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المؤسسات الناشئة ومستجداتها
في اآلونة االخيرة اصبحت المؤسسات الناشئة الشغل الشاغل لعدد كبير من الشباب السااعاي إلاى اإلباداع وخالاق
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

إن مستقبل االقتصاد الوطني والمعرفة مرهون بالمؤسسات الناشئة وعلى عااتاق الشابااب الاذي يساتاطاياع باطااقااتاه
الحيوية تحويل االفكار الى واقع عملي.
ان للمؤسسات الناشئة دور هام في التنمية االقتصادية في ظل تذبذب أسعار البترول مما يتوجب على الحكوماة الاعامال
على توفير بيئة مناسبة وحاضنة بما يساعد على تطوير نسيج هذه المؤسسات التي يعتمد عليها االقتصاد الاحاديان مان
الناحيتين القانونية والمالية.
فيما يخص مشتلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،فان االعتماد على هذا النوع من الاماؤساساات أصابا أمارا مالاحاا
بحين أنها تشكل دعامة حقيقيّة القتصاد وطني مستدام.

كما أطلقت الجزائر صندوقا لتمويل الشركات الناشئة والذي من شأنه تسهيل المشاريع من جهة واالبتعاد عن العراقايال
البيروقراطية للبنوك من جهة اخرى.
في هذا العدد من مختارات الصحف نتطرق إلى موضوع خاص بالمؤسسات الناشئة بحين ياعاالاج باعاح الاماحاطاات
ويعطي أمثلة واقعية.
مع تمنياتنا ان ينال اعجابكم...
سفيان بلقاسم
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دعا إلى رؤية إصالحية متكاملة للجامعة ..ج ّراد:
المؤسسات الناشئة مستقبل الجزائر
أبرز الوزير األول عبد العزيز جاراد
أمس الاثاالثااء مان الاماسايالاة أهاماياة
الاامااؤسااسااات الااناااشاائااة فااي
االقتصاد الاوطاناي ماعاتابارا
إيااهااا مسااتاقااباال الااجازائاار .
جاااااااراد أن
وأوضااااااا
للمؤسسات الناشئة دور هاام
في التنمية االقتصاادياة ماماا
جعل رئيس الجمهورية عباد
الاامااجاايااد تاابااون يسااتااحاادث
وزارة خاصة لمارافاقاة هاذا
الاانااوع ماان الاامااؤسااسااات .
وذكاار الااوزياار األول لاادى
اطالعه على نشاط حاضاناة
األعاماال الاتاابااعاة لااجااماعااة
مااحاامااد بااوضااياااف وذلا فااي إطااار
زيارة عامال إلاى هاذه الاوالياة باأناه
الحااب بااحاااضاانااة األعاامااال األهااماايااة
البالغة للمشاريع المقاتارحاة مان قابال
الااطاالاابااة وهااو مااا ياادل عاالااى عاازم
الجامعة فاي اإلساهاام باتاطاويارهاا...
وتااعااد حاااضاانااة األعاامااال بااجااامااعااة
المسيلة ما يازياد عان  166مشاروع
كما سجلت أكثر من خاماسايان باراءة
اخاتاراع وفاق ماا ورد فاي الشااروح
التي قدمت للوزير األول الذي أكد أن
الدولة ستواصل مرافقاة الاماؤساساات
الااناااشاائااة ألجاال تااطااوياار االقااتااصاااد
الاااااااااااااااااااااااوطاااااااااااااااااااااااناااااااااااااااااااااااي.
جااراد ياادعااو إلااى صااياااغااة تصااور
إلصالح نظام الاخادماات الاجااماعاياة
دعا عبد العزيز جاراد إلاى ضارورة
الشروع في صياغة تصور ماتاكاامال
إلصالح نظاام الاخادماات الاجااماعاياة
وفق مقاربة تشاركية من أجل تحسين
نوعية الخادماات الاماقادماة لالاطاالاب.
وقااال الساايااد جااراد إنااه بااات ماان
الضااروري الشااروع فااي صااياااغااة
تصااور مااتااكاااماال إلصااالح نااظااام
الخدمات الجامعية وفق مقاربة شاملة
في تصورها تشااركاياة فاي مساعااهاا
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وتدريجية في آليات تنفيذها بناء علاى
تشخيص دقيق وموضوعي لتاحاسايان

نوعية الخدمات المقدمة للاطاالاب مان
حااايااان اإلياااواء واالطاااعاااام وكاااذا
الاانااشاااطااات الااثااقااافاايااة والاارياااضاايااة
والاااااتاااااغاااااطاااااياااااة الصاااااحاااااياااااة .
وأوض السيد جراد أنه باالارغام مان
التطاور الاكاماي الاذي عارفاه قاطااع
التعليم العالي إال ان هناك العدياد مان
الااتااحااديااات الااتااي باارزت وسااتاازداد
أهميتها مستقبال وتتماثال خااصاة فاي
االرتقاء بنوعياة الاتاعالايام والاتاكاويان
وجااودة الاابااحاان الااعاالاامااي وتااحااسااياان
وعصرنة الاحاوكاماة بااإلضاافاة إلاى
تعزيز تشغيل المتاخارجايان وضاماان
انفتاح الجامعة على محيطها الوطاناي
والاادولااي دون اغاافااال الااعااماال عاالااى
تااوطاايااد اآلداب واألخااالقاايااات فااي
الاااااااجااااااااامااااااااعااااااااي.
الاااااااوساااااااا
وأكد بهذه المناساباة ان تاعازياز بانااء
القدرات يعد هدفا رئيسيا مان أهاداف
الاتاطاويار واإلصاالح لابانااء جازائاار
جديدة لذل يجب على قطاع الاتاعالايام
العالي --كما أضاف --أن يتمكن مان
االستجابة للطلاب االجاتامااعاي الاذي
يتزايد باساتامارار إلاى جااناب تالاباياة
متطلبات النوعية الخاصة باالاتاكاويان
والاااااباااااحااااان والاااااحاااااوكاااااماااااة...
الاوزياار األول ياادشاان  1666مااقااعااد
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باايااداغااوجااي بااجااامااعااة الاامااسااياالااة
دشاان الااوزياار األول جااراد أمااس
الااثااالثاااء  1666مااقااعااد باايااداغااوجااي
بمعهد الترباياة الابادناياة والاريااضاياة
التابع لجامعة ماحاماد باوضايااف فاي
اطار زيارة العمل والتفقد الاتاي ياقاوم
باااااهاااااا لاااااوالياااااة الاااااماااااسااااايااااالاااااة.
وقااد تاالااقااى الساايااد
جاراد بااالاامااناااساابااة
شروحا حاول هاذا
المعهد الذي تطلب
انجازه غالفا مالياا
بااقااياامااة فاااقاات 0
ماالاايااار د حااياان
يااتااضااماان قاااعااات
للدروس وماكاتاباة
ومااارفاااق إداري.
قد أطلق بالمناسباة
على هذه الاماناشاأة
الااتااابااعااة لااقااطاااع
التعليم العالي اسم الاماجااهاد الاراحال
عبد المجيد عاالهام )0996-0934
الذي مارس عدة مهام في الدولة باعاد
االستقالل من بينها مدير التاشاريافاات
في عاهاد الارئاياس الاراحال هاواري
بااااااااااااااااااااااااوماااااااااااااااااااااااادياااااااااااااااااااااااان.
وأشرف السيد جراد بالمنااساباة عالاى
تكريم عائلة الاماجااهاد الاراحال عاباد
الاااااااامااااااااجاااااااايااااااااد عااااااااالهاااااااام.
ورافاق السااياد جااراد فااي إطاار هااذه
الاازيااارة كاال ماان وزياار الااداخاالاايااة
والااجااماااعااات الاامااحاالاايااة والااتااهااياائااة
العمرانية كمال بلجود ووزير التعلايام
العالي والبحن العلمي عبد الباقي بان
زيااان ووزياار السااكاان والااعاامااران
والمدينة كماال نااصاري إلاى جااناب
مستشار رئيس الجمهورياة الاماكالاف
بالعالقات الاخاارجاياة عاباد الاحافاياب
عااااااااااااااااااااااااااااااااااااالهاااااااااااااااااااااااااااااااااااام.
وكان الوزير األول قد دعا قابال ذلا
األسرة الجامعية إلى ضارورة جاعال 4
البحان الاعالاماي فاي خادماة االقاالع
االقتصاد الحقيقي للتكفل بالاحااجاياات
الراهنة ومتطلبات المجتمع...
ف .ه
6226020202

المؤسسات الناشئة ..فرصة الجزائر لالنطالق
االقتصادي

تعول السلطات الجزائرية على خالاق
نموذ اقاتاصاادي جادياد باعايادا عان
الريع الذي اعتمد عليه اقتصاد الاباالد
منذ عقود ،وبالتالي أصب االستاثاماار
ودعم المؤسسات الناشئة من أولويات
صانع القرار االقتصادي الجازائاري،
من أجل الماسااهاماة فاي دفاع عاجالاة
الااتاانااماايااة وتااعاازيااز اآللااة اإلنااتاااجاايااة
المحلية.
وقد أبادت الاحاكاوماة الاجازائارياة فاي
اآلونة األخيرة ،اهتماما كبايارا بادعام
الشباب الباحن على خلق ماؤساسااتاه
الصغيرة والمتوسطة ،أو ماا ياعارف
بـ"المؤسسات الناشئة".

فاافااي آخاار حااوار صااحاافااي أجااراه
الرئيس عبد المجيد تبون مع صحيافاة
"لوبينيون" الفرنسية ،أكد من خااللاه
أن مستقبل االقتصاد الوطني مارباوط
بـ"المؤسسات الناشئة الجزائرية التاي
أصبحت حقيقة".
وحسب أرقام الوزير المنتدب المكلف
بااالاامااؤسااسااات الااناااشاائااة واقااتااصاااد
المعرفة ،يااسايان ولاياد ،ياتاوقاع هاذا
األخير ارتفاع عدد المؤسسات ألزياد
من  5666شركة مع بداية .1610
ضرورة تغيير الذهنيات
وماان أجاال فااهاام واقااع الاامااؤسااسااات
الناشئة في الجزائار ،كاان ال باد مان
العدد  ، 61جوان 0206

الااتااقاارب ماان
الشباب الاذي
اساااااتاااااطااااااع
تحويل أفكاره
إلااااى واقااااع،
رغااااام كااااال
الااااعااااقاااابااااات
البيروقراطية
التي تاواجاهاه
فااااااي هااااااذا
الاااااامااااااياااااادان
الاامااعاااروف بااأناااه مااجاااال خصاااب
للتحديات.
ويعتبر سامي ماحايااوي  15عااماا)
واحد من هؤالء الشباب الجازائاريايان
الذين لديهم معرفاة عان قارب باعاالام
المؤسسات الانااشائاة ،وياعامال حاالاياا
كمساتاشاار وماؤساس لاعادة شاركاات
تكنولوجيا ناشئة مان باياناهاا تاطاباياق
"ماكلتي للهواتف المحمولة".
ويقول سامي محياوي لـ"سكاي نياوز
عربية" إنه "خالل السناوات الاقالايالاة
الماضية الحظنا أن الدولة الجزائرياة
أصبحت تولي أهمية كبيرة للشركاات
النااشائاة ،وهاو أمار مشاجاع لالاغااياة
ويثبت أن هناك رغاباة فاي الاتاغايايار
والتاطاويار" ،لاكاناه اساتاطارد قاائاال
"واقع السوق هناا ياتام تاأساياساه مان
خاالل عاقالاياة مساياري الاماؤساسااات
الصغيرة والمتوساطاة ،فاي حايان أن
مؤسسي الشركات الانااشائاة الحاظاوا
نقصا حقيقيا في الثقة" ،ويسرد ماثااال
على ذل "ال يثق مسايارو الشاركاات
الصااغااياارة والاامااتااوسااطااة فااي جااودة
خاادمااات الشااركااات الااناااشاائااة وال
يدركون أهماياة الاتاكاناولاوجاياا عالاى
اإلطالق".
ويقطن سااماي ماحايااوي حاالاياا فاي
بريطانيا لتطوير شركته الجديدة التاي
أنشاأهاا فاي يانااياار  ،1616وتسامااى
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"فوروورد ديفيلوبمنت" ،وهي شركة
استشارية ماتاخاصاصاة فاي الاحالاول
الماباتاكارة لادعام الشاركاات الانااشائاة
ومواكبتها في تطورها.
ويرى محدثنا ،أن الشركات الانااشائاة
في الجزائر "تخشى مان عادم تالاقاي
رواتبها من قبل المؤسساات ألن هاذه
األخيرة تماتالا كال الاقاوة ..كاماا أن
التشريع الجزائري ال يحمي الخدمات
الااماابااتااكاارة لااذل ا حااتااى لااو رفااعاات
الشركات الناشئة دعوى قضائية ضاد
الشركة الزباون لاعادم دفاعاهاا ناظايار
الخدمة سيكون ذل عديم الافاائادة بال
يحتا إلى وقت ومكلف".
اهتمام متزايد
وتبحن السياسة االقتصادياة الاجاديادة
عااالاااى طااارق إلنشااااء حااااضاااناااات
األعمال ،والبحن عن فارص لاعاودة
الكفاءات الشااباة مان أبانااء الاجاالاياة
الجزائرية المقياماة فاي الاخاار إلاى
االستثمار في الجزائر ،وهذا من أجل
الاامااساااهاامااة فااي نااقاال الااتااكاانااولااوجاايااا
والخبرة الفنية والاتاأساياس القاتاصااد
وطاانااي ماان نااوع آخاار ،قااائاام عاالااى
عمادي المعرفة والتكنولوجيا.
وفي السياق ذاته ،يؤكد الاماساتاشاار،
المدرب عز الدين شيابااناي أن إنشااء
وزارة ماانااتاادبااة لاادى الااوزياار األول
مكلفة باقتصاد المعرفة والاماؤساساات
الناشئة من شأنها أن "تتاكافال باءنشااء
نظام بيئي يرتكز على سهولة تاماويال
المشاريع الشباب المبتكرة مان خاالل
صنادوق دعام وتاطاويار الاماناظاوماة
االقااتااصاااديااة الاامااؤسااسااات الااناااشاائااة
بطريقة سلاساة باعايادة عان الاتاماويال
التقليدي لالاباناوك وتافاادياا لالاماشااكال
باايااروقااراطاايااة اإلداريااة ماان خااالل
التسجيل اإللكتروني الذي سيتم تفعيله 2
انطالقا من  05أكتوبر ."1616
إسالم كعبش
2226220202

هذه حقيقة الحاضنات الجزائرية ..و 3امتيازات
ألصحاب “ستارت آب”

اسااتااحااساان الااخاابااياار الااتااكاانااولااوجااي
واألخصااائااي فااي تااكاانااولااوجاايااات
االتصاالت السلكية والالسلكية يوناس
ڤرار قارار اساتاحاداث وزارة تاعاناي
بالمؤسسات الانااشائاة “ساتاارت آب”
في الاجازائار ،والاتاي ياعا ّول عالاياهاا
مستقبال لخلق الاقاياماة الاماضاافاة مان
خالل تصدير خدماتها للخار وجلب
العملة الصعبة وتوظيف اليد العاملاة،
إال أنااه حااذر بااالاامااقاااباال ماان تااداخاال
الصالحيات بايان الاوزارة الاماناتادباة
الاامااكاالاافااة بااالااحاااضاانااات ووزارة
المؤسسات الصاغايارة والاماؤساساات
الناشئة واقتصاد المعرفة.
وقال قرار لـ”الشروق” إن الاجازائار
الاايااوم تااتااوفاار عاالااى  4حاااضاانااات
رئيسية ،أشرفت على تأسيسها وزارة
الاابااريااد وتااكاانااولااوجاايااات اإلعااالم
واالتصااال فااي وقاات مضااى ،وهااي
حاضنة سيدي عبد هللا األكثر نشاطاا،
وحاضنات والياات عانااباة ووهاران
العدد  ، 61جوان 0206

وورقلة التي لم تنش بالطريقاة الاتاي
كان مبرمجا لها ،إضافة إلاى الاعادياد
من المشاريع الساتاحاداث حااضاناات
ومشاتل تكنولوجية على شكل أقطااب
وحااظااائاار ،وحااتااى دار الاامااؤسااسااات
المتواجدة على مساتاوى الاجااماعاات،
غير أن هاذه األخايارة لام تاقام طايالاة
السنوات الماضية بالدور الذي كاانات
منوطة به ـ يقول ـ.
وأوض ياوناس قارار أن اساتاحاداث
مااؤسااسااة ناااشاائااة عااباار الااتااعاااقااد مااع
الحاضنات ،سيمكناهاا مان االساتافاادة
من  3امتاياازات وهاي الاناشااط دون
قرض أو مبلغ مالي لالستثمار ،حيان
تتكفل الحاضنة باتاماويال الاماشاروع،
وأيضا الاناشااط دون ساجال تاجااري
طيلة فاتارة تاواجاد الاماؤساساة داخال
الحاضنة ،إضاافاة إلاى مارافاقاة هاذه
الـ”ستارت أب” في تسويق منتجاتاهاا
وعملية “الماركوتينغ”.

ملف
ويااؤكااد الااخاابااياار الااتااكاانااولااوجااي أن
المؤسسة الناشئة تمر عبر  3ماراحال
منذ تأسيسها حين تكاون فاي الاباداياة
مؤسسة ناشئة ثم تنماو لاتاتاحاول إلاى
مؤسسة صغيرة ومتوسطة وقد تاناماو
بشكل أكبر لتصابا ماؤساساة كابارى
توظف عددا من الاعاماال ،وفاي حاال
نجاحها وتنقلها لمستوى أعلى تصابا
“مؤسسة رائدة” ،في حين يكون دور
الحاضنة توفير الدعم الاماالاي ،الاذي
ياافاارض بااالاامااقاااباال فااي الااكااثااياار ماان
األحيان دخاولاهاا كشاريا لصااحاب
الفكرة ،مضايافاا “ساتاارت آب” تابادأ
بفكرة يجلبها حامل مشروع وحاضنة
توفر التمويل ،وتدخل مغامرة إناجااح
هذه الفكرة وفي حال تطورها تتحاول
الفكرة لمؤسسة”.
وضاارب يااونااس قاارار مااثاااال عاان
الاامااؤسااسااات الااناااشاائااة فااي الااجاازائاار
بمؤسسة “يسير” التي حققات ناجااحاا
نسااباايااا ،عااباار جاامااع الااعااشاارات ماان
أصحاب الساياارات وتاماكاياناهام مان
العمل وفق تطبيق تكناولاوجاي بسايا
كسيارات أجرة ،مشددا على أن نجاح
المؤسسات الناشئة يتطلب وجود عادد
أكبر من الحاضناات ،والاكاشاف عان
نتائج عملها بشكل دوري وتتبع مسار
المؤسسات الناشائاة ،قاائاال إن أناجا
المؤسسات الناشئة عبر العاالام كاانات
“فااايساابااوك” ،كاامااا دعااا لااماارافااقااة
المؤسسات الناشئة في الجزائر ،عابار
الااتاارويااج لااهااا فااي الااخااار وعااباار
السفارات والاقاناصالاياات الاجازائارياة
بمختلف مدن الاعاالام ،فاهاذه األخايارة
ستساهم مستقاباال فاي جالاب الاعامالاة 1
الصعبة وتسديد الضارائاب والارساوم
وخلق مناصب شغل.
إيمان كيموش
2222620202

الجزائر تطلق صندوقا ً لتمويل الشركات
الناشئة
أطلقت الحكومة الجزائرية الياوم أول
صاانااادوق لااتاااماااوياال الااامااؤساااساااات
والشركات الناشئة ،لتمكيان أصاحااب
الاامااشاااريااع الااماابااتااكاارة ماان إنشاااء
مااااؤسااااساااااتااااهاااام بااااعاااايااااداً عاااان
عراقيل البنوك واشتراطاتها للتمويل.

وأكد الرئيس الجازائاري أن مشاروع
دعم المؤسسات الناشئة الاعاامالاة فاي
القطاع الرقمي والاتاكاناولاوجاياا ،ياعا ّد
أساس خطة اإلنعاش االقتصادي التي
يتبناها منذ توليه الحكم فاي ديسامابار
كانون األول الماضي.

جاء ذل خاالل ماؤتامار شاارك فاياه
اليوم السبت ،أكثر من ألف شاب مان
أصااحاااب الاامااشاااريااع والاامااؤسااسااات
الناشئة واألفكار الماباتاكارة وماماثالاي

ويتولى الصندوق تماويال الاماشاارياع
الناشئة ،وتح ّمل األعباء األولياة ،باماا
فاايااهااا تااغااطاايااة الااخااسااائاار الااماامااكاانااة
للمشروع.

هيئات حكومية وماالاياة وماتاعاامالايان
اقتصاديين وخبراء وممثلي جمعاياات
وجامعات ومراكز بحثية.
وأعلن الرئيس عاباد الاماجاياد تاباون،
إنشاء الصندوق الحكومي ،مشدداً فاي
الوقت ذاتاه عالاى ضارورة ماحاارباة
البيروقاراطاياة ورفاع كال الاعاراقايال
اإلدارية لتمكين الشباب مان تاجاساياد
مؤسساتهم الناشئة.

العدد  ، 61جوان 0206

واعتبر تبون أن تح ّمل خساارة شااب
طموح قدم مشروعا ً وحااول الاناجااح
ليس عيابااً ،ألناه فاي ماقاابال خساارة
مشروع تاكاون هانااك عادة مشاارياع
ناجحة.

وطالب تبون المسؤولين الحكاومايايان
وحكام الواليات بالتخلاي عان الاناهاج
البيروقراطي والماماارساات السااباقاة
فااي مااعااالااجااة ماالاافااات االسااتااثاامااار
والشااباااب ،وحااذر الاامااسااؤولااياان فااي

ملف

مختلف المستويات من خاطاورة صا ّد
الشباب الطموح عن تاجاساياد حالاماه،
وقال "ال يجب أن نكاسار حالام هاذا
الاجاايال ماان الشااباااب وطاامااوحاه إلااى
التحكم في التاكاناولاوجاياا واالقاتاصااد
الرقمي".
وشاادد تاابااون عاالااى ضاارورة إنشاااء
حاضنات األعاماال ،ودعاا الاكافااءات
الشابة من أبناء الاجاالاياة الاجازائارياة
المقيمة في المهجر إلى االستثمار فاي
الااجاازائاار ،والاامااساااهاامااة فااي نااقاال
الااتااكاانااولااوجاايااا وخاابااراتااهاام الاافااناايااة،
والمساعدة في إنشااء اقاتاصااد جادياد
ياااقاااوم عااالاااى الاااعااالااام والاااماااعااارفاااة
والتكنولوجيا.

وفي  03يوليو تموز الماضي أعالان
الرئاياس عاباد الاماجاياد تاباون خاالل
اجتماع لمجلس الوزراء ،وضع خطة
إنعااش اقاتاصاادي تاتاضامان تاطاويار
قاااطااااع الاااماااؤساااساااات الصاااغااايااارة
7
والمؤسسات الناشئة .
عثماني لحياني
2326220202

ملف

خبراء يحددون شروط نجاح المؤسسات الناشئة
في الجزائر
دعا الخبراء المشاركون في المؤتامار
االفتراضي الدولي الاذي احاتاضاناتاه
جامعة المسيلة ،وشارك فاياه خاباراء
ماان أربااع دول ،بضاارورة تااوفااياار
المناخ الاماالئام لاناجااح الاماؤساساات
النااشائاة مان الانااحاياتايان الاقااناوناياة
والمالية.
ورفع مشاركون مان أرباع دول فاي
المؤتامار الادولاي االفاتاراضاي الاذي
نظاماتاه حااضاناة األعاماال لاجااماعاة
المسيلة برعاية الماناتادى الاجازائاري
للشباب والمقاوالتاياة عالاى ضارورة
تحسين البيئة القانونية لريادة األعمال
فااي الااجاازائاار ،ماان خااالل إصاادار
تشريعات قانونية تمثل حزمة قانونياة
تضام مافااهااوم الااماؤسااسااات الاانااشاائااة
وحاااضاانااات األعاامااال ومساارعااات
األعمال وتوض الشكل القانوني لاهاا
وكيفيات مزاولاة نشااط الاماؤساساات
الناشئة وضرورة التفريق بينها وبيان
المؤسسات الصاغايارة والاماتاوساطاة،
كما يجب أن يحتوي النص الاقااناوناي
على طارق تاماويالاهاا والادخاول فاي
رأس مالها ومساهماتها فاي الاجابااياة
المحلية  ،ودعا الخاباراء إلاى تاوفايار
التشريع الاقااناوناي تارخاياصاا لافاتا
حساب جاري بالعملة الصعبة.
ودعاااا الاااخاااباااراء عااالاااى ضااارورة
اساتاصاادار تشاريااعاات تااعاطاي رواد
األعاامااال حااريااة الااتاانااقاال ماان والااى
الااجاازائاار مااع حااريااة نااقاال بااعااح
التكنولوجيات الدقيقة والتي تدخل فاي
مجاال نشااط الاماؤساساات الانااشائاة،
وساان تشااريااعااات قااانااوناايااة تاامااكاان
الموظف من إنشاء مؤسسته الانااشائاة
ولو بمنحه إجازة مان ثاالث ساناوات
العدد  ، 61جوان 0206

إلنشاااء مااؤسااسااتااه وبااعااد انااقااضاااء
اإلجازة يخير الموظاف بايان الاعاودة
إلاى ماانااصاابااه أو مااواصاالااة تسااياايااره
لمؤسسته الناشئة ،مع إصدار حازماة
من اإلصالحات القاناوناياة الاجاباائاياة
التي تعافاي رواد األعاماال أصاحااب
المؤسسات الناشئة من بعح األعبااء
الجبائية ولمدة زمنية ماعالاوماة قاابالاة
للمراجعة في حال حقاقات الاماؤساساة
الناشئة قفزة قوية فاي رأس ماالاهاا ،
وإعادة النظر في الاحاقاوق الاجاباائاياة
للدولاة عالاى تالا الاماؤساساة ،وكاذا
تسهيل إجراءات التصدير للمؤسسات
الااناااشاائااة والصااغااياارة والاامااتااوسااطااة
وتاااااااااااااااااقااااااااااااااااالاااااااااااااااااياااااااااااااااااص.
وباخاصاوص آلااياات الاتااماويال أباارز
الاامااشاااركااون فااي الاامااؤتااماار عاالااى
ضرورة الحرص على أهمية تحسيان
الاامااؤشاارات الاامااالاايااة لاالااوقااايااة ماان
األزمات المالياة لاتاي قاد تاؤدي إلاى
اندثار المؤسسات الناشئة ،وهاذا مان
خالل تجسيد مفاهيم الصحاة الاماالاياة
للمؤسسة لتوضيا ريياة الاماؤساساة
على المساتاوى اإلداري ،والاتاركاياز
على أهماياة الاتاناوياع بايان الاتاماويال
الرسمي البنوك ،حوافز ،إعافااءات)
والااتاامااوياال غااياار الاارساامااي كاارفااع
العراقيل المفروضة عالاى الاتاماويال،
مع تحدين المناظاوماة الاماالاياة ،باماا
ياامااكاان ماان الااتااوجااه نااحااو تاامااوياال
المؤسسات الناشئة بالرغم من درجاة
الخطورة المرتبطة بها.
وأوض المختصاون عالاى ضارورة
إلى ترسيخ ثقافة التمويل الاتاشااركاي
غير المباشر للمؤسسات الناشئة على
غرار أدوات الصكوك وكذل إدخاال

عدة شاركااء لاكان ماع باقااء مالاكاياة
المؤسساة لصااحاب الاماشاروع ،ماع
االهتمام بالتمويال اإلساالماي وخالاق
منتجات مالية مطابقة لتعاليم الشريعة
اإلسااالماااياااة تسااااهااام فاااي تاااماااويااال
المؤسسات الناشئة نظرا لعزوف فائاة
من رواد األعمال عن طلب التاماويال
بساب الاافااائاادة الااربااويااة فااي الااباانااوك
التقالايادياة ،ماع إتابااع ناظاام تاماويال
الاامااشااروعااات الااناااشاائااة والصااغااياارة
يتماشاى وطاباياعاة هاذه الاماؤساساات
واالستفادة من التجارب الدولية حاتاى
تتمكن من مواجهة المعيقات التي تحد
من تقدمها.
وشاادد الاامااؤتااماارون عاالااى تاامااوياال
مشاريع تاخار الاطالاباة ،خصاوصاا
المشاارياع الاتاي لاهاا عاالقاة باخاطاة
الاادولااة فااي دفااع عااجاالااة الااتاانااماايااة
االقتصاادياة ،ماع تاكاياياف وتاحايايان
طريقة تدخل ماخاتالاف هايائاات دعام
إنشاء المؤسسات الناشئة تمااشاياا ماع
المتغيارات والاظاروف االقاتاصاادياة
الحالية ،وانتها إستراتاياجاياة إلناقااذ
االقااتااصاااد الااوطاانااي وامااتااصاااص
وتغطية الخسائر االقتصاادياة ،وذلا
بءحداث صندوق وطني لمتابعاة آثاار
هااذه األزمااة ،ودعاام الاامااؤسااسااات
الناشئة ،وكذا خفيف األعباء الجبائاياة
و تسااهااياال طااريااقااة دفااعااهااا عاالااى
الاامااسااتااثااماارياان و أصااحاااب هااذه
المؤسسات خاصة في فترة األزمات،
مع مرافقة أصحاب الاماؤساساات مان
خااالل تااحااماال الاادولااة لاامااساااهاامااات
الاامااؤسااسااات الااناااشاائااة ،واسااتااحااداث
صندوق ضمان المؤسساات الانااشائاة 2
من أجل تقليص الاماخااطار الانااجاماة
عن افالسها ،واعفائها من الضارياباة
على الدخل لمدة خمس سنوات.
6222720202

ملف

 21مشاتل لمرافقة المؤسسات الناشئة والمص ّغرة في قطاع
الصيد البحري وتربية المائيات
تااتااواجااد هااذه الاامااشاااتاال بااواليااات
الطارف ،بومرداس ،محور العاصمة
تااياابااازة ،عااياان الاادفاالااة ،ورقاالااةوبشار ... ،ففي والية الطارف ،وهي
األكثر تنوعا فيما يخص تواجد إدارة
الصيد البحري ،حين توجاد ماديارياة
للصيد البحري والاماوارد الصايادياة،
غاارفااة لاالااصاايااد الاابااحااري وتاارباايااة
المائيات ،محطة أبحاث تابعة للمركز
الوطني للبحن والتناماياة فاي الصاياد
البحري وتربية المائيات... ،
وفيما يخص المشتلة الثانية ،فتتاواجاد
بمنطقة زماوري باوالياة باومارداس،
أياام تاام إنشاااء ماانااطااقااة مااخااصااصااة
لنشاطات تربية المائيات تتوفر عالاى
أكثر من  46موقع ،تم تهيئاتاهاا جايادا
الحتضان كل ما يخص قاواعاد حايااة

المازارع الساماكاياة ،بااإلضاافاة إلاى
وحاادات إنااتااا وتصاالااياا الساافاان
والنشاطات المتعلقة بها... ،
وعن المشتلة الثالثة فتتواجد باماحاور
الجزائر العااصاماة – تاياباازة ،وهاي
المنطقة الغناياة باماناشارت الامارافاقاة،
حين يتواجد بوالية تاياباازة الاماركاز
الوطني للبحن والتناماياة فاي الصاياد
البحاري وتارباياة الاماائاياات ،والاذي
يضم مشروعين نموذجيين ياتاماثاالن
فااي الااماازرعااة الااناامااوذجاايااة لااتاارباايااة
األسااماااك فااي األقاافاااص الااعااائاامااة
الدنيس والقاروص) ،باإلضافاة إلاى
المدرسة الوطنية العليا لعلاوم الاباحار
وتهيئاة السااحال الاواقاعاة باالاجازائار
العاصمة.

المدير العام لوكالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعلن من
وهران
”لجنة النتقاء مشاريع الشباب لحضانة المؤسسات الناشئة“
وصارح الساياد ماقاداد عااقاون مادياار
الوكالة ،خالل الالاقااء ،األمايان الاعاام
للوالية السيد باوباكار شااياب وماديار
الصناعة ،والمدير المركزي للقارض
الشااعاابااي الااجاازائااري وماادياار غاارفااة
التجارة والصناعة والماديار الاوالئاي
للتشغيال ورئاياس جاماعاياة باورصاة
المناولة والشراكة ،صارح أن هاذه
اللجنة تتكون مان كافااءات عالاماياة،
تضم عاددا مان الاماماثالايان ياماثالاون
قطاعات الاباناوك وغارفاة الاتاجاارة
والصناعة ومدير الاجااماعاة ورئاياس
جمعية لها لاهاا عاالقاة باالاماؤساساات
الصغيرة والمتوسطاة ،هاذه الالاجاناة
ستتكفل باختيار أحسن فاكارة تاخاص
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إنجاز مشروع مقدم من قبل طالاباة
الااجااامااعااات والاامااعاااهااد الااعاالاايااا أو
متربصين بمراكز التاكاويان الاماهاناي
وغيرها من الافائاات الامابادعاة الاتاي
تاارغااب فااي الاابااروز ودخااول عااالاام
االستثمار رفقة كبار الصناعيين.
وفااي ناافااس السااياااق أوضاا ذات
المسؤول أن هذه اللجنة ستعمل عالاى
ماارافااقااة وتااجااساايااد فااكاارة مشااروع
المستثمر الصاغايار ومارافاقاتاه لامادة
عامين ،مع تاقاديام لاه كال الاظاروف
الخاصة سواء كانت امكانيات ماادياة
أو بشرية لالنطالق الفعلي إلاى عاالام
االسااتااثاامااار عاالااى غاارار الااتااكااوياان

أما المشتلة الرابعة فاتاتاواجاد باوالياة
عين الدفلة ،هذه األخيرة تتوفر عالاى
مزرعة سمكية نموذجية متاخاصاصاة
في تربية أسماك المياه العذبة ،فضاال
على عدد كبير من السدود التي تتميز
بنشاط هام للاصاياد الاقااري ... ،وتام
تحديد المشتلة السادسة بوالياة بشاار،
أياان تااتااواجااد كااذل ا إدارة الصاايااد
البحري من خاالل ماديارياة وغارفاة
للصيد الاباحاري وتارباياة الاماائاياات،
فضال عن وجود مازرعاة ناماوذجاياة
لتربية المائياات باماناطاقاة باوكااياس،
سوف يتم إعادة تهيئتها وتشغيلها فاي
إطار التعاون الجزائاري الاماصاري،
باإلضافة إلى وجود سد جرف الترباة
المعروف بمماارساة الصاياد الاقااري
وعدد معتبر من الامازارع الساماكاياة
والمدمجة مع الزراعة.

والااتااوجاايااه واإلرشاااد وغااياارهااا ماان
الضمانات الكفيلة باالارسام الصاحايا
لاالاامااشااروع ،وحساابااه فااءن الااوكااالااة
الااوطااناايااة لاالاامااؤسااسااات الصااغااياارة
والمتوسطة وترقية االبتكار قد أخذت
من مشتلة وهران مشروعا نموذجياا
الحتضان المشاريع الانااشائاة والاتاي
ستوافق عليها اللجاناة لاتاعامام باعادهاا
على باقي والياات الاوطان ،وقاد تام
اختيار عاصاماة الاغارب الاجازائاري
لالنطالق في هذه المباادرة الاوطاناياة
لما تزخر بها هذه المنطقة مان باناياة
اقتصادية وصناعية صالاباتايان عالاى
غرار احتضاناهاا لاماصااناع تاركاياب 2
الساايااارات والااوحاادات الصااناااعاايااة
الكبرى المتواجدة بالمنطقة الصناعية
على غرار بطيوة وأرزيو...

ملف

دار المقاوالتية في الجامعات ..
كيف يستفيد منها الطالب؟

إنشاء المؤساساات ،ثام الاعامال عالاى
توجيه تافاكايارهام ناحاو الاماقااوالتاياة
إنشاء الماشاارياع) وإقانااعاهام باذلا
عوض التفكير في الوظايافاة ،وجاعال
الااطااالب باادل ذلا ياانااظاارون إلاايااهااا
كخيار متاح يحميهم من البطالة…”.
دار المقاوالتية في الجامعات
وعن تكوين ودور الدار ،يقول ماديار
دار المقاوالتية جامعة العربي التبسي
في والية تبسة عمر دقايشية -لاماوقاع
الجزيرة نت-إنها تاتاكاون مان ماديار
ومنش من الاجااماعاة هاماا أساتااذان
جامعيان ،ومنش من الوكالة الوالئية
لدعم تشغيل الشباب ،بااإلضاافاة إلاى
أمين الدار”.

تعمل الجامعة على ضماان الاتاكاويان
األكاديمي الجيد للطالب وهذه مهمتهاا
األولى ،وتوفر له الظروف واألدوات
للبحن فذل من وظائفها الارئاياساياة،
لااكاان دورهااا ياامااتااد إلااى اسااتااحااداث
الهيئات التي تلبي احتياجات طالبهاا
ووفااق هااذا الااماانااظااور نشااأت دار
المقاوالتية فاي الاجااماعاات كافارصاة
ذهبية للمتطلعين منهام لادخاول عاالام
األعمال وتجسيد أفكارهم ومشاريعهم
فمنذ أكثر من خاماس ساناوات ،بادأت
دار الاامااقاااوالتاايااة فااي الااجااامااعااات
الجزائارياة تاظاهار بشاكال تادرياجاي
باااعااتاابااارهااا هااياائااة ماارنااة تشاابااه فااي
تكوينها الاناوادي الاعالاماياة ،ال تالازم
الطالب بالحضاور وال باالاتاساجايال،
يكون مقرها الجامعة وتتمثل مهماتاهاا
في توعية وتكوين وتحافاياز الاطاالب
الذين يحملون أفكار مشاريع رياادياة،
أو يتطلعون إلنشاء مؤسسات صغيرة
أو متوسطة.
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وعن مهام هذه الهيئة ،تقول أمينة بان
زرارة مديرة دار المقاوالتياة جااماعاة
قالماة إن الادار تضاطالاع باماهاماتايان
رئيسيتين تتمثل األولاى فاي تاوجاياه
الطالب الاجااماعايايان ناحاو الاتافاكايار
واالهتمام بءنشاء مؤسساتهم الصغيرة
الخاصة من خاالل تاحافايازهام عالاى
اكااتااشاااف مااراحاال إنشاااء مااؤسااسااة،
والثانية تتمثال فاي مارافاقاة الاطاالب
الذين يملكون أفكار مشاريع من أجال
تااطااوياارهااا وتااجااسااياادهااا فااي أرض
الواقع…
 .مرافقة الطالب لتطوير مشاريعهم
تتمثل المرافقة في التوعية واساتاقاباال
األفكار وتقديم الاماشاروع وتاأطاياره،
وشرح مختلف المراحل التي يمر بها
إلى غاية تجسيده .وتاقاول أماياناة بان
زرارة -في حدين للجازيارة نات -إن
لكل مدير دار مقاوالتية إستراتيجاياتاه
الخاصة باه الاقاائاماة عالاى “ماعارفاة
رغبات الاطاالب واتاجااهااتاهام ناحاو

ويصف دقياشاياة الادار باأناهاا هامازة
وصل بين الجامعة ومختلف الجاهاات
الداعماة وعالاى رأساهاا وكاالاة دعام
تشغايال الشابااب ،وتاقاوم باالامارافاقاة
القبلية للطالب الجامعي من خالل أيام
إعالمية لغرس روح المبادرة وإنشااء
المشاريع في األوساط الطالبية ،كاماا
تنظم دورات تاكاوياناياة ماعاتامادة مان
المكتب الدولي للعمل.
وتستمر فعاليات “ دار الاماقااوالتاياة”
في الصيف ،إذ تنظم فعاليات لتقرياب
الشباب الجامعي من الشبكة المساعدة
على إنشاء مؤساساة صاغايارة ،وهاذا
التكوين تشرف علياه ماجاماوعاة مان
كااوادر الااباانااوك ومااوظاافااي مااديااريااة
الضرائب ورجال القانون والمكلافايان
بااالاادراسااات ومااكاااتااب االسااتااشااارة
وهيئات الدعم والتمويل.
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التفاصيل الكاملة للقانون الجديد الخاص بالمؤسسات الناشئة
والمشاريع المبتكرة
صدر المرسوم التنفياذي رقام  154-16الاماؤرخ فاي 05
سبتمبر الجاري المتضمن انشاء الالاجاناة الاوطاناياة لامانا
عالمة “مؤسسة ناشئاة” و” مشاروع ماباتاكار” وحااضاناة
أعمال” في العدد األخير من الجريدة الرسمية.

وتم استحداث هذه اللجنة بهدف الماسااهاماة فاي تشاخاياص
المشاريع المبتكرة وترقيتها والمشاركة في تارقاياة الاناظام
البيئية للمؤسسات الناشئة.
وتتكون اللجنة التي يرأسها الوزير المناتادب لادى الاوزيار
األول المكلف بالمؤسسات الناشئة ممثلين عن  9قاطااعاات
وزارية ،وهي المالية والتعليام الاعاالاي والاباحان الاعالاماي
والبريد والصناعة والفالحة والصاياد الاباحاري والارقاماناة
واالنتقال الطاقوي.

ويااعااياان اعضاااء الاالااجاانااة ماان طاارف الااوزياار الاامااكاالااف
بالمؤسسات الناشئة بناء على اقتراحات الوزارات الوصية
لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.
وبحسب المرسوم ،يمكن للجنة التي تجتماع مارتايان عالاى
األقل في الشهر ،أن تستعين بكل شخص أو هيئ يمكان ان
يساعدها في أشغالها.
ويمكن للجنة ان تجتمع في دورة غايار عاادياة بانااء عالاى
استدعاء من رئيسها ،الاذي ياعاد جادول االعاماال وياحادد
تاريخ االجتماعات.
وتتداول اللجنة لغرض من العالمات والى جااناب دراساة
الطلبات المودعة بعد رفح من العالمة ،وال تصا هاذه
المداوالت اال بحضور نصف اعضائها على االقال ،عالاى
ان ال يتعدى أجل الرد على الطلبات المودعة  36يوما.
وفيما يتعلق بشروط من هذه الاعاالماات ،فاءن الاماؤساساة
الناشئة ال ينبغي ان يتجاوز عمرها  8سنوات ،ويشترط ان
يعتمد نموذ اعمال المؤسسة على منتجات او خادماات او
نموذ اعمال او اي فكرة مبتكرة.
ويتوجب ان ال يتجاوز رقم االعمال السنوي الامابالاغ الاذي
تحدده اللجنة الوطنية ،وان يكون رأسمال الشركة ممالاوكاا
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بنسبة  56بالمائة على االقل من قبل اشخاص طبيعايايان او
صناديق استثمار معتمدة او من طارف ماؤساساات اخارى
حاصلة على عالمة ” مؤسسة ناشئة”.
الى جانب ذل يتوجب ان تكون امكانيات ناماو الاماؤساساة
كبيرة بما فيه الكفاية وعلى ان ال يتجاوز عدد العمال 156
عامل.
وتمن عالمة ” مؤسسة ناشئة ” للمؤسسة لمدة  4ساناوات
قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويتعين على المؤسسة الراغبة في الحصول عالاى عاالماة
“مؤسسة ناشئة” تقديم طالاب عابار الاباواباة االلاكاتاروناياة
الوطنية للمؤسسات الناشئة ،يكون مرفقا بنسخ عن السجال
التجاري وبطاقة التعريف الجبائي واالحصائي ونسخة من
القانون االساسي للشركة الى جانب شهادتي االنخراط فاي
الصندوق الوطاناي لالاتاأماياناات االجاتامااعاياة والصانادوق
الوطني للتأمينات االجتماعية لغايار األجاراء ،ونساخ عان
الكشوف المالية للسنة الجارية ومخط اعاماال الاماؤساساة
بالتفصيل ،باإلضافة الى المؤهالت العلمية والتقنية وخبارة
مستخدمي المؤسسة.
وبخصوص عالمة “مشروع مبتكر” ،فاءناهاا تامانا لاكال
شخص طبيعي او مجموعة اشخاص طاباياعايايان ياقاوماون
بءيداع طلباتهم عبر البوابة االلكترونية الوطنية للمؤسسات
الناشئة ،مرفقا بعرض حول المشروع والعناصر الاماثاباتاة
إلمكانيات النمو االقتصادي والمؤهالت العلمياة والاتاقاناياة
وخبرة الفريق المكلف بالمشروع.
وتمن عالمة “مشروع مبتكر “لمدة سنتين قابلة لالاتاجادياد
مرتين ،وفي حالة رفح الاطالاب ،ياتاعايان عالاى الالاجاناة
الوطنية تبرير قارار الارفاح واخاطاار صااحاب الاطالاب
الكترونيا ،كما يمكن اعادة النظر فاي الاقارار باطالاب مان 66
صاحب الطلب.
أما فيما يتعلق بشروط من عاالماة ” حااضاناة األعاماال”
فيكون مؤهال للحصول عليها كل هيكل تابع للقطااع الاعاام
او الخاص ،والذي يقترح دعما للمؤسسات الناشئة
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وحاملي المشاريع المبتكرة فيما يخص االياواء والاتاكاويان
واالستشارة والتمويل.

إلى جانب تقديم مختلف برامج الاتاكاويان والاتاأطايار الاتاي
تقترحها حاضنة األعمال.

وتخول العالمة لصاحبها الحصول علاى تادابايار مسااعادة
ودعم الدولة ،لغرض مرافقة المؤسسات الناشئة الاتاي ياتام
احتضانهاا خاالل فاتارة الاحاضااناة مان خاالل تاوطاياناهاا
وتزويدها بمساحات عمل مهيأة ومرافقة حاملي الماشاارياع
اثناء اجراءات انشاء المؤسسة الى جاناب مسااعادتاهاا فاي
انجاز المخططات وتوفير تكوين نوعي.

أما الحاضنات التابعة للقطاع الاخااص فاياشاتارط أن تاقادم
نسخة من السجل التاجااري وباطااقاة الاتاعارياف الاجاباائاي
واالحصائي ونسخة من القااناون األسااساي لالاشاركاة الاى
جانب شهادات االنخراط في الصندوق الوطني للتاأماياناات
االجتماعية والصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية لغايار
االجراء ،ونسخة من الكشوف المالية للسنة الجارية.

ويرفق الطلب للحصول على العالمة بمخط تهيئة مفصل
لحاضنة األعمال ،وقائمة الاماعادات الاتاي تضاعاهاا تاحات
تصرف المؤسسات الناشئة التي يتم احتضانها ،وماخاتالاف
الخدمات التي توفرها حاضنة األعمال للمؤسسات الناشائاة
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كل التفاصيل عن صالحيات المجلس األعلى للشباب
وعضويته
يضم المجلس األعلى الشباب ،الذي نص الدستاور الاجادياد
على إنشائاه ،ماائاتاي عضاو ،ياوزعاون عالاى  6دوائار،
ويتوفر على ست لاجاان ،وياناحاصار الاتارشا لاعاضاوياة
المجلس للشباب البالغين بين  08و 35سنة.
حدد مشروع مرسوم رئاسي ،تشاكايالاة الاماجالاس األعالاى
للشباب ،وتنظيمه وسيره ،حين تنص الاماادة الاثااناياة مان
الاماارساوم الاذي اطالااعات عالاايااه “الشااروق” ،أن “هاياائااة
اساتااشااريااة تااوضاع لادى رئايااس الااجامااهاوريااة ،ويااتامااتااع
بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي” ،ويتولى المجالاس
“ تقديم آراء وتوصيات واقتراحات حول المسائل المتاعالاقاة
بحاجاات الشابااب وازدهاارهام فاي الاماجاال االقاتاصاادي
واالجتماعي والثقافي والرياضي ،والمساهاماة فاي تارقاياة
القيم الوطنية والروح الوطنية والحس المدناي والاتاضاامان
االجتماعاي ،والاماشااركاة فاي تصاور وماتااباعاة وتاقايايام
المخط الوطني للشباب”.
ومن المهام الموكلة لهذا الفضاء الاجادياد “الاماسااهاماة فاي
تطوير الحركة الجمعوية الشبانية مع الحرص على تعزياز
قدراتها ،والمشاركة في تاقايايام اساتاعاماال الاوساائال الاتاي
تضعها السلطات العمومية تحت تصرف الحركة الجمعوية
الشااباااناايااة ،وماامااارسااة الساالااطااة الساالااماايااة عاالااى جااماايااع
المستخدمين”.
ويتكون المجلس بحسب المرساوم الارئااساي ،مان ماائاتاي
عضو ،يوزعون على ست دوائر ،هي “ 006عضو
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منتخبون من نظرائهم مان
بااياان ماامااثاالااي جاامااعاايااات
الشااابااااب ذات الاااطااااباااع
المحلي ،اثنان عن كل والية بالتساوي رجال وامارأة13 ،
عضوا بعنوان ممثلي جمعيات ومنظمات الشباب منهم 36
بااالااماائااة نساااء ،و 06بااالااماائااة ماان األشااخاااص ماان ذوي
االحتياجات الخاصة يعينهام الاوزيار الاماكالاف باالشابااب،
وعشرة أعضاء بعنوان ممثلاي شابااب الاجاالاياة الاوطاناياة
بالخار  ،من ضمنهم  36بالمئة من النساء و 06بالمئة من
األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة يعاياناهام الاوزيار
المكلف بالخارجية ،و 06أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية
على أساس كفاءتهم وخابارتاهام فاي الاماجااالت الاماتاعالاقاة
بالشباب ،و 30عضاوا باعاناوان الاحاكاوماة والاماؤساساات
المكلفة بشؤون الشباب”  ،وياتام تاعايايان رئاياس الاماجالاس
بمرسوم رئاسي وتنهى ماهااماه حساب األشاكاال نافاساهاا،
ويساعده نائبان اثنان.
...وأوض المرسوم أن الاماجالاس ياتاوفار عالاى  6لاجاان
متخصصة ،وتتكون كل لجاناة مان  16إلاى  33عضاوا،
واللجان المتخصصة هي “لجنة التربية والتكوين وتاعازياز
قدرات الشباب ،ولجنة التشغيل والاماقااوالتاياة واالباتاكاار،
ولجنة المواطنة والتطوع ومشااركاة الشابااب فاي الاحايااة
العامة ،واللجان الثقافية والرياضياة والاتارفاياهاياة وحارياة 60
الحياة الجمعوية ،ولجنة اإلعالم واالتصال والباحان حاول
حلول الشباب ،واللجنة االجتماعياة والاتاضاامان والاوقااياة
وحماية الشباب من مخاطر اآلفات االجتماعية“.

عبد السالم سكية
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المجتمع
ملف
التّأليف في التنمية البشرية لمعالجة
قضايا المجتمع
صدر للمؤلفة الشابة شياراز شاكارود ماؤلاف أدباي جادياد
بااعاانااوان «قااارب نااجاااة» ،عاان دار نااقااطااة بااوك لاالاانااشاار
والتوزيع ،سافرت فيه الشابة المبدعة بين عوالام ماخاتالافاة
جمعت فيه مضامين تحفيزية تثقيفية تتقاطع ماا بايان عالام
النفس والتنمية البشرية وعدة مواضيع مهماة عالاى غارار
العقل الباطن ،الثقة بالنفس ،تحديد األهاداف ،الشاخاصاياة.
«قارب نجاة »جاء أيضا مركزا بشكل خااص عالاى عاالام
الطفل وشخصيته ،مؤكدة في تصاريا ل «الشاعاب»ّ ،
أن
عنوان الكتاب يوحي لمعظم الناس أنه يدور حول الاهاجارة
غير شرعية إال أنه وفي الحقيقة يتناول الهجارة فاي قاالاب
آخر من نظرة أخرى سيفهاماون مادلاولاهاا لاماجارد قاراءة
افتتاحية الكتاب تضيف شكرود ،التي تحضر حاليا لمؤلاف
آخر سيكون فرصة لمعالجة قضايا أخارى ورهااناات فاي
الاااااااااااباااااااااااشااااااااااارياااااااااااة.
الاااااااااااتاااااااااااناااااااااااماااااااااااياااااااااااة
وتعتبر الكاتبة الشابة شيراز شكرود ،حسب ما أكادتاه لاناا
حاملة لرسالة نبيلة تسعى إليصالها وبثها حاولاهاا ،تاقاطان
بوالية سكيكدة ،تدرس حاليا تخصص علم النفس باجااماعاة
 16أوت  0955سكيكدة ،تاحارص عالاى الاقاياام بادورات
تدريب في التنمية البشرية ،كما اناهاا ماولاعاة باالاتاصاويار
الفوتوغرافي وتزاول حاليا مهنة تادرياب «الساوروباان »
لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا طاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال.
وعن سبب تأليفها في مجال التنمية البشرية الذي يعتبر من
اعقد حقول المعرفة والتاألاياف ،فاأوضاحات شاكارود أناهاا
بادرت إلى ذل من خالل سابابايان أولاهاماا أناهاا رأت أن
المجتمع بحاجة لسد بعح الثغرات السلبية في حياته الاتاي
دوما ما تصده وتمنعه من التقدم ،إضافة إلاى أن الاماحايا
االجتماعي لم يكن مشجعا بقدر ماا كاان مانافارا وماحاباطاا
لاااااااادعاااااااام الااااااااكااااااااتااااااااابااااااااة والااااااااكااااااااتّاااااااااب.
وأشارت في ذات السياق إلى أنّها محاظاوظاة فاي باداياتاهاا
األدبية كونها لم تواجه مشاكال إلخرا أول أعمالها للنور،
لكنها تعترف ببعح العراقيل التي كانت حافزا لها للمضي
قدما في هذا المجال الذي احبتاه ماناذ الصاغار ،بااساتاثانااء
استغراقها لوقت طويل إلياجااد دار نشار تاتافاهام طاباياعاة
إباااداعااااتاااهاااا لاااتاااخاااتاااار أخااايااارا دار ناااقاااطاااة لااالاااناااشااار
والتوزيع بباتنة لصاحبها المبدع الشاب رضوان غضباان،
الرائدة في مجال دعم ابداعات الشباب في مجال الاتاألاياف.
وعن مشاريعها المستقبلية فأوضحت شكرود انها ساتاكاون
حاليا موجهة ل طفال والشباب بدرجة أكبر ،محاولة كسار
نمطية العزوف عن القراءة ،مشيرة إلى أنها مؤمنة بافاكارة
«ألقوا الكتاب إلى الشارع يحتضنه الشعب» ،بغح النظار
عن «احتكار »وسائل التواصل االجتماعي لعقول وقالاوب
القارئ ،مؤ ّكدة ّ
أن الحل في وضع حد للعزوف عن الكتب،
يكمن في توفيرها فاي ماخاتالاف الامارافاق بااإلضاافاة إلاى
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تكييف مضامينها مع الواقع االجتماعي والمعاياشاي وربا
الحلول للقارئ عامل أساسي لإلقبال على القراءة ،تضياف
شااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارود.
وبخصوص نجاح بعح التجارب الشبانية في التأليف فاي
مجال التنمية البشرية ،فأ ّكدت شكرود ل «الشاعاب» ،أنّاهاا
ال يمكن الحكم على هذه التجارب انها وفقت أو ال ،فاغاالاب
األعمال تكتسيها الدقة والصواب كما أن احتمال الخطاأ أو
دعنا نقول بعضا من الازالت وارد ،فااإلنساان ياباقاى مان
طااااااايااااااان ومااااااااء ياااااااخاااااااطااااااائ ويصاااااااياااااااب.
كما نأمل أن يكون االكتساح الاكابايار لاهاذا الاماجاال شاارة
خير ،فمعظم الدول المتقدمة تعتماد وتاقاف عالاى الاتاناماياة
الاااااااااباااااااااشااااااااارياااااااااة بشاااااااااكااااااااال كااااااااابااااااااايااااااااار.
وال تعتبر المؤلفة الشابة ان السان هااجاس او مااناع دون
التأليف في التنمية البشرية ،فاألمور ال تقاس به  -حسبها -
بل بالتجارب والخبرات والنمو المعرفي واإلدراكي للفرد،
واألمثلة كثيرة عن أشاخااص رائاديان فاي ماجاالاهام رغام
صغر السن وكم من أطفال بزغوا بءنجازات و اختاراعاات
لم يكن للكبار أن يفعلوها ،إذن فاالاعامار هاناا لاياس ماقااساا
لااااالاااااناااااجااااااح ،واألعاااااماااااال تاااااتاااااحااااادث عاااااناااااهااااام.
وتختم محدثتنا اللقاء باإلشارة ،إلى أن التنمية البشرية على
اختالف مواضيعها أصبحت من الواجب أن تكون عنصرا
هاما في المحي االجتماعي ،فهذه األخيرة وعلم النفس إلى
علم االجتماع يتواجدون بأعلى هرم التخطي بالمؤساساات
في الدول المتقدمة ،فيمكن للتنمية البشرية إحاداث الافاارق
بوجودها بين الافارد الاقاديام والاجادياد فاهاي تاكاشاف عان
شخصيته وتجعل منه يتبنى السلاوك والاتافاكايار اإلياجااباي
وتطمس الثغرات السلبية و تاناماي قادراتاه باالشاكال الاذي 63
يجعله يدير وقته وأعماله وتفكياره فاي االتاجااه الصاحايا
الذي يفت الباب أمام المجتمع للتقدم والرقي.
حمزة لموشي
0222420202

المجتمع

اإلدمان على مواقع التواصل االجتماعي يقود إلى االكتئاب

دخلت مواقع الاتاواصال االجاتامااعاي إلاى عاماق حايااتاناا
الشخصية،فأصبحنا نستعملها في كل تواصال ماع الاعاائالاة
واألحبة وللعمل والدراسة ،ونعتمد علياهاا فاي ماطااباخاناا،
إلنااااااااجاااااااااز طااااااااعاااااااااماااااااانااااااااا الاااااااايااااااااومااااااااي
ونعود إليها كعيادات مجانية لننهل مناهاا عاال الاوعاكاات
المختلة ،لقاد أصابا الاعاياش مان دون ماواقاع الاتاواصال
االجتماعي أمرا صاعاباا جادا ،ماتاى تاماكانات مان فارض
سيطرتها على جمياع مايااديان الاحايااة مان دون اساتاثانااء
وتحولت الهواتف الاذكاياة والاحاواساياب إلاى أهام وسايالاة
تسااااتااااخاااادمااااهااااا الاااابااااشااااريااااة فااااي هااااذا الااااعااااصاااار.
اإلنترنت في البيت ،وفي الاماكاتاب ،وحاتاى فاي الشاارع،
بينما الناس يتجولون ويقضون انشغاالتهم اليومية بءمكانهم
التواصل في ما بينهم عبر خدمات الجيلين الثالن والراباع،
وقد سهلت وفرة الهواتف الذكية وانتشارها الارهاياب بايان
أيدي الصغير والكبير سيرورة هذه العملياة ،وأصابا أول
ما يقوم به الفرد فور االستيقاظ من النوم هو تصف هااتافاه
والتجول بين مختلف المواقع اإللكتروناياة مان فاايساباوك،
يوتيوب انستغرام ،تويتر وغيرها ،فقاد تاحاول هاذا األمار
بفعل العادة إلى روتين ثم إلى إدمان فعلي في وقات وجاياز
وبات يحكم المراهق والشاب كما يحكم الاكاهال والاعاجاوز
أيضا ،فجميع األعمار والمستويات الثقافياة واالجاتامااعاياة
.
مسااااااااااااااتااااااااااااااثااااااااااااااناااااااااااااااة
غااااااااااااااياااااااااااااار
وانطالقا من هذا صنف الخبراء واألخصائيون ،هذا النوع
من اإلدمان من بين أخطر األعراض النفسية التي تصاياب
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األفااراد فااي هااذا الااعااصاار ،إذ ياافاايااد
األخصائيين النفسانييان  ،باأن ماناظاماات
دولية وعالمية قد توصلات إلاى تصاناياف
أعراض اإلدمان عالاى ماواقاع الاتاواصال
االجتماعي كثاني أخطر األعاراض الاتاي
تصاايااب األفااراد بااعااد اإلدمااان عاالااى
المهلوسات والمخدرات ،فالشاخاص الاذي
يصب إبحاره عبر الشبكة أهم من أكله أو
نومه أو عالقاته االجتماعياة هاو مصااب
بحالة من اإلدمان المتطور الذي يستدعاي
العال  ،"...حتى إن بعح المدمنين عالاى
استخدام شبكات التواصل االجتماعي قد تتطور أعراضهام
إلااااااااى حاااااااااالت اكااااااااتاااااااائاااااااااب قصااااااااوى .
هذا وصرح صرح اغلب األطباء ،باأناهام ياتالاقاون بشاكال
يومي حاالت اكتئاب من ماخاتالاف األعاماار والافائاات ،ال
يملكون سببا واحدا يمكن تشخيصه على أنه مان مساباباات
االكااتاائاااب باااسااتااثااناااء اإلدمااان واالنااغااماااس فااي الااواقااع
االفتراضي ،يقول األخصائيين النفسانيين االنازواء باعايادا
على العائلة رغم قربهم ،وانقطاع العالقات االجتماعية في
الواقع ،وتغير نم الحياة اليومية بسبب االرتابااط الاوثاياق
بمواقع التواصل االجتامااعاي يضاع األفاراد أماام صادماة
عنيفة جدا بمجرد التوقف المؤقت عن استعمال اإلنتارنات،
إذ يكتشفون التغير الواسع الذي لحق بعالماهام ،ويشاعارون
بأنه من الصعب عليهم استدراك األوقات والعالقاات الاتاي
تاام تضااياايااعااهااا بساابااب اإلنااتاارناات ،فااياادخاالااون فااي دوامااة
.
االكاااااااااااااااااااااااااااااتااااااااااااااااااااااااااااائااااااااااااااااااااااااااااااب
من جهة أخرى يجد الفرد نفسه أنه ال يامالا صاداقاات ال
على المستوى العائلاي وال الاواقاعاي  ،وأن عاالقااتاه ماع
األقارب قد انقطعت منذ زمن بعيد ،حتى إن عالقته بأفاراد
أسرته باتت متذبذبة جدا ،وهذه الحاالت كثيرة جدا تتسباب 64
أحيانا في انتحار شباب ومراهقين ،سببها الرئيس اإلدماان
على مواقع العالم االفتراضي.
فريدة حداد
0222420206

الثقافة/ميديا

الفن متعة حتى للمكفوفين
عيناها ال تبصران شيئا لكان عانادماا تامارر بارباارا ابايال
أصابعها على وجه منحاوتاة لاباياكااساو فاي ماتاحاف الافان
الحدين فاي ناياوياورك تاتاناهاد مساتاماتاعاة .غاالاباياة زوار
المتاحف ياتاوجاهاون إلاياه لاماشااهادة
معارض تقام فيه ،لكن النسبة لمتحف
الفن الحدين في نيوياورك حاب الافان
يمكن أن يكون أعمى بكل ما لالاكالاماة
مان ماعااناى .فافااي كال شااهار تارافااق
مجموعة تعاني من مستويات مختلفاة
من فقدان البصر ،دلاياال ماتاخاصاصاا
إلى هذا المتحف الشهير في مانهااتان.
م
ق،
وتعتبر ابيل الباالاغاة  61عااماا الاتاي
فقدت بصارهاا فاجاأة قابال عاقاد مان
الزمن ان برنامج "آرت إنسايت" هو
رابا ضااروري لااجاازء حاايااوي ماان
عالمها الذي كانت تخشى انه اخاتافاى
نهائيا .وتقول مصممة الجاواهار هاذه
متحدثة عن أهمية المتاحف في عملها "مع هاذا الابارنااماج
اشعر فعال باني على تواصل ،أنا على تواصال ماع شايء
لطالما أحببته ،شيء لطالما شكل حافزا لي" .وخالل جولة
هذا الشهر ،زارت مجموعة مؤلفة مان عشاريان شاخاصاا
تقريبا معرضا بعناوان "ايانافااتاياناغ ابساتاراكشان -0906
.
"0
9
1
5
غالبية األعمال المعروضة عبارة عن لوحات أو رسومات
هشة أو رسومات فكان اللمس ممنوعا .وكان ينبغاي عالاى
أفراد هذه المجموعة تالاياا ان ياعاتامادوا عالاى الادلايال ...
ومخيلتهم لتصور أعمال فاسيالاي كاانادياناساكاي وازيامايار
ماليفيتس وآخرين من بدايات القرن العشريان ،الاماحاطاماة
لااااالاااااقاااااواعاااااد والاااااتاااااي يصاااااعاااااب وصااااافاااااهاااااا.
أمام كل عمل توقفت المجموعة ليس فق لاالاساتامااع إلاى
وصف الدليل الدقيق بل أيضا إلجراء نقااش حاول ماعاناى
العمل الفني .وقد أمضات الاماجاماوعاة وقاتاا طاوياال أماام
منحوتة تعود للعام  0908لالافاناان ماارسايال دوشاان ذات
عنوان ملتبس عامادا "لاناناظار مان الاجااناب اآلخار مان
الكوب) بعين واحدة ،عن قرب ،على مدى ساعة تقرياباا".
كاري ماغي التي تشرف على برامج الماتاحاف الاماوجاهاة
إلى المعوقين تقول أن الاماكافاوفايان كااناوا أول مان دعاي
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لزيارة معارض المنحوتات في السبعاياناات .باعادهاا اتاخاذ
قرار بالسماح لهؤالء الزوار بريية اللوحات وأعمال فناياة
أخرى ال يمكن لمسها .وتقول "غالبا ما كان علينا أن نباذل
جهودا إضافية إلشراك حواس مختلفة في هذه الاتاجارباة".
فعلى سبيل المثال عندما أتى زوار مكفوفون لريية إحادى
نسااخ لااوحااة "الصاارخااة" الدفااارد مااونااش أعااياارت إلااى
المتحف ،تمت دعوتهم إلى تمثيلها مع الفم المفتوح واليدين

على الوجه .إحدى المرشدين وجميعهم خبراء في الفن مان
خار المتحف ،قاالات أن الاعامال ماع أشاخااص ياعااناون
مشاااااكاااال فااااي الاااانااااظاااار ،فااااتاااا عاااايااااناااايااااهااااا.
وتوض ديبورا غولدبرغ "هذا األمر يساعدني على ريية
الفن بشكل أفضل ألن علي أن أصافاه باطارياقاة ماخاتالافاة
إلمكانهم من إدراكه .فهم سيكتشفون أشياء ناتاجااهالاهاا فاي
كثير من األحيان" ،إال أن التواصل المباشار الاذي ياوفاره
لمس منحوتة ما ،ال مثيل له .وبعد الجولة االعتيادية وافاق
عاملون في المتحف على اقتياد ابيل إلى معرض باياكااساو
الذي يتضمن إحدى أولى الخطوات في تاطاويار الامادرساة
التكعيبية وهو عبارة عن رأس برونزية تمثل عشيقة الفنان
فيرناند اوليفييه .وبدت على وجه ايبل عاالماات الاتاركاياز
الشديد واالستمتاع فيما يدها اليسارى أباحارت مساتاكاشافاة
الاااااااااااااااااعااااااااااااااااامااااااااااااااااال.
تضاااااااااااااااااارياااااااااااااااااس
وقد لمست األنف والوجنتين وقالت " إني الاماس وجاهاهاا
هنا" ،فيما زوجها يقول لها "هل تشعريان باحادة انافاهاا"62 .
وتؤكد ابيل قائلة "المس ما ياتام وصافاه فاياتاحاول واقاعاا
بالكامل .ال زلت أرى وال زلت استمتع بالفنون كاماا كانات
افعل من قبل .فهناك ناظار رائاع
في ذهن اإلنسان".
23224202063

الثقافة/ميديا

الوقاية من تفشي كورونا ..وزارة الصحة واالتحاد األوروبي تطلق نداء
للشراكة مع المجتمع المدني
دعتتو وزارة الصتتحتتة ،ومتتفتتوضتتيتتة االتتتحتتاد األوربتتي،
وبرنامج األمم المتحتدة اإلنتمتائتي فتي التجتزائتر ،إلقتامتة
شراكة مع منظمات المجتمع المدني في الجزائر.

ويوجّه ،النداء للجمعيات الوطنية والاوالئاياة الاتاي تاتاوفار
على الشروط المنصوصة بدفتر المواصافاات ،مان باياناهاا
توفر الموارد البشرية والمادية والخبرات الميدانية.
وسيتم اختيار الجمعياات الاتاي
سااتااقاادم خااطااة عااماال تااؤهاالااهااا
لاالااحااصااول عاالااى دعاام مااالااي
تااعاااقاادي مااع باارنااامااج األماام
المتحدة اإلنمائي.
ياامااكاان االطااالع عاالااى دفااتاار
الشاااروط ووثاااائاااق الاااناااداء
وتحميلها عبر الراب التالي
https://procurementnotices.undp.org/
…view_notice.cfm
ويهدف مشاروع “ االساتاجااباة
الااتااضااامااناايااة األوروباايااة ضااد
كورونا في الجزائر” إلى دعام
مجهاودات الاجازائار الحاتاواء
انااتااشااار الااوباااء عااباار تااراب
الوطن.

وأوض  ،بيان صحفي ،أن الشراكة تدخل في اطار تانافاياذ
حملة توعوية وطنية حول اإلجراءات الوقائاياة لالاحاد مان
انتشار وباء كوفيد.09
وتندر هذه المبادرة في إطار تنفيذ مشروع “االساتاجااباة
التضامنية األوروبية ضد كوفيد 09في الجزائار” الاماماول
من قبل االتحاد األوروبي.

وسيتم تجسيد الشراكة مع منظمات المجتمع المادناي عالاى
شااكاال دعاام مااالااي لااتااناافاايااذ أنشااطااة تااوعااويااة تسااتااهاادف
السكان،بشأن أهمية االلتزام بالتدابير الوقائية.

ويضااام االتااافااااق،اساااتاااجااااباااة
مااناادمااجااة ومااتااكاااماالااة ذات 3
أجزاء ،تزويد مرافاق الصاحاة
العمومية باالاماعادات الاطاباياة،
والكشف المبكر ،ومعدات الحماية لصال موظفي الصحة.
وتكوين حوالي  5666إطار وممارسي الصحة العاماوماياة
“أطباء ،ممرضين وتقنيون” في استخدام المعدات.
باإلضافة إلى االتصال وتوعية السكان حاول الاوبااء ،مان
خالل شراكات مع المجتمع المدني الناش في الميدان.
واسااتااالم  466ألااف مااعاادات كشااف 066 ،ألااف مااعاادا
استخرا “بي سي آر” 16 ،ألف معدات كشف “باي ساي
آر”،وآلتين للكشف.
أسماء .ع
0222420206
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التاريخ

بني تحو األرض قبل أكثر من  22سنة

مسجد الموحدين بالبيض

مسجد الموحدين بمنطقة الرقاصة حوالاي  56كالام شاماال
غرب والية البيح ،مسجد بني بالكامل تحت األرض فاي
ثالثينيات القرن الماضي ،حين يقع المساجاد تاحات عاماق
 46م من األرض ،تقام فيه الصلوات ويدرس فيه الاقارآن.

ياااااقاااااول
الدكتور في علم االجتماع ،بوشيخي محمد ،ل «الشعاب »:
''قصة بناء المسجد تعود إلى سنة  0936حين قرّر الشاياخ
محمد بن بحوص ،بناء مساجاد ومادرساة لاتاعالايام الاقارآن
والاالاااغاااة الاااعاارباااياااة بااامااانااطاااقاااة الااارقاااصاااة ،باااعاااد أن
منعت فرنسا تدريسها بالزوايا والكتاتيب ،وضاياقات عالاى
السكان بغرض طمس الهوية الوطنية العربية اإلساالماياة،
وخوفا من بطش فرنسا ومالحقة أعاياناهاا قارّر الشاياخ أن
يحفر مسجده تحت األرض ،فاختار له منطاقاة الاماوحاديان
الاابااعااياادة عاان الاامااراقاابااة والااقاارياابااة ماان السااكااان .
الشيخ وحسب ذات المصدر ،اناطالاق فاي حافار الاماساجاد
بطريقة ذكية حين حفر نفقا تحت األرض وبدأ في توسعته
على مساحة تقارب  166متر مربع ،مساتاخادماا فاي ذلا
بعح األدوات البسيطة التي كانت متوفرة وقتها ،كالقاادوم
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والفأس ،وتشير المصادر والروايات باالاماناطاقاة ،إلاى أناه
كان يستخدم بعح مريديه وطلاباتاه ما ّمان ياثاق فاياهام فاي
أعاااماااال الاااحااافااار والاااتاااوساااعاااة رغااام مشاااقاااتاااهاااا.
تضاربت اآلراء حول المادة الاتاي اساتاغارقاهاا الشاياخ فاي
الحفر ،إال أن باعاح
الاامااصااادر أشااارت
إلى أنها فاقت العشار
ساانااوات حااياان أتاام
حفر المسجد بكاملاه،
وحفر بائارا باداخالاه
للوضوء ،كما قساماه
إلااى غااارف جااعااال
بااعااضااهااا لاالااطااهااي
وأخاااارى لاااالاااانااااوم
وأخاارى لاالااتاادريااس.
وظل المسجد يادرّس
ويعلّم ويناشار الالاغاة
الااعاارباايااة وتااعااالااياام
اإلسااالم لاافااتاارة ماان
الزمان ،وقاد تاخا ّر
ماااناااه فاااي الاااثاااالث
ساااانااااوات األولااااى
حسب الروايات التي
يرويها حفدة الشيخ بالمنطقة أكثر من  366حاافاب لاكاتااب
هللا الاتاحاقاوا الحاقاا بصافاوف ثاورة الاتاحاريار الاماجايادة.
المسجد وبعد سنوات من النشاط تفطّنت له فرنسا وأعياناهاا
بالمنطقة بعد أن تسرّبت معلاوماات عاناه ،وباعاد أن بادأت
الحركة تدب بالمنطاقاة الاماهاجاورة الاتاي أحايااهاا الاقارآن
الكريم ،فقامت باعتقال الشيخ وطلبته وأغلق الماساجاد إلاى
غاية إعادة فتحه بعد االستقالل ليتح ّول إلى مزار إساالماي
وتاريخي ،وشاهد على محطة من محطات مقاوماة ساكاان 67
المنطقة وأوالد سيدي الشيخ.
نور الدبن بن الشيخ
0222420206

االقتصاد

المالوف ميراث األجيال
قسنطينة تحيي الذكرى األولى لرحيل
الشيخ درسوني
نظم المسرح الجهوي لقسنطينة "محمد الطاهر الفارقااناي"
سهرة أول أمس ،حفال تكريميا لروح الفنان القاديار الشاياخ
قدور درسوني معلم األجيال ،الذي تتلمذ علاى ياده الاعادياد
من الفنانين ،وذل في الذكرى األولى لاوفااتاه ،باماشااركاة
وجوه فنية عديدة ،منها فارقاة "اإلخاوة درساوناي" ،الاتاي
باثاات ،مانااذ أيااام ،تاادرياابااتااهااا تاحااضاايارا لااهااذا الاامااوعااد.
حضر الاحافال ماحاباو الافان األصايال وباعاح ناجاوم فان
المالوف ،منهم الفنان القدير كماال باودة ،وتاوفاياق تاواتاي
وفرقة الفنان رياض بالم .وصدح المالوف عاالاياا باأجامال
الروائع ،ليزيّن هذه السهرة الرمضانية التي تذ ّكار بالاياالاي
سيرتا الساهرة ،وبعاداتها وتقاليدها ،كما تعيد للبال صاورة
الشيخ قدور درسوني ،الذي ظل وفيا لهذا الاتاارياخ الافاناي
العريق ،الذي هو جزء من الهاوياة الاقاساناطاياناياة .وكاتاب
الراحل الدكتور عبد المجيد المرداسي في كاتااباه "ماعاجام
الموسيقى الحضرية لقسنطينة" ،عن الشيخ واألستاذ قادور
الدرسوني ،رحمه هللا ،معتبرا إياه قااماة مان قااماات الافان
القسنطيني األصيل إذ يعد عاماياد الاماوساياقاى األنادلساياة
المالوف ،وتخ ّر على يده مجاماوعاة مان الافاناانايان .ولاد
الشيخ قدور درسوني سنة  0917بقسنطينة .بدأ مغناياا فاي
جوق جمعية محبي الفن ،ثم الشباب الفني إلى غاية توقيف
.0939
ساااااااااااناااااااااااة
نشااااااااااااطااااااااااااتاااااااااااهاااااااااااا
كان تكويناه األسااس عالاى آلاة الانااي .وخاالا األوسااط
الطرقية ،ثم الفنادق طوال سنوات الحرب العالمية الثانية
 ،)0945-0939ليظاهار باعادهاا باالادرباوكاة والانااي فاي
جوقتين موسيقيتين ،قبل أن يلتحق بجوقة خوجة بن جالاول
سنة  ،0947الذي الزمه ،ولفت هناك انتباه الاماوساياقايايان
المحترفين .ولولعه بالموسيقى فقد تخلى عن حرفة التجارة
التي كان يمارسها ،وتفرغ نهائيا للموسيقاى ،فاكاان ياتاردد
على أوساط الموسيقيين المحترفين حين اكتشف الزجاول
لدى الفنان معمر بن راشي ،ثم عمل مع محمد العربي بان
الاااااااااعاااااااااماااااااااري ،وأتااااااااام تاااااااااكاااااااااوياااااااااناااااااااه.
وظهر في عدة مناسبات ضمن أجاواق ماخاتالافاة كاعاازف
عود ،على غرار فرقة محمد العربي بن الاعاماري وفارقاة
ريمون ليريس .وفي سنة  0965اضاطار قادور درساوناي
إليقاف نشاطاته الموسيقية لمروره بفترة مهنية وشخصاياة
عصيبة ،خاصة بعد أن تم اعاتاقاالاه ،حايان أقاام مادة 30
شهرا بمركز اعتقال بحامة بليزانس حامة بوزيان حاالاياا.
وبعد االستقالل التحق درسوني بجوق الفرقاني ،ثم انفصل
عنه ليؤساس تشاكايالاتاه الاخااصاة ،وبادأ يشاارك فاي كال
المشاريع الموسيقية المقامة في قسنطينة .وقاد عارف عان
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قدور درسوني أنه من محبي الوحدة والحفاظ على التارياخ
والتراث حين نظم وأدار جمعية "المستقبل الفناي" .وفاي
الستينات ظهر هذا الفنان كقاائاد جاوق ماع ماجاماوعاة بان
طوبال ،إلى جانب مشاركته في جاهاود الاماعاهاد الاوطاناي
للموسيقى لحفب وحماية التراث الموسيقي الوطني ،خاصة
بمقارنته النصوص الشعرية والموسيقية التي أصدرتها بعد
ذلااا الشاااركاااة الاااوطاااناااياااة لااالاااناااشااار ،فاااي كاااتااااب.
وألنه عمل كمدرس في المعهد البلدي لقسنطيناة ،فاقاد أثار
في أجيال الموسيقيين الجدد حين فرض أسلوب درسوناي
في عزف الناي .وبعمله في المعاهاد تاماكان مان اكاتاشااف
أصوات جديرة بأن تضاف في سجال الاماالاوف كاماحاماد
الشريف زعرور ،الذي جعله المغناي الامافاوض لافارقاتاه.
وفي بداية الثمانينات عمل قدور درسوني فاي باارياس ماع
سيمون علوش تمار ،وسجل معها أشرطة كااسايات .وماناذ
التسعينات أصب فاعال أساسيا فاي تاماثايال قساناطاياناة فاي
مناقشة وتنفيذ السياسة الرسمية للتراث الموسيقي ما خ ّوله
ألن يكون عضو إدارة الجمعية الوطنية لحماية الموساياقاى
الكالسيكية الجزائرية ،حين عين سنة  0999مديرا تاقاناياا
مكلفا بنشر نوبات المالوف وتسجيلها لدى الديوان الوطناي
لحقوق التأليف ،بقيادته الجوق المتكون من عبد المومن بن
طااوبااال ،ومااحاامااد الااطاااهاار الاافاارقااانااي وحااماادي باانااانااي.
وقد نادى قدور درسوني بضرورة حامااياة الاماالاوف مان
االندثار قال "كنا ناالحاب ضايااع الاناصاوص الشاعارياة
واأللاااحاااان ،وقاااررناااا حااامااااياااة ماااا كاااان ماااعاااروفاااا
في تلمسان والجزائر وقسنطينة .وكانت الامارحالاة األولاى
تتمثل في حماية المتون الشعرية .وفي مرحلاة ثااناياة كاان
علينا تسجيل الموسيقى ،وكان ينبغي أن تتاصال الامارحالاة
الثالثة بكتابة الموسيقى" .ولالافاناان آثاار بالاياغاة فاي عاالام
المالوف القسنطيني لعل أهمها أجيال الموسياقايايان الاذيان
تتلمذوا على ياده ،وخالّادوا باعاد ذلا الاماالاوف باطارياقاة
صحيحة أمثال كمال بودة ،وحسان بارماكاي ،وغايارهاماا 62
كثيرون .وتوفي الشيخ قدور الدرسوناي ،رحاماه هللا ،ياوم
 16أفريل  1616عن عمر  93سنة.
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فيلم
الفيلم الوثائقي «تادلس» ..يحكي «مدينة
األلفيات»
للمخر صالح بوفالح

كتب
مبادئ عامة في شرح قانون العمل الجزائري
بن عزوز بن صابر
دار النشر الجامعي الجديد

مجالت
إنسانيات تصدر عن crasc
عدد 86-85
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الحراك الشعبي الجزائري في موجته الثالثة
فاروق طيفور
منشورات السائحي
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