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هل كان على الجزائر انتظار أزمة عالمية كجائحة كورونا لتلتفت لحتمية التماشي مع التكنولوجييياا اليجيدييدة         

 للخروج من أزمة سير النظام التعليمي ؟ 

لم تفلت الجزائر كمعظم الدول من ويالا جائحة كورونا وقد كان لها أثرا كبيرا في تفعيل الكثير من السياساا العامية 

و تحريك اآللياا الالزمة لرقمنة القطاعاا الهامة واالستراتيجية وعلى رأسها قطاع اليتيعيليييم بيكيل مسيتيويياتي  مين 

 االبتدائي إلى الجامعي. 

يرى العديد من الدارسين لمستقبل التعليم في الجزائر أن  ال مفر من التعليم االلكيتيرونيي وليو بيحيصيرع عيليى بيعي  

 المستوياا والتخصصاا، ولهذا وجب على المؤسساا المعنية تجهيز المنصاا االفتراضية الخاصة بها.

و لإلجابة على السؤال السابق يكون في عدم طرح  من األصل، فالتعليم االلكتروني أصبح في عصرنا الحالي اليبيدييل 

المنتقى لتوفير األموال وحتى تعب المسافاا. لهذا األمر فإن جيل الهاتف الذكي يحتاج باألحرى التوجي  الرشيييد فيي 

كيفية استعمال هذع التكنولوجياا المحيطة ب  في كل مكان عوضا عن الحديث عن التعليم االلكتروني كمعضلية ييقيف 

 عندها بع  المحللين فيما يخص التعليم و التعلم.

فالعالم يعيش عصر السرعة في كل المجاالا خاصة الرقمنة فهي تتصور حتى في حياتنا اليومية، وأما اليخيليل اليذ  

 بل في كيفية استخدامها. -فهي متوفرة وبأسعار تنافسية  -نواجه  ال يكمن في التكنولوجيا 

فالتعليم هو عبارة عن بعث رسالة من الملقن إلى المتلقي، فالتكنولوجيا الحديثة ما هي إال قناة أخرى لبعث المعلومة  

 من األستاذ إلى التلميذ أو الطالب. 

وهذا ما نحاول عالج  من خالل عددنا الخمس عشر من مختاراا الصحف التي تصدر عن مركز التوثيق االقتصاد  

 واالجتماعي في حلتها االلكترونية، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنكم.

 

 عواب عمر

 الحتمية التكنولوجية في قلب التعليم والتعلم

 0205، أفريل  51العدد 



 ملف

بوعالم عمورة األمين العام ليلينيقيابية 

الوطنية المستيقيلية ليعيميال اليتيربييية 

 “:الستاف ” والتكوين 

االكتظاظ في المممدارس سمتمكمون لمه  

 سلبياته على التالميذ واألساتذة

في السيماق ذاتمه حمذر األمميمن المعمام 

للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية 

بوعالم عمممورة ”  الستاف “والتكوين 

مممن احممتمممممال وقمموع مشمماكممل خممالل 

-1111الممممموسممم الممدراسممي المممممقممبممل 

جممراء انممتممقممال عممدد قمميمماسممي  1110

للتالميذ إلى المرحلة الثانمويمة بسمبمب 

اإلجراءات االستثنائية التي فرضمتمهما 

جائحة كورونا كممما تمحمدع بموعمالم 

عمورة في تعليقه على انتقال تمالمميمذ 

البيام إلى الطور الثانوي بممعمدل أقمل 

أنه سيبقى نمقمطمة سموداء فمي  01من 

المممنمظموممة المتمربمويمة  ميمر ممقمبمول 

االنتقال أو النجاح من قسمم إلمى قسمم 

أعلى و ير مقبول بماحمتمسماب ممعمدل 

متوقعما حمدوع اكمتمظماظ  01أقل من 

في أقسام السنة أولى ثانموي ومشميمرا 

إلى المخاوف من التسرب المممدرسمي 

و تممحممدع بمموعممالم عمممممورة عممن 

معمنمويمات المتمالمميمذ المنمجمبماء المذيمن 

سيكونون حسبه في لقاء من التمالمميمذ 

المشوشين وحذر عممورة ممن ممغمبمة 

حدوع العنف في الموسما المممدرسمي 

بسبب االكتظاظ في األقسمام وتمحمدع 

عن عدم مقدرة األساتذة فمي المتمحمكمم 

 في التالميذ مستقبل

عبد الكيرييم بيوجينياي األمييين اليعيام 

” للنقابة الوطنييية ليعيميال اليتيربييية 

 ”اسنتيو

لمميمما هممنمماي خمميممار فممي ظممل هممذه 

الممظممروف إال المملممجمموء إلممى الممقمموائممم 

 االحتياطية لسد الشغور

أشار عبد الكريم بوجناح األمين العام 

اسنتيمو “ للنقابة الوطنية لعمال التربية 

إلى األساتذة المكلفين بعدة مهام في ”  

الدخول المدرسي المقبل منهم من فمي 

األمانة ومنهم في عمملميمات تصمحميم  

أوراق االمتحانات الرسمية و ميمرهما 

وهذا حسبه مما يمعمرقمل بمدايمة السمنمة 

الدراسية مسترسال نحن نجزم أنه من 

المستحيل أن يكون الدخول المدرسمي 

أكمتموبمر وهمو الموقم   4المقبمل فمي 

المتزامن مع فمتمرة المتمصمحميم  المتمي 

تلزم األسماتمذة عملمى ممداولمة ممراكمز 

التصحي  وهذا ما ينجمم عمنمه  ميماب 

السمنمة   الكثير من األساتذة فمي بمدايمة

الدراسية و تحدع بوجناح عن مشكل 

 01استرجاع الدروس ألنه أكثر ممن 

آالف موظف احميملمو عملمى المتمقماعمد 

خالل السنة الدراسميمة المفمارطمة مممما 

سيولد عجمز فمي شمغمور المممنماصمب 

حمميممث سمميممكممون هممنمماي فممرا  داعمميمما 

مصال  الوزير واجمعموط إلمى اتمخماذ 

اإلجراءات الالزمة لتفعيل األرضميمة 

 1107المرقمممميممة ألسمماتممذة االحممتميمماط 

لسمد الشمغمور فمي األسماتممذة  1108و

عبر مختلف واليات الموطمن خماصمة 

وأن هذا الموسم سيعرف خروج أكثر 

آالف موظف تقاعمد ا ملمبمهمم  01من 

مممن األسمماتممذة ممموضممحمما أن المموزارة 

الوصية ليا لها خيار آخمر فمي ظمل 

هذه الظروف إال اللجوء إلمى المقموائمم 

االحمتمميمماطمميممة لسممد الشممغممور اممما عممن 

شمهمر   قضية استدعاء األساتذة نهايمة

اوت من أجل المراجعة مع المتمالمميمذ 

أقسام االممتمحمانمات ثمم المحمراسمة ثمم 

التصحي  وبعدها الدخمول المممدرسمي 

يضيف بوجناح  1110-1111الجديد 

أنه سيكون له أثر على األسماتمذة ممن 

تعب و ارهاق. لمكمن المنمقمابمة تمتمفمهمم 

الوضع االستثنائي وتدعو الجميع إلى 

العمل المشتري والمضاعف من أجمل 

إنهاء السنة الحالية وإجمراء اممتمحمان 

شهادة البكالوريا فمي ظمروف حسمنمة 

وبداية موسم جديد في نفا الظمروف 

الممحممسممنممة الممظممرف اسممتممثممنممائممي لممهممذا 

األساتذة وكل عمال القطاع مستعدون 

المممضماعمف خمدممة  من أجمل المعمممل

للمدرسة العمومية الجزائرية وأبنائمنما 

التالميذ والتعب واإلرهاق يمزول ممع 

نجاح أبنائنا وتوفير أجواء امتمحمانمات 

مناسبة ودخول مدرسي مستقر الممهمم 

احتفاء وباء كورونا ودخول التمالمميمذ 

 في أجواء صحية عادية 

البروفيسور احمد قوراية الخبميمر فمي 

 علم النفا:

الجانب النفسي مهم في هذه الظمروف 

لبلو  األهداف و تحسين نتائج عمممل 

 التلميذ

من جانبه أكد البروفيمسمور والمخمبميمر 

فممي عمملممم الممنممفمما أحمممممد قممورايممة أن 

الجانب النفسي يلعب دورا أساسيا في 

بلو  األهداف لتحسيمن نمتمائمج عمممل 

وتمحمصملميمه المعملمممي ودعما   التلممميمذ

األولياء لمتمابمعمة أبمنمائمهمم والموقموف 

عمملمميممهممم خمماصممة فممي ظممل الممظممروف 

الممراهممنممة انممتممشممار فمميممروس كممورونمما 

واقتراب الدخول المدرسي مشيرا أن 

الفرصة مازال  قائمة أممام المتمالمميمذ 

الذين لم يسعفهم المحمف فمي االنمتمقمال 

للثانوي وقدم الخبير في عملمم المنمفما 

بممعممض الممنممصممائمم  لمملممتممالممميممذ أهمممممهمما 

استمغمالل فصمل الصميمف لمممراجمعمة 

دروسممهممم ممملكممدا عمملممى أهممممميممة حممل 

الممتممممماريممن فممي المممممواد الممتممي سمموف 

يمتحن فميمهما ممع االلمتمزام بمالمممنمهمج 

التربوي و دعا األولياء إلمى ممتمابمعمة 

أبنائهم والوقموف عملميمهمم ورفمع ممن 

معنوياتهم وتحضيمرهمم نمفمسميما لمهمذه 

االختبارات والتركيز عملمى المجمانمب 

النفسي بالنظر إلى أهميته اما في رده 

بخصوص نفسيمة المتمالمميمذ ممممن لمم 

يشملهم المقمرار االسمتمثمنمائمي أوضم  

الممبممروفمميممسممور قممورايممة أن المموزارة 

األولى لم تهمل أبنائنا التالميمذ المذيمن 

يزاولون دراستهم عن بعد مضيفا أن 

الفرصة قمائمممة ومما عملمى المتمالمميمذ 

سوى جعلها تسير لصالحهم عملمى أن 

يجعل التلميذ عامل الموقم  لصمالمحمه 

حتى يجتاز هذين لملمممرحملمتميمن بمكمل 

 سهولة. 

 سناء بالل

02-20-0202 
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( 09-دفع  جائحمة كمورونما فكموفميمد

المفتشية بالجزائر حكومة البمالد بمعمد 

تعلميمق المدراسمة، لملمجموء إلمى نمظمام 

التعليم عن بعد، وسا تسماالالت عمن 

مدى نمجماح همذه المتمجمربمة فمي ظمل 

وجممود عممدد مممن الممعممقممبممات الممتممي 

 تواجهها...

التعلم عن بعد فمي المجمزائمر يمواجمه -

تساالالت كثيرة ومخماوف ممن فشملمه 

 نممممتمممميممممجممممة ظممممروف الممممطممممالب

الممحممكممومممة تممقممول إن بممث حصمم  -

مماليميمن  01التعليم حظي بأكثر ممن 

 مشمماهممدة حسممب إحصمماء المميمموتمميمموب

برلمانيون وممثمقمفمون يمعمتمقمدون أن -

صعوبة الفهم مشمكملمة تمواجمه طمالب 

 الممممممتممممممعمممممملمممممميممممممم عممممممن بممممممعممممممد

ناشطمون يمحمذرون ممن عمدم قمدرة -

 الطلبة على االستيعاب 

**هل يمكن تعوي  المعلم بمينيصية 

 افتراضية؟

وفمي ظمل المحمجممر الصمحمي شمكملمم  

خطوة وزارة التمربميمة بمالملمجموء إلمى 

المنصات االفتراضية إلتمام الدروس 

للتالميذ، مخاوف في قمطماع المتمعملميمم 

 وعلى منصات التواصل االجتماعي.

وأكممد ت مممنممظمممممة أولمميمماء الممتممالممميممذ 

فمستقلة( أن  بث الحص  التعلميممميمة 

على المنصات الرقمية أو عبر قنوات 

التلفزيون الرسمي سيقمابملمه صمعموبمة 

 في تحقيق الفهم لدى التالميذ.

وقال  المنظمة في بيان إن  "القمضميمة 

تستوجمب عمممق المتمفمكميمر وممراعماة 

مصلحة المتمالمميمذ بمالمدرجمة األولمى، 

سواء التربوية والتعليمية أو المنمفمسميمة 

أو الممممماديممة مممن نمماحمميممة وسممائممل 

الممتممكممنممولمموجمميمما والممتممحممكممم فمميممهمما عممنممد 

 التالميذ".

وقال البرلماني والنقابي عمن االتمحماد 

الوطني لمعمممال المتمربميمة والمتمكمويمن 

فمستقل( مسمعمود عمممراوي إن مه" ال 

يمكن بأي حال من األحوال تمعمويمض 

المعل م الذي يلقن التالميذ داخل القمسمم 

 بمنصة افتراضية".

وأضممماف عمممممممراوي فمممي حمممديمممث 

لـ"األناضول": "ولكن يبقى لملمتمعملميمم 

عن بعد إيجابية تمنع انقطاع المتمعملميمم 

 عن التالميذ".

 07ووفق عمراوي "يوجد بالجزائمر 

مركزا لملمتمعملميمم عمن بمعمد،  ميمر أن  

اإلشكال يكمن فقما فمي االممتمحمانمات 

المرسممممميممة وهمي "شممهممادات المتممعمملمميممم 

 االبتدائي والمتوسا والبكالوريا".

واعتبر أن  "االنتقال من سنة دراسميمة 

إلى أخرى فمي كمل المممراحمل عمادي 

ويمكن تحقيقه بما أن  التالميذ درسموا 

 فصلين كاملين من السنة".

واقترح النائب البرلماني حال في حال 

استمرار الحجر الصحي قائال: "الحل 

في االمتحانات الرسمية التمي تمتمعملمق 

بمماالنممتممقممال مممن مممرحمملممة إلممى أخممرى 

يقتصر على توزيع التالميذ على كمل 

مراكز التعليم بأعداد ممحمدودة تمفماديما 

 لعدوى فيروس كورونا".

 ** هاجس االمتحاناا

من جهته، يرى المبمرلمممانمي ورئميما 

اإلتحادية الجزائرية لمعمممال المتمربميمة 

فمسمتممقملممة( فمرحممات شممابمم  أن  قممرار 

الحكومة التوجه إلى التعليم عمن بمعمد 

"كان يفمتمرأ أن يمكمون قمبمل وبماء 

 كورونا".

وقال شمابم  فمي حمديمث لم نماضمول 

"انتظرنا أن تكون هذه التجمربمة قمبمل 

كورونا حتى نساعد التالميذ وخاصمة 

الفقراء منهم الذين ال يملكون وسمائمل 

 التكنولوجيا في التعل م عن بعد".

وأكد  أن  "نجاح هذه المبمادرة صمعمب 

على صعيد التمحمضميمر لمالممتمحمانمات 

والنتائج ستكون كارثية لكون التالميذ 

ال ينتبهون للدروس بحضور األستاذ، 

 فما بالك في  يابه".

وأوض  "أن  مبادرة الحكومة إيجابيمة 

ونتائجها ستظهر بعد ثمالع أو أربمع 

سنوات ولميما ا ن فمي ظمل تمفمشمي 

 فيروس كورونا".

: هل سيستوعب التالميذ  ** نشطاء

 الدروس؟

بعد شروع الحكومة في التعليمم عمبمر 

ممنمصمات رقممميمة لملمتمالمميمذ، أعممرب 

ناشمطمون عمبمر ممنمصمات المتمواصمل 

االجمتممممماعممي عممن قملممقممهممم إزاء إقممدام 

 الدولة على المبادرة.

وكتب  وداد سالي على فميمسمبموي: " 

السملال الممممطممروح: همل يمتممم تمقمميميممم 

استيعماب المتمالمميمذ لمهمذه فالمدروس( 

 عبر عدد المشاهدات أم ماذا؟".

وأضاف: "كيف يمممكمنمكمم فالموزارة( 

الممتممأكممد مممن أن الممتممالممميممذ تممابممعمموا 

 واستوعبوا الدروس فعال؟".

وقال  اإلعالمية لمياء قماسمممي عملمى 

صفحتها في فميمسمبموي: "همنماي عمدة 

مناطق في الجزائر تعاني من انقطماع 

متكرر للكهرباء من يضمن أن التلميذ 

سيشاهد التلفزيون خالل فترة عمرأ 

 المادة؟".

وأردف  قاسمي: "إذا سلمنا أيضما أن  

األولياء سميمفمرضمون عملمى أوالدهمم 

متابعة الدروس عبر الشاشة، هل كمل 

العائالت باستطاعتمهما تموفميمر  مرفمة 

 خاصة للتلميذ كي يدرس عن بعد؟".

وأشارت إلى أن  " الفكرة تعتبر بعيمدة 

عن تحقيق  مايمتمهما المممرجموة وهمي 

 التحصيل العلمي". 

 حسام الدين إسالم 

01-21-0202 

 0205، أفريل  51العدد 

 ملف
تحدياا تواج  التعليم عن بعد في ظل … الجزائر

 كورونا
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يشهد العالم في ا ونة األخميمرة ثمورة 

مممعمملمموممماتمميممة كممانمم  تممكممنممولمموجمميممات 

االتصال واإلعالم العامل الحاسم فمي 

الت والمتمغميمرات، والمتمي  هذه المتمحمو 

مس  عديد المجاالت السميممما قمطماع 

التعليم والبحث العلمي. ويشكل بمروز 

الممتممعمملمميممم عممن الممبممعممد والممجممامممعممة 

االفمممتمممراضممميمممة أحمممد انمممعمممكممماسمممات 

استخدامات التكنولوجيما فمي المممجمال 

التعليمي، ويمركمز ممفمهموم المجماممعمة 

االفتراضية والتعليم اإللكتروني علمى 

توظيف وسائل التقنية المممتمطمور فمي 

العملية التعليمة بشكمل أسماسمي، كممما 

أنه ألغى ما يسمى بالتواجد الفيزيمائمي 

أو الممكمانميذ إذ أصمبمحم  المممعمرفمة 

تصل إلى الطالب والمتمعملممميمن وهمم 

متواجدون في منازلمهمم يمتملمقمون ممن 

خالل هذا النما الجديد الممحماضمرات 

والمممدروس ويمممجمممرون المممحممموارات 

والممتممواصممل مممع األسمماتممذة مممن دون 

 …حاجة إلى التنقل إلى الجامعة

يهدف مخطما المتمعملميمم اإللمكمتمرونمي 

والجامعة االفتمراضميمة فمي المجمزائمر 

إلى تمحمقميمق ثمالع ممجممموعمات ممن 

 األهداف وفق ثالع مراحل، وهي:

المرحلة األولى: تهدف إلى استمعمممال 

التكنولوجيا كالمحاضرات المممرئميمة، 

بصورة أخم  الممتمصماص األعمداد 

المتزايدة لملمممتمعملممميمن، ممع تمحمسميمن 

مستوى التعليم والتكوين وسيكون هذا 

 على المدى القصير.

المرحلة المثمانميمة: يمتمم فميمهما اعمتممماد 

التكنولوجيات البيدا موجميمة المحمديمثمة 

، قصد تحقيق ضمان ” الواب“ خاصة 

 النوعية على المدى المتوسا.

المرحلة الثالثة: وهي مرحلة التكامل، 

ويصاَدق من خاللها على نظام التعليم 

عن بُمعمد ويمتمم نشمره بمواسمطمة قمنماة 

المعرفة، التي يتعدى مجال استعمالها 

واالستفادة منهما بمأكمثمر ممن المنمطماق 

الجامعي، إذ تستهدف جمهورا واسعما 

من المتعلمين من أشمخماص يمريمدون 

توسيع معارفهم وآخمريمن يمحمتماجمون 

مصمة، وحمتمى  إلى معلموممات ممتمخمصو

المرضمى ممن نمزالء المممسمتمشمفميمات 

والممممموجممودون فممي فممتممرة الممنممقمماهممة، 

و يرهم من شرائ  المجتمع الرا بمة 

في الحصول على ممكماسمب ممعمرفميمة 

 أكثر.

ويرتكز التعليم عن بُمعمد حمالميما عملمى 

شبكة منصة للمممحماضمرات المممرئميمة 

عمة عملمى  والتعليم اإللمكمتمرونمي مموزل

 البيمة مملسمسمات المتمعملميمم المعمالمي، 

والدخول إلى هذه الشبكة ممممكمنن عمن 

طممريممق الشممبممكممة المموطممنمميممة لمملممبممحممث 

“ARN” مملسمسمة  01، إذ سمتمكمون

لمملممتممعمملمميممم الممعممالممي ممموقممعمما  لممإلرسممال 

واالستقبال في آن واحد، في حيمن أن 

ملسمسمة أخمرى سمتمكمون مموقمَع  64

استمقمبمال، وبمهمذا سميمغمطمي مشمروع 

التعليم عمن بُمعمد مملسمسمات المتمعملميمم 

المنتشرة عمبمر المتمراب  77العالي الـ 

الموطممنمي، مممنمهمما جمامممعمماتن ومممراكممز 

جاممعميمة وممدارس عملميما، فمي حميمن 

سيكون مركز البحث العلمي والتقمنمي 

 …النقطة المركزية للمشروع

ويواجه التعلم اإللكتروني في الجامعة 

 الجزائرية بمعمض المممعميمقمات وهمي:

ضعف تدفق األنمتمرنم ، إذ يمجمب   –

توفر سرعة تمدفمق عمالميمة، وهمذا مما 

تفتقر إليه الجزائمر، فسمرعمة المتمدفمق 

فيها حسب آخر اإلحصائيات تعد  ممن 

 بممميمممن األضمممعمممف فمممي المممعمممالمممم.

ضعمف ممواقمع المجماممعمات وعمدم   –

تحيينها بشكل دائم وعمدم تمنمظميمممهما، 

صين في هذا  نظرا لعدم وجود متخصو

 المممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممجممممممممممممممممممممممممال.

قلة وعي األستاذ وكذا قلة اهتمماممه   –

بهذا النوع من التعلميمم نمظمرا لمنمقم  

االهتمام من طرف المسملولميمن بمهمذا 

النوع من التعليمم لمكمونمهمم ممن جميمل 

 المممممتمممممعممممملممممميمممممم المممممتمممممقممممملممممميمممممدي.

قلة اهتمام الجامعة بهذا المنموع ممن   –

التعليم، وعدم تفعيله من طرف الدول 

وذلك بعدم تسخير كل اإلمكانات لهمذا 

 المممممنممممموع ممممممن المممممتمممممعممممملممممميمممممم.

قلة ر بة الطالب في هذا النوع من   –

التعلم ألنه ير ب فمي المممحماضمرات 

ل الطريقة المتمقملميمديمة  الجاهزة، ويفضو

التي تتميز بعدم بذل جهد ممن طمرف 

 الطالب الذي يكتفي فقا بالتلقي.

ومنمه، يمعمدس اسمتمخمدام المتمكمنمولموجميما 

الممحممديممثممة مممن األهممداف الممرئمميممسمميممة 

لسياسات التعليم في أي دولمة كمانم ذ 

إذ أصبح  من أهم أدوات التنمية فمي 

العصر الذي نمعميمشمه فمقمد تمم إدخمال 

الحاسب ا لي كمادة ومنمهمج دراسمي 

 في المدارس المتمربمويمة والمجماممعميمة.

وممممن خمممالل عمممرأ المممتمممجمممربمممة 

الجزائرية يممكمن المقمول إن المتمعملميمم 

اإللكتروني هو ميدانن جديد في ميمدان 

التعليم في الوطن العربمي والمجمزائمر 

خاصة، بالمتمالمي ممازال يمحمتماج إلمى 

ممنمهما …  بعض اإلمكانات والشمروط

البيئة التكمنمولموجميمة والمثمقمافميمة المتمي 

تسم  بنجاح هذا النمما ممن المتمعملميمم 

السيممما المجماممعمات االفمتمراضميمة أو 

 االلكترونية.

 هارون العشي

51-21-0202 

التعليم اإللكتروني والجامعة االفتراضية في 

 الجزائر.. الواقع والمأمول

 0205، أفريل  51العدد 

 ملف
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الظروف الحالية التي يشهدهما المعمالمم 

حتممم  عملمى المممنمظموممة المتمربمويمة 

عن بعد في  التعليم التوجه نحو تجربة

الجزائر. ر م التحديات التي تواجهها 

 كتجربة فتية وجديدة.

مع انتشمار وبماء كمورونما المذي أدى 

إلى  لق الممدارس وأجمبمر المتمالمميمذ 

عملمى المبمقماء فمي المممنمازل. ظمهممرت 

الممحمماجممة إلممى ايممجمماد بممديممل 

السممتمممممراريممة الممدراسممة عممن 

طريق المنصات اإللكترونميمة 

والقنوات المتملمفمزيمونميمة فميممما 

يعرف ب: التعليم عن بعد في 

 الجزائر.

 . طرق التعليم عن بعد5

اعممتمممممدت وزارة الممتممربمميممة 

والتعليم على ممجممموعمة ممن 

الطرق التعلميمم عمن بمعمد فمي 

الجزائر والمتمثلة فمي: المتمعملميمم عمن 

طريق القنوات التلفزيونيمة ممن جمهمة 

والتعليم عن طريق االنترن  من جهة 

أخرى. لجميع المممراحمل المتمعملميممميمة 

 بدون استثناء.

 . نجاعة التعليم عن بعد0

ممممممنمممممذ االعمممممالن عمممممن بمممممدايمممممة 

على التعليم عمن بمعمد  الوزارة اعتماد

في الجزائر، ظمهمرت آراء ممتمبمايمنمة 

حول نجاعة هذا األسلوب من التعليم، 

نممظممرا لممخممصمموصمميممتممه مممن جممهممة 

والصعوبات المتمي يمممكمن أن تمواجمه 

المتممالمميممذ وتمعمميممق مممدى اسمتمميممعمابممهممم 

 للدروس من جهة أخرى.

حيث أن التعلميمم عمن بمعمد ال يسممم  

التالميذ بطرح األسئلة في حالمة عمدم 

فهمهم لجزء أو عمنمصمر ممن المدرس 

وأحيانا الدرس كامال. باإلضمافمة إلمى 

ذلك فإن الصورة عادة ما تكون  ميمر 

واضحة أثناء تقديم الدروس عن بمعمد 

وهو ما يعيق فهم واستيعاب التمالمميمذ 

للدرس، دون ان ننمسمى االشمارة إلمى 

الخا، المذي يمممكمن أن يمكمون  ميمر 

مقروء ومفهوم من قبل جميع التالميذ 

 الختالف مستوياتهم.

ومممن جممانممب آخممر، نممجممد أن لممهممذا 

األسلوب من المتمعملميمم آثمار صمحميمة، 

تممبممرز خمماصممة فممي ضممعممف الممنممظممر 

وصعوبة التركيمز خماصمة عمنمد فمئمة 

التالميذ الذين يعانون من ضعمف فمي 

 البصر.

. التحدياا التي تواج  التعلييم عين 1

 بعد

يواجه التالميذ مجموعة من التحديات 

وعلى راسها  ميماب المتمركميمز، وفمي 

التلميذ “ سنة، أن  04هذا تقول خلود، 

إذا كان لمديمه  ال يستطيع التركيز جيدا

ضجيج في المنزل، ويجد صعوبة في 

الفهم داخل القسم فما بالك فمي المبميم  

باإلضمافمة إلمى  ميماب    ”. أمام التلفاز

االلتزام، حيث أن التالميذ ال يهتمممون 

بالواجبات فال ينجزونهم وبالمتمالمي ال 

يحقمقمون أي تمقمدم. وممن المتمحمديمات 

األخرى نجد عدم االلتزام بالحضور، 

 ألنه ال يكون اجباريا.

. ضرورة االعتماد على التعليم عن 1

 بعد

أن كل الصعوبات والتحديات السابقمة 

ال تنفي أهمية وضرورة التوجه نمحمو 

االعتماد على التعليم عن بعد، خاصة 

في الظروف الحالية، لكونه الطمريمقمة 

الوحيدة التي يمكن من 

خاللها اكمال البرنامج 

التعليمي المتمبمقمي ممن 

السنة الماضميمة. وفمي 

همممذا الشمممأن تمممقمممول 

روان، تمملممممميممذة فممي 

سممنممة:  04المممممتمموسمما،

فممي رأيممي أنممه مممهممم “ 

جممدا ألنممه يسممممم  لممنمما 

إلكمممممممممال الممممدروس 

المتبقميمة وبمالمتمالمي ال 

نممواجممه مشمماكممل فممي 

من جمهمتمهما تمقمول ”.  السنوات المقبلة

 04سيرين، تلممميمذة فمي المممتموسما، 

التعليم عن بعد يعمتمبمر فمرصمة “سنة: 

جيدة تسم  التالمميمذ بماالسمتمفمادة ممن 

 ”.وقتهم خالل فترة الحجر الصحي

فمي المجمزائمر  التعليم عمن بمعمد ويبقى

أسلوب يمممكمن االسمتمفمادة ممنمه ر مم 

الصعوبات والتحديات التي يممكمن أن 

تعيقه، في حالة االعتماد عليمه بشمكمل 

جيد، باعتباره أسلوبما ممرنما يمتمطملمب 

جهدا، تكلفة ووقتا أقل منمه فمي حمالمة 

 التنقل إلى المدارس.

  أمل بوكرفة

50-21-0202 

 0205، أفريل  51العدد 

 ملف
 التعليم عن بعد في الجزائر: تجربة خاصة
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بعد قرابة شهرين من انتشار جمائمحمة 

كورونا فمي المجمزائمر والمد خمول فمي 

إجمراءات  مميمر مسممبموقممة لممممواجممهممة 

الوباء، على رأسها تسريم  المتمالمميمذ 

و لق المدارس والجامعات وممراكمز 

الممتممعمملمميممم المممممهممنممي، و مميممرهمما مممن 

 الملسسات المعنية بالتكوين.

ولمواجهة هذا الوضعذ كمان المخميمار 

الوحيد المتاح هو التعليم عن بعد ممن 

خالل استغالل التكنولوجميما فمي نمقمل 

المممممعممرفممة، وشممرعمم  الممممملسممسممات 

التربوية والجامعات في العملية عمبمر 

أرضيات رقمية ممعمتمممدة فمي ممجمال 

التعليمم عمن بمعمد، ووسمائمل اإلعمالم 

 المرئية ممثلة في القنوات الوطنية.

لكن السلال المطمروح: همل نمجمحم  

العملية؟ وهل خرج  فعال من دائمرة 

الد عاية والت رويج إلى العمل الحقيقي؟ 

وهل اندمج كمل األسماتمذة والمتمالمميمذ 

والط لبة في هذه العملميمة، أم اقمتمصمر 

 األمر على فئة قليلة جدا؟

المعطيات المتوفرة تقول إن  العممملميمة 

فشل  فشال ذريعما، وأن المفمئمة المتمي 

اندمج  فيها قليلة جدا، ولذلك أسباب 

كثيرة وممتمعمددة، أولمهما عمدم تمحمكمم 

الط واقم الت عليمية في كل المراحل بمما 

فيها المجماممعمات فمي أدوات المتمعملميمم 

الممرقمممممي، وهممنمماي مممن ال زال فممي 

مرحلة األمميمة المرقممميمة، بمل إنمه ال 

 يستخدم الكمبيوتر إطالقا.

أممما عممن وضممعمميممة االنممتممرنمم  فممي 

الجزائر فهي معضلمة أخمرى، سمواء 

من خالل توف ر الخدمة أو ممن خمالل 

سممرعممة الممت ممدفممق، وال مممعممنممى لممتمملممك 

المبادرات المتمي تمممثملم  فمي إتماحمة 

الممولمموج إلممى المممممنممصممات الممرقممممميممة 

التعليمية مجانا من قبل المتعاملين في 

المممهممماتمممف المممنمممقمممال، ألن ا الف 

محرومون من الت غطية خارج المممدن 

وفممي المممممنمماطممق المممممعممزولممة، بممل إن 

الوضمع كمارثمي حمتمى داخمل المممدن 

بسبب االنقطاع المتكرر لمالنمتمرنم ، 

وسرعة الت دفق البمطميمئمة جمدا والمتمي 

أحميمانما ال تمممكمن المتملممميمذ ممن فمتمم  

 اليوتيوب.

وبشكل عامذ فمإن  المجمزائمر لمم تمكمن 

مله لة إطالقا لعملية التعليم عن بمعمد، 

وحاليا مماليميمن المتمالمميمذ يمعمتمبمرون 

 01أنفسهم في عطلة ممفمتموحمة ممنمذ 

مارس، حتى أن  الن قابات وجمممعميمات 

أولياء التالميمذ أجمممعم  كملمهما عملمى 

نة الد راسية منتهية، داعميمة  اعتبار الس 

إلى احتساب نتائمج المفمصملميمن األول 

رات  والثاني مقدمين الكثير من الممبمر 

على رأسها أن المدارس أنمجمزت مما 

بممالمممممائممة مممن الممبممرنممامممج  81نسممبممتممه 

 التعليمي.

وبممدأت بممذلممك تممتممعممالممى أصمموات فممي 

أوسممماط هممملالء بمممالمممت مممخممملمممي عمممن 

سممممميممة عممدا شممهممادة  االمممتممحممانممات الممر 

البكالوريا، وانتقال الت الميمذ آلميما إلمى 

م لمنما  المستوى األعلى، لكن ال أحد قد 

تشخيصا عن الن تائج المتوقمعمة لمممثمل 

هذا اإلجراء على صعيمد المت محمصميمل 

الدراسي، وعن ا ثار النفمسميمة المتمي 

تنجم عن إلغاء همذه المممواعميمد المتمي 

 حضر لها التالميذ لسنوات.

هي واحدة من اإلخفاقات الكبرى فمي 

هذا البلد، مما يحتم الشروع في عممل 

وطني يعيد المقمطمار إلمى السمكمة ممن 

خالل االهمتمممام مسمتمقمبمال بمالمتمعملميمم 

ورصمد مميممزانميمات ممعمتممبمرة إلعممادة 

 تأهيل القطاعات المرتبطة به.

 رشيد ولد بوسيافة

00-21-0202 

 0205، أفريل  51العدد 

 ملف

 لماذا فشل التعليم عن بعد؟



0 

يبدو أن جائحة كورونا ألق  بظاللمهما 

على التعليم بصفمة عماممة، والمتمعملميمم 

الجامعي بصمفمة خماصمة فمي ا ونمة 

األخيرة، وأحدث  نوعا من االرتمبماي 

حول ضرورة جدوى االعتمماد عملمى 

التعليم االلكتروني أم ال، بعد اال الق 

القسري للجامعمات بسمبمب تمداعميمات 

هذا الوباء. حيث تُطرح أسئلة عمديمدة 

من قبل خبمراء المتمعملميمم المعمالمي فمي 

جميع الدول حول مسمتمقمبمل المتمعملميمم 

 العالي في ظل جائحة الكورونا.

وزارة التعليم العالي والبحث العلممي  

فممي الممجممزائممر، وقممعمم  فممي مممأزق 

في بمعمض المدول، إال أن  كنظيراتها

بعض الدول تعماطم  ممع المجمائمحمة، 

وتعامل  مع منتسبي قطاعها باالتكاء 

على التعلميمم عمن بمعمد، فممما مصميمر 

التعليم العالي فمي المجمزائمر فمي ظمل 

ا الق جامعاتها، وما مدى استميمعماب 

الجامعات المجمزائمريمة آلميمة المتمعملميمم 

   االلكتروني والتحاضر عن بعد؟

أوال : تحديات الجائحة على المجماممعمة 

 الجزائرية

تمموقمميممف الممدراسممة فممي الممجممامممعممات  -

بسبب اال الق، حيث عمكمفم  وزارة 

التعليم العالي والبمحمث المعملمممي بمعمد 

اسممتممشممارتممهمما لمملممهمميممئممات الممتممدريسمميممة 

والعلمية واالدارية لجامعات الموطمن، 

على اعداد تواري  الحقة السمتمئمنماف 

 الدراسة مستقبال.

تممفمماوت اسممتمميممعمماب واسممتممجممابممة  -

الجامعات الجزائرية لمعايير التمعملميمم 

االلكتمرونمي، ممن خمالل المممنمصمات 

االفتراضية التي أطلق  فمي  مالمبميمة 

الجامعات، واالنتقادات الموجهمة لمهما 

من قبل بعض االسماتمذة بمحمجمة عمدم 

تهيئ األرضية التكنمولموجميمة لمولموج 

عالم التعليم االلكتروني، وعدم قمبمول 

الطلبة لهذا النوع الجديد من التمعملميمم، 

خاصة في بعض التخصمصمات المتمي 

 تحتاج إلى اعمال تطبيقية وميدانية.

تحدي رقمنمة المجماممعمة واسمتمخمدام  -

أنممظمممممة إدارة الممتممعمملممم، مممن خممالل 

التحاضر عن بعد، والموقموع فمي فم  

الفعالية، وطرح السلال حول فمعمالميمة 

التعليم االلكتروني بالمنمسمبمة لملمتمعملميمم 

التمقملميمدي، وممدى اسمتميمعماب بمعمض 

االساتذة لمهمذا االسملموب المجمديمد فمي 

التعليم، وما جدية استقبال الطلبة لهمذا 

تممحممدى المممممحممتمموى  -االسمملمموب، ....

العلمي، وانخفاأ مستوى التحصيمل 

العلمي، بسبمب عمدم تمجماوب ا ملمب 

الطلبة  ليات المتمعملميمم اإللمكمتمرونمي، 

ضف إلى ذلك الحالة النفسية ل ساتذة 

والطلبة في هذا الموقم  بمالمذات مممما 

مل  أربك هذه ا لية االستمثمنمائميمة، وأج 

عملية قبول الطالب لهمذا المنموع ممن 

 التعليم.

ثانيا : مقترحات للتعاممل ممع ظمروف 

 الجائحة

ضمرورة اإلسمراع فمي عمقمد نمدوة  -

وطنية جامعة تمجمممع كمل المفماعملميمن 

إلعادة النظر حول مستقبل المجماممعمة 

الجزائرية، والفصل ما بين الجامعات 

االصطفائية والجامعات العادية حمتمى 

يزول لبا التكوين، من خمالل إعمادة 

النظر حول مسألة الشهادة الجامعميمة، 

وإعادة النظر ممرة أخمرى فمي نمظمام 

وتمنماقضماتمه،  (LMD)الطور الثالث 

والتفكير جيدا في مآالته مستقبمال ممع 

المحيا االقتصادي فطمبمعما همذا عمن 

 طريق التحاضر عن بعد(.

الممتممعممامممل بممحممنممكممة فممي ظممل هممذه  -

الممظممروف االسممتممثممنممائمميممة، مممن خممالل 

تسهيالت اإلجراءات اإلدارية لتسييمر 

المرحلة الحمالميمة فتسمهميمل إجمراءات 

مناقشة اطاري  الدكتوراه والمتمأهميمل، 

تحضير رزنامة استمكمممال السمداسمي 

الثاني، مواصلة سيرورة عمل األطقم 

اإلدارية للكليات حفاظا عملمى حمقموق 

 منتسبي القطاع.... إل (.

تشجيع األساتذة ومكافئتهم لتسمجميمل  -

مممحمماضممرات مممرئمميممة فممي جممممميممع 

الممتممخممصممصممات، وتمموفمميممر الممظممروف 

الموائمة لهم، أو استمخمدام تمطمبميمقمات 

محادثات الفيديو عبر اإلنترنم  ممثمل 

 "زوم" و" و ل".

التعاقد مع المكتبمات االلمكمتمرونميمة،  -

وقواعد المعطيات العالمميمة، وبمعمض 

كبريات المجالت العلمية، للتعمق فمي 

مممجممال الممبممحممث، خمماصممة لممطمملممبممة 

 الدراسات العليا.

في األخميمر يمبمقمى المتمحمدي األكمبمر، 

الممتممغمميمميممر المموزاري األخمميممر، وهممل 

يستطيع الوزير الجديمد المتمعماممل ممع 

راهنيمة المحمدع الموبمائمي، وااللمتمزام 

بحل المشاكل التي تركها سابقوه، ممع 

الممتممركمميممز عمملممى مسممتممقممبممل الممتممعمملمميممم 

االلكتروني في المجمزائمر، وتمحمسميمن 

مممراتممب الممجممامممعممة الممجممزائممريممة فممي 

 مصاف الترتيب العالمي.

 شيبوط سليمان 

08-26-0202 

مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي في 

الجزائر في ظل جائحة كورونا ... تحدياا 

 ومقترحاا

 0205، أفريل  51العدد 

 ملف
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، 1111سجل الدفع اإللكتروني "قفزة نموعميمة" فمي سمنمة 

بفعل جائحة فيروس كورونا الذي شجع استخدام هذا النوع 

من المعامالت المالية عبر اإلنمتمرنم ، حسمبممما أكمده يموم 

الثالثاء وزير البريد والمواصالت السلكميمة والمالمسملمكميمة، 

 ابراهيم بومزار.

وقال الوزير في حديث لوأج: "لقد واجه القطاع صعوبمات 

-بسبب الوضع الوبائي الناجم عمن كموفميمد 1111في سنة 

ومع ذلك، كان لهذه األزمة الصحية تأثير إيجمابمي فمي  09

توعية المواطنين بأهمية تكنولوجيمات االعمالم واالتصمال 

 الحديثة، ال سيما الدفع اإللكتروني لتسهيل الحياة اليومية".

وأكد الوزير أن قطاع البريد قد تمأثمر السمنمة الممماضميمة بـ 

"وضع صحي واقتصادي استثنائي"، مذكمرا بمأن مشماكمل 

السيولة التي سجل  على مستوى ممكماتمب المبمريمد راجمعمة 

 اساسا الى "تداول أقل للنقود".

واعتبر الوزيمر أنمه عملمى المر مم ممن همذه األزممة، فمإن 

، 1109"السيولة لم تنخفض بشكل ملحوظ ممقمارنمة بمعمام 

ديسمممبمر  10حيث بلغ  عمليات السحب التمي تممم  فمي 

بالمائة  1مليار دينار، اي انخفاأ ب  4.549قيمة  1111

 فقا في  ضون عام".

لكن الوزير أشار إلى أن هذا الظرف كان عنصرا مشجمعما 

للوسائل األخرى للمعامالت المالية، مثل المتمحمويمالت ممن 

حساب إلى حساب والتي حقق  "انتعاشا"، مسجلمة "أكمثمر 

اي بمزيمادة قمدرهما  1111مليار دينار خالل سنة  1ر9من 

 ".1109بالمائة مقارنة بسنة  017

وأضاف الوزير أنه امام التحديات التي يفرضمهما المظمرف 

الصحي، تم  ترقية الدفع اإللكمتمرونمي، وسمجملم  نمتمائمج 

ا إلى زيادة "كمبميمرة" فمي عمدد المعممملميمات  مشجعة، مشير 

المرتبطة بخدمات الدفع اإللكتروني عبر بطاقمة المذهمبميمة، 

مليمون  1ر8مليون بطاقة، حيث تم إصدار  6ر6بأكثر من 

 .1111بطاقة مجددة في سنة 

وأضاف الوزير أن "الدفع عمبمر االنمتمرنميم  عمن طمريمق 

، 1111ماليين عملية في  4بطاقة الذهبية سجل ما يقارب 

( أي ارتفاع بنسبمة 671.111فحوالي  1109مقارنة بسنة 

 % في سنة واحدة". 487

وعرف  الخدمة الجديدة للدفع المذاتمي المتمي أطملمقمهما بمريمد 

الجزائر عبر تطبيق الهاتمف بمريمدي مموب فالمتمي تسممم  

لحاملي بطاقات الذهبية ببرمجة تحويل األموال من حساب 

بريدي جاري إلى حسابات بريدية أخرى(، ارتفاعا بنسمبمة 

عمليمة  990.990% من التحويالت في سنة واحدة ف 557

 ).1109عملية سنة  051.991مقابل  1111سنة 

ونفا الشيء بالنسبة لعمليات الدفع عن طريق نهائي الدفع 

%، إضمافمة  771التي ارتفع  بنسبة  (TPE)االلكتروني 

 (GAB)إلى عمليات السحب من الشبابيك ا لية لملمنمقمود 

% مقارنة  05مليار دج، أي تطور بنسبة  956التي بلغ  

 .1109بسنة 

وفممي سمملال حممول الشممبممابمميممك ا لمميممة الممبممنممكمميممة المممممعممطمملممة 

والمتواجدة "خارج الخدمة" السميممما خمالل يموممي نمهمايمة 

األسبوع وأيام العطل، أوضم  الموزيمر أن األممر يمتمعملمق 

بمعمطمل تمقمنمي فممي همذه الشمبمابميمك ف مميماب قمطمع المغميممار 

وصعوبات التدخل السريع خاصة بسبب الوباء( أو عموما 

 ير مزودة باألوراق البنكية، في حيمن تمعمكمف مصمالمحمه 

 على التكفل بهذه الوضعية "على الفور بعد تبليغها".

ودعا السيد بومزار المواطنين إلى تبليغ هذه األعطمال ممن 

خالل التقاط صورة الشمبماي ا لمي المبمنمكمي ونشمرهما فمي 

الصفحة الرسمية "فايسبوي" لوزارة البريد المتمي أطملمقم  

 مشتري. 011.111في فبراير المنصرم ويتابعها 

وأبرز الوزير أن "حظيرة الشبابيك ا لميمة لميمسم  كمافميمة 

شمبماي آلمي إضمافمي  0611وسنعمل على تدعيمها باقتناء 

 خالل السنة الجارية".

50-25-0205 

 الدفع اإللكتروني "تطور" بفعل جائحة فيروس كورونا في الجزائر

 0205، أفريل  51العدد 

 االقتصاد
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انخفض سعر صرف المديمنمار، األربمعماء، عملمى مسمتموى 

السوق الرسمية بشكل كبير، وبلغ تمداول صمرف المعممملمة 

ألول ممرة  1.1161ببنك المجمزائمر،  األورو الوطنية أمام

منذ استحداع العملة األوروبية وهو أدنى مستوى لملمديمنمار 

ألمف  06الجزائري، حيث يمتمم تمداول كمل ممائمة أورو بـم

دينار، في حين بلغ سعر تداول المدوالر األممريمكمي  111و

دينار لكل مائة وحدة والجنيه االستمرلميمنمي  101ألف و 01

 دينارا لكل مائة وحدة. 19ألف و 08

” ويلكد الخبير المالي كمال سي ممحمممد فمي تصمريم  لـم 

أن هذا االنخفاأ في قيمة الدينار كمان ممتموقمعما ”  الشروق

مممع بممدايممة سممنممة 

وفقا لسعر  1110

الصمممرف المممذي 

حممممدده قممممانممممون 

المممممالمميممة لمملممسممنممة 

الممجمماريممة، حمميممث 

يمملكممد الممقممانممون 

بمممملممممو  سممممعممممر 

صممرف الممديممنممار 

الجزائري ممقمابمل 

المممممممممممممممممممممممممدوالر 

األممممريمممكمممي فمممي 

المتوسا السنموي 

دينار جزائري  049.10و 1110دينار لسنة  041.11إلى 

ديممنممار  056.78و 1111مممقممابممل دوالر أمممريممكممي لممعممام 

، وهذا بافتراأ تسمجميمل انمخمفماأ 1111جزائري لسنة 

 5طفيف في قيمة العملة الوطمنميمة ممقمابمل المدوالر بمنمحمو 

 بالمائة سنويا.

ويعتبر الخبير نفسه أن هذا المتمخمفميمض تمبمنمتمه السملمطمات 

المالية والنقدية في الجمزائمر لمتمفمادي خميمارات أخمرى قمد 

تمكمون أكمثممر ضمررا عملممى االقمتممصماد الموطمنممي وتممحممممل 

انعكاسات سلبية على  رار طباعة النقود أو التمويل  ميمر 

التقليدي الذي تم اللجوء إليه من طرف النظام السابق سمنمة 

إثر مراجعة قانون القرأ والنقمد، ولمكمن األمموال  1108

المطبوعة لم تستخدم لالستثمار فقا وفق ما أقرته تمقماريمر 

مجلا المحاسبة األخيرة وهو ما كمانم  لمه آثمار سملمبميمة، 

وأيضا لتفادي االستدانة الخارجية 

وهو الخيار األسوأ على اإلطمالق 

لممالقممتممصمماد المموطممنممي، إذا كممانمم  

أممموال هممذه االسممتممدانممة ممموجممهممة 

 ”.األكل والشرب“لمصاريف 

ويقول كمال سي محمد أن خيار تمخمفميمض قميمممة المديمنمار 

يحمل إيجابيات وسلبيات في نفا الوقم ، فمهمو ممن جمهمة 

سيدر مداخيل على المخمزيمنمة المتمي سمتمجمد حملموال ألزممة 

السيولة النقدية وتتدبر مبالغ كافية لتغطية الديمن المداخملمي، 

ومن جهة أخرى سيقل  بشكل  ير مباشر من االستيراد، 

وبالتالي تطبيق سياسة ترشيد النمفمقمات، ولمكمنمه بمالمممقمابمل 

أوض  سي محمد أن الحل األممثمل لملمخمروج ممن األزممة 

الحالية هو ترشيد نفقات المميمزانميمة، والمتمخملمي عمن كمافمة 

الكماليات، واالكتفاء بمالضمروريمات فمي كمل المممجماالت، 

لتخمفميمض فمواتميمر 

االسممممممممتمممممممميممممممممراد 

 واإلنفاق.

وتمموقممع أن تممكممون 

ممممن سممملمممبممميممممات 

تممخممفمميممض قمميمممممة 

الممديممنممار ارتممفمماع 

مستموى المتمضمخمم 

نممتمميممجممة ارتممفمماع 

أسمممعمممار المممممممواد 

االسممممتممممهممممالكمممميممممة 

المستورد معظمهما 

من الخارج، بفمعمل 

ارتفاع مبلغ االستيراد، مشددا على أن الحل لملمهمروب ممن 

هذا المشكل هو تدعيم الفئات الهمشمة والمتمي لمن تسمتمطميمع 

مواجهة ارتفاع األسعار الجنوني المتوقع للمرحلة المقبلمة، 

تخفيض قيمة الدينمار تمجماوز كمل المحمدود ور مم “ مشددا 

إيجابياته، لكنه سيلثر بشكل كبير على الفئات المهمشمة ممن 

المجتمع، لذلك يجب تمدبمر حملمول خماصمة لمممرافمقمة همذه 

، في حين اعتبر أن تخفيض قيمة الدينار سميمجمعمل ” الفئات

بهذا الشكل صرف العملة الوطنية يمتموازى ويمتمعمادل فمي 

” السكوار“ وق  قريب بين بنك الجزائر والسوق الموازية 

 دينار. 119التي يعادل األورو على مستواها مبلغ 

 إيمان كيموش

26-25-0205 
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نشر في العدد األخيمر ممن المجمريمدة المرسممميمة المممرسموم 

المتعلق بإصدار التعديل الدستموري المممصمادق عملميمه فمي 

 االستفتاء أول نوفمبر المنصرم.

ويتضمن التعديل الدستوري الذي وقع الرئيا عبد المجميمد 

جملة من الممحماور ’  نبون على المرسوم المتعلق بإصداره 

التي ترمي إلى تكريا مبدأ الدولة الحديثة وبناء المجمزائمر 

الجديدة المتمي شمكملم  أحمد أهمم االلمتمزاممات المتمي تمعمهمد 

 بتجسيدها رئيا الجمهورية.

الذي حظي بالتمزكميمة ’وقد شمل تعديل قانون األسمى للبالد

ممحماور أسماسميمة تمتمصمل ’  الشعبية قيل شهرين ممن ا ن 

بالحقوق األساسية والحريات العامة وتعزيز المفمصمل بميمن 

السلطات وتوازنها كذا إنشاء المحمكمممة المدسمتموريمة تمحمل 

فضال عن محاور أخرى تتمعملمق ’  محل المجلا الدستوري

بالوقاية من الفساد ومكافحتها إلى  ير ذلمك ممن األهمداف 

التي التزم القاضي األول للمبمالد بمتمجمسميمدهما عملمى أرأ 

 ضمانا ل منيين القانوني والديمقراطي.’الواقع 

تمم  دسمتمرة عمدد ممن ’  وبمقتضى هذا التعديل ’  كمنا أنه 

على  رار السلطة العليما ’  الهيئات وتعزيز دورها الرقابي 

للشفافية والوقاية من الفساد ومكافمحمتمه السملمطمة الموطمنميمة 

ممع إدراج ممادة جمديمدة تمتمعملمق ’ المستمقملمة لمالنمتمخمابمات 

بالمرصد الوطني للمجتمع المدني الذي يعد هيئة استشارية 

لدى رئيا الجمهورية تتكفل بتقديم أراء وتوصيات متعلقة 

 بانشغاالت الفاعلين في المجتمع المدني.

تمرقميمة ’  وبمنماء عملمى نمفما المتمعمديمل’ وفي سياق ذي صلة

المممجملمما االقمتمصممادي واالجمتمممماعمي حمتممى يمتممممكمن مممن 

االضطمالع بمدور اسمتمشماري رائمد فمي صمنماعمة المقمرار 

 وتعزيز الحوار بين مختلف فئات المجتمع.

’ ومن بين أبرز تم استحداثه أيضما ضمممن همذا المتمعمديمل 

الن  في الديباجة على دسترة" الحراي الشعبي األصيمل" 

مع اإلشارة إلى ’  1109فبراير  11الذي كان قد انطلق في 

أن الدستور يعكا "عبقرية الشعب ومرآته الصافيمة المتمي 

تعبر عن تطلعاته وإصراره ونتاج التحوالت االجمتممماعميمة 

 والسياسية العميقة التي أحدثها.

يذكر أنه وبعد التوقيع علمى المممرسموم المرئماسمي المخماص 

’ بإصدار التعديل الدستوري ونشره في الجريدة الرسممميمة 

سينطلق مسار التغيير الديمقراطي الذي شكل مطلبا شعبميما 

ملحا والذي ستكون بدايته مراجعة العديمد ممن المنمصموص 

القانونية المسيرة للحميماة السميماسميمة وأولمهما قمانمون نمظمام 

 االنتخابات. 
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خص  الباب األول من المممشمروع المنم  المممكمون ممن 

مادة( إلدارة العمليمات االنمتمخمابميمة  101مادة فأكرر  101

ومراقبتها, وهي المهمة التي تتكفل بها السملمطمة الموطمنميمة 

المستقلة لمالنمتمخمابمات المتمي "تمممارس صمالحميماتمهما ممنمذ 

استدعاء الهيئة الناخبة إلى  ايمة اإلعمالن عمن المنمتمائمج", 

, وينتخب رئيا السلطة ممن طمرف 9مثلما ورد في المادة 

 16حسمب المممادة -أعضاء مجلسها "بأ لبية األصموات" 

التي جاء فيها أن رئيا الجمهورية "يعين رئيا السملمطمة 

( سمنموات 16المستقلة المنتخب لعهدة واحدة مدتهما سم  ف

  ير قابلة للتجديد".

األحكام المتعلقة بتمحمضميمر المعممملميمات  الباب الثاني ويحدد

االنتخابية واالستفتائية, بما في ذلك الشروط المطلوبمة فمي 

الممنمماخممب وبممطمماقممة الممنمماخممب ووضممع ومممراجممعممة الممقمموائممم 

عملمى أن همذه المقموائمم  60المممادة  االنتخابية, حيث تمنم 

"دائمة وتكون محل مراجعة خالل الثالثي األخير من كمل 

 سنة".

وتضمن الباب الثالث المتعلق بالحملة االنتخابية وتمويلهما, 

عدة تعديالت, من أبمرزهما, أن "يمممتمنمع كمل ممتمرشم  أو 

شخ  يشاري في الحممملمة االنمتمخمابميمة عمن كمل خمطماب 

حسب ما جماء فمي -كراهية وكل شكل من أشكال التمييز" 

 .-74المادة 

ويحدد ذات الباب في قسممه المممتمعملمق بمتمممويمل وممراقمبمة 

الحملة االنتخابية واالسمتمفمتمائميمة, مموارد المتمممويمل والمتمي 

فممي "مسمماهمممممات األحممزاب  86لممخممصممهمما فممي المممممادة 

السياسية...,المساهمات الشخصية للمترش , الهبات النقديمة 

أو العينية المقدمة من طرف المواطنين.., مساعدات الدولة 

المحتملة للمترشحين الشباب.., إمكمانميمة تمعمويمض المدولمة 

أن  91لجزء من نفقات الحملة االنتخابية", وتشترط المادة 

دينار يستوجب دفعها عمن  0111"كل هبة يتجاوز مبلغها 

طريق الشيك أو التحويل أو االقمتمطماع ا لمي أو المبمطماقمة 

 البنكية".

أما الباب الرابمع, فميملطمر األحمكمام المممتمعملمقمة بمالمعممملميمة 

االنتخابية, فيما يتطرق الباب الخاما إلى انتخاب أعضماء 

المجالا الشعبية المبملمديمة والموالئميمة والمممجملما الشمعمبمي 

أن  067الوطني ومجلا األممة, حميمث ورد فمي المممادة 

أعضاء المجلا الشعبي البلدي والمجلا الشعبي الموالئمي 

( سمنموات بمطمريمقمة 15ينتخبون "لعمهمدة ممدتمهما خممما ف

االقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصوي  تفضيلمي 

 دون مزج".

علمى الشمروط المواجمب تموفمرهما فمي  109المادة  ونص 

المرش  لمجلا األمة ومن بينها "أن يكمون قمد أتمم عمهمدة 

كاملة بصفة منتخب في مجلا شعبي بلدي أو والئمي, أن 

يثب  وضعيته تجاه اإلدارة الضريبية و اال يكون محكمومما 

عليه بحكم نهائي الرتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية و 

 لم يرد اعتباره باستثناء الجن   ير العمدية".

كما على المترش  لمجلا االمة أن يتمتع بحسن السيمرة و 

 االخالق.

أهم األحكام المتعلقة بانتخاب رئيما  الباب السادس ويشمل

المممادة  الجمهورية واالستشارات االستفتائيمة, حميمث تملمزم

كل مترش  ب"إيداع كفالة لدى الخزيمنمة المعمممومميمة  148

عملمى  160و 158الف دج", وتن  المادتان  151قيمتها 

أن نتائج االنتخابات المرئماسميمة واالسمتمفمتماء تمعملمن عمنمهما 

 ( أيام.".01عشرة ف "المحكمة الدستورية في مدة أقصاها

في تشكميمالت وصمالحميمات الملمجمان  الباب السابع ويفصل

االنممتممخممابمميممة الممبمملممديممة والمموالئمميممة وتمملممك الممتممابممعممة لمملممدوائممر 

المى أهمم  الباب الثامن الدبلوماسية أو القنصلية, فيما تطرق

واألخير المى األحمكمام  المخالفات االنتخابية والباب التاسع

 الختامية.    

20-25-0205  
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أكد الباحث المتخص  في علم النفا التحملميملمي عـمدنـمان 

حـاج مـوري خالل اليوم الدراسي الذي أقامه يموم السمبم  

مممارس مممركممز الممتمموثمميممق اإلقممتممصممادي  17الممممماضممي 

واالجتماعي ابـن خـلـدون بمدينة وهـمـمران، رفمقمة بمعمض 

األستاذة الجامعيين والكتاب والصحفيين، أن المهمدف وراء 

سعيه لقيامه بهذه األيام الدراسية المتعلقة بموضوع المممرأة 

في المجتمع ليا عمال نضاليا أو ما شمابمه، بمل همو نـموع 

من أنــواع التفكير المعمق حول البيئة المممعمقمدة المممحماطمة 

بالمرأة وبني ر بتها في التحرر مـن جهة والخضوع مـمن 

جهة أخرى، ومحاولة معاجلة كافة المواضيع التي تمتمعملمق 

بها كالعنف، القتل، العمادات والمتمقمالميمد، ممعماجملمة نمفمسميمة 

بالدرجة األولى، فلسفية، وأدبية، والتركيز على الخلمفميمات 

االجتماعية التي بنى عليها النظمام األبموي فمي المممجمتمممع 

أسمممسمممه ضمممد 

المممممرأة مممنممهمما 

الممممتممممفممممكمممميممممر 

الذكوري الذي 

يمممممنممعممهمما مممن 

التمتع بحقوقها 

ويصمممممورهممممما 

على أنها كائن 

ضممممممعمممممميممممممف 

خمممممممممماضممممممممممع 

ويممنمعمهما ممن 

استالم المقميمادة 

في أي ممجمال 

كـان ويصور الرجل على أنه المكمائمن المفموالذي المخمارق 

الذي يتبارز لوحده في المعاري ويحل المشكالت ويسماهمم 

في تطور المجتمممعمات، وكمذا اسمتمغماللمه لملمديمن بـمهمـمدف 

ضــرب المرأة والتقليل ممن قميمممتمهما، كممما يمتمغمذى عملمى 

العادات والتقاليد القدمية في عدة جوانب، ومن ثم تحلميملمهما 

تحليال منطقيا مطابقا للواقع المممعماش وأيضما اسمتميمعمابمهما 

والتفكير في كيفية تغييرها أو على األقل محاولة مناقشتمهما 

وتقاسمها مع األساتذة المدعوين والخروج بنقماط واضمحمة 

مهمة مع العمل بها مستقبال كي تساعد المرأة على التحرر 

واالعتراف بذاتها ومطالبة المجتمع بتقبلها وتقبل ر باتمهما 

وأهدافها و احترام حقوقها وسـاهـم فمي تمأطميمر الـمنمـمدوة: 

الـممروائـممي خممالممد بمموداوي واإلعممالمممي أكممرم الممكممبمميممر 

واألستاذات سهام جرمان، أمـمال ممعمفمى، خمديمجمة عمتمو، 

حورية عامر، أنوال طامر، ليليا بالل ومنصمور قمديمديمرذ 

حيث عالج  المداخالت مواضيع شتى لعل أهمها: المممرأة 

والحرية، دور المرأة في المجتمع، مكانة المرأة في الكتابة 

واألدب، والخلفيات االجتماعية المتمي أدت إلمى االنمغمالق 

على المرأة، وقـــد تـنـاولـوهـا مـن الجمانمب اإلجمتممماعمي، 

الديني، األدبي، والنفسي، كان الهدف منها إعمطماء نمظمرة 

شاملة عن أزمة المجتمعات في تقبل المرأة على أنها كائمن 

حي مثلها مثل الرجل وليس  أداة للقيام باألعمال المنزلميمة 

فقا، وكذا أبـرزوا  يماب المقمانمون المذي أدى إلمى تمممرد 

بعض الرجال وتماديهم في تعنيف المنمسماء حميمث سمجملم  

ضمحميمة، وهمذا راجمع  51نسبة الوفيات النسوية أكثر من 

إلى اعتبار القانون أن المرأة سلعة مسمتمهملمكمة ممن طمرف 

الزوج والعائلة وال يجب أن يخرج صوتها له خماصمة فمي 

بعض المممواضميمع كمالمطمالق، المخملمع، المنمفمقمة، المعمالج، 

باعتبارها ممواضميمع عمائملميمة ال 

يحق له التدخل فيهما ، كممما أكمد 

مممنممهممم أن  مميمماب االسممتممقمماللمميممة 

المادية للمرأة والتي تمثل نمقمطمة 

هامة في حياتها المتمي تسماعمدهما 

على اختيار أهدافها وتحقيقها هو 

ما أرجعها إلى الوراء بمالمتمخملمي 

عن أحالمها واختياراتها و تبنمي 

الزوج كعائل مادي ال يحمق لمهما 

العلو على كلمته. وفي رده علمى 

سلالنا عن إمكانيمة تمنمظميمم يموم 

دراسي آخر حول نفا  ه الباحث 

عمممدنمممان حممماج مممموري بمممأن 

الموضوع، نوه الباحمث عمدنمان حماج مموري بمأن همنماي 

مواضيع نسوية أخرى لم يتم طرحها بمعمد، وأنـمه سميمبمذل 

قصارى جهده لتنظيم عدة أيام دراسية والتركيز على نقاط 

أخرى لم يتطرق إليها في هذا اليوم، وهذا محاولة تسملميما 

األضواء على جوانب أخرى في حياة المرأة مثمل المممرأة، 

ومكانتها في الحياة الثقمافميمة ممن جمانمب السميمنممما واألدب 

و يرها، ملكدا على أهمية هذه األيام في بملمورة المتمفمكميمر 

من الناحية النفسية التحليلية عملمى األقمل يمممكمن المخمروج 

بنمتمائمج أخـمرى جمديمدة تمفميمد المممرأة والمبماحمثميمن وحمتمى 

المتخصصين، وتعيد النظرُ  في عدة مفاهيم قديمة شمكملم  

 وال زال  تشكل عائقا كبيرا في حياتها.

 بشرى نقاد 

26-21-0205 

الهدف من القيام بهذع األيام الدراسية هو إعادة التفكير في وضع «
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ال تمزال  المجمزائمر ر م مرور العقود إال أن "القشابية" في

تحافف على مكانتها وسا األلبسة الرجالية التقملميمديمة ر مم 

 زو "الموضة" والمتمنموع المذي تمعمرفمه أسمواق األلمبمسمة 

بمختلف "ماركاتها" العالمية والمتمي أصمبم  شمبماب الميموم 

 مواظبا على تتبع آخر صيحاتها.

ومن خصوصيتها مع تغير األزمنة واألجيال، أنها لميمسم  

حكرا على الكبار في السن 

وحدهم، بل حتى الشمبماب، 

إذ في كثير من المناطق ال 

يممخمملمموا مممنممزل واحممد مممن 

شممخمم  ال يممرتممدي هممذا 

اللباس التقلميمدي المعمريمق، 

خاصة أنه عرف نوعا من 

له بعض  التحديث حيث حو 

الممحممرفمميمميممن إلممى شممكممل 

 معطف.

وليا هناي منطقة ال تمجمد 

مرتمديما لـم"لمقمشمابميمة" فمي 

شمموارعممهمما.. حممتممى فمممي 

الجزائر العاصمة و يرهما 

من الممدن المكمبمرى همنماي 

إقبال متواصل على اقتمنماء 

هذه العباءة الجزائرية الخالصة وارتدائمهما، أيمن تمبماع فمي 

 عدة محالت خاصة باأللبسة التقليدية.

تعتبر "القشابية" من األلبسة التقليدية الشهيرة في الجزائر، 

حيث لم تعرف طريقا إلى االنمدثمار، وتمجمدهما بمكمثمرة فمي 

منماطمق الشمرق خماصمة فمي واليمات األوراس وممنماطمق 

الهضاب العليا كسطيف والجملمفمة، ممادتمهما األولميمة الموبمر 

 والصوف الخال ، وتبقى صنعة متوارثة عبر األجيال.

وتلكد محافف التراع الثقافي في المركز التفسيري لملمبماس 

التقليدي الجزائري، الدكتورة سميرة أمبوعزة في تصمريم  

لموقع "سكاي نيوز عربية" أن القشابية "تمعمتمبمر مموروثما 

ثقافيا حافظ  عليه األجيال وتحول مع الوق  إلى جمزء ال 

 يتجزأ من الهوية الجزائرية".

وحسب الدكتورة أمبوعزة فإن "القشابية" عبارة عن 

"عباءة" كما تصنف بأنها "وريثة البرنوس" فعبارة 

عن معطف طويل من الصموف يضمم  مطماء رأس 

مذبب وليا به أكمام، وينتشر استعماله فمي ممنمطمقمة 

الشمال األفريقي(، وتعود إلى تاريخها بمالمقمول إنمهما 

في البداية "كان  قصيرة وليس  طويلة كما همو ممعمروف 

عليها اليوم، وتختلف من منطقة إلى أخرى، فهناي جمهمات 

 تحاي القشابية من الوبر أو الصوف".

وكشف  محافف التراع الثقافي في المركز التفسيري للباس 

التقليدي الجزائري، أن هناي "قشابميمة" خماصمة بمالمطمقما 

الحار وليس  بذلك حصريا مخصصة لفصل الشتاء فمقما، 

 كما يعتقد الكثيرون.

وتبدع النساء الحرفميمات فمي حميماكمتمهما 

ونسجها ر م الوقم  المطمويمل والمجمهمد 

الممكممبمميممر الممذي يسممتممهمملممك فممي إخممراج 

"قشابية" واحدة، خاصة ممن تمخميمطمهما 

بيديها، وحسمب المعمديمد ممن المعمارفميمن 

بصناعة هذا اللباس، فإن هناي القشابيمة 

 الوبرية أو تلك التي من صوف األ نام.

ومممن األمممور الممتممي تممجممعممل الممرجممل 

الجزائري متمسكا بـ"القشابية" ر م كل 

هذه المدة، رمزيتها التماريمخميمة فمعمالوة 

عملممى الممهمممممة والشمممممو  الممذي تمممممنممحممه 

لمرتديهما، ظملم  "المقمشمابميمة" الملمبماس 

المفضمل لمثموار المجمزائمر خمالل فمتمرة 

الممثممورة الممتممحممريممريممة ضممد االسممتممعمممممار 

(، حيث كانوا يرتدونها في الجبال 0961-0954الفرنسي ف

 والمناطق الوعرة من ناحية التضاريا والمنا .

  القاسم المشترك بين الجميع 

"أظهر عندما أرتديها، وكأنني أحمممل فموق جسمدي تمراثما 

وأصالة وتاريخا مجيدا ال أحا به حتى وإن كمنم  أرتمدي 

سمنمة لممموقمع  68أفخم األلبسة"، هكذا يمقمول عمممي سمعمد 

"سكاي نيوز عربية" وهو مرتديا "قشابية" وبرية حمممراء 

اللون عندما سألناه عن رأيه وهو ما يمزال ممحمافمظما عملمى 

 هذا اللباس.

 إسالم كعبش

00-50-0202 
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زار وفد عن لجنة الصحة بمالمممجملما الشمعمبمي الموطمنمي، 

أماكن التفجيرات المنموويمة بمإيمنميمكمر بمواليمة تمممنمراسم ، 

على الحالة الصحية للمصابين بالغبار واإلشعاعات  ووقف

النووية. واطلع الوفد، على أوضاع بعض المتضررين من 

هذه التفجيرات بمبملمديمة عميمن أممقمل المتمي كمانم  مسمرحما 

للجريمة البشعة التي نفدها المسمتمعمممر المفمرنسمي وشماهمدا 

على جريمة إنسانية نكراء في حق المممواطمن المجمزائمري. 

وفي نفا السياق أكد الوفد البرلماني إن مستوى اإلشمعماع 

في المنطقة ال يزال يفتك بالبيئة واإلنسمان، حميمث يسمجمل 

المردود الزراعي ضعفا  في اإلنتاجية مقارنة ممع المممعمدل 

المتعارف عليه، إضافة إلى انمخمفماأ كمبميمر فمي المثمروة 

الحيوانية وضعف التنوع البيولوجي وانمقمراأ عمدد ممن 

الزواحف والطيور المهاجرة والعابرة والمستوطنة. وعلمى 

صعيد آخر، دع  فعاليات جمعوية بالوالية إلمى ضمرورة 

اعتراف فرنسا بالتفجيرات النووية التي أجرتهما بمممنمطمقمة 

إينيكر خالل الحقبة االستعمارية. وأبرزت هذه الجممعميمات 

خالل لمقماء جمممعمهما بموفمد ممن لمجمنمة الصمحمة والشملون 

االجتماعية والعمل والتكوين المهنمي بمالمممجملما الشمعمبمي 

سملمسملمة المتمفمجميمرات ”  الوطني أهمية اعتراف فرنسما ب 

 01النووية التي أجرتها بهذه المنطقة والمتمي بملمغ عمددهما 

، وهمي ممممارسمات اسمتمعممماريمة تمعمد ممن ” تفجيرا باطنيا

الجرائم بالنظر إلى ما خلفته من أضرار عينية على صحمة 

اإلنسان وأخطار على البيئة. وفي هذا الصدد يمرى عضمو 

لضحايا التفجيرات النووية، توهامي ”  تاوريرت”  بجمعية 

عبد الكريم، ضرورة إعادة النظر في كيفية ممعمالمجمة آثمار 

التفجيرات النووية التي أجري  سمواء بمهمذه المممنمطمقمة أو 

بمناطق أخرى من الجزائر من خمالل إقمحمام همذا الممملمف 

ضمن المفاوضات الجارية بين الجزائر وفرنسا حول ملف 

األرشيف والذاكرة الوطنية. وأوض  المتحدع بمالمممنماسمبمة 

أن جهود الجمعية تتواصمل ممن أجمل إحصماء أكمبمر عمدد 

ممكن من المتضرريمن جمراء همذه المتمفمجميمرات المنموويمة 

وتوفير اإلمكانيات المادية والمبمشمريمة الضمروريمة لملمقميمام 

بحمالت تحسيسية إلبراز للمواطن أخمطمار زيمارة ممواقمع 

التفجيرات، وأيضا تجنب النشاطات الرعوية بجوارها مما 

يتعيمن، كممما أضماف، تسميميمجمهما وعمزلمهما لضمممان عمدم 

التعرأ من جهته أوض  كربمادو حسمان أحمد المفماعملميمن 

الجمعويين بتمنراس  أن ملف التفجيرات النووية بمنمطمقمة 

من خالل العمممل عملمى ”  جدية” إينيكر يتوجب أن يلخذ، بـ

هذه التفجيرات وتوفير المعلومات الخاصة بمهما، ”  تجريم“ 

لتمكين السلطات المحلية من عزل مواقع النفايات المنموويمة 

التي ال تزال مطمورة بباطن األرأ والتي تشكمل خمطمرا 

 دائما على اإلنسان و البيئة على حد سواء.

 

من جهته أوض  كربادو حسان أحد الفاعلين المجمممعمويميمن 

بتمنراس  أن ملف التفجيرات المنموويمة بمممنمطمقمة إيمنميمكمر 

ممن خمالل المعمممل عملمى ”  جمديمة”  يتوجب أن يملخمذ، بـم 

هذه التفجيرات وتوفير المعلومات الخاصة بمهما، ”  تجريم“ 

لتمكين السلطات المحلية من عزل مواقع النفايات المنموويمة 

التي ال تزال مطمورة بباطن األرأ والتي تشكمل خمطمرا 

 دائما على اإلنسان والبيئة على حد سواء.

مممن جممانممبممه، أوضمم  رئمميمما لممجممنممة الصممحممة والشمملون 

االجتماعية والعمل والتكوين المهنمي بمالمممجملما الشمعمبمي 

الوطني، توفيق طورش، أن هذا االجمتممماع ممع فمعمالميمات 

شمكمل فمرصمة لملمتمعمريمف “ المجتمع الممدنمي بمتمممنمراسم  

والتذكير بآثار هذه التفجميمرات المنموويمة عملمى المممنمطمقمة، 

ومناسبة أيضا إلثراء هذا الملف الذي توليه الدولمة أهممميمة 

كبيرة ضمن المفاوضات مع فمرنسما 

 ”. حول ملف الذاكرة الوطنية

51-25-0205 
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