج-ل
ت-دريسض-ه-ا ب-ا÷امعات وتعليمها
ل-لصض-ح-اف-ي Úل-ت-فادي انتشضارها
أاثناء ‡ارسضاتهم اإ’علمية.

لعÓم الثّقا‘ ‘ زمن الّرقمنة
ا إ

لخبار الكاذبة أاو اŸزّيفة
احتلّت ا أ
«فايك نيوز» حّيزا كبÒا ‘ مواقع
التواصضل الجتماعي و‘ وسضائل إاعÓم
دون –ري مصضداقيتها ،وأاصضبحت تثÒ
الكث Òمن ا÷دل ،ما يسضتدعي إاعادة
لخÓق وتفعيل
النظر ‘ منظومة ا أ
›لسس أاخÓقيات اŸهنية للحد من
لسضتاذ
لخبار اŸغلوطة ،تقول ا أ
خطر ا أ
لعÓم والتصضال
الدكتورة ‘ علوم ا إ
بجامعة ا÷زائر مليكة عطوي ‘
حديث لـ «الشضعب ويكاند» .

حوار :خالدة بن تركي
^ الشضعب :أاضضحت اأ’خبار الكاذبة أاكÌ
تدّفقا ‘ السضنوات اأ’خÒة ،إا ¤ما تعود
أاسضباب انتشضارها؟
^^ ال -دك-ت-ورة م-ل-ي-ك-ة ع-ط-وي :ال-ت-دف-ق
لخ-ب-ار ال-ك-اذب-ة أاو اŸزي-ف-ة أاث-ار
ال -ه -ائ -ل ل  -أ
الكث Òمن ا÷دل ‘ السضنوات اأ’خÒة أ’ّن
صض -دق اŸع-ل-وم-ة م-قÎن ب-اسض-تسض-ق-ائ-ه-ا م-ن
مصضدرها اأ’صضلي ،وعندما تغيب اŸصضادر
لخبار الكاذبة ،إاضضافة إا¤
تفتح اÛال ل إ
منصضات التواصضل ا’جتماعي التي فتحت
الباب لوجود هذا النوع من اأ’خبار ،اأ’مر
الذي يسضتوجب النظر ‘ منظومة اأ’خلق
أ’نها خلقت هيسضتÒيا ‘ اÛتمع ،يجب
التأاكد منها دائما عن طريق وسضائل اإ’علم
الرسضمية .
^ وما الهدف من نشضر هذه اŸعلومات
اŸغلوطة؟
^^ اأ’غ- -راضص ع -دي -دة وم -ت -ع ّ-ددة ،أ’ن
ت -وظ -ي -ف ه -ذه اأ’خ-ب-ار ضض-رب ل-لسض-ت-ق-رار
والوحدة الوطنية ،وكذا وضضع اŸعلومات ‘
سضياقها اÿاطئ يؤودي إا ¤تقدﬁ Ëتوى
خ-اط-ئ ال-ه-دف م-ن-ه نشض-ر م-ع-ل-وم-ات ك-اذبة
لضض- -رار Ãج -ا’ت م -ع -ي -ن -ة ،سض -ي -اسض -ي -ة،
ل - -إ

اج- -ت- -م- -اع- -ي -ة أاو اق -تصض -ادي -ة ،وه -ن -ا ي -جب
›ابهتها للحد من خطرها.
^ «ال -ف-ايك ال-ن-ي-وز» Áك-ن أان ت-ؤوّث-ر ع-ل-ى
اسضتقرار الدول  ،كيف ذلك؟ وما هي آاليات
ا◊د منها؟
^^ اأ’خ- -ب- -ار اŸزّي- -ف -ة أاو «اıادع -ة»
–تاج التأاط Òللبتعاد عن التضضليل ،أ’نّ
اŸع -ل -وم -ة اŸغ -ل -وط -ة م -ه -م -ا ك-انت درج-ة
انتشضارها إا’ أانها وقتية ا ¤غاية تأاكيدها أاو
نفيها ،وتعت Èأايضضا سضببا لصضراعات سضياسضية
واق -تصض -ادي-ة ،ا ¤ج-انب شض-ب-ك-ات ال-ت-واصض-ل
ا’ج- -ت- -م- -اع -ي ال -ت -ي سض -اه -مت ‘ ت -أاج -ي -ج
اأ’كاذيب ع Èالعا.⁄
تعت ÈاŸعلومات اŸغلوطة وسضيلة لتحقيق
أاهداف سضياسضية ‘ الكث Òمن الدول ،وعلى
رأاسض -ه -ا نشض -ر ال -ف-وضض-ى ف-ى اÛت-م-ع وعÈ
مواقع التواصضل ا’جتماعي التي أاصضبحت
الوسضيلة اŸثلى لزرع الفتنة ‘ ›تمعات
ك -ثÒة ،وه -و أام -ر ل -ه ت -داع-ي-ات ك-بÒة ع-ل-ى
اأ’وضض -اع السض -ي -اسض -ي -ة ،ا’ق -تصض-ادي-ة وح-ت-ى
ا’جتماعية.
وبشض -أان آال -ي -ات ﬁارب-ت-ه-ا ،ي-جب اع-ت-م-اد
اŸصض -ادر ال -رسض -م -ي -ة وال -ت -ك -وي -ن ا÷ي-د ‘
اŸمارسضة اإ’علمية ،وا’لتزام بأاخلقيات
اŸه -ن -ة Ûاب -ه -ة اأ’خ -ب-ار ال-زائ-ف-ة «ف-ايك
نيوز».
^ كيف نواجه «الفايك نيوز»؟
^^ ا◊د م- -ن اŸع- -ل- -وم- -ة اŸغ- -ل -وط -ة
يسض -ت -دع-ي ال-رج-وع ا ¤ال-وسض-ائ-ل ال-رسض-م-ي-ة
لخبار ،غ Òأاّن اأ’مر بحاجة إا¤
كمصضدر ل أ
إانشضاء ›لسص أاخلقيات اŸهنة الذي ينصص
ع -ل -ي -ه ال -ق -ان -ون ال-عضض-وي ،أاي ت-ف-ع-ي-ل نصص
القوانÙ Úاربة ا’أخبار الزائفة التي لقت
رواج-ا م-ؤوخ-را ،أ’ن-ه-ا أاصض-ب-حت ت-ت-غ-ذى م-ن
م-نصض-ات ال-ت-واصض-ل ا’ج-ت-م-اع-ي ال-ت-ي ت-عّزز
انتشضارها بعيدا عن الرقابة.

فرصصة تقد Ëاألفضصل لعا ⁄الفن والفكر
لعÓم الثقا‘
غالبا ما ُيعامل ا إ
كالفرد الفق Òمن العائلة الذي
يضضحى به ‘ الصضحافة الورقية حÚ
لشضهار ،ول يسضمع له
تزيد صضفحات ا إ
صضدى ح Úتطغى اŸواعيد السضياسضية
على ا◊دث .الكث Òينظر إاليه
كمجال يحكي عن الثقافة من باب
الÎفيه وفقط ،متناسض Úأان الثقافة
ل·
هي مفتاح رقي الشضعوب وا أ
اŸتصضدرة Ÿراكز التقدم والقوى ‘
العا.⁄

حبيبة غريب
ي -ع-ت Èا’ن-ف-ت-اح ع-ل-ى ال-رق-م-ن-ة وال-ع-ا⁄
ا’فÎاضض-ي ال-ذي ي-ع-يشض-ه ق-ط-اع الصض-ح-اف-ة
ال -ي -وم Ãث -اب -ة ال -ف-رصض-ة ال-ذه-ب-ي-ة ق-د ت-ت-اح
لعلم الثقا‘ ليلعب الدور الفعال اŸنوط
ل إ
به ،وهو إانشضاء همزة وصضل قوية ب Úالقراء
وأاه-ل ال-ف-ن وال-ث-ق-اف-ة ،وب-ال-ت-ا‹ م-واك-بة كل
اأ’نشض- -ط- -ة ال -ث -ق -اف -ي -ة افÎاضض -ي -ة ك -انت أاو
واقعية.
إاّن اŸطلوب من اإ’علم الثقا‘ هو :نقل

ا Èÿوتقد Ëنوع من الÎفيه مع ا◊رصص
على نشضر الوعي والفكر والقيم السضليمة بÚ
لديب
القّراء وأافراد اÛتمع ،وكونه منÈا ل أ
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والشضاعر واŸفكر واŸمثل والرسضام والفنان
واŸوسضيقي...وهو اليوم ‘ زمن العصضرنة
وا’نتقال إا ¤الرقمنة ،قد سضبق الركب نوعا
العدد 18386

ما ،بتواجده اŸسضتمر على شضبكة ا’نÎنت
من خلل اŸواقع ا’لكÎونية للمؤوسضسضات
وال-ه-ي-ئ-ات وا÷م-ع-ي-ات ال-ث-قافية ،وكذا أاهل
الثقافة والفن أانفسضهم ،حيت أاصضبح كل ذي
موهبة مروجا لها افÎاضضيا وُمعرفا إاياها
لرواد مواقع التواصضل ا’جتماعي.
ب- -ره- -نت Œرب- -ة ا◊ج- -ر الصض -ح -ي ال -ذي
فرضضه انتشضار فÒوسص كورونا القاتل مند
مارسص  ،2020أانه من اŸمكن للثقافة أان
ت -ن -ت -عشص ب -ع -ي -دا ع-ن خشض-ب-ة اŸسض-ارح ودور
ال -ع -رضص وق -اع -ات اÙاضض -رات ،وأاّن -ه م -ن
السضهل اإ’بحار ‘ العا ⁄ا’فÎاضضي وتنظيم
أانشض -ط-ة وم-ع-ارضص ف-ن-ي-ة ومسض-اب-ق-ات أادب-ي-ة
وموسضيقية انتعاشص الثقافة واإ’علم اŸتابع
لها افÎاضضيا.
وبالتا‹ أاصضبح هذا اأ’خ Òملزما بالتكيف
م - -ع ال - -وضض - -ع ا÷دي - -د ،ون - -ق - -ل اأ’ح - -داث
واأ’نشضطة الثقافية للقارئ مع التوسضع فيها،
ف - -ه- -و ي- -واكب ك- -ل اŸواع- -ي- -د وال- -ل- -ق- -اءات
افÎاضض -ي -ة ،وي -ن -ق -ل -ه-ا ‘ اآ’ن-ي-ة م-ن خ-لل
اŸواق- -ع ا’ل- -كÎون- -ي -ة وح -ت -ى الصض -ف -ح -ات
اÿاصضة .وÁكن إاذا نشضر افÎاضضيا كل ما
يؤوجل ورقيا بحكم اإ’شضهار الوارد ،حتى ’
يضضيع ا÷هد و’ يكون هناك انتقاصص اŒاه

أاصضحاب النشضاط الفكري أاو الفني.
ق -د ي -ك -ون ا’ن -ت -ق -ال ال -ن-وع-ي إا ¤ال-ع-ا⁄
ا’فÎاضضي الذي تنوي الصضحافة ا÷زائرية
إا‚ازه ال-ي-وم سض-ب-ي-ل ل-ت-ط-وي-ر إاع-لم ث-ق-ا‘
يعيد الثقافة ا÷زائرية إا ¤الواجهة ،وهي
اŸع-ول ع-ل-ي-ه-ا ‘ م-ع-رك-ة ال-ت-ن-م-ي-ة وال-رقي
ك- -ون- -ه- -ا ›ال ي- -ح -م -ل ال -ك -ث Òم -ن م -وارد
ا’سضتثمار ا’قتصضادي والسضياحي.
›ال ومشضروع بنّاء يكون على اإ’علم
الثقا‘ الÎويج له و–ضض Òالذهنيات لتقبله
وا’لتفاف حوله ،وهنا تتبلور فرضضية إاطلق
م -واق -ع إاع -لم-ي-ة ث-ق-اف-ي-ة ﬂتصض-ة ‘ ن-ق-ل
ا Èÿونشض -ر ال -ف -ك -ر والÎوي -ج ıط-ط-ات
ا’قتصضاد الثقا‘ اŸسضتقبلي.
وإان –تاج النقلة من الورقي إا ¤الرقمي
ت-ك-وي-ن-ات “ّك-ن اإ’ع-لم-ي م-ن ا’سض-ت-ع-مال
الصضحيح للتكنولوجيات ا◊ديثة ،يبقى تغيÒ
ن -ظ -رة ال -ك -ث ÒاŒاه -ه واŒاه أاه -م -ي-ت-ه ‘
مسضار التوعية والتحسضيسص اŸعول عليه لبناء
ا÷زائ -ر ا÷دي -دة ضض -رورة ح -ي -وي-ة أ’ن بÚ
ال -ث -ق -اف -ة واإ’ع -لم ال -ث -ق-ا‘ راب-ط ت-واج-د
ووجود.
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لحداث باحÎافية ...هدف أاسضمى
التعامل مع ا أ

ﬂتصصون ومسصؤوولون ‘ الرياضصة يثمنون عمل الصصحفيÚ
^ التكوين ...حجر الزاوية لÎقية اÙتوى

لنها تشضمل كل ›الت ا◊ياة و“سس كل شضرائح اÛتمعÃ ،ا
لحداث ومسضايرتها بكل تفاصضيلها ،أ
لنها تتطلب تضضحيات ،جهدا ،دقة ومصضداقية ‘ التعامل مع اŸواضضيع وا أ
ُتعرف Ãهنة اŸتاعب أ
لعÓم الرياضضي ‘ تطوير الرياضضة ا÷زائرية،
فيها الرياضضة .واحتفاء بالطبعة السضادسضة لليوم الوطني للصضحافة اُŸصضادف لـ 22أاكتوبر من كل سضنة ،كانت لنا وقفة ‘ «الشضعب ويكاند» مع دور ا إ
جّوة ‘ ظل ا÷زائر ا÷ديدة.
لسضرة الرياضضية التي تراهن على هذا ا÷انب لتحقيق ا أ
من خÓل تصضريحات ا أ
لهداف اŸر ُ

العربي عبد الÓوي
جمعتها :نبيلة بوقرين
يلّح أغلب ألإعÓمي Úألذين –دثنا أإليهم على
ضض -رورة أل -ت -ح -ل -ي ب -اأخ Ó-ق -ي-ات أŸه-ن-ة ‘ م-ع-ا÷ة
أŸوأضضيع ،لأن ألعمل ألصضحفي ﬁور رئيسس له تاأثÒ
مباشضر على أŸصضدر وأŸتلقي.

الإعÓمية وهيبة بلحوى :الإعÓم اأخÓق وليسس شصهرة وسصبقا

ط -ال -بت ألإع Ó-م -ي -ة أŸت -األ -ق -ة ‘ أل -ت -ل-ف-زي-ون
أ÷زأئ -ري وه -ي -ب -ة ب -ل -ح-وى ،أ÷ي-ل ألصض-اع-د م-ن
ألصض -ح-ف-ي ‘ Úك-ل أخ-تصض-اصس ،بضض-رورة أل-ت-ح-ل-ي
باأخÓقيات أŸهنة وألعمل على أإيصضال أŸعلومة
من مصضدرها وبطريقة نزيهة بعيدأ عن ألإندفاع
وألسض -ع-ي ورأء ألشض-ه-رة ،ل-ك-ي ت-ك-ون ل-دي-ن-ا أرضض-ي-ة
صض-ح-ي-ح-ة Œع-ل-ن-ا ن-رت-ق-ي أك ‘ ،Ìق-ول-ه-ا «ب-دأية
أه- -ن -ئ ك -ل ألأسض -رة ألإع Ó-م -ي -ة ‘ ك -ل أÛالت
وأل-ري-اضض-ي-ة بصض-ف-ة خ-اصض-ةÃ ،ن-اسض-بة ألحتفالت
أıلدة لليوم ألوطني للصضحافة ،لأّن هذه ألأخÒة
لها دور ﬁوري ‘ بناء ألأ· ويجب أن ُتبنى على
قاعدة متينة ترتكز على ألتكوين ،مثلما كان عليه
أ◊ال ‘ ألسضابق ،لأن أŸسضوؤول كان يركز على
ألكفاءأت وأŸصضدأقية ‘ أإيصضال أ.»Èÿ
وأصضلت بلحوى« ،ألأمور تغÒت كثÒأ ‘ ألزمن
أ◊ا‹ بسض - -بب أخ - -ت Ó- -ف أŸع - -اي ‘ Òأل- -وسض- -ط
ألإعÓمي ألذي أصضبح يحتكم للكم دون ألنوعية
وألسضعي ورأء ألشtضهرة وأل ّسضبق لصضنع ألإثارة على
حسضاب أخÓقيات أŸهنة وأŸوضضوعية بعيدأ عن
أل-ن-ق-د أل-ب-ن-اء م-ا خ-ل-ق ن-وع-ا م-ن أل-تسضt-ي-ب .ول-هذأ
أ“نى أن ُيعاد ألنظر ‘ عدة نقاط حتى يسضتعيد
ألإع Ó-م أل -ري -اضض -ي م -ك -ان -ت -ه أ◊ق-ي-ق-ي-ة ،ب-ع-دم-ا
ترأجعت مصضدأقيته ‘ ألسضنوأت ألأخÒة وأصضبح
أه -ل أل -ري -اضض -ة ي -ت -ج -ن -ب -ون أل-تصض-ري-ح-ات خشض-ي-ة
ألتحريف وأŸشضاكل ألتي سضتنجر عنه فيما بعد،
لأن م -ه -م-ة ألصض-ح-اف-ة ن-ق-ل أل-رسض-ال-ة وأ Èÿب-ك-ل
أمانة دون أŸسضاسس بحرية ألآخرين ...و‘ ألأخÒ
أ“نى أن يرأجع شضبابنا أنفسضهم ويسضتغلّون كل
ألإمكانات أŸتاحة أمامهم حاليا من تكنولوجيا
وسضرعة ألوصضول للمعلومة».

سصفيان الزاهي :لÓإعـ ـ ـ ـÓم دور ﬁـ ـ ـوري
‘ تطوير الرياضصة

هناأ رئيسس ألإ–ادية أ÷زأئرية لرياضضة أ÷مباز
سضفيان ألزأهي ‘ ،تصضريح خاصس لـ»ألشضعب ويكاند»،
ألأسضرة ألإعÓمية Ãناسضبة أليوم ألوطني للصضحافة،
قائ« :Óهنيئا لكل ألصضحفي Úبعيدكم ألوطني مع
“نياتي للجميع باŸزيد من ألنجاح وألتاألق ،لأن
ألإعÓم ألرياضضي له دور بارز وﬁوري ‘ تطوير
أل -ري -اضض-ة وأخصس ب-ال-ذك-ر ط-اق-م ج-ري-دة «ألشض-عب»،

وهيبة بلحوى

عبد الله قسضوم

لأن -ن -ي أشض -ه -د ل -ك -م ب -اŸصض -دأق -ي -ة وألإحÎأف-ي-ة ‘
أل -ت -ع -ام -ل م -ع أŸوأضض-ي-ع أل-ري-اضض-ي-ة أıت-ل-ف-ة دون
أسضتثناء بعيدأ عن ألتحريف ‘ ألتصضريحات ،و أنا
شضخصضيا أتعامل معكم بكل رأحة وثقة كبÒة ،لأنني
ع -ل -ى درأي -ة ب -اأن -ك -م ت -ب-ح-ث-ون ع-ن أإع-ط-اء ألإضض-اف-ة
ألإي - -ج - -اب- -ي- -ة ...وم- -ن ه- -ذأ أŸن Èأط- -لب م- -ن ك- -ل
ألصض -ح -ف -ي ‘ Úك -ل أŸوؤسضسض-ات م-رأف-ق-ت-ن-ا وت-ق-دË
ألدعم ألÓزم لأنكم أŸرأآة ألعاكسضة ومن خÓلكم
نقف عند ألنقائصس لتصضحيحها».

عبد الله قسصوم :الإحتكاك والسصعي وراء اŸعلومة
الصصحيحة اأسصاسس النجاح

ألصضحفي وأŸصضور بجريدة «بÓنات سضبور» عبد
ألله قسضوم ،تطرق ‘ تصضريحه أإ ¤ضضرورة ألعمل
أŸشضÎك ب ÚألإعÓمي وألرياضضي Úمن أجل تطوير
ه -ذأ أÛال وأإع -ط -اء ألإضض -اف -ة أل Ó-زم-ة ‘ ق-ول-ه:
«ألصضحافة ألرياضضية جد مهمة من خÓل ألنقاشضات
وألحتكاك مع ‡ثلي ألأسضرة ألرياضضية لكي تكون
ل-دى ألإعÓ-م-ي أŸع-ل-وم-ات وأل-ت-ف-اصض-ي-ل ألصض-حيحة
لتزويد أ÷مهور وأŸتتبع Úبها .ولهذأ فاإن ألذي
يرغب ‘ ألنجاح يجب أن ُيحب هذه أŸهنة ويعمل
باحÎأفية ،من خÓل جمع أŸعلومات من مصضدرها
وأل -ت -اأك -د م -ن -ه -ا ق -ب -ل ت -ق -دÁه -ا ل -ل -ج -م-ه-ور ‘ ك-ل
ألخ - -تصض - -اصض - -ات مسض - -م - -وع ،م - -ك - -ت - -وب ،م - -رئ - -ي،
ألإل-كÎو ...ÊوÃن-اسض-ب-ة أل-ي-وم أل-وط-ن-ي ل-لصض-ح-اف-ة،
أت -ق-دم ب-اأح-ر أل-ت-ه-ا Êل-ك-ل زمÓ-ء وزم-يÓ-ت أŸه-ن-ة
وأحيي أإحÎأفيتهم ‘ ألتعامل مع ألوضضعية ألتي
عاشضتها ألبÓد بسضبب ألأزمة ألصضحية وأترحم على
أروأح شضهدأء ألوأجب وضضحايا كوفيد.»19.

عبد ا◊ميد Œاديت :الدعم واŸرافقة اُŸسصتمرة

أŸدير ألفني لÓإ–ادية أ÷زأئرية للسضباحة ⁄
يختلف رأيه حول دور ألإعÓم ألرياضضي ‘ مرأفقة
ألرياضضة وألرياضضي ،Úحيث قال ‘ هذأ ألصضدد:
«ألصضحافة لها دور كب ‘ Òنقل أŸعلومة من خÓل
مرأفقة ألرياضضة وألرياضضي ‘ Úكل أŸوأعيد وعلى
كل أŸسضتويات دأخل وخارج ألوطن .ولهذأ عمدنا
على مسضتوى ألفيدرألية ،أإ ¤تقد Ëكل ألتسضهÓت
لÓإعÓمي Úمن أجل تسضهيل مهمتهم ‘ أدأء عملهم.
وأ◊مد لله لنا عÓقة جيدة مع ألأسضرة ألإعÓمية
ب -ك -ل أن -وأع -ه -ا .وÃن -اسض -ب -ة أل -ي -وم أل -وط-ن-ي ◊ري-ة
ألصضحافة ،أهنّئكم وأ“نى لكم أŸزيد من ألنجاح ‘
أŸسضتقبل».

العربي عبد الÓوي :الإعÓم طرف اأسصاسصي
‘ اŸعادلة الرياضصية

أكد رئيسس ألإ–ادية أ÷زأئرية لرفع ألأثقال ،أنه
ل Áكن ألسضتغناء عن دور ألأسضرة ألإعÓمية ،لأنها

اÿميسس  22اأكتوبر 2٠2٠م اŸوافق لـ  ٠٥ربيع الأول  ١٤٤2هـ

طرف مهم ‘ معادلة ألرياضضة ،بالنظر Ÿا تقدمه
م- -ن أإضض- -اف- -ة ‘ ق -ول -ه« :ألإع Ó-م أل -ري -اضض -ي ﬁور
أسضاسضي وطرف مهم ‘ أŸعادلة ألرياضضية ول Áكن
ألإسضتغناء عنه ،لأننا ل نسضتطيع ألقيام باأي شضيء من
دون أل -ل -ج-وء لÓ-إشض-ه-ار ،ل-ل-ت-ظ-اه-رأت وأŸن-افسض-ات،
وخ Òدليل ألعمل ألذي كان ‘ منتهى ألإحÎأفية
خÓل ألأزمة ألصضحية ألتي مرت بها ألبÓد ،حيث
“ك -ن -ا م -ن ألإط Ó-ع ع -ل -ى ك-ل أل-ت-ف-اصض-ي-ل ب-ال-نسض-ب-ة
للرياضضي Úدأخل وخارج ألوطن عن طريق وسضائل
ألإعÓم ‘ كل أŸسضتويات وألتخصضصضات دون “ييز.
وÃناسضبة أليوم ألوطني ◊رية ألصضحافة أتقدم باأحر
ألتها Êلكم“ ،نياتي باŸزيد من ألنجاح وألتاألق ‘
أŸسضتقبل».

الإعÓمي ﬁمد حبيب بن حماد :الصصحافة الرياضصية...
خطوة مهمة نحو الأمام

ت--ط--رق ﬁم--د ح--ب--يب ب--ن ح--م--اد ،صض--ح-ف-ي
ب--ال--قسض--م أل--ري--اضض-ي ÷ري-دة «أ÷م-ه-وري-ة ،أإ¤
ألتحديات ألتي تنتظر ألإعÓم أ÷زأئري ‘ ظل
أل--ع-وŸة ق-ائ« :Ó-أصض-ب-حت ألسض-اح-ة ألإعÓ-م-ي-ة
ألرياضضية مليئة باŸوأهب ألشضابة ألتي أْثَرت
أÛال ‘ ﬂت---ل--ف أل--ت--خصضصض--اتÃ ،ا ف--ي--ه--ا
ألرياضضية ‘ ألقطاع Úألعام وأÿاصس ‘ كل
ألأنوأع ألسضمعية ،أŸرئية ،أŸكتوبة وألإلكÎونية
م----وأك----ب----ة Ÿا ت----ف---رضض---ه أل---ع---وŸة وأل---ت---ط---ور
أل--ت--ك-ن-ول-وج-ي .ك-م-ا ك-ان ل-ل-ت-ع-ددي-ة فضض-ل ك-بÒ
وÃث--اب-ة أن-طÓ-ق-ة ف-ع-ل-ي-ة ل-ع-ه-د ج-دي-د أخ-ذت
خÓ--ل--ه أل-ري-اضض-ة م-ك-ان-ت-ه-ا ‘ ﬂت-ل-ف وسض-ائ-ل
ألإعÓ---م ،لأن ه---ذأ أل---فضض--اء خ--ل--ق ن--خ--ب--ة م--ن
ألصضحفي“ Úكنوأ ،بفضضل حسضهم أŸهني ،من
ل-فت أن-ت-ب-اه أك Èأل-وسض-ائ-ل ألإعÓ-م-ي-ة ألأج-نبية
وأل---ع---رب---ي---ة .ل--ك--ن ‘ أŸق--اب--ل ،ه--ن--اك ب--عضس
Òأ على ألسضاحة
ألشضوأئب وألسضلبيات أثرت كث ً
ألإعÓمية ألرياضضية ‘ أ÷زأئر ،ألتي ل تزأل
بحاجة أإ ¤ألعديد من ألإصضÓحات حتى توأكب
ألإحÎأفية ألتي طرأت ‘ أÛال ع Èألعا.⁄
فالشضارع ألرياضضي بحاجة أإ ¤قنوأت رياضضية،
سضوأء أÿاصضة أو ألعمومية لتغطية ألكم ألهائل
من ألأحدأث ألرياضضية ‘ أإطار منظم وموؤطر».

يزيــــد مرار :الإعـــÓم الريـــــــــاضصي
‘ زمن الرقمنة

من جهة أخرى“ ،كنت ألصضحافة ألإلكÎونية
م-ن أخ-ذ م-ك-ان-ت-ه-ا ب-ام-ت-ي-از م-وأك-ب-ة ل-ل-تطورأت
أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ،ب-حسضب ألصض-ح-في يزيد مرأري،
قائ« :Óيعت Èقطاع ألإعÓم بطبيعته ‘ طليعة
أل-ت-ح-ولت أل-رق-م-ي-ة ع-ن-دم-ا ن-ع-لم أن ألصضحافة
ألرياضضية تشضكل ›موعة توظيف مهمة جًدأ

العدد 18386

سضفيان مهني
ل---لشض--ب--اب وأسض--ت--ق--ط--بت شض--ري--ح--ة م--ه--م--ة م--ن
›ت--م-ع-ن-ا ،م-ا أح-دث ث-ورة ح-ق-ي-ق-ي-ة ‘ ت-ن-اول
ألأخ---ب---ار وت---دأول---ه---ا عﬂ Èت---ل---ف أŸنصض---ات
أل-رق-ي-م-ة وخ-ل-ق ف-رصض-ا م-ه-ن-ي-ة جديدة أإمتصضت
أل--ع--دد أل--ك--ب Òم--ن خ--ري--ج--ي م--ع-اه-د ألإعÓ-م
وألإتصض----ال ‘ ألسض----ن----وأت ألأخÒة ،سض----اه---م ‘
‚اح---ه---ا حب أ÷م---ه---ور ل---لسض--رع--ة ‘ ت--ل--ق--ي
أŸع-ل-وم-ة وأل-ت-ف-اع-ل م-ع-ه-ا ‘ م-وأق-ع ألتوأصضل
ألإج--ت--م--اع--ي وسض--اع--دت ح--ت--ى ألصض-ح-ف-ي‘ Ú
أل-ق-ط-اع-ات ألسض-م-ع-ي-ة ،وأŸرئ-ي-ة وأŸك-ت-وبة ‘
أل-ت-زود ب-اŸع-ل-وم-ة ب-ط-ري-ق-ة أسض-ه-ل .ل-كن دأئما
ي-جب أن ي-ك-ون أل-ت-ق-ي-د ب-اأخÓ-ق-ي-ات أŸه-ن-ة ‘
أل-ت-ع-ام-ل م-ع م-ع-ا÷ة أ Èÿألصض-ح-ف-ي وألسض-عي
للحصضول عليه من أŸصضدر .وبهذه أŸناسضبة
أ“ن--ى أŸزي--د م--ن أل--رق-ي وألإزده-ار لÓ-إعÓ-م
أ÷زأئري بكل أنوأعه».

ب ـ ـدر الديـ ـن حج ـ ـ ـ ـام :نق ـ ـائصس كب ـ ـÒة
‘ الإعÓم الرياضصي

تطرق ألزميل ألصضحفي بقناة ألنهار بدر ألدين
ح -ج -ام ،أإ ¤أل-ن-ق-ائصس أل-ت-ي ي-ع-ا Êم-ن-ه-ا ألإعÓ-م
ألرياضضي ‘ أ÷زأئر ‘ قوله« :ألإعÓم ألرياضضي
‘ أ÷زأئر يعا Êمن عدة نقائصس ،أبرزها نقصس
مصضدر أŸعلومة رغم ألإجتهادأت أŸوجودة لدى
ألإعÓمي ÚأŸتخصضصض ‘ Úهذأ أÛال بسضبب
نقصس ألتكوين لدى أغلب ألرياضضي ‘ Úجانب
ألتوأصضل مع أ÷هات ألإعÓمية ،ما يعرقل من
مهامنا ‘ أŸيدأن وأŸعلومة ل تصضل بالشضكل
أŸط -ل -وب ل -ل -ج -م -ه -ور ول -ه-ذأ أ“ن-ى أن ت-ت-حسض-ن
ألأوضضاع مسضتقب ،Óويبقى دور ألإعÓم ألرياضضي
مهما وبارزأ لتطوير ألرياضضة ‘ حال كان عمل
مشضÎك ب Úكل أ÷هات».

سصفيان مهني :فتح السصمعي البصصري اأعطى
تنوعا خدم الرياضصة

–دث ألإع Ó-م -ي ب -ج -ري -دة ل -ي -ب -ارت-ي سض-ف-ي-ان
مهني ،عن نقطة جد مهمة تتعلق بالتحول ألذي
طرأ على ألسضاحة ألإعÓمية ‘ ألسضنوأت ألأخÒة
بفتح قنوأت تلفزيونية خاصضة ،قائ« :ÓألإعÓم
ألرياضضي ‘ ألآونة ألأخÒة عرف –ول كبÒأ من
ناحية ألتعامل مع أŸوأعيد ألرياضضية ،خاصضة بعد
فتح ›ال ألسضمعي ألبصضري ،لأن ألقنوأت أÿاصضة
أعطت مسضاحة كبÒة للرياضضة ،ما جعل أ÷مهور
ي -ت -حصض -ل ع -ل -ى أك Èك-م-ي-ة م-ن أŸع-ل-وم-ات ح-ول
ألإخ-تصض-اصض-ات أل-ت-ي ي-رغب ‘ م-ت-اب-ع-ت-ه-ا .ورغ-م
أل-ن-ق-ائصس ،أإّل أن-ن-ا سض-ج-ل-ن-ا ق-ف-زة ن-وع-ي-ة ب-امتياز
وأ“نى أن تكون ألأمور أفضضل ‘ أŸسضتقبل.

info@ech-chaab.com www.ech-chaab.com
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يوم الوطني
ال
للصصحافة

ملف

رئيسص إÛلسص إلوطني للصصحافي Úإ÷زإئري ،Úرياضص بوخدشصة:

وضصع اسصÎاتيجية إاعÓمية وطنية لÎشصيد النفقات وترقية اŸضصمون

أإثار رئيسص إÛلسص إلوطني
للصصحافي Úإ÷زإئري Úوإقع
’عÓم إŸتأارجح إليوم
قطاع إ إ
ب Úأإزمة مالية عصصفت بعديد
إلعناوين ،وأإزمة مهنية
وإحÎإفية ،لها أإثر سصلبي على
إلظروف إ’جتماعية للصصحفي.
هو وضصع يعتقد رياضص
بوخدشصة ‘ ،تصصريح لـ «إلشصعب
ويكاند» ،أإنه حان وقت Œاوزه،
‘ قوله« :نحن ‘ مرحلة بناء
جزإئر جديدة ،نتمنى أإن تلجأا
إلوصصاية وإلشصركاء إلفعليÚ
إ◊قيقي ‘ Úإلقطاع إ ¤عمل
مشصÎك إلهدف منه تقنÚ
إلقطاع بقوإن Úتضصمن حقوق
إلعمال ،من خÓل وضصع
إسصÎإتيجية إعÓمية وطنية
وإضصحة تعمل على ترشصيد
إلنفقات ،و‘ إلوقت ذإته ُترقي
’عÓمي ،وما بÚ
إŸضصمون إ إ
إŸسصأالت Úترتقي ظروف عمل
إلصصحفي وإسصتعادة كرإمته
إŸهضصومة منذ سصنوإت».

آإسصيـا منـي
اŸسش- -أال- -ة ،ي- -جب أان ن- -قّ- -ن- -ـن ال- -ق -ط -اع
تلجأا إا ¤خصشم الرواتب وعدم تسشديد
ي -رى اإلع Ó-م-ي ري-اضض ب-وخ-دشش-ة ،أان
بقوان.»Ú
األجور ،هو أامر فيه تعدي على ا◊قوق
الصش -ح -ف-ي أاك ÈاŸتضش-رري-ن ‘ ال-وضش-ع
وذك- -ر ب -وخ -دشش -ة أان -ه م -ن ب Úاألم -ور
اŸهنية والجتماعية للصشحفي».
Óع Ó- -م اÿاصض ،وي - -ق- -ول إان
ا◊ا‹ ل  - -إ
الغائبة ‘ القطاع ،أان الصشحافة ليسشت
وبرر رياضض أان الدولة “ول الصشحافة
«األوضشاع العامة ‘ بلدنا  ⁄تسشمح بعد
مؤومنة من اıاطر اıتلفة ،وليسشت
اÿاصشة كما “ول الصشحافة العمومية،
مع األسشف لتحي ÚوŒديد اŸنظومة
لها اششÎاكات مع صشندوق التأام Úعلى
وم- - -ن مصش- - -در واح- - -د وه- - -و اŸصش - -در
ÓعÓ-م ،ح-ت-ى تسش-ت-ط-يع أان
ال-تسش-يÒي-ة ل -إ
اıاط- - - -ر ،ك- - - -م- - - -ا أان
الرئيسشي لتمويل العناوين
ت -ت-ك-ي-ف م-ع ال-ه-زات اŸال-ي-ة اÙت-م-ل-ة
الصشحافي Úل يخضشعون
ال- - -وط- - -ن- - -ي- - -ة ،خ- - -اصش - -ة
التي تضشرب كل دول العا ،»⁄ويضشيف
أإتوّقع خÓل
ل - -ن - -ظ - -ام ال- -ت- -أام Úم- -ع
الصشحافة اŸكتوبة ،وهي
Ò
ق -ائ « :Ó-ه-ن-اك ذك-اء وح-ن-ك-ة ‘ تسش-ي
الصش - -ن - -دوق ال - -وط - -ن - -ي إلسصنت ÚإŸقبلت Úالوكالة الوطنية لÓتصشال
ل
األزم -ات وم -واج -ه-ت-ه-ا ،وال-دول ال-ت-ي
للبطالة.
أإن تتقلّصص مظاهر وال - - -نشش - - -ر واإلشش - - -ه- - -ار.
“ت -لك إاسشÎات -ي -ج -ي-ة إاعÓ-م-ي-ة ول-يسشت
إلتعسصف
ويضش- -ي- -ف اŸت- -ح- -دث
والصش -ح -ي -ف -ة ال-ع-م-وم-ي-ة،
لديها خطط تقع ‘ أازمات ،وهو الششيء
ق- -ائ« :Ó- -إان الصش -ح -ف -ي إ’جتماعي إŸرتكب يقول رياضض ،إان أارباحها
الذي حصشل ‘ ا÷زائر ،والدليل على
ع -ن -دم -ا ي -ف-ق-د م-نصش-ب-ه ‘ حق إلصصحافي ،Úتوضشع ‘ خزينة رÃا هي
ذلك تسشريح عمال ‘ بعضض اŸؤوسشسشات
م- -لك ج- -م- -اع- -ي أاو م -لك
اÿاصشة ،والبعضض ب Óأاجور ‘ أاخرى ،نتيجة أازمة مالية ،على وأإن نبقى نوإجه
األقل يجب أان يسشتفيد
للمؤوسشسشة إان  ⁄تكن ملك
فقط –ديات
ج-راء ت-أاث-ر وسش-ائ-ل إاعÓ-م ب-أازم-ة م-ال-ي-ة
م -ن م-ن-ح-ة يضش-م-ن-ه-ا ل-ه تتعلق با’حÎإفية ل- -ل- -دول -ة ،أام -ا ع -ن أارب -اح
ك -انت ‘ السش -اب -ق وزادت ح ّ-دت-ه-ا أاث-ن-اء
الصش - -ن - -دوق ال - -وط - -ن - -ي
اŸؤوسشسش- - - -ات اÿاصش- - - -ة،
ض
األزم -ة الصش -ح -ي-ة اÎŸت-ب-ة ع-ن فÒوس
وإŸهنية
ل -ل -ت -أام Úع-ل-ى ال-ب-ط-ال-ة
ف -ق -د تسش -اءل ري -اضض أاي-ن
كورونا».
م -دة م -ع -ي -ن -ة إا ¤غ -اي -ة
تذهب ،وهو سشؤوال كب- Ò
اندماجه مرة أاخرى ‘ ا◊ياة اŸهنية،
يقول -يجب اإلجابة عليه.
إلصصحافة ليسصت مؤوّمنة ضصد
كل هذه األمور غائبة ،وانعكسشت بششكل
وأاضشاف بوخدششة أان اÛلسض الوطني
إıاطر
سشلبي على الصشحافي ÚوعائÓتهم .ولّد
للصشحافي Úيحرصض على اŸطالبة بعدم
عرج بوخدششة ‘ حديثه على عناوين
هذا الوضشع ششعورا باإلحباط وإاحسشاسشا
اسش - -ت- -غÓ- -ل أارب- -اح ق- -ط- -اع اإلعÓ- -م ‘
ع -ل -قت نشش-اط-ه-ا اإلعÓ-م-ي ،أاو ت-وق-فت
بفقدان األمن اŸبالغ فيه ،وانعكسض هذا
اسش- -ت- -ث- -م- -ارات خ- -ارج ق -ط -اع اإلع Ó-م،
ن
إاضشطراريا بسشبب ششح اŸداخيل ،وكا
األمر أايضشا على تفششي أامراضض خطÒة
و»ي -جب ع -ل-ى ال-ذي يسش-ت-ث-م-ر ‘ ق-ط-اع
ا
ذ
الصشحا‘ فيها اŸتضشرر األول من ه
ومزمنة ‘ الوسشط الصشحفي ‘ غياب
اإلع Ó-م أان يسش -ت-ث-م-ر األرب-اح اÙق-ق-ة
ح
ي
الوضشع اŸادي الذي ترتب عنه تسشر
الطب اŸهني».
داخ - - -ل ال- - -ق- - -ط- - -اع ،وأان ل ت- - -ذهب ‘
عدد ل بأاسض من الصشحفي.Ú
إاسشتثمارات لبناء فنادق أاو مطاعم أاو
ي
ف
ت
خ
ت
ى
ر
«م -ؤوسشسش -ات ت -ظ -ه -ر وأاخ -
أانششطة Œارية خارج البÓد ،وهو أامر
إŸطالبة باسصتغÓل أإرباح إلقطاع
ت
ا
ن
Ó
ع
إ
ل
ا
حسشب حصش - -ول - -ه - -ا ع - -ل- -ى
خط Òنتمنى أان ينتهي ويتم وضشع حد
‘ إسصتثمار دإخلي..
ق
ل
ع
ت
ت
ا
د
ج
ة
م
العمومية ،وهي مسشأالة مه
ل- -ه ،وأان ت- -ع- -م -ل ه -ذه األخÒة ‘ إاط -ار
اسش -ت -ط-رد ري-اضض ح-دي-ث-ه م-ؤوك-دا أان
ط
و
ر
ش
ش
و
ة
ي
ع
ا
ب-ات-ف-اق-ي-ات ال-ع-م-ل ال-ق-ط
أاخÓقيات اŸهنة».
مÈر إانعدام اإلششهار بات
ال- -ع- -م- -ل» ،وه- -ن- -ا ي -ق -ول
ومن هنا يؤوكد أان «اŸششكلة ل تكمن
يتخذ كذريعة لعدم صشرف
رياضض« :ل نقبل كمجلسض
‘ غياب التمويل وغياب األموال ،بل ‘
ﬂاوف من عدم رواتب العمال أاو البحث
Ú
وط - -ن - -ي ل - -لصش- -ح- -اف- -ي
سشوء التسشي ،ÒورÃا فسشاد موجود ‘
ع- -ن ع -م -ال -ة رخ -يصش -ة أاو
ن
و
ا÷زائ- - -ري Úأان ي- - -ك- - -
ة
ف
ا
ح
ص
ص
ل
إ
ج
إ
ر
د
إ
ب- -عضض اŸؤوسشسش -ات ال -ت -اب -ع -ة ل -ل -ق -ط -اع
مسش- -ت- -غ- -ل- -ة« ،ه -ذا األم -ر
ة
ف
الصش - -ح - -اف - -ي- -ون وك- -ا
اÿاصض ،وع - -ل - -ى ال - -ن - -اسض أان ت - -خضش- -ع
ال - -ع - -م - -ال ‘ اŸؤوسشسش- -ة ضصمن إŸهن إلشصاقة مرفوضض ‘ قانون العمل
ل- -ل- -ق- -ان- -ون ،ك -م -ا ع -ل -ى ال -دول -ة ووزارة
وإلشصاقة جدإ
قبل أان يكون مرفوضشا ‘
اإلع Ó- -م - -ي - -ة ضش - -ح- -اي- -ا
اإلتصش- -ال وا◊ك- -وم -ة ع -م -وم -ا إاخضش -اع
أاخÓ- - -ق- - -ي- - -ات م- - -ه- - -ن- - -ة
ن
ال- -وضش -ع -ي -ة اŸال -ي -ة ،أل
قطاع الصشحافة ،ل أاقول للرقابة ولكن
الصش- -ح- -اف- -ة ،واŸؤوسشسش- -ة
اÓŸحظ أانه  ⁄يتضشرر ل ناششرون ول
ع-ل-ى األق-ل ل-لضش-ب-ط ،وإان ق-ل-ن-ا ال-رق-ابة
اإلعÓمية التي تسشتفيد لسشنوات طويلة
مÓك اŸؤوسشسشات ،وهو أامر مرفوضض
فيجب إاخضشاعها للرقابة اŸالية ولنظام
م- -ن دع- -م ال -دول -ة سش -واء ف -ي -م -ا ي -خصض
ن
وغ Òم- -ق- -ب- -ول ،ف- -ف- -ي أاي ق- -ان- -ون م -
ﬁاسش- -ب- -ات- -ي صش -ارم ي -ح -م -ي ا◊ق -وق،
ال-ط-ب-اع-ة ،ت-خ-ف-يضش-ات ضش-ريبية اأو دعم
و
ه
القوان Úل يجب أان يكون العامل
وي-ح-رصض ع-ل-ى ت-ط-وي-ر اŸه-ن-ة ويضش-من
م-ت-ع-ل-ق ب-اإلعÓ-ن-ات ال-ع-م-ومية سشنوات،
ه
ذ
ه
ك -بشض ال -ف -داء وح -ت -ى ن -خ -رج م -ن
عدم اسشتنزاف أاموال الصشحافة خارج
عندما يÎاجع حجم اإلششهار ‘ العنوان
إÿميسص  ٢٢إأكتوبر ٢٠٢٠م إŸوإفق لـ  ٠٥ربيع إ’أول  ١٤٤٢هـ
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الصشحافة».
‘ الشش -ق اŸت -ع-ل-ق ب-ال-وضش-ع اŸه-ن-ي
العام الذي يعيششه الصشحفي اليوم ،اأكد
ب -وخ -دشش -ة أان اŸؤوشش -رات ت -ت-ح-دث ع-ن
ت- -زاي- -د ضش- -غ- -وط ‡ارسش- -ة م- -ن م Ó-ك
ال-ع-ن-اوي-ن اإلعÓ-م-ي-ة ع-ل-ى الصش-ح-افيÚ
أاك Ìمن أاي جهة أاخرى ،والصشحفي ل
يزال يقوم بسشاعات عمل تفوق معدل
سشاعات العمل اÙددة من قبل منظمة
العمل الدولية ومنظمة الصشحة العاŸية،
مششÒا إا ¤أان الصشحفي لزال يتعرضض
Óهانة اللفظية ،ويعمل بعقود هششة اأو
ل إ
‘ بعضض األحيان بدون عقود.
وأاوضشح اŸتحدث أان األدوات الرقابية
ال -ت -ي ف -رضش -ت -ه -ا وزارة ال -ع -م -ل م-ؤوخ-را
ق- -لصشت م- -ن ظ- -اه- -رة ع- -دم ال -تصش -ري -ح رفع أإرضصية مطالب وطنية شصاملة
بالصشحفي Úوالعمال ،غ Òأان الظاهرة ل
تتضصمن مشصكÓت إلقطاع
تزال موجودة ،متمنيا اختفاءها نهائيا.
ع -ن ع -م -ل اÛلسض ال -وط -ن -ي
وي-ق-ول ب-وخدششة
ل -لصش -ح -اف -ي Úا÷زائ-ري ،Úق-ال
Ú
إان الصش- - -ح- - -ف- - -ي
ّ
إ أ
’رباح إÙققة ‘ ب- - - -وخ- - - -دشش- - - -ة إاّن - - -ه ” رسش - - -م
ي- -ف- -ت- -ق -دون ل -طب قطاع إ إ
’عÓم ’ اإسشÎات -ي -ج -ي -ة ع -م -ل م-ت-وسش-ط-ة
ال -ع -م -ل ،ول -أ
Óسش-ف يجب أإن تذهب ‘ اŸدى“ ،تد إا ¤ثÓثة سشنوات،
ن
م
ف
هناك ﬂاو
إسصتثمارإت لبناء السشنة األو ¤للتأاسشيسض والتي ”
ج
ا
ر
د
إ
ا
م
ع - - - - - - - - - - - -د
فنادق أإو مطاعم أإو خ Ó-ل -ه -ا إاق -ن -اع ع -م-وم ال-ع-ائ-ل-ة
ن
م
ش
ض
ة
الصش -ح -اف -
اإلعÓمية بأانه ينبغي أان يكون
اŸه- - -ن الشش- - -اق- - -ة أإنشصطة Œارية
ه- -ن- -اك إاط- -ار ت -ن -ظ -ي -م ج -دي -د
خارج إلبÓد
والششاقة جدا ،كل
عصشري ششامل ،وقد ” –قيق
ه - - -ذه اŸسش- - -ائ- - -ل
ه- -ذا ال- -ه- -دف ،ون- -ح- -ن ال- -ي -وم،
ة
ن
ه
م
ط
ق
ف
ت
ش
س
ي
ل
ة
ف
ا
Œعل مهنة الصشح
يضشيف« ،نعيشض مرحلة ثانية نرتكز فيها
ن
أ
ا
ب
ج
ي
ر
ط
ا
ﬂ
ة
ن
م- -ت- -اعب ،ب -ل م -ه
على ا◊وار والتعريف Ãششاكل القطاع
م
ا
م
أ
ا
ن
ح
ن
»
و
،
ع
ي
م
÷
ا
ي -ت -ع -اون ع -ل -ي-ه-ا
م - -ن خÓ- -ل ج- -لسش- -ات ح- -وار م- -ع وزارة
،
د
Ó
ب
ل
ا
ر
و
ت
ش
س
د
ى
ل
ع
ء
ا
ت
اسشتحقاق واسشتف
اإلتصش -ال ،وب-عضض ال-ن-اشش-ري-ن وأاصش-ح-اب
د
Ó
ب
ل
ا
ر
و
ت
ش
س
د
ة
ل
ح
ر
م
د
نتمنى فيما بع
اŸؤوسشسش -ات اإلع Ó-م -ي -ة وه -ن -اك ح-وار
ا÷ديد أان تكون الصشحافة أامام عهد
داخلي ما ب Úالصشحافي ،Úكما يرتقب
ج - - -دي - - -د م- - -ن ا◊ق- - -وق واŸه- - -ن- - -ي- - -ة
ت -ن -ظ -ي -م م -وائ -د ن -ق -اشض ح -ول وضش-ع-ي-ة
ن
والحÎاف -ي -ة ،وأان يشش -ع -ر الصش-ح-اف-ي-و
الصشحافة «.
بكرامتهم» ،يقول بوخدششة.
وبعد مرحلة الدسشتور ،يفيد رياضض:
«ندخل ‘ مرحلة ثالثة وهي رفع أارضشية
إلدسصتور وّفر نصصوصصا كافية
م- -ط- -الب وط- -ن- -ي- -ة شش- -ام- -ل- -ة ت- -تضش -م -ن
لضصمان –قيق صصحافة حّرة
اŸشش-كÓ-ت وا◊ل-ول ،ول-ن-ت-حّ-ول ب-ع-دها
Îﬁفة
إا ¤عمل ميدا ،ÊورÃا يذهب اÛلسض
ّ
ا
ه
ن
إ
ا
ض
ض
ا
ي
ر
ل
ا
عن وثيقة الدسشتور ،ق
إا ¤مواقف على أارضض الواقع للتحسشيسض
ق
ي
ق
–
ن
ا
م
ش
ض
وّف -رت نصش-وصش-ا ك-اف-ي-ة ل
باألزمة التي يعانيها الصشحافيون ،و‘
د
◊
ا
ب
ز
ا
ت
“
،
ة
صش -ح -اف -ة Îﬁف -ة ،ح-ر
كل األحوال يبقى النقاشض وا◊وار هي
ا
ه
ب
ل
و
م
ع
Ÿ
ا
ة
ي
ر
األدنى من هوامشض ا◊
األداة القوية ◊ل كل اŸششكÓت التي
ث
ي
ح
ن
م
ف
ش
س
Ó
أ
‘ الدول العا ،⁄لكن ل
تواجهنا».
الواقع واŸمارسشات ‚د اŸششكلة ‘
عدم احÎام النصشوصض والقوان.Ú
وعليه يقول« :نتمنى ‘ حال التصشويت
ع- -ل- -ى ال- -دسش- -ت -ور ب -ن -ع -م ،وال -ذي خصض
الصشحافة بحوا‹  6بنود أان تتحول إا¤
ق -وان Úت -ن -ظ -ي -م -ي -ة ت -طّ-ب-ق ع-ل-ى أارضض
ال -واق -ع» ،واأضش -اف ب -أان -ه ي -ت -وق -ع خ Ó-ل
السشنت ÚاŸقبلت Úأان تتقلصض مظاهر
التعسشف الجتماعي اŸرتكب ‘ حق
الصش -ح -اف -ي ،Úواأن ن -ب -ق-ى ن-واج-ه ف-ق-ط
–دي-ات ت-ت-ع-ل-ق ب-الحÎاف-ي-ة واŸهنية،
خاصشة واأننا نواجه حاليا –دي نششوء
صش -ح -اف -ة ال -كÎون -ي-ة ح-دي-ث-ة ‘ غ-ي-اب
قانون ضشابط لها.

info@ech-chaab.com www.ech-chaab.com
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يوم الوطني
ل
ا للصسحافة

صصحافيؤن يؤؤكدون:

12

ملف

لؤان أان “ ـ ـارسس سسلطـ ـ ـة الضسبط مه ـ ـامه ـ ـا
آان ا أ
^ التجاوزات اŸسصجلة مردها نقصص التكؤين وعدم احÎام أاخÓقيات اŸهنة

دع- -ا اإعÓ- -م- -ي- -ؤن ب- -ؤسص -ائ -ل اإع Ó-م
م -رئ -ي -ة وم -ك-ت-ؤب-ة ﬂت-ل-ف-ة ،سص-ل-ط-ة
السص -م-ع-ي ال-بصص-ري اإ¤
الضصبط
‡ارسص -ة م -ه -ام -ه -ا وال -ع -م -ل ب -ق-ؤانÚ
م - -نصص - -ؤصص ع - -ل - -ي - -ه - -ا ،ل - -ؤضص - -ع ح - -د
ل- -ت- -ج- -اوزات ق- -ن- -ؤات اأصص- -ب- -حت ت -بث
ب- -رام- -ج ’ ت- -رق- -ى Ÿسص- -ت -ؤى اŸشص -اه -د
واŸم- -ارسص- -ة ا’إعÓ- -م- -ي- -ة ال -ن -ب -ي -ل -ة،
مؤؤكدين اأن Œاوزات صصحفي Úباسصم
ح- -ري -ة ال -ت -ع -ب Òت -ع -ؤد اإ ¤ن -قصص ‘
التكؤين.
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وزير ا’تصصال الناطق الرسصمي باسصم ا◊كؤمة عمار بلحيمر لـ «الشصعب» ويكاند:

لن نق ـ ـ ـبل بأاي تشسوي ـ ـه يطال صسورة ا÷ـ ـ ـ ـ ـزائر
^ الؤثيقة الدسصتؤرية –مي الصصحفي من أاي اسصتغÓل أاو تؤظيف
^ اŸشصــــروع جـــــــــاء ليحقق مطالب ا◊ــــراك الشصعبـــي اŸبــــارك
يؤؤكد وزير ا’تصصال الناطق الرسصمي باسصم ا◊كؤمة عمار بلحيمر ‘ ،حؤار خصص به «الشصعب ويكاند» ،أان ا’حتفال باليؤم الؤطني للصصحافة ،يأاتي هذه السصنة ‘ ظروف خاصصة ،تتزامن وفتح
’عÓم جزائري يرقى إا ¤اŸسصتؤى
عديد الؤرشصات لبناء ا÷زائر ا÷ديدة ،على رأاسصها مشصروع تعديل الدسصتؤر .وأافاد الؤزير ،أان مسصار إاصصÓح القطاع يهدف إا ¤اÿروج Ãخطط يؤؤسصسص إ
’جنبي الذي يبث أاشصياء غ Òبريئة.
’عÓم ا أ
العاŸي .وأاكد ا◊رصص على التصصدي لكل تشصؤيه يطال صصؤرة ا÷زائر ،خاصصة من قبل ا إ
الصصحفي :حمزة ﬁصصؤل

تصصؤير :آايت قاسصي ﬁمد

سصهام بؤعمؤشصة
اأك -د ع -ب-د اÛي-د ب-ن ق-اسص-ي ،صص-ح-ف-ي
ب - -ال - -ت- -ل- -ف- -زي- -ون ا÷زائ- -ري ‘ ،تصص- -ري- -ح
لـ»الشص - -عب وي - -ك- -ان- -د» ،اأن- -ه ي- -حÎم اÿط
ا’ف-ت-ت-اح-ي ل-ل-م-وؤسصسص-ة ال-ت-ي يشص-ت-غ-ل ب-ه-ا،
وهذا من البديهيات التي ’ Áكن اÿروج
ع- -ن- -ه- -ا ،ق- -ائ Ó- -اإن السص- -اح- -ة ا’إع Ó-م -ي -ة
ا÷زائرية ،خاصصة ا’إعÓم اŸرئي– ،دث
ف -ي -ه ال -ك -ث Òم -ن ال -ت -ج -اوزات ،مصص -دره-ا
با’أخصض القنوات ا’إعÓمية اÿاصصة اأو
ك -م -ا تسص -م -ى «ا’أج -ن -ب-ي-ة» ،ح-يث اأن-ه م-ن-ذ
نشص -اأت -ه -ا ت -ع -م -ل ب-دون احÎام اأخÓ-ق-ي-ات
اŸهنة واÛتمع ا÷زائري الذي ننتمي
اإليه.
واأشصار بن قاسصي ،اإ ¤اأن بعضض الÈامج
التلفزيونية التي تبث غ ÒاأخÓقية ’ ،من
حيث اŸضصمون و’ مقدمي الÈامج و’ حتى
الضصيوف اŸوجودون ‘ بÓطوهات القنوات،
ما خلق ردود اأفعال على مواقع التواصصل
ا’إجتماعي .وشصدد اŸتحدث على ضصرورة
‡ارسصة سصلطة الضصبط مهامها اŸنوطة بها
والردع بالقوان Úسصارية اŸفعول ‘ ،انتظار
حدوث تغّيرات.
وبحسصبه ‘ ،انتظار حدوث ذلك يجب
وضصع حد لهذه التجاوزات ،اإما اأن “تثل
ال -ق -ن -وات ل -ق -وان Úاأخ Ó-ق -ي-ات اŸه-ن-ة اأو
يسصحب منها ا’إعتماد ،قائ« :Óا’عتماد
اأصص -ب -ح ورق -ة يسص -وق -ه -ا ب -عضض اŸسص -وؤولÚ
وهذا خطر على ا’إعÓم».
وعن سصبب هذه التجاوزات ،قال صصحفي
التلفزيون اإنها تعود لطبيعة التكوين من
جهة ،اأو حتى مسصتوى الضصيوف ا◊اضصرين
‘ البÓطوهات ،متسصائ :Óهل اŸسصتوى
الثقا‘ وا’جتماعي والسصياسصي والفكري
للجزائري انحط لهذه الدرجة؟ اأم اأن ما
ن -راه ه -و م -راآة ع -اكسص -ة ل-واق-ع ›ت-م-ع-ن-ا،
مضص -ي -ف -ا اأن-ه م-ن واجب الصص-ح-ف-ي Úوضص-ع
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ضص -واب -ط وع -دم ت-رك اŸشص-ه-د ا’إعÓ-م-ي
يعيشض ‘ فوضصى.
من جهتها ،اأوضصحت ليندة نايلي ،من
ج - - -ري - - -دة «ل - - -وج- - -ور دا÷Òي Le jour
« ،d’algérieاأن Œاوزات بعضض الصصحفيÚ
مردها نقصض ا’حÎافية واŸهنية ،حيث
اأنه من اŸفروضض اأن يكون الصصحفي واعيًا
Ãسص -وؤول -ي -ت -ه وواج -ب -ه ‘ اإع Ó-م اŸواط-ن
واإل -زام -ي -ة ا◊ي -اد ‘ ال -ت -ع-اط-ي م-ع اÈÿ
واحÎام اأخÓ- -ق -ي -ات اŸه -ن -ة ‘ م -ع -ا÷ة
اŸعلومة ،مشصÒة اإ ¤اأن بعضض اŸوؤسصسصات
ا’إعÓمية تبحث عن التهويل والسصبق.
وبحسصبها ،اŸسصوؤولية عن هذه ا’آفة
تقع على عاتق مالكي ا÷رائد والقنوات
اÿاصص -ة ،ال -ذي -ن يسص-م-ح-ون ب-ح-دوث م-ث-ل
ه -ذه ال -ت -ج -اوزات ’أغ -راضض شص -خصص -ي -ة اأو
عشصائرية اأو حزبية ،مشصددة على تدخل
سصلطة الضصبط لتنظيم اŸشصهد ا’إعÓمي.

وت- -رى صصÈي -ن -ة ﬁم -دي ،م -ن ج -ري -دة
اŸسصاء ،اأنه يجب على الصصحفي اأن يتحلى
ب - -اأخ Ó- -ق - -ي - -ات اŸه - -ن - -ة ‘ اŸم - -ارسص - -ة
ا’إع Ó-م -ي -ة ،وي -ح -ت -ك-م لضص-مÒه ب-اع-ت-م-اد
اŸوضص- -وع- -ي -ة ‘ ن -ق -ل ا Èÿب -ع -ي -دا ع -ن
ال -ت -ه -وي-ل وال-تشص-ه ،Òال-ذي ي-خ-ل-ق ف-وضص-ى
وبالتا‹ حدوث تبعات على متلقي الرسصالة
ا’إعÓمية.
وتقول صصحفية بقناة خاصصة ،اإن العمل
الصصحفي ليسض نشصاطا عشصوائيا باŸوؤسصسصة
ا’إعÓمية التي تنتمي اإليها ،فهو ﬁكوم
بضص -واب-ط ع-دة وروؤي-ة اإعÓ-م-ي-ة واأه-داف،
مÈزة احÎام - -ه- -ا ل- -ل- -خ- -ط ا’ف- -ت- -ت- -اح- -ي
Ÿوؤسصسصتها.
بالنسصبة Ÿا تضصمنه الدسصتور ا÷ديد،
ترى اأن اأغلب ا◊قوق  ⁄تطبق بعد ‘ كل
ال- -وسص- -ائ- -ل ا’إعÓ- -م -ي -ة ،ووج -ود ن -وع م -ن
التماطل ‘ تطبيق بعد ا◊قوق اÿاصصة

ب- -الصص- -ح- -ف- -ي ،Úق -ائ -ل -ة« :اأم -ا ب -خصص -وصض
ا◊ريات العامة وا◊ق ‘ ا’إعÓم ،كما
ح -دده -ا ق-ان-ون ال-ع-ق-وب-ات واأيضص-ا ج-رائ-م
الصصحافة اŸعروفة ،من قذف وسصب وشصتم
ونشصر وبث ا’أخبار اŸغلوطة اأو ا’أخبار
اŸلّ-ف-ق-ة ال-ت-ي اأصص-ب-حت ت-ع-ج ب-ه-ا شص-ب-كات
التواصصل ا’جتماعي ،فهذه اأمور لطاŸا
تضص -م -ن -ه -ا اÿط ا’ف -ت -ت-اح-ي ل-ل-م-وؤسصسص-ة،
وحرصصت على تطبيقها قبل التاأكيد عليها
‘ مشصروع مسصودة الدسصتور».
ت -ن -ه -ي -ن -ان خ -وشص -ي ،صص-ح-ف-ي-ة ب-ج-ري-دة
خاصصة ناطقة باللغة الفرنسصية ،قالت اإنها
–صصل على اŸعلومة من اŸصصدر وتتاأكد
من صصحتها قبل نشصرها ،على خÓف بعضض
الصصحفي Úالذين يهرولون ’أخذ اŸعلومة
ونشص -ره -ا ب -ح -ج -ة السص -ب -ق الصص -ح -ف-ي دون
التاأكد من صصحتها ،وهذا ما يوقعهم ‘
اÿط - -اأ ،مشصÒة اإ ¤اأن ال - -ك- -ارث- -ة ه- -ي اأن

معظم اŸواقع ا’إلكÎونية تنقل اŸعلومة
اÿاط -ئ -ة وت -ت-داول-ه-ا ،وه-ذا ي-ع-ود ل-ن-قصض
تكوين الصصحفي وعدم تقيده باأخÓقيات
اŸهنة.
وت -اأسص -فت ت -ي -ن -ه -ن -ان ع -ن ع -دم خضص-وع
الصص-ح-ف-ي اŸت-خ-رج م-ن ا÷ام-ع-ة ل-ت-ك-وين
م- -ي- -داŸ Êدة وج- -ي- -زة ‘ ب- -عضض وسص -ائ -ل
ا’إعÓم ،بحكم اأن هذه ا’أخÒة ’ تتوفر
على عناصصر كافية Áكنها التكفل بتكوين
الصصحفي ا÷ديد ،فهي تكلفه بكتابة مقال
صصحفي وهو جاهل بفنيات التحرير ،وهذا
ما يجعله يقع ‘ اأخطاء وŒاوزات ،موؤكدة
اأن الصص -ح -ف -ي Úا÷دد ،ب-خ-اصص-ة الشص-ب-اب،
ج -اه -ل -ون ب -ال-ق-وان Úال-ت-ي تضص-ب-ط نشص-اط
اŸم-ارسص-ة ا’إعÓ-م-ي-ة ،ع-كسض الصص-ح-ف-يÚ
ال -ق -دام-ى .ك-م-ا اأن ال-ت-ك-وي-ن ا’أك-ادÁي ’
يعلمهم ا’عتماد على اŸصصدر ‘ كتابة
مقال صصحفي.

’سصتاذ كمال حجام لـ «الشصعب ويكاند»:
ا أ

هناك رؤؤية لبناء مشسهد إاعÓمي جديد
’عÓم وا’تصصال بجامعة ورقلة،
أاكد كمال حجام ،أاسصتاذ ا إ
’عÓمي با÷زائر يعرف مشصاكل عميقة وŒاوزات
أان اŸشصهد ا إ
كثÒة ’ ،ترتبط فقط بعدم احÎام أاخÓقيات اŸهنة أاو نقصص
’ك -ادÁي ،ال -ذي ت -ب-ق-ى  -ب-حسص-ب-ه -أام-ؤرا ث-ان-ؤي-ة
ال -ت -ك -ؤي -ن ا أ
’زم-ة ال-ع-م-ي-ق-ة ال-ت-ي ح-الت دون ب-ن-اء
وسص-ط-ح-ي-ة ،م-ق-ارن-ة ب-ا أ
’عÓم
إاعÓم تنؤيري هادف كما هؤ متفق عليه ‘ أابجديات ا إ
’عÓ- - -م- - -ي- - -ة
اŸت - - -دارسص - - -ة ع Èال - - -زم - - -ن و‘ كÈى اŸدارسص ا إ
ا’‚لؤسصاكسصؤنية والفرنسصية والعربية.
سصهام.ب
ب -حسصب اأ’سص -ت -اذ ح-ج-ام ،ي-ك-م-ن اŸشص-ك-ل ‘ ع-دم السص-م-اح ب-تشص-ك-ي-ل
صصحافة حقيقية تكون ‘ شصكل سصلطة مضصادة “ارسض مهامها الرقابية
والتثقيفية والتوعوية والتنويرية ‘ اÛتمع ككل ،بل اŒه اأ’مر إا¤
“ييع اŸشصهد اإ’عÓمي ودخول اŸتطفل Úعلى الصصحافة وأاصصبحوا هم
القاعدة ،فيما أاصصبح الصصحفي اŸلتزم ا’سصتثناء ،مشصÒا إا ¤أان جزءا
من اŸمارسصة الصصحفية ‘ قبضصة دخÓء على اŸهنة.
وأاشصار اŸتحدث ،إا ¤أان أاصصحاب اŸال وأاغلبهم ’ Áتلكون رأاسصمال
أاو رصصيدا ثقافيا ،أاصصبحوا هم من يتحكمون ‘ اÿطاب اإ’عÓمي
واŸؤوسصسصات اإ’عÓمية ،ع Èالسصيطرة على شصريان الفضصاء اإ’عÓمي
ك -ك -ل ،أاي أان السص -ل -ط -ة اŸال -ي -ة اسص -ت -ح -وذت ع -ل -ى ال -فضص -اء اإ’ع Ó-م-ي
واŸؤوسصسصات اإ’عÓمية وقاسصمت السصلطة نفوذها على وسصائل اإ’عÓم.
وق -دم أاسص -ت -اذ اإ’ع Ó-م وا’تصص -ال ب -ج -ام-ع-ة ورق-ل-ة ق-راءة ب-ان-ورام-ي-ة
للمشصهد اإ’عÓمي ا÷زائري ،بحيث وجد أانه مشصهد مشصوه وملوث،
خاصصة بعدما طال هذا التلوث الفضصاء السصمعي البصصري الذي يعتÈ

Ãثابة هوية بصصرية للبÓد ككل.
وأاشصار اأ’سصتاذ حجام ،إا ¤أان اÿطاب السصياسصي ا◊ا‹ يؤوكد وجود
رؤوية لبناء مشصهد إاعÓمي جديد ‘ ا÷زائر ا÷ديدة ،وأانه ’بد أان يعاد
النظر ‘ اÿارطة اإ’عÓمية ككل ويتم تطه ÒاŸشصهد اإ’عÓمي من كل
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هذه الشصوائب بالتطبيق الصصارم للقوان ،Úوبناء مشصهد إاعÓمي جديد
وفقا Ÿا تنصض عليه القوان Úوبالتا‹ اندثار ‡ارسصات ا’حتكار لرجال
اأ’عمال والطفيل ‘ ÚاŸشصهد اإ’عÓمي.
‘ اŸق -اب -ل ،ي -رى اŸت -ح -دث أان -ه ي -ت -ع Úت-ع-زي-ز م-ن-ظ-وم-ة ال-ت-ك-وي-ن
اأ’كادÁي ا÷امعي واحÎام ﬂرجات ا÷امعة ،حتى يتم “ك Úأاهل
ا’خ -تصص -اصض وأاصص -ح -اب ال-ت-ك-وي-ن ا÷ام-ع-ي م-ن ‡ارسص-ة اŸه-ن-ة ،ب-دل
ا’سصتعانة بـ»البودكاسص ،»Îأاو ما يعرف «اليوتيوبر» ،وبالتا‹ هذه اأ’مور
بحاجة إا ¤إارادة سصياسصية ،إاذا ما أاريد أان تسصاهم وسصائل اإ’عÓم ‘ بناء
الدولة ومشصروع اÛتمع .وإاضصافة إا ¤هذا الفضصاء اأ’كادÁي ،يجب
إاعطاء أاهمية للتكوين ‘ اإ’عÓم والسصمعي البصصري ،وعدم إابعاده عن
التوجيه ،لتفادي تخرج صصحفي دون مسصتوى كب.Ò
وبخصصوصض سصلطة الضصبط التي يفÎضض أان يكون لها دور أاسصاسصي ‘
ضصبط اŸشصهد اإ’عÓمي با÷زائر ،تأاسصف حجّام Ÿا وصصفه غياب
تفعيل القوان Úومضصمونها ،منها سصلطة ضصبط الصصحافة اŸكتوبة الغائبة
“اما ،و›لسض أاخÓقيات اŸهنة ،الذي  ⁄ينتخب منذ اإ’عÓن عنه ‘
قانون اإ’عÓم لـ ،2012و◊د السصاعة  ⁄ينصصب.
وعن سصلطة الضصبط السصمعي البصصري ،يرى أاسصتاذ اإ’عÓم وا’تصصال
بجامعة ورقلة ،أانها ’ تتخذ أاي قرار بحيث أاصصبحت عالة على اŸشصهد
اإ’عÓمي ،وتكتفي ببعضض التدخÓت وتوجيه ا’عتذارات عن بعضض
ال-ت-ج-اوزات ال-ط-ف-ي-ف-ة ،ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن أان ال-ق-راءة ال-ع-م-ي-ق-ة ل-ل-مشص-ه-د
اإ’عÓمي توحي بوجود Œاوزات خطرة بكل اأ’بعاد ،سصواء ‘ ملكية
وسصائل اإ’عÓم التي تتناقضض مع روح القوان ،Úأاو ‘ الشصبكة الÈا›ية
التي ’ –Îم القاعدة التي تنصض على أان تكون  ٪60من الÈامج التي
تبث وطنية.

info@ech-chaab.com www.ech-chaab.com

«الشص -عب وي -ك-ان-د» :ي-ت-زام-ن ال-ي-ؤم
’سصبؤع
الؤطني للصصحافة هذه السصنة وا أ
’خ Òم-ن ع-م-ر ا◊م-ل-ة ا’سص-ت-ف-ت-ائ-ية
ا أ
ع -ل-ى مشص-روع ت-ع-دي-ل ال-دسص-ت-ؤر .ك-ي-ف
تسص- -ه- -م ال -ب -ن -ؤد ا÷دي -دة ‘ ال -ؤث -ي -ق -ة
ال - -دسص - -ت - -ؤري - -ة ‘ ت - -ق - -ؤي - -ة اŸم- -ارسص- -ة
’عÓمية ،سصؤاء على صصعيد ا◊رية أاو
ا إ
على صصعيد الضصؤابط اŸهنية؟
وزير ا’تصصال الناطق الرسصمي باسصم
ا◊كؤمة :ا’حتفال باليوم الوطني للصصحافة
Áتاز هذه السصنة بأانه يأاتي ‘ ظروف خاصصة،
و‘ ظ -ل ف -ت-ح ع-دي-د ال-ورشص-ات ل-ب-ن-اء ج-زائ-ر
جديدة رغم الوضصع الصصحي الصصعب ،الذي
أال -ق -ى ب -ظ Ó-ل -ه ع -ل -ى ج -م-ي-ع م-ن-اح-ي ا◊ي-اة
وتتزامن اŸناسصبة مع عرضض مشصروع التعديل
الدسصتور على ا’سصتفتاء ،وهو اŸشصروع الذي
جاء ليحقق مطالب ا◊راك الشصعبي اŸبارك
الذي حرر ا÷ميع.
ف -ال -وث -ي -ق -ة ،وب-إاشص-ادة م-ن ا÷م-ي-ع ،ج-اءت
ل- -ت- -ع- -زز ا◊ري- -ات و–ف- -ظ ا◊ق- -وق وت- -ن -زع
الغموضض عن الكث Òمن اŸسصائل التي أاُغفلت
‘ الدسصات Òالسصابقة.
وت-ع-ل-م-ون ج-ي-دا أان-ن-ا ن-ع-م-ل ع-ل-ى ت-كييف
ال-نصص-وصض ال-ق-ان-ون-ي-ة م-ع م-ت-ط-ل-ب-ات اŸرحلة
Ÿواك -ب -ة ال -ت -ط -ورات ال -ت -ي يشص -ه -ده -ا ق-ط-اع
اإ’عÓم ‘ العا ،⁄وبالتا‹ جاء مشصروع تعديل
الدسصتور بعدة أاشصياء ‘ مصصلحة الصصحفي،
ال- -ذي ي- -ع- -ت Èع Úال- -دول -ة وصص -وت اŸواط -ن
وليحميه من أاي اسصتغÓل أاو توظيف ’ يخدم
مصصلحة الوطن.
^ ي Ó- -ح - -ظ ع - -ل- -ى نصص اŸادة  54من
مشص -روع ت -ع -دي-ل ال-دسص-ت-ؤر ،أان اŸؤؤسصسص
الدسصتؤري أاسصهب هذه اŸرة ‘ تفصصيل
ع- -ن- -اصص- -ر ح- -ري- -ة الصص- -ح -اف -ة وأاط -ره -ا
القانؤنية .ما دوافع ذلك؟
^^ تتطرق اŸادة  54من مشصروع تعديل
الدسصتور إا ¤حرية الصصحافة ‘  06فقرات،
فهي ترث من الدسصات ÒالقدÁة فكرت:Ú
ال -ف -ك -رة اأ’و :¤ح -ري -ة الصص -ح -اف -ة شص-رط
احÎام حرية الغ Òوحقوقهم وكرامتهم.
وفكرة ثانية أادخلت ‘ دسصتور  2016أانه ’
Áك -ن أان ت -خضص -ع ج -ن-ح-ة الصص-ح-اف-ة ل-ع-ق-وب-ة
سصالبة للحرية ،إاضصافة إا ¤هذه ا’زدواجية
اŸفاهيمية أاضصافت اŸادة  50« 54سصابقا»،
أاضصافت  04نقاط جديدة تتلخصض كاآ’تي:
ضص -م -ان ح -ري -ة الصص -ح -اف -ة م -ن اŸك -ت -وب-ة
والسصمعية البصصرية إا ¤اإ’لكÎونية.
ت -فصص-ي-ل مضص-م-ون ح-ري-ة الصص-ح-اف-ة وال-ت-ي
تشصمل  06حقوق:
ا◊ق ‘ ال- -ت- -ع- -ب Òواإ’ب- -داع ل- -لصص -ح -ف -يÚ
ومتعاو Êالصصحافة.
ا◊ق ‘ الوصصول إا ¤مصصادر اŸعلومات.
ا◊ق ‘ اسص- -ت- -قÓ- -ل -ي -ة الصص -ح -ف -ي والسص -ر
اŸهني.
ا◊ق ‘ إانشصاء الصصحف والنشصريات Ãجرد
التصصريح.
ا◊ق ‘ إانشصاء قنوات تلفزيونية ومواقع
وصصحف إالكÎونية.
ا◊ق ‘ نشص -ر اأ’خ -ب -ار واأ’ف -ك -ار والصص -ور
واآ’راء.
وÁارسض ه- - - - - -ذا ا◊ق ‘ إاط- - - - - -ار احÎام
ال -ق -ان -ون وث -وابت اأ’م -ة وق -ي -م -ه -ا ال -دي -ن -ي-ة،
اأ’خÓقية والثقافية.
كما تضصمنت اŸادة  54من مشصروع تعديل
الدسصتور فقرة ثالثة جديدة هي:
“نع نشصر خطاب التمييز والكراهية.
أاما الفقرة الرابعة ا÷ديدة ضصمن مشصروع
تعديل الدسصتور فهي تتعلق Ãا يلي:
«’ Áك- - -ن ت- - -وق- - -ي - -ف نشص - -اط الصص - -ح - -ف
وال-نشص-ري-ات وال-ق-ن-وات ال-ت-ل-فزيونية واإ’ذاعية
والصص- -ح- -ف اإ’ل -كÎون -ي -ة إا’ Ãق -تضص -ى ق -رار
قضصائي».

ن -ظ -را ل -ل -وضص -ع -ي -ة اŸت -ده-ورة ل-لصص-ح-اف-ة
الوطنية على أاك Ìمن صصعيد ،كيف Áكن أا’
ي -ت -ع -ارضض دور السص-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ‘ دع-م
اŸؤوسصسص -ات اإ’ع Ó-م -ي -ة ،ال -ت -ي ت -ع -ا Êم-ادي-ا
ومسص -ؤوول -ي -ت -ه -ا ‘ وضص -ع ضص -واب -ط اŸم-ارسص-ة
اŸهنية ،مع ضصمان حرية الصصحافة؟

ﬂطط يؤوسسسس إلعÓم
ج ـ ـ ـزائـ ـ ـري يـ ـ ـرقـ ـ ـ ـى
إا ¤مسست ـ ـ ـوى عاŸي
الوضصع الذي “ر به اŸؤوسصسصات اإ’عÓمية
’ ي -خ -ت -ل -ف ع -ن ذلك ال -ذي ت -ع -يشص -ه م -ع -ظ-م
اŸؤوسصسص- -ات ا’ق- -تصص- -ادي- -ة ،ن -ظ -را ل -ل -ظ -رف
الصص- -ح- -ي الصص -عب وك -ذلك بسص -بب ت -داع -ي -ات
اŸمارسصات التي كانت ‘ السصابق والتي تركت
بصصمة سصوداء على سص Òالعديد من اŸؤوسصسصات
ن -ت -ي -ج -ة ال -فسص-اد ال-ذي ن-خ-ر جسص-د اÛت-م-ع
وأاهلك ا’قتصصاد الوطني.
ون -ح -ن نسص -ع -ى ل -وضص -ع اأ’م -ور ‘ م-ك-ان-ه-ا
الطبيعي بعد تشصخيصصنا للوضصع ،وقمنا بفتح
ع -دة ورشص -ات إ’صص Ó-ح ال-ق-ط-اع ،م-ن-ه-ا ورشص-ة
اإ’شصهار العمومي ،التي نرى فيها اıرج من
ا◊الة التي يعيشصها اإ’عÓم الوطني ويحرر
الصصحفي Úمن الوضصعية ا’جتماعية الصصعبة
ويجعل من مؤوسصسصاتهم مؤوسصسصات قوية تصصنع
ﬁتوى يكون ‘ مسصتوى تطلعات ا÷مهور.
ف- - -م - -ن ب Úأاه - -داف - -ن - -ا ه - -و “ك Úاإ’ع Ó- -م
ا÷زائري من أاخذ مكانته ‘ اŸشصهد الدو‹،
أ’ننا ‰تلك اŸورد البشصري ولدينا الوسصائل
الكفيلة ببلوغ ذلك.
^ صصدرت عنكم ردود فعل رسصمية،
’خصص
حيال مؤاد إاعÓمية وطنية وبا أ
أاج -ن -ب -ي-ة (ف-رنسص-ي-ة)Ÿ ،ا ف-ي-ه-ا م-ن ق-ذف
وتشص -ؤي -ه ل -ل -ح -ق -ائ-ق ،ال-ب-عضص ي-رى أان-ه
ل - -يسص ‘ صص - -ال - -ح ا÷ه - -ات ا◊ك- -ؤم- -ي- -ة
التعليق أاو اتخاذ قرارات على ما ينشصر ‘
’عÓم ،ما تعليقكم؟
وسصائل ا إ
^^ م- -ن ب- -اب احÎام اŸواط- -ن ‘ ح- -ق -ه
الدسصتوري ‘ اŸعلومة الصصحيحة ،نحرصض
دائما على ب ÎاŸعلومات اŸغلوطة .ولهذا
فإاننا لن نبقى مكتو‘ اأ’يدي أامام ﬁاو’ت
التشصويشض على عملنا إ’عادة تنظيم القطاع
ولن نقبل بأاي تشصويه يطال صصورة ا÷زائر ،إاذ
يسصعى من ورائه اŸزuيفون للحقائق إا ¤زرع
الشصك ‘ ن -ف -وسض ا÷زائ -ري Úال -ذي-ن صص-ن-ع-وا
أاعظم ثورة سصلمية ‘ تاريخ يوم  22فيفري
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فنحن كحكومة عيّنها رئيسض منتخب من
الشصعب ،فإاننا ندافع عن اŸواطن ا÷زائري
أاينما كان ،خاصصة إاذا تعرضض للظلم ،سصواء عن
طريق القذف أاو تشصويه ا◊قائق التي تعت‘ È
نظر القانون مسصاسصا با◊قوق اŸكفولة ‘
إاعÓم صصادق.
^ ‘ السص - - -ي - - -اق ،ه- - -ل وصص- - -ل- - -ت- - -م إا¤
خÓصصات معينة ،بشصأان ما إاذا كانت تلك
’ج -ن -ب -ي -ة ،وظ -فت
’عÓ- -م- -ي -ة ا أ
اŸؤاد ا إ
ك -ؤرق -ة م-ن أاوراق الضص-غ-ط ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
ع- -ل- -ى ا÷زائ -ر ل -ف -رضص مسص -ار سص -ي -اسص -ي
معÚ؟
^^ Ãجرد تدوين اÓŸحظات البسصيطة
حول مصصدر تلك اŸواد اإ’عÓمية وتوقيت
بثها يخرج ا÷واب عن سصؤوالكم اŸباشصر .فÓ

‡ارسسات فاسسدة حولت مؤوسسسسات
اإلعÓم إا ¤مكاتب لسستقبال
أاظرفة اإلشسهار العمومي
يختلف جزائريان ‘ أان كل ما يأاتي من خارج
ا◊دود ا÷زائرية وتصصنعه أاياد غ Òجزائرية
’بد أان نتعامل معه بحذر.
وهنا أاؤوكد لكم بأانه ’ يوجد شصيء بريء ‘
اإ’عÓم اأ’جنبي ،خاصصة عندما يتعلق اأ’مر
بالشصأان الداخلي لبÓدنا ،رغم علمهم مسصبقا
بأان ا÷زائري ’ Úيقبلون إامÓءات خارجية،
و’ يسصتطيع أاي كان فرضض مسصار سصياسصي على
الشصعب ا÷زائري.
^ م- -ن- -ذ ت- -ؤل- -ي- -ك -م مسص -ؤؤول -ي -ة وزارة
ا’تصص -ال ،أاط -ل-ق-ت-م ع-ددا م-ن ال-ؤرشص-ات
’صصÓحية ،قلتم خÓلها« :إان القطاع
ا إ
’ل-غ-ام»،
شص -يء م -ن اÿراب وك -ث Òم -ن ا أ
واع- -ت ”Èأان ق- -ان -ؤن « 2012ب-ن-اء غÒ
مكتمل» .هل تعتقدون أان اÿروج من
ه-ذه ال-ؤضص-ع-ي-ة ،ي-ت-ط-لب إاع-ادة ه-ي-كلة
جذرية ،أام تقؤÁا إاصصÓحيا فقط؟
^^ ك -ل شص -يء ي -ب -ن -ى ب -اإ’رادة وب-ال-ع-زÁة
وبسصواعد الكفاءات ،فالكÓم الذي قلته بعد
تعييني على رأاسض القطاع مبني على دراسصات
ومعرفة عميقة بالقطاع.
وبالنسصبة للقوان ،Úاإ’شصكال اŸطروح اليوم
هو تطابق النصصوصض مع الواقع ،فالصصحافة
ا÷زائرية ‘ العام  2020ليسصت هي نفسصها ‘
سصنوات التسصعينيات ،و’ الثمانينيات ،كل شصيء
العدد 18386

تطور و’بد للقوان Úأان تواكب ذلك التطور.
وع-ل-ي-ه ،ف-إان ال-ورشص-ات اإ’صصÓ-ح-ي-ة ال-تي
شصرعنا فيها عبارة عن أابواب مفتوحة أامام
اŸهني Úا◊قيقي Úونحن ‘ تواصصل دائم مع
ال - -ف - -اع - -ل ‘ Úح - -ق - -ل اإ’ع Ó- -م Ãخ- -ت- -ل- -ف
ت -خصصصص -ات -ه ،أ’ن -ن -ا ن -ري -د اÿروج Ãخ -ط-ط
ي -ؤوسصسض إ’ع Ó-م ج -زائ-ري ي-رق-ى إا ¤مسص-ت-وى
ع -اŸي م -ن ح -يث صص -ن -اع-ة اÙت-وى وك-ذلك
Ãعا÷ة تقنية عالية ا÷ودة.
^ شص -اه -دن -ا أان ال -ن -ق -اشص ‘ ال -ؤرشص -ات
’و ،¤ط- -غ -ى ع -ل -ي -ه م -ن -ط -ق
ال- -ثÓ- -ث ا أ
’شص-ه-ار
«ال -ري -ع» (ط -لب ا’سص-ت-ف-ادة م-ن ا إ
’رضصية
ال-ع-م-ؤم-ي) ،ال-ذي ل-ط-اŸا شص-كل ا أ
ÓعÓم الؤطني .كيف السصبيل
الهشصة ل إ
إا– ¤ق-ي-ق وضص-ع اق-تصص-ادي واج-ت-ماعي
’عÓ-م-ية
مسص-ت-ق-ر نسص-ب-ي-ا ل-ل-م-ؤؤسصسص-ات ا إ
وللصصحفي Úدون أان يناط بالدولة دور
الكفيل؟
^^ السصياسصة ا÷ديدة للحكومة مبنية على
–رير اŸبادرات وتشصجيع اŸقاو’تية لدى
الشصباب ،وبالتا‹ فإان التوجه ا◊ا‹ لتمكÚ
الشص -ب -اب أاصص -ح-اب اŸشص-اري-ع ح-ت-ى ‘ ق-ط-اع
اإ’عÓ-م سص-ي-ن-عشض ال-ت-ن-افسص-ي-ة ويؤودي بالقطاع
إا ¤اŸسص- -اه- -م- -ة ‘ ا◊رك- -ي -ة ا’ق -تصص -ادي -ة،
وا’شص-ه-ار ال-ع-م-وم-ي ي-ع-ت Èشص-ك Ó-م-ن أاشصكال
الدعم واŸرافقة لتلك اŸؤوسصسصات.
وعليه ،فإان الدعم مسصتقب Óيكون بحسصب
م -ردودي -ة ك -ل م -ؤوسصسص -ة إاع Ó-م -ي -ة ول-ن ن-ك-رر

لن يسسمح بالنشساط
‘ حقل اإلعÓم
إال للمهنيÚ
أاخ- -ط- -اء اŸاضص- -ي ال- -ت- -ي ح -ولت ال -ك -ث Òم -ن
اŸؤوسصسص- -ات اإ’عÓ- -م- -ي- -ة إا› ¤رد م- -ك -اتب
’سص -ت -ق -ب -ال أاظ -رف -ة اإ’شص-ه-ار ال-ع-م-وم-ي ،و⁄
يسص- -ت- -ف- -د م- -ن ع -ائ -دات -ه ’ الصص -ح -ف -ي -ون و’
اŸواط -ن -ون ال -ذي-ن ي-ط-م-ح-ون Ÿا ه-و أافضص-ل
دائما.
ويندرج هذا الدعم ‘ إاطار تعاقدي جديد
مبني على احÎام قوان Úا÷مهورية اŸتعلقة
بظروف التشصغيل والنظام ا÷بائي واحÎام
النظم التشصريعية اأ’خرى.
^ كشص- -فت ال- -ت- -ق- -اري- -ر ال -رسص -م -ي -ة أان
ال -فسص -اد اŸا‹ ،ال -ذي ضص-رب ال-ق-ط-اع’ ،
ي- -خ- -ت- -ل- -ف ع- -ن ذاك ال -ذي ت -ع -رضص ل -ه
ا’ق- -تصص- -اد ال -ؤط -ن -ي بشص -ك -ل ع -ام .أاي -ن

وصص -لت ج -ه -ؤدك -م ‘ ت -ن -ظ-ي-ف ك-ل ه-ذا
’عÓم ا÷زائري؟
الدنسص الذي شصّؤه ا إ
^^ ن -ح -ن مسص -ت -م -رون ‘ Œسص -ي -د وع-ود
السصيد رئيسض ا÷مهورية ،خاصصة فيما تعلق
ب -ت -ن -ق -ي -ة ا’أج -واء ال -ت -ي ع -ك-رت-ه-ا ‡ارسص-ات
ÓخÓق ،كرسصت للفسصاد
وسصلوكيات منافية ل أ
وأافقدت الشصعب الثقة ‘ مؤوسصسصات الدولة،
ونحن بصصدد التأاسصيسض Ÿرحلة جديدة تكون
مبنية على الشصفافية واŸوضصوعية ،ولن يسصمح
فيها بالنشصاط ‘ حقل اإ’عÓم إا’ للمهنيÚ
أان- -فسص -ه -م .ول -ه -ذا ن -ح -ن ‘ تشص -اور دائ -م م -ع
الصص-ح-ف-ي Úا◊ق-ي-ق-ي Úون-ع-م-ل ع-ل-ى تشص-ج-يع
اإ’عÓم الوطني و–فيز اأ’قÓم النزيهة التي
تنتقد من أاجل البناء وتصصويب جهود الدولة
’سصÎجاع ثقة اŸواطن.
^ ت -ع -ك -ف -ؤن م -ن -ذ أاشص -ه -ر ع -ل -ى وضص -ع
ضص -ؤاب -ط ق -ان -ؤن -ي -ة ل -ت -ؤط Úال -ق -ن -ؤات
ال- - -ت - -ل - -ف - -زي - -ؤن - -ي - -ة اÿاصص - -ة واŸؤاق - -ع
ا’ل-كÎون-ي-ة وضص-ب-ط ع-ملها باسصتصصدار
نصصؤصص تنفيذية ،أاين وصصلت العملية؟
وه-ل اصص-ط-دم-ت-م ‘ اŸسص-ع-ى ا’إصصÓ-حي
بقؤى التعطيل؟
ع-م-ل-ي-ة ت-ن-ظ-ي-م ق-ط-اع اإ’عÓ-م ب-دأات م-نذ
أاشصهر وكل الورشصات مفتوحة بغرضض إاعداد
تصصور شصامل ومتكامل ،ومن ثم اŸرور إا¤
مرحلة إاعداد النصصوصض القانونية التي ’بد أان
تتسصم بالوضصوح والدÁومة.
وتعلمون جيدا ،أان القنوات اÿاصصة  ⁄تكن
خاضصعة للقانون ا÷زائري ونحن نعمل حاليا
على توط Úبثها من ا÷زائر للحيلولة دون
–وي -ل اأ’م-وال إا ¤اÿارج ب-ال-ع-م-ل-ة الصص-ع-ب-ة
وب-ط-رق مشص-ب-وه-ة ...وأ’ن ال-وث-ي-ق-ة اأ’سصاسصية
هي اآ’ن مروحة لÓسصتفتاء أامام الشصعب ،فإان
اŸصصادقة عليها يوم الفا— من نوفم ÈاŸقبل
ت -ع -د ت -زك -ي -ة م -ن الشص -عب ’سص -ت -ك -م-ال مسص-ار
اإ’صص Ó-ح -ات ‘ ال -ق -وان Úال-عضص-وي-ة اأ’خ-رى
ومنها قانون اإ’عÓم الذي سصيكون من أاهم
القوان Úمسصتقب.Ó
بالنظر إا ¤حجم الفراغات القانؤنية
الناظمة للمهنة ،هل سصنبالغ لؤ قلنا إان
ا◊ك -ؤم -ات السص -اب -ق-ة ت-خ-لت ع-م-دا ع-ن
’عÓم الؤطني
تأادية مسصؤؤوليتها Œاه ا إ
وتركته للفؤضصى وا’سصتغÓل السصياسصي
’جنبي؟
والتمؤيل ا أ
ح- -ج- -م ال- -فسص- -اد ال- -ذي ضص- -رب ا’ق -تصص -اد
الوطني يعكسض مدى الفوضصى التي كانت تسصود
البÓد ‘ العقدين اŸاضصي ،Úفكل شصيء كان
يسص Òبأاهواء فئة قليلة على حسصاب اŸصصلحة
ال - -ع - -ام - -ة .ف - -اإ’عÓ- -م ال- -ق- -وي ي- -عّ- -ري ت- -لك
اŸم- -ارسص- -ات ،وب- -ال- -ت -ا‹ ف -إان ت -رك اإ’ع Ó-م
يتخبط ‘ الفوضصى وسصوء التسصي ،Òكان هدفه
حماية بعضض اأ’شصخاصض من مقصصلة الصصحافة
ال -ت -ي ت-ع-د ال-ع Úا◊ق-ي-ق-ي-ة أ’ج-ه-زة ال-رق-اب-ة
وتع Úالقضصاء على ﬁاربة الفسصاد.
^ ت- -ؤؤك- -دون ‘ ك- -ل م- -رة ،أان ن- -ه- -اي- -ة
’عÓ- -م
الصص - -ح - -اف - -ة ال - -ؤرق - -ي- -ة أام- -ام ا إ
ال -رق -م -ي ،ح -ت-م-ي-ة ت-اري-خ-ي-ة ...ك-ي-ف
Áكن أان يكؤن التحؤل اŸنشصؤد ذا مغزى
’صص-ؤل اŸت-ي-ن-ة
وع -ل -ى أاسص -اسص ي -ح -ف-ظ ا أ
ل -ل -م -ه -ن -ة ،ول-يسص ›رد مسص-اي-رة ل-ؤاق-ع
فرضصه التطؤر التكنؤلؤجي؟
^^ الصصحافة الورقية ’بد أان تتكيف مع
متغÒات العصصر ،فحتى الكتاب الورقي بدأا
يفقد قراءه أامام الكتاب اإ’لكÎو ،ÊفÓبد أان
يعيشض كل زمنه بحسصب متطلباته ،والتحول
الرقمي بات حتمية ‘ كل اÛا’ت.
وهنا  ⁄يعد أامام اŸواطن الوقت للتنقل
إا ¤الكشصك ’قتناء جريدة تسصرد أاخبارا وقعت
‘ اليوم السصابق ،فعصصر السصرعة يفرضض علينا
التعاطي مع اأ’خبار ‘ حينها وهذا ما تفعله
الصص-ح-ف اإ’ل-كÎون-ي-ة ،ف-ي-م-ا ب-ق-يت الصص-ح-ف
ال -ورق -ي -ة ت -رك -ز ع -ل -ى اŸق -ال أاو ال-ري-ب-ورت-اج
اŸطول ‘ الغالب ،ورغم ا◊ن Úإا ¤ا÷ريدة
الورقية لكن الواقع غيّر من طباعنا ‘ طريقة
عيشصنا.

info@ech-chaab.com www.ech-chaab.com
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مÓحظات حول الفصصل والوصصل ب Úالدين والدولة
لسسÓمية ،و‘ ا÷زائر يدور نقاشس متواصسل حول هذه اŸسسأالة ب Úقيادات سسياسسية
ليديولوجي ‘ اŸنطقة العربية وا إ
تتصسّدر العÓقة ب Úالدين والّدولة اŸشسهد ا إ
ونخب ثقافية لها امدادات اجتماعية قبل وبعد التعددية ا◊زبية.
األمراء واألمÒات ،وألن نظام الزوايا يتكّون
من شصيخ وقائم وقّداشض ُ ⁄يسصّمى أاي منهم
أامÒا ،وهذا ل Áنع أابناء وأاحفاد القائد
ع -ب -د ال -ق-ادر م-ن الن-تسص-اب إال-ي-ه ،وال-ت-ذكÒ
بأا›اده التي هي اليوم جزء من الذاكرة
ال -وط -ن -يّ -ة ل -ك ّ-ل ا÷زائ -ري ،Úوإلب -ق -اء ت -لك
الذاكرة حّية ‘ ربوع وطنه ”ّ نقل رفاته إا¤
م- -قÈة الشص- -ه- -داء ‘ ال- -ع -ال -ي -ا م -ع شص -ه -داء
اŸقاومة والثورة والذين خدموا الوطن بعد
السصتقلل.
ويذكر د  -شصميل بوطالب رئيسض مؤوسصسصة
األم Òعبد القادر اسصتنادا إا ¤وثائق اطلع
إاليها ‘ األرشصيف العثما ‘ Êاسصطنبول ،إانّ
اّتفاقية الهدنة التي وقعها القائد العام عبد
القادر مع ا÷Ôال دÁيشصيل ‘  26فيفري
د ﬁ -مد العربي ولد خليفة
 1834ك -انت م -ك -ت-وب-ة ب-نّصص ‘ Ú-ع-م-ودي-ن
م-ت-وازي Úأاح-ده-م-ا ب-ال-ل-غ-ة ال-ع-ربّية والثانية
لخÒ
ا÷زء الثا Êوا أ
بالّلغة الفرنسصية (Quotidien d’Oran
 ،)2020-07-27وهذا دليل ‘ ذلك الوقت
اŸب ّ-ك -ر ع -ل -ى أاّن ا÷زائ -ر ب-ل-د م-ت-مّ-ي-ز ع-ن
ونحن اآلن بصصدد وصصف خارجي للتعارضض
فرنسصا تاريخا وثقافة ،وهو ما عّبرت عنه
ب Úالتيارين من موقف فكري ل ينتمي إا¤
صص -ي -ح -ة اإلم -ام ع -ب -د ا◊م -ي -د ب -ن ب -اديسض
لسصلم السصياسصي ،مع العلم أاّن
العلمانية ول ل إ
الشصهÒة ضصد اإلندماجي Úالقّلة من النخبة:
اإلسص- -لم ا ٌقÎن ب- -ال- -وط- -نّ- -ي -ة ‘ ال -ت -ج -رب -ة
ا÷زائر ليسصت فرنسصا ولن تكون فرنسصا ولو
التاريخية للجزائر ،وخاصصة خلل النصصف
أارادت ،ب- -ع- -د أاك Ìم- -ن ق- -رن م- -ن ال- -ك- -ف -اح
األّول من القرن التاسصع عشصر ،1900-1850
لمر العام للجيشض ا÷زائري عبد
البطو‹ ل آ
كما سصنوضّصح ذلك ‘ هذه اŸقاربة.
القادر بن ﬁي الدين.
وأاّي-ا ك-انت ال-ع-لق-ة ب-اÿلف-ة ال-ع-ث-م-انية،
إاذا كان األم Òعبد القادر  ⁄يتمّكن من
وهي أاسصاسصا معنوية ،فإان جزائر بني مزغنة
–ق- -ي- -ق الن- -تصص- -ار ،وإان- -ق- -اذ ا÷زائ -ر م -ن
كانت تتمّتع باسصتقلل ذاتي وعلقات مع
ال - -ع - -دوان ال - -وحشص - -ي ع - -ل - -ى الشص - -عب م- -ن
ال -دول ‘ ذلك ال -عصص -ر ،فضص -ل ع -ن ق -وت-ه-ا
اÙارب Úواألع -داد ال -ه -ائ-ل-ة م-ن اŸدن-يÚ
البحرّية التي فرضصت سصطوتها ‘ اŸتوسّصط،
بسصبب اÿلل الكب ‘ Òتوازن القوة وعزل
“ت تسصميتها هنا
وليسض ذلك بالقرصصنة كما ّ
ا÷زائر عن جوارها والعا ،⁄فإاّن الشصعب
وهناك ،فا◊قيقة أان كّل أاشصكال العدوان
ا÷زائ- -ري  ⁄يسص- -تسص- -ل- -م ل- -ق- -ان- -ون ال- -غ -اب
ع -ل -ى ا÷زائ -ر ق -دÁا وح -دي -ث -ا ج -اءت م-ن
ال -ك-ول-ون-ي-ا‹ ،ف-ل-م ي-ك-ن رح-ي-ل األم Òسص-وى
الضصفة الثانية للمتوسصط وليسض من العمق
ه- -دن- -ة م- -ؤوق- -ت- -ة إاذ سص -رع -ان م -ا اٌن -ط -ل -قت
اإلفريقي ،إاّن العلقة مع الباب العا‹ ل
اŸقاومة –ت لواء الزوايا وملحقاتها ‘
ت -خ-ت-ل-ف ع-ن ع-لق-ة ال-ب-ل-دان األوروب-ي-ة م-ع
اŸع -م -رات ،وه -ي م -دارسض ت -ع -ل -ي-م ال-ق-رآان
البابوية ‘ روما قبل ظهور الدولة الوطنية
ومبادئ اللغة ،ول زالت موجودة ‘ اŸدن
ا◊دي -ث -ة وت -وح -ي -د اإلم -ارات –ت سص -ل-ط-ة
واألرياف إا ¤اليوم ،حيث يحرصض األولياء
مركزية وخاصصة ‘ إايطاليا وأاŸانيا ،بعد ما
ع -ل -ى إارسص -ال أاب -ن -ائ -ه -م وب -ن -ات -ه -م إا ¤ت -لك
يزيد على  350سصنة من ا◊ضصور العثماÊ
اŸدارسض بعد سصّن الثالثة من العمر قبل
وم -ذه -ب -ه ا◊ن -ف -ي ح-اف-ظت ا÷زائ-ر ع-ل-ى
اللتحاق باŸدارسض بعد بلوغ السصادسصة وهو
اŸذهب اŸالكي السصائد إا ¤اليوم و ⁄يبق
سصّن التمدرسض.
سصوى تأاث Òقليل ‘ اŸطبخ واأللقاب.
لقد –ّول اإلسصلم ‘ معاقله التقليدية
ل-ق-د ح-م-لت ال-زواي-ا وف-روع-ه-ا وك-ت-ات-ي-ب-ها
وهي الزوايا إا ¤قّوة مقاومة وتعبئة ضصد
اŸن- -تشص- -رة شص- -م- -ال وج -ن -وب ا÷زائ -ر ل -واء
ال -ع -دوان ال -ك -ول -ون -ي -ا‹ ع -ل -ى ال -ع -كسض م-ن
اŸق -اوم -ة ،واخ -ت -ارت الشص-ي-خ ﬁي-ي ال-دي-ن
الكنيسصة قبل وبعد أان أاخذت دور اŸسصيحية
ل -ل -ق -ي -ادة ،وق -د ك-ان ع-ل-ى درج-ة ع-ال-ي-ة م-ن
الج-ت-م-اع-ي-ة ال-ذي أاشص-رن-ا إال-ي-ه ف-ي-ما سصبق،
ا◊ك -م-ة وب-ع-د ال-ن-ظ-ر ،ف-ق-د أادرك خ-ط-ورة
وك- -انت ‘ ا◊ق- -ي- -ق- -ة
اŸه- - -م- - -ة وﬂط - -ط
ا◊ل - - -ي - - -ف ال - - -دائ - - -م
‹
ال -ع -دو ال -ك -ول -ون -ي-ا
جمعية العلماء اŸسسلم Úل-ل-ك-ول-ون-ي-ال-ية والتوسّصع
ال -ذي ك -ان ي -ت -ح ّ-رشض
خلفت اŸقاومات التي
السص -ت -ي -ط -ا ‘ Êك-ثÒ
ب - -ا÷زائ - -ر وي- -ت- -حÚ
من بلدان العا– ⁄ت
ال -ف -رصص -ة ل ٌ-لع -ت -داء تواصسلت طيلة النصسف
شص - - - - -ع- - - - -ار اŸدف- - - - -ع
ابع- --ل-ن-ي--هه-ا،ع- -وبل- --ذدل الك- -اق-ق-اÎدحر الثا Êمن القرن التاسسع
واإل‚يل ضصّد اŸبادئ
الشص - - - -اب اŸع- - - -روف عشسر و“كنت Ãنهجية من األصص -ل -ي -ة ل-ل-مسص-ي-ح-ي-ة
ال -ت-ي ت-دع-و ل-ل-تسص-ام-ح
لفÓت من قبضسة آالة
ب-الشص-ه-امة والشصجاعة ا إ
وال- -ت -آاخ -ي ب Úال -بشص -ر
وال -ف -روسص -ي -ة ل -ق-ي-ادة
القمع الفرنسسية عن طريق وح- - -ت- - -ى ال- - -ت - -ي - -ارات
اŸعركة.
وق -د أاظ-ه-ر ال-ق-ائ-د التوعية والتعليم وتكوين ال - -ت - -ن - -وي - -ري - -ة م - -ث- -ل
الشص -اب ك -ف -اءة وذك -اء فروع لها ‘ كث Òمن أانحاء السصانسصيمونيÚ
(-Saint-si
إاذا أاخ- - - -ذن- - - -ا ب- - - -عÚ
القطر.
 )moniensال - - -ذي- - -ن
الع -ت-ب-ار أان م-عسص-ك-ر
اع- - - - -تÈوا ال- - - - -غ- - - - -زو
وسصهل غريسض  ⁄يكن
ال -ك -ول -ون-ي-ا‹ مسص-اه-م-ة ‘ ال-ت-م-دي-ن ونشص-ر
‘ ذلك ال -ع -ه -د ي -ت -وّف -ر ع -ل -ى ه -ي-اك-ل دول-ة
ا◊ضصارة.
وتنظيم عسصكري ،وقد واجه القائد الشصاب
ل يختلف غطاء التنوير عند هذا التيار
هذه الوضصعية الصصعبة بٌاسصÎاتيجية جريئة
ع -ن م -درسص-ة آادم سص-م-يث م-ؤوسصسض ال-ن-ظ-ري-ة
تتمثل أاول ‘ السصعي لتوحيد الصصفوف ‘
ال-رأاسص-م-الية  1790-1723ال -ت -ي وصص -لت إا¤
ك-ل م-ن-اط-ق ا÷زائ-ر غ-رب-ا وشص-رق-ا ووسص-ط-ا
لصصلح ،بل
النتقاء الدارويني أاي البقاء ل أ
وج -ن -وب -ا ،وإان -ه-اك ق-وات ال-ع-دو ع-ن ط-ري-ق
لقل حظا من الضصعفاء،
تضصامن ول رحمة ل أ
ح- -رب السص- -ت -ن -زاف واسص -ت -دراج ال -ع -دو إا¤
ول تختلف كذلك عن النظرية اŸاركسصية
مواقع بعيدة عن قواعد إامداده والغارات
ف- -ل- -م ي -ر م -ؤول -ف رأاسض اŸال ك -ارل م -اركسض
اŸف -اج -ئ -ة ع -ل -ى وسص -ائ -ل اإلم-داد ب-ا÷ن-ود
 1883-1818أاثناء زيارته للجزائر العاصصمة
واŸؤوونة والسصلح ،ولول اÿلل الكب‘ Ò
ل ٌ-لسص -تشص -ف-اء م-ن م-ع-ان-اة ا÷زائ-ري Úسص-وى
ال- -ت- -وازن ب Úج- -يشض األم Òوق- -وات ال- -غ- -زو
فضصيلة للكولونيالية ،وهي نقل األها‹ من
ال- -ك -ول -ون -ي -ا‹ وان -ع -دام ال -ع -ون م -ن ح ّ-ك -ام
اÛتمع القبلي إا ¤قّوة عمل مع التأاسصف
ا÷ارت Úتونسض واŸغرب خلل سصبعة عشصر
على ما يلقاه ا÷زائريون من سصوء معاملة
عاما من حرب الكّر والفّر لتغيّرت نتيجة
من طرف جيشض الحتلل كما أاشصار إا ¤ذلك
اŸعركة ،وهذا ما عّبرت عنه كلمات جحا:
‘ مراسصلة إا ¤رفيقه إانغلز (.)Engels
إاذا كان ا◊ريق ‘ بيت جاري ينبغي أان
ت- -واصص- -لت م- -ق- -اوم- -ة ال- -زواي- -ا ل- -ل- -ع -دوان
أاحمي بيتي وإاذا وصصل إا ¤بيتي ينبغي أان
الكولونيا‹ لنصصف قرن من  1850إا،1900 ¤
أانقذ رأاسصي ،ولكن ا◊ريق وصصل إا ¤بيته
نذكر على سصبيل اŸثال ل ا◊صصر بعضض
ورأاسصه.
ن -ح -ن ‰ي -ل إا ¤اع-ت-ب-ار صص-ف-ة أام Òت-ع-ن-ي
اŸقاومات األك Ìصصمودا واألوسصع اانتشصارا
القائد أاو آامر ا÷يشض ألن القائد عبد القادر
ع -ل -ى مسص -ت -وى ال -ق -ط -ر م-ث-ل م-ق-اوم-ة م-ول
 ⁄ي -ك -ن م -ن ع -ائ -ل -ة م-ل-ك-ي-ة أاعضص-اؤوه-ا م-ن
اÿميسس  ٢٢اأكتوبر ٢٠٢٠م اŸوافق لـ  ٠5ربيع الأول  144٢هـ

اسصمه أاو توضصع لوحة تكّرم ذكراه.

األخرى ومنها الفرنسصية ،وهذه السصياسصة ل
السصاعة ،وهذه التسصمية الشصعبية تدلّ على
ينبغي وصصفها على أاغلب الظن بالرجعية ول
األمل ‘ اÿلصض التي وعد بها األم Òعبد
الوطنية التاريخية دعوة حق
بالتقدميّة ،بل بالÈاغماتية الناجحة التي
القادر ‘ رسصالته إا ¤بيجو (:)Bugeaud
ط ّ-ب -ق -ه -ا اإلم -ام ع -ب -د ا◊م -ي -د ب -ن ب-اديسض
قد يراد بها باطل
«إاّن اŸوجة التي يثÒها عصصفور هي نفسض
ورفاقه و‘ مقدمتهم خليفته الشصيخ البشصÒ
م -ا سص -ي -ك -ون ع -ل -ي -ه م-رورك-م ب-إاف-ري-ق-ي-ا ق-د
اإلبراهيمي ،وعرفنا شصيئا عنها ‘ أاحاديث
ظ- -ه- -رت ‘ السص- -ن- -وات األخÒة ك- -ت- -اب -ات
تتمّكنون من البقاء قرنا أاو قرن Úأاو حتى
مع الشصيخ عبد الرحمن شصيبان على هامشض
وخ -ط-اب-ات ل-ب-عضض ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات السص-ي-اسص-ي-ة
ث-لث-ة ،ول-ك-ن سص-ت-غ-ادرون» .وك-ذلك م-ق-اومة
جلسصات ا◊كومة.
ت-ن-ت-ق-د م-ا تسص-م-ي-ه ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-اري-خية Le
الزعاطشصة الواسصعة ومقاومة أاولد سصيدي
ول - -ع - -ل م - -ن م - -ك - -اسصب ت - -لك السص- -ي- -اسص- -ة
 Nationalisme historiqueأاي تلك
الشص- -ي- -خ وم- -ق -اوم -ة ﬁم -د اŸق -را Êال -ت -ي
الÈاغماتية البعثات الكثÒة التي توجهت إا¤
ال -ت -ي ت -ق -تصص -ر ع -ل -ى وق-ائ-ع ث-ورة ال-ت-ح-ري-ر
سصاندها ،وعبّأا لها الشصيخ أاحداد ومقاومة
اŸشص -رق ب -إاشص -راف ا÷م -ع -ي -ة وا÷م -ع -ي-ات
وأادب -ي -ات -ه -ا ،وه -ذا الن -ت-ق-اد دع-وة ح-ق م-ن
لل فاطمة نسصومر ،وكلّ تلك اŸقاومات
واŸنظمات التي –مل وصصف اإلسصلمية
اÙتمل أان يراد بها باطل ،فمن الناحية
ر
ال-ب-ط-ول-ي-ة كّ-ب-دت ج-ي-وشض الح-ت-لل خسصائ
ل-ل-ت-م-ي-ز ع-ن م-ث-ي-لت-ها التابعة للمسصتوطن،Ú
السصياسصية والجتماعية ل Áكن إانكار أان
ن
كبÒة ،وذهب ضصحيتها آالف الشصهداء م
وم -ن -ه -ا ال -ن -وادي ال -ري -اضص -ي -ة واŸن -ظ -م-ات
الثورة كانت –ول حاسصما ‘ تاريخ ا÷زائر
اŸق- -اوم ÚواŸن -ف -ي Úإا ¤أاق -اصص -ي األرضض
الشص-ب-اب-ي-ة م-ث-ل ال-كشص-اف-ة ،وف-ي-م-ا بعد ا ٌ–اد
م-ن-ذ م-ئ-ات السص-ن ،Úوم-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-نظرية
ي- -ن- -ب- -غ- -ي مّ- -د ا÷سص- -ور م- -ع م- -ن ب -ق -ي م -ن
ال -ط -ل-ب-ة اŸسص-ل-م Úا÷زائ-ري ،Úول-ع-ل إاسص-م
فإان مبادئ الثورة ومنهجيتها العملية كانت
أاح -ف -اده -م ،وال -ت-ذكÒ
ن-ادي-ه-ا ال-نشص-يط الذي
خ-لصص-ة م-ت-قّ-دم-ة ل-كّ-ل ال-ت-ج-رب-ة ال-تاريخية
Ãع - -ان - -اة أاج- -داده- -م
ي- -ح -م -ل إاسص -م الّÎق -ي
للمجتمع ا÷زائري أاي أانها  ⁄تكن بداية
إان العÓقة مع الباب
ضص- - -ح- - -اي - -ا ال - -ق - -ه - -ر
ي -ح -م-ل أاح-د أاه-داف
م- -ن صص- -ف- -ر ،أاو ان -ط -ل -قت م -ن ف -راغ ،وك -أاّن
الكولونيا‹.
ن
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ا÷م-ع-ي-ة وه-و السص-عي
ا÷زائر كانت بل ماضصي وهو إادعاء سصاسصة
خ
ر
ؤ
و
Ÿ
ا
ض
ص
لقد خ ّصص
لوروبية ÿروج اÛت- - - - -م- - - - -ع
ومنظري الكولونيالية.
عÓقة البلدان ا أ
ال- - -ف- - -رنسص- - -ي شص- - -ارل
ا÷زائ -ري م -ن ح -ال -ة
إان اع -ت -ب -ار ث -ورة ال -ت-ح-ري-ر ›رد وط-نّ-ي-ة
أاجرون دراسصة مفصصلة مع البابوية ‘ روما قبل
ال- -ت- -أاّخ- -ر وال- -ت -خ ّ-ل -ف
تاريخية عابرة ،هو ما يراد به الباطل ،ألّنه
ب- -ع- -ن -وان اŸسص -ل -م -ون ظهور الدولة الوطنية
اŸزمن.
يؤودي إا ¤ما كان قبلها من ضصياع وهوان ،أاي
ل شص -عب ول دول -ة ،م -ه -م -ا ك -انت ال-ن-ق-ائصض
لمارات ل- -يسض ف- -ي- -م -ا سص -ب -ق
ا÷زائ -ري -ون وف-رنسص-ا ا◊ديثة وتوحيد ا إ
ف-ي-ه-م-ا م-ع-ا ،وم-ن ال-واضص-ح أان ث-ورة شص-ع-ب-ي-ة
دفاع عن ا÷معيّة ،أاو
Les Algériens
–ت سسلطة مركزية
شصاملة ‚حت ‘ توحيد األغلبية السصاحقة
مرافعة ضصّد خصصومها
musulmans et
من ا÷زائري ÚوŒاوز اŸيول الشصخصصية
 la France PUFوخاصسة ‘ إايطاليا وأاŸانيا السص-اب-ق Úوالّ-لحق،Ú
لقياداتها والتنوع الثقا‘ (األلسصنة واللهجات
إاّن ال - - -ه- - -دف ه- - -و أان
 1968 Parisنقلنا
والتقاليد اÙليّة) ثورة بهذا ا◊جم Áكن
ال -ت -ج-رب-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع ا÷زائ-ري
بعضض فصصوله إا ¤العربية ،وخاصصة تلك التي
أان –دث فيها أاخطاء شصخصصية وŒاوزات
وم- -وق- -ع اŸؤوسصسص- -ات ال- -ت- -ي –م- -ل وصص- -ف
تتعلق بالسصياسصة الدينية للحتلل ،وعمليات
ظرفية –ت ضصغط آالة ا◊رب الكولونيالية،
اإلسص- -لم- -ي- -ة ت -خ -ت -ل -ف ع -ن Œرب -ة غÒه -ا
ال -ت -نصص Òال -ت -ي ت -وسّص-عت ع-ل-ى ي-د األسص-ق-ف
وهي ‘ رأاينا أاقل بكث Òمن ثورات أاخرى ‘
فالعلمانية اŸعتمدة ‘ فرنسصا لن يكون لها
لفيجري وبإاشصراف عدد من ا◊ّكام العامÚ
بلد كانت تتمتع بهياكل دولة قدÁة على
أانصص - -ار ك - -ثÒون ‘ ب - -لدن - -ا سص- -واء اقÎنت
ن
‘ ا÷زائر وكذلك التوزيع اإلثني لسصكا
رأاسصها ملوك وجيوشض Îﬁفة ،فما حدث
ب -ال -دÁق -راط -ي -ة ك -م -ا ه -و ا◊ال ‘ ح -زب
:
ن
ا÷زائر ،وقد حملت تلك الÎجمة عنوا
من تصصفيات عنيفة أاثناء الثورة الفرنسصية
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اÛتمع ا÷زائري ‘  Èﬂاإليديولو
ل -ق-ي-ادات-ه-ا وال-تصص-ف-ي-ات ال-دم-وي-ة ل-ك-وم-ون-ة
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الكولونيالية ط / 2004-1-ط2017-2-
باريسض ل يذكر لعامة الناسض ،وما عرفته
اٌشصÎاك- -ي- -ة أاو ح -داث -ي -ة ت -رى ‘ اسص -ت -غ -لل
ّ– ⁄ق -ق ح -م-لت ال-ت-نصص Òه-دف-ه-ا وه-و
الثورة البلشصفية من عنف وتقتيل متبادل بÚ
اإلسص -لم ل ٌ-لسص -ت-ي-لء ع-ل-ى السص-ل-ط-ة خ-ط-را
ترويضض معاقل اŸقاومة ‘ مصصدرها وهو
ق-ي-ادات-ه-ا وصص-لت إا ¤اغ-ت-ي-ال ت-روتسص-ك-ي ‘
ة
ل
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الزوايا ،لذلك أاوصصى خÈاء اإلنديجلوفيليا
م - -ن - -ف - -اه ب - -أام- -ر م- -ن
واÛت -م -ع ،وال -ت-ذكÒ
أاي علم األها‹ باسصتدراج البعضض منها على
سص - - - - -ت - - - - -ال ،Úغ Òأان
‘ خطاباتها Ãغامرة
األقل بإاغرائها ببعضض التسصهيلت اإلدارية
ن الثورة ا÷زائرية
ف -رنسص -ا ت -ع -ت ّ-ز دائ -م-ا
إا ّ
ا◊زب ا
والÎق -ي -ات الج -ت -م -اع-ي-ة ،وق-د ب-ق-يت ت-لك
وسسسس سسنة بÎاث ثورتها وتفتخر
لول ا Ÿؤ
Ùزاّلئ- -ورم- - -م- -- --ان وبيانها ا أ
ح - -اق ب- -ا÷
Ãب-ادئ-ه-ا ع-ن ا◊ري-ة
ال -زواي -ا ع -ل -ى ه -امشض اÛت -م-ع ا÷زائ-ري
ك - - - - - - -وارث خ - - - - - - -لل  1954ليسس ›ّرد وطنيّة واŸسص- - -اواة واألخ- - -وة
العميق مثل اŸتعاون Úمن القياد والشصيوخ
تسص- -ع- -ي- -ن -ي -ات ال -ق -رن تاريخية إاّنه اŸنارة التي وت - -ع - -ط - -ي- -ه- -ا صص- -ف- -ة
ال- -ذي- -ن ح- -ظ- -وا ف- -ق- -ط ب -الÈن -وسض وب -عضض
ُتبنى عليها ا÷زائر جي Óال -ع -اŸي -ة م -ع ح -ق-وق
اŸاضصي.
لدارة
ال -ن -ي -اشص Úم -ق -اب -ل خ -دم-ات ال-ولء ل -إ
الٌنسص - -ان واŸواط - -ن،
اإلسصلم ‘ الدسصتور
،
م
ه
ق
الكولوونيالية وحراسصة األها‹ ‘ مناط
معاينة مطابقة للواقع بعد جيل ،ومهما اختلفت وت -ع -رف ب -ل-دان ك-ثÒة
وقد واجه الوطنيون أاثناء ا◊ركة الوطنيّة
لراء ‘ مقدماتها
ا آ
م -دى الل -ت -زام ب -ت -لك
الجتماعي والتاريخي
و‘ مقدمتهم جمعية العلماء اŸسصلم Úهذه
نصض ال- - - -دسص- - - -ت- - - -ور وخÓصساتها اŸرحلية ،فإان اŸب -ادئ اŸع -ل-ن-ة ،ول
الفئات ،وأادركت خطورة هذا اللتفاف على
ّ
ي- -ت- -ح- -دث اŸؤورخ -ون
ل
ك
‘
ي
ر
ئ
ا
ز
÷
ا
ل
اŸقاومة لتدج Úوتنو Ëالشصعب أاي –وي
ّ
لنصساف أان نذّكر
من ا إ
والسص - -ي - -اسص- -ي- -ون ع- -ن
ت- -ع- -دي- -لت -ه ‘ ب -ن -ده
لدارة الكولونيالية،
مقاومة الزوايا إا ¤ولء ل إ
ال- - - -ث- - - -ا Êع - - -ل - - -ى أان شسبابنا والعا ⁄من حولنا الشصÎاك -ي -ة سص -ل -ب -ا اأو
ف-أاط-ل-قت ح-م-ل-ة م-ن-ه-ج-ي-ة مضص-اّدة م-دخ-لها
ّ
إايجابا دون العودة إا¤
ن الثورة ا÷زائرية
ﬁاربة التجهيل والشصعوذة Áكن اعتبارها «اإلسصلم دين الدولة» ،بأا ّ
ال -ت -ج -رب -ة ال -ل -ي-ل-ي-ن-ي-ة
ب
ر
ا
ج
ت
ل
ا
ل
ك
ن
م
ت
د
ا
‘ تلك اŸرحلة التي شصهدت احتفاء فرنسصا وه -ذا ال -ب -ن -د م-ع-اي-ن-ة اسستف
ّ
السصتالينية ،فضصل عن
ل -ل -واق -ع الج -ت -م-اع-ي
الكولونيالية بالذكرى اŸئوية للعدوان على
الثورّية التي سسبقتها
ال- -ث- -ورة األم- -ري- -ك- -ي -ة
ع
م
ت
ج
م
ل
ل
ي
خ
ي
ر
ا
ت
ل
ا
و
ا÷زائ- - -ر  1930-1830اف-ت-خ-ارا ب-ال-تسصلط
ٌ
ل- - -لسص - -ت - -ق - -لل ع - -ن
ا÷زائ - - -ري ،وع- - -ل- - -ى
والسص -لب وال -ن -هب ع -ل -ى شص-عب  ⁄ي-ل-ح-ق أاي
ب- -ري- -ط- -ان- -ي- -ا وح- -رب
ف
ذ
ح
ب
ت
ب
ل
ا
ط
ي
ت
ل
ا
ء
ا
ر
آ
ل
ا
ض
ض
ع
ب
ن
م
م
غ
ر
ل
ا
ا
ضصرر بها وÃصصا◊ها اŸشصروعة ،ولكن هذ
توحيد الشصمال وا÷نوب دون التنويه بقادتها
تلك اŸادة ،كما هو ا◊ال ‘ دسصات Òبلدان
اٌلسص -ت -ع -راضض ل -ل -ق -وة وال -ه -ي-م-ن-ة  ⁄ي-ت-وّق-ع
األوائل من جورج واشصنطن إا ¤ولسصون ،وما
ت-رف-ع شص-ع-ار «ال-دي-ن لّ-ل-ه وال-وط-ن ل-ل-جميع»،
م -ن ّ-ظ-م-وه ‘ ب-اريسض وا÷زائ-ر م-ا سص-ي-ل-ح-ق
يسصمى ا◊لم األمريكي (The American
ّ
ن
ا
ي
د
أ
ل
ي
م
ت
ن
ت
ف
ئ
ا
و
ط
ة
د
ع
ن
م
ن
و
ك
ت
ت
ا
ه
ن
أ
ل
ب -ب -لده -م ب -ع -د ح -وا‹ ع -ق-د واح-د -1930
ّ
.)Dream
ّ
وم -ذاهب ﬂت -ل -ف -ة ب-ي-ن-م-ا ه-ن-ا ‘ ا÷زائ-ر
 ،1940حيث سصتتحول فرنسصا المÈاطورية
إاّن ال - -ث - -ورة ا÷زائ- -ري- -ة وب- -ي- -ان- -ه- -ا األول
األغلبية سصاحقة من اŸسصلم ،Úول حاجة
اŸؤوسصسض سص- -ن- -ة  1954ل -يسض ›ّرد وط -نّ-ي-ة
إا ¤ب- -ل- -د ﬁت- -ل م- -ن ج- -اره أاŸان- -ي- -ا ال- -ت -ي
تاريخية إاّنه اŸنارة التي ُتبنى عليها ا÷زائر
إلجراء اسصتفتاء أاو قياسض حّر للرأاي العام
اٌسصتعرضصت سصطوتها ‘ عاصصمتها باريسض،
جيل بعد جيل ،ومهما اختلفت اآلراء ‘
ليتح ّصصل البند الثا Êمن الدسصتور على أاعلى
ول -ول ‚دة ب -ري-ط-ان-ي-ا وال-ولي-ات اŸت-ح-دة
مقدماتها وخلصصاتها اŸرحلية ،فإان من
نسصبة إايجابية من اŸوافق.Ú
ل -دخ -لت ف -رنسص-ا ‘ ق-ائ-م-ة المÈاط-وري-ات
اإلنصصاف أان نذّكر شصبابنا والعا ⁄من حولنا
كما أانّ ذلك البند Á ⁄نع جزائري ÚغÒ
السصابقة.
ب -أاّن ال -ث -ورة ا÷زائ -ري -ة اسص -ت -ف -ادت م-ن كّ-ل
مسصلم Úمن الٌرتقاء إا ¤مناصصب عليا ‘
التجارب الثورّية التي سصبقتها و“يّزت بعدم
الدولة فقد تولّى إاسصماعيل ﬁروق حقيبة
جمعية العلماء التنوير
اسص -ت -نسص -اخ أاّي م -ن -ه -ا ،ف -ه -ي ل شص -رق-ي-ة ول
اŸال-ي-ة ‘ السص-ب-ع-ي-ن-ي-ات ،وق-د –ّصص-ل ع-لى
واŸقاومة الÈاغماتية
غربية ،بل وطنّية بل شصوفينية وتقÎن فيها
ا÷نسصية ا÷زائرية مسصيحيون دون أان يطلب
م- -ط -الب ا◊ري -ة وال -ع -دل وال -ت -ق -دم داخ -ل
منهم أاحد تغي Òأاديانهم ،ومنهم األسصقف
Áكن القول بأانّ جمعية العلماء اŸسصلمÚ
ح - -دوده - -ا ا÷غ - -راف - -ي- -ة وال- -تضص- -ام- -ن م- -ع
دوف -ال ال -ك -اث -ول -ي-ك-ي ال-ف-رنسص-ي ا÷زائ-ري،
خ -ل -فت اŸق -اوم -ات ال -ت -ي ت -واصص -لت ط -ي-ل-ة
اÙروم Úمنها ‘ العا.⁄
و–م- -ل السص- -اح- -ات ال- -ع- -ام- -ة وأاك Èشص -وارع
ال -نصص -ف ال -ث -ا Êم -ن ال -ق -رن ال-ت-اسص-ع عشص-ر،
نعود ‘ مسصأالة العلقة ب Úالدين والدولة
و“كنت Ãنهجية من اإلفلت من قبضصة آالة
العاصصمة ومدن أاخرى أاسصماء ل يهتم أاحد
إا ¤اٌقÎاح األسصتاذ ﬁمد أاركون (-1928
القمع الفرنسصية عن طريق التوعية والتعليم،
ب -دي -ن -ه -م ،ن -ذك-ر م-ن-ه-م ع-ل-ى سص-ب-ي-ل اŸث-ال
 )2010األسصتاذ ‘ جامعة السصوربون التي
وتكوين فروع لها ‘ كث Òمن أانحاء القطر
ف- -ران- -ت -ز ف -ان -ون وم -وريسض أاودان ،وآاخ -رون
سصماها الدالت الثلثة ( )Les tois Dأاي
ومزجت ب Úالدفاع عن الشصخصصية الوطنية
اٌنخرطوا أاو تضصامنوا مع كفاح ا÷زائريÚ
إايجاد التوازن ب Úالدين والدنيا والدولة إاذ
ومتطلبات التطور وا◊داثة كما يظهر ذلك
ل- -ت- -ح- -ري- -ر وط- -ن -ه -م وم -ن -ه -م ج.ب.سص -ارت -ر
ل Áكن إالغاء أاي واحد منها ،وإاذا حدث
‘ اŸن- -اه- -ج ال- -دراسص- -ي- -ة ‘ م- -ؤوسصسص- -ات -ه -ا
( )J.P.Sarterف- -ي- -لسص- -وف ا◊رّي -ة ال -ذي
لمّة واÛتمع صصراعات
ذلك تعرضصت ا أ
التعليمية اŸتواضصعة والتشصجيع على طلب
دافع بقّوة عن حّق ا÷زائري ‘ Úا◊رية
وف Ïبهدف –قيق ذلك التوازن اŸنشصود.
ال -ع -ل -م ‘ أاي ب -ل -د ،و“ ⁄ن -ع ت-ع-ل-م ال-ل-غ-ات
والكرامة ،ومن اŸرغوب أان يحمل شصارع
العدد 18386

info@ech-chaab.com www.ech-chaab.com
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حجــــــــزت أكÌ
من  10قنـــــاطÒ
من ألكيــــــــــــف
أŸعالــــــــــــــــــج

ÈN ôNGB

وحـ ـ ـدات ومف ـ ـ ـارز للجيـ ـ ـ ـشش تـ ـ ـوقف  21تاجـ ـر  ﬂـ ـ ـدرات

أوق -فت وح -دأت وم-ف-ارز ل-ل-ج-يشش أل-وط-ن-ي ألشس-ع-ب-ي ‘
عمليات منفصسلة نفذتها خلل ألفÎة أŸمتدة من  14إأ¤
 20أك-ت-وبر 21 ،ت- -اج- -ر ﬂدرأت وح- -ج -زت أك Ìم -ن 10
ق-ن-اط Òم-ن أل-ك-ي-ف أŸع-ال-ج وم-ن  16ك-ي-ل-وغرأم من مادة
’ربعاء بيان لوزأرة
ألكوكاي ،Úحسسب ما أفاد به أليوم أ أ
ألدفاع ألوطني.
جاء ‘ ألبيان ‘« :سصياق ألعمليات أŸتوأصصلة ألهادفة إأ¤
مكافحة أإ’رهاب وﬁاربة أ÷رÁة أŸنظمة بكل أشصكالها،
نفذت وحدأت ومفارز للجيشص ألوطني ألشصعبي ،خلل ألفÎة
أŸمتدة من  14إأ 20 ¤أكتوبر  ،2020عمليات عديدة أسصفرت
ع-ن ن-ت-ائ-ج ن-وع-ي-ة ت-ع-كسص م-دى أ’حÎأف-ي-ة أل-ع-ال-ي-ة وأل-ي-قظة
أŸسصتمرة وأ’سصتعدأد ألدأئم لقوأتنا أŸسصلحة ‘ كامل ألÎأب
ألوطني».
وأوضص -ح أل -ب -ي -ان أن -ه «‘ إأط -ار ﬁارب -ة أ÷رÁة أŸن-ظ-م-ة
وم -وأصص -ل -ة ل -ل -ج -ه -ود أ◊ث -ي-ث-ة أل-ه-ادف-ة لصص-د ظ-اه-رة أ’Œار
باıدرأت ببلدنا ،أوقفت مفارز مشصÎكة للجيشص ألوطني
ألشصعبي خلل عمليات منفصصلة ( )21تاجر ﬂدرأت وحجزت
كميات ضصخمة من ألكيف أŸعالج تقدر بـ ( 10قناط Òو65
كيلوغرأم و( )16،044كيلوغرأم من مادة ألكوكاي.»Ú
و‘ هذأ ألسصياق« ،أوقفت مفرزة مشصÎكة للجيشص ألوطني
ألشص -ع -ب -ي ب -ت -ن -دوف ت -اج -ري ﬂدرأت ب -ح -وزت -ه-م-ا ()16،044
كيلوغرأم من مادة ألكوكاي Úو( )183377قرصص مهلوسص‘ ،
ح Úأوقفت مصصالح ألدرك ألوطني وحرأسص أ◊دود بالنعامة
سصتة Œار ﬂدرأت وحجزت كمية ضصخمة من ألكيف أŸعالج
تقدر بـ ( )636كيلوغرأم».
كما «أوقفت مفارز أخرى للجيشص ألوطني ألشصعبي بالتنسصيق

عن أŸدرسســة ألعليا ألعسسكرية
لعــــــــــــــلم وأ’تصســــــــال
ل إ
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‘ ألعلوم أإ’نسصانية وألعلوم ألدقيقة وألعلوم ألبيولوجية،
وح -ت -ى ‘ م -وسص-ي-ق-ى ألشص-ع-ر م-ن خ-لل أإ’ي-ق-اع أŸت-ك-رر،
أل -ري -اضص -ي -ات ح -اضص -رة ‘ ن -ظ-ام –دي-د أŸوق-ع أل-ع-اŸي
 GPSمن خلل حل جملة أربع معاد’ت وحسصاب تقاطع
ثلث سصطوح كرويةﬁ ‘ ،رك ألبحث أأ’شصهر عاŸيا
غوغل من خلل خوأرزمية أسصاسصها سصلسصل ماركوف ،و‘
ع -ل -م رسص -م أÿرأئ -ط ،و‘ نصصب صص -ح -ون ألÈأب -ول..إأل-خ.
وأıتصص -ون ‘ أل -ري -اضص -ي -ات ‘ أل -و’ي -ات أŸت-ح-دة ه-م
أصصحاب أŸهن أأ’على أجرأ..هذأ هو وأقع ألرياضصيات ‘
أل -ع-ا ⁄ق-ب-ل ك-ورون-ا ،وسص-ي-زدأد أ’ه-ت-م-ام ب-ه-ا ب-ع-ده ،ف-ه-ي
حاضصرة ‘ ألتمثيلت أأ’سصية للبيانات ،وحاضصرة ‘ ألتنبؤو
Ãسصتقبل أإ’صصابات ،وحاضصرة كذلك ‘ درأسصة كل ألعوأمل
أŸؤوثرة على أنتشصار ألفÒوسص ع Èألعا.⁄
ه -ذأ ’ ي -ع -ن -ي أن ك -ل أل -ع -ب-اق-رة ›ان ،Úل-ك-ن أإ’ب-دأع
ألعبقري أÿارج عن حدود ألسصائد وأŸأالوف يتطلب عقل
م -ت -ف -ردأ وخ -اصص -ا ،ي -ت -ج -اوز أأ’ط -ر ألسص -ائ -دة ‘ أل-ت-ف-كÒ
وألبحث ،ويؤوسّصسص لÈأديغمات  paradigmesجديدة
‘ ألتفك Òألعلمي ،وهذأ هو أسصاسص ألثورأت ألعلمية كما
يفصصل ذلك توماسص كون ‘ كتابه ألشصه»Òبنية ألثورأت
ألعلمية»
The structure of scientific revolutions
كما ’ يعني هذأ أن كل ألعباقرة يشصبهون جورج ناشص ‘
ح-ي-ات-ه أل-ن-فسص-ي-ة ك-م-ا صص-وره-ا ب-دق-ة ف-ي-ل-م «ع-ق-ل ج-م-يل»
beautiful mind.
عا ⁄ألرياضصيات ،ألباحث ‘ أختصصاصص صصغ Òجدأ
ضصمن كون رياضصياتي وأسصع جدأ ،هو إأنسصان متميز فعل
من حيث ذكاؤوه ،فالتخصصصص ‘ ألرياضصيات يتطلب حاصصل
ذكاء عال نسصبيا ،بحكم Œريديتها وتعاملها مع ألرموز أكÌ
م-ن أل-وق-ائ-ع أÛسص-دة .ه-و رج-ل ط-ب-ي-ع-ي ب-ح-ال-ة ن-فسص-ي-ة
عادية ،يأاكل ألطعام وÁشصي ‘ أأ’سصوأق.
@ أ’ ت -رى أن أل-ري-اضس-ي-ات ه-ي وري-ث-ة أل-ف-لسس-ف-ة ‘
نفور ألناسش منها؟ وŸاذأ ألرياضسيات دون غÒها من
ألعلوم؟
@@ ل-ه-ذأ أل-ن-ف-ور سص-ب-ب-ان رئ-يسص-ي-ان ،أأ’ول ذأت-ي ي-ت-ع-ل-ق
بطبيعة ألرياضصيات ألتجريدية نفسصها ،وألثا Êموضصوعي
وهو أأ’هم أ’نه ‘ نطاق قدرأتنا وأسصاليب تفكÒنا وقابل
للتحكم فيه.
هناك عدة عوأمل تتحكم ‘ هذأ ألسصبب أŸوضصوعي،
وق -د كشص -فت ذلك ت -فصص -ي-ل ،أل-ت-ج-رب-ة أل-ع-اŸي-ة أأ’و‘ ¤
تدريسص ألرياضصيات ،وهي ألتجربة ألسصنغافورية.
ألعامل أ÷وهري أأ’ول :غياب أ’هتمام ألكا‘ باŸوأرد
ألبشصرية ،وبالكادر ألتعليمي –ديدأ ،فقد أثبتت ألتجربة
ألسص-ن-غ-اف-وري-ة أŸت-ف-وق-ة ع-ل-ى م-ع-ظ-م أل-ت-ج-ارب ألتعليمية
ألرياضصيات ‘ أروبا وألعا ،⁄أن تكوين معلمي أأ’طوأر
ألتعليمية (أ’بتدأئي خصصوصصا وأŸتوسصط) مهم جدأ ،من
خلل رفع أ◊جم ألسصاعي ألÎبصصات وسصد ألثغرأت ‘
أŸسص-ت-وى أل-ع-ل-م-ي ل-ل-م-ع-ل-م Úأل-ق-ادم Úم-ن أخ-تصص-اصص-ات

ا◊كم بعشصر سصنوات سصجنا
نافذا ضصـ ـ ـ ـ ـد مـ ـ ـراد عو Ÿـ ـ ـي
أصسدر ›لسش قضساء أ÷زأئر ،أمسش،
حكما بـ  10سسنوأت سسجنا نافذأ ‘ حق
’ع-م-ال ورئ-يسش ›م-ع سس-وف-اك
رج-ل أ أ
لÎك - -يب وأسس - -تÒأد ألسس - -ي - -ارأت م - -رأد
عوŸي.

مع مصصالح ألدرك ألوطني وحرأسص أ◊دود وحرأسص ألسصوأحل
«(Œ )13ار ﬂدرأت وحجزت ( )429كيلوغرأم من ألكيف
أŸعالج و( )3064قرصص مهلوسص خلل عمليات متفرقة بكل
من مسصتغا Âوتلمسصان ووهرأن وع“ Úوشصنت وبجاية وبسصكرة
وإأن أمناسص وبشصار وباتنة».
م -ن ج -ه -ة أخ-رى« ،أوق-فت م-ف-ارز أخ-رى ل-ل-ج-يشص أل-وط-ن-ي
ألشص -ع -ب -ي ب -ك -ل م -ن “Ôأسصت وع Úق -زأم وب-رج ب-اج-ي ﬂت-ار
وتندوف وجانت )80( ،شصخصصا وحجزت ( )09شصاحنات و()29
م-رك-ب-ة رب-اع-ي-ة أل-دفع و( )90م-ول-دأ ك-ه-رب-ائ-ي-ا و( )78م-ط-رقة
ضصغط و( )05أجهزة كشصف عن أŸعادن و( )268كيسص من خليط
خ- -ام أل- -ذهب وأ◊ج- -ارة وم- -ع -دأت ت -ف -ج Òوأغ -رأضص أخ -رى
تسص -ت -ع -م -ل ‘ ع -م -ل -ي-ات أل-ت-ن-ق-يب غ ÒأŸشص-روع ع-ن أل-ذهب،
ب -اإ’ضص -اف -ة إأ )124(« ¤ط- -ن م -ن أŸوأد أل -غ -ذأئ -ي -ة أŸوج -ه -ة
للتهريب».
فيما أوقفت مصصالح ألدرك ألوطني ،يضصيف ألبيان)48(« ،
شص- -خصص -ا وح -ج -زت ( )09ب - -ن- -ادق صص- -ي- -د و( )1511خ -رط-وشص-ة
و( )134033وح -دة م -ن أأ’ل -ع -اب أل -ن -اري-ة و( )2268وح- -دة م -ن

صص ـدور الع ـدد الثا Êمن ›لة «مصصداقية»

لعلم وأ’تصصال ألعدد
أصصدرت أŸدرسصة ألعليا ألعسصكرية ل إ
أل -ث -ا Êم -ن ›ل -ت -ه-ا أل-دوري-ة «مصص-دأق-ي-ة» أıتصص-ة ‘ نشص-ر
ألدرأسصات وألبحوث أ’تصصالية وأإ’علمية ألتاريخية وأأ’منية
وأ’جتماعية.
ومن ب ÚأŸوأضصيع ألتي تضصمنتها هذه ألدورية ألتي تقع ‘
 233صصفحة عدة درأسصات تناولت باÿصصوصص «أŸؤوسصسصات
أإ’علمية كمرفق عام ووأجب أدأء أÿدمة ألعمومية» وكذأ

ضسمن قضسيــة ›مـع سسوفاك

«ألوظيفة أإ’علمية لوسصائل أإ’علم» وهوعبارة عن مقاربة
نقدية لوأقع ألعلقات ب Úوسصائل أإ’علم وأآ’فات أ’جتماعية
‘ أÛتمع أ÷زأئري.
كما تطرقت هذه أÛلة أŸتخصصصصة إأ ¤درأسصات أخرى
حول «أ’سصÎأتيجية أ’تصصالية للمؤوسصسصة ألعسصكرية أ÷زأئرية
ودوره - -ا ‘ إأدأرة أأ’زم - -ة» وأإ’ع - -لم أإ’ل - -كÎو Êوع- -لق- -ت- -ه
بحملت ألتوعية أıتلفة وأ’نتخابات.
أدبية .وقد أثبتت ألدرأسصات وألتجارب أن ضصعف مسصتوى
ه -ؤو’ء ‘ أل -ري -اضص -ي -ات م -ن أأ’سص -ب -اب أل-رئ-يسص-ي-ة لضص-ع-ف
مسص -ت -وى أل -ت -لم -ي -ذ ‘ ه -ذه أŸادة ،ك -م -ا أك -د ذلك ع-ا⁄
أل -ري -اضص -ي -ات أل -ف -رنسص-ي سص-ي-دريك ف-ي-ل Êأ◊اصص-ل ع-ل-ى
ميدألية فيلدز أŸكافئة ÷ائزة نوبل ‘ أ’ختصصاصصات
أأ’خرى ‘ ،تقرير له بعد عودته من سصنغافورة.
أل -ع-ام-ل أ÷وه-ري أل-ث-ا :Êح-ل مشص-ك-ل-ة أل-ت-ج-ري-د م-ن-ذ
مرحلة أ’بتدأئي ،وإأذأ – ⁄ل ‘ هذه أŸرحلة ،سصيوأجه
ألتلميذ مشصكلة ‘ فهم مادة ألرياضصيات ‘ أŸتوسصط
وألثانوي ‘ .سصنغافورة كيف حلت هذه أŸشصكلة؟ عÈ
ج- -ع- -ل أل -ت -ج -ري -د آأخ -ر م -رح -ل -ة ‘ أل -درسص أل -ت -ع -ل -ي -م -ي
ألرياضصياتي .إأذأ أرأد أŸعلم تقد Ëدرسص ترتيب أأ’عدأد،
أي أك Èوأصصغر ،يصصطحب معه مكعبات (توفرها ألوزأرة
لهذأ ألغرضص ،هناك موأرد مالية يجب أن تصصرف ‘ أŒاه
أأ’دوأت وألوسصائل ألتعليمية) ،ويضصع سصبعة مكعبات Áينا،
وسصبعة مكعبات يسصارأ ،بعدها ألتلميذ ،وبعد تأاكدهم من
ع -دده -ا ،يسص -أال -ه -م أي -ه -م -ا أك Èسص-ب-ع-ة أم أرب-ع-ة .وي-ج-يب
ألتلميذ :سصبعة أك Èمن أربعة ،يلمسصون تلك أŸكعبات
يتدأولونها ،و‘ ألنهاية تأاتي مرحلة ألتجريد وألÎميز:
 .4>7هي تقنيات بسصيطة لكنها فعالة جدأ ‘ حل كل
ألعقد أŸمكنة نحو ألتجريد وألÎميز.
أل -ع -ام -ل أ÷وه-ري أل-ث-الث :ه-و إأع-ط-اء أه-م-ي-ة قصص-وى
ل-ل-م-ن-اه-ج أل-ب-ي-دأغ-وج-ي-ة وأل-ت-ع-ل-ي-مية ‘ ،didactics
لسص -ات -ذة ع Èأل -وط -ن ،و‘ أل -ت -ع -ل-ي-م
أŸدأرسص أل -ع -ل -ي -ا ل  -أ
أ÷امعي عموما ،أ’ن نسصبة كبÒة من أ÷امعي Úتتوجه
ن -ح -و أل -ت -ع -ل -ي -م ‘ وأح-د م-ن أأ’ط-وأر أل-ث-لث-ة .وم-ن غÒ
أŸعقول أن يتصصدى لتعليم أطفالنا من ’ يعلم شصيئا عن
علم ألتدريسص (ألتعليمية) وأŸناهج ألبيدأغوجية أ◊ديثة
‘ ألتدريسص.
@ هل كان تغي Òرموز ألرياضسيات من ألعربية إأ¤
أللتينية ‘ أŸنظومة ألÎبوية منذ سسنوأت ألدرأسسة
’و ¤صس -ائ -ب -ا؟ وه -ل ُح ّ-ل -ت مشس -ك-ل-ة ت-دريسس-ه-ا ب-ه-ذأ
أ أ
ألشسكل؟
@@ بدأية أؤوّكد أسصتحالة ألفصصل ب Úألرياضصيات وأدوأت
ألكتابة وأ◊سصاب.
تغي Òألرموز ألرياضصياتية من ألعربية إأ ¤أللتينية كان
قرأرأ مهما جدأ و‘ أ’Œاه ألصصحيح ،إأذ ’ يعقل أن
نسصتمر ‘ أسصتعمال سص وع وتا وألعا ⁄كله يسصتعمل  xوy
و.f
أ’ن -ت-ق-ال إأ ¤ألÎم-ي-ز أل-لت-ي-ن-ي صص-اح-ب-ه أ’ن-ت-ق-ال إأ¤
أعتماد كتابة ألرموز من أليسصار إأ ¤أليم ،Úومعها قرأءة
كتابات جدأول أأ’رقام منذ أŸرحلة أ’بتدأئية ‘ ،ترتيب
أأ’رقام تصصاعديا وتنازليا مثل.
قبل هذأ كان ألطالب يعا Êأأ’مرين (وأسصتاذه معه ‘
هذه أŸعاناة) عند أنتقاله إأ ¤أ÷امعة .حيث ألرموز كلها
باللتينية وكتابتها من أليسصار إأ ¤أليمÚ؛ خلفا Ÿا تعّود
عليه ‘ أأ’طوأر ألسصابقة .ولزم وقت لتعويده على ذلك ،ف
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ﬂتلف أŸشصروبات وهذأ خلل عمليات متفرقة بكل من
سص-ط-ي-ف وخ-نشص-ل-ة وب-ات-ن-ة وم-ي-ل-ة وأŸسص-ي-ل-ة وبسص-ك-رة وأل-وأدي
ووهرأن وجانت» ،كما ” «إأحباط ﬁاو’ت تهريب كميات من
ألوقود تقدر بـ ( )38066ل Îبكل من برج باجي ﬂتار وتبسصة
وألطارف وسصوق أهرأسص وتندوف».
و‘ سصياق آأخر“« ،كن حرأسص ألسصوأحل ومصصالح ألدرك
ألوطني من إأحباط ﬁاو’ت هجرة غ Òشصرعية وإأنقاذ ()560
شصخصص كانوأ على م Ïقوأرب مطاطية وقوأرب تقليدية ألصصنع
بكل من وهرأن وتلمسصان وع“ Úوشصنت ومسصتغا Âوبومردأسص
وألشصلف أ÷زأئر وتيبازة وعنابة وسصكيكدة وألطارف» ،فيما ”
«توقيف ( )43مهاجرأ غ Òشصرعي من جنسصيات ﬂتلفة بكل
من تلمسصان وتبسصة وإأيليزي».

مشساركون ‘ يوم درأسسي

ا÷ن ـوب الشصرق ـي سصاه ـم بفاعلي ـة ‘ “ ـوين الث ـورة بالسص ـÓح
أكد مشصاركون ‘ يوم درأسصي حول « نشصاط وتنظيم ألثورة ألتحريرية با÷نوب ألشصرقي من  1956إأ »1962 ¤نظم،
أمسص ،بورقلة ،أن منطقة أ÷نوب ألشصرقي سصاهمت بشصكل فعال ‘ “وين ألثورة ألتحريرية أŸظفرة بالسصلح.
وأجمع متدخلون من أسصاتذة جامعي Úوباحث Úومهتم Úبتاريخ ثورة أول نوفم 1954 ÈأÛيدة ‘ هذأ أللقاء ألذي
أشصرف على أفتتاحه نيابة عن قائد ألناحية ألعسصكرية ألرأبعة نائب قائد ذأت ألناحية ،أللوأء ﬁمد ألطيب برأكني،
أن منطقة أ÷نوب ألشصرقي للوطن قد سصاهمت ‘ “وين ألثورة ألتحريرية أŸظفرة بالسصلح بفضصل عناصصر جيشص
ألتحرير ألوطني أÛندين Ÿهمة أقتناء ألسصلح من خارج أ◊دود لتعزيز ألكفاح أŸسصلح ضصد أŸسصتعمر.
و‘ هذأ أ÷انب ،أشصار أأ’سصتاذ ﬁمد ألسصعيد عقيب من جامعة ألوأدي ‘ مدأخلته بعنوأن «ألو’ية ألسصادسصة
ألتاريخية ودورها ‘ ألثورة’’ أن منطقة أ÷نوب ألشصرقي للوطن سصاهمت بشصكل كب ‘ Òجانب ألتسصليح ،موضصحا أن
عملية جلب ألسصلح من أÿارج كانت قد بدأت قبل أند’ع ثورة أول نوفم 1954 ÈأŸظفرة وتوأصصلت خلل فÎة
ألكفاح أŸسصلح ألذي خاضصه ألشصعب أ÷زأئري ضصد أ’سصتعمار ألفرنسصي».
وأضصاف «أن ألتحاق أعدأد كبÒة من أŸوأطن Úبصصفوف ألثورة ألتحريرية كان له أأ’ثر أŸباشصر على زيادة أ◊اجة
إأ ¤ألسصلح كما ونوعا Ÿوأجهة أ÷يشص ألفرنسصي أŸدجج بالعتاد وألعدة».

 x - 1تقرأ  xناقصص وأحد وليسص  1ناقصص .x
وهذأ مرحلة مهمة جدأ تهيء ألطالب لفهم أŸقا’ت
أل-ع-ل-م-ي-ة أل-ع-اŸي-ة أŸسص-ت-ع-م-ل-ة ل-هذه ألرموز أللتينية ،مع
توجيهه إأ ¤أمتلك ناصصية أللغة أإ’‚ليزية بوصصفها لغة
ألعلم وألتكنولوجيا حاليا.
أليوم ’ يوأجه أأ’سصتاذ أ÷امعي مشصكلة مع طلبته بهذأ
ألشصأان ،لكن هناك مشصكلت من مسصتويات أخرى.
@ ب -اŸق -اب -لŸ ،اذأ أخ-ت-فت «أÛم-وع-ات» أل-ت-ي ك-انت
م-دخ-ل إأ ¤ه-ذأ أل-ع-ل-م ،وه-ل Áك-ن ف-ه-م أل-ري-اضسيات
’م-ر ن-فسس-ه ي-ن-ط-ب-ق
دون أسس -ت-ي-ع-اب «أÛم-وع-ات» ،وأ أ
’خر؟
على أŸنطق ألرياضسي ألذي أختفى هو أ آ
@@ كل ألذي تأاسّصفت لغيابه عن أŸنظومة ألتعليمية
ألرياضصياتية أخي أ ‘ Òÿهذه أأ’سصئلة من ›موعات
ومنطق وغÒهما ،وقع بعد قرأر ألتخلي ‘ ألتعليم قبل
أ÷امعي عما سصمي «ألرياضصيات أ◊ديثة» -les math
 ،ématiques modernesألتي أنطلقت نهاية
ألسص -ت -ي -ن -ي -ات ضص -م -ن م -وج -ة إأصص -لح -ات ب-ت-أاث Òك-ب Òم-ن
أŸدرسصة ألبورباكية ألفرنسصية ،ألتي سصعت إأ ¤ألÎكيز على
ألبنى  ،les structuresوبعثت أÛموعات وألزمر
وأ◊لقات وأ◊قول وأŸنطق ألرياضصي ،أ’جل تشصكيل عقل
رياضصياتي عميق وصصارم وفاعل ...ووصصل أ◊د بأاحد روأد
ه- -ذه أŸدرسص- -ة وه -و ج -ون دي -دو Êإأ ¤أل -ق -ول« :يسص -ق -ط
إأقليدسص...وتسصقط أŸثلثات».
وق -د أن -ط -ل -قت إأصص -لح-ات ألسص-ت-ي-ن-ي-ات ع-ل-ى ألصص-ع-ي-د
ألعاŸي أ’سصباب كثÒة ،أحدها ‚اح ألسصوفيات سصنة 1957
‘ إأطلق أول قمر صصناعي سصبوتنيك  ،1ألذي جعل ألعا⁄
كله يقول :مهندسصوهم أحسصن أŸهندسص ،Úوذلك بسصبب
تفوق تكوينهم ‘ ألعلوم وخاصصة ألرياضصيات.
لكن بعد سصنة  1985أختفت أÛموعات وأŸنطق من
أŸتوسصط وألثانوي ،وذلك لعدة أسصباب:
تشصكل جبهة معارضصة للرياضصيات أ◊ديثة ‘ ألتعليم
قبل أ÷امعي ،أسّصسصها معلمون قدأمى  ⁄يكن بإامكانهم
مسصايرة أŸسصتوى ألتقعيدي للرياضصيات أ÷ديدة ،وأولياء
أصصبحوأ عاجزين عن متابعة أبنائهم ‘ درأسصتهم بسصبب
عجزهم عن فهم ما يدرسص لهم.
ع-ج-ز أغ-ل-ب-ي-ة أل-ت-لم-ي-ذ ع-ن أسص-ت-ي-عاب أŸنهج أ÷ديد
وأل -ت -أاق -ل-م م-ع-ه بسص-بب أخ-ت-لف-ه ع-م-ا ت-ع-ودوه م-ن حسص-اب
وهندسصة إأقليدية ،وقصصور تكوين أŸعلم ‘ Úهذأ أ÷انب.
غلبة أ’قتصصادي على ألعلمي ‘ هذه أŸسصأالة ،وبروز
ط- -روح- -ات جسص- -دت ’ح -ق -ا ،ت -ؤوخ -ر ه -ذه أŸضص -ام Úإأ¤
أŸرحلة أ÷امعية ،وهو ما يحصصل حاليا .فاÛتمع كما
ق- -ال- -وأ :ب- -ح- -اج -ة إأ ¤م -ه -ن -دسص Úوح -رف -ي...Úوه -ؤو’ء ’
يحتاجون ألبنى أ÷Èية وأŸنطق ‘ حركتهم ألعملية.
ووجهة نظري هي أسصتحالة تدريسص ألرياضصيات أبتدأء
م -ن أل -ث -ان -وي دون ف -ه -م أÛم -وع -ات وأŸن -ط -ق وأل -ب-ن-ى
أ÷Èية .كل ألنظريات ألرياضصياتية هي أسصتلزأمات أو
تكافؤوأت ،كيف لطالب مثل أن يفهمها بعمق إأذأ  ⁄يدرسص
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“ت إأدأنته ‘ أ’سصتئناف بتهم «تبييضص
أأ’م- -وأل و–ريضص م- -وظ -ف Úع -م -وم -ي Úع -ل -ى
أسصتغلل نفوذهم».
وأب-ق-ى ›لسص أل-قضص-اء ع-ل-ى ن-فسص أل-ع-ق-وب-ة
ألصص -ادرة م -ن أÙك -م -ة أ’ب-ت-دأئ-ي-ة ضص-د م-رأد
عوŸي.
وأدين ألوزير أأ’ول ألسصابق أحمد أويحيى
ألضصالع ‘ نفسص ألقضصية بـ  10سصنوأت سصجنا
نافذأ فيما أدين وزير ألصصناعة أأ’سصبق يوسصف
ي -وسص -ف -ي بسص -ن-ت Úسص-ج-ن-ا م-ن-ه-ا سص-ن-ة م-ع وق-ف
ألنفاذ.
كما أصصدر أÛلسص حكما بخمسص سصنوأت
سص-ج-ن-ا ‘ ح-ق أأ’خ أأ’صص-غ-ر ل-ل-م-ت-ه-م أل-رئ-يسص-ي
خذير عوŸي.
وأصصدر ›لسص قضصاء أ÷زأئر حكما بسصنتÚ
سصجنا منها سصنة موقوفة ألنفاذ ضصد ألرئيسص
أŸدير ألعام للقرضص ألشصعبي أ÷زأئري عمر
بودياب.

أŸنطق ألذي يشصرح له معنى أ’سصتلزأم وألتكافؤو؟ وأسصاسص
أل -ري -اضص-ي-ات ك-ل-ه-ا ه-و أÛم-وع-ات ،ك-ي-ف يسص-ت-ق-ي-م ف-ه-م
بإالغائها من ألÈأمج ألتعليمية!!
@ ك -ي -ف أّث -ر ه -ذأ ع -ل-ى مسس-ت-وى أل-ط-ل-ب-ة أ÷دد ‘
أ÷امعات مقارنة مع سسابقيهم ‘ زمن مضسى؟
@@ كان لهذأ مفعول سصلبي عميق ،خاصصة عند ألذين
سص -ي-ت-خّصص-صص-ون ‘ أل-ري-اضص-ي-ات ،ي-أات-ون إأ ¤أ÷ام-ع-ة وه-م
جاهلون بأابسصط مبادئ أŸنطق وأÛموعات ’ .يعرفون
متى تكون ألقضصية صصحيحة؟ ومتى تكون خاطئة؟
ح -ت-ى ›م-وع-ة ت-ع-ري-ف أل-دأل-ة أل-ت-ي ك-ان ع-ل-ى ج-ي-ل-ن-ا
تعيينها بنفسصه ،أصصبحت تقدم جاهزة على طبق من ذهب
‘ بدأية ألتمرين مع أ÷يل أ÷ديد!!!
رÃا أخطأا من أدخلوأ هذه أأ’شصياء ‘ ألتعليم نهاية
‡ا
ألسصتينيات ،فقد كانت شصحنة ألتجريد عالية جدأّ ،
أحدث نفورأ حادأ منها.
@ ك- -انت شس- -ع- -ب- -ة أل- -ري- -اضس- -ي- -ات ،أسس- -اسس- -ي- -ة ‘ ك -ل
أل -ث -ان -وي -ات ،وك -ان أŸت -ف -وق -ون ‘ أل -ت -ع -ل-ي-م أŸت-وسس-ط
ُي-وّج-ه-ون ت-ل-ق-ائ-ي-ا إأل-ي-ه-ا ،لكنها ترأجعت لصسالح شسعب
متعددة –ت عنوأن مشسÎك هو «تقني رياضسي» ،هل
’مر ‘ كسسر حاجز خوف ألتلميذ من
سساهم هذأ أ أ
هذأ ألعلم؟
@@ أÿوف م -ن أل -ري -اضص-ي-ات ظ-اه-رة ع-اŸي-ة ،وه-ن-اك
أليوم ما يسصمى «فوبيا ألرياضصيات» -la mathémato
 ، phobieخاصصة عند ألنسصاء ،وأأ’مر يتعلق بالقوة
ألتصصورية كما تشص Òإأ ¤ذلك بعضص ألبحوث ألنسصوية.
للقضصاء على هذأ أÿوف يجب معا÷ة ألظاهرة ‘
أسصبابها أŸوضصوعية أ÷وهرية أŸذكورة سصالفا.
أما شصعبة «تقني رياضصي» فقد سصعى من أوجدها أول
مرة إأ ¤توف Òتكوين يجمع ب Úألتقنية وألرياضصياتÃ ،ا
ي -ؤوه -ل أصص -ح -اب -ه إأ ¤ح -ي -اة ع -م -ل -ي -ة ن -اج-ح-ة ،وإأ ¤كسص-ر
ألتصصورأت أŸغلوطة ألسصائدة عن ألقطيعة ب Úألهندسصة
وألرياضصيات.
@ وه- -ل ي- -ك- -ف- -ي ت- -أاسس- -يسش ث- -ان- -وي- -ة أل -ري -اضس -ي -ات
’عادة أ’عتبار لها؟
للمتفوق Úإ
@@ ’ يكفي مطلقا ،وسصيظل أإجرأء متخلفا جدأ
ع -ن م -ت -ط -ل -ب -ات أل-وأق-ع وع-ن ط-م-وح-ات أŸت-ف-وقÚ
وتغربهم عن ديارهم’ ،أنه ’ يقدم لهم أي أمتيازأت
مسص -ت -ق -ب -ل -ي -ة .ول-ه-ذأ رفضصت تسص-ج-ي-ل أب-ن-ي ‘ ه-ذه
ألثانوية رغم حصصوله على  ‘ 20ألرياضصيات بشصهادة
ألتعليم أŸتوسصط سصنوأت.
أŸتفّوقون ‘ أ÷زأئر مظلومون ’أن أهل ألعلم
أ◊قيقي Úعموما غÎﬁ Òم Úألبتة ،ويتم تلميع
ﬁسصوب Úعلى ألعلم ‘ غالب أ’أحيان.
و‘ أ’أخ Òأشصكرك جزيل ألشصكر على أ’سصتضصافة
وعلى هذه أ’أسصئلة ألعميقة جدأ أخي أ.Òÿ
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مؤاقيت
الصصÓة

الطقــسض اŸنتظـــر اليـــؤم و الغــــد
عنابة
عنابة
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الفجر٠5:٢7.................:
الشصروق٠7:٠١ ..............:
الظهر١٢:3٢.................:
العصصر١5:37.................:
المغرب١8:٠3................:
العشصـاء١9:٢7..................:

 3٢°ا÷زائر

 ٢8°ا÷زائر

 3١°وهران

 ٢3°وهران

٢7°

٢4°

الÈوفيسصـــــؤر نذيـــــر طّيـــــــــار لـ «الشصعب ويكاند»:

الناسس معادن

اŸتفّوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون ‘ ا÷زائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر مظلومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون

^ سصعيد بن عياد

^ اÿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوف مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن الرياضسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات ظاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة عاŸيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
^ إالغ ـ ـاء اŸنط ـ ـق واÛموع ـ ـات كـ ـان لـ ـه مفعـ ـ ـول سسلبـ ـي عمي ـ ـق

’ول ع-ن ال-عÓج الكيميائي
صص-در م-ؤؤخ-را ل-ل-ب-احث ن-ذي-ر طّ-ي-ار م-ق-ا’ن ‘ ال-ري-اضص-ي-ات ÃجÓ-ت ﬁك-م-ة .ا أ
للسصرطان (بالتعاون مع عبد اللطيف بالطيب) ،والثا Êعن اÿليل ابن أاحمد مبتكر علم العروضض ،ويتناول
عبقريته ‘ ميزان الرياضصيات اŸعاصصرة.
’كادÁية ،فله كثÒ
الÈوفيسصؤر نذير طّيار ،هؤ أاسصتاذ الرياضصيات بجامعة قسصنطينة ،وإاضصافة إا ¤جهؤده ا أ
’سصهامات ‘ الÎجمة و‘ ﬂتلف ا◊قؤل اŸعرفية و‘ إاطار تبسصيط العلؤم.
من ا إ
و‘ هذا ا◊ؤار مع «الشصعب ويكاند» ،يتحدث طيّار عن سصبب نفؤر الناسض من الرياضصيات ،ومشصكÓت تدريسض
’طؤار التعليمية و‘ بعضض القضصايا ذات الصصلة.
هذا العلم ‘ ﬂتلف ا أ
حؤار :ا Òÿشصؤار
@ الشصعب ويكاند :صصؤرة الناسض العادي Úعن
ع-ل-م-اء ال-ري-اضص-ي-ات ’ ت-خ-ت-ل-ف عن صصؤرة «جؤن
ن -اشض» ال -ع -ب-ق-ري اÛن-ؤن ‘ ف-ي-ل-م «ع-ق-ل ج-م-ي-ل»
’مر؟
لراسصل كرو ،أاين ا◊قيقة من اÿيال ‘ ا أ
@@ الÈوف -يسص -ؤر ن -ذي-ر طّ-ي-ار :أاشص-اه-د بشص-غ-ف
خاصس اأ’فÓم التي تصصور حياة العباقرة ع Èالعصصور،
ومن أاحب اأ’فÓم إا ¤عقلي وقلبي فيلم «نظرية كل
شصيء»  theoryofeverythingعن حياة عا⁄
الفيزياء الفلكية سصتيفان هاوكينغ.
وفيلم «الرجل الذي عرف الÓنهاية» the man
whoknewinfinity
اŸأاخ- -وذ ع- -ن قصص -ة ع -ا ⁄ال -ري -اضص -ي -ات ال -ه -ن -دي
سصرينيفاسصا رامنوجان ،الذي تو‘ شصابا ‘ عمر الثانية
والثÓثﬂ ،Úلفا  -رغم مشصواره القصص - Òإارثا هائÓ

‘ ›ال ال -ري -اضص -ي -ات ال-ب-ح-ت-ة .وك-ذلك ف-ي-ل-م «ع-ق-ل
جميل» الذي صصور حياة جورج ناشس عا ⁄الرياضصيات
العبقري الذي حصصل على جائزة نوبل ‘ ا’قتصصاد
سصنة  ،1994عن نظريته التي تعرف بنظرية التوازن،
و“لك ال -ن-ظ-ري-ة وم-ا ت-زال أاه-م-ي-ة ك-بÒة وت-ط-ب-ي-ق-ات
واسصعة تشصمل ›ا’ت ا’قتصصاد واإ’دارة وغÒهما.
ويسصتخدمها علماء ا’قتصصاد ‘ تفسص Òاأ’حداث
السص -اب -ق -ة وال -ت -ن-ب-ؤو ب-اŸسص-ت-ق-ب-ل ،م-ن خÓ-ل حسص-اب-ات
رياضصية دقيقة ،وهم يطبقون هذه النظرية أايضصاً ‘
التنبؤو بأاسصعار منتجات الشصركات اŸنافسصة ،وكذلك
تسصتخدم عند طرح اŸزادات بغرضس ا◊صصول على
أافضصل العروضس .لكن جورج ناشس العبقري كان أايضصا
ُفصصاميا ( schizophrénienمنفصصم الشصخصصية)
ول -ه-ذا ق-ال الشص-اع-ر وال-ك-اتب اŸسص-رح-ي ال-ك-ب Òول-ي-م
شصكسصب:Ò
اÛن -ون وال-ع-اشص-ق والشص-اع-ر ج-م-ي-ع-ه-م ‘ اÿي-ال
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سصواء .وللتوضصيح فإان كل العلماء ،الذين نالوا جائزة
ن - -وب - -ل ‘ ا’ق - -تصص - -اد ك - -ان - -وا ب - -ارع Úج- -دا أاو’ ‘
الرياضصيات .هناك إاجماع علمي وسصياسصي واقتصصادي
عاŸي Ãركزية الرياضصيات ‘ كل تقدم تكنولوجي أاو
اقتصصادي ،فالرياضصيات موجودة ‘ كل مكان،
 ..يتبع صصفحة ٢3

ا◊صصانة الŸÈانية Ãثابة «برنوسس» يحمي شصرف “ثيل الشصعب ويح ّصصن
حق التعب Òبلسصانه ‘ مواجهة السصلطة ،بقول ما ’ Áكن لغ Òحامله قوله Ãلء
الفم .غ Òأان سصقوط برŸا ‘ ÊاÙظور ،خاصصة الوقوع ‘ فسصاد ،كما هو
حال بعضس أاعضصاء اÛلسس الشصعبي الوطني ،ومن قبل نظراء لهم ‘ ›لسس
اأ’مة ،يؤودي حتما إا ¤سصحب برنوسس ا◊صصانة ونزعه عن كل متورط لتأاخذ
العدالة ›راها –ت مظلة القانون.
بعضس من وقع –ت طائلة اŸتابعة القضصائية ،انتهى بهم اأ’مُر ،بعد ﬁاولة
فرار ولعب على اإ’جراءات ،إا ¤فقدان ذلك الشصرف ،ليتأاكد أان خيار مكافحة
الفسصاد ليسس حملة ظرفية ،وإا‰ا هو ‘ صصلب ورقة طريق بناء جزائر جديدة،
تعيد ا’عتبار للمؤوسصسصات الشصعبية وقطع دابر الفسصاد ،بدءا من مراكز لطاŸا
عبث كث‡ Òن شصغلوها ‘ ◊ظة من مسصار الدولة و‡ارسصة السصلطة باŸال العام
نهبا لÌوة البÓد وتبديدا لها ،ب Óمسصاءلة أاو احتكام للضصم Òالذي مات عند
البعضس.
لكن ‘ النهاية الناسس معادن ،من اŸتابع Úقضصائيا من يسصلم أامره للقانون،
كما هو أاخÒا للŸÈا Êعبد القادر وا‹ ،مفضص Óالتخلي طواعية عن ا◊صصانة
Ÿواجهة اتهامات تطاله ،خÓفا لŸÈا Êآاخر ﬁ -سصن بلعباسس  -امتنع عن
حضصور جلسصة اŸسصاءلة ،لكن إا ¤أاين اŸفر ‘ وقت يزداد فيه تشصديد اÿناق على
آافة الفسصاد حيثما وجدت وأاّيا كان اŸتورط فيها.
يقول اŸثل« ،الط Òا◊ر كي يتحكم ما يتخبطشس» ،واŸفروضس أان يتحمل
اإ’نسصان مسصؤووليته ويواجه بصصدر عار و–ت الشصمسس ،دون البحث عن مÈرات،
‘ وقت احÎقت فيه للجميع كافة أاوراق تÈير ما ’ يÈر وﬁاولة التخفي وراء
جدران وهمية أاو ابتزاز أاو مسصاومة.
الكلمة اليوم للشصعب و’ ›ال ’سصتمرار اŸال الفاسصد ،اÙاصصصصة ا÷نسصية
وا÷هوية واإ’يديولوجيا ،إا‰ا اŸرور بعد أاول نوفم ،Èع Èبوابة تعديل الدسصتور،
إا ¤مرحلة مؤوسصسصات منتخبة حقيقة والتنافسس لبلوغ مناصصب الŸÈان واÛالسس
الشصعبية باŸشصقة الدÁقراطية إ’قناع الناسس وصصراع الÈامج واŸواقف.
ما اعتقده أان وا‹ وأامثاله ،خÓفا Ÿن كانوا ‘ غياب عن الŸÈان وواصصلوا
تلقي راتبهم ،رفضس نزع ا◊صصانة من زمÓئه هم أانفسصهم سصحبها منهم الشصعب
ذات  22فيفري  2019وهو ما يكرسصه الدسصتور اŸرتقب بالذهاب مباشصرة إا ¤حل
الŸÈان لتسصريع التغي.Ò

إاشصهــــــــــــــــــــــــار

الشصعب٢٠٢٠/١٠/٢٢/
’ول  ١44٢هـ
اÿميسض  ٢٢أاكتؤبر ٢٠٢٠م اŸؤافق لـ  ٠5ربيع ا أ
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