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من مستجدات القانون في ظل الجزائر
الجديدة

القانون كلمة يونانية األصل تعني العصى المستقيمة لكن هذا ال يعني أنه يسييير وفيق مينيهي تيابي
نظرا لتمتعه بخاصية المرونة فهو يتطور بتطور المجتمع وكيف ال وهو المرآة العاكسة له وهينيا بييي
القصيد كما يقال فقد عرف التشريع الجزائري عدة مستجدات تدخل كلها في نيطيام ميا اصيطيلي عيليى
تسميته بالجزائر الجديدة المبنية على اسس و قيم جوهرية ال تخرج في فحواهيا بصيفية عيامية عين ميبيدأ
المساواة بين االفراد دون ادنى تمييز بينهم والذي يشمل المساواة في االلتحام بالوظائف العامة الميسياواة
في االنتفاع بالمرافق العامة ناهيك عن تحمل االعباء العامة كدفع الضريبة واداء الرسوم واداء اليخيدمية
الوطنية  .والقضاء على الفساد بمختلف اشكاله االدارية والمالية بصفة خاصية وبياليتياليي تيكيرييس دولية
الحق والقانون على أرض الواقع وليس حبرا على ورم كما كان الحال عليه في المرحل السابقة  .وهيد
المستجدات امتدت لتشمل جميع الجوانب والمجاالت القانونية بداية من بداية من التشيرييع األسياسيي أي
الدستور الذي يعد أسمى القوانين والذي أخر تعديل طرأ عليه كان بموجب األمر  10-06اليميخرف فيي
مارس  1106والمتضمن تعديل الدستور لسنة  1106وصوال الى قطاع الصحة اليدي جياء بضيميانيات
جديدة للعاملين فيه
عرزور رضوان
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ملف
تعديل الدستور يفرض مراجعة واسعة للعديد من القوانين األساسية

أوض رئيس الميجيليس اليدسيتيوري،
كمال فنيش ،يوم اليثيالثياء بياليجيزائير
العاصيمية ،أن اليتيعيدييل اليدسيتيوري
المطروح لالستيفيتياء الشيعيبيي شيهير
نوفمبر المقبل يفرض مراجعة واسعة
للعديد من القوانين األساسية ليجيعيليهيا
تتماشى مع الدستور الجديد.
وخالل تدخيليه عيليى أميواج اإلذاعية
الجزائرية ،أكد السيد فنيش أن تعيدييل
الدستور الذي ييعيد "خيطيوة أسياسييية
على درب الجمهورية الجديدة ،ستلييه
مراجعة واسعة للتيرسيانية اليقيانيونييية
المسيرة لنظام االنتخابات واألحيزاب
والجمعيات وغيرها حتى تتماشى ميع
الدستور الجديد".
ومن بين أهم هذ القوانين التي يتعين
إعادة النظر فيها في المرحلة المقبلية،
ذكر السيد فنيش قيانيون االنيتيخيابيات
الذي شرع في إعداد مسيودة تيعيدييليه
من قبل لجنة وطنيية نصيبيهيا رئيييس
الجمهورية شهر سيبيتيميبير اليجياري،
بيياإلضييافيية إلييى الييقييوانييييين الييمييسيييييرة
لألحزاب السياسية والجمعيييات وكيذا
قانوني الوالية والبلدية ،إلى غير ذلك
من النصوص اليميرتيبيطية بياليقيانيون
األسمى للبالد.
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كييمييا عيياد
السيييييييييييييييد
فييييينيييييييييييش
لييلييحييدييي
عن أهم ما
جيييياء بييييه
اليييدسيييتيييور
الجديد فيي
طيييبيييعيييتيييه
اليييميييعيييدلييية
الييييييييتييييييييي
سييتييعييرض
لالستيفيتياء
الشيييعيييبيييي
في اليفياتي
من نيوفيميبير اليقيادم ،وعيليى رأسيهيا
إنشاء ميحيكيمية دسيتيوريية بيدال عين
المجلس الدسيتيوري اليحياليي ،واليتيي
سيكون من بين صالحياتها اليواسيعية
"التدخل في النقاش السياسي من أجل
تفادي شلل المخسسات الدستورية".
و ستضطلع هذ الهييةية اليميسيتيحيدثية
بدور "الضامن لالستقرار" من خالل
تييكييريسييهييا لايي"الييفييصييل الييمييرن بييييين
السلطات الثالثة" و"فض الينيزاعيات
بينها بما يقي البالد أزميات سييياسييية
هي في غنى عنها ويعزز مين أسيس
دولة القانون" ،يقول السيد فنيش.
كما توقف رئيس المجلس الدستوري،
فييي سيييييام ذي صييليية ،عيينييد مسي ليية
إخطار اليميحيكيمية اليدسيتيوريية اليتيي
تيينييدرج ضييميين أهييم الصييالحيييييات
اليمييسيينيدة إليييييهيا ،وهييو إجيراء يييحييق
ليلييجييهييات اليمييخييوليية قيانييونييا رئيييييس
الجمهوريية ،رئيييس ميجيليس األمية،
رئيس اليميجيليس الشيعيبيي اليوطينيي،
اليوزييير األول أو رئييييس اليحييكيوميية
حسب الحالة) من أجل تفسير األحكام
الدستورية ،وهو ما من ش نه "تجنيب
البالد الكثير من األزمات اليميحيتيميلية
التي قد تنجم عن حدوث لبس أو سوء
تفسير".

وفي هذا الصدد ،تطرم السيد فينيييش
إلى مس لة استيقياللييية اليقيضياء اليتيي
"خصها المخسس اليدسيتيوري بيحيييز
هام في مشروع التعدييل" مين خيالل
إعادة النيظير فيي تشيكيييلية اليميجيليس
األعلى للقضاء.
ويعد استبيعياد وزيير اليعيدل ،ليكيونيه
محسيوبيا عيليى السيليطية اليتينيفيييذيية،
يضيياف إليييييه رفييع عييدد الييقييضيياة
المنتخبين الذيين تيبيليغ نسيبيتيهيم فيي
الييدسييتييور الييجييديييد  75بييالييمييائيية ميين
إجمالي أعضياء اليميجيليس)" ،دليييال
آخر على حرص المخسس الدستوري
على ضمان أقصى حيد مين اليفيصيل
بين السليطيات وتيكيرييس اسيتيقياللييية
الجهاز القضائي".

وعرج رئييس اليميجيليس اليدسيتيوري
أيضييا عييلييى مييخييتييلييف الييهيييييةييات
والمخسسات الرقيابييية واالسيتيشياريية
الييتييي سيييييتييم دسييتييرتييهييا أو إنشييا هييا
بمقتيضيى اليدسيتيور اليجيدييد ،واليتيي
تعكس --كما قال" --الينييية الصيادقية
في تحقيق المطالب المرفوعة من قبل
الشعب''.
ومن بين ميا تيم اسيتيحيداثيه فيي هيذا
المنحى" ،المرصد الوطني للميجيتيميع
المدني" الذي يعيد هيييةية اسيتيشياريية
تترجم "حرص الدولية عيليى تيفيعيييل
دور الحركية اليجيميعيويية مين خيالل
إشيراكييهييا فييي تسييييييير الشي ن الييعييام،
خاصة بعد االلتزام الذي أبدتيه خيالل
أزمة كوفيد 09-والدور اليذي ليعيبيتيه
إلى جانب السلطات العمومية في هيذا
الصدد''.
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المجلس الشعبي الوطني  :النواب يصادقون على مشروع القانون
المتضمن تعديل الدستور
صييادم نييواب الييمييجييلييس الشييعييبييي
الوطني ،هذا اليخيميييس ،بياإلجيمياع،
على مشروع القانون المتضمن تعديل
الدستور ،وهذا خيالل جيليسية عيلينييية
خصييص ي لييلييتييصييوي ي عييلييى ن ي
القانون ،تيرأسيهيا رئيييس اليميجيليس،
سيلييييميان شينيييين ،بيحييضيور اليوزييير
االول ،عبد العزيز جراد…

ومن المقيرر
أن يييعييرض
ن القانيون
على مجيليس
االمية الحيقييا
لييلييمييصييادقيية
عييييييليييييييييييييه.
ويييييييتييييييوزع
مشييييييييييييروع
الييييتييييعييييديييييل
الييدسييتيييوري
الذي بادر به
رئييييييييييييييييييس
الجمهورية عبد الميجيييد تيبيون عيليى
سييتيية مييحيياور صيييييغي عييلييى ضييوء
العناصير اليتيي اسيتيخيرجيتيهيا ليجينية
الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور من
االقتراحات التي تلقتها مين ميخيتيليف
الشرائ االجتيمياعييية والشيخيصيييات
الوطنية والقوى السياسية واليتيي بيليغ
عددها  5108مقترح.
ويتعلق الباب األول بالمبادئ اليعيامية
التي تحكم المجتمع الجزائري والباب
الثاني بالحقوم األساسيية واليحيرييات
العيامية واليواجيبيات واليبياب اليثيالي
بتنظيم وفصيل بييين السيليطيات فيييميا
يرتبط الباب الرابع بمخسسات الرقابة
والييبيياب الييخييامييس بييالييمييخسييسييات
االستشارية والباب السادس بالتيعيدييل
الدستوري.
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وبخصوص الباب المتعليق بياليفيصيل
بين السيليطيات اليثيالي ) فيقيد كيرس
الن منصيب رئيييس اليحيكيومية إذا
أسفرت االنتخابات اليتيشيرييعييية عين
أغليبييية بيرليميانييية ،ميقيابيل مينيصيب
الييوزييير األول ،إذا أسييفييرت هييذ
االنتخابات عن أغلبيية رئياسييية ،ميع
الن على تعيين رئيس الحكومة من

كييميييا تيييطيييرم مشييروع اليييتيييعيييدييييل
الدستوري إلى الدور المنوط مستقبيال
بالمجلس االقيتيصيادي واالجيتيمياعيي
الذي أضيف اليى اهيتيميامياتيه ميجيال
البيةة ،حيي تيم تيرقييية هيذ اليهيييةية
ليتيتييميكيين ميين لييعيب دور اسييتيشيياري
"رائد" في صناعة اليقيرار وتيعيزييز
الحوار بين مختلف فةات المجتمع.
ووفقا للمشروع أيضا فقد تم دسترة
السلطة العليا للشفافييية واليوقيايية مين
الفساد ومكافحيتيه ،وإدراجيهيا ضيمين
الييهيييييةييات الييرقييابييييية والييتييصييرييي
بالممتيليكيات فيي بيدايية اليوظيييفية أو
العهدة وعند انيتيهيائيهيا ليكيل شيخي
يعين في وظيفة عليا فيي اليدولية ،أو
منتخب أو ميعييين فيي اليبيرليميان ،أو
منتخب في مجليس ميحيليي ميع إليزام
السلطات العمومييية بياحيتيرام اليحيكيم
الراشد وفرض احتيراميه فيي تسييييير
الشخون العمومية وميعياقيبية اليقيانيون
الستغالل النفوذ.

األغلبية البرلمانية وتمكينه من تشكيل
حكومته وإعداد برنامجه.
وأدرج مشروع التيعيدييل اليدسيتيوري
من جهة اخرى ميادة جيدييدة )101
من الباب الخامس المتعلق بياليهيييةيات
االسييتييشييارييية ،وتييتييعييلييق بييالييمييرصييد
الوطني للمجتمع الميدنيي وهيو هيييةية
استشارية لدى رئيييس اليجيميهيوريية،
ومن بين مهامه األساسية تيقيدييم آراء
وتوصيات متعلقة بانشغاالت المجتمع
المدني.
و يساهم ذات المرصيد ،حسيب ني
المادة ،فيي "تيرقيييه اليقيييم اليوطينييية
والممارسة الديمقراطية والمواطينية"
و"يشارك اليميخسيسيات األخيرى فيي
تحقيق أهداف التنمية الوطنية."...

هذا وتضمن الميشيروع كيذليك إدراج
مادة جديدة  )108في بابه اليخياميس
ذات الصييليية بييانشيياء األكيياديييمييييية
الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا واليتيي
تعد بمثابة هيةية مسيتيقيلية ذات طيابيع
علمي وتكنولوجي. ..
2292/91212
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األمر المشدد للعقوبات على
عصابات األحياء يصدر في الجريدة
الرسمية
صدر في العدد األخير مين اليجيرييدة
الرسمية األمر المتعلق بياليوقيايية مين
عصابات األحياء ومكافحيتيهيا واليذي
يسم بمعاقبة هذ العصابات بالحبس
من  1إلى  01سنوات وتغريمهم ماليا
حيفياظيا عيليى األمين اليعيام وسيالميية
الضحايا.
وين األمر رقيم  11- 11اليميخرف
في  11أوت  ،1111المتعلق بالوقاية
من عصابات األحياء ومكافحتهيا ،أن
"عصابة أحياء" هي "كل ميجيميوعية
تح أي تسميية كياني  ،ميكيونية مين
شخصين  )1أو أكثر ،يينيتيميون إليى
حييي سييكيينييي واحييد أو أكييثيير ،تييقييوم
بارتكاب فعل أو عدة أفيعيال بيغيرض
خليق جيو انيعيدام األمين فيي أوسياط
األحياء السكنية أو في أي حيز مكاني
آخيير ،أو بييغييرض فييرض السيييييطييرة
عليها ،من خالل االعتداء المعنوي أو
اليجيسيدي عيليى الييغييير أو تيعيريييض
حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو
المساس بمميتيليكياتيهيم ،ميع حيميل أو
استعمال أسلحة بيييضياء ،ظياهيرة أو
مخب ة".
وحسب نفس الن يشمل "االعيتيداء
المعنوي كل اعتداء لفظيي مين شي نيه
أن ييخيليق اليخيوف أو اليرعيب لييدى
الغير ،كالتهديد أو السب أو الشيتيم أو
القذف أو الترهيب أو اليحيرميان مين
حق".
كييمييا حييددت نييفييس الييمييادة مييعيينييى "
السالح األبيض" المتمثيل فيي " كيل
اآلالت واألدوات واألجهزة اليقياطيعية
أو النافذة أو الراضة ،وجميع األشيياء
العدد  ، 21نوفمبر 1212

التيي ييميكين
أن تيييحيييدث
ضييييررا أو
جيييييييروحيييييييا
بجسم اإلنسان ،أو تشكل خطرا عيليى
األمن العمومي كميا هيي ميحيددة فيي
التشريع والتنظيم المتعلقين باألسليحية
الساري المفعول ".
وين الفصل اليخياميس اليميتيضيمين
أحكام جزائية على عقوبات بياليحيبيس
" من ثالث  )1سنوات إليى عشير
 )01سنوات وبغرامة من 111.111
دج إلييى  0.111.111دج كييل ميين
ينشئ أو ينظم عصابة أحياء ،ينخيرط
أو يشييارك ،ب ي ي شييكييل كييان ،فييي
عصابة أحياء ،مع علمه بغرضهيا أو
من يقيوم بيتيجينيييد شيخي أو أكيثير
لصال عصابة أحياء".
وتضيييييف الييمييادة  11أنييه " يييعيياقييب
بالحبس من عشر  )01سينيوات إليى
عشييرييين  )11سيينيية وبييغييراميية ميين
0.111.111دج إلى 1.111.111دج
كل من يرأس عصابة أحياء أو يتولى
فيها أية قيادة كان .
لجنة وطنيية ليليوقيايية مين عصيابيات
األحياء
كما "يعاقب بالحبس من سينيتييين إليى
خيييميييس سييينيييوات وبيييغيييرامييية مييين
 111.111إلييى  511.111دج كييل
من يشجع أو ييميول عين عيليم ،بي ي
وسيلة كان  ،عصابة أحياء أو يينيشير
أفيكيارهييا بصييورة مييبياشييرة أو غيييير
مباشرة ،أو يقدم لعضو أو أكيثير مين
أعضيياء عصييابيية أحييييياء ،مييكييانييا

لالجتماع أو اإلييواء ،أو مين ييخيفيي
عييمييدا عضييو ميين أعضيياء عصييابيية
أحياء ،وهو يعليم أنيه ارتيكيب إحيدى
الجرائم المنصوص عيليييهيا فيي هيذا
األميير ،أو أنييه مييحييل بييحيي ميين
السلطات اليقيضيائييية ،أو مين ييحيول
عمدا دون القيبيض عيليى عضيو مين
أعضياء عصييابيية أحيييياء أو يسيياعييد
على االختفاء أو الهروب".

ومن بين آليات الوقاية من عصيابيات
األحياء التي ن عليها هذا األمر يتم
"إنشيياء لييجيينيية وطيينييييية لييلييوقيياييية ميين
عصييابييات األحييييياء " ،الييتييي تييرفييع
تييقييرييييرهييا السيينييوي إلييى رئييييييس
الجمهورية وعرضه عليى اليحيكيومية
ومتابعة تنفيذها من طرف السيليطيات
العمومية المختصة والمجتمع الميدنيي
والقطاع الخاص ،فضال عن اليليجينية
الييوالئييييية لييلييوقيياييية ميين عصييابييات
األحياء ،والمتمثل دورها السيميا فيي
تنفيذ االستراتيجية الوطنية للوقاية من
عصابيات األحييياء عيليى اليميسيتيوى
المحلي والرصد اليميبيكير لينيشياطيات
هذ العيصيابيات وإخيطيار السيليطيات
المعنية بذلك.
ك.ب
2292/91212
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الوقاية مفتاح جرائم االختطاف
رافييع ي رئيييييسيية
اليييييميييييفيييييوضييييية
الوطنية ليحيميايية
وترقية اليطيفيولية
مريم شرفيي مين
أجل تكريس مبدأ
الوقاية من جرائم
االخييتييطيياف فييي
الييجييزائيير ،وهييو
أهييم مييا جيياء بييه
مشروع اليقيانيون
المتعلق باليوقيايية
مييييين جيييييرائيييييم
االخييييييتييييييطيييييياف
وميييكيييافيييحيييتيييهيييا،
مشييييددة عييييلييييى
ضيييييييييييييييييييييرورة
الييتييحييلييي بييثييقييافيية
التبليغ عن األطفال في خطر وتيقياسيم
كل مين اليدولية واليميجيتيميع اليميدنيي
واألسيييرة واليييميييدرسييية مسيييخولييييييية
حمايتهم.
قال السييدة ميرييم شيرفيي فيي ليقياء
خص ي بييه "الييخييبيير" أن تييعييزيييز
اليييتيييرسيييانييية اليييقيييانيييونييييييية بيييقيييانيييون
خاص باالختيطياف ييرجيع ليبيعيض
الينيقيائي اليميوجيودة ضييمين قيانييون
العقوبيات  ،حييي تيبييين مين خيالل
تطبيقه أنه يقوم على الجانب الردعيي
وغييفييل عيين أشييييياء أخييرى "نييظييرا
لخطورة جريمة االختيطياف ،فيرض
المشرع الجزائيري عيقيوبيات مشيددة
ضد المختيطيفييين مين خيالل اليميادة
 191مييكييرر لييقييانييون الييعييقييوبييات،
حي يعاقب بالسجن الميخبيد كيل مين
يرتكب جريمة اختطياف أو ميحياولية
اخييتييطيياف عيين طييريييق الييعيينييف أو
التيهيدييد واالسيتيدراج ،بييينيميا تشيدد
العقوبة إلى غاية اإلعدام إذا نت عن
الجريمة تعدي جنسي أو طيليب فيديية
أو القتل ،لكن هذا القانون يركز عيليى
الردع ،وما جاء به مشيروع اليقيانيون
العدد  ، 21نوفمبر 1212

الييجييديييد كييفيييييل بييوضييع حييد لييجييرائييم
االختطاف وحماية أطفالنا".
ويرتكز مشيروع قيانيون االخيتيطياف
الجديد حسب المفوضة ميرييم شيرفيي
على مبدأ الوقاية قبيل وقيوع جيرييمية
االختطاف بتحمل الجيميييع مسيخولييية
حماية الطفل بالتيبيليييغ عين األخيطيار
الجسدية والنفسية التي ييتيعيرض ليهيا
سواء دخل األسرة أو المحييط ،تيقيول
المفوضة" أعطى اليميشيرع ليليوقيايية
أهميية كيبيييرة فيي اليقيانيون اليجيدييد،
لمكافحية جيرييمية االخيتيطياف ،وهيذ
مسخولية كل مين اليدولية واليميجيتيميع
المدني ،وال أنسى أيضيا دور األسيرة
في خلق جو مين اليحيوار واليتيواصيل
بين أفرادها .فعلى العائالت اليتيعيرف
عييلييى مشيياكييل أبيينييائييهييا قييبييل فييوات
األوان".
مييرافييقيية الضييحييايييا بييعييد الييتييعييرض
لالختطاف مبدأ كرسه أيضا اليقيانيون
الييجييديييد ،حييي ي سيييييخييضييع ضييحييايييا
االخييتييطيياف لييعييالج طييبييي ونييفييسييي
"يعيش الصيدمية حيتيى مين تيعيرض
لمحاولة اختطاف ،وييجيب ميتيابيعيتيه

نفسيا وطبيا ليييعيييش حييياة طيبيييعييية
فمابالك لو وقع جريمة ميع اليعينيف
الجنسي" .توض المفوضة.
وتعتبر اليقظة واإلنيذار اليميبيكير مين
أهييم آليييييات الييوقيياييية ميين جييرائييم
االختطاف وفقا لقانون الطفل ،وحيول
هذ الينيقيطية ذ ّكيرت شيرفيي بياليرقيم
األخضر المجاني ليخخيطيار عين أي
مساس بحقوم الطيفيل  ،0000حييي
تييتييكييفييل مصييال ي الييوسييط الييمييفييتييوح
بالتواصل مع األسر وأولياء التيالميييذ
والمدارس.
رزيقة اردغال
2292291212
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حقوقيون يؤكدون غياب الضمانات
الحقيقية للمبلغين
سرية التبليغ عن الجريمة ..حق
غائب أخرس الش ود
ساهم التكنولوجيا الحديثة في نشير
ثقافة التبليغ من قيبيل بيعيض الشيبياب
الييذييين أظييهييروا شييجيياعيية فييي فضي
اعتداءات وحوادث كانوا شهود عيان
لها بعد أن وثّقوا تيفياصيييل اليجيرييمية
ومجيريياتيهيا بيهيواتيفيهيم اليميحيميولية.
وكان حادث المرور الذي وقيع شيهير
جييوان الييميياضييي ،عييلييى مسييتييوى
الطريق السيرييع اليعياصيمية زراليدة،
والذي تسبب فيه  4أشخاص طائشيين
من خالل مراوغة سيييارة واليتيسيبيب
فييي انييقييالبييهييا ،وإدخييال سييائييقييهييا
الييمييسييتييشييفييى ،ميين أكييثيير األسيياليييييب
الحضارية في التبليييغ ضيد اليجيرائيم
والييييييييييييييييييييييييفييييييييييييييييييييييييسيييييييييييييييييييييييياد.
ورغم استغالل التكنولوجيا في كشف
الييفييسيياد اإلداري أو الييجييرائييم الييتييي
يرتكبها األشخاص سواء ضد األفيراد
أو الييمييجييتييمييع كييكييل أو مييخسييسييات
عييمييومييييية ،وخيياصيية ،إال أن خييوف
المبلغ على حياته ،في ظل نقي …
الضمانات لحمايته دفع الكيثيريين اليى
التزام الصم
حقوقيون ..البد من ضمانات لحمايةة
المبلغ

شكاوى باليجيميلية تسيتيقيبيليهيا ميراكيز
الشرطة واليدرك واليميحياكيم ،وليكين
أصييحييابييهييا وهييم أغييلييبييهييم ضييحييايييا،
ينسحبون في صم ويلفهم اليخيوف،
وبعضهم يتفاجخون بانتشيار خيبيرهيم
العدد  ، 21نوفمبر 1212

بميجيرد أن
وطي ت أقييدامييهييم مصييلييحيية الييتييبييليييييغ
بسرعة البرم ،ومين اليميبيليغييين مين
بمجرد التفكير في الكشيف عين فسياد
أو عصابات ،يقابلون بالتخويف حتى
من طرف مسخوليين وميوظيفييين فيي
مخسسات كان عليهم أن ييكيونيوا أول
مييين ييييحيييميييي هيييذا اليييتيييبيييليييييييغ
ونيياشييد أصييحيياب الييجييبيية السييوداء
وبييعييض الييحييقييوقيييييييين ،فييي تصييريي
لا”الشروم” ،الجهات العليا واألمنييية
بتجسيد ضمانات حيقيييقييية وصيارمية
للمبلغ ،وتطبييق ميا جياء فيي قيانيون
مكيافيحية اليفيسياد ،اليذي ييخكيد عيليى
حماية المبلغ بكل األساليب بميا فيييهيا
تغيير ميقير سيكينيه ،وقيال هيخالء إن
مييافيييييا األحييييياء والييتييي حي رئيييييس
الجمهورية على محاربتها ،هي فسياد
له جذور وامتدادات ،وإن “ بلطجييية”
األحياء الشعبية ،لديهم مين ييحيميييهيم
في الخفاء ،ويملكون مصادر وأعييينيا
في الكثير من األماكن ،وهيذا بسيبيب
فسيياد طييال حييتييى مييوظييفييييين فييي
مخسسات الدولة.
حماية الةمةبةلةغ ..مةنةصةو عةلةية ةا
قانونا لكنّ ا غير مطبقة واقعيا
غياب حماية الضحية والمبيليغ ،زرع
في الميجيرمييين وعصيابيات األحييياء
الثقة ،وهذا ما أكد حسيان بيراهيميي،
محامي لدى مجليس اليجيزائير ،اليذي

استغرب أن ضمانات الحماية للميبيليغ
موجودة في قانون ميكيافيحية اليفيسياد،
لكنها غير مجسدة وغير مطبقة عيليى
ارض الواقع ،ودعا إلى إخفياء هيويية
المبلغ عن العصابات وإعيطيائيه اسيم
وهوية أخرى وتيوفييير اليحيميايية مين
األمييييييييييييييييييين.
طيييييييييييييييييييرف
وفي السيام ،يرى المحامي سيليييميان
لعاللي ،أن الحيميايية ليليميبيليغ سيليوك
مسييخول يييجييب أن يييعيياقييب كييل ميين
يييتييسيياهييل فييي تييعييريييض الييمييبييلييغ أو
الضحية لخطر المبلغ عليه ،وتي سيف
لوجود من أسماهم با”العمالء” الذيين
انتشروا في كل مكان بسيبيب اليفيسياد
وعييدم الييرقييابيية الشييديييدة والييعييقيياب
الصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييارم.
ويييلييج ي بييعييض ر سيياء عصييابييات
األحياء و”البلطيجييية” حسيب بيعيض
المحاميين ،إلى زرع عيون المراقيبية
والحماية لهم من خيالل مسيك زالت
ونقاط ضعف على بعض األشيخياص
وهم موظفون في أماكن حساسة ،إميا
بتصويرهم وهم في وضعيات ميخيلية
بييالييحييييياء أو تييزويييدهييم بييالييمييخييدرات
8
والحبوب المهلوسة.
وهيبة سليماني
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قانون جزائري يدعم "الجيش األبيض" ..ويحمي المرضى بمنشآت الصحة
تييخييرييييب األميييالك والييتييجيييهييييييزات
الطبية".
والتجهيزات الطبية".

قانون جزائري يدعم الجيش األبييض
ويحمي المرضى بمنشات الصحة

عبير نشير الصيور واليفيييدييوهيات"،
وفق ما نقل وكالة األنباء الجزائرية.

وقع الرئيس الجزائري عيبيد اليميجيييد
تبون ،األحد ،األمر المع ّدل واليميتيميم
لقانون العقوبات ،الذي صيادم عيليييه
مجلس الوزراء ،واليخياص بيحيميايية
العاملين في قطاع الصحة.

ويييهييدف األميير إلييى "ردع انييتييهيياك
حرمة األماكن غير اليميفيتيوحية أميام
اليييجيييميييهيييور داخيييل اليييميييخسيييسيييات
االستشفائية ،والردع المشد ّد ألعيميال
تخريب األمالك العقارية واليمينيقيولية
لمخسسات الصحة ،واستغالل شبكات
التواصل االجتماعي ليليميسّ بيكيرامية
اليييميييرييييض واالحيييتيييرام اليييواجيييب
للموتى" ،وذلك حسبما جاء في بيييان
لرئاسة الجمهورية.

وتضمن األحكيام اليجيدييدة "تيوفييير
الحماية الجزائية لجميع المستخيدمييين
بالمخسسات الصحية العامة والخاصة
من االعتداءات اللفيظييية واليجيسيديية،
وكييذلييك مييعيياقييبيية تييخييريييب األمييالك
اليييييعيييييقييييياريييييية واليييييمييييينيييييقيييييولييييية
لمخسسات الصحة ،واستغالل شبكات
التواصل االجتماعي ليليميسّ بيكيرامية
اليييميييرييييض واالحيييتيييرام اليييواجيييب
للموتى" ،وذلك حسبما جاء في بيييان
لرئاسة الجمهورية.
األميير عييلييى "وضييع نييظييام
ون ي
عقابي مالئم لحماية مستخدمي قيطياع
الصحة أمام تزايد االعتداءات اللفظية
والجسدية التي يتعرضون ليهيا خيالل
ت دية ميهياميهيم" ،إضيافية إليى "ردع
اليتيصيرفيات اليميخديية إليى اليميسيياس
بكرامة المرضى والنيل من االحتيرام
الواجب نحيو األشيخياص اليميتيوفييين
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األميير عييلييى "وضييع نييظييام
ون ي
عقابي مالئم لحماية مستخدمي قيطياع
الصحة أمام تزايد االعتداءات اللفظية
والجسدية التي يتعرضون ليهيا خيالل
ت دية ميهياميهيم" ،إضيافية إليى "ردع
اليتيصيرفيات اليميخديية إليى اليميسيياس
بكرامة المرضى والنيل من االحتيرام
الواجب نحيو األشيخياص اليميتيوفييين
عبير نشير الصيور واليفيييدييوهيات"،
وفق ما نقل وكالة األنباء الجزائرية.

ويييهييدف األميير إلييى "ردع انييتييهيياك
حرمة األماكن غير اليميفيتيوحية أميام
اليييجيييميييهيييور داخيييل اليييميييخسيييسيييات
االستشفائية ،والردع المشد ّد ألعيميال

كما يتضمن األمر عقيوبيات صيارمية
ضد المعتدين قيد تصيل إليى السيجين
المخبد في حالة وفاة الضحية ،بييينيميا
تتراوح عقوبة الحبس من سنة واحيدة
إلى ثالث سنوات في حيالية االعيتيداء
اللفظي ،ومن  1إلى  01سينيوات فيي
حيياليية االعييتييداء الييجييسييدي حسييب
خطورة الفعل.
وفيما ييتيعيليق بياليغيراميات اليميالييية،
وعالوة على العيقيوبية بياليحيبيس مين
عييامييييين إلييى عشييرة أعييوام ،تييطييبييق
غرامة مالية تقدر ب  1ماليين ديينيار
جييزائييري ،ويضيياف إليييييهييا طييلييب
التعويض المقدم من طيرف اليمينيشي ة
الصحية المستهدفة.
وأكد ممثيليو أربيع نيقيابيات ليميهينيييي
القطاع النيقيابية اليوطينييية ليأليسياتيذة
الباحثين االستشيفيائييييين اليجياميعييييين
والنقابة الوطنية ليميميارسيي الصيحية
العمومية والنقابة اليوطينييية ليألطيبياء
األحرار والينيقيابية اليجيزائيريية لشيبيه
الطبيين) خالل نيدوة صيحيفييية حيول
تسيير أزمة تفشي كورونا منذ أيام أن
هذا القانون "جاء لوضع حيد ليبيعيض
مظاهر االعتداء الليفيظيي واليجيسيدي
على الطواقم الطبية وشبه الطبية"/ .

وكاالت-أبوظبي
2292891212

المجتمع
مختصون وخبراء يؤكدون أنّه بات خيارا ال بديل عنه
بعد نصف عام من توقف الدراسة ..التعليم عن بعد مغيّب بالجزائر
بات أمل انتهاء أزمية كيورونيا مسيتيحيييال فيي ظيل حيالية
الغموض الذي يشوب جوانب كثيرة من الحياة ،خاصة ميع
ت جيل الدخول المدرسي والتذبذب في اتخاذ قرارات تيحي
ضغط الظرف االستثنائي ،مما يطرح تسا ال مشروعا من
قبل بعض الخبراء والمختصين في قطاع التعليييم ،ييتيعيليق
بضرورة وحتمية التعليم عن بعد وجعله بديال عن التيعيليييم
الحضوري في المدارس؟”.
وفِي المقابل ،يخكد بعضهم على ضرورة إطالم نيداء إليى
شركات المعلوماتية ،والفاعلين في الميجيال اليتيكينيوليوجيي
األجانب والجزائريين لتقديم الحلول والوسائل لبيدء سيبيام
مع الزمن وتجسيد التعليم عن بعد ولو بنسبية  11بياليميائية
كضرورة البد منها.

التعليم عن بعد بات حتمية وحال كليا
قال خبير المعلوماتية يونس قرار ،إن التعليم عن بعد بيات
حال كليا ،ويستدعي نجاحه طرح كل الجوانب البيداغوجية
والتقنية والتنظيمية ،واستدراك نقائ البنية التحتيية اليتيي
يمكن من خاللها تحقيق التعليييم عين بيعيد عيبير مينيصيات
الكترونية والربط ما بين المدارس والثانويات.
ونظرًّا للت خر المسجل ،فيما يخ التحضير لهذا التعليييم،
أكد خبير المعلوماتية ،يونس قرار ،أنه يتعين عيليى وزارة
التعليم االستعانة بخبرة الفياعيلييين فيي اليميجيال وشيركيات
الرقمنة ،متوقعا تط ّور أزمة فيييروس كيورونيا ،بيتيسيجيييل
موجة ثانية قريبا ،في حين تينيتيشير تسيا الت عيدييدة عين
موعد الدخول اليميدرسيي اليرسيميي وحيالية اليتيذبيذب فيي
القرارات ،بينما تكتفي تصيرييحيات رسيمييية حسيب قيرار
بالقول “ال نلعب بمصير أوالدنا”.
والمصير في رأيه ،ال تحققه حلول سحرية ،ألنه فيي حيال
عودة موجة أخرى لكورونيا “لين نيذهيب إليى اليميدرسية،
وستكون سنة دراسية بيضاء ،وإن ليجي ت وزارة اليتيعيليييم
للحلول الترقيعية ،فلن تزيد إال االرتباك والتشويش والقليق
لدى التالميذ.
وقال قرار إن من حسن حظ الطلبة والتالميذ ،أن اليحيجير
الصحي المفروض للوقاية من كيورونيا بيدأ فيي السيداسيي
العدد  ، 21نوفمبر 1212

األخير للعام الدراسي ،وعلى الوزارة اليوصييية أن تيدخيل
في سبام مع الزمن لتلحق بيركيب اليبيليدان األخيرى اليتيي
حضرت منذ سنوات للتعليم عن بعد ،وجعلته حال تكميييليييا
للتعليم الحضوري…

ال بد من تزويد المدارس باإلنترنت وفتح منصات التعلةيةم
االلكتروني
ودعا المتحدث الحكومة إلى االعتماد رسيميييا ،مينيذ اآلن،
على اليتيعيليييم عين بيعيد ليييس كيحيل ليميواجيهية اليظيرف
االستثنائي لكورونا ،بل كضرورة تحتّمها عليينيا اليرقيمينية
ومستجدات العالم.
ويناشد المخت رئيس الجمهوريية عيبيد اليميجيييد تيبيون،
لتزويد المدارس باإلنترن  ،مع مباشرة تكوين األساتذة في
هذا المجال ،في أقرب اآلجال ،وذلك ليميعيرفية اليميحيتيوى
الرقمي وكيفية التحكم التقني في الوسائل الحديثة ،وتوجييه
دعوى للخبراء والمختصين في التيكينيوليوجيييا واليرقيمييية،
لطرح برامجهم وطرم فت منصات التعليم االليكيتيرونيي،
سواء كان هخالء الخبراء أجانب أم جزائريين في اليخيارج
أو داخل التراب الوطني وفِي الجينيوب كيميا فيي الشيميال،
على أن تعطى أيضا فرصية ليليشيركيات اليميسيتيثيميرة فيي
السبورات االلكترونية ،لما لهيا مين ميييزة إليقياء اليدروس
بتقنية الوسائط المتعددة “ميلتي ميديا”.
الجزائر غير مؤهلة االن للتعليم عن بعد
قال خبير المعلوماتية ،الدكتيور عيثيميان عيبيد اليليوش ،إن
التعليم عن بعد لديه مزايا وعيوب ويتطلب أرضية رقيمييية
وشبكة عنكبوتية وحواسيب ميعياصيرة إضيافية إليى تيدفيق
االنترن المقبول على األقل وبدون انقطاع ،على مستيوى
كل القطر الجزائري ،باإلضافة إلى صيانة الشبيكية بشيكيل
22
دوري واحترافي.
وهيبة سليماني
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المجتمع

مختصون أرجعوا الظاهرة إلى انتشار مرض الزهايمر
انتشار مخيف لحاالت االنتحار لدى المسنين في الجزائر

حاالت انتحار عديدة أسبابها مختلفة ،وقيعي خيالل فيتيرة
الحجر الصحي ،ضيحيايياهيا شيييوف وكيهيول عيليى غييير
الم لوف ،ففي المعتاد كان حاالت االنتحار مرتفيعية عينيد
فةة الشباب والميراهيقييين وهيم مين كيانيوا ييقيدميون عيليى
االنتحار ووضع حد لحياتهم سواء شينيقيا أم حيرقيا أم مين
خالل تناول أدوية سامة ،أم عن طريق اإللقاء ب نفسهم مين
أماكن عالية ،لكن في هذ المرة اختلف األمر ،فحيسيب ميا
الحظنا مخخرا ّ
أن عدد حاالت االنتحار ارتيفيع عينيد فيةية
كبار السن ،األمر الذي جعل الميخيتيصييين ييجيزميون بي ن
“كورونا” هي السبب الرئيسيي فيي ارتيفياع عيدد حياالت
االنتحار وباألخ لدى المسنين..
كثيرة هي حوادث االنتحار التي نسمع عنها ييوميييا ونيقيرأ
عنها في ميخيتيليف وسيائيل اإلعيالم وحيتيى عيليى ميواقيع
التواصل االجتماعي ،لكن الغريب فيها هو ظهيور حياالت
انتحار متعددة لدى فةة معينة من المجتمع تتعلق بالمسنين،
الذين صنعوا الحدث مخخرا ،في الطرم اليتيي اخيتياروهيا
ووضعوا عن طريقها حدا لحياتيهيم ،آخيرهيا كياني حيالية
االنتحار التي شيهيدتيهيا ميديينية قسينيطييينية نيهيايية الشيهير
الماضي ،حي أقدم شيخ في السبعينيات مين عيمير عيليى
اإللقاء بنفسه من أعيليى جسير سيييدي مسيييد بيقيسينيطييينية
ألسييبيياب مييازالي مييجييهييوليية ،وقييبييل ذلييك قييام كييهييل فييي
الخمسينيات من عمر بتنياول كيمييية كيبيييرة مين األدويية
ودخل بعدها إلى العناية اليميركيزة قيبيل أن ييليفيظ أنيفياسيه
األخيرة هناك ،دون الحدي عن حوادث االنتحار األخرى
التي وقع في كل من والية سكيكدة ،حين قام خالل شهير
رمضان المنصرم شخ في الستينيات من عمير بشينيق
نفسه في غرفة منزله العائلي الواقع في مينيطيقية رمضيان
جمال ،أين عثر عليه أبناء جثة هامدة معلقة فيي السيمياء،
لتتعالى أصواتهم حينها بالبكاء ملقين اللوم عيليى واليدتيهيم
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حي كانوا يقولون حييينيهيا “ أني السيبيب فيي انيتيحيار ..
كرهتيلو حياتو”  ،وبعدها ب يام عرف والية وهران حادثية
مماثلة ،حي تم العثور على رب عائلة في السيبيعييين مين
عمر مشنوم داخل حمام المنزل ،وبعد فت تحقييقيات فيي
القضية ،بعدما اعتقدت المصال األمنية أنه تعرض للقتيل،
عثرت زوجته على رسالة في أغراضه أخبرهم فيييهيا أنيه
سيقدم على االنتحار وحدد لهم التاريخ الذي سيييقيدم عيليى
فعلته ،كما ذكر أنه صار غير قيادر عيليى إعيالية عيائيليتيه
باعتبار كان يعمل إسكافي وبعدما توقف عن العمل بسبب
جائحة كورنا وتعليق جميع النشاطات التجارية ،لم يتحميل
األمر واختار أن يضع حدا لحياته بهذ الطريقة المخلمة..
بن عيسى المية :الزهايمر والةحةجةر الةمةنةزلةي مةن أهةم
أسباب انتحار المسنين
ولالستفسار أكثر عن األسيبياب اليتيي دفيعي بيهيذ اليفيةية
لخقدام على االنتحار ،خاصة خالل فترة الحجير الصيحيي
اتصلنا باألخصائيية الينيفيسيانييية المييية بين عيييسيى اليتيي
صرّح في حديثها مع “الشروم”ّ ،
أن الزهايمر مين أهيم
أسباب انتحار كيبيار السين ،خياصية وأنيه كيميا صيرحي
المتحدثة يخدي للخيرف ،كيميا ييخذي اليميهيارات اليعيقيلييية
واالجتماعية مما يخدي إلى إعاقة األداء اليومي في الحييياة
العادية ،ويجعل اليميصياب بيه ييفيكير فيي أميور خيييالييية،
باعتبيار ييخدي إليى تيراجيع مسيتيمير فيي اليذاكيرة وفيي
القدرات العقلية الذهنية ،وأضافي بين عيييسيى أنيه خيالل
فترة الحجر الصحي ارتفع حاالت اإلصابة بياليزهياييمير
بسبب الي س ،والذي كثيرا ما يعزى إلى اضطراب نيفيسيي
مثل االكتةياب ،وفيي أغيليب األحيييان ميا تيليعيب عيواميل
اإلجهاد مثل الصعوبات المالية أو موت شخ عيزييز أو
المشكالت في العالقات الشخصية دورا في ذلك ،وهيو ميا
وقع خالل فترة الحجر الصحي ،حي أن أغلب اليميسينييين
تعرضوا هم أم أحد ميعيارفيهيم أم أقياربيهيم إليى اإلصيابية
بفيروس كورونا ،ومنهم من ماتيوا بيه ،وهيو ميا جيعيليهيم
يدخلون في حالة هستيرية خوفا من أن يصيييبيهيم فيييروس
كييورونييا ويييمييوتييون ميين دون أن يييحييضيير أي شييخ ي 22
لجنازتهم ،فاختاروا االنتحار على أن يكون الفيييروس هيو
السبب في وفاتهم ،باإلضافية إليى عيواميل أخيرى كيثيييرة
كان دافع رئيسي إلى انتحار كبار السن.
آمال عيساوي
2492291212

ميديا/ثقافة

العنف ضد المرأة اإلعالم واإلعدام
في الجزائر
حالة شيماء  09-سنة – التي تم االعتداء الجينيسيي عيليييهيا
وقتلها ،ثم إحرام جثتها في العاصمة لم تكن الوحييدة ،فيقيد
تكلم الصحافة في نهاية األسبوع نفسه تقريبا عين حيالية
السيدة التي قتلها زوجها الكهل بيبينيدقييية صيييد فيي إحيدى
المناطق الريفية في الشرم الجزائري .فتاة أخيرى وجيدت
مقتولة ومفحيمية اليجيثية فيي واليية سيطيييف .حياالت ييتيم
التروي اإلعالمي لها من قبل مختيليف اليوسيائيط ،تيعيطيي
االنطباع للمواطن الجزائري بانتشار كبير للعنف اليميسيليط
ضد المرأة تحديدا .في غياب إحصائييات رسيمييية طيوييلية
المدى ،تقيس لنا بشكل قطعي ،مدى انتشار ظاهرة اليعينيف
ضد المرأة داخل المجتمع الجزائري ،التي ذكرت بصددهيا
 19حيييالييية قيييتيييل مييينيييذ بيييدايييية السييينييية اليييحيييالييييييية.
على الرغم من أن كل ما يملكه الجيزائيري مين ميعيطيييات
حول ظاهرة العنف بصفة عامة ،وضد المرأة تحيدييدا هيي
إحصائيات مجزأة ،قد تكون لفيتيرة قصيييرة -شيهيور -فيي
أحسن األحوال-تحاول قياس انتشار الظاهرة ،بعد تسيجيييل
حاالت عنف تهز الرأي العام ،كما هو حاصل هيذ األييام،
لتسك عنها بعد ذلك .األهم من اإلحصائيات ربيميا ،اليتيي
يمكن الوصول إليها حتى وليو بشيكيل غييير رسيميي ،هيو
غياب الدراسات العلمية الرصينة التي تيتيطيرم ليليظياهيرة
بالبح والتقصي ،إذا استثنيا بعض األطروحات الجامعيية
التي يشرف عليها األساتذة ،وينجزهيا اليطيليبية ليليحيصيول
على شهادات التخرج ،لنكون بذلك امام أحد نقائ الحالية
الجزائرية ،غيياب اليبيحي اليعيليميي ،ليتيرشيييد الينيقياشيات
االجتماعية وتوجيهها…
التروي لخعدام كوسييلية قصياص ،اليذي ال يي خيذ بيعييين
االعتبار تجربة الكيثييير مين اليميجيتيميعيات اليتيي حياربي
الجريمة من منابعها ،وليس في تجلياتها األخيرة ،تيميكيني
من التخفيف منها بدرجات كبيرة ،لكنها ليم تيقيض عيليييهيا
نهائيا ،كما هو حاصل في مجتمعات أوروبا الشيميالييية ،ال
كما تفعل مجتمعاتنا التي تريد االنتقام من اليجيانيي وإعيادة
نشر سلسلة العنف باعدامه .مجتمعات تيخمين بي ن اليعينيف
منتوج مجتمعي يفيسير بيظيروف اقيتيصياديية واجيتيمياعييية
وثقافية مركبة ،يجب أن ال تختصر في االنتقام من الجاني،
الذي قد يكون في الغالب ضحييية ،تيعيرض ليعينيف ،ييعيييد
إنتاجه في مرحلة ميا مين حييياتيه ،عينيدميا تيتيوفير بيعيض
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الشروط ،التي يجب البح عنها للتحكم فيها .وضع انيتيبيه
له المشرع الجزائري ،الذي علق تطبيييق عيقيوبية اإلعيدام
منذ بداية التسعينيات .بعد حادثة تفجير مطار العاصمة فيي
صيف  .0991في عز األزمية األمينييية والسييياسييية اليتيي
عاشها البلد ،على الرغم من أن القضاء الجزائري ميا زال
ينطق بحكم اإلعدام لحيد السياعية ،مين دون أن تصيل بيه
الجرأة إلى إلغائه من قانيون اليعيقيوبيات اليجيزائيري ،كيميا
يُطالب به الكثير من المخسسات الحقوقية الدولية ،وبيعيض
القوى السياسية واالجتماعية اليميحيسيوبية عيليى اليتيييارات
العصرية ،بما فيها الحركة النسوية ،حتى وهيي تيتيضيامين
مع العائالت المفجوعة…
فالضحية في هذ الحالة الذي نتكلم عنها -شيماء -تعرض
مرة أولى الغتصاب جنسي من قبل من وعيدهيا بياليزواج.
وعمرها ال يتجياوز  06سينية ،تسيكين حيييا قصيدييرييا –
عشوائيا .من عائلة فقيرة وأم مطلقة عياطيلية عين اليعيميل،
وأب مزواج وغائب تماما عن المشهد ،لم يظهر وليو ميرة
واحيدة لييلييكييالم عيين قييتييل وحييرم ابيينييتييه الييتييي تييعييرضي
الغتصاب ثان فيي غييياب مين كيان ييفيتيرض حيمياييتيهيا،
باختصار نحن أمام مشهد كارثي على الصعيد االجتمياعيي
واالقتصادي ،داخل ما يشبه اليميديينية اليتيي تيتيكيدس فيييهيا
أغلبية الجزائريين ا وهم يعيشون تحيوالت مين كيل نيوع،
بعد انتقالهم السريع للعيش في هذ المدينية – اليغيابية اليتيي
اختف فيها أشكال التضامن الريفي ،التي تعيودوا عيليييهيا،
من دون أن ينتجوا قيم ومعامالت المجتمع العصري الذيين
يييييعيييييييييشييييون بييييعييييض مييييظيييياهيييير الييييخييييارجييييييييية.
مدينة – غابة ،ال يقتصر العنف ضد المرأة واليبيني عيليى
شوارعها وفضاءاتها العامة ،بل داخيل اليفيضياء اليعيائيليي
والييمييدرسييي ،الييذي تييتييعييرض داخييلييه الييبييني – والييطييفييليية
الصغيرة – إلى عنف متعدد األشكال من أقرب الناس لهيا،
كما يدل على ذلك الكثير من المعطيات اإلحصائية ،فياألب
يعتدي واالف يغتصيب وزوج األم ييقيوم بيالشييء نيفيسيه،
وحتى المعلم واإلمام .لم تفل منه ال البن اليميحيجيبية وال
السافرة .ال الكبيرة فيي السين وال الصيغيييرة .وال اليطيفيل
الصغير وال المراهق .كدليل عن اضطراب مجتيميعيي فيي
السلوكيات والقيم في حاجية إليى دراسية واتيخياذ قيرارات 21
شجاعة متعددة األوجه ،يجب أن ال تختصر في ذلك اليحيل
السحري ،اإلعدام.
ناصر جابي
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مدير مؤسسة ”نقطة بوك“:
النشر اإللكتروني حتمية و ليس خيارا
أكد رضوان غضبان ،مدير دار النشر «نقطية بيوك» ،أن
جائحة فيروس كورونا قد غيرت عدة مفاهيم وسلوكييات
وعادات ،وكغير من القيطياعيات ،تي ثير جيراءهيا قيطياع
الثقافة بصفة عامة و النشر بصفة خاصة األمر الذي حتيم
على الناشرين تكيف نشياطياتيهيم لضيميان فياعيليييتيهيم فيي
الميدان ،وتواصلهم الدائم مع قرائهم.
كشييف غضييبييان فييي تصييريي لييجييريييدة »الشييعييب»،عيين
حرصهم كدار نشر فتية ومحترفة ،منذ بداية الجائحة عليى
الت قلم ثقافيا ،مع الوضع المستجد ،من خالل ضميان بيقياء
نقطة بوك في الميدان والتواصيل ميع اليقيراء والينياشيريين
وتشجيعهم على البقاء في منازلهم والوصول إلى رغباتيهيم
الثقافية من خالل تشجيعهم على القراءة ،بتسطير بيرنيامي
عمل »استثنائي »لتطوير المخسسة في مجال معاملتها ميع
اليييييميييييخليييييفييييييييييين و تيييييواصيييييليييييهيييييا ميييييع اليييييقيييييراء.
وعلى الرغم من أن المخسسة انطلق في مشروع الرقمنية
قبل الجائحة يضيف غضبان  ،إال أن األوضياع اليراهينية
جعل هذا المشروع يسير بوتيرة أسرع ،حي تم الشروع
أوال في االستغناء عن المكتب لتجنب تينيقيل اليعيدوى بييين
العمال ،والعمل عند بعد وهذا قبل تطبيق الحجر مين قيبيل
السييييييييلييييييييطييييييييات الييييييييعييييييييليييييييييييييييييا لييييييييلييييييييبييييييييالد.
لتقوم المخسسة الثقافية التي تتيخيذ مين واليية بياتينية ميقيرا
مركزيا لها -،يضيف قائال -باستغالل ميخيتيليف مينيصيات
مواقع التواصل من أجل االجتماعات أو التحضير للعيميل،
إضافة إلى إطالم تظاهيرتييين رقيميييتييين األوليى وجيهي
للكتاب والثانية للقراء ،وهذا لتشجييعيهيم عيليى اليبيقياء فيي
منازلهم ،حي كان األولى مسابقة لكتاب جامع ليخيواطير
وسم بمشاعر مقدسة ،والثانية كاني عيبيارة عين مسيابيقية
لتحدي القراءة الوطني أطلق عبير اليميوقيع اإلليكيتيرونيي
لييييييييييييييييييييييييلييييييييييييييييييييييييمييييييييييييييييييييييييخسييييييييييييييييييييييييسيييييييييييييييييييييييية.
وبخصوص التعامل مع الكتاب ،كشف مدير الدار أنيه «
قد تم تسهيل عملية التعامل من خالل إمضاء العقد عن بعد
 ،وبالنسبة للتبادالت المالييية فيقيد تيم اسيتيخيدام ميا تيوفير
مخسسة بريد الجزائر من تطبيقات كتطبيق برييدي ميوب،
وهذا لضمان تجنيب ،كل متعاملي نقطة بوك أي احيتيكياك
مييييييييييييييييينيييييييييييييييييازليييييييييييييييييهيييييييييييييييييم» .
خيييييييييييييييييارج
والالف في استراتيجية نقيطية بيوك خيالل اليجيائيحية هيو
تفعيل خاصية توصيل الكتب للمنيازل ،كيبيدييل ليليتيوزييع،
وهذا عبر بريد الجزائر أو مخسسات النقل السريع ليليبيرييد
الخاصة ،وهي العملية التي القي اسيتيحيسيانيا كيبيييرا مين
طرف الجميع األمر الذي ساعد كثيرا عليى ميواصيلية دار
العدد  ، 21نوفمبر 1212

النشر لعملها في إطار احترام مختليف تيدابييير وإجيراءات
الييييييييحييييييييجيييييييير الصييييييييحييييييييي الييييييييثييييييييقييييييييافييييييييي.
كما حاول مخسسة نقطة بيوك يضيييف غضيبيان تيدعيييم
الشباب في افتتاح مشروعاتهم الخاصة «ستارتاب» ،وهي
فكرة بادر بها أحد الشباب الجزائريين ،والذي يعميل عيليى
تطوير و رقمنة توزيع الكتب ،حي تم االتفام ميعيه عيليى
تبني المشروع من خالل التزام المخسسية بياليتيعياميل ميعيه
ك ول مخسسة نشر على المستوى الوطني يتعياميل ميعيهيا،
وهذا دعما ألفيكيار وإبيداعيات الشيبياب ،وأيضيا تيطيوييرا
وتيييكيييييييفيييا ليييليييميييخسيييسييية ميييع األوضييياع اليييراهييينييية.
ودافع رضوان غضبان بقوة على فكرة ضيرورة اليتيوجيه
إلى النشر اإللكتروني كحتمية ثقافية أملتها جائحة كيورونيا
 ،حي أكد أن »العصر الحالي أصيبي عصير االنيتيرني
وأن التوجه للنشر اإللكتروني ضرورة ملحة ،مشيييرا إليى
مسعاهم في نشر بعض اليكيتيب اليكيتيرونيييا ،نياهيييك عين
حرصهم الجاد على تطوير تطبيق يسيهيل عيميلييية الينيشير
والتوزيع سواء مع الكاتب أو اليقيارئ ،واليذي سيييحيتيوي
على كل ما يحتاجه القارئ بخصوص الكتاب ،وكذا كل ما
يحتاجه القارئ ،إضافة إلى إمكانية توصيل القارئ بكياتيبيه
المفضل ،وعدة امتيازات أخرى ستهل بل سيتيحيدث ثيورة
فيييي ميييجيييال الييينيييشييير واليييتيييوزييييع فيييي اليييجيييزائييير».
كما ستوفر نقطة بوك قريبا تقنية بيع الكتب  ،PDFوبيهيذا
تكون نقطة بوك قد استغل حسب مديرها هذ الجائحة في
تغير أوجه ومالم النشر وحاول فعيال اليتيقيدم بياليقيطياع
نحو األمام ،والتقدم بالمخسسة تماشيا مع ما يتطلبه العصر
اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي.
وعلى الرغم من كل هذا يرى غضبان استحالة االستيغينياء
عن الكتاب الورقي ،لما له من سحر وجاذبية وعراقية فيي
نشر الثقافة ولتروي لها ،غير أنهم حيريصيون جيدا عيليى
القيام بتطوير آليات التوزيع تماشيا وما فرضته اليظيروف
الحالية ،التي لم تمنع –حسبه -من وضع استراتيجية ثقافيية
جعل المخسسة ال تبتعد عن القراء والكتاب ،األمير اليذي
أنق نوعا ما من حدة هذا ت ثير كورونا.
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تداعيات كورونا تدخل االقتصاد الجزائري في دوامة الخطر.
تسارع ت اوي نسبة النمو وانخفاض قيمة الدينار وارتفاع نسبة التضخم
سارع فايروس كورونا في إدخال االقتصاد الجزائري فيي
دوامة الخطر المحدم نظرا للمخشرات الميفيزعية األخيييرة
التي ظهرت في ارتفاع نسبة اليتيضيخيم وانيخيفياض قيييمية
الدينار بفعل توقف نشاط القطاعات المنتجة في وق يكاف
فيه البلد تراجع عائدات النفط.
زادت خطورة الوباء على االقتصاد الجزائري مع ظيهيور
مخشرات عن انخفاض النمو وقيمة الدينار في ركود نشاط
الشركات فضال على أزمة تراجع إيرادات الطاقة فيي بيليد
يعتمد بصفة مفرطة على عائدات النفط...

وأعلن الديوان الوطني لخحصاء عن “أرقيام ميقيليقية” مين
انخفاض بنسبة  1.9في المةة في إجمالي الينياتي اليداخيليي
في الربع األول من  1111إلى اقتراب نسبة اليبيطيالية مين
 05في المةة في يوليو بعدما ثبت عند  00.4في المةة فيي
نهاية  ،1109حسيبيميا كشيف مينيصيور قيدييديير األسيتياذ
المشارك في المدرسة العليا لالقتصاد في وهران.
وباستثناء قطاع الطاقة ،انخفض إجماليي الينياتي اليداخيليي
بنسبة  0.5في المةة في األشهر الثالثة األوليى مين السينية
مقابل زيادة قدرها  1.6في المةة للفترة نفسها مين ،1109
بحسب ديوان اإلحصاء وهو هيةة حكومية...
ولم يتم تقييم خسائر القطاع الخاص بعد ،لكين اليعيدييد مين
المتاجر المغلقة بما في ذلك المطاعم واليميقياهيي ووكياالت
األسفار .وهي تواجه خطر اإلفالس بسبب إغالقها منذ 09
مارس...
ويعتمد أكبر اقتصاد في منيطيقية اليميغيرب اليعيربيي عيليى
عائدات النفط ،مما يعرضه لتقلبات األسعيار ،بسيبيب عيدم
تنويع الموارد.
وبحسب توقعات صندوم النقد الدولي ،سيشيهيد االقيتيصياد
العدد  ، 21نوفمبر 1212

الجزائري انكماشا نسبته  5.1في المةة هذا العام مع عيجيز
في الميزانية هو األعلى في المنطقة.
وأكد قديدير أنه ميا ليم ييتيم إجيراء إصيالحيات “سيييدخيل
االقتصاد الجزائري حتما مرحلية انيكيمياش واليليجيوء إليى
االستدانة الخارجية سيييصيبي حيتيميييا” .وأضياف “سيييتيم
الحجر على البلد وستفت أبواب جهنم عيليييه وتيخيرج كيل
الشرور أعمال شغب وتطرف ديني”....
وتنبّ الخبير االقتصادي عبدالرحمن مبتول بي ن “ييتيراجيع
احتياطي العمالت األجنبية إلى  17.10مليار يورو مقيابيل
تقديرات أولية با 41.44ملييار
يورو”.
وبحسب الخبراء ،فان الحليول
متوفرة لتفادي االنكماش ،لكن
أي حل سيتيطيليب إصيالحيات
جييذرييية .واقييتييرح قييديييدييير
تخفيض ميعيدالت فيائيدة ،ميع
استقطاب األميوال اليميتيداولية
فييي الييقييطيياع غييييير الييرسييمييي
وخييفييض الضييرائييب اعييتييمييادا
عييلييى عييدد فييرص الييعييمييل
الجديدة التي يتم خلقها
مخشرات اقتصادية خطيرة
انخفاض النات الداخلي بنسبية
 1.9في الربيع االول من 1111
اقتراب نسبة البطالة من  05في المةة خالل يوليو 1111
ودعا إلى إطالم مشاريع كبرى مثل اسيتيخيدام الصيحيراء
لبناء مناطق صناعية زراعية مع بنية تيحيتييية ليليتيجيهيييز،
باإلضافة إلى توسيع شبكة السكك الحديدية إليى اليجينيوب،
وكل ذلك باستخدام القوى العاملة المحلية المخهلة.
واعترف مبتول ب ن المحروقات ستبقى مصدر اإلييرادات
الرئيسي للسنوات الخمس أو العشر القادمة ،مشيرا إلى أن
خطة الخروج من األزمة االقتصادية يجب أن تسيتينيد إليى
حوكمة جديدة وال مركزية ،تعيتيميد عيليى خيميسية أقيطياب
اقتصادية جهوية...وتواجيه اليجيزائير أزمية سيييولية حيادة
كشفها بوضوح اضطيرار ميكياتيب بيرييد فيي اليعيدييد مين 24
مناطق البالد ،إلى دفع مستحقات عمالئها بواسطة الينيقيود
من فةة  51و 011و 111دينار جزائري نتييجية افيتيقيادهيا
للسيولة المالية وللنق الحاد لألورام المالية...
2292891212
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العودة إلى التمويل غير التقليدي
أمر حتمي
عبد القادر بريش يؤكد للوسط
كشف رئيس المجلس االستشاري ،للمةنةتةدى االقةتةصةادي
الجزائري ،عبد القادر بريش ،أمس ،أن العودة إلى خةيةار
التمويل غير التةقةلةيةدي ،أصةبةح حةتةمةيةا ،نةظةرا لةلةظةرف
االستثنائي الةذي تةعةيةشةه الةبةالد ،نةتةيةجةة وبةاء كةورونةا
المستجد ،معتبةرا أن هةذا يةتةوقةف عةلةى مةا سةية تةي بةه
مشروع قانون المالية التكميلي لسنةة  ،1212مةن جةديةد
خاصة في باب النفقات ،واإليرادات العامة ،ورصيد عةجةز
الموازنة العامة للدولة ،دون نسةيةان أن قةانةون الةمةالةيةة
الساري العمل به ،قد ارتقب عجز في ميزانية الدولةة ،قةد
يصل في حدود  25مليار دوالر.
وأبرز بريش في تصري خ به جرييدة “اليوسيط” ،أنيه
بالنظر إلى الظروف الحالية ،والمعطيات المالية اليحيالييية،
خاصة فيما تعلق بت ثيرات جائحة وباء كورنا ،على النشاط
االقييتييصييادي ،وتييراجييع نشيياط الييعييديييد ميين الييمييخسييسييات
االقتصادية ،من خالل تراجع حجم النشاط فيييهيا ،وتيراجيع
رقم األعمال واألرباح ،سيييكيون ليه تي ثييير ميبياشير عيليى
حصيلة الجباية العادية ،التي ستت ثر ال محالة ،إضيافية إليى
هذا نظرا لتعهدات الحكومة ،باعفاء المداخيييل أقيل مين11
ألف دينار ،من  ،IRGإليى جيانيب تيخيفيييض  %51مين
الضيرييبية عيليى اليدخيل  ،IRGوالضيريييبية عيليى أربيياح
الشركات  ،IBSبالنسبة ليمينياطيق اليجينيوب ،كيليهيا أميور
ستحتم على الدولة ،انتهاج هيذا اليخيييار ميخقيتيا ،ليتيسييييير
المرحلة القادمة.
ومن جهة ثانية ،أعرب المتحدث ذاته ،أن جائحية كيورونيا
التي أصاب دول العالم بالشلل ،قد رافيقيهيا انيخيفياض حياد
ألسعار البترول ،ما ترتب عنه من انخفياض فيي اليجيبيايية
البترولية ،بيحيواليي  ،%51وبياليتياليي اليوضيع اليراهين،
يفرض علينا الخضوع لتوجهات سوم اليبيتيرول ،وفيق ميا
تخول إليه األمور ،حي قد يكون متيوسيط سيعير اليبيتيرول
للسداسي الثانيي مين سينية ، 1111فيي حيدود  15دوالر
للبرميل ،هذا في حال بدأ االقتصاد العالمي في العيودة إليى
النشاط ،والتعافي التدريجي ،لتبدأ السيوم اليبيتيرولييية ،فيي
العودة االستقرار اليتيدرييجيي ،بياليتيخيلي مين اليميخيزون
الفائض ،وعودة الطلب إلى االنتعاش خاصة في االقيتيصياد
الصيني.
ومنه فان العودة إلى التمويل غير التقليدي ،يصب حتمييية،
على حد قوله ،بالرغم انه ال يعد طوم نجاة و خيارا أميثيال
بالنسبة للجزائير ،بيل قيد ييكيون أحيد اليحيليول اليظيرفييية،
الستمرار تغطية عجز الميزانية العامة للدولة ،رغم بعيض
السلبيات التي قد يحملها هذا النوع من التيميوييل ،كيارتيفياع
حجم الكتلة النقدية المتداولة في السوم ،وبياليتياليي ارتيفياع
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المستوى العام لألسعار ،مع زيادة معدل التضخم.
وذكر الخبير االقتصادي ،في هذا الخصوص ،أنه قد لوحظ
أن الكثير من الدول المتقدمية ،تيقيوم بيهيذا اإلجيراء ،وهيو
ضخ مبالغ مالية ،في االقتصاد ،من أجل تحفيييز وضيميان
السيولة ،واستمرار المخسيسيات االقيتيصياديية فيي الينيشياط
،على غرار ما فعل كيل مين اليوالييات اليميتيحيدة ،حييي
ضييخ ي  1,1تييريييلييون دوالر ،بيياإلضييافيية إلييى االتييحيياد
األوروبي ،الذي ضخ  0141مليار اورو ،وكذا اليييابيان با
 411مليار دوالر ،بهدف تعويض الخسائر الميتيرتيبية عين
جائحة كوىونا ،وتحيفيييزاالقيتيصياد ،وليليخيروج مين أزمية
الركود االقتصادي.
التمويل غير التقليدي أفضل من المديونية الخارجية
أكد ذات المتحدث المخت في الشيخون االقيتيصياديية ،أن
خيار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي ،يبقى خيارا أفضيل
من اللجوء إلى اليميدييونييية اليخيارجييية ،فيي هيذ اليفيتيرة،
خصوصا و أن حجم الدين الداخلي في اليجيزائير ،ييقيدر با
 %46من النات الداخلي اإلجمالي ،PIBحي ييبيقيى فيي
مستوى مقبيول ،وهيو دون  ،%61مين الينياتي اليداخيليي
اإلجمالي ،PIBمنوها بالمناسبة ،أنيه مين اليميتيوقيع أن ال
يكون حجم التمويل غير التقليدي كبييرا جيدا ،هيذ اليميرة،
بالنظر إلى تقل عجز الموازنة ،نتيجة تطبيييق إجيراءات
التقشف ،وترشيد النيفيقيات ،وتيقيلييي ميييزانييية اليتيسييييير
ب،%11
في حين شدد نفس المصدر ،خالل حدييثيه ميع “اليوسيط”،
على ضرورة إدارة ملف التمويل غير التقليدي ،بشيفيافييية،
مشيرا أن على الحكومة اإلفصياح ،وإتياحية اليميعيليوميات،
حول حجم المبلغ الذي تم طبعه ،منذ اعتماد هيذا اإلجيراء،
نهاية  ،1107باإلضافة إليى اليميبيليغ اليذي سيييتيم طيبيعيه،
لتغطية العجز فيي ميييزانييية اليدولية ،فيي قيانيون اليميالييية
التكميلي لسينية  ،1111واليذي سيتيكيون حيكيومية جيراد25 ،
مسخولة عليه ،بصفة خاصة ،وبالتالي عليها اليعيميل عيليى
استدامة المالية اليعيامية ،مين خيالل اليبيحي عيليى ميوارد
مستقرة ،ومستدامة لتمويل ميزانية الدولة.
مريم خميسة
2292591212

التاريخ/الذاكرة

ٌ
تاريخ عثمان ٌّي ليس مثاليًّّا ولكنّه
ليس احتالليًّّا
يقول الدكتور محيميد حيرب ،رئيييس اليميركيز اليميصيري
للدراسات العثمانية ،في ميقيدمية كيتيابيه :اليعيثيميانيييون فيي
الييتيياريييخ والييحييضييارة ،ال ّ
صييادر سيينيية 0994م“ :دوليية
العثمانيين أطول دول ٍة في التاريخ ،وال يطول عيمير اليدول
إال بيحيضيار ٍة وعيدل ،وحضيارة اليعيثيميانييييين هيي ذروة
الحضارة اإلسالمية ،”..ويقول“ :معاداة العثمانيين قضيييةٌ
يحمل لوا َءها في البلدان العربية وغير اليعيربييية أصيحيابُ
المذاهب الميعياديية ليخيسيالم ،والسّيبيب :إسيالمييية اليدولية
العثمانية ،ولذلك ال يناصر تاريخ العثمانيين إال الذين آمنوا
باإلسالم تاري ًّخا وحضارة.”..
ولفهم التاريخ العثماني الب ّد مين االسيتينياد إليى اليميصيادر
األساسية والوثائق الرّسمية له ،بعيدًّا عن األحكام المسيبيقية
أو القراءات اإليدييوليوجييية أو اليتيحيليييالت السّييياسييية أو
الخلفيات المذهبية أو الينزيزَ عَيات الي ِعيرقييية أو اإلسيقياطيات
المعاصرة بعيدًّا عن السّيام التاريخي الطيبيييعيي ليه ،فيهيو
يحتاج إلى )0 :الوثائق الرّسمية للدولية اليعيثيميانييية :وهيي
وثائ ٌ
ق محفوظة ومنتشرة فيي جيميييع أنيحياء دول اليعياليم،
خاصّة التي خاض حروبًّا معها أو التي كاني مينيضيويية
تح لوائها ،ففي اسطنبول وحدها تيوجيد أكيثير مين 051
مليون وثيقة ،وهيي ميتيواضيعيةٌ جي ًّّدا مين حييي الي ّدراسية
والنّشر )1 .المخطوطات والتقياريير اإلداريية والسّييياسييية
والعسكرية )1 .القوانين العثمانية وتطيبيييقياتيهيا مين خيالل
وثائقها ،وهو ما يكشف االهتمام بالنُّظم العدلية واليتيقينييين.
ومع ذلك ،فانّه ال يوجد تاري ٌخ بشريٌّ مثالي ،ومنه التيارييخ
العثماني في الجزائر ،والذي سجّل عليه بعضُ الميخرّخييين
بعض المخاخذات ،ومنها المخاخذات السّياسية ،ومنها:
تهميش األتراك للجزائريين في شيخون اليحيكيم وصينياعية
القرار
يقول الشيخ مبارك الميلي في كتابه تاريخ الجزائر اليقيدييم
والييحييديي  ،ج  ،1ص  ،)111وهييو يييتييحي ّدث عيين عييدم
التطوير في التقسيم اإلداري الذي بدأ في اليعيهيد اليتيركيي،
وامت ّد إلى االحتالل الفرنسي للجزائر ،فيييقيول“ :السييياسية
التركية كان قائمة من أ ّول استقرارها في اليجيزائير عيليى
التخ ّوف من السّكان الجزائريين وحرمانهيم مين مينياصيب
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اإلدارة والحكم ،وقد بلغ هذا التخ ّوف درجة هيستييريية ،إذ
ّ
أن األتراك لم يكونوا يثقون حتى فيي اليكيراغيلية األتيراك
من أ ٍّم جزائرية) ،الذين يعتبرونهم جزائرييين أكيثير مينيهيم
أتراكا ،”..ويقول سعد هللا أيضًّا“ :تكاد القيادات السّييياسييية
بين الجزائريين أن تكون منعدمة في العهد العثماني ،”..ث ّم
يستدرك فيقول“ :وإذا كان هناك نو ٌ
ع من اليقيييادة ليليرّأي
العام فانّها كان منحصرة فيي اليميجيال الي ّديينيي :اليعيليمياء
والمرابطون ،وفي المجال االقتصادي :األغنييياء أو كيبيار
التجّار و ُمالّك األرض ”..الحركة الوطنية الجزائريية ،ج
موضع آخر في كيتيابيه:
 ،0ص  ،)011مع أنّه يعترف في
ٍ
تاريخ الجزائر الثقافي ،ج  ،0ص  019بي ّن السّيليطية فيي
الجزائر في ذلك الوق لم تكن بيد العثميانييييين أو األتيراك
فقط ،يقول “ :وقيد ذكيرت اليميصيادر اليميعياصيرة ليليعيهيد
العثيميانيي عيددًّا مين اليميسيخولييين كياليبياشيوات واآلغيات
وال ّدايات -وهم الممثلون للسّلطة في أعلى مسيتيوى -كيانيوا
أصول غير تركية ،ابتدا ًّء من خير ال ّدين نيفيسيه ،اليذي
من
ٍ
تذكر تلك المصادر أنّه من أصل إغريقي.”..
لقد كان أه ّم ما يميّز الح ّكام العثمانييين هيو تيحياليفيهيم ميع
العلماء وشيوف اليطيرم الصّيوفييية ،وهيو ميا كيان ييثيبّي
سلطتهم ويضفي ال ّشرعية عليهم ،وييخ ّكيد احيتيكياميهيم إليى
ال ّشورى وينفي االستبداد واالستفراد بالحكيم مينيهيم ،عيليى
اعتبار ّ
أن الرّابطة ال ّدينية الميقي ّدسية بييين اليعيليمياء وعيا ّمية
النّاس كان تمثّل تلك اإلرادة الجماعيية ليأل ّمية اتيجياهيهيم،
فيقول الدكتور محمد دراج في كتابه :الدخول العثماني إليى 26
الجزائر ،ص “ :171لعب العلماء دورًّا كبيرًّا فيي تيثيبييي
الوجود العثماني في الجزائر ،وإعطاء مصداقييي ٍة شيرعييي ٍة
للمواقف السّياسة التي كان ينتهجهيا األتيراك اليعيثيميانيييون
داخل الجزائر وخارجها”..

التاريخ/الذاكرة
ث ّم يتح ّدث عن عالقة بابا عروج وأخييه خييير الي ّديين بيهيم
فيقول“ :فيعيرفَيا ليهيم قي ود َرهيم وأهي ّميييتيهيم ،وجيعيال مينيهيم
مستشارين في الكثير من القضايا السّياسية وال ّدينية ،فيكيان
مر ها ٍّم دون الرّجوع إلى رأيهم.”.
كلُّ منهما ال يقطع ب ٍ
الثّورات ض ّد العثمانيين
ت شعبي ٍة ض ّد العثمانيييين بياليجيزائير
كان هناك ع ّدة ثورا ٍ
متع ّددة الدوافع واألهداف ،سواء كان دينية أو سياسية أو
طبقية أو عائلية أو شخصية ،ومنها ما كان مين قيبيييلي ٍة أو
من طريق ٍة صوفية أو من جه ٍة جغرافية.
وغيرها .ومن أمثلةًّ ذلك :محاولة سليم التّومي التحالف مع
اإلسبان الستعادة حكمه على مدينة الجزائر مي ّميا أ ّدى إليى
مقتله على يد بابا عروج ،ونقمة بعض األمراء الي ّزييانييييين
بتلمسان وتحالفهم مع اإلسبان م ّما أ ّدى إلى اسيتيشيهياد بيابيا
عروج في عين تيموشن  ،وثورة ابن القاضي أميير جيبيل
كوكو بال ّزواوة ،وسخط أمراء قسنطينة على العيثيميانييييين،
وكذا ثورة بوطريق بينيواحيي ميليييانية ،وثيورة اليكيراغيلية
األتراك من أ زمهات جزائريات) الذين يرون أنفسهيم أحي ّ
ق
بالحكم من العثمانيين القادمين من األناضول ،وثورة أحمد
الصّخري بال ّشرم الجزائيري اليتيي اميتي ّدت إليى الي ّزييبيان
والصّحراء وعنابة ..وغيرها…
ناصر حمدادوش
2692/91212

منارة تنس األثرية .معلم تاريخي
للتثمين و االهتمام

غاية اليوم  ،منتصبة تنير درب السفن عبر البحر األبييض
المتوسط وبارزة من عيليى أعياليي جيبيل سيييدي ميروان،
تستقطب كل زائر لمدينة تنس الساحيلييية  ،فيهيذ اليمينيارة
زارها أكبر القادة السياسيين ومشاهير الفن خيالل سينيوات
الخمسينات والستينات على غرار الرئيس الروسي الراحل
جوزيف ستالين و بعض الممثلين الفرنسيين ،..
تكمن أهمية المعلم أنه يكتسي أهمييية أثيريية و ميعيمياريية
وتاريخية هامة  ،حي أن هندسته المعمارية اليفيرييدة مين
نوعها ذات النمط المعماري مغاربي جديد  ،و اليذي كيان
سائدا في تيليك اليفيتيرة و كيونيه ييعيد مين أهيم اليمينيارات
المتواجدة عبر الجزائر ،ألنيه شياهيد ميادي عيليى عيراقية
البحرية للمدينة ،أما فيما يخ نشاطه فما زال مسيتيمير .
غير أنه تعترضه مشاكل عدة كونه قرييب مين ميحيطيتييين
الستخراج الحصى الذي شيوهيه اليميكيان  ،كيميا أن كيان
يحتوي على السجل الذهبي لليزوار و اليميتيوافيديين عيليييه
خاصة الشخصيات العالمية كيرئيييس االتيحياد السيوفييياتيي
ستالين الذي زار في سنة0950و أمضى في هيذا السيجيل
الذي اختفى من المنارة سنة  ، 0996ونتيجة األسباب التي
تم ذكرها يستدعي هذا المعلم إلى التعجيل في تسجييليه فيي
قائمة الجرد اإلضافي للممتلكات الثقافية للوالية ليليحيد مين
هذ التجاوزات واالعتداءات المسجلة في حق هذا اليميعيليم
رغم األهمية التي يكتسيها  ،حي تحاتيل اليمينيارة ميوقيعيا
متميزا وهاما باين كل منارات اليميتيواجيدة عيليى سيواحيل
البحر المتوسط  ،فقد بني على كيتيلية صيخيريية ضيخيمية
عمودية الشكل من الحجر الكلسي األبيييض عيليى ارتيفياع
 641م على الواجهية اليبيحيريية ليمينيطيقية سيييدي ميروان
الواقعة على بعد  05كلم شرم المدينة السياحيلييية بياليقيرب
من مغارات رأس تنس األثرية وقد سم الموقع الجغرافي
لهذا المعلم األثري بوصول أنوار إلى كل الجهة اليغيربييية
من ساحل والية الشلف يحد من  :الشمال  :البحر األبيض
المتوسط الجنوب  :جبل سييدي ميروان الشيرم  :طيرييق
متصل ببلدية بني حواء الغرب  :البحر المتيوسيط اليميبينيى
تابع لألمالك العمومية البحرية و مسير من طيرف وزارة
النقل حسب إرساليية ميدييريية أميالك اليدولية رقيم 1916
بتاريخ  16مارس .. 1105
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ح .عبدي
2292/91212
تعد منارة تنس أولى المنارات البحرية اليتيي تيم تشيييييدهيا
إبان الحقبة االستعمارية سنة  0860واليتيي ال تيزال إليى
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تعزية

الكلمة األخيرة..فيلم قصير يحاكي واقع
الصناعة السنيماتوغرافية في الجزائر
للمخرج يوسف بن تيس

كتب
نظام الموظفين في القانون الجزائري
بوطبة مراد
دار هومة

عبد القادر لقجع متواجد في الموضع الثاني انطالقا من اليمين

فيلم

مجالت
مجلة التمويل والتنمية الصادرة عن
صندوق النقد الدولي
عدد سبتمبر 1111
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