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الكتاب والقراءة محوران ال ينفصالن
اإلقتصاد
توقعات بانكماش اقتصاد الجزائر في المرحلة االنتقالية

القانون
وقعت الحكومة على مرسوم تنفيذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة
الوكيل العقاري ،حسبما صدر في العدد األخير رقم  55من الجريدة الرسمية،

التاريخ/الذاكرة
”الوعدات الشعبية“..أصالة وتراث
”المواسم التقليدية باألبيض سيدي الشيخ“ جديد الشيخ قدور بن علية
جديد

صدور العدد العاشر عن قريب :أنظر الصفحة رقم 9

الفهرس
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الملف
الكتاب والقراءة محوران ال ينفصالن
 أهمية الكتاب والقراءة في حياتنا ،عبد الحق حميش،ص5-4.
 الكتاب والخبز والدواء..؟! ،خليفة عقون ،ص5. سيال  .. 9102نقطة جذب سحري لكل المثقفين ،عزيز.ب ،ص7-6.
 "الجزائر تقرأ " :مبادرات على الشبكة العنكبوتيةللتحفيز على القراءة  ،وكالة األنباء الجزائرية ص2-8.
 قال إن الظاهرة ستكون أخطر مستقبال ،محمد صايبموسات ،:رزيقة .خ ص2-8.
 إطالق مشروع القراءة التفاعلية في موسمه الجديدجمعية شباب وهران الثقافية  ،أسماء ي  ،ص2.

 بالفيديو ..جمعية “طفلي يقرأ” تطلق مشروعاوطنيا لتفعيل عملية القراءة بالبليدة  ،عادل عباس،
ص2.
ّ
 نعيمة كبير تمثل الجزائر في برنامج تح ّديالقراءة العربي ،أسامة ــ إ ،ص01.

اإلقتصاد
 توقعات بانكماش اقتصاد الجزائر في المرحلة االنتقالية،حمزة كحال ،ص00.
 المؤسسات االقتصادية العمومية والخاصة على حافةاإلفالس ،سعيد بشار ،ص09.
القانون
 وقعت الحكومة على مرسوم تنفيذي يحدد التنظيم المتعلقبممارسة مهنة الوكيل العقاري ،حسبما صدر في العدد
األخير رقم  55من الجريدة الرسمية ،أمينة داودي،
ص01.
 المصادقة باألغلبية على مشروع القانون المنظملنشاطات المحروقات ،م.م ،ص04.
تاريخ-ذاكرة
 وثائق تاريخية تؤكد الدور المحوري للرجل في التنظيموالهيكلة :الذكرى ال 61الستشهد البطل زيغوت يوسف،
زبير ز ،ص05.
 ”الوعدات الشعبية“..أصالة وتراث”المواسم التقليدية باألبيض سيدي الشيخ“ جديد الشيخ
قدور بن علية ،بلواسع ج ،ص06.
كتب و مجالت

الصيغة الجديدة لمجلة مختارات الصحف باللغة العربية مستوحاة من »  « La nouvelle revue de presseسنة  9107من طرف
مركز التوثيق اإلقصادي واإلجتماعي
 11شارع الطبيب بلحوسين ،بودو سابقا .وهران
Site Web: cdesoran.org / Facebook: Cdes Oran / Tel: +901 40 41 85 81

مجلة مختارات الصحف تصل بعددها الخمسون
بالنسبة للغة الفرنسية و العدد العاشر باللغة
العربية:
و بهذه المناسبة نطلب رأيكم:
ما رأيكم في مجلة مختارات الصحف ؟
نتمنى إستقبال مالحظاتكم في بعض األسطر على
بريدنا االلكتروني:
cdesoran@yahoo.fr

La NRP va arriver à son 51 ème numéro en
langue française et le 01 ème numéro en langue
arabe:
A cette occasion nous sollicitons votre avis :

? Que pensez vous de la NRP
Merci de nous envoyer quelques lignes sur le
mail :
cdesoran@yahoo.fr

شارك في هذا العدد

عواب عمر ،بلقاسم سفيان ،عرزور رضوان ،صحرى سارة ،بلعيدي عائشة فايزة
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الكتاب والقراءة محوران ال ينفصالن

يتفق الجميع على أن الكتاب هو خير جليس ،إذ يعد األنيس الصامت والوعاء الذذي يذحذمذل فذي
طياته المعرفة التي تجيب عن مختلف األسئلة والطروحات الفكرية والثقافية .فذهذو يذكذشذف عذن فذحذوى
الحضارات السابقة في أساليب عيشها وفكرها من الناحية التاريخية والفذلذسذفذيذة ،إذ أنذه يذحذفذ الذتذراث
الفكري لألمم السابقة لفهم الحاضر والتفكير في المستقبل.
يقسم مدير المركز التوثيق االقتصادي واالجتماعي بذرنذارد جذانذيذكذو الذقذراءة إلذى ثذالثذة األقسذام :أوال
القراءة االستعالمية :وهي ما نقرأه في الجرائد والمجالت لنكون على اطالع بما يحيط بنا ،ثانيذا الذقذراءة
العلمية :وهي كل ما يقرأه الباحثين وطلبة العلم لإلجابة عن بعض التساؤالت األكاديذمذيذة فذي تذخذصذ
ما ،ثالثا القراءة للمتعة :وهي كل ما يتعلق باألدب والرواية ” حتى أنه يقول أن هذه القذراءة هذي مذفذتذا
من مفاتيح التقدم والوعي“.

وفي عددنا هذا من مجلة مختارات الصحف نحاول أن ننقل إليكذم بذعذض الذمذقذاالت الذتذي تذتذحذدث عذن
الكتاب و القراءة ،فال يكفي أن يكون لدينا الكتاب من دون المطالعة والنقاش البناء للرفذع مذن الذمذسذتذوى
المعرفي والعلمي في طر الرأي الشخصي واالستماع إلى اآلخر.
وبالرغم من أن الكتاب هو عبارة عن بلورة التجارب السابقة فإن الحث علذى الذقذراءة والذمذطذالذعذة هذو
األصعب من الحث على الكتابة ،وهنا يكمن دور المدرسة والجمعيات الثقذافذيذة فذي تذنذشذيذط الذمذبذادرات
الالزمة في التحفيز على صناعة الروابط االجتماعية عبر القراءة.
عواب عمر
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أهمية الكتاب والقراءة في حياتنا
للكتاب والقراءة أهمذيذة عذظذمذى فذي
حياة األمم والشعوب ،ويكفي ّ
أن أ ّول
آية نزلت مذن الذقذرآن الذكذريذم قذولذه
ق
تعالى{ :ا ْق َر ْأ بِاس ِْم َربِّكَ الَّذ ِذي خَ ذلَذ َ
م ّما يدلّل على فوائد القراءة لإلنسذان،
إذ تعتبر المحرّك الرئيس واألسذاسذي
لنهضة مختلف شعوب ،وحضذارات،
وثذذقذذافذذات األرا عذذلذذى اخذذتذذالفذذهذذا
وتن ّوعها ،ذلك ألن هذا النشاط يرتبذط
ارتباطًا وثيقًا وبشكل كبير ج ًّدا بتناقل
الذذمذذعذذارف والذذعذذلذذوم بذذيذذن مذذخذذتذذلذذف
األفراد ،كذمذا أنّذه
يسذذذاعذذذد عذذذلذذذى
تذذذذذذذذطذذذذذذذذ ّورهذذذذذذذذا
ونذذذذهذذذذضذذذذتذذذذهذذذذا
وتذذقذذدمذذهذذا بشذذكذذل
كذذذذذذذذذذبذذذذذذذذذذيذذذذذذذذذذر.
تعذ ّد الذقذراءة مذن
أهذذم الذذمذذهذذارات
الذمذكذتذسذذبذة الّذتذذي
تذذح ذقّذذق الذذنذذجذذا
والمتعة لك ّل فذرد
خذذذالل حذذذيذذذاتذذذه
وذلك انطالقًا مذن
ّ
أن القراءة هي الجزء المك ّمل لحياتذنذا
الشخذصذيذة والذعذمذلذيذة وهذي مذفذتذا
أبواب العلوم والمعارف الذمذتذنذوعذة.
الذذقذذراءة مذذفذذتذذا الذذمذذعذذرفذذة وطذذريذذق
الرقي؛ وما من أ ّمة تذقذرأ ّإال مذلذكذت
زمذذام الذذقذذيذذادة وكذذانذذت فذذي مذذوضذذع
الريادة وخير شاهد ما نذعذاصذره مذن
تفوق األمم الغربية (أوروبا وأمريكا)
والشرقية (اليابان والصين) وتذراجذع
المسلمين الّذين نزل كتذابذهذم الذعذزيذز
المقدس مبذتذدئًذا بذاألمذر “اقذرأ” .لذقذد
أشارت الدراسات الحديذثذة َّ
أن قذراءة
الكتب تُساعد على الحفاظ على العقذل
سلي ًما وصحيًا وتحميه مذن اإلصذابذة
بمرا الزهايمر والخرف ،لهذا قذال
علماؤنا بأن حاف وقارئ الذقذرآن ال
ُ
حذيذث َّ
إن الذقذذراءة
يصذاب الذخذرف،
تعمذل عذلذى تذمذريذن عضذلذة الذعذقذل
للحفاظ على صحته وقذوتذه ،كذمذا َّ
أن
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لذذقذذراءة الذذكذذتذذب فذذوائذذد ال تُذذع ذ ّد وال
تُحصى نذكر بعضًا منها ّ
أن الذقذراءة
تبعد الش ّر عن الشخ  ،حذيذث أنّذهذا
تُعرِّفه على طريق المذنذفذعذة ،طذريذق
الصّال  ،وتمنعه عذلذى الذتذقذرّب مذن
المفاسد واألشرار ،حذيذث ّ
أن الذكذتذب
تجعل الشخ على دراية عالية بك ّل
مذن هذم حذولذذه وبذذكذ ّل األمذور الّذتذذي
يذذقذذومذذون بذذهذذا ،وفذذي هذذذا قذذال أحذذد
ذح ُ
ذبذت الذنّذذاس فذمذذلذونذذي
الذعذقذذالءَ :
صذ ِ
ُ
ومللتهم ..وصحبت الكتاب فما ملذلذتذه

مذذذذذذذذذذذذذذذذذلذذذذذذذذذذذذذذذذذنذذذذذذذذذذذذذذذذذي.
وال
بذن
ومن أجذمذل مذا ر َّد بذه عذبذد
مبارك عنذدمذا قذالذوا لذهَ :أال تذجذلذس
معنا؟ وهو كان يذعذتذاد الذجذلذوس فذي
ً
قذائذال :أنذا أجذلذس مذع
مكتبتذه ،فذر َّد
ّ
ّ
أصحاب مح ّمد صلى عليه وسذلذم.
ومن أهم فذوائذد الذقذراءة أنّذهذا تذمذثّذل
وسذذيذذلذذة اتصذذال رئذذيذذسذذيذذة لذذلذذتذذعذذلّذذم
والتذعذرّف عذلذى الذثذقذافذات والذعذلذوم
المختلفة ،وهي مصدر للنمو الذلذغذوي
للذفذرد ،ومصذدر لذنذمذو شذخذصذيذتذة.
وتمنح اإلنسان القدرة علذى اكذتذسذاب
مهارة “التعلّم الذاتي” الّتي أصذبذحذت
ضرورة من ضرورات الحذيذاة الّذتذي
بذدونذهذا ال يذمذكذن مذواكذبذة الذتذطذور
الذذذذذذذذذذذذذذذذذذعذذذذذذذذذذذذذذذذذذلذذذذذذذذذذذذذذذذذذمذذذذذذذذذذذذذذذذذذي.
ولذذلذذقذذراءة دور كذذبذذيذذر فذذي تذذقذذويذذة
شخصية اإلنسان ،فيصبح قادرًا علذى
الحديث بالمجالس والقدرة على نقاش

اآلخرين في كل مجاالت الحياة .وفي
ميدان الذتذعذلذيذم ،تذعذمذل الذقذراءة فذي
التربية المعاصرة على توثيق الصّذلذة
بين التلميذ والكتاب ،وتذجذعذلذه يذقذبذل
عليه برغبة ،وتهيّئ الفرص المناسبة
له كي يكتسب الخبذرات الذمذتذنذوعذة،
وتكسذبذه أيضًذا ثذروة مذن الذكذلذمذات
والذذذذذذجذذذذذذمذذذذذذل والذذذذذذعذذذذذذبذذذذذذارات.
ومن فوائد القراءة أيضًا أنّها وسذيذلذة
الستثمار الذوقذت ،فذالذمذرء مذحذاسذب
على وقته ومسؤول عذنذه ،وسذيذسذأل
يوم القيامة عذن عذمذره فذيذمذا أفذنذاه،
وعن شبابه فيما أبذاله .وأنَّذهذا تذحذفذ
الوقت من ضياعه في االنشذغذال بذمذا
ليس به فائدة أو معصذيذة ت تذعذالذى،
وأنّذذهذذا وسذذيذذلذذة لذذتذذوسذذيذذع الذذمذذدارك
والقدرات؛ ّ
ألن الذمذرء حذيذن يذقذرأ،
يقرأ في اللغة وفي األدب والتذفذسذيذر
والفقه والعلوم المختلفذة ،ويذقذرأ فذي
علوم الذمذقذاصذد وعذلذوم الذوسذائذل،
ويقرأ فيما أُلِّف قدي ًما وحذديذثًذا ،فذهذذا
كلّه سذيذكذون سذبذبًذا لذتذوسذيذع عذقذلذه
ومذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذداركذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه.
فالقراءة حياة متكاملذة ،وذلذك ألنّذهذا
تؤثّر في كافة الذجذوانذب ،حذتّذى فذي
االقتصاد ،ولها دور عظيم فذي دعذم
الجانب االقتصادي لشريذحذة كذبذيذرة
من األفراد؛ إذ ّ
إن إقبال النّاس عليهذا
يشجّع الذمذطذابذع عذلذى الذعذمذل ،إلذى
جانب تحفيز دور النشر على البذحذث
عذذن الذ ُكذتَّذذاب الذذمذذوهذذوبذذيذذن والذذجذذدد،
وبالتالي النّهضة الشاملذة ،وتذحذسذيذن
األوضاع االقتصادية لذفذئذات كذبذيذرة
من النّاس ،إلى جذانذب إيذجذاد فذرص
عذذمذذل لذذلذذعذذاطذذلذذيذذن والذذبذذطذذالذذيذذن.
كما تع ّد القذراءة وسذيذلذة مذن وسذائذل
الترفيه عن النفس؛ حيث يمكن قضاء
األوقات الجذمذيذلذة فذي قذراءة بذعذض
الكتب الخفيفة ،والممتعة ،والّتي تقذدم
فائدة في الوقت ذاته ،وتساعد وبشكل
كذبذيذر عذلذى زيذادة اإلنذذتذاج األدبذذي؛ 4
وتحاف على الذوق العام والذلذمذسذات
األدبية الفنية الراقية في حياة البذشذر،
وتسمح لإلنسان بالتفريق بين الحذالل
والذذحذذرام والذذواجذذب وال ذ ُمذذسذذتذذحذذب
والذذذذذذذمذذذذذذذكذذذذذذذروه.
والذذذذذذذمذذذذذذذبذذذذذذذا

والذذكذذتذذاب ثذذقذذافذذة وتذذوجذذيذذه ،مذذعذذرفذذة
وتذذعذذلذذيذذم ،والذذمذذجذذتذذمذذع مسذذؤول عذذن
تدريب األبناء على صحبذة الذكذتذاب،
ألنه غذاء للذعذقذل ،وتذجذهذيذز مذكذتذبذة
زاخرة بالكتب المفيدة في كذ ّل مذنذزل
هي النّواة الحقيقية لتكوين جيل قارئ
يذذحذذبّ االسذذتذذزادة مذذن الذذكذذتذذب حذذيذذن
نضعها بين يديه ،لتكذون لذه مذرجذعًذا
عودهم
للبحث وال ّدراسة والتحصيل ،نُ ِّ
منذ نعومة أظفارهم المحافذظذة عذلذى
الكتاب ،وإعادته لمكانه المذخذصّذ ،
ألنّه المرشد الحاذق الّذي يعينهم على
حرية التفكير ،فيترجم أهداف طريذق

حياتهم بالبحث العلمي ،واالستكشاف
الذاتي ،بحقائق ملموسة مجسدة..
والثقافة تذكذون مذن الذكذتذاب وحذده،
وأزمة الفكر ال تكذون ّإال فذي غذيذبذة
الكتاب ،الكتاب هو الّذي يمنح الثقافذة
ويؤثّر في الذعذقذل الذتذأثذيذر الذمذنذشذود
وعذذلذذى اآلبذذاء واألمذذهذذات اسذذتذذغذذالل
رغبة األبناء في القراءة.
وبالمناسبة ،فإن معارا الكتاب هذي
عبارة عن موسم متكرّر من الثذقذافذة،
وهذا ما يد ّل على شذغذف األشذخذاص
بالقراءة ،وأنّه ألمر كبير أن يتّجه ك ّل

الكتاب والخبز والدواء..؟!

صناعة الكتاب فن وعلم وثقافة تتميز
بذذذهذذذا الشذذذعذذذوب بذذذعذذذضذذذهذذذا عذذذن
بعض،فالشعب الذي يذنذتذج الذمذعذرفذة
والشذذعذذب الذذذي يذذقذذرأ ال يذذجذذوع وال
يعرى .
ولذلك فقد غدا الكتاب لدى الكثير مذن
الشباب والمثقفين بهذه الدول كذلذقذمذة
الذذخذذبذذز وحذذبذذة الذذدواء ،ال يذذمذذكذذن
االستذغذنذاء عذنذه أبذدا،وقذد أتذيذح لذنذا
بذالذذجذزائذذر فذذرصذة الذمذذعذرا الذذذي
ننتظره بشغف كل سنة ،حذيذث نذرى
توافد خلقا كثيرا على أجنحته.
خاصة في يومه األخيذر ،وهذي دون
شذذك فذذرصذذة االخذذتذذيذذار واقذذتذذنذذاء مذذا
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يريدونه مذن الذكذتذب الذمذتذخذصذصذة
والعامة مع بعض التخفيضات..؟
غير أن هذا لم يكن السبب في تهافذت
الناس على الكتاب ،فقد كانت السذبذب
الذذرئذذيذذسذذي هذذو الذذعذذودة إلذذى الذذقذذراءة
واالهتمام بالمعرفة وتدعيم المكتذبذات
المنذزلذيذة بذكذتذب جذديذدة تذدعذم أهذل
االختصاص ،خاصة منهذم أصذحذاب
االخذذتذذصذذاصذذات األدبذذيذذة والذذديذذنذذيذذة
واالقتصادية! ..
الصالون الذي ننتظر كذقذراء وطذلذبذة
وأساتذة  ،مع الذعذودة إلذى الذمذدارس
والجامعات التي نعيشها حاليذا سذوف
يكون لذه دور فذي تذنذامذي الذقذراء ة
والمطالعة وتعزيز المعارف السابقة،
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أفراد المجتمع إلى معذرا الذكذتذاب،
ولكي يتم ّكن أ ّ
ي شعب من الذنذهذوا
والصعود ،يجب عذلذيذه أن يذتذطذ ّور،
وأن يذذزيذذد مذذن ثذذقذذافذذتذذه ،وأن يذذعذذتذذاد
القراءة حتّى تصبح القراءة لذديذه مذن
أساسيات الحياة ال يتم ّكن من الذعذيذش
من دونها ،و من وراء القصد.
عبد الحق حميش
1410019100

لكن الذي يعاب علذى الذمذعذرا هذو
قصر المدة حيث نذتذمذنذى أن تذطذول
مدته وتكثر ندواته وينزل ثمن كذتذبذه
ومعروضاته المختذلذفذة ،وهذذا حذتذى
يتمكن الكثير من طذالبذنذا وأسذاتذذتذنذا
وكذذل مشذذتذذغذذل بذذالذذكذذتذذاب أن يذذزور
الصالون ويتعرف عذلذى مذنذتذوجذاتذه
ويشذذتذذري ،ذلذذك ألن فذذي الذذطذذبذذعذذات
السابقة لم تتح للكثير زيارته! ..
غير هذا فإن الصذالذون كذمذا أسذلذفذنذا
أظهر مدى تعلق الجمهور الجزائذري
بالكتاب وبالمعرفذة ،وهذو مذا يذدعذو
مستقبال مطالبة الذحذكذومذة بضذرورة
تدعيم الذكذتذاب شذأنذه فذي ذلذك شذأن
المواد الغذائية األساسيذة ،فذال يذعذقذل
أبدا أن نذدعذم مذا يسذتذهذلذك فذي أيذام
ولذذحذذظذذات و يسذذتذذفذذيذذد مذذنذذه الذذغذذنذذي
والفقير ،وال ندعم ما هو دائذم ويذفذيذد
كل الناس وألجيال متعددة..؟
هناك أمال معذقذودة خذالل الصذالذون
الذذقذذادم حذذيذذث نذذرتذذقذذب أن تذذتذذحذذسذذن
ظذذروف االسذذتذذقذذبذذال وتذذطذذول مذذدة
العرا ،وأن يذكذون فذوق كذل ذلذك
سعرا منخفضا للكتاب ،حذتذى يذكذون
كالخبز في متناول كل النذاس وبذدون
5
استثناء ..؟
خليفة عقون
9111919109

سيال  .. 9109نقطة
جذب سحري لكل
المثقفين
«الشعب »تستطلع مجريات الطبعة
 94من الصالون الدولي للكتاب
بذذيذذن مذذثذذقذذف وقذذارئ ،أجذذمذذع كذذل
المراقبين لذلذشذأن الذثذقذافذي عذلذى أن
الطبعة  94لمعرا الجزائر الذدولذي
للكتاب تفوق في فعالذيذاتذه وبذرامذجذه
ومن حيث اإلقبال الجماهيري عذلذيذه
الطبعة السابقذة ،بذاإلضذافذة إلذى انذه
مثل أحد أهم مالمح المشهذد الذثذقذافذي
الجزائري والعذربذي وحذتذى الذدولذي
عذذذذذذذذلذذذذذذذذى مذذذذذذذذدار الذذذذذذذذعذذذذذذذذام.
حركية كبيرة شهدتها الطبعة  94من
معرا الجزائر الدولي للكتاب الذذي
استقطب مختلف الشرائح بذيذن زائذر
وراغب في المعرفة ومثذقذف يذبذحذث
عن هوايته ومذيذولذه وبذيذن سذيذاسذي
ومسؤول يعتبر سيال مرجعا ال يمكن
االستغناء عنه ،بل يطمح مذن خذاللذه
إلى توسيع مذهذامذه إلذى كذل واليذات
الوطن ليعرف مدى المقروئية وحذب
االطذذذالع خذذذاصذذذة مذذذع الذذذتذذذطذذذور
التكنولوجي والتسذارع الذذي يذحذدث
عذذذذذذذذذبذذذذذذذذذر الذذذذذذذذذعذذذذذذذذذالذذذذذذذذذم .
نااائااب رئااي ا الاامااجاال ا الشااعاابااي
الاااااوباااااناااااي ،بااااادرة فااااارخاااااي:
الااجاازائااري شااغااو بااالااقااراءة ..
وانشغاالت النااشاريان عالاى بااولاة
الااااااابااااااارلاااااااماااااااان قااااااارياااااااباااااااا

ثمنت بدرة فرخي ،نائب في المجلذس
الشعبي الوطني التذنذظذيذم والذتذرتذيذب
الكبيرين اللذين عذرفذهذمذا الذمذعذرا
الدولي للكتاب في طذبذعذتذه  94الذتذي
كانت محل إقبال الكثير مذن الذزوار،
العدد  ، 9ديسمبر 9109

ما يفسر مذدى اهذتذمذام الذجذزائذريذيذن
بالكتاب وشغفهم بالذقذراءة .وكشذفذت
فرخي ،على هامش تنقلها ،رفقة وفذد
من المجلذس الشذعذبذي الذوطذنذي إلذى
المعرا الدولي للكتاب (سيال) وبعد
االستماع إلى آراء بعذض الذنذاشذريذن
واألدباء ،خالل تواجدها بين أجذنذحذة
المعرا ،أين اطلعت خذاللذهذا عذلذى
أحدث الكتب وإصدارات دور النذشذر
المحلية والعربية والدولية ،انه سذيذتذم
نقل انشذغذاالتذهذم لذلذجذهذات الذمذعذنذيذة
السيما فذيذمذا يذخذ تذوسذيذع فضذاء
المعرا ،وكذا تمذديذد فذتذرة إقذامذتذه
إلى جانب فكرة تعميذم االنذتذقذال إلذى
الكتاب االلذكذتذرونذي الذذي اسذتذطذاع
االستحواذ على فئة كبيرة من الذقذراء
والمطالعين والباحثين ،رغم محذاولذة
الناشريذن تذحذسذيذن مذظذهذر الذكذتذاب
ونوعية الورق ،وكثرة األلوان ،ومذع
ذلك ال يزال اإلقبال عليه يتراجع فذي
السذنذذوات األخذذيذذرة ،األمذذر الذذي قذذد
يجعل الناشرين مسذتذقذبذال يذعذتذمذدون
عذذلذذى الذذنذذشذذر اإللذذكذذتذذرونذذي وحذذده.
وأكدت فرخي خالل زيارتها لذجذنذا
«الشذذعذذب »أن هذذذا الذذعذذنذذوان يذذبذذقذذى
مدرسة إعالميذة وتذاريذخذيذة يذنذبذغذي
الذذذذرجذذذذوع إلذذذذيذذذذهذذذذا دائذذذذمذذذذا .
وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي:
المعرض الدولي للكتااب مارجاع كال
الاااااااااااااجااااااااااااازائاااااااااااااريااااااااااااايااااااااااااان
استحسنت وزيذرة الذثذقذافذة السذابذقذة،
ناديذة لذعذبذيذدي ،فذي زيذارة قصذيذرة
لمعرا الجزائر الدولي للكتذاب فذي
طبعته  94الترتيب والتنظيم المذحذكذم
للصالون الذي انعكذس إيذجذابذا عذلذى
الذذعذذارضذذيذذن وحذذتذذى الذذزوار الذذذيذذن
اخذذتذذاروا األجذذنذذحذذة الذذتذذي تذذمذذثذذل
اهتماماتهم وتعكس تطلعاتهم الثقافية،
مؤكدة أن المعرا يعتبر مرجع كذل
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الجزائريين الذي ال يمكن االسذتذغذنذاء
.
عذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه
بخصوص موقع سيال ،قالت الوزيرة
السابقة« :حبذا لو تم تغذيذيذر الذمذكذان
لكن يبقى الحنيذن يذجذسذد دائذمذا مذن
خالل ذات المكان الذذي بذإمذكذانذه أن
يكون مذركذزا وانذطذالقذة لذمذعذارا
أخرى مشذابذهذة فذي واليذات أخذرى
للوقوف عند مقروئيذة الذكذتذاب عذبذر
الذذذذذذذذذذذذذذوطذذذذذذذذذذذذذذن.
ربذذذذذذذذذذذذذذوع
وما ميز الطذبذعذة لذهذذه السذنذة قذالذت
لعبيدي ،هي الزيارة الخاصة لذجذنذا
«الشعب «الذي يحمل صذور تذ ّوثذق
تاريخ الجزائر ومشوار الجريدة مذنذذ
تأسيسها ،متمنية النجا لهذا العذنذوان
الذي يمثل جزءا من تاريخ الجزائر .
الااااكاااااتاااابااااة زهااااور أوناااايااااسااااي:
سيال  9109رفع التحدي وأثابات أن
الاااااااااجااااااااازائاااااااااار واقااااااااافااااااااااة

وصفت الكاتذبذة والذوزيذرة السذابذقذة،
زهور ونيسي ،مذعذرا الذجذزائذري
الدولي لذلذكذتذاب فذي طذبذعذتذه  94بـ
«الذذجذذمذذيذذل والذذرائذذع »رغذذم الذذظذذرف
الصعب الذي تم ّر به البالد ،غيذر أن
القائمين على هذه التظذاهذرة نذجذحذوا
في رفع التحدي بدليل الذعذدد الذهذائذل
من دور النشر التي عرفت مشذاركذة
 0111دار نشر ،من بينها  921دار
نشذذر جذذزائذذريذذة ،و 191دار نشذذر
عربية و 412دار نشر أجنبية ،وهذو
ما يؤكد في كل مرّة أن الجزائر تبقى
.
واقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة
بخصوص إصدارها الذجذديذد كشذفذت
صذذاحذذبذذة «الذذرصذذيذذف الذذنذذائذذم »لذذدى 6
توقعيها كتابها الذجذديذد أن إصذدارهذا
الجديد يضم مجموعة من مذذكذراتذهذا
في شكل مقاالت ومحاضرات ،الذتذي
ألقتها في شتى المناسبات والمواقف،

إضذذافذذة إلذذى شذذهذذادات قذذالذذتذذهذذا فذذي
شخصيات عذرفذتذهذا واحذتذكذت بذهذا،
وكذا بعض الشهادات التي قيلت فيذهذا
من قبل أقالم وشخصذيذات مذخذتذلذفذة،
طيلة مسارها النضالي والسياسي من
ثورة التحرير إلى الذوزارة ومذجذلذس
األمة في السياسة والكتابة إلى جذانذب
بعذض الذقذصذائذد الذتذي كذتذبذتذهذا ولذم
تنشذرهذا وفذيذهذا الذقذلذيذل مذن الشذعذر
والذذذذكذذذذثذذذذيذذذذر مذذذذن الذذذذمذذذذشذذذذاعذذذذر.
كمال عباا بااحاأ وأكاادياماي مان
الصاااااااحاااااااراء الاااااااغااااااارباااااااياااااااة:
ماحاطااة لاالاتاافااعال والاتا ااماان مااع
الشاااااااااعاااااااااب الصاااااااااحاااااااااراوي
أكد الباحث واألكاديمي الصحذراوي،
كمال عباس ،أن الذمذعذرا الذدولذي
للكتاب فذي طذبذعذتذه  ، 94كذان فذي
المستوى بدليل اإلقذبذال الذواسذع مذن
قبل الذجذمذهذور عذلذى مذخذتذلذف دور
النشر وتفاعله مع مختلف الفذعذالذيذات
التي تم تذنذظذيذمذهذا ،أيذام الذمذعذرا،
السيما في جنا جمهورية الصحذراء
الغربية ،والذي عرف إقباال مذنذقذطذع
النظير من قبل الجمهذور الذجذزائذري
الذي تفاعل مع القضية الصذحذراويذة
بشكل ملفت لالنتباه ،كما ث ّمن عذبذاس
الموقف التضامني الجزائري الواسذع
لذذلذذقذذضذذيذذة الصذذحذذراويذذة مذذن طذذرف
مختلف األوساط الرسمية والشذعذبذيذة
الذذذذذذذذذذذذذذذذجذذذذذذذذذذذذذذذذزائذذذذذذذذذذذذذذذذريذذذذذذذذذذذذذذذذة.
عذذن جذذديذذد إصذذدارات الذذجذذمذذهذذوريذذة
الذعذربذذيذة الصذحذراويذذة فذذي الذطذذبذعذذة
الرابعذة والذعذشذريذن ،مذن الصذالذون
الذذدولذذي لذذلذذكذذتذذاب ،قذذال عذذبذذاس ،إن
الجمهورية الصحراوية شذاركذت فذي
سيال  9102من خالل وزارة الثذقذافذة
الصحراويذة ودار الرمذتذان راصذد،
بذذذعذذذدد مذذذن الذذذعذذذنذذذاويذذذن لذذذكذذذتذذذاب
وأدبذذاء صذذحذذراويذذيذذن ،تذذتذذنذذاول فذذي
العدد  ، 9ديسمبر 9109

مجملهذا كذفذا الشذعذب الصذحذراوي
ومسذذذذيذذذذرتذذذذه الذذذذطذذذذويذذذذلذذذذة فذذذذي
جذذوانذذبذذهذذا الذذتذذاريذذخذذيذذة ،الذذثذذقذذافذذيذذة
والسياسية والحقوقية واألدبذيذة ،ضذد
االسذذتذذعذذمذذار االسذذبذذانذذي واالحذذتذذالل
.
الذذذذذذذذذذذذذمذذذذذذذذذذذذذغذذذذذذذذذذذذذربذذذذذذذذذذذذذي
لاايااديااا رود ،كاااتاابااة هااولاانااديااة:
محطة استقطاب الاماثاقافايان الاعارب
واألجااااااااااااااااااااااااااااااااااناااااااااااااااااااااااااااااااااب
قالت ليديا رود ،كذاتذبذة هذولذنذديذة أن
الذذمذذعذذرا الذذدولذذي لذذلذذكذذتذذاب فذذي
طبعته  94نقطة استذقذطذاب الذزوار
مذذن مذذخذذتذذلذذف الذذفذذئذذات الذذعذذمذذريذذة
واالجتماعية التي توافدت بقوة ،طيلذة
أيذذام الذذمذذعذذرا ،وهذذو األمذذر الذذذي
أبذذهذذرهذذا ،كذذمذذا شذبّذذهذذت رود ،سذذيذذال
 ،9102بذالذذنذذافذذذة الذذتذذي يذذطذذل مذذنذذهذذا
الكاتب الجزائري على الخارج وعبر
الذذبذذاب الذذذي يذذدخذذل مذذنذذه الذذقذذراء
الذجذزائذريذون لذيذتذجذولذذوا فذي أروقذذة
الكتب العربية واألجذنذبذيذة ،كذمذا أنذه
فذذرصذذة لذذاللذذتذذقذذاء بذذكذذتذذب عذذربذذيذذة
وأوروبذذيذذة وأمذذريذذكذذة وإفذذريذذقذذيذذة.
لم تخف رود إعجابها بالتنوع الثقافذي
الذي طبع المعرا من خذالل الذعذدد
المعتبر لدور الذنذشذر الذمذشذاركذة فذي
هذه التظاهرة الثقافية التي مكنتها مذن
التعرف واالحتكاك مع عدة كتاب من
طينة الكبار وأصحاب الخبرة لتمتزج
االفكار والثقافات التي تذنذتذهذي عذلذى
شذذذكذذذل أشذذذعذذذار وكذذذتذذذب قذذذيذذذمذذذة.
أضذذافذذت أن الذذجذذزائذذر طذذوال أيذذام
معرضها الدولي للكتاب تحولذت إلذى
نقطة جذب سحري لعشرات المثقفيذن
الذعذرب واألجذذانذب الذذيذذن يذطذرقذذون
أبوابها ويعمذرون فذيذه دون دعذوات
رسمية الفتات بدورها إلى الجذمذهذور
الذذكذذبذذيذذر الذذتذذي تذذوافذذد طذذيذذلذذة أيذذام
.
الذذذذذذذذذذذذذذذذمذذذذذذذذذذذذذذذذعذذذذذذذذذذذذذذذذرا
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باحأ في األغنية الشعاباياة والشاعار
الملحون ،عبد القاادر بان دعامااش:
عنوان للترتيب المحكم لالاتاظااهارات
الااااااااااااثااااااااااااقااااااااااااافاااااااااااايااااااااااااة
استحسن الباحث في مذجذال األغذنذيذة
الشعبية والملحذون ،عذبذد الذقذادر بذن
دعماش ،التنظيم الذي عرفته الطبذعذة
 94لمعرا الكتاب الذدولذي ،وعذلذى
جذمذذيذذع األصذعذذدة ،سذذواء مذذن حذذيذذث
العارضون أو الذزوار الذذيذن ثذ ّمذنذوا
التظاهرة التي تذعذتذبذر نذقذطذة إلذتذقذاء
المثقفين من مذخذتذلذف دول الذعذالذم .
دعا الفنان عبر مذنذبذر «الشذعذب »أن
تكون التفاتة للفنانين وهم أحذيذاء مذن
أجل تحسين وضعهم االجتماعي قذبذل
أن توافيهذم الذمذنذيذة ،كذمذا حذدث مذع
الكثيرين ،مشيرا بشأن إصداراتذه أن
له إصذداريذن يذتذعذلّذق األول بذكذتذاب
«سيدي لذخذضذر بذن خذلذوف ،أمذيذر
شعراء الملحون» ،ومحمد الذبذاجذي..
«المقنين الزيذن »أو صذرخذة الشذيذخ
محمد الباجي ».
عزيز  .ب
9109100101
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"الجزائر تقرأ " :ماباادرات
علاى الشاباكاة الاعاناكاباوتاياة
للتحفيز على القراءة

تطورت هذه المبادرات واسذتذحذدثذت
وسذذائذذط ووسذذائذذل اخذذرى لذذتذذشذذجذذيذذع
القراءة في الجزائر على غرار موقذع
"الجزائذر تذقذرأ" لذقذادة زاوي الذذي
انشذذذأ دار لذذذلذذذنذذذشذذذر بذذذنذذذفذذذس اسذذذم
صفحته علذى الذنذت وهذي حذاضذرة
االن في فعاليات الذطذبذعذة ال 99مذن
صالون الجزائر الدولذي لذلذكذتذاب و
تتميز دار النشر "الجزائر تقرأ" عذن
دور الذذنذذشذذر الذذتذذقذذلذذيذذديذذة بذذتذذواصذذلذذهذذا
مع القارئ ومعرفة رغباته مسبقا .

مذذن الذذجذذزائذذري و تذذكذذريذذس تذذلذذك
الذذفذذضذذاءات لذذتذذزويذذده بذذاألخذذبذذار و
الذذذذمذذذذعذذذذلذذذذومذذذذات عذذذذن عذذذذالذذذذم
الكتاب والنشر.

وقبل اطالق مشذروع دار نشذر قذام
صذذذاحذذذب صذذذفذذذحذذذة "الذذذجذذذزائذذذر
تقرا"بمبذادرة اخذرى مذنذهذا تذنذظذيذم
مبادرة للذقذراءة الذجذمذاعذيّذة بذحذديذقذة
الحامة في ماي .9105

انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل
االجذذذذذذتذذذذذذمذذذذذذاعذذذذذذي مذذذذذذبذذذذذذادرات
شبانيذة "الذجذزائذر تذقذرأ "تذدعذو إلذى
التشجيع على الذقذراءة فذي الذجذزائذر
وتسعى من خالل نشاطات أصحابذهذا
من كتاب و مدونين عبر صذفذحذاتذهذم
على الفايسبوك إلى تقذريذب الذكذتذاب

وعرفت هذه المبادرات تجاوبا كبيذرا
من قبل متصفحي تلذك الذمذواقذع أدى
إلى تذبذنذي فذكذرة الذقذراءة مذن قذبذل
مجموعات من الشباب مذن مذخذتذلذف
الواليات بادرت بدورها إلذى انشذاء
فضاءات افتراضية لتشجيع القراءة و
إيصذذذال الذذذكذذذتذذذاب لذذذلذذذقذذذارئ مذذذن
خالل مواقع حولذت إلذى" فضذاءات
مكتبية افتذراضذيذة" تذحذفذز مذخذتذلذف
فئات المجتمذع دون اسذتذثذنذاء عذلذى
القراءة و اقتناء الكتب كما تعمل على
مساعدة الطلبة في الوصول إلى كتب
ومراجع تعليمية.
العدد  ، 9ديسمبر 9109

وكذذذذان قذذذذادة زاوي -صذذذذاحذذذذب
مذذد ّونذذة "قذذرأت لذذك" قذذد صذذر "
الفائزة بجائزة أفضل مد ّونذة ثذقذافذيذة
جزائريذة لذعذام - 9109بذخذصذوص
مشذروع الذذقذذراءة الذذجذمذذاعذذيذذة قذذائذذال
"عندما فذ ّكذرنذا فذي تذنذظذيذم مذبذادرة
للقراءة الذجذمذاعذيّذة بذحذديذقذة الذحذامذة
بالجزائر العاصمة داهذمذتذنذا بذعذض
المخاوف من عزوف المواطنين لكذن
حضذذر الذذكذذثذذيذذرون مذذن مذذخذذتذذلذذف
مناطق الوطن".

ملف

ويذذؤكذذد هذذذا الذذتذذصذذريذذح فذذي الذذواقذذع
"التفاف "الشباب حول كل المبادرات
االيجابية المذتذداولذة عذلذى صذفذحذات
وسائل التواصل االجتمذاعذي حسذب
ما جاء في تعذلذيذقذات الذمذتذصذفذحذيذن
لمواقع تشذجذيذع الذقذراءة و الن هذذه
الذذذمذذذبذذذادرات تذذذحذذذمذذذل حسذذذبذذذهذذذم "
مشاريع ثقافية حقيقذيذة" تذهذدف إلذى
رفع مستوى والوعي و الثذقذافذة عذنذد
الجزائري".

ويذذعذذد مشذذروع "مذذكذذتذذبذذة فذذي كذذل
شذذارع" الذذذي انذذطذذلذذق مذذن مذذديذذنذذة
مروانة بباتنة بفضل الشابيذن امذيذن
(طذالذب فذي الذطذب) وحسذن (بذذدون
عذذذمذذذل ) شذذذكذذذل آخذذذر لذذذبذذذعذذذث
القراءة ضمن المبادرات الملذمذوسذة
التي لقيت صدى عمذيذقذا فذي اوسذاط
الشباب بدليل انتشار فذكذرة "مذكذتذبذة
في كل شارع الذتذي وضذعذت تذحذت
شعار" ضع كتابا ً وخذ آخذر مذكذانذه"
في العديد من المدن لجذعذل الذقذراءة
سلوكا ً يومياً.
وتمكن شباب مذن فذرجذيذوة بذواليذة
ميلة و بسكذرة و بذجذايذة و جذلذفذة و
سعيدة من إيجاد فضاءات الحتضذان
الذذكذذتذذاب خذذارج األمذذاكذذن الذذتذذقذذلذذيذذديذذة
مسذتذذغذلذذيذذن السذذاحذات الذذعذمذذومذيذذة و
الذذحذذدائذذق بذذعذذد ان تذذحذذصذذلذذوا عذذلذذى
مذن الذجذهذات الذمذعذنذيذة
التذراخذيذ
إلقامة مكتبات عذلذى شذكذل خذزائذن
ذات واجهات زجاجية تسمح للذقذارئ
من رؤية محذتذويذاتذهذا  .كذمذا يذمذكذن
للقراء اخذ الكتب و الذمذسذاهذمذة فذي
اثذذذذراء الذذذذمذذذذكذذذذتذذذذبذذذذة بذذذذكذذذذتذذذذب
0
يمتلكونها .وتجسدت هذذه الذمذسذاعذي
فذذي اشذذكذذال عذذدة مذذنذذهذذا مذذبذذادرة م
مجموعة " معمل القذراء" الذمذكذونذة
من كذتذاب و شذعذراء و صذحذافذيذيذن
يجمعهم حب الكتاب

و يسعى المشروع الذي انذطذلذق فذي
 9105كما أوضحت خديذجذة شذويذط
عضو في المجموعة التشذجذيذع عذلذى
القراء العامة أمام الجمهور
تقدم هذه المجموعة المذتذواجذدة عذلذى
الشبكة العنكبوتيذة قذراءات لذمذقذاطذع
كتاب جزائرييذن وعذالذمذيذيذن خذالل
ملتقيات الذقذراءة الذتذي تذنذظذمذهذا فذي
اطذذار تذذظذذاهذذرات ثذذقذذافذذيذذة مذذثذذل
الذذمذذهذذرجذذان الذذذثذذقذذافذذي األوروبذذذي
بالجزائر و المهرجان الدولي للشريط
المرسوم .
و تبقى هذه الذمذبذادرات الذتذي لذقذيذت
تجاوبا كبيرا خاصة من قبل الشذبذاب
غذذيذذر كذذافذذيذذة لذذوحذذدهذذا فذذي اعذذادة
االعذذتذذبذذار لذذلذذقذذراءة حسذذب خذذبذذراء
التربية في الذجذزائذر مشذيذريذن الذى
تراجع القراءة في الجزائر بناء عذلذى
الذذدراسذذات الذذتذذي اعذذدت فذذي اطذذار
ابذذحذذاث جذذامذذعذذيذذة فذذي ظذذل غذذيذذاب
لإلحصائيات و األرقام الرسميذة عذن
القذراءة و الذمذقذروئذيذة مذتذحذسذريذن
لنق المكتبات المدرسية و مكذتذبذات
المطالعذة الذعذمذومذيذة عذلذى مسذتذوى
البلديات واالحياء التي هذي األسذاس
في توطيد عالقة ود بذيذن الذتذلذمذيذذ و
الكتاب في سن مبكر كما أكدوا.
9107100119

شريحة األطفال ،وإعادة االعتبار لها
لذذدى جذذيذذل الذذيذذوم بسذذبذذب وسذذائذذل
التواصل االجتماعي والتذكذنذولذوجذيذا.
وقد اعتمدت هذه ال ّدورة من تظذاهذرة
القراءة التفاعلية علذى عذدة مذحذاور،
في مقدمتها تحديد الخذطذوات لذتذكذون
قذذارئذذا بذذامذذتذذيذذاز ،واخذذتذذيذذار الذذوقذذت
المناسب للذقذراءة ،وكذيذفذيذة صذنذاعذة
وقت للقراءة ،فضال عن تنظيذم وقذت
لتجنب إحداث قطيعة مرة أخرى مذع
القراءة ،وهو ما لقي تذرحذيذبذا كذبذيذرا
من قبل األولياء ،الذين طذالذمذا أبذدوا
تذذخذ ّوفذذهذذم مذذن تذذوجذذه أبذذنذذائذذهذذم نذذحذذو
األلعاب اإللكذتذرونذيذة واالفذتذراضذيذة
الخطيرة ،خاصّة وسط األطفال دون
سن ال  ،05وهو غالبا ما تسبّذب فذي
تدهور المستوى الدراسي والتعلذيذمذي
لذذذذذذذذذذذذذذبذذذذذذذذذذذذذذعذذذذذذذذذذذذذذضذذذذذذذذذذذذذذهذذذذذذذذذذذذذذم.
و أضاف القائمون على ّ
أن الجذمذعذيذة
تسعى إلى تنمية فكر الطّفل وإبداعذه،
وتنمية قدراته فذي فصذاحذة الذلّذسذان،
خاصّة في مجال اللغة العربذيذة ،وقذد
استطاعت الجمعية بجدارة تذحذضذيذر
أطفال شذاركذوا فذي مسذابذقذة تذحذدي
القراءة العربذي وهذذا لذوحذده إنذجذاز
كبير..

ملف

بالحديقذة عذمذومذيذة الذكذائذنذة بذبذلذديذة
اوالديعيش.
وحسب رئيس الجمعية طفذلذي يذقذراء
عادل زغيمي النهار فان الذمذشذروع
يسمح للطفل بالتعلم والمطالعذة عذلذى
يد مشرفين مؤهذلذيذن يذعذمذلذون عذلذى
تذذدريذذبذذه ومذذتذذابذذعذذتذذه خذذارج مسذذار
الدراسي.
وهذا بذمذسذاهذمذة مذكذتذبذة الذمذطذالذعذة
العمومية المتواجدة على مستوى كذل
بلدية.
كما كشف هذا األخير أن طفل يتمكذن
من خاللها من التعرف عذلذى أسذرار
القراءة وحب المطالعة وغرس الذقذيذم
الوطنية واألخالقية.

أسماء ي
9109 1 191 99

إبالق مشروع القراءة
التفاعلية في موسمه الجديد
جمعية شباب وهران
الثقافية
أنهت جمعية شبذاب وهذران الذثذقذافذيذة
تحضيراتها الخاصة بمشروع القراءة
التفاعلية في موسمه الذجذديذد ،والذذي
يهدف إلى تشجذيذع الذمذطذالذعذة وسذط
العدد  ، 9ديسمبر 9109

بالفيديو ..جمعية “بفلي
يقرأ” تطلق مشروعا وبنيا
لتفعيل عملية القراءة
بالبليدة
اطلقت جمعية “طفلي يقرأ” بذالذبذلذيذدة
مشروع وطني لتفعيل عملية الذقذراءة

حيث سيكون هذا المذشذروع لذلذقذراءة
مدعما لالسرة الجزائرية والذمذدرسذة
فيكمل بناء الطفل من خذالل الذقذراءة
ليصبح فردا واعيا وقائدا في المجتمع
مستقبال حسب هذا االخير.
عادل عبا

9109114101
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ملف

نعيمة كبير تمثّل الجزائر في برنامج تحدّي القراءة العربي
تمثّل الطالبة نعيمة كبير الجزائذر فذي
برنامج تحدي القراءة الذعذربذي الذذي
يذذذذذنذذذذذطذذذذذلذذذذذق يذذذذذوم الذذذذذجذذذذذمذذذذذعذذذذذة
المقبل باإلمارات المتحدة ،بمذشذاركذة
 06طالبا وطالبة .وكشذفذت مذؤسذسذة
مبادرات محمد بن راشذد آل مذكذتذوم
العالمية ،أنه سيذتذم نذقذل الذتذصذفذيذات
النهائية ،على مستذوى أوائذل تذحذدي
الذذذذقذذذذراءة
الذذذعذذذربذذذي
فذذذذذذذذذذذذذذذذذي
أوطانهذم،
من خذالل
بذذذرنذذذامذذذج
تلفزيذونذي
تذذثذذقذذيذذفذذي،
يسذذذتذذذمذذذر
على مدار
 8أسذذابذذيذذع ،ويذذخذذوا فذذيذذه أبذذطذذال
الذذتذذحذذدي عذذدة مذذنذذافسذذات وتذذحذذديذذات
مذذذذذعذذذذذرفذذذذذيذذذذذة وشذذذذذخذذذذذصذذذذذيذذذذذة.
يتض ّمن شكل تحدي القراءة الذجذديذد،
الذمذذتذذمذذثذل فذذي بذرنذذامذذج تذلذذفذذزيذذونذذي،
منافسات تسلط الضوء على قذدراتذهذم
وتقدمهم نجوما ونماذج شبابية ملهمذة
في الوطن الذعذربذي ،وتذخذتذبذر حذجذم
االستفادة مذن قذراءاتذهذم عذلذى مذدار
الذذعذذام ،وكذذيذذفذذيذذة تذذطذذويذذع تذذجذذربذذتذذهذذم
القرائية واسذتذغذاللذهذا فذي تذجذربذتذهذم
الذحذيذاتذذيذة ،وتذطذذويذر قذدرتذذهذم عذلذذى
التحليل والتفكير .وبعد  8أسابيذع مذن
التنافس ،سيذتذم تذتذويذج بذطذل تذحذدي
القراءة العربي على مستذوى الذوطذن
العربي بذجذائذزة تصذل قذيذمذتذهذا إلذى
نصذذف مذذلذذذيذذون درهذذم إمذذاراتذذذي.
وكانت مؤسسة مبذادرات مذحذمذد بذن
راشد آل مكتوم العذالذمذيذة قذد قذررت
تحويل التصفيات النذهذائذيذة الذخذاصذة
العدد  ، 9ديسمبر 9109

باختيار بطل تحدي القراءة الذعذربذي،
فذذي دورتذذه الذذرابذذعذذة ،إلذذى بذذرنذذامذذج
تلفزيوني شبيه بتلفزيون الواقع يُذبذث
على مدى ثماني حلقات ،بواقع حلذقذة
أسبوعيا ،بحيث يذتذسذنذى لذلذجذمذهذور
متابعة أداء الطلبة ال ،06المذتذوجذيذن
أوائل تحدي الذقذراءة الذعذربذي عذلذى
مستوى أوطانهم ،من خذالل سذلذسذلذة

مذذن الذذتذذحذذديذذات واالخذذتذذبذذارات الذذتذذي
يخوضونها ،والمص ّممة وفق معايذيذر
وآليات علميذة وتذربذويذة وشذخذصذيذة
سلوكية ،تهدف إلى قذيذاس تذطذورهذم
التدريجي ،خاصة من حيث قذدراتذهذم
على استعراا قراءاتهم الذمذتذنذوعذة
أو التعبير عن أفكارهم وآرائهذم إزاء
تذجذارب مذذعذرفذيذة بذعذيذنذذهذا .وسذذوف
يذذرافذذق أبذذطذذال الذذتذذحذذدي مذذو ّجذذهذذون
مختصون لتحضيريهم للمهام الموكلة
إليهم قبل مثولهم أمام لجنة الذتذحذكذيذم.
ويشارك في نذهذائذيذات الذتذحذدي 06
طذذذذذالذذذذذبذذذذذا ً وطذذذذذالذذذذذبذذذذذة ،وإلذذذذذى
جانب الجزائرية نذعذيذمذة كذبذيذر نذجذد
أيضا :مذزنذة نذجذيذب (اإلمذارات) أم
النصري مامين (مذوريذتذانذيذا) ،وآيذة
نور الذديذن (تذونذس) ،وهذديذل أنذور
الزبير (السودان) ،وشيذمذاء قذحذطذان
أحمد قزاقزة (األردن) ،وفهد شذجذاع
الذحذذابذذوط وجذذمذذانذة سذذعذيذذد الذمذذالذذكذذي

(السذذعذذوديذذة) ،وفذذاطذذمذذة الذذزهذذراء
(المغرب) ،ورنيم سذمذيذر حذمذودة –
وزارة الذذتذذربذذيذذة ،والشذذيذذمذذاء عذذلذذي
بسيوني – األزهر الشريف (مصر)،
وعذبذدالذعذزيذز الذخذالذدي (الذكذويذت)،
وسذذمذذيذذة بذذنذذت سذذامذذي الذذمذذفذذرجذذيذذة
(سلطنة عذمذان) ،وعذمذر الذمذعذايذطذة
(فذذلذذسذذطذذيذذن) ،وبشذذرى عذذبذذدالذذمذذجذذيذذد
أسيري (البذحذريذن) ،ولذبذنذى حذمذيذدة
جمال ناصر (لبنذان) .وشذهذد تذحذدي
القراءة العربذي فذي دورتذه الذرابذعذة
مشاركة قياسية بلغت أكثر من 01.5
مليون طالب وطذالذبذة مذن  42دولذة
وأكثر من  69ألذف مذدرسذة ،تذحذت
إشراف  001ألف مدرس ومذدرسذة،
علما ً بأن التذحذدي مذنذذ إطذالقذه قذبذل
أربع سنوات استقطب أكذثذر مذن 11
مليون طالب وطالبة ضذمذن ظذاهذرة
متنذامذيذة سذاهذمذت فذي خذلذق حذراك
شذذبذذابذذي مذذعذذرفذذي عذذلذذى مسذذتذذوى
المنظومة التعليمية في عدد كبير مذن
الذذدول الذذعذذربذذيذذة وسذذط دعذذم أسذذري
ومذذجذذتذذمذذعذذي الفذذت .لذذلذذتذذذكذذيذذر ،كذذان
الطفل الجزائري محمد عبد فذر
جلود ،قذد فذاز بذالذمذركذز األول فذي
أولذذذى دورات «تذذذحذذذدي الذذذقذذذراءة
العربي »سنة  .9106وكذان مذحذمذد
جلود (الذي كذان عذمذره حذيذنذذاك 7
سنوات) قد قام بقراءة وتلخذيذ 51
كتابا ،متفوقذا بذذلذك عذلذى أكذثذر مذن
 601آالف طالب وطالبة شاركوا في
الذذتذذحذذدي عذذلذذى مسذذتذذوى الذذجذذزائذذر،
وخاضوا ثالث مراحل من التصفيات
الوطنية ،كما تفوق على المذشذاركذيذن
العرب في المرحلة النهائية.

أسامة ــ إ
9109 1 19 1 91

01

اإلقتصاد
االقتصادي الجزائري هو اقذتذصذاد ريذعذي مذبذنذي عذلذى
عائدات النفط ،فاإلنفاق الحكومي هو مذحذرك االقذتذصذاد
عذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذامذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة".
بصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة
وينتظر أن يصاحب انكماش معدالت النمو في الجزائر،
تواصل السنوات المالية العجاف ،بسبب تواصل تذهذاوي
عائدات النفط وتسارع تآكل احتياطي الذبذالد مذن الذعذمذلذة
الصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة.
ويعتبر الخبير المالي فرحات عذلذي أن "مذرور الذجذزائذر
بأزمة مالية حادة وارد ،إن لم نذقذل إنذه مذؤكذد .فذالذمذيذزان
التجاري للجزائر في الثالثي األول من السنة الحالية سجل
عجزاً فذاق  4مذلذيذارات دوالر ،حسذب أرقذام الذجذمذارك
الجزائرية ،بسبب تراجع عذائذدات الذنذفذط مذقذابذل ارتذفذاع
الواردات بعد تحرير االسذتذيذراد مذطذلذع السذنذة الذحذالذيذة.
ما يعني توجه الحكومة نحو االحتياطي لذلذصذرف مذجذددا
وامتصاص العجذز ،دون أن نذنذسذى أن عذجذز الذخذزيذنذة
الذذذذعذذذذمذذذذومذذذذيذذذذة سذذذذيذذذذبذذذذلذذذذ  14مذذذذلذذذذيذذذذار دوالر"…
وتشير توقعات الحكومة إلى اسذتذمذرار تذآكذل احذتذيذاطذات
الصرف بالعملة الصعبة خالل عام  ،9102لتتدحرج إلذى
 72.7مليار دوالر عند نهاية السنة الحالية ،ثم  76مذلذيذاراً
في  ،9191ثم إلى  11.8ملياراً نهاية  ،9190رغذم أنذهذا
أرقام تبدو بعيدة عن الواقع بحكم سرعة التآكل التي كانذت
الذذذذذذذذذذذمذذذذذذذذذذذتذذذذذذذذذذذوقذذذذذذذذذذذع.
مذذذذذذذذذذذن
أعذذذذذذذذذذذلذذذذذذذذذذذى
وتل ّخ األرقام التي توقّعتها الحكومة الجزائرية ،المتعلقة
باحتياطي البالد مذن الذنذقذد األجذنذبذي ،امذتذداد الذوضذعذيذة
الذحذرجذة القذتذصذاد الذدولذة الذعذضذو فذذي مذنذظذمذة الذذدول
المصدرة للنفط (أوبك) للسنة الذحذالذيذة ،بذل وحذتذى خذالل
السنتين المقبلتين .إذ تشير التوقعات الرسميذة إلذى سذرعذة
تآكل احتياطذي الذعذمذلذة الصذعذبذة لذدى الذبذنذك الذمذركذزي
الذذجذذزائذذري ،مذذتذذعذذدي ذا ً الذذخذذطذذوط الذذحذذمذذراء مسذذتذذقذذب ذالً.
وكانت احتياطات الجزائر من النقد األجنبي عنذد مسذتذوى
 27.11مليار دوالر فذي نذهذايذة ديسذمذبذر .كذانذون األول
 ،9108وفق بيانات البنك المذركذزي الذجذزائذري ،وبذدأت
االحتياطات بالتراجع مذنذذ الذنذصذف الذثذانذي مذن ،9104
متأثرة بانخفاا أسعار النفط في السوق الدولذيذة ،لذتذنذهذي
بذذذلذذك  8سذذنذذوات مذذتذذتذذالذذيذذة مذذن االرتذذفذذاع ،إذ تذذخذذطذذت
00
االحتياطات  024مليار دوالر في نهاية .9101

توقعات بانكماش اقتصاد الجزائر
في المرحلة االنتقالية
تتقاطع توقعات العديد من المؤسسات المالذيذة فذي الذعذالذم،
حول انكماش االقذتذصذاد الذجذزائذري ،...أولذى الذتذوقذعذات
الذمذظذلذمذة ،حذمذلذهذا صذنذدوق الذنذذقذد الذدولذي ،الذذي تذنذبذذأ
بانكماش االقتصاد الجزائري هذه السنة ،متأثذرا بذتذواصذل
األزمة االقتصادية ،يضاف إليها امتداد األزمذة السذيذاسذيذة
الذذتذذي تذذعذذيذذشذذهذذا الذذجذذزائذذر مذذنذذذ  99فذذبذذرايذذر .شذذبذذاط.
وأعاد الصندوق ضبط تذوقذعذاتذه الذخذاصذة بذالذنذمذو لسذنذة
 ،9102حيث تحدث عن نسبة  ،%9.1مقابذل  %9.7فذي
تذذوقذذعذذات شذذهذذر أكذذتذذوبذذر .تشذذريذذن األول ،عذذلذذى أن
يذذذذنذذذذخذذذذفذذذذض الذذذذنذذذذمذذذذو إلذذذذى  %0.8سذذذذنذذذذة .9191
وحسب الصندوق ،فإن التضخم في الجزائر الذي ظل سنة
 9108محصوراً في حدود  ،%4.1سيرتذفذع إلذى %5.6
سذذذذذنذذذذذة  9102وإلذذذذذى  %6.7سذذذذذنذذذذذة .9191
وتتقاطع توقعات صندوق النقد المتشائمة مع تقرير مذركذز
األبحاث األميركي "كابيتال إكونوميكس" ،الذي أشار إلذى
دخول الجزائر في حالذة مذمذتذدة مذن عذدم االسذتذقذرار…
وتأتي هذه التقارير على الرغم من عدم إصذدار الذجذزائذر
لذذبذذيذذانذذات اقذذتذذصذذاديذذة كذذافذذيذذة ،وعذذدم وجذذود دالئذذل عذذلذذى
اضطراب إنتاج وتصدير النفط والغاز حتذى اآلن ،إال أن
المؤسسات البحثية والمالية رجّحت معاناة الجزائر لبعذض
الوقت بسبب تأثر اإلنفاق الرأسمالي للشركات هناك خالل
الذذذذذذذذذذذذذذحذذذذذذذذذذذذذذالذذذذذذذذذذذذذذيذذذذذذذذذذذذذذة.
الذذذذذذذذذذذذذذفذذذذذذذذذذذذذذتذذذذذذذذذذذذذذرة
وكانت الحكومة الجزائرية قد توقعت استقذرار الذنذمذو فذي
سنة  9102عند  %9.2عند إعدادها موازنة البالد لذلذسذنذة
الحالية ،وذلك بسبب تراجع اإلنفاق العام مذقذارنذة بذالسذنذة
الماضية.
ويرى الخبير االقتصادي والمستشار لدى الحكومة سذابذقذا ً
عبد الرحمان متبول ،أن "توقعات صندوق النقذد واقذعذيذة،
والدليل أن الحكومة الجزائرية التي تعودت على تضذخذيذم
مذذذذؤشذذذذراتذذذذهذذذذا ،بذذذذدت مذذذذتذذذذزنذذذذة هذذذذذه الذذذذمذذذذرة"….
ويضيف لـذ"الذعذربذي الذجذديذد" ،أن "تذراجذع الذنذمذو كذان
منتظراً ،بذعذيذداً عذن الذتذطذورات السذيذاسذيذة ،فذالذحذكذومذة
الجزائرية قلصت ميزانية التجذهذيذز بـذ %07فذي مذوازنذة
 ،9102ما يعني إنفاقا عاما أقل من السنذة الذمذاضذيذة ،أي
مشاريع تجهيزية واستذثذمذارات حذكذومذيذة أقذل ،وبذمذا أن
العدد  ، 9ديسمبر 9109

حمزة كحال
9109114109

اإلقتصاد

المؤسسات االقتصادية العمومية والخاصة على حافة اإلفال
تواجه المؤسسات االقتصادية الوطنذيذة ،الذعذمذومذيذة مذنذهذا
والخاصة على السواء ،وضعية مذالذيذة مذتذأزمذة تذجذعذلذهذا
تواجه مصيرا خطيرا في األسابيع واألشهر القليلة المقبلة،
قد تدفعها في نهاية المذطذاف إلذى إسذدال السذتذار وإعذالن
اإلفالس ،وبالتالي تكرار سيناريو سنوات التسعينات حذيذن
أحيل عشرات اآلالف من الذعذمذال بشذكذل إجذبذاري عذلذى
البطالة.
استمرار الوضع الحذالذي يذنذبذئ بذانذفذجذار عذلذى الصذعذيذد
االجتماعي ،مرده اتساع دائرة البطالة التي تفاقمت ،خذالل
السنوات القليلة الذمذاضذيذة ،حسذب الذمذؤشذرات الذرسذمذيذة
وأرقام الهيئات الدولية المتخصصة ،لتصل إلى قرابذة 09
في المائة وحوالي  95في المائة مذن الشذبذاب ،بذمذا فذيذهذم
المتخرجين من الجامعات والمعذاهذد والذمذحذصذلذيذن عذلذى
شهادات.
وبناء على ذلكّ ،
فإن العذديذد مذن الذمذؤسذسذات الذعذمذومذيذة
االقتصادية التي عادة ما كانت تستفيد مذن دعذم الذخذزيذنذة
العمومية لمواجهة تذابذعذات الذمذصذاريذف والذنذفذقذات ذات
العالقة بالمقام األول بأجور العمال ،على الرغم من كونهذا
مؤسسات اقتصادية ذات استقاللية ،من المفروا تحذقذيذق
األربا  ،فذيذمذا يذبذقذى حذالذة الذعذجذز السذمذة الذمذتذواصذلذة
والمشتركة بين جل المؤسذسذات الذعذمذومذيذة مذهذمذا كذانذت
قطاعات نشاطها.
وتذأتذذي هذذه الذذوضذعذذيذذة إثذر تذذخذلذذي الذذحذكذذومذذة عذذن هذذذه
المؤسسات ،داعية إلى ضرورة الذبذحذث عذن الذتذمذويذالت
الضرورية لتفادي اإلفالس ،أو غلق أبوابها ،على اعذتذبذار
ّ
أن الخزينة العمومية لن تغطي مستقبال العجز المسجل في
كل سنة من قبل هذه المؤسسات ،بسبب تذداعذيذات تذراجذع
مداخيلها بفعل استذقذرار أسذعذار الذبذتذرول فذي مسذتذويذات
متدنية ،تذجذعذل كذال مذن مذيذزان الذمذدفذوعذات والذمذيذزان
التجاري يسجالن عجزا سنويا.
وأحالت الحكومة ،تبعا لذلذظذروف الذحذالذيذة ،الذمذؤسذسذات
االقتصادية في القطاع العام إلى االعتماد على بذدائذل عذن
دعم الخزينة العمومية ،من خالل الذتذوجذه نذحذو خذيذارات
فتحت السلطات العمومية األبواب لذهذا ،عذلذى غذرار فذتذح
العدد  ، 9ديسمبر 9109

رأسمال المال عن طريق الدخول إلى البورصة ،أو عذبذر
اقترا عمليات للقروا السندية ،دون استبعاد التوجه إلى
تمويالت خارجية ضمن قروا يستفيد مذنذهذا هذذا الذنذوع
من المؤسسات.

وتعتبر هذه الوضعية السمة المشتركة بين كل من مؤسسذة
سونالغاز ،التي تتجه لذلذحذصذول عذلذى قذروا خذارجذيذة
لمواجهة الوضع ،ومركب الحجار ،والشذركذات الذوطذنذيذة
إلنتاج األجهزة الكهرومنزلية ،والشركة الوطنية للسيارات
الصناعية "أس أن في إي" التي تعانذي مذديذونذيذة كذبذيذرة،
تشكل عبئا ثقيال على كاهل الدولة ،في غياب موارد مالذيذة
إضافية لالستمرار في عمليات تطهيرها ،من غير اللذجذوء
إلى ضخ أموال التمويل غير التقليدي من البنك المركذزي،
أدت موجة احتجاجات عمالية كبيرة ،طالبذوا مذن خذاللذهذا
بتسوية الوضعية المالية للمؤسسة بذمذسذح ديذونذهذا وإعذادة
هيكلتها ،حفاظا على مناصب الشغل.
بينما تعاني هذه الشركة من مشاكل مالية ،في ظل عجزهذا
عن تحصيل مستحقات لها لذدى الذمذؤسذسذات والشذركذات
العمومية ،لم تتمكن من استردادها أو استرجاعهذا ،بذلذغذت
قيمتها في  ،9108ما تجاوز  01.66مليار دينار.
وبالموازاة مع ذلك ،تواجه الذمذؤسذسذات االقذتذصذاديذة فذي
القطاع الخاص المصيذر نذفذسذه ،جذراء اإلجذراءات الذتذي
لجأت إليها الحكومة خالل األشهر القليلة الماضية ،السيمذا
حين أقفلت باب االستيراد لتقلي الفاتورة الوطنية ،األمر
الذي أدى إلى "معاقبة" مصانع تركيب السيارات المحذلذيذة
التي كانت قد أعدت برنامجا لإلنتاج ،بينما يواجه الذوكذالء
المعتمدون الممثلون للعالمات العالمية ضغطا كذبذيذرا مذن
قبل الشركات األم ،من منطلق ّ
أن الوضع الذراهذن يذجذعذل
هذه العالمات تتكبد خسائر ،علذى الذرغذم مذن اإلعذفذاءات
التي استفادت منها فذي مذجذال تسذديذد الذحذقذوق والذرسذوم 09
الجمركية ،وغيرها من االمتيازات األخرى.
سعيد بشار
9109101101

القانون
وقعت الحكومة على مرسوم تنفيذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل
العقاري ،حسبما صدر في العدد األخير رقم  55من الجريدة الرسمية.
وقعت الحكومة على مرسوم تنفيذي يحدد التنظيم المتذعذلذق
بممارسة مهنة الوكيل العقاري ،حسبذمذا صذدر فذي الذعذدد
األخير رقم  55من الجريدة الرسمية.

حيازة شهادة عليا فذي الذمذيذدان الذقذانذونذي أوالذتذجذاري أو
الذذذذمذذذذـذذذذحذذذذاسذذذذبذذذذي أو الذذذذعذذذذقذذذذاري أو الذذذذتذذذذقذذذذنذذذذي.
_ بالنسبة لنشاط الوسيط العقاري ،حيازة شهادة تقنذي سذام
في الميدان التجاري أو المـحاسبي أو العذقذاري أوالذتذقذنذي،
– شهادة جنسية صاحب الطلب وشهادة إقامته.

والجماعات المحلية ووزير السكذن والذعذمذران يذعذدل هذذا
المرسوم ويتمذم بذعذض أحذكذام الذمذرسذوم الذتذنذفذيذذي رقذم
 08_12الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكذيذل
الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاري.
ويمثل نشاط الوكيل الذعذقذاري مذهذنذة مذقذنذنذة فذي مذفذهذوم
التشريع المعمول بهما.

ب) بالنسبة للشخ المعنوي :نسخة من القانون األساسذي
للشخ المعنوي ،ونسخة من النشرة الرسمية لإلعذالنذات
الذذذذذذذذقذذذذذذذذانذذذذذذذذونذذذذذذذذيذذذذذذذذة الذذذذذذذذمذذذذذذذذتذذذذذذذذضذذذذذذذذمذذذذذذذذنذذذذذذذذة
تأسيس الشركة ،من خاللذهذا الذرئذيذس ،وعذنذد نسذخذة مذن
المداولة إذا كان هؤالء معينين ّ االقتضاء ،المدير العذام أو
الذذذذمذذذذسذذذذيذذذذر بذذذذمذذذذوجذذذذب الذذذذقذذذذانذذذذون األسذذذذاسذذذذي،
– شهادة جنسية حائز أو حائزي الرأسمال الكامل وشذهذادة
إقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذامذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم،
_ إثبات أن المدير العــام أو المسير الذقذانذونذي يسذتذوفذيذان
شذذذذذذروط الذذذذذذتذذذذذذأهذذذذذذيذذذذذذل الذذذذذذمذذذذذذـذذذذذذحذذذذذذددة أعذذذذذذاله.
وإذا لم يستوف هؤالء الشروط المطلوبة ،فّإنه يتعين عذلذى 01
الشخ المعنوي تقديم اإلثبات بأنه يستفيد من الذمذسذاعذدة
الدائمة والفعلية لشخ طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط“.

وبذذنذذاء عذذلذذى الذذتذذقذذريذذر الذذمذذشذذتذذرك بذذيذذن وزيذذر الذذداخذذلذذيذذة

كما يسلم الوالي إعتماد الوكيل العقاري ،ويذجذب أن يذودع
طلب إعتماد الوكيل العقاري من قبل صاحب الطذلذب لذدى
المديرية المكلفة بالسكن للوالية ويسلم له مقابل ذلك وصذل
استالم.
وأضاف ذات المصدر ،أنه يجب أن يرفق الطلب بالوثائق
اآلتية:أ .بالنسبة للشخذ الذطذبذيذعذي :نسذخذة مذن بذطذاقذة
الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذريذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذف،
وأن يثبت بالنسبة لنشاطذات الذوكذاالت الذعذقذاريذة والذقذائذم
بإدارة األمالك العقارية،
العدد  ، 9ديسمبر 9109

أمينة داودي
9109119106

القانون
المصادقة باألغلبية على مشروع القانون
المنظم لنشابات المحروقات
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني باألغلبية الذخذمذيذس
على مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات الجذديذد
في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس ،سليذمذان شذنذيذن ،
وحضرها وزيذر الذطذاقذة مذحذمذد عذرقذاب وأعضذاء مذن
الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذومذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة.
وعقب التصويذت عذلذى نذ الذقذانذون ،اعذتذبذر عذرقذاب
المصادقة على مشروع قانون المحروقات الجديد “مكسذبذا

هاما” لالقتصاد الوطني وليس لقطاع الذطذاقذة فذقذط كذونذه
يدعم دور الدولة في ترقيذة االقذتذصذاد الذوطذنذي وتذثذمذيذن
الذمذذوارد الذذوطذنذذيذة الذذتذي تسذاهذذم فذذي ضذمذذان الذذمذداخذذيذذل
الضذذروريذذة الذذتذذي تضذذمذذن األمذذن الذذطذذاقذذوي لذذلذذبذذالد.
وأكد الوزير أن الذمذصذادقذة عذلذى مشذروع هذذا الذقذانذون
“ يعزز عزم القطاع عذلذى الذعذمذل أكذثذر السذتذيذفذاء كذافذة
الشروط الضرورية والذمذنذاخ الذمذنذاسذب لذلذنذهذوا بذهذذا
القطاع الحيوي واالستراتيجي للبالد” .كما أكد عرقاب أن
استكشاف احتياطذات بذتذرولذيذة و غذازيذة جذديذدة أصذبذح
ضرورة “ملحة و مستعجلة” للجزائر و هذو مذا يذتذطذلذب
مذذذذذذذذذذذذالئذذذذذذذذذذذذم.
قذذذذذذذذذذذذانذذذذذذذذذذذذونذذذذذذذذذذذذي
إطذذذذذذذذذذذذار
وكانت لجنذة الشذؤون االقذتذصذاديذة والذتذنذمذيذة والذتذجذارة
والصناعة والتخطيط قد أدرجت في دراستذهذا الذتذكذمذيذلذيذة
لمشروع هذا القانون تعديالت شكلية ومذوضذوعذيذة مسذت
 11مادة ،تم المصادقة عليها في صيذاغذتذهذا الذجذديذدة مذن
الذذذذذذذذذذذمذذذذذذذذذذذجذذذذذذذذذذذلذذذذذذذذذذذس.
نذذذذذذذذذذذواب
طذذذذذذذذذذذرف
كما أوصت اللجنة بضرورة العمل على تنذويذع االقذتذصذاد
الوطني في مجذال الذطذاقذة مذن خذالل تذطذويذر الذطذاقذات
المتجددة وتطوير الصناعات البتروكيماوية وترشيذد نذمذط
االستهالك الطذاقذوي إلذى جذانذب الصذرامذة فذي تذطذبذيذق
التدابير المتعلقة بحماية البيئة .و دعت اللجنة إلى ضرورة
التفكير في إعداد قانون إطار للتحذول الذطذاقذوي وتذفذعذيذل
الذذذذذذذمذذذذذذذجذذذذذذذلذذذذذذذس الذذذذذذذوطذذذذذذذنذذذذذذذي لذذذذذذذلذذذذذذذطذذذذذذذاقذذذذذذذة.
العدد  ، 9ديسمبر 9109

ويهدف القانون المصادق عليه الذي ضل موضوع نذقذاش
في البرلذمذان لذمذدة أسذبذوع تذقذريذبذا إلذى زيذادة الذقذدرات
اإلنتاجية والذحذفذاظ عذلذى مسذتذوى الصذادرات  ،خذاصذة
بالنسبة للغاز الذطذبذيذعذي ،بذحذيذث يذتذمذاشذى و الذتذوقذعذات
االقتصادية للبالد ،على الذمذدى الذطذويذل ،بذهذدف ضذمذان
تمويل االقتصاد الوطني وتلبية الطلب الذوطذنذي الذمذتذزايذد
الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة.
عذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى
كما يسعى ايضا للمساهمة في تعزيز األمن الطاقوي عذلذى
الصعيد العالمي بتخصي كميات إضافية للتصذديذر ،مذع
احترام عقود التسليم و الوفاء بكل التذزامذات الذجذزائذر مذع
الشذذركذذاء األجذذذانذذب والذذذبذذحذذث عذذن أسذذذواق جذذديذذذدة.
و يهدف القانون في صياغته الجديذدة الذى تذكذيذيذف نشذاط
سذذونذذاطذذراك مذذع مذذعذذطذذيذذات
السذذوق الذذعذذالذذمذذيذذة لذذلذذنذذفذذط
والذذمذذنذذافسذذة الشذذرسذذة الذذتذذي
يذذفذذرضذذهذذا كذذبذذار مذذنذذتذذجذذي
الذذمذذحذذروقذذات  .يذذذكذذر أن
عرا أسبذاب مشذروع هذذا
القانون تناول ضمان الحذفذاظ
عذلذذى السذيذذادة الذوطذذنذذيذة مذذن
خالل اآلليات المعتذمذدة فذيذمذا
يخ انجاز العقذود ،بذحذيذث
تمنح العقود من خالل وكذالذة
“ألذذنذذفذذط” عذذن طذذريذذق دعذذوة
للمنافسة لسوناطراك هذه األخيرة التي يمكن ان تذتذفذاوا
مع الشريك االجنبي الراغذب فذي االسذتذثذمذار بذقذطذعذة أو
مشروع ما على عقد متوازن يوجه إلذى وكذالذة “ألذنذفذط”
للنظر فيه او تعديله ثم يوجه الى وزير القذطذاع لذلذمذوافذقذة
عذذلذذيذذه وعذذرضذذه عذذلذذى مذذجذذلذذس الذذوزراء لذذلذذمذذصذذادقذذة .
و يشمل الن أيضا طريقة إبرام العقود  ،إمذا فذي إطذار
عقود االمتياز لمدة  11سذنذة والذتذي تذمذنذح لسذونذاطذراك
لوحدها ،أو في إطذار عذقذود الشذراكذة الذتذي تذأخذذ ثذالث
صي  :إما تقاسم اإلنتاج أو الذخذدمذات ذات الذمذخذاطذر أو
الذذذذذذذذذذذذذمذذذذذذذذذذذذذشذذذذذذذذذذذذذاركذذذذذذذذذذذذذة.
صذذذذذذذذذذذذذيذذذذذذذذذذذذذغذذذذذذذذذذذذذة
وفي حال عذدم احذتذرام االلذتذزامذات وتذجذاوز الضذوابذط
القانونية أو التعدي على البيئة يتم تطبيق عقوبات تذتذراو
بين غرامات مالية وسحب الرخصة والعقد .و يذلذزم نذ
القانون المتعاملين الراغبين فذي االسذتذثذمذار فذي الذقذطذاع
باستعمال اموالهم دون اللجوء الى البنوك لطلب القروا،
إلى جانب ذلك ين مشروع القانون على مذنذح االولذويذة
للشركات الوطنية في مجال المنذاولذة وتذوظذيذف اطذارات 04
جزائرية في مواقع النشاط .
م.م
9109100105

تاريخ-ذاكرة
وثائق تاريخية تؤكد الدور المحوري للرجل في التنظيم والهيكلة
الذكرى ال 61الستشهد البطل زيغوت يوسف
كشف الباحث في التاريذخ ،ريذاا شذروانذة ،عذن وجذود
عدة وثائق تركها الشهيد زيغوت يوسف قذبذل اسذتذشذهذاده،
على عكس ما يروج له البعض ،من أن مهذنذدس هذجذمذات
الشمال القسنطيني قام بحرقها ،وأدلذى الذدخذان الذذي نذتذج
عذذن ذلذذك السذذلذذطذذات الذذفذذرنسذذيذذة عذذن مذذكذذان الشذذهذذيذذد..
أكد الباحث بجامعة السربون الفذرنسذيذة ،خذالل الذمذداخذلذة
التي قدمها بقصر الثقافة "مالك حداد" في قسنطنية ،حذول
"محطات في تاريخ الشهيد زيغوت يوسف ،قائد المذنذطذقذة

الثانية ،من خالل وثائق الثورة بين  0254و ،"0257أن
السلطات الفرنسية ضبطت وثائق عند الشهيد في الذعذمذلذيذة
الذذذذذذذذذتذذذذذذذذذي أدت إلذذذذذذذذذى اسذذذذذذذذذتذذذذذذذذذشذذذذذذذذذهذذذذذذذذذاده.
حسب نفس الباحث ،فإن الوثائق التي صادرتها السذلذطذات
الفرنسية ،كانت تضم مذكرة عن حذيذاة الشذهذيذد زيذغذوت،
وهي المذكرة التي كتب فيها الشهيد عن طفولتذه ومذرحذلذة
شبابه ،من فترة انضمامه إلى حزب الشذعذب الذجذزائذري،
إلى غاية اعتقاله ،ثذم فذراره مذن سذجذن عذنذابذة والذتذحذاقذه
بالنضال المسلح .كمذا ضذمذت حذادثذة اسذتذشذهذاد صذديذقذه
ديدوش مراد الذي تذولذى قذبذلذه قذيذادة الذمذنذطذقذة الذثذانذيذة.
من هذه الوثائق التي تركها زيغوت يوسف ،والتي شذمذلذت
مذكرات وسجالت كاتبه المدعو بوجمعة لمباردي ،استنتج
الباحث رياا شروانة ،أهمية دور الرجل المذحذوري فذي
إنجا مؤتمذر الصذومذام ،وهذيذكذلذة الذجذبذهذة فذي الشذمذال
القسنطيني ،بعدما أوكلت له مهمة تبلي القرارات المنبذثذقذة
عن المؤتمر إلى الواليذة األولذى ،وتذنذظذيذمذهذا مذن خذالل
زيارته التي كانت مبرمجة يوم الفاتح أكتوبر  ،0256قذبذل
استشهاده في  91سبتمبر  ،0256وإصال ذات البين بيذن
األشقاء الفرقاء ،خاصة بعد استشهاد مصطفى بن بذولذعذيذد
واالخذذذذذذتذذذذذذالف حذذذذذذول مذذذذذذن سذذذذذذيذذذذذذخذذذذذذلذذذذذذفذذذذذذه.
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تطرق الباحث ،خالل المداخلة ،بحضور مجاهدين ،مذنذهذم
السيدة شامة نجلة الشهيد زيغوت يوسف ،إلى الوثائق التي
كانت بحوزة السلطات االستعمارية ،بعدما تم حجزهذا فذي
تاريخ  10جانفي  ،0257وهذي مذراسذالت بذيذن الذواليذة
األولذذذذى ولذذذذجذذذذنذذذذة الذذذذتذذذذنذذذذسذذذذيذذذذق والذذذذتذذذذنذذذذفذذذذيذذذذذ.
من جهته ،تطرق األستاذ عالوة عمارة من قسم الذتذاريذخ،
بكلية اآلداب في جامعة "األمير عبد القادر" ،إلى األصول
االجتماعية للشهيد البطل زيذغذوت يذوسذف ،انذطذالقذا مذن
منطقة بني فرقان بالميلية في والية جذيذجذل ،إلذى سذمذنذدو
(زيغوت يوسف حاليا) ،حيث تحدث عن التحاقه بالمدرسة
بذالذمذدرسذة
الفرنسية ،موازاة مع مزاولة حذفذ كذتذاب
القرآنية ،ثم مزاولته حذرفذة الذحذدادة ،قذبذل بذدايذة نضذالذه
بحزب الشعب الجزائري وتنصيب الذخذاليذا رفذقذة مذحذمذد
العربي دماغ العتروس والطيب الثعالبذي ،لذيذشذرف عذلذى
تنظيم مظاهرات  8ماي  0245بمسقط رأسه في سذمذنذدو.
وترشح بعدها لالنذتذخذابذات الذبذلذديذة ،حذيذث حصذل عذلذى
منصب نائب رئيس البلدية ،إلى غاية التحذاقذه بذالذمذنذظذمذة
السرية وتوقذيذفذه فذي  90مذارس  ،0251ثذم فذراره مذن
السجن بتاريخ  90أفريل  0250والتحاقه بالذعذمذل السذري
بكل من دوار الصذوادق ،ثذم بذاألوراس ،مذيذلذة ،الذمذشذتذة
البيضاء في منطقة حمالة بالقذرارم ،وبذعذدهذا الذعذودة إلذى
مشذتذة الذذكذرمذات بذذالصذوادق لذتذذحذضذيذر انذدالع الذثذذورة.
المجاهد يوسف بوعندل ،عضو أمانة ومذجذلذس الذمذنذطذقذة
الثانية التاريخية ،أبرز من جانبه ،أن اسم زيغوت يذوسذف
كان مرادفا لهجمات  91أوت  ،0255التي أنقذذت الذثذورة
وأعادت الرو لها ،وسجلت القطيعة بين عهدين ،مشذيذرا
إلى أن هذه العملية التي كانت في وضح الذنذهذار ،وجذاءت
بعد صالة االستخارة التذي قذام بذهذا الشذهذيذد واسذتذشذارتذه
ألقرب رفذقذائذه ،وضذعذت الذثذورة فذي نذقذطذة الذالرجذوع
وأسقطت كل األقنعة وإدعاءات وسائل اإلعالم الفذرنسذيذة05 ،
مع تسجيل قضية الثورة الجزائرية ضمن جدول األعذمذال
للجنة السياسية لألمم المتحدة في سبتمبر .0255
زبير ز
9109 1 19 1 95

تاريخ-ذاكرة

”الوعدات الشعبية“..أصالة وتراث
”المواسم التقليدية باألبيض سيدي الشيخ“ جديد الشيخ قدور بن علية

تعززت ساحة التراث الثقافي غير المادي باألبيض سيذدي
الشيخ بكتاب جديد بعنوان «المواسم الذتذقذلذيذديذة بذمذنذطذقذة

األبيض سيدي الشيخ  ،الوعدات «للمذؤلذف الشذيذخ قذدور
بذذن عذذلذذيذذة  ،صذذدر عذذن شذذركذذة «ألذذفذذا لذذلذذوثذذائذذق »
بمدينة قسنطينة.. ،اإلصذدار الذجذديذد الذذي كذان حذاضذرا
ضمن منشورات الطبعة ال  94للصالون الدولذي لذلذكذتذاب
جاء بعد كتابيْه السابقيْن «وقال نسوة فذي الذمذديذنذة نذمذاذج
من التراث النسوي الشفذهذي» ،الصذادر عذن دار الذغذرب
بوهران عام  ، 9111و «الشاعر المجاهد الذحذاج مذحذمذد
صذذديذذقذذي قصذذائذذد الذذوطذذن والذذرّو «الصذذادر عذذن
دار الذذذذقذذذذدس الذذذذعذذذذربذذذذي بذذذذوهذذذذران  ،عذذذذام . 9106
وقد أكد الكاتب أنه ال يهدف من وراء ُمذبذادرتذه هذذه إلذى
َش ْ
ط َر «الوعدات «الفرعية االرتجالية ( التي تم الذتذواعذد
عليها ) ال ُمقام ِة مرة أو مرتين أو ثذالث  ،فذي يذوم  ،فذي
العدد  ، 9ديسمبر 9109

شهر ،أو في سنة  ،إنما معقل اهتمامه تذركذز عذلذى أصذل
الوالئم ( الوعدات ) الكبريات الالفتذات لذنذظذر الذغذادي و
الرائح  ،و هن أرب ٌع شهيرات على مستوى بلديات الذدائذرة
 ،وعدة «ركب «سيدي الشذيذخ بذبذلذديذة األبذيذض سذيذدي
الشيخ الذمذصذنذف مذنذذ عذام  9101مذن طذرف مذنذظذمذة
اليونسكو ضمن التراث الثقافي غير المادي ،وعدة سذيذدي
الحاج بحوص وابن أخيه سذيذدي بذحذوص الذحذاج بذبذلذديذة
البنود  ،ثم وعدة سيدي أحمد التجيذانذي بذبذلذديذة أربذوات ،
فوعدة سيذدي الذحذاج بذن عذامذر بذبذلذديذة عذيذن الذعذراك..
وقد خص الفصل األول من كتابه هذا ألصول الضيذافذة
والحضريذيذن  ،لذيذلذيذه فصذل
بالمنطقة  ،لدى البدو الرُّ حل
َ
رجال في ذ ّمة والتاريخ  ،والذي سلط فيه الضوء عذلذى
الشخصيات الصوفية المعنية بتلك «الوعدات » ،والمكذانذة
الروحانية المرموقة  ،التي يحظون بها محلذيذا عذلذى وجذه
الخصوص ،أما «الوعدات «فقد خصّها مجتمعةً بفصذل،
تضمن اآلراء الموصوفةَ بالراجحة في الوسط االجتمذاعذي
ُ ،متبعا ذلك بفصل خصصه للمأثور النسوي والرجالي في
المذنذطذقذة  ،أسْذمذاه أدبذيّذات «الذوعذدات « ،مذوضذحذا أن
ال ُمعضلة التي تعترا سبيل المهتم بهذا الشأن في المنطقة
المستجوبين من طرفه ال ُمتراوحةَ أعمذارُهذم
 ،تكمن في أن
َ
صفَتُذهُذم
بين ال 61و ال ، 81جمي َعهم من شريحة األ ّميِّين فَ ِ
تلك  ،حالت دون تدوينهم ما كانوا يَرون و يسذمذعذون مذن
..
واألجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذداد
اآلبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاء
والجدير باإلشارة إلى أن هذذا الذمذؤلذف يذتذضذمذن صذورا
فوتوغرافية ارتآها الكاتب ُمدعمة للمضمذون ،فضذال عذن
مقطوعات من الشعر الرجالي المذلذحذون ،ومذا يُسذمذى «
القول «المألوف محليا لدى شريحة عريضة من النسذوة ،
الكهْالت وال ُمسنات  ،هذو اآلخذر د ّعذم إلذى حذد بذعذيذد مذا
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احتواه هذا المطبوع  ،فجعله جديرا بالقراءة والتشجيع .
بلواسع ج
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كتب
العولمة وتأثيرها على ثقافة األسرة الجزائرية
المعصرة
مجموعة مؤلفين
دار األيام

تعتبر األسرة نواة المجتمع األولى في خلق األدوار االجتماعية والثقافية
في ظل المسائل الهامة التي تعيشها و يرتبط هذا األداء بوعي األسرة و
تأثرها بالمحيط الخارجي في ظل العولمة
إعداد البرامج الوثائقية
أيمن عبد الحليم نصار
دار المناهج

مجالت
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ،االقتصادية
والسياسية
تصدر عن جامعة الجزائر كلية الحقوق

فيلم
فيلم “سترة”
للمخرج الجزائري عبد هللا عقون

07
البرنامج الوثائقي العربي ،هو حلم كل مثقف ومتعلم أن يجده يتصدر
الشاشة موازيا ومنافسا للبرامج المستوردة...
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قد كافح رحيم ،بوصفه وطنيا ً خالل العشرية السوداء ،اإلرهابيين
بشجاعة .وبعد عشرين عاماً ... ،من نافذة شقته  ،يحضر التحرشات
اليوميّة لفظية التي تتلقاها إبنته كهينة من طرف كريم شاب من
الجوار  . ...هل سيبقى رحيم أسير بصدمة أو سيتصرف أخيرًا لتغيير
األشياء؟

