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مختارات الصحف في صيغتها الجديدة  :ظهرت على موقع مركز التوثيق االقتصادي
و االجتماعي منذ عدة سنوات بالغة الفرنسية وها هي تصدر باللغة العربية .هذه
المجلة تعتبر خلفا لمختارات الصحف الخاصة ب مركز القليسين بالجزائر العاصمة
منذ  11سنة -
في كل عدد نقوم بجمع عدد من المقاالت المهمة التي نشرت في الصحافة الجزائرية
أو في الصحافة العربية.
العدد يتكون من ملف و عدة أقسام  :االقتصاد ،المجتمع ،االعالم ،الذاكرة ،التاريخ
والقانون -
خمس اعداد سنويا  :فيفري ،افريل ،جوان ،أكتوبر و ديسمبر
شارك في هذا العدد

عواب عمر ،بلقاسم سفيان ،عرزور رضوان ،صحرى سارة ،بلعيدي عائشة فايزة ،يسين بن أوسعد
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بمناسبة العدد الخمسون لمجلة مختارات الصحف الصادرة باللغةة الةفةرنسةيةة ،والةعةدد الةعةاشةر

باللغة العربية ،حاولنا إيجاد موضوع يلم بكل ما يصبو إليه هذان اإلصدارين باللغتين الفرنسية والعربةيةة
ومحل إعرابهما في نشاط فريق العمل القائم على جمع مقاالت ذات النوعية.
فبما أن عملنا يقوم على انتقاء المقاالت الصحفية المشورة في الجرائد المكتوبة الةورقةيةة وااللةكةتةرونةيةة،
جزائرية أو أجنبية كانت ،الرابط الوحيد هو أن المقال الذي يصب فيما يحصل بالجزائر من مسةتةجةدات
ينتفع بها القارئ.
إذن فقد صب اهتمامنا هذه المرة سواء باللغة الةفةرنسةيةة أو الةعةربةيةة بة عةداد عةدد كةامةل حةول وضةع

الصحافة في الجزائر ،فالنسبة لهذا العدد فقد حاولنا أن نسلط الضوء على الصحافة الجزائرية من خةالل
اإلصدارات الصحفية عشية اليوم الوطني للصحافة بالجزائر الموافق ل  99أكتوبر .9119
ففي العدد ستجدون رؤى بعض الصحفيين حول واقع الصحافة بالجزائر ،خةاصةة بةاةونةة األخةيةرة فةي
ظل كل المتغيرات والتغيرات سواء كانت في الساحة السياسة ،االجتماعية أو االقتصادية.
فلذا الشأن نطلب من كل يطلعون على هذا العدد أن يتجلوا برأيهم حول هذا العمل الذي يةقةوم بةه بةعةض
المتطوعين والمهتمين بالشأن العلمي الذي يستطيع تقديمه الصحفي من خالل عمله فةي نةقةل الةمةعةلةومةة
لكل قارئ.
عواب عمر
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من أقالم الصحفيين في مجلة مختارات الصحف
للتعبير عن رأيهم فيما يخص مجلة مختارات الصحف

أظن أن مجلة الصحافة هي محاولة ربط التواصل مع القراء والمنخرطين في
المكتبة وترسيخ الموعد ،من خالل انتقاء مضامين اعالمية تحظى باهتمام
القراء مع الحرص على أن تكون قريبة من حقل اهتماماته اليومية والثقافية قدر
اإلمكان .مجلة الصحافة المقترحة من طرف المركز جيدة بفضل تنويعها
للمواضيع المقترحة وملفات ذات صلة بانشغاالت المواطن والنقل والثقافة
والسياحة ...الخ
كما أن إيالء أهمية األجندة الثقافية ورصد كل المواعيد الهامة يندرج في صلب مهام المركز لتنشيط
الحياة الثقافية والفكرية في المدينة ،مع التركيز على أهم اإلصدارات العلمية واألدبية إلعالم القراء.
أظن أن مضمون المجلة يجب ان يطغى عليه الجانب الثقافي والعلمي على حساب مواضيع أخرى ال تقل
أهمية حقيقة ،لكن تبقى من مهام مؤسسات ومجالت أخرى.
جعفر بن صالح

تجربة ملخصات الصحف .تجربة متميزة وفي صميم معايير العمل المؤسساتي
المؤسس على االتصال اساسا .وأهمية التجربة بالنسبة لمؤسسة ثقافية كمكتبة
ابن خلدون هو الحفاظ على التواصل مع ما يحدث والبقاء على اطالع مستمر .كما أن المبادرة تمثل
طريقة لرصد االتجاهات والرهانات وهو ما يساعد في خطة برمجة أنشطة مرتبطة بالمطلوب ومساعدة
على بناء وعي .والمهم في التجربة هو خالصات تساعد من ال يمكنهم قراءة مستمرة للصحف.
ومن المهم مثال أن يعطى اهتمام أكثر لكل ما يتعلق بتغطيات األحداث المهمة ثقافيا أو عروض
اإلصدارات الجديدة
محمد بن زيان

عالميون يتحدثون بمناسبة اليوم الوطني للصحافة
الصحافة الجزائرية ..بين الضائقة المالية وأزمة
االحترافية

واسااتاانااكاار بشاادة مااا تااعاار
صحفي الشروق نيوز

ملف

لاايا

واقع مهنةة اإلعةالم صةعةب ومةؤلةم
جدا ...بالنظر للظروف لم تتغير بةل
تةةزداد سةةوء يةةومةةا بةةعةةد يةةوم عةةلةةى
المستوى االجتماعي للصحفيين فةي
العديد من وسائل اإلعالم إن لم نةقةل
كلها ..إال ما ندر....
عادل فداد صحفي بقناة نهضاة تاي
في :لألسف الصحافة في الاجازائار
تتج نحو األسوأ
إذا كان لقب الصحافة في الةمةاضةي
بأنها مهنةة الةمةتةاعةب ،فةهةي الةيةوم
مهةنةة الةعةبةوديةة ،خةاصةة فةي ظةل
الظروف الصعبة التي بات يعيةشةهةا
الصحفي الجزائري....

عبر عديد اإلعةالمةيةيةن عةن أسةفةهةم
لةةضوضةةاع الصةةعةةبةةة الةةتةةي تةةعةةيةةشةةهةةا
الصحافة الجزائرية بين أزمةة مةالةيةة
خةةانةةقةةة عصةةفةةت بةةعةةديةةد الةةجةةرائةةد
والةةقةةنةةوات وأزمةةة أخةةرى ارتةةبةةطةةت
بالتكوين والمهنية مما أثر سلبا عةلةى
أخالقيات المهنة ،بمناسةبةة االحةتةفةال
باليوم الوطني للصحافة الموافق ليوم
 99أكتوبر ،فتةحةت يةومةيةة "صةوت
األحةةةرار" الةةةمةةةجةةةال لصةةةحةةةفةةةيةةةيةةةن
جةزائةةريةيةةن لةلةةتةةعةبةةيةةر وبةةكةةل حةةريةةة
تصوراتهم ،مخاوفهم وأمالهم لتطوير
مهنة المتةاعةب ،انةطةالقةا مةن سةؤال
جوهري ،حول كيفية تقييمةهةم لةواقةع
ومستقبل اإلعةالم والصةحةفةيةيةن فةي
الةةجةةزائةةر بةةيةةن األزمةةات الةةمةةالةةيةةة..
االحترافية وأخالقيات المهنة؟
ضااااوياااة خااالااايااافاااة مااان اإلذاعاااة
الوطنية :يجب حال األزماة الاماالاياة
التي أصبحت تاناغاص عالاى وساائال
اإلعالم
الصحافة الجزائةريةة الةيةوم بةكةل مةا
تملك من إمكانةيةات لةالةسةتةثةمةار فةي
الةةعةةنةةصةةر الةةبةةشةةري و الةةتةةقةةنةةيةةة
والتكنولوجيا ،لم تتمكن مةن تةحةقةيةق
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القفزة الكمية والنوعية التي تليق بها،
فةتةةضةيةةيةةق الةةخةةنةاق عةلةةى الةحةةريةةات
وسقوط الكثيةر مةنةهةا فةي الةمةشةاكةل
المادية ال يخدم القطةاع وال يةجةعةلةنةا
نرتقي في حديثنا ونقاشاتنا... ،
عاابااد الااناااصاار حاانااو صااحاافااي بـ
"الصوت األخر" :الصحفي يصطدم
بتوجيه الخط االفتتاحي للجريدة التةي
يشةةتةةغةةل بةةهةةا:الةةعةةمةةل الصةةحةةفةةي فةةي
الجزائر يتسم بالغموض وانعدام شبةه
كةةامةةل لشةةروط أداء الةةمةةهةةام وفةةق
القوانين والتشريعات الةمةعةمةول بةهةا
عالميا ،ففي الةوقةت الةذي نةجةد فةيةه
الصحفي مجبةرا فةي نةقةل مةجةريةات
األحداث بمهنية واحترافية ،يصةطةدم
بواقع أليم يكمن في الخط االفةتةتةاحةي
للمؤسسة اإلعالمية ،والةتةي بةدورهةا
تعمل على تقزيم كل حقةوقةه وتةعةمةل
عةةلةةى تةةهةةمةةيةةه مةةطةةالةةبةةه الةةمةةهةةنةةيةةة
واالجتمةاعةيةة ،السةيةمةا فةيةمةا تةعةلةق
بةةالةةرواتةةب واسةةتةةالمةةهةةا فةةي الةةوقةةت
المحدد....
عبد هللا نااضاور صاحافاي باياوماياة
البالد :القطاا يامار باوضاع صاعاب

الصحفي بلاقااسام عاجااج :مساتاقابال
القطا يحتاج لتجاوز األزمة المالية
واقع الصحافةة الةيةوم يةتةأرجةح بةيةن
المضي نحو االحةتةرافةيةة وتةحةديةات
األزمة المالية التةي ضةربةت الةعةديةد
مةةن الةةمةةؤسةةسةةات نةةتةةيةةجةةة تةةراجةةع
مساحات اإلشهار ،فمستقبةل الةقةطةاع
يحتةاج لةتةجةاوز هةذا الةتةحةدي الةذي
أضحى يرهن مستةقةبةل اإلعةالمةيةيةن
ويؤثر عل مردود المهني ..
بريزة برزاق من اإلذاعة الوطنية
الصحافة مةريضةة والةغةائةب اﻻكةبةر
أخالقيات المهنة في زمن الةبةلةطةجةة،
المهنة أضحت هةي األخةرى مةواﻻة
ومعارضة...
عزيز طواهر
9152-51-99
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اإلعالم الجزائري حافظ على مصالح البالد وفضح المغالطات
ثمن المديةر الةعةام لةضمةن الةوطةنةي،
خليفة أونيسي ،األحد جةهةود اإلعةالم
الوطني للمساهمة في المحافظة علةى
النظام العام بتنوير المجتمع ،ما سمح
لةةه بةةتةةعةةمةةيةةق الةةفةةهةةم واألوضةةاع
ومسايرتها بما يحفظ مصةالةح الةبةالد
والةةمةةجةةتةةمةةع وأظةةهةةر لةةلةةرأي الةةعةةام
الخارجي الوجه الحقيقي لما تةنةاولةتةه
بعض المةواقةع وشةبةكةات الةتةواصةل
االجتماعي من مغالطات.
وقال أونيسي في كلمة قرأها المفةتةه
العام لضمن الوطني مراقب الشةرطةة
جمال بةن دراجةي ،بةمةنةاسةبةة الةيةوم
الوطني للصحافة الةمةصةادف لـة 99
أكتوبر من كل سنة ،بالمدرسة العةلةيةا
للشرطة “علي تونسي” “نثمن جهود
اإلعةةالم الةةوطةةنةةي لةةلةةمةةسةةاهةةمةةة فةةي
المحافظة على النظام الةعةام بةتةنةويةر
المجتمع ،ما سمح له بتةعةمةيةق الةفةهةم
واألوضاع ومسةايةرتةهةا بةمةا يةحةفةظ
مصالةح الةبةالد والةمةجةتةمةع وأظةهةر
للرأي العام الخارجي الوجه الحقيةقةي
لما تناولته بعض الةمةواقةع وشةبةكةات

التواصل االجتماعي مةن مةغةالةطةات
فةةي حةةق صةةورة وسةةمةةعةةة الشةةرطةةة
الجزائرية الملتزمة دومةا وبصةرامةة
بقوانين الجمهورية وبحقوق اإلنسةان
وأخالقيات المهنة”.
وأكد المدير العام لضمن الوطةنةي فةي
ذات السةةةيةةةاق أن جةةةهةةةود األسةةةرة
اإلعالمية تركت بصمات ناصعة فةي
مةةجةةال إظةةهةةار الصةةورة الةةحةةقةةيةةقةةيةةة
والمشرفة للشرطةة الةجةزائةريةة أمةام
الرأي العام انعكسةت وبةكةل وضةو
علةى مةواقةف شةخةصةيةات ووسةائةل
إعةالم أجةةنةةبةةيةةة ،مةةعةةتةةرفةةة بةةالسةةلةةوك
الحضاري للشرطة في تةعةامةلةهةا مةع
المواطن وأدائها للواجب بكل مةهةنةيةة
واحةةتةةرافةةيةةة ،مضةةيةةفةةا ،أن أبةةواب
المديرية العامة لضمن الوطني تةبةقةى
مفتوحة لكل وسائل اإلعالم ،للتعةاون
ودعةةم مةةبةةادرات تةةرقةةيةةة الةةعةةمةةل
الجواري والمجتمعي الذي يهدف فةي
جوهره إلةى رفةع حةس الةمةسةؤولةيةة
والةةوعةةي األمةةنةةي لةةدى الةةمةةواطةةن

االتحاد الدولي للصحفيين يدين "قمع"
اإلعالميين في الجزائر
أدان االتحاد الدولي للصحفيين موجة
الةةقةةمةةع ضةةد اإلعةةالم واعةةتةةقةةاالت
الصحفيين في الةجةزائةر ،فةي إشةارة
صةةريةةحةةة إلةةى اعةةتةةقةةال عشةةرات
الصةةحةةفةةيةةيةةن بشةةكةةل غةةيةةر مشةةروع،
معتبرا عةلةى لسةان أمةيةنةه الةعةام أن
الجزائر وإعالمها دفع غاليا من أجةل
حرية التعةبةيةر ،وال يةطةاق الةهةجةوم
عليها بهذا الشكل.
وعرّج االتحاد في بيان له نشر عةلةى
موقعه على األنتةرنةت والةذي صةدر
بمناسبة اليوم الوطني للصةحةافةة 99
أكتوبر ،إلى تةوقةيةف مصةالةح األمةن
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لةةلةةصةةحةةفةةي عةةادل عةةازب فةةي 14
أكتوبر الجاري ،علةى خةلةفةيةة نشةره
على صفحته في الفةايسةبةوك ،صةور
الحتجاج عاطلةيةن عةن الةعةمةل أمةام
وكةةالةةة الةةتةةشةةغةةيةةل فةةي مةةديةةنةةة وادي
سوف ،وذلك بعد شكوى رفعها مديةر
الوكالة ضده ،بتهمة النشةر دون إذن
والشتم ،وهو ال يزال في السجن.

كما أشار البيان إلةى مةا تةعةرض لةه
قبل أسابيع الصحفي سفيان مةراكشةي
مراسل قناة المةيةاديةن الةلةبةنةانةيةة فةي
الجزائةر مةن طةرف رجةال الةدرك،
أثناء تفتيه الةمةقةر اإلعةالمةي الةذي

باعتباره الحلقة األساسية في المعادلة
األمنية.
ومةةن جةةهةةتةةه ،تةةنةةاول رئةةيةةس خةةلةةيةةة
االتصال والصحافة بالمديرية العامةة
لضمن الوطني أعمةر لةعةروم ،خةالل
افتتا أشغال اليوم الدراسي الوطةنةي
حول موضوع ” توحيد المصطلحةات
األمنية المستعملة إعالميا” بحةضةور
الةةةمةةةديةةةريةةةن ورؤسةةةاء الةةةمةةةصةةةالةةةح
المركزية بةالشةر والةتةفةصةيةل أهةم
المصطلحات األمنية التي يتم تناولهةا
من قبل وسائل اإلعالم ،وذلك تةفةاديةا
لسوء الفهم والةمةغةالةطةات الةتةي مةن
شانها أن تضلل الرأي العام ،وتساهةم
في ترقية اإلعالم األمني الهادف إلةى
تعزيز الثقة بين المواطن والشةرطةة،
باعتبةارهةا الةمةحةرك األسةاسةي ألي
نشاط مةجةتةمةعةي جةواري نةاجةح ،إذ
تعتبره المديرية العامة لضمن الوطني
من األولويات التي تسعى لتجةسةيةدهةا
بكل حزم وفق منظومة أمنية وطنية،
للمحافظة على النظام العةام وحةمةايةة
المواطن والممتلكات.
نوارة بشوش
9159-51-91
كان يشتغل فيه ،،بتةهةمةة "اسةتةعةمةال
تقنية البث الةمةبةاشةر لصةالةح قةنةوات
أجنبية دون رخصةة" و"الةتةحةريةض
على التجمع" بةعةد نشةره صةورعةن
المظاهرات الشعبية فةي الةعةاصةمةة،
ولم يتم إطالق سراحه بةعةد مةنةذ 99
سبتمبر الماضي.

ومةةنةةذ انةةطةةالق الةةمةةظةةاهةةرات فةةي
الجزائر شهر فبراير  ،9119قةامةت
السلطات الجزائرية باعتقال عشرات
الصحفيين بشكل غير مشروع.
6
.موساوي
99-51-9159

عشية اليوم الوطني للصحافة :رابحـــي يحـذر محترفي
اإلعـالم من الوقـو في فخ األخبــار الكاذبــة
حةةةذر وزيةةةر االتصةةةال ،الةةةنةةةاطةةةق
الرسمي لةلةحةكةومةة ووزيةر الةثةقةافةة
بةةةةالةةةةنةةةةيةةةةابةةةةة حسةةةةن رابةةةةحةةةةي،
أمس ،محترفي اإلعالم من «الوقوع
في فخ األخبار الكةاذبةة» ،مشةددا أن
«االحترافيةة تةفةرض عةلةى الةجةمةيةع
التقيد بقواعدها خدمة للمهنة وحفةاظةا
على تةمةاسةك الةمةجةتةمةع» ،وأكةد أن
النصوص القانونية المتعلةقةة بةقةطةاع
االعالم واالتصال ،والةتةي هةي قةيةد
الةةدراسةةة ،تةةرقةةى إلةةى
مسةةةتةةةوى تةةةطةةةلةةةعةةةات
مةةةنةةةتةةةسةةةبةةةي الةةةقةةةطةةةاع
وتستجيب لطمةوحةاتةهةم
ودعةةةةةا الصةةةةةحةةةةةافةةةةةة
الوطةنةيةة إلةى الةتةحةلةي
بالمسؤولية في تةغةطةيةة
االنتةخةابةات الةرئةاسةيةة
الةةةةةةةةمةةةةةةةةقةةةةةةةةبةةةةةةةةلةةةةةةةةة.
وأوضةةح رابةةحةةي فةةي
مةةداخةةلةةة لةةه بةةمةةنةةتةةدى
يومية «الشةعةب »حةول
مةةةةةةةةةةةةةةةةةةوضةةةةةةةةةةةةةةةةةةوع
«المعلومة المغلوطة وكيفية التصةدي
لةةهةةا» ،أنةةه مةةع «اقةةتةةراب الةةحةةمةةلةةة
االنةةتةةخةةابةةيةةة الةةرئةةاسةةيةةة ف ة ن مةةهةةمةةة
محترفي اإلعةالم ووسةائةل االتصةال
لن تكون سهلة إذ ال ينتظر منهم فةقةط
إنتاج معلومات دقيقة ،موثوقة مستندة
إلى مصدر وإنما علةيةهةم أيضةا عةدم
الوقوع في فخ األخبار الكةاذبةة الةتةي
حدث للبعض ومع األسف أن سةاهةم
في نقلها وتضةخةيةمةهةا » ،وأكةد فةي
السياق ذاته أن «االحترافيةة تةفةرض
على الجميع التقيد بةقةواعةدهةا خةدمةة
للمهنة نفسها وحفةاظةا عةلةى تةمةاسةك
الةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةجةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةع» .
و أكةد الةةوزيةر أن الةجةزائةةر «الةتةةي
العدد  ، 51فيفري 9191

تةةدافةةع عةةن قةةيةةم الةةحةةريةةة واالنةةفةةتةةا
وحرية اإلعالم شأنها فةي ذلةك شةأن
الةةةةدول الةةةةتةةةةي لةةةةهةةةةا تةةةةقةةةةالةةةةيةةةةد
ديمقراطية عريقة ،ال يمكن أن تسمح
بةةانةةتةةشةةار ظةةاهةةرة األخةةبةةار الةةكةةاذبةةة
بالنظر إلى االنحرافات الخطيرة التي
تنجر عنها ومنها عةلةى الةخةصةوص
تةةةةةةةعةةةةةةةطةةةةةةةيةةةةةةةل الةةةةةةةحةةةةةةةريةةةةةةةات
والمكاسب الديمقراطية » ،مةوضةحةا
فةي هةةذا اإلطةةار أن الةةتةةصةدي لةةهةةذا

«السم الذي يةلةوث الةمةبةادالت عةلةى
شبكات الةتةواصةل االجةتةمةاعةي يةمةر
عبر طريقتين ،األولى توجد بين يدي
مةةةحةةةتةةةرفةةةي اإلعةةةالم الةةةذيةةةن تةةةقةةةع
عةةلةةى عةةاتةةقةةهةةم مسةةؤولةةيةةة االلةةتةةزام
بمحاربة هذه الظاهرة المرضةيةة مةن
خالل أدائهم االحترافةي واحةتةرامةهةم
ألخالقيات المهنة ،والثانية تتمثل فةي
مساهمة األشةخةاص الةذيةن يةحةمةلةهةم
عادة االلتزام الةمةدنةي واالجةتةمةاعةي
لةةلةةتةةصةةرف بةةمةةا يةةخةةدم الةةمةةصةةلةةحةةة
الةةعةةامةةة ويةةتةةعةةلةةق األمةةر تةةحةةديةةدا
بةةةةةةةةةةالةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةواطةةةةةةةةةةنةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةن».
وأوضح وزير االتصال ،أن األخبةار
الةةكةةاذبةةة أو الةةمةةغةةلةةوطةةة أصةةبةةحةةت

ملف

«منافسا حقيقيا للمعلومة التي تنتجةهةا
وسةةائةةل اإلعةةالم الةةتةةقةةلةةيةةديةةة وهةةي
الوسائل الةتةي تةراجةعةت كةثةيةرا فةي
اسةةةتةةةقةةةطةةةاب فةةة ةةةة الشةةةبةةةاب عةةةلةةةى
الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوص» .
وأضاف أن مةواجةهةة هةذه األخةبةار
الكاذبة من حيث المحتوى ال تنحصر
في شبكة التواصل االجتماعي ولةكةن
تكمن في مةقةاربةة مةتةجةددة لة عةالم
في وسائل االتصال التقليدية التي تعد
بامتياز المنةتةج الةمةهةنةي واألخةالقةي
لةةلةةمةةعةةلةةومةةة الةةرسةةمةةيةةة ،الةةمةةسةةؤولةةة
والموثوقة والةتةي يةجةب أن تةعةطةي
للمحةتةوى اإلعةالمةي أو
اإلخةةبةةاري عةةوامةةل بةةث
أكةثةر نةةجةاعةة وتةةحةيةيةنةةا
تسمح من خالل نوعيتهةا
وحةةجةةمةةهةةا مةةن ضةةمةةان
حضور أكثر أهمية لهةذه
الوسائل على الشةبةكةة».
كةةمةةا يةةمةةكةةن لةةوسةةائةةل
اإلعالم التقلةيةديةة الةقةيةام
بـ »عملية اتصال واسةعةة
االنتشار باتجاه مةخةتةلةف
األجيال والف ات بما فيهةا
الةةوسةةط الةةتةةربةةوي ،مةةن
شأنها توعية الةمةواطةنةيةن بةخةطةورة
األخبار الكاذبة وما تنطوي عليه مةن
خداع ومةكةر كةمةا تةقةدم الةمةؤشةرات
المساعدة عةلةى الةتةعةرف عةلةى هةذه
األخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار» .
وفي هةذا اإلطةار دعةا الةوزيةر إلةى
«االستفادة من التجارب الحاصلة من
أجل وضع ترسانة تشريعةيةة مةكةيةفةة
من شأنها التصةدي لةهةذه الةمةمةارسةة
الةةتةةي تسةةبةةبةةت فةةي تةةغةةيةةيةةر مسةةارات 7
سياسية حاسمة وفي ضرب استقةرار
بعض الدول ».
ن.
9159-51-99
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السلطة الرابعة تتحد في الجزائر ..ومبادرة جديدة للدفا عن حقوق الصحفيين

تشةةكةةل مسةةائةةل الةةدفةةاع عةةن حةةقةةوق
الصحفيين في العالةم أهةم الةتةحةديةات
المطروحة للنقاش على طاولة للنقاش
عةلةةى طةةاولةة الةنةةقةابةةات و الةهةةية ةةات
التمثيلية لمهنة الصةحةافةة  ،فةمةعةظةم
الدساتير و المعاهدات و االتةفةاقةيةات
الدولية تضةمةن الةحةمةايةة الةقةانةونةيةة
للصحفي  ،كةمةا تةكةفةل أيضةا حةريةة
اإلعالم و النشر و الرأي  ،لكن يبقةى
تنفيذ هذه القوانين على أرض الةواقةع
يختلف من دولة ألخرى.
لقد لةجةأ الةعةديةد مةن الصةحةفةيةيةن و
المنتسبين لقطاع اإلعةالم فةي الةدول
العربية إلى تشةكةيةل هةية ةات نةقةابةيةة
تتكفل بالدفاع عةن حةقةوقةهةم ،رئةيةس
الةةمةةجةةلةةس الةةوطةةنةةي لةةلةةصةةحةةفةةيةةيةةن
الجزائريين على دور الصةحةفةي فةي
التكفل ريةاض بةوخةدشةة و فةي هةذا
اإلطار شةدد اإلعةالمةي بةانشةغةاالتةه
والدفاع عن حقوقه كجانب مكمل لةمةا
تكفله القةوانةيةن  ،و ذلةك مةن خةالل
التكتل في هي ات نةقةابةيةة و مةجةالةس
تمثيلية  .تةجةمةع األسةرة اإلعةالمةيةة
بمختلف أنواعةهةا و تةوجةهةاتةهةا  ،و
العمل ككتلة واحدة السترجاع المكانة
الحقيقية للسلطة الرابعة وتكمن أهمية
العدد  ، 51فيفري 9191

ذلك في توحيد الرؤى بشأن المةسةائةل
و المشاكل المرتبطة بعملهم اليومي ،
و السةةعةةي ألجةةل تةةحةةسةةيةةن اإلطةةار
المعيشي إلى خةمةسةة نةقةاط أسةاسةيةة
سيعمل لهم  ،وتوفير ظروف الةعةمةل
الجيدة كشرط أساسي لتأدية مهامهم ،
وأشةةار ريةةاض بةةوخةةدشةةة الةةمةةجةةلةةس
الوطني للصحفيين الذي تأسس بةدايةة
شهر أيار/مايو الجاري على تحقيقيها
 ،يتعلق األمةر بسةن الةقةوانةيةن عةلةى
غةةرار الةةقةةانةةون األسةةاسةةي الةةخةةاص
بةةالصةةحةةفةةي ،و مةةراجةةعةةة الةةقةةانةةون
العضوي المتعلق بةاإلعةالم ،وكةذلةك
تنصيب الهي ةات الضةابةطةة كسةلةطةة
ضبط الصحافة المكةتةوبةة و مةجةلةس
أخالقيات المهةنةة ،وتةحةديةد مةعةايةيةر
تةةوزيةةع اإلشةةهةةار عةةلةةى الصةةحةةف ،
ومنح الصحةفةيةيةن حةقةهةم فةي إنشةاء
مؤسساتةهةم اإلعةالمةيةة ،إلةى جةانةب
الةةعةةمةةل بةةاالتةةفةةاقةةيةةات الةةجةةمةةاعةةيةةة و
القطاعية بةيةن الصةحةفةيةيةن و مةالك
المؤسسات اإلعالمية .
ويرى رياض بوخدشة أن التنظيمةات
و التكتالت الةنةقةابةيةة تةبةقةى مةن أهةم
الحلول الصحفيين الةعةرب الةتةي مةن
شأنها المساهمة في الترقية و تحسيةن

الجوانب المهنية و االجتماعةيةة لةهةم،
كما أن مثل هذه التجارب قةد تةكةشةف
عةةن "طةةاقةةات كةةبةةيةةرة كةةامةةنةةة ،
وكوادر"إعالمية طةمةوحةة وشةغةوفةة
بمهنة الصحافة.
مةةيةةالد مةةجةةلةةس لةةلةةدفةةاع عةةن حةةقةةوق
الصحفيين في الجزائر
تدعمت الساحة اإلعالمية الجزائةريةة
بتنظيم نقابي جديد أطةلةق عةلةيةه اسةم
الةةمةةجةةلةةس الةةوطةةنةةي لةةلةةصةةحةةفةةيةةيةةن
الةةجةةزائةةريةةيةةن  ،و الةةذي أعةةلةةن عةةن
تأسيسه عشية االحتفال باليوم العالمي
لةةحةةريةةة الصةةحةةافةةة الةةمةةصةةادف فةةي
1أيار/مايو  9119في جمعةيةة عةامةة
حملت شعار "إعالم منظم –صةحةافةة
مسةةؤولةةة "و حضةةرتةةهةةا نةةخةةبةةة مةةن
الصحفيين المنتمين لمختةلةف وسةائةل
اإلعالم الجزائرية ،حيث تم انتةخةاب.
الصحفي رياض بوخدشة رئيسةا لةه،
و الصةةحةةفةةي زهةةيةةر مةةهةةداوي نةةائةةبةةا
2
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الجزائر تتدحرج إلى المركز  141في التصنيف العالمي لحرية الصحافة

تراجعت الةجةزائةر بةثةمةانةي مةراتةب
لتحتل المرتبة  141عالميةا مةن بةيةن
 181بلد في التصنيف العالمي لحرية
الصةةحةةافةةة حسةةب فخةةر تصةةنةةيةةف
أصدرته منظمة مراسلون بال حةدود،
لةتةةبةةقةةى بةةذلةةك الةةجةةزائةةر فةةي الةةخةةانةةة
الحمراء مقارنةة حةتةى بةدولةة تةحةت
االستعمار وهي فلسطين المصنفة في
الةةمةةرتةةبةةة  117وهةةو مةةا وصةةفةةتةةه
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حةقةوق
اإلنسان بـ”الكارثة”.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن احةتةالل
الجزائةر لةلةمةرتةبةة 141فةي مةجةال
حرية الصحافة و تراجعها بةعةشةريةن
مرتبة بعدما كةانةت تةحةتةل الةمةرتةبةة
 191عام  9115راجةع لةلةمةعةيةقةات
التي تعترض المهنة مةنةهةال بةقةاؤهةا
خاضعة لة ةشةهةار و الةذي ال يةزال
سالحا في يد السلطة تنفذ بةه سةيةاسةة
العصا والجزرة بامتياز ،و يتحةول
اإلشهار إلى ريع يةوزع حسةب مةبةدأ
الوالء و الطاعة .

وحذرت الرابطة في تقةريةرهةا لسةنةة
 ،9119األربعاء ،من تراجةع حةريةة
الصةةةحةةةافةةةة فةةةي الةةةجةةةزائةةةر ،رغةةةم
المةجةهةودات الةمةبةذولةة مةن طةرف
أصةةحةةاب الةةمةةهةةنةةة  ،بةةعةةد أن كةةان
يضةةرب بةةهةةا الةةمةةثةةل فةةي السةةنةةوات
الماضية .

ولفتت المنظمة إلى تراجع الصةحةافةة
المكتوبة بسبب األزمةة حةيةث تشةيةر
المعطيات إلى غلق مابين 41إلى 51
صحيفة بدعةوى عةدم قةدرة الةوكةالةة
الوطنية للنشر و اإلشهار علةى إمةداد
الكم الهائل من العةنةاويةن اإلعةالمةيةة
المقدر عددهةا بةنةحةو  151عةنةوان،

العدد  ، 51فيفري 9191

بةةاإلعةةالنةةات الةةعةةمةةومةةيةةة الةةتةةي هةةي
مصدر التمويل الرئيسي للصحف.
وأشار التقرير إلى إشكالية فتح مجال
السمعي البصري و الذي بقي مةجةرد
مةةكةةاتةةب لةةقةةنةةوات أجةةنةةبةةيةةة خةةاصةةة،
بةةاإلضةةافةةة إلةةى عةةدم وجةةود ضةةبةةط
مةةتةةسةةاوي األعضةةاء يةةمةةثةةل الةةمةةهةةنةةة
منتخبين و ليسوا معينين ،ألن التعيين
يعد تدخةال فةي تسةيةيةر الصةحةافةة و
تةةقةةيةةيةةدا لةةحةةريةةة اإلعةةالم و تةةطةةالةةب
الةرابةطةة فةةي السةيةاق بةةتةفةعةيةل دور
مجلس األعلى ل عالم و حل مشةكةل
اإلشهار.
لهام بوثلجي
9159-51-92
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إعالميون للقناة االولى :الحراك الشعبي رفع
سقف حرية التعبير
أجمع إعالميون جزائريةون  -خةالل
إستضافتهم هذا الخميس في بةرنةامةج
خةةةاص عةةةلةةةى الةةةقةةةنةةةاة اإلذاعةةةيةةةة
األولةةى يةةتةةنةةاول رهةةانةةات اإلعةةالم
الجزائري في خضم الحراك الشعةبةي

اإلعةةالمةةي حةةتةةى تةةحةةول الصةةحةةفةةي
الجزائري إلى رقم هام في الةمةعةادلةة
الشعبية للمرور السلس لةلةجةمةهةوريةة
الثانية"معتقدا أن"هةنةاك تةحةررا مةن
القيود ليس بالمفهوم العام ولكن الرفع

الجزائري -على مساهمة هذا األخيةر
في رفع سقف حةريةة الةتةعةبةيةر لةدى
الصةةحةةفةةي بةةالةةجةةزائةةر"الةةذي تةةخةةلةةى
عن مهنة حةارس الةبةوابةة إلةى قةائةد
رأي عةةةام مةةةن خةةةالل الةةةتةةةزامةةةه
بأخالقيات المهةنةة واإلحةتةرافةيةة فةي
تناول ما يحدث في الجزائر بةعةد 99
فيفري".

بها إلى سقف عال جدا " .

التغييةر السةيةاسةي"فة ذا اعةتةبةرنةا أن
الحراك لم يحرر اإلعالم فهذا جحةود
وان لم نقل إن نضال اإلعالميين لةم
يحرر اإلعالم فهو جحود أيضا ".
وأكد أن مالك القةنةاة الةخةاصةة الةتةي
يعمل فيها إجتمع مع اإلعالميةيةن فةي
أول أيةةةةةةام الةةةةةةحةةةةةةراك وقةةةةةةال
لهم"انتم صحفيون تحملوا المسؤولية
ال تنةقةلةوا إال مةا تةقةولةه الةعةدالةة وال
تذكروا األشخاص بأسمائهم ".
ودعةةةةا األسةةةةةتةةةةاذ عةةةةةمةةةةار عةةةةةبةةةةةد
الةةةرحةةةمةةةان اإلعةةةالمةةةيةةةيةةةن إلةةةى أن
يسةةايةةروا الةةفةةتةةرة الةةحةةالةةيةةة بةةأكةةثةةر
منةطةقةيةة وأكةثةر جةديةة بةعةيةدا عةن
تسريب المغةالةطةات وقةال"يةجةب أن
تفتح البالطوهات لكن ليس ألي كةان
حتى ال نروج لثقافة اليأس أو ثقافةات
أخرى فاإلشاعة والتضليةل أصةبةحةا
مةةةةةوجةةةةةوديةةةةةن فةةةةةي وسةةةةةائةةةةةل
اإلعالم الجزائرية مةن اجةل خةدمةة
بعض األجندات " .

واتةةفةةق مةةعةةظةةم ضةةيةةوف الةةبةةرنةةامةةج
على"الدفع الكبير الذي قدمتةه بةرقةيةة
أنةةبةةاء صةةدرت مةةن وكةةالةةة األنةةبةةاء
الجزائرية في  99فيفري تقول فةيةهةا
إن المتظاهةريةن يةطةالةبةون الةرئةيةس
بوتفليقة للعدول عن ترشحه مؤكدين
أنها حررت كل قاعات التحرير".
ويةةةةرى األسةةةةتةةةةاذ عةةةةمةةةةار عةةةةبةةةةد
الرحمان أن"الحراك ساهم مساهةمةة
فةةةعةةةالةةةة فةةةي رفةةةع الةةةقةةةيةةةود عةةةلةةةى
العدد  ، 51فيفري 9191

من جانبه أكد اإلعةالمةي سةيةد احةمةد
روينة أنه"لوال هذا الحراك لما تمكةن
إعةالمةةيةةو الةةقةةنةةوات الةةعةةمةةومةيةةة مةةن
تةةغةةطةةيةةة مةةثةةول عةةدة أسةةمةةاء مةةن
المسؤوليةن السةابةقةيةن أمةام قةاضةي
الةةتةةحةةقةةيةةق ولةةوال الةةحةةراك لةةمةةا تةةم
استضافة معارضين في الةتةلةفةزيةون
العمومي...
وكشف اإلعالمي العامةل فةي دزايةر
تي في أن"من حرر اإلعالم فةي كةل
قاعات التحرير ليس الحراك فحسب
بل تلك الةبةرقةيةة الةتةي صةدرت عةن
وكالة األنباء الجزائةريةة الةتةي قةالةت
مباشرة إن المةتةظةاهةريةن يةطةالةبةون
رئةةيةةس الةةجةةمةةهةةوريةةة بةةالةةعةةدول عةةن
الترشح للعهدة الخامسة في وقت كنةا
نكتب فةيةه أنةهةم خةرجةوا مةن اجةل

وفي السياق ذاتةه  ،تةقةول  ،حةوريةة
عياري  ،صحةفةيةة بةقةنةاة الشةروق :
"إن القفزة التي عرفها المجةتةمةع مةن
خالل هذا الحراك الذي يدخل شةهةره
الثالث  ،صاحبه تغير عةلةى مسةتةوى
قطاع اإلعالم  ،لذا اعتةقةد انةه يةجةب
إعادة النظر فةي الةقةوانةيةن الةمةسةيّةرة
للقطاع  ،وركةزت الصةحةفةيةة عةلةى
إشةكةالةيةة اإلشةهةار  ،الةةذي وصةفةتةةه
بالنعمة التي تحولت إلةى نةقةمةة وأداة
من أدوات تكبيل القطاع

وفةةي ذات السةةيةةاق يضةةيةةف أمةةيةةن 51

بلعةمةري صةحةفةي بةجةريةدة الشةعةب
واصفا العالقة بيةن الةحةراك وحةريةة
اإلعالم بالقول  :أتصةور انةه واةن
أن اإلعالم قد تحةرر بةمةا يةتةفةق مةع
الترسانة القانونية الموجودة ،

والمالحظ اليوم من انةفةتةا إعةالمةي
السيما اإلعالم العمومي الذي أصةبةح
فضاء مفتوحا على النقاشات واةراء
الحرة التي كانت مةغةيةبةة لسةنةوات ،
وعةةلةةى خةةالف ذلةةك أصةةبةةحةةت هةةذه
القنوات مفتوحة على الر أي والةرأي
اةخر تتم بكل مس ولية ".

هذه الحةريةة تةقةابةلةهةا مسة ةولةيةة فةي
تعاطي المةواضةيةع اإلخةبةاريةة الةتةي
انبثقت عن الحراك وفةي ذلةك يةقةول
الباحث بةالةمةدرسةة الةوطةنةيةة الةعةلةيةا
للصحافة سامي كعبه ":نحن نرافع
كبةاحةثةيةن مةن أجةل صةحةة ودقةة و
نزاهة المعلومة  ...ولةذلةك ارى انةه

مستقبل غامض ،أزمة مالية خانقة وضغوط مهنية :
الصحافة في الجزائر تحتضر… !
تمر تسعة أشهةر عةن أول
يوم خرج فيه الجزائريةون
على قلب رجل واحد طلةبةا
للحرية بمةعةنةاهةا الشةامةل،
تحذوهم رغبة جامحةة فةي
االنةةعةةتةةاق مةةن الةةعةةبةةوديةةة
الفكرية .بين ما حقةق لةحةد
اليوم وما يأمل المواطن تحةقةيةقةه فةي
قادم األيام ،تسود حالة مةن الةتةوجةس
والخوف على مستقبل غامض يطبعه
وضع سياسي واقةتةصةادي مةتةرهةل،
أثر بشكل أو بآخر على عدة قطاعات
حساسة ،من ضمنهةا قةطةاع اإلعةالم
الذي ينتظر أن تةهةب عةلةيةه نسةمةات
التغيير التي انطلقت يوم  99فةيةفةري
الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي.
على وقةع أسةطةوانةة تةعةديةل قةانةون
اإلعالم وتةحةسةيةن الةوضةع الةمةهةنةي
واالجتماعي للصحفيين ،التي ترددها
السلطة على لسان النةاطةق الةرسةمةي
باسم الحكومة حسان رابحي ،ووسةط
منغصات تحول دون أداء مهني يكفل
للمواطن الحق في اإلعالم والمعلومة
التي تهةم مسةتةقةبةل وطةنةه ،يسةتةقةبةل
مهنيو قطاع اإلعالم بالجزائر عيدهةم
الوطني الموافق لـة  99أكةتةوبةر مةن
كل سنة ،بوافر من األسة ةلةة ،تصةب
في مجملها حول مستقبل اإلعالم فةي
ظل األزمة السياسية الةتةي تةمةر بةهةا
الةةجةةزائةةر؟ ،مةةاذا يةةمةةكةةن أن تةةقةةدمةةه
العدد  ، 9ديسمبر 9159

حكومة تصريف أعمال لةقةطةاع ظةل
يةةتةةرنةةح لسةةنةةوات فةةي الةةعةةشةةوائةةيةةة
والالمهنية؟ ،كيف يرى األكاديمةيةون
والصحفيون مستقبل المةهةنةة؟ ،وإلةى
أي مدى ساهم الحراك في فك القةيةود
عن الصحافة؟.
أجةةمةةع مةةعةةظةةم اإلعةةالمةةيةةيةةن عةةلةةى
ضرورة تعديل قانون اإلعالم الحالي
بما يضمن المزيد من هامه الةحةريةة
االعةةالمةةيةةة ،وحةةق الةةوصةةول إلةةى
مصادر المعلةومةة ،كةمةا أكةد هةؤالء
على ضرورة سن القانةون األسةاسةي
لمهنة الصحفي ووضع حد لةلةتةسةيةب
واإلهمال الذي يعاني منه الصحفيون
في الجزائر.
ريةةاض بةةوخةةدشةةة رئةةيةةس الةةمةةجةةلةةس
الوطني لةلةصةحةفةيةيةن الةجةزائةريةيةن:
“ نطةالةب بةاإلسةراع فةي إيةجةاد حةل
لةةةةمةةةةشةةةةكةةةةلةةةةة صةةةةب األجةةةةور”
قةةال رئةةيةةس الةةمةةجةةلةةس الةةوطةةنةةي
لةةلةةصةةحةةفةةيةةيةةن الةةجةةزائةةريةةيةةن ريةةاض
بوخدشة في حديثه إلةى “الةجةزائةر”،
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ال يةةجةةب الةةمةةراهةةنةةة عةةلةةى السةةبةةق
الصحفي بقدر التركيةز عةلةى صةحةة
الةةمةةعةةلةةومةةة  ،ذلةةك الن الةةمةةعةةلةةومةةة
كالرصاصة في تأثيرها ".
9159-11-19

إنه مباشرة بعد تم تأسيس المجلس تةم
عقد اجتماع مع وزير االتصال حسن
رابحي من أجل الةوقةوف عةلةى أهةم
النقائص التي يعانةي مةنةهةا الةقةطةاع،
وتمت المطالبة باإلسةراع فةي إيةجةاد
الةةحةةلةةول مةةن أجةةل صةةب أجةةور
الصحفيين التي تعاني مؤسساتهه مةن
أزمةةة مةةالةةيةةة ،إضةةافةةة سةةن الةةقةةانةةون
األسةةاسةةةي الةةةخةةةاص بةةةالصةةةحةةةفةةةي،
ومراجعة القانون العضوي المةتةعةلةق
بةاإلعةالم ،وكةذا تةنةصةيةب الةهةية ةةات
الضابطة كسةلةطةة ضةبةط الصةحةافةة
المكتوبة ومجلس أخالقيات الةمةهةنةة،
وتحديد معايير توزيع اإلشهةار عةلةى
الصةةةحةةةف ،ومةةةنةةةح الصةةةحةةةفةةةيةةةيةةةن
المتمرسين الحق في إنشاء مؤسسةات
إعةةةالمةةةيةةةة ،إلةةةى جةةةانةةةب الةةةعةةةمةةةل
باالتفاقيات الجماعية والقطاعية بةيةن
الصةةحةةفةةيةةيةةن ومةةالك الةةمةةؤسةةسةةات
اإلعالمية .وأضاف المتحدث ذاته أنه
تم التركيز في االجةتةمةاع عةلةى دور
الصحفي وضرورة التكفل بانشغاالته
والدفاع عن حقوقه كجانب مكمل لمةا
تةكةةفةلةةه الةقةةوانةيةةن ،وذلةك مةن خةةالل
التكتل في هية ةات نةقةابةيةة ومةجةالةس
تمةثةيةلةيةة تةجةمةع األسةرة اإلعةالمةيةة
بمختلف أنواعها وتوجهاتها ،والعةمةل
55
كةكةتةلةة واحةدة السةتةرجةةاع الةمةكةانةةة
الحقيقية للسلطة الرابعة...
فلة سلطاني /عمر حمادي
9159-51-95

القانون

مقاربة بين االنتخابات الرئاسية في ظل التعددية منذ  5991الى
9159
مقارنة نتائج االنتخابات الرئاسية التي عةرفةتةهةا الةجةزائةر
ست ( )6مرات منذ  16نوفمبةر  1995أول تةجةربةة فةي
ظل التعددية السياسية إلى أخر االنتخابات الرئاسية بتاريخ
 19/19/9119تسةةمةةح ب ة جةةراء قةةراءة أفضةةل لةةنةةتةةائةةج
االنتخابات األخيرة التي أسفرت عةن انةتةخةاب الةمةتةرشةح
الحر عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية.

باستثناء عبد العزيز بوتفليقة الذي ترشح حرا النتخابات 9
أفريل  9114تقدم المترشحون اةخرون باسم أحزابهم ...
فاز بوتفليقة بنسبة  84.99هذا الفوز السهةل فةتةح الشةهةيةة
لةةلةةفةةوز لةةلةةمةةرة الةةثةةالةةثةةة بةةاالسةةتةةحةةقةةاق الةةرئةةاسةةي يةةوم
 19/14/9119رغم عدم جوازه دستوريا فنذاك.

...تمت انتخابات  9114في ظل تطبيةق الةمةادة  119مةن
تسهيال لعملية الةمةقةاربةة يسةتةحةسةن فةي األول تةلةخةيةص الةةقةةانةةون الةةعةةضةةوي  11-19الةةمةةتةةضةةمةةن تةةعةةديةةل قةةانةةون
المعطيات الخاصة بهذه االنتخابات قي شكل جداول تةبةرز االنتخابات .كانت هذه المادة  119تلزم المترشح تقديم إمةا
األرقام والفوارق الموجودة بةيةنةهةمةا تةم تةذكةيةر بةظةروف قائمة تحتوي على  611توقيعا شخةصةيةا لةمةنةتةخةبةيةن مةن
مجالس بلدية  ،والئية أو برلمانية موزعة على  95والئيةة
اجراء مختلف االنتخابات الرئاسية .
على األقةل،وامةا قةائةمةة تةحةتةوي عةلةى
الهيئة الناخبة
 6111توقيعا شخصيا على األقةل مةن
أصوات ملغات
أصوات معبر
مصوتون
مسجلون
ناخبي مسجلين من قوائم انتخابية تغطي
عنها
 95والئية على األقل...
انتخابات 15969919 1995

19187981

11619599

467749

انتخابات 17488759 1999

11659619

11191611

559119

انتخابات 18194555 9114

11518777

11179719

199175

انتخابات 91595681 9119

15156194

14411951

995771

انتخابات 99881678 9114

11611984

11468484

1119116

انتخابات 94474161 9119

9747814

8514146

1941458

...قرر رئيس الدولة إجراء أول انتخابات رئاسيةة تةعةدديةة
في  16نوفمبر  ،1995ثالثة من المترشحين األربعةة فةي
االنتخابات  1995قةدمةو تةرشةيةحةا تةهةم بةاسةم االحةزاب
السياسية ولكن الفائةز بةاالنةتةخةابةات كةان مةتةرشةحةا حةرا
( اليمين زروال)...
...تمت انتخابةات  1999فةي ظةل دسةتةور  98نةوفةمةبةر
 1996وتعديل قانون االنتخابات في  1997بموجب األمر
رقم  17 -97المؤرخ في  6مارس ...1997
العدد  ، 51فيفري 9191

...تحضيرا لالنتخابات الرئاسية صةادق
البرلمان بتاريخ 19و11سبتمبر 9119
على قانونين عضوييةن (رقةمةي19/17
و )19/18يتعلق األول بانشاء وتةنةظةيةم
السلطة الوطنية المستةقةلةة لةالنةتةخةابةات
بينمةا يةتةضةمةن الةثةانةي تةعةديةل قةانةون
االنتخابات الصادر بتاريخ  95سبتةمةبةر
...9116جرت االنتخابات فةي ظةروف
سياسية جد مةتةأزمةة أدت إلةى ضةعةف
المشاركة في االنتخابات بحةيةث بةلةغةت
النسبة داخل الوطن  19.11وأقل من 9
عند الجاليات الجزائرية في المهجر.
غناي رمضان
9159-59-57

59

القانون
و يةةرتةةقةةب الةةنةةص ارتةةفةةاع مةةداخةةيةةل صةةادرات
قانون المالية  :9191جراءات عديدة المحروقات سنة  9191ب 9بالم ة مقارنة ب9119
لتصل الى 9ر 15مليار دوالر (مقابل 5ر 14مةلةيةار
لدعم اإلستثمار المنتج
دوالر سنة  )9119وذلك يةرجةع الرتةفةاع ب16ر9
جاء قانون المالية ل ،9191الذي وقع عليه رئيةس الةدولةة بالم ة في كميات المحروقات المتوقع تصديرها.
عبد القادر بن صالح يوم األربعاء ،ب جراءات عديدة لدعةم
أما الواردات فيتوقع القانون انخفاضةهةا ب1ر 11بةالةمة ةة
االستثمار المنتج في الجزائر.
الى 6ر 18ملةيةار دوالر سةنةة  9191حةيةث يةنةتةظةر أن
و من بين االجراءات المعتمدة لهذا الغرض ،جاء الةقةانةون تنخفض واردات السلع ب 19بالةمة ةة و تةتةراجةع واردات
بتحفيزات جبائية لصالح الةمةؤسةسةات الةنةاشة ةة كةمةا أنشةأ الخدمات ب 16بالم ة.
أربعة أنماط من المناطق الصناعية عبر الوطن الحتضةان
ويتوقع أن يصل عجز رصيد مةيةزان الةمةدفةوعةات السةنةة
هذه المؤسسات و انشاء صندوق لدعمها.
القادمة الى 5-ر 8مليار دوالر مقابل 6-ر 16مليار دوالر
و قصد تحسين مناخ االستثمار ،تةم الةغةاء قةاعةدة  51/49سنة  9119اي بانخفاض قدره 1ر 8مليار دوالر.
بالم ة بالنسبة لةلةقةطةاعةات غةيةر االسةتةراتةيةجةيةة كةمةا تةم
كما ينتظر أن تتةراجةع احةتةيةاطةات الصةرف الةى 6ر51
الترخيص باللجوء "عند االقتضاء و بكيفية انتقائية" الى
التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمةيةة
لتمويل مشاريع اقتصادية مهيكلة و مةربةحةة فضةال عةن
اعادة هيكلة الضريبة على الممتلكات.

كما ينص القانون على السمةا لةلةمةواطةنةيةن بةاسةتةيةراد
سيارات سياحية مستعملة ال يتعدى عمرها  1سنةوات و
حاملة لمحركات بنزين أو ديزل في اطار احترام قواعةد
البي ة وذلك باالعتماد على مواردهم الخاصة.
و في مجال حماية البي ة ،ينشئ الةقةانةون رسةمةا لةلةبةية ةة
مطبق لدى اكتتاب عقود التأمين بمبلغ  1.511دج عةلةى
السيارات السياحية و  1.111دج على األنواع األخةرى و
اعادة تنظيم المنظومة الضريبية المفروضة على األجهةزة
الكهربائية عالية االستهالك الى جانب رفع مبالةغ الةرسةوم
البي ية بما يتناسب مع مبدأ "الملوث الدافع".
وفي مجال تعزيز التضامن الوطةنةي تةم رفةع الةمةسةاهةمةة
التضامنية المطبقة على الواردات لفائدة الصندوق الوطني
للتقاعد من  1بالم ة الى  9بالم ة.
… و قد أعد القانون على اساس سةعةر مةرجةعةي لةبةرمةيةل
النفط ب 51دوالر و سعر السوق للبرميل ب 61دوالر و
سعر صرف ب 191دج/دوالر.
و يتوقع نموا اقتصاديا ب8ر 1بالم ة و نفس النسةبةة فةيةمةا
يخص النمو خارج المحروقات و ارتفاع نسةبةة الةتةضةخةم
الى 18ر 4بالم ة.

مليار دوالر نهاية  9191و هو ما يمثل 4ر 19شهةرا مةن
الواردات من غير عوامل االنتاج.
و فيما يخص النفقات العمومية ينتظر أن تنخفةض ب6ر8
بالم ة الى 1ر 7.891مليار دج سةنةة  9191مةع تةراجةع
ب9ر 1بالم ة في نفقات التسييةر و ب7ر 18بةالةمة ةة فةي
نفقات التجهيز.
و ستتكفل ميزانية الةتةسةيةيةر لةلةسةنةة الةقةادمةة ب11.179
منصب مالي منها  16.117منصبا جديدا لتغطةيةة تسةيةيةر
52
 1.151مؤسسة قيد االستالم لفائدة عدة قطاعات.
و ستصل كتلة األجور سنة  9191الى مةا يةفةوق 9.911
مليار دج فيما ينتظر أن تصل المةنةاصةب الةمةيةزانةيةة الةى
 9.979.555منصب...
9159-59-15
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االقتصاد
 91ألف مؤسسة “أونساج” مفلسة تطالب
بـالعفو اإليجابي
تستنجد  91ألف مؤسسة “مفلةسةة” مةن الةمةسةتةفةيةديةن مةن
قروض الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشةبةاب “أونسةاج”
والصندوق الوطني للتأمين على البطالة “كناك” بالةرئةيةس
الجديد المنتخب عبد المجيد تبون التخاذ قةرار بـة”الةمةسةح
اإليجابي للديةون”  ،مةن خةالل الةتةزامةهةا بة عةادة الةعةتةاد،
والقروض مقابل العفو عنها بشكل نهائي.
ويؤكد رئيس اإلتحاد الوطني للمستثمرين الشةبةاب ريةاض
طنكة في تصريح لـ”الشروق” أن الةمةسةتةثةمةريةن الشةبةاب
متفائلون اليوم بانتخاب رئيس جديد للجزائةر ،فةي أعةقةاب
تتويج عبد المجيد تبون بةكةرسةي الةمةراديةة ،خةاصةة وأن
الةةةةخةةةةطةةةةاب
الةةذي قةةدمةةه
الةةةةةرئةةةةةيةةةةةس
الةةةمةةةنةةةتةةةخةةةب
خالل حملةتةه
االنةةتةةخةةابةةيةةة
بةةخةةةصةةةوص
رؤيةةةةةةةةةتةةةةةةةةةه
لةةمةةسةةتةةقةةبةةةل
الشةةةةةةةةبةةةةةةةةاب
المستفيد مةن
قةةةةةةةةةةةةةروض
الةةةةةوكةةةةةالةةةةةة
الوطنية لدعم
وتشغيل الشباب “أونساج” والصندوق الةوطةنةي لةلةتةأمةيةن
على البطالة “كناك” تتضمن العديد من النقاط اإليجابية.
وأوضح طنكة أن الشباب يطالب الرئيس بفتح ورشة عمل
حةةول فلةةيةةات الةةتةةشةةغةةيةةل فةةي الةةجةةزائةةر وسةةحةةب وصةةايةةة
“أونساج” و”كناك” من وزارة العمل والشةغةل والضةمةان
االجتماعي واستحداث وزارة جديدة تتكفل بةتةسةيةيةر كةافةة
الوكاالت المنظمة لقروض دعم الشباب ،وكذا إعادة النظر
في مدى جدوى فليات الدعم الةمةعةتةمةدة حةالةيةا مةن خةالل
مستوى نجا الشركات وفترة حياتها وقدرتها على التوسع
والبقاء في السوق والصمود أمام المنافسة ،مشيةرا إلةى أن
 91ألف مؤسسة من إجمالي  411ألف شةركةة مسةتةحةدثةة
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وفقا لهذه الصيغ ،تواجه اإلفةالس الةيةوم ،وتةمةر
بظروف خانقة.

ويةةقةةتةةر طةةنةةكةةة ضةةرورة إقةةرار الةةعةةفةةو عةةن
المؤسسات الـ 91ألفا التي تواجه ظروفا صعبة ،من خةالل
تبني خةيةار “الةمةسةح اإليةجةابةي” لةلةديةون ،إذ تةقةوم هةذه
الشركات المفلسة ـ التي لم يتبق أي أمل الستمرار نشاطهةا
في السوق ـ ب عةادة الةعةتةاد لةلةبةنةوك والةوكةالةة ،وتسةتةفةيةد
بالمقابل من قرار العفو ،واإلعفاء من المتابعات القضةائةيةة
والسجن بناء على ذلك ،مع دراسة كل حةالةة عةلةى انةفةراد
ووفقا لخصوصيتها ،في حين يتم السةمةا بة عةادة جةدولةة
ديون بقية المؤسسات التي تجابه صعوبات مةالةيةة ،يةمةكةن
حلها ،حيث لم تصل بعد مصير اإلفالس.
كما دعا طنكة إلى تبني استراتيجية جديدة في منح قروض
الدعةم لةلةشةبةاب عةبةر
االسةةتةةفةةادة مةةن كةةافةةة
األخطاء المسجلةة فةي
الةةمةةاضةةي ،والةةقةةيةةةام
ب عادة تقييةم صةنةدوق
ضةةةمةةةان الةةةقةةةروض،
وفتح ورشةات كةبةرى
للتشغيل ،وإقرار جملة
مةةةن الةةةتةةةسةةةهةةةيةةةالت
البنكية ،مع الةتةعةاطةي
مةةع مةةلةةف “أونسةةاج”
كةةقةةضةةيةةة اقةةتةةصةةاديةةة،
ولةةةةيةةةةس كةةةةمةةةةلةةةةف
اجتماعي.
وشدد المتحدث على أن أهم أسباب إخفاق سةيةاسةة تسةيةيةر
الوكالة الوطنية للقرض المصغر والوكالة الةوطةنةيةة لةدعةم
وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن الةبةطةالةة،
في الماضي أن السياسيين في البالد كةانةوا يةتةعةاطةون مةع
الملف كقضية اجتماعية بحتة ويستعةمةلةونةه كةمةادة دسةمةة
عشية كل استحقاق سياسي ،دون وجةود دراسةة حةقةيةقةيةة
وجدية لواقع هذه المشاريع في الجةزائةر ،ومةدى نةجةاحةهةا 54
وقدرتها على تخليص االقتصاد الوطني من ربح الريع.
يمان كيموش
9159-59-51

القانون

الخبير المالي حميد علوان ل "الخبر"
"انشاء اقتصاد منتج ورفع القدرة الشرائية أولى من االعفاء من
الضريبة"
قال الخبير المالي واالقتصادي حميد عةلةوان ان االلةتةزام
ب عفاء أصحاب الرواتب التي تساوي او تةفةوق  11ألةف
دينار من تسديد الرسةم عةلةى الةدخةل اإلجةمةالةي مةرهةون
بالعثور على بدائل حقيقيةة لةتةعةويةض هةدا الةمةورد الةهةام
للخزينة العمومية سيما في ظةل الةظةروف الةراهةنةة الةتةي
تشهد تةواصةل الةعةجةز فةي الةمةيةزانةيةة الةعةامةة وتةراجةع
المداخيل.
وأشةةةار عةةةلةةةوان
أمس في تصةريةح
ل "الةةخةةبةةر" الةةى
انةةه عةةلةةى الةةرغةةم
من ان قيمة الرسم
بةةالةةنةةسةةبةةة ألجةةر
قةةيةةمةةتةةه  11ألةةف
دينةار مةتةواضةعةة
جدا اال ان الةكةتةلةة
االجةةمةةالةةيةةة لةةهةةا
مةةةةؤثةةةةرة عةةةةلةةةةى
تةةوازن الةةخةةزيةةنةةة
العموميةة خةاصةة
لكونها مضةمةونةة
السداد من منطلةق
ان عدد الموظفيةن
التةابةعةيةن لةقةطةاع
الوظيفة العموميةة
يقدر ب  9.5مليون يضاف إليهم عةمةال الةمةؤسةسةات فةي
القطاع الخاص.
وأوضح المتحدث ان االمر في نظره ال يتعلق ب عفاء فة ةة
معينة من تحمل تبعات هدا الرسم المةقةتةطةع مةبةاشةرة مةن
المصدر بقدر مةا يةرتةبةط بضةرورة الةعةمةل عةلةى اتةخةاد
التدابير واالليات التي من شانها خلق اقةتةصةاد قةوي قةادر
على انشاء القيمة المضافة والدي يجعل الةقةدرة الشةرائةيةة
في نهاية المطاف اهده الةفة ةة مةن الةمةواطةنةيةن بة مةكةانةهةا
الصمود امام التحديات من خالل تقوية الدينار الةجةزائةري
الدي يعاني مند سنوات من انهيار في قيمته مقةابةل جةمةيةع
العمالت العالمية.
وفي هدا اإلطار شدد حميد علوان علةى ان الةحةل األمةثةل
هو بناء اقتصاد قوي ومنتج يعيد للعمةلةة الةوطةنةيةة قةوتةهةا
وأشار الى ان تحقيق هدا الهدف يمر بشكل اجبةاري عةبةر
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تحدي القضاء على االقتصاد الموازي غير الرسمي الةدي
يحرم الخزينة العمومية من الماليير من الضرائةب بةيةنةمةا
يدفع المواطن الى الهروب نحو هدا النوع من الةنةشةاطةات
غير المقننة والتعامل بالنقد وادخال الكتلة النقدية الةكةبةيةرة
الى الدورة المالية الرسمية في ظل تخلةف وبةيةروقةراطةيةة
تحيط بالمنظومة المالية والمصةرفةيةة الةوطةنةيةة تسةتةدعةي
إعادة النظر في تنظيمها.

واعتبر الخبير ان هده الوعود استعراضية بةالةمةقةام األول
من منطلق انها ال تتعلق بالجانب االقتةصةادي مضةيةفةا ان
السلطات العمومية بعدما كانت توزع األموال فةي السةابةق
تسعى الى إطالق الوعود ب عفاء المواطنين من دفع الرسم
على الدخل اإلجمالي مسةتةبةعةدا ان تةكةون لةهةده الةخةطةوة
عالقة بتحديد الف ات المعنية بالدعم بدال من دعم األسةعةار
في ظل استفحال ظاهرة التجارة الموازية التي تةقةف امةام
وضع بطاقية للتعرف علةى مةداخةيةل الةمةواطةنةيةن بصةفةة 51
دقيقة.
سعيد بشار
9159-59-57

تاريخ-ذاكرة

مدينة الجزائر العثمانية…الديار والقصور…باألرقام
في تلك الحقبة العثمانية من تاريخ الجزائر ،الةتةي يصةفةهةا
بةةعةةض “الةةمةةتةةنةةوريةةن” فةةي داخةةل وخةةارج الةةبةةالد بـةة:
“الظالمية” ،كانت عملية إعمار المدينة “المحروسة باهلل”
تأخذ مجراها بوتيرة بلغت من الفعالية والنجا ما لم نبلغةه
في الوقت الحالي لمواجهة أزمة السَّكن وإعمار البالد.
خالل السنوات األخيرة مةن الةقةرن 16م ومةا تةالهةا مةن
السنوات األولى من القرن 17م ،بعد أن اسةتةقةرّت الةدولةة
الجزائرية العثمانية الفتية نسةبةيةا و توضةعةت عةلةى السةكةة
بأمان واطمأن أهلها وازدهر اقتصادها ،تة َّم بةنةاء مةا بةيةن
 1111دار و 1511دار حسب الخبراء .وقد تضاعف عدد
الديار ،بمختلف أحجامها وأشكةالةهةا ،والةقةصةور الةفةاخةرة
خالل هذه الفةتةرة بةحةركة نة الةبةنةاء داخةل أسةوار الةمةديةنةة
“البهجة” وخارجها في الفحص حيث البساتين والضيعةات
الجميلة التي تخفي بين أشجار برتقالها وليةمةونةهةا وتةيةنةهةا
وإجاصها أجمل ما بتني في مدينة الجزائةر خةالل الةقةرون
الخمسة األخيرة وما لم ينجح في مضاهاته ما بةنةيةنةاه ومةا
بناه “متنورتونا” حتى اةن تحت مسمى “الفةيةالت” مةهةمةا
بلغت ثرواتتهم وتحضرُّ هم الذي من حين ةخر يقال لنا إنةه
الةةةةةةةةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةةةةةةةةالةةةةةةةةةةةةةةةةم” …
“ أبةةةةةةةةةةةةةةةةهةةةةةةةةةةةةةةةةةر
وما شيّده رياس البحر ،على غرار قصر مامي غةرنةاوط،
األلباني األصل ،في “الوطأ”  ،أسفل المدينة قةبةالةة الةبةحةر
ضمن ما يتعرف بـ“ :قصر الرياس” في
والذي يوجد اليوم ن
حومة قاع السور ،وكذلك قصر الرايس حمةيةدو بةن عةلةي
في الفحص باألبيار وقصر مصطفى باشا في فحةص بةاب
عزون وهو ما نسميه اليوم “قصر الشةعةب” ،فضةال عةن
ديةةار كةةدار الصةةوف ودار ال ّسةةجةةور ودار خةةداوج ودار
تشكيكن وغيرها من القةصةور والةديةار يشةهةد عةلةى هةذه
الحقيقة التي ال يتشار إليها اليوم ،مع العلةم أن حةوالةي 51
بالمائة على األقل من اإلقامات الرسمية الةتةابةعةة لةرئةاسةة
الجمهورية وووزارة الخارجية الةيةوم هةي هةذه الةقةصةور
والديار الةفةخةمةة الةمةوروثةة عةن أجةدادنةا خةالل الةحةقةبةة
العثمانية “الظالمية” حسب تمحت نكري “األنوار”…
وما إن ح ّل الةعةام 1695م حةتةى كةانةت “بةهةجةة” سةيةدي
الثعالبي عبد الرحمن قد أصبحت مديةنةة بةلةغ عةدد الةديةار
فيها  15111دار بكل الةمةرافةق الةعةامةة الضةروريةة لةهةا
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كالجوامع والمساجد والمدارس والمعاهةد والةمةسةتةشةفةيةات
والةعةةيةةون واةبةةار وقةةنةةوات تةةوزيةع الةةمةةيةةاه والةةطةةواحةةيةةن
والحوانيت واألسواق والح َّمامةات والةثةكةنةات والةحةصةون
واألبراج وغيرها… وأصبحت تستقطةب الةتةجةار ورجةال
األعمال والمهاجريةن والةالجة ةيةن مةن الةخةوف والةجةوع
والعلماء والحتكماء من كل بقاع االرض…فيمةا أصةبةحةت
اليوم أرضا تنفر وتطرد حتى أعرق أبنائةهةا وأهةالةيةهةا…
ومع بداية سنوات 1661م ،كةانةت مةديةنةة ريةاس الةبةحةر
وعاصمة الجهاد في غرب المتوسط تبنةي الةديةار بةوتةيةرة
بلغت متوسط  411دار سنويا حينما كان عدد السكان فيهةا
يتراو بين  111ألف و 151ألف نسمة.
وال داعي لالعتقاد بةأن هةذه الةديةار كةانةت مةوجةودة فةي
أغلبها قبل الوجود العثماني أو في عهد الزيريين مثلمةا قةد
يتص َّور البعض ،ألن الوقائع التاريخية ال تةقةول بةذلةك ،إذ
بغض النظر عن حقيقة أن مدينة الجزائر ما قةبةل وصةول
األخوين خير الدين وعروج إلى الةبةالد فةي بةدايةة الةقةرن
16م كانت بلدة صغيرة هامشية على ساحل البالد الشاسع،
نعرف مةن بةيةن مةا نةعةرف عةلةى األقةل أن زلةزال عةام
1164م ،وهو أقدم الزالزل الموثَّقة التي ضربت المديةنةة،
ه َّدم “الجزء االعظم من المدينة” على حد تعبير الةخةبةيةرة
الجزائرية سكينة ميسوم التي تؤكد في المقةابةل أن زلةزال
سنة 1585م ال يبدو أنه ألحق أضرارا تتذكر بالعمران…
تغرافي ملن نك فرنسا الة َّرحَّةالةة نةيةكةوال
كما نعرف مما كتبه ج
ُّ
دي نةةيةةكةةوالي )(Nicolas de Nicolayeأن الةةمةةديةةنةةة
“المحروسة باهلل” لم تكن تحتوي سنة 1551م سوى عةلةى
حوالي  1111دار مقابل حوالةي  4111دار بةيةن عةامةي
1511م و1516م عند قدوم العثمانيين الةى الةبةالد حسةب
الرحَّالة الغرناطي األنةدلسةي حسةن الةو َّزان الشةهةيةر فةي
الةةةةةغةةةةةرب بـةةةةة :لةةةةةيةةةةةون اإلفةةةةةريةةةةةقةةةةةي Leon El
…Africanoوالفارق قد يكون مرتبطا ،حسب تقديةرات56 ،
بةةحةةدوث مةةجةةاعةةات أو أوب ة ةةة فةةي تةةلةةك الةةفةةتةةرة شةةديةةدة
االضطراب االقتصادي واألمني…
فوزي سعد هللا
9159-59-11

تاريخ-ذاكرة

 911لوحة تروي تاريخ ثورة الجزائر وبطوالت الشهداء
بتوقيع فنانين جزائريين وأجانب
 911لوحة تروي تاريخ ثورة الجزائر وبطوالت الشهداء
انطلقت أول أمس فعةالةيةات الةطةبةعةة الةخةامسةة لةمةعةرض

الموروث الفةنةي الةتةشةكةيةلةي بةالةمةركةب الةجةواري أحةمةد
عزيزي بخنشلة بمشاركة  19فنانا تشكيليا.
وبلغ عدد اللوحات التي قامت الجمعةيةة الةوالئةيةة لةمةسةات
للفنون التشكيلية الجهة المةبةادرة لةتةنةظةيةم هةذه الةتةظةاهةرة
الثقافية بعرضها على مستوى سةاحةة الةمةركةب الةجةواري
بمناسبة االحتفاالت المخلدة لذكرى يوم الشهيد الةمةصةادف
لـ 18فبراير من كل سنة 911 ،لوحة فةنةيةة تةمةثةل رصةيةد
الجمعية من هبات فنانين يمثلون مختةلةف واليةات الةوطةن
و 15دولة أجنبية باإلضافة إلى اللوحات التةي شةارك بةهةا
الفنانون الحاضرون.
وفي تصريح لوأج كشف فؤاد بالع رئيس هةذه الةجةمةعةيةة
الوالئية عن أن المعرض الذي يأتي هذه السنة تحت شعةار
“ في رحاب الشهيد بين اةداب والفنون” يهدف إلى “خلةق
فسيفساء من اللةوحةات الةفةنةيةة الةتةي تةروي تةاريةخ ثةورة
العدد  ، 51فيفري 9191

الةجةزائةةر وبةةطةوالت الشةهةةداء ال سةيةمةةا بةةواليةة خةنةةشةلةةة
المجاهدة”.
وأبرز ذات المتحدث بأن “ الجمعية الةتةي يةرأسةهةا أرادت
من خالل عرضةهةا
لةةلةةوحةةات فةةنةةانةةيةةن
أجةةةةانةةةةب خةةةةالل
الةةطةةبةةعةةة الةةخةةامسةةة
لمعرض المةوروث
الةةفةةنةةي الةةتةةشةةكةةيةةلةةي
إضةةةفةةةاء صةةةبةةةغةةةة
دولةةةةةيةةةةةة عةةةةةلةةةةةى
الةةةمةةةعةةةرض الةةةذي
يخلد ذكرى شةهةداء
ثةةةورة الةةةتةةةحةةةريةةةر
وجةةعةةلةةه مسةةرحةةا
لةةتةةبةةادل الةةمةةوروث
الثقافي لكل بلد”.
وأضةةةةاف نةةةةفةةةةس
المصدر أن “ لجةنةة
خاصة تتكون مةن فةنةانةيةن تشةكةيةلةيةيةن مةعةروفةيةن عةلةى
المستويةيةن الةوطةنةي والةدولةي قةامةت بةانةتةقةاء الةلةوحةات
المعروضة والتي تبرز معارك خاضها المجاهةدون خةالل
ثورة التحرير ،إضافة إلى تلك التةي تةحةمةل بةورتةريةهةات
للثوار والشهداء الذين شاركوا في ثورة نوفمبر .1954
كما عرفت التظاهرة الفنية التي حضرها فنانون تشكيليون
يمثلون أغةلةب واليةات شةرق الةبةالد إقةامةة ورشةة رسةم
لضطفال الصغار القادمين من مختلف المؤسسات التربةويةة
بعاصمة والية خنشلة تنافسوا خاللها عةلةى جةائةزة أحسةن
رسةةم يةةروي تةةاريةةخ الةةجةةزائةةر وتضةةحةةيةةات الشةةهةةداء 57
والمجاهدين.
أكرم.
9191-19-59

كتب

رواية طير الليل
عمارة لخوص
المتوسط للنشر

الذكاء االصطناعي :تحد جديد للقانون
مجموعة مؤلفين
دار موفم للنشر

مجالت
هذا اإلصدار هو عبارة عن حوصلة مجريات الملتقى الدولي المنعقد في
97و 98نوفمبر  9118من طرف جامعة الجزائر في ظل التطور
التكنولوجي والرقمي ومواكبة القانون له.

المجلة  :نظرة على القانون االجتماعي
العدد9152 12 :

رواية حرائق قلب
محمد بن زيان
منشورات الوطن اليوم

52
رواية في شكل نص سردي يلتمس الذاتية من المؤلف واالستنباط من ما
حكته الشيخة الجنية في أغانيها.
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موضوع الملف :العمال المهاجرين في الجزائر :أي وضعية قانونية
ملف البحث :منظومة الخدمات بين االعتراف بالحق وفليات كفالته :
أية مساواة؟

