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يشهد العالم بصفة عامة والمجتمع الجزائري بصفة خاصة حدثا اجتتتمتاعتيتا يتتتكترر           

بصفة دورية كل سنة آال وهو الدخول االجتماعي الذي يراد بته انتطتالق فتعتالتيتات التنتشتاط 

الوظيفي والعمالي والدراسي في مختلف المجاالت بعد فترة الراحة الصتيتفتيتة لتتتشتد بتعتدهتا 

األحزمة نحو سنة مملوءة بتطلعات وطموحات منشود تحقيقها سواء على الصعيد الفردي أو 

الجماعي، السيما في القطاع التعليمي الذي يعد من القطاعات الحساسة حيث شهد هذا السلت  

برتوكوالت صارمة تتماشى مع الجائحة الصحية العالمية  فتيتروس كتورونتا أو متا يتعترف 

 بالفيروس التاجي.

ومن هذا المنطلق نتساءل حول مدى تأقلم وتعايش اإلجراءات المتخذة مع وباء العصر بغية  

تحقيق الغايات التي يصبو إليها كل القطاع والتي تصب كلهتا فتي نتطتاق التنتهتو  بتمتجتال 

 التعليم وقيادته نحو الرقي واالزدهار. 

 عرزور رضوان

 دخول اجتماعي غير عادي

 0208، سبتمبر  81العدد 



 ملف

تراجــــع القدرة الشرائيـــة وارتفففا  

 األسعــار أثقال كاهل المـــواطن

مففراجففعففة شففبففكففة األجففور جففرعففة  

 طمأنينة.

للسنة الثانية على التوالي تلقي األزمة 

الصتتحتتيتتة االستتتتتثتتنتتائتتيتتة بتتتتتداعتتيتتاتتتهتتا 

االقتصادية واالجتماعية علتى دختول 

اجتماعي مثتقتل بتعتد تتراجتع التقتدرة 

الشرائيتة بستبتب التتتضتختم وانتهتيتار 

التتديتتنتتار، زاده التتدختتول التتمتتدرستتي 

وارتتتفتتاع األستتعتتار تتتأزمتتا، لتتيتتكتتون 

تحسين اإلطار التمتعتيتشتي لتلتمتواطتن 

أكبر التحديات ومراجعة األجور أهتم 

تطلعات أولئ  الذين يجدون صعتوبتة 

في تأميتن حتاجتيتاتتهتم التيتومتيتة، أمتا 

التلقيح فهو الترهتان األكتبتر لتلتحتفتاظ 

 عتتتتتلتتتتتى صتتتتتحتتتتتة التتتتتجتتتتتمتتتتتيتتتتتع.

دخول اجتماعي استثنائتي، جتاء بتعتد 

متتوجتتة ثتتالتتثتتة أنتتهتتكتت  التتمتتواطتتنتتيتتن 

والسلطات على حد سواء، ما زاد من 

غتتلتتيتتان التتجتتبتتهتتة االجتتتتتمتتاعتتيتتة التتتتتي 

وضتعت  تتتحتستيتتن التقتدرة الشترائتيتتة 

كمطلتب أستاستي ورئتيتستي لتهتا فتي 

متتختتتتتلتتف التتقتتطتتاعتتات، متتن ختتالل 

مراجعة سلم األجور والتحتفتاظ عتلتى 

  قتتتتتتتيتتتتتتتمتتتتتتتة التتتتتتتديتتتتتتتنتتتتتتتار. 

في ذات السياق، تقاطتع التمتواطتنتون 

في تأكيد انهيار القدرة الشرائية التتتي 

أثقل  كاهلهم بسبب ارتتفتاع جتنتونتي 

لمختلف السلع التغتذائتيتة، حتيتث قتال 

محمد بن جلتول، متوظتف بتمت ستستة 

 » :«الشعب»عمومية في تصريح لـ 

كان راتبي في سنوات سابقة يكتفتيتنتي 

لتلبية حاجيات أسرتي الشتهتريتة، أمتا 

اليوم فأشعر بالعجتز أمتام كتثتيتر متن 

المصاريف والنفقات، بل تطلب متنتي 

حذف عديد منها حتتتى ال أدختل فتي 

دوامة الدين، ولتعتل أستوأ التقترارات 

التتي اضتطتررت التى اتتختاذهتا هتو 

اخراج ابني متن التمتدرستة التختاصتة 

التي درس بها في التطتور االبتتتدائتي 

والمتوسط، لينتقتل التى التدراستة فتي 

ثانوية عمومية وهو األمر التذي أثتر 

عتتلتتيتته كتتثتتيتترا ختتاصتتة فتتيتتمتتا تتتعتتلتتق 

 «باالمتيازات التي كان يستفيد متنتهتا.

أشعر بتاألستف عتلتى أولتئت  التذي « 

، هكذا وصف «يتقاضون أجرا زهيدا

محمتد الشتريتحتة التعتمتالتيتة التتتي ال 

ألتف ديتنتار،  11يتجتاوز راتتبتهتا الـت

أتقاضى أجرا يتفتوق الـ  »حيث قال: 

ألتتف ديتتنتار وأشتتعتتر أنتتنتتي أدنتتو  61

رويدا رويتدا متن االستتتدانتة ختاصتة 

وان راتب زوجتتي نتدختره لتلتكتراء، 

لذل  عقّد االرتفاع الجنوني لألتستعتار 

لمختتلتف الستلتع، واألزمتة الصتحتيتة 

المستوى المعيشتي لتعتائتلتتتي، وضتع 

كن  أظنه األسوأ لكن وبتالتنتإتر إلتى 

أولئ  الذين ما زالوا يتقاضتون أجترا 

ألف دينار أنتا فتي نتعتمتة  11أقل من 

، م كدا أن استتتمترار جتنتون «كبيرة.

األستتعتتار وتتتهتتاوي التتديتتنتتار ستتيتتدفتتع 

 بمعإم الجزائريين الى حتافتة التفتقتر.

ب، عامل بستيتط بتىحتدى –أما جمال 

المصانع الخاصة، ال يتتجتاوز راتتبته 

ألف دينار، أب لتثتالثتة أطتفتال  45الـ 

يتتدرستتون فتتي التتطتتور االبتتتتتدائتتي 

والمتوسط، زوجتتته متاكتثتة بتالتبتيت  

متن أجتل  «التمتطتلتوع»احترف  بيتع 

تخفيف األعباء المالية على زوجتهتا، 

التدختول االجتتتمتاعتي هتذا »فقال إن 

العام لم يختلف كثيرا عن الذي سبقته، 

االختالف الوحيد واألساسي هو سعر 

السلع الذي مازال في ارتفاع، بالرغم 

من كل الجهود التي تقوم بتهتا التدولتة 

متتن أجتتل تتتختتفتتيتتف وطتتأة األزمتتة 

االقتصادية الحادة على التمتواطتنتيتن، 

لتتتكتتتن متتتع وجتتتود التتتمتتتحتتتتتتتكتتتريتتتن 

والمضاربتيتن لتم يستتتطتع التمتواطتن 

البسيط الصمود أمام تداعيات األزمتة 

 الصتتتتتحتتتتتيتتتتتة االستتتتتتتتتتتثتتتتتنتتتتتائتتتتتيتتتتتة.

فتتي الستتنتتة التتمتتاضتتيتتة »وأضتتاف: 

طردني رب التعتمتل بستبتب تستريتح 

نصف عمال المصنع ما أدخلتنتي فتي 

متاهة حقيقية بسبب البطالة والتحتجتر 

الصتتحتتي الصتتارم فتتحتتتتتى التتتتتجتتارة 

الموازية ال يمكنني االعتتمتاد عتلتيتهتا 

بسبب الغلق لتسديد حاجيات أسرتتي، 

لذل  لجتأت زوجتتتي التى بتيتع ختبتز 

لتسديد النفقات، وبالرغتم  «المطلوع»

من الندرة التي عرفتها متادة الستمتيتد 

إال أنتتهتتا استتتتتطتتاعتت  متتنتتع األستتوأ، 

خاصة وانني عدت الى عملي كعامتل 

يتتدوي فتتي التتمتتصتتنتتع بتتعتتد تتتختتفتتيتتف 

 «إجتتتراءات التتتحتتتجتتتر الصتتتحتتتي.

بتتالتتنتتإتتر التتى متتا تتتعتترفتته التتجتتبتتهتتة « 

االجتماعية من تتحتديتات ورهتانتات، 

نستتتتتطتتيتتع ان نتتقتتول ان التتدختتول 

االجتماعي لتهتذه الستنتة أثتقتل كتاهتل 

المتواطتن بتتتحتديتات اقتتتصتاديتة هتو 

الوحيد الذي يعيش آثارها على تتدنتي 

التتقتتدرة الشتترائتتيتتة وانتتهتتيتتار قتتيتتمتتة 

، هكذا أجاب  كهينتة متهتدي، «الدينار

)اطار(، فالمواطن البستيتط بتحتستبتهتا 

يعيتش حتيتاة صتعتبتة بستبتب التغتالء 

وارتفاع األسعار فحتى تل  المتدعتمتة 

 «ارتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتع ستتتتتتتتتعتتتتتتتتترهتتتتتتتتتا.

وال يمكن تجتاهتل متا تتعترفته األستر 

والعائالت متن متعتانتاة بستبتب أزمتة 

صحتيتة كتانت  لتهتا أثتار اقتتتصتاديتة 

واجتماعية كبتيترة، زادت متن نستبتة 

البطالة، وقلص  النشاط االقتصادي، 

متت كتتدة فتتي ذات الستتيتتاق أن التتدولتتة 

اليوم أمام تحتديتات كتبتيترة متن أجتل 

اإلبتتقتتاء عتتلتتى استتتتتقتترار التتجتتبتتهتتة 

االجتماعية وستط متا تتعترفته التقتدرة 

 الشرائية من تراجع كبير. 

الففدخففول الففمففدرسففي.. يففأتففي عففلففى 

 األخضففففففففففر والففففففففففيففففففففففابفففففففففف 
متتن جتتانتتب آختتر، دختتلتت  التتعتتائتتلتتة 

الجزائرية في سباق مع الزمن القتناء 

كتتل متتا يتتلتتزم متتن أدوات متتدرستتيتتة 

تحضيرا للدخول المدرسي، األسبتوع 

التتمتتقتتبتتل، حتتيتتث اكتتتتتإتت  األستتواق 

الشعبية والمراكز التجارية بمتختتتلتف 

السلع التي ارتفع  أستعتارهتا بشتكتل 

الف  مقتارنتة بتالستنتوات التمتاضتيتة، 

وفي هذا الصدد قال  لمياء أم لطفليتن 

بالطور االبتدائتي متدرستة متالت  بتن 

أصبح الدخول المدرسي »نبي بالقبة: 

في السنوات األخيرة عبئا ثقيال عتلتى 

األولياء الذين يجدون أنفسهم بين نتار 

األسعار ونار أطفالهم التبتاكتيتن عتلتى 

 أدوات مدرسية 
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دخول اجتماعي وسط تحّديات اقتصادية 

 واجتماعية
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دينار، حيث  0111يتجاوز سعرها الـ

تعتبر التحتقتائتب التمتدرستيتة األغتلتى 

خاصتة تتلت  التتتي تتراعتي التجتانتب 

الصحتي بتالتمتحتافتإتة عتلتى عتمتوده 

الفقري، لما يعانيه صحيا بسبتب ثتقتل 

ما تحمله تل  التحتقتيتبتة طتوال الستنتة 

 «التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة.

حتتقتتيتتقتتة تتتم »واستتتتتطتتردت قتتائتتلتتة: 

تخصيص منحة للعائالت المعوزة مع 

توزيع الكتب المدرسية مجانا عليتهتم، 

إال أن المنحة ال تسلم إال بتعتد شتهتور 

من الدخول المدرسي ما يجعلها توجه 

لغير الهدف الذي متنتحت  متن أجتلته، 

لذل  كان من األجتدر تستلتيتمتهتا قتبتل 

متوعتد التدختتول التتمتدرستتي بتتأستبتتوع 

لتخفيف عبء ميزانية شراء األدوات 

التتمتتدرستتيتتة، بتتالتترغتتم متتن ذلتت  يتتجتتد 

التلميذ ابن العائلة البسيطة نفسه وسط 

زمتتالء يتتتتتفتتاختترون عتتلتتيتته بتتنتتوعتتيتتة 

األدوات والمالبس التي يرتدونتهتا متا 

يجتعتلته فتي حتالتة حترج دائتم داختل 

 «التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم.

أنه  تعاقب التمتنتاستبتات »وأضاف : 

جيب التمتواطتن فتمتن رمضتان، إلتى 

عيد الفطر ثم األضتحتى ثتم التعتطتلتة 

الصيفية، لتيتأتتي التدختول التمتدرستي 

على الدراهم المتبقية، حتتتى يتتتختيتل 

مستلتختة »المرء ان السنتة أصتبتحت  

لحمه عتن عتإتمته،  «تنتف« «حقيقية

فتتبتتالتترغتتم متتن دعتتم التتدولتتة لتتلتتستتلتتع 

الواسعة االستهالك وضربها بيتد متن 

حديد المحتكرين والمضاربين، إال ان 

الفساد اإلداري أصتبتح ورمتا ختبتيتثتا 

يجب استتتئتصتالته حتتتى وان تتطتلتب 

 .«األمتتتتتتتتتتتتر التتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر

تتتحتتستتيتتن اإلطتتار التتمتتعتتيتتشتتي..أكتتبتتر 

 التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات

والمتجّول عبر مختلف األسواق يتجتد 

نتتفتتستته أمتتام متتواطتتن فتتقتتد بتتوصتتلتتة 

احتياجاته اليومية، فبعد ارتفاع أسعار 

السلع األكتثتر استتتهتالكتا بتأكتثتر متن 

عشرة أضتعتاف، ختاصتة تتلت  التتتي 

كان  تصنف في خانة طعام التفتقتراء 

والمساكين، أعاد التتتضتختم وانتهتيتار 

قيمة الدينار تصنيفها التى مستتتويتات 

متتن »قتتيتتاستتيتتة بتتوضتتعتتهتتا فتتي ختتانتتة 

، وبتالترغتم متن «استطاع إليها سبيال

محاوالت كسر االحتتتكتار والتوقتوف 

في وجه مافيتا الستلتع واألستواق، إال 

ان التتمتتواطتتن متتازال يشتتعتتر بتتقتتوة 

قبضتهم عليه، ألنهم أتقنوا بنجاح تتام 

لتتعتتبتتة استتتتتغتتالل التتوقتت  التتمتتنتتاستتب 

 لتتتتتتتضتتتيتتتيتتتق التتتختتتنتتتاق عتتتلتتتيتتته.

ختتتنتتتاق زادتتتته االزمتتتة الصتتتحتتتيتتتة 

االستثنائية حّدة، فبعدما كان  المواسم 

الدينية واالجتتتمتاعتيتة فتقتط التمتعتنتيتة 

بجنون األسعار، تحّول  الستنتة بتكتل 

أيامها التى ستبتاق متتتستارع ألستعتار 

السلع األكثر انتشارا، فوجد المتواطتن 

نفسه يدفع أضعاف ما كان يدفعه متن 

قبل بالرغم من عدم تستجتيتل زيتادات 

في أجر العمال االجراء، ما نتج عتنته 

بالمائة من قيمته،  51فقدان الراتب لـ 

وهو السبب الرئيس في تالشي الطبقة 

 المتوسطة باقترابها من عتتبتة التفتقتر.

ويتتعتتتتتبتتر هتتذا التتوضتتع االقتتتتتصتتادي 

واالجتماعي الخانتق نتتتيتجتة حتتتمتيتة 

انختفتا  أستعتار التنتفتط وتتداعتيتات 

التي مس  مختتلتف  09-جائحة كوفيد

القطاعات، حتيتث ستجتلت  التجتزائتر 

متلتيتار دوالر، متا  44عجزا بتنتحتو 

يضع التوازنات المالية متحتل تستا ل 

على ضوء استمرار االزمة الصحتيتة 

االستثنائية حيث أثقل  كاهل الخزينتة 

بما تتطلبه متن تتختصتيتص متيتزانتيتة 

القتناء اللقاح والمعدات الطبيتة بتغتيتة 

تكفل أفضل بمرضى فيروس كورونا 

وسالالته التمتتتحتورة، لتمتنتع ختروج 

الوضتع التوبتائتي فتي التجتزائتر عتن 

 الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترة.

لتتكتتن وفتتي التتمتتقتتابتتل أستتدى رئتتيتتس 

التتجتتمتتهتتوريتتة فتتي اجتتتتتمتتاع متتجتتلتتس 

الوزراء األخير تعليمات صارمة متن 

أجل تعزيز التنمية البشرية وتحتستيتن 

المستوى المعيشي للمواطن في تأكتيتد 

صريح على إبقاء التدولتة لستيتاستتتهتا 

االجتماعية رغم االزمة االقتتتصتاديتة 

تعاني الجزائتر  العالمية الخانقة، حيث

ضغوطا اقتصادية ومالية ناجمتة عتن 

هبوط أسعار النفط الختام فتي الستوق 

الدولية، وهي التي تمثل موردا رئيسا 

للعملة الصعبة، إلى جتانتب التتتبتعتات 

الناجمة عن تفشي جائحة كورونا فتي 

 التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالد.

 التلقيتح رهتان التدختول االجتتتمتاعتي

وراهن رئيس الجمهورية على اللقتاح 

لدخول اجتماعي آمن للمواطنيتن فتقتد 

حث الجميع على أخذ جترعتة التلتقتاح 

من أجل تفادي األستوأ والتعتودة التى 

الحركية االقتصادية بمخطتط إنتعتا  

يتتتعتتتتتتتمتتتد عتتتلتتتى متتتداختتتيتتتل ختتتارج 

المحتروقتات لتوضتع أستس اقتتتصتاد 

إنتاجي بعيدا عن الريع، ألنه الستبتيتل 

التتوحتتيتتد لتتلتتحتتفتتاظ عتتلتتى التتمتتنتتإتتومتتة 

الصحية في الجزائتر ختاصتة بتعتدمتا 

عرفته من أزمة أكسجين في المتوجتة 

الثالثة، شهري جوان وجويلية، حتيتث 

متاليتيتن،  8تجاوز عدد الملقحين الـت 

متتلتتيتتون متتنتتهتتا ستتجتتل فتتي األستتبتتوع 

األخير، متا يتعتكتس اإلقتبتال التكتبتيتر 

 لتلتتمتتواطتتنتتيتتن عتتلتتى حتتمتتلتة التتتتتلتتقتتيتتح.

وفيما تبقى متراجتعتة شتبتكتة األجتور 

أمال معلقا ينتإر التمتواطتن انتطتالقته 

 «العافتيتة التمتالتيتة»من أجل استعادة 

لألسرة الجتزائتريتة، التتتي أصتبتحت  

تتخبط في نفقات زادت بشتكتل كتبتيتر 

بستتبتتب تتتداعتتيتتات االزمتتة الصتتحتتيتتة 

العالمية، يعتبر اإلعالن عنها طتمتأنتة 

للجبهة االجتماعية بأخذ مطالبها علتى 

محمل الجد منعا النفجتارهتا، ختاصتة 

بتتعتتد التتتتتأكتتد متتن استتتتتغتتالل بتتعتت  

األطراف داخلية وخارجية التإتروف 

التي تمر بها الجزائر لتأجيج التوضتع 

 وتتتتتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتتتتتتتتتتتجتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتره.

إن حدوث موجة رابعة احتمال ارتبط 

بالدخول االجتماعي والمدرسي، لذل  

كان ال بتد متن التتتختطتيتط متن أجتل 

الوقوف في وجه عنصتر التمتفتاجتئتة، 

لذل  وضع مخطط العمل التحتكتومتي 

السياسة االجتماعية كأولوية من أجتل 

ضمان حياة كريمة للفئات الهّشتة متن 

التتمتتجتتتتتمتتع لتتمتتجتتابتتهتتة عتتجتتز التتقتتدرة 

 الشرائية وتراجعها.

 فتيحة كلواز 

8892/90208 
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اتخذت وزارة التعليم العالي والتبتحتث 

العلمي، جملة من التدابير الرامية إلى 

، 4144-4140إنجاح السنة الجامعية 

من خالل انتهاج الحوكمة في تستيتيتر 

العمليات اإلدارية وتحيين البرتوكتول 

الصحي التختاص بتمتواجتهتة جتائتحتة 

كورونا مع تتدعتيتم اإلطتار التبتشتري 

والتتمتتادي لتتلتتوصتتول إلتتى تتتكتتويتتن 

 نوعي...

وفتتتي هتتتذا الشتتتأن، أوضتتتح وزيتتتر 

القطاع، السيد عبد الباقي بن زيان في 

حوار ختص بته )وأج(، أن انتتتهتاج 

مبدأ الحوكمة في تسيير الجامعة مكن 

من "التحكم" في عدة عمليات معقتدة، 

مستدال في هذا الصدد، بتسييتر متلتف 

توجيه حاملي شهادة البكالوريتا دورة 

، وذلتت  بتتالتتنتتإتتر إلتتى 4140يتتونتتيتتو 

عتتددهتتم التتهتتائتتل والتتذي" فتتاق كتتل 

 توقعات" الوزارة.

وفتتي هتتذا الصتتدد، أوضتتح بتتأنتته تتتم 

ناجح من متجتمتوع  114.817توجيه 

 99,71وهو ما يمثل نسبة  145874

الرهان الذي »بالمائة، واصفا ذل  ب 

تم كسبه بفضل تإافر جتهتود األسترة 

مثلما قال--، وذل  بالنإر » الجامعية

إلتى "الصتعتوبتات التمتستجتلتة فتي  --

مجال التوجيه" منتهتا تستجتيتل "عتدد 

كتتبتتيتتر" متتن التتنتتاجتتحتتيتتن فتتي شتتهتتادة 

التتبتتكتتالتتوريتتا، وكتتذا ارتتتفتتاع عتتدد 

 الناجحين من ذوي المعدالت العليا".

وذكر السيد بن زيان أنه "بالرغم متن 

بتالتمتائتة متن  70ذل ، فىن أزيد متن 

الطلبة الجدد تم توجيههم نتحتو إحتدى 

 رغباتهم الثالثة االولى".

كتمتا أشتار التى أن اعتتتمتاد التمتعتتدل 

الموزون كمعيار توجيهي "ساهم هذه 

السنة بشكل جيد في تحستيتن التولتوج 

الى بع  التخصصات ذات التطتلتب 

الكبتيتر"، متبترزا أنته "عتالوة عتلتى 

معدل البكالوريا، تم احتتتستاب متعتدل 

متتادة التتعتتلتتوم التتطتتبتتيتتعتتيتتة والتتحتتيتتاة 

باعتبارها مادة أساسية بالنتستبتة لتهتذا 

التخصص، مما سمح بخف  المتعتدل 

 05,86األساسي األدنى للتوجيه إلى 

 06,09خالل هذه السنة بعد أن كتان 

السنة الماضية بالنسبة لحاملي شتهتادة 

التبتتكتالتتوريتتا شتتعتبتتة عتلتتوم التتطتتبتيتتعتتة 

 )أصحاب االولوية األولى(.

وتحسبا لهذا الموعد، تستهتر مصتالتح 

الوزارة على التقييم المستمر لتتجتربتة 

التدريس ضمن نإام االزدواجيتة فتي 

نمط التعليم الحضوري والتعلتيتم عتن 

بعد التذي فترضتتته جتائتحتة كتورونتا 

(، حيث يرتكز هذا النإتام 09-)كوفيد

أستتاستتا عتتلتتى إجتتبتتاريتتة التتتتتعتتلتتيتتم 

التتحتتضتتوري بتتالتتنتتستتبتتة لتتلتتوحتتدات 

األساسية والمنهتجتيتة واعتتتمتاد نتمتط 

التعليم عن بتعتد بتالتنتستبتة لتلتوحتدات 

 العرضية واالستكشافية.

استتتالم هتيتتاكتل بتتيتداغتتوجتيتة جتديتتدة 

وتوظيف أستاتتذة لتتتحتستيتن ظتروف 

  الدراسة

وبهدف تتحتستيتن ظتروف التدارستة، 

تعكف الوزارة عتلتى تتوفتيتر متقتاعتد 

بتتيتتداغتتوجتتيتتة وأستترة جتتديتتدة حتتيتتث 

سيتعزز القطاع عشتيتة هتذا التدختول 

متتتقتتتعتتتد  40.411التتتجتتتامتتتعتتتي ب 

سريتر، فضتال  01.671بيداغوجي و

منصب متالتي  0.411عن تخصيص 

جديد لتوظيف االساتذة، ليرتفع بتذلت  

 65.519عدد االساتذة الباحثيتن إلتى 

أستاذ باحث وهو ما يستمتح بتاإلبتقتاء 

على متعتدل التتتأطتيتر التبتيتداغتوجتي 

 45الوطني والمقدر بأستاذ واحد لكل 

 طالب.

وفي سياق ذي صلة، سيتعزز القطاع 

بتدشين أول مدرسة عليا للرياضتيتات 

وأخرى للذكاء االصتطتنتاعتي، وذلت  

طتالتب  411باستقبال أول دفعة تضم 

 لكل منهما.

وبخصوص التأطير، أفتاد الستيتد بتن 

زيان أنه تم تشكيتل "طتاقتم متتتكتامتل 

يضم كفاءات وقدرات علميتة تتنتتتمتي 

إلى مختلف الم سسات الجامعية عبر 

الوطن وتتولى مهمة ضبتط التبترامتج 

التكويتنتيتة التتتي متن شتأنتهتا ضتمتان 

مستوى تعليمي متمتيتز، حتيتث يتقتدر 

 01معدل التأطير بأستاذ واحتد لتكتل 

 طلبة.

وأشتتار إلتتى أنتته تتتم "ضتتبتتط قتتائتتمتتة 

بتالتمتائتة  95األساتذة الباحثين بنسبتة 

من شتى الفروع والتخصتصتات ذات 

الصلة، على أن تتم الدراسة بالتلتغتات 

العتربتيتة والتفترنستيتة واإلنتجتلتيتزيتة، 

فضتتال عتتن االستتتتتعتتانتتة بتتالتتكتتفتتاءات 

الوطنية المقيمة خارج الوطن، ستواء 

عن طريق المتشتاركتة فتي التتتدريتس 

والتتتتتكتتويتتن عتتن بتتعتتد أوعتتن طتتريتتق 

المشاركة حضوريا في حتال تتحتستن 

 الإروف الصحية"...

0592190208 

: تدابير إلنجاح الموسم والسعي  0200-0208دخول جامعي 

 لجعل الجامعة قاطرة لالقتصاد الوطني
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توقع المختصون في الصحة تتنتاقتص 

عدد حتاالت اإلصتابتة بتكتورونتا متع 

مطلع شهر سبتتمتبتر، بتعتدمتا شتهتدت 

الوضعية الوبائية استقرارا منذ عشرة 

أيام، متجاوزة بذل  مترحتلتة التذروة، 

متتطتتالتتبتتيتتن بضتترورة التتتتتحتتضتتيتتر 

واالستتتتتعتتداد وتتتوفتتيتتر اإلمتتكتتانتتيتتات 

الالزمة، تحسبا ألي موجة أخرى قتد 

تكون أخطر من الموجة الثالتثتة التتتي 

شهدتها الجزائر وتسبب  فتي ارتتفتاع 

 حتتتتاالت التتتتوفتتتتيتتتتات التتتتيتتتتومتتتتيتتتتة.

ويرى الدكتور إلياس مرابط، رئتيتس 

نقابة ممارسي الصحة العمومتيتة بتأن 

هناك انختفتاضتا متحتستوستا فتي عتدد 

الحاالت المسجلة يوميا مقارنة ببتدايتة 

الموجة، وشرح بأن كتل التمت شترات 

في الميدان توحي بأننا وصلنا للتذروة 

وستشهد الوضعية استقرارا فتي عتدد 

الحاالت إلى غاية انخفاضها تدريجيا. 

بتتأن ”  الشتتروق” وأوضتتح متترابتتط لـتت

استقرار الحاالت متباين متن متنتطتقتة 

إلى أخرى، حيث تشهد بع  واليات 

الوسط، ومنها التعتاصتمتة، استتتقترارا 

وانخفاضا في الحاالت المسجلة، فيمتا 

ال تزال التوضتعتيتة متقتلتقتة فتي عتدة 

مستتتتتشتتفتتيتتات عتتلتتى غتترار األغتتواط 

والجلفة، ولف  إلى أن هذا االستتقترار 

راجتع لتلتتعتودة لتالمتتتتثتال إلجتتراءات 

تتتتتطتتتتبتتتتيتتتتق التتتتحتتتتجتتتتر الصتتتتحتتتتي 

والبروتوكتوالت الصتحتيتة والتتتي ال 

ينبغي على المواطنين أن يستتتهتتتروا 

بتتهتتا متتن أجتتل التتختتروج متتن هتتذه 

 التتتتتتوضتتتتتتعتتتتتتيتتتتتتة الصتتتتتتحتتتتتتيتتتتتتة.

ونبه المتحدث إلى ضترورة االلتتتزام 

بالتلقيح والستيتمتا أن هتنتاك تتراجتعتا 

ملحوظا فتي عتدد التمتلتقتحتيتن ختالل 

األيام األخيرة، إذ أن هناك الكثير متن 

المواطتنتيتن التمتستجتلتيتن لتم يتتتنتقتلتوا 

لوحدات التلقيح، في حين أن الستبتيتل 

التتوحتتيتتد لتتلتتختتروج متتن األزمتتة هتتو 

بتالتمتئتة متن  71أو  61الوصول إلى 

المعنيين بالتتتلتقتيتح متع نتهتايتة الستنتة 

 الجارية. 

تتجتاوزنتا مترحتلتة “ بوطتالتب حتمتزة 

التوعية وينبغي االستتتعتداد لتلتمتوجتة 

 ”التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

ومن جهته، أكد الطبيب المختص فتي 

” الشروق” األشعة، بوطالب حمزة، لـ

على أن المتالحتإتة التمتيتدانتيتة عتلتى 

مستوى الفحص باألشتعتة تشتيتر إلتى 

دخول المتنتحتنتى التتتنتازلتي لتلتمتوجتة 

الثالثة بعد الوصول إلتى التذروة متنتذ 

أيام في عدة واليات، فتي حتيتن يترى 

بأن المستشفيات ال تزال تشهد ضغطا 

فتتتي التتتحتتتاالت التتتتتتتي تستتتتتتتدعتتتي 

األوكسجين ويمكن أن تتنتختفت  متع 

 األيتتام التتمتتقتتبتتلتتة، يتتقتتول التتمتتختتتتتص .

وشتتتدد بتتتوطتتتالتتتب عتتتلتتتى ضتتترورة 

االستعداد لتلتمتوجتة الترابتعتة، قتائتال: 

تجاوزنا مرحلة التوعية بختصتوص “ 

التباعد ولتبتس التكتمتامتة، ألنتهتا أمتر 

مفروغ منه، لتكتن ا ن وتتفتاديتا لتمتا 

حصل في الموجة الثالثة التتتي كتانت  

جد صعبة، ينبغي أن تستتتعتد التدولتة 

وتتتهتتيتتإل كتتل اإلمتتكتتانتتيتتات التتختتاصتتة 

، مشتتيتترا إلتتى ” بتتمتتكتتافتتحتتة األوبتتئتتة

ضرورة توفير مولدات األوكسيتجتيتن 

في كل مستشفتى وتتحتضتيتر وحتدات 

خاصة في مكتافتحتة األوبتئتة لتتتقتلتيتل 

 الضغط عن المستشفيات. 

وإلى ذل ، قال الطبيب المختتص فتي 

األمرا  الصدرية، طايلتب متحتمتد، 

بتتتأن ”  الشتتتروق” فتتتي تصتتتريتتتح لـتتت

الشتتتهتتتادات التتتمتتتيتتتدانتتتيتتتة لتتتألطتتتبتتتاء 

المختصين في المستشفيات والعيادات 

التتختتاصتتة وحتتتتتى متتراكتتز التتفتتحتتص 

باألشعة ومخابر التحاليتل تشتيتر إلتى 

انتختفتا  واستتتتقترار عتدد التحتتاالت 

المصابة بكورونا فتي عتدة واليتات، 

منها البويرة التي بلتغت  التذروة متنتذ 

عشرة أيام وتشهتد تتنتاقصتا فتي عتدد 

حتتاالت التتفتتحتتص، فتتي حتتيتتن تتتبتتقتتى 

الحاالت االستشفائية ختطتيترة وغتيتر 

 مستقرة ألنها تتطلب وقتا لالستشفاء. 

وأفتتاد طتتايتتلتتب بتتأن واليتتات التتوستتط 

وبعت  التواليتات التجتنتوبتيتة بتلتغت  

الذروة منذ أسبوع وتشتهتد استتتقترارا 

في التحتاالت، فتيتمتا تشتيتر شتهتادات 

التتزمتتالء متتن واليتتات الشتترق عتتلتتى 

غرار قسنطينة جيتجتل ستكتيتكتدة إلتى 

أنها لم تتبتلتل التذروة بتعتد، فتي حتيتن 

وصل  واليات الغرب مثتل وهتران، 

ستتيتتدي بتتلتتعتتبتتاس، تتتلتتمتتستتان لتتلتتذروة 

متأخرة بالنسبتة لتلتوستط، وتتوقتع أن 

تشتتهتتد انتتختتفتتا  عتتدد التتحتتاالت فتتي 

 غضون أسبوع على أقصى حد. 

ونتتب تته التتتمتتختتتتتص فتتي األمتتترا  

الصتتدريتتة إلتتى ضتترورة االحتتتتتيتتاط 

واالستعداد لتلتمتوجتة الترابتعتة والتتتي 

متع  -حسب التقارير العلمتيتة -ستكون

شهر نوفمبر وستتزامن متع التدختول 

االجتماعي والتجتامتعتي والتمتدرستي، 

مشيرا إلى أن الموجة التثتالتثتة كتانت  

صعبة جتدا وارتتفتعت  فتيتهتا حتاالت 

الوفيات اليومية بشكل ملتحتوظ حتتتى 

في المستشفيات الصغيرة التي كتانت  

وفيات يوميا وأغلبتهتم متن  01تسجل 

 الشباب...

 إلهام بوثلجي
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متتختتا  اجتتتتتمتتاعتتي" كتتبتتيتتر تشتتهتتده 

الجزائر هذه األيام، بستبتب االرتتفتاع 

القياسي في نستبتة التبتطتالتة وتتدهتور 

القدرة الشرائية للجزائتريتيتن، بستبتب 

الّضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها 

البالد وانعكاسات وباء كورونتا التذي 

 اجتاح العالم بأسره...

 كورونا يعّمق جراح االقتصاد

عبّرت حكومة الجزائر م خترا،، عتن 

مخاوفها من تداعيات البطالة وتراجع 

التقتتدرة الشترائتتيتتة لتلتتجتتزائتتريتيتتن فتتي 

البالد، بسبب التإتروف االقتتتصتاديتة 

الصعتبتة واالستتتثتنتائتيتة التتتي زادت 

حتتدتتتهتتا جتتائتتحتتة فتتيتتروس كتتورونتتا 

 وتداعياتها.

وحستتب األرقتتام التتتتتي كشتتف عتتنتتهتتا 

وزير التعتمتل والتتتشتغتيتل والضتمتان 

االجتماعي، الهاشمي جعبوب، ختالل 

جتتلتتستتة مستتاءلتتة التتنتتواب لتتبتتعتت  

الوزراء، فىن عدد انتداب التعتاطتلتيتن 

فتي  10عن العمل شهد تراجعا، بنسبة 

متتقتتارنتتة بستتنتتة  4141التتمتتئتتة عتتام 

، ووصتتف الستتنتتة التتمتتاضتتيتتة 4109

بـ"االستثنائتيتة" بستبتب تتفتشتي وبتاء 

 كورونا.

وذكتتتر أيضتتتا، أن نشتتتاط التتتوكتتتالتتتة 

الحكومية للتتتشتغتيتل عترف تتراجتعتا، 

ملحتوظتا، فتي عتدد عترو  التعتمتل 

بتالتمتئتة عتام  11بنسبة تقتدر بتنتحتو 

ألتفتا،  417، بحيث تراجع متن 4141

آالف عتر   116إلتى  4109عام 

 4141عام 

وأقّر وزيتر التتتشتغتيتل بتثتقتل حتركتة 

التتوظتيتف فتي التقتطتاع التحتكتومتي، 

بخاصة ما يتعتلتق بـت"إدمتاج التعتمتال 

التتمتت قتتتتتيتتن"، ورجتتع ذلتت  إلتتى عتتدم 

تحريتر التمتنتاصتب التمتجتمتدة وعتدم 

تحديتد التمتنتاصتب التمتالتيتة التواجتب 

إنشتتا هتتا وعتتدم متتالءمتتة متت هتتالت 

بتتعتت  التتمتتعتتنتتيتتيتتن متتع التتمتتنتتاصتتب 

المتوفرة، فضال، عن تستجتيتل فتائت  

في العنصر البشري ببع  التهتيتئتات 

 واإلدارات.

وفي تعليقه علتى هتذه األرقتام يتقتول 

الخبير االقتصادي عبد القادر بريش، 

عتربتي:  TRTفي تصريح ختاص لـت

"إن جائحتة كتورونتا عتّمتقت  جتراح 

االقتتتتتصتتاد التتجتتزائتتري التتذي يشتتهتتد 

في المئة مع عجز  4,5انكماشا، بنسبة 

 كبير في الميزانية."

ويشتتيتتر بتتريتتش إلتتى التتدراستتة التتتتتي 

أجراها المجلس الوطني االقتتتصتادي 

واالجتماعي، إذ تتكتشتف أن جتائتحتة 

 011كورونا تسبب  في فقدان ما بين 

 ألف وظيفة. 051ألف و

 تدنّي القدرة الشرائية

وتضاف هذه األزمتة إلتى أخترى ال 

تقّل حدة عنها، إذ أقّر وزير التتتجتارة 

التتجتتزائتتري كتتمتتال رزيتتق فتتي نتتدوة 

صحافية عقدها علتى هتامتش جتلتستة 

لمستاءلتة التنتواب لتبتعت  التوزراء، 

بتراجع القدرة الشرائية للتجتزائتريتيتن 

بسبب انزالق قيمة الدينار الجزائتري 

فتتي األشتتهتتر األختتيتترة إلتتى أدنتتى 

 مستوياته مقابل العمالت األجنبية.

ويعادل سعر صرف العملة التمتحتلتيتة 

أمام الدوالر األمريكي على مستتتوى 

دينارا،، وهتو رقتم  048بن  الجزائر 

يتناق  مع تتوقتعتات بتنت  التجتزائتر 

التي وردت في قانون الموازنة للسنتة 

المالية التمتاضتيتة، إذ تتوقتع التقتانتون 

 دينارا،... 015بلوغه عتبة 

ويندرج هذا التوجه في سياق محاولة 

الجهاز التنفيذي تتوفتيتر كتتتلتة نتقتديتة 

لمواجهة أزمة السيولة التي تتعتصتف 

بالبنوك ومراكز البريتد، ولتتتعتويت  

العجز المسجل في قتانتون التمتوازنتة 

، الذي بلل مستوى قياسيا، 4140لسنة 

مليار دوالر، وهتو الترقتم  44بمقدار 

التتذي وصتتفتته التتختتبتتيتتر االقتتتتتصتتادي 

الجزائري عبد القادر بريش بـ"الكبير 

 جدا،"

وألتتقتتى قتترار ختتفتت  قتتيتتمتتة التتعتتمتتلتتة 

المحلية بخمسة في المئة بإالله علتى 

حياة الجزائرييتن، إذ شتهتد متختتتلتف 

المواّد االستهالكية ارتفاعا، كبيرا فتي 

األستتعتتار، ومتتن بتتيتتن أهتتم التتمتتواد 

االستتتهتتالكتيتتة التتتتي مّستتتتهتا التزيتتادة 

العجائتن والتزيت  والتفتواكته التجتافتة 

وحتى اللحوم البيضاء، وبّرر بتعت  

التجار الزيادة المفاجئة فتي األستعتار 

 بانهيار قيمة العملة المحلية.

وفي تعليقه على هتذا التوضتع يتقتول 

العضو البارز في المنإمة الجزائرية 

لحماية المستتتهتلت  فتادي تتمتيتم، فتي 

عربي، إنه مع بدايتة  TRTتصريح لـ

شتتهتتد التتكتتثتتيتتر متتن األستتعتتار  4140

ارتتتفتتاعتتا، قتتيتتاستتيتتا،، وهتتذا نتتاتتتج عتتن 

انخفا  قيمة التديتنتار وعتن بتعت  

الزيادات التتتي مّست  الصتنتاعتيتيتن، 

واستدّل المتحدث بالزيادة التي مّست  

 01سعر الستكتر إذ بتلتغت  نستبتتتهتا 

 بالمئة بالنسبة إلى الصناعيين...

 ربيعة خريص
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حسم عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية 

الوطنيتة، بشتكتل نتهتائتي، فتي متلتف 

توظيف األساتذة، حيث أعلن رستمتيتا 

عتتن تتتأجتتيتتل تتتنتتإتتيتتمتتهتتا فتتي التتوقتت  

الراهن، بسبب تأزم الوضع الصحي، 

وعتتلتتيتته، فتتقتتد تتتقتترر التتلتتجتتوء إلتتى 

االستغالل العقالني لألساتذة خريجتي 

التتمتتدارس التتعتتلتتيتتا، متتع االستتتتتنتتجتتاد 

باألساتذة المتعاقديتن والتمتستتتختلتفتيتن 

بتعيينهم بعقود م قتة، لضمان دختول 

مدرسي ناجح وتجنب مواجهة أقستام 

تربوية دون تأطير تربوي، في حتيتن 

رافع  جمعية أولياء التتتالمتيتذ ألجتل 

اإلبقاء على الدخول في متوعتده دون 

 تأجيل.

قال أحمد خالد، رئيس جمعيتة أولتيتاء 

، ” الشتروق”  التالميذ، في تصريح لـت

نقال عن وزير التربية الوطنية ختالل 

جلسة عمل برمج  السب ، بتأنته قتد 

فصل بصفة نهائية في ملف تتوظتيتف 

، إذ أعتلتن 4140األساتذة بعنوان سنة

عن تتأجتيتل إجتراء مستابتقتة وطتنتيتة 

للتوظيف الخارجي لاللتتحتاق بترتتبتة 

أستاذ فتي أحتد األطتوار التتتعتلتيتمتيتة 

الثالثة، بسبب تأزم الوضتع الصتحتي 

بتتبتتالدنتتا، التتذي يتتقتتتتتضتتي ضتترورة 

التريث مع إلغاء كافة النشاطات ذات 

التتتتتتتتتجتتتتمتتتتعتتتتات 

الكبيرة للمحافإة 

عتتلتتى األرواح، 

باستثناء األعمال 

المستعتجتلتة جتدا 

والتي ال تحتتتمتل 

 التأجيل.

ونقتل التمتست ول 

األول عتتتتتتتتتن 

جمعية أولياء التتتالمتيتذ عتن التوزيتر 

بلعابد، بأنه قد تقترر اعتتتمتاد آلتيتتتيتن 

اثنتين لتغطية الشغور التبتيتداغتوجتي، 

قتتبتتيتتل التتدختتول التتمتتدرستتي لتتلتتمتتوستتم 

الدراسي القادم، وتتمثل ا لية األولتى 

في اللجوء إلى االستتغتالل التعتقتالنتي 

لألساتذة خريجي المدارس العلتيتا فتي 

مختلف التختصتصتات والتمتستتتويتات 

أو بالنسبة لدفعات  4140سواء لدفعة 

سابقة، خاصة في الوق  التذي تتلتقت  

الوزارة الوصية تعلتيتمتات حتكتومتيتة 

تحثها على أهمية طي ملف المتدارس 

 العليا.

وأكد محدثنا أن التوزارة ستتتلتجتأ فتي 

ا لية الثانية إلى االستعانتة بتختدمتات 

األساتذة المستخلتفتيتن والتمتتتعتاقتديتن، 

 لتعيينهم بعقود م قتة قابلة للتجديد.

وبخصوص ملف تتوظتيتف األستاتتذة 

خارج الوالية، أوضح أحمد خالد بتأن 

الوزير وخالل نفس التلتقتاء، قتد شتدد 

على أهمية االبتعاد عن هذا النمط من 

التوظيف قدر المستطتاع، وفتي حتال 

إذا تم اللجوء إلتيته ال بتد متن فتر  

شروط صارمة والعمل بجتديتة عتلتى 

تأمين ظروف اجتماعية ومهنية عالية 

للمعنيين، لتفادي تكرار سيناريو برج 

 باجي مختار.

وفتتيتتمتتا يتتتتتعتتلتتق بتتمتتوعتتد التتدختتول 

المدرسي، رافع محدثنا ألجل اإلبتقتاء 

سبتمتبتر التمتقتبتل كتتتاريتخ  7على الـ 

للدخول دون تأجتيتل، شتريتطتة إلتزام 

الم طرين بضرورة التطبيق الصارم 

للبتروتتوكتول الصتحتي لتلتوقتايتة متن 

 فيروس كورونا المستجد.

وأشار محدثنا فتي ذات الستيتاق بتأن 

هتتيتتئتتتتته قتتد التتتتتزمتت  أمتتام التتوزيتتر 

باالنخراط في المتبتادرة التتتضتامتنتيتة 

لمواجهة الوباء في الوسط المدرستي، 

عتن طتريتتق التتمتستتاهتتمتة فتي اقتتتتنتتاء 

مختلف مستتلتزمتات التتتعتقتيتم لتفتائتدة 

التمتت ستستتات التتتتربتتويتة، إلتى جتانتتب 

التتتتتمتتتتتشتتتتتاركتتتتتة فتتتتتي حتتتتتمتتتتتالت 

وجمع التتبترعتات متع  المدارس تعقيم

تنإيم حملة وطنية لتحسيس األولتيتاء 

بضرورة التتوجته بتقتوة إلتى متراكتز 

التلقيح لتلقي التتتطتعتيتم قتبتل التدختول 

 المقبل.

وفي سياق مغاير، أكتد متحتدثتنتا بتأن 

الهيئة قد طرح  على التوزيتر متلتف 

إعادة توجيه تالميذ التطتور التثتانتوي 

من خالل إعادة توجيه تالمتيتذ الستنتة 

األولى ثانوي المنتقلتيتن إلتى التثتانتيتة 

ثانوي وكذا المنتقلين من الثتانتيتة إلتى 

الثالثة، مع ضرورة فتح باب الطعون 

شهر سبتمبر القادم، لتمكين التتتالمتيتذ 

من الطعن في الرغبات التتي وجتهتوا 

إليهتا، فتيتمتا طتالتب أيضتا بضترورة 

إعادة إدماج تالميذ األولتى والتثتانتيتة 

ثانوي لتجنب طتردهتم إلتى الشتارع، 

أين سيتقتعتون لتمتحتالتة فتي مستتتنتقتع 

 اإلجرام .

 نشيدة قوادري
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قررت الجزائر "تتلتقتيتح كتل أستاتتذة 

قتتطتتاع التتتتتربتتيتتة والتتتتتعتتلتتيتتم التتعتتالتتي 

والتكوين المهني وطلبة الجامعة قتبتل 

الدخول المدرسي والجامتعتي"، وفتق 

متتتا 

أعلن في بيان لمجلس الوزراء األحد. 

كما أمر رئيتس التوزراء "بتتتختفتيتف 

التتحتتجتتر الصتتحتتي بتتفتتتتتح الشتتواطتتإل 

وأماكن الترفيه، فتي حتالتة استتتمترار 

التراجع في عدد اإلصابات". وتهدف 

متتلتتيتتون  11التتجتتزائتتر إلتتى تتتطتتعتتيتتم 

مواطن في غضون ثالثتة أشتهتر فتي 

سبتاق متع التزمتن كتمتا بتقتيتة التدول 

 لكسب رهان المناعة الجماعية.

أفاد بيان لمجلس الوزراء التجتزائتري 

انعقد األحد أنه تقرر تلقيح كل أساتتذة 

التتجتتامتتعتتات والتتمتتدارس والتتتتتدريتتب 

المهني وكذل  طالب الجامعتات قتبتل 

فتيتروس  انطالق العام الدراستي ضتد

كورونا، مع تخفيف إجراءات الحجتر 

 الصحي.

وقال البيان إن الرئيس عتبتد التمتجتيتد 

تبون أمر بـ"تلقيح كل أستاتتذة قتطتاع 

التربية والتتعتلتيتم التعتالتي والتتتكتويتن 

المهني وطلبة الجامعة قتبتل التدختول 

 المدرسي والجامعي".

كما أمر رئيتس التوزراء "بتتتختفتيتف 

التتحتتجتتر الصتتحتتي بتتفتتتتتح الشتتواطتتإل 

وأماكن الترفيه، فتي حتالتة استتتمترار 

التتتتتراجتتع فتتي عتتدد اإلصتتابتتات، متتع 

اإلبتقتاء عتتلتى اإلجتتراءات الصتارمتتة 

 للوقاية".

كتتمتتا قتترر متتجتتلتتس التتوزراء "فتتتتتح 

رحتتالت جتتديتتدة نتتحتتو التتوجتتهتتات 

 المفتوحة وأخرى نحو دول جديدة".

وأعادت الجزائر في حزيترانييتونتيتو 

فتتتتتح حتتدودهتتا جتتزئتتيتتا بتتاستتتتتئتتنتتافتتهتتا 

التترحتتالت التتجتتويتتة بتتيتتن التتجتتزائتتر 

شهترا متن  05العاصمة وباريس بعد 

 .09-إغالقها بسبب جائحة كوفيد

وبدأت األحد عتمتلتيتة تتلتقتيتح أستاتتذة 

التتمتتدارس عتتلتتى أن تستتتتتمتتر حتتتتتى 

أيلوليسبتمبتر 40الدخول المقرر بين 

تشتريتن األولي 1للدخول المدرسي و

 أكتوبر للدخول الجامعي.

وبحسب وزير الصحة عبد الرحتمتان 

بن بوزيد، فىنه تم تلقيح ستة متاليتيتن 

جزائري بين جرعة وجرعتين، كتمتا 

جاء في تصريح صتحتافتي التجتمتعتة، 

متلتيتون  11مشيرا إلى هدف تتلتقتيتح 

 أشهر. 1مواطن خالل 

 09-وتراجع عدد اإلصابات بتكتوفتيتد

في الجزائر خالل األسبوع التمتاضتي 

بعد تسجيل موجة ثالثة، طغى عتلتيتهتا 

متحور "دلتتتا" متا استتتدعتى فتر  

حجر جزئي متن التثتامتنتة مستاء إلتى 

 السادسة صباحا.

وبلل عدد اإلصتابتات التمتستجتلتة فتي 

 5114حالة منهتا  090581الجزائر 

ف يات، وفق األرقام الرسمية المعلتنتة  و 

 األحد.

0/92190208 

فيروس كورونا: الجزائر تقرر تلقيح أساتذة قطا  
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اقترح وزير العدل إضافة مادة تنص علتى قتائتمتة وطتنتيتة 

خاصة باألشخاص والكيانات اإلرهابتيتة وإدراج حتركتتتي 

 الماك واألشخاص المرتبطين بمها في قوائم اإلرهاب.

استمع  لجنة الش ون ن القانتونتيتة واإلداريتة والتحتريتات 

برئاسة محمد عزيز إلى وزير العدل حتافتا األختتتام عتبتد 

الرشيد طبي الذي أعلن أمام نواب اللجنة عتن إدراج متادة 

تنتص عتلتى إنشتاء قتائتمتة وطتنتيتة ختاصتة  01مكرر 87

باألشخاص والكيانات اإلرهابية.ويدرج فتيتهتا أشتختاص أ 

وكيانات محل تحريات أولية أو متابعة جزائية أو أصدرت 

 ضدها أحكام أو قرارات باإلدانة...

تتحتدد ا ثتار  04متكترر 87كما أشار إلتى إدراج التمتادة 

القانونية المترتبة على إدراج القائتمتة التوطتنتيتة لتإلرهتاب 

مشيرا إلى أنها تعتمد معايير على؟ أساس دراسات معتمتقتة 

 ودقيقة.

وجاء التمتشتروع أيضتا بتاقتتتراح تتعتديتل وتتتتمتيتم قتانتون 

متكترر بتىدراج  78العقوبات عن طتريتق تتعتديتل التمتادة 

السعي بأي وسيلة للوصول إلى السلتطتة أو تتغتيتيتر نتإتام 

الحكم بغير الوسائل الدستورية كتجتريتمتة بتعتاقتب عتلتيتهتا 

 القانون.

الى جانب ذل  قدم وزيتر التعتدل مشتروع التقتانتون التذي 

التذي يتتتمتم األمتر  40/00يتضمن الموافقة عتلتى األمتر 

والمتضمن ىقانون اإلجتراءات التجتزائتيتة حتيتث  66/056

أوضح بان هذا األمر يعزز الجهات القضائية المتخصصتة 

بقطب جزائي متخصص في مكافحتة التجترائتم التمتتتصتلتة 

بتكنولوجيات االعالم واالتصال وذل  إثر بروز نوع جديد 

من االجرام يستهتدف أستاستا مت ستستات التدولتة والتحتيتاة 

 الخاصة لألشخاص حسبما جاء في بيان الوزارة.

 أحمد حمداني

8/98290208 
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بتشكيل لجنة وزارية مشفتفركفة مفن أجفل  الحكومة أمرت

تحديد القيمة الحقيقية لعقارات المواطنفيفن، حفتفى تفنفهفي 

إشكالية فرض الضريبة على الثروة التي طال أمفدهفا مفن 

 دون أن تجّسد واقعيا.

وأكدت ذات الجهة التنفيذية، بموجب مشروع قانون المالية 

، على أهمية توكيتل اإلدارة التجتبتائتيتة متهتمتة 4144لسنة 

تحديد القيمة الحقيقة للعقارات المرشح مالكها إلتى فتر  

الضريبة على الثروة، باالستناد إلى المنطقة المتشتيتد فتيتهتا 

تقّدر العقارات مهما كان  طبيعتها حستب “ المبنى، وقال  

قيمتها التجارية الحقيقية المحددة وفق األسعار التمترجتعتيتة 

، حيث تنص األحكام ستاريتة ” التي تحددها اإلدارة الجبائية

متن قتانتون الضترائتب التمتبتاشترة  480المفعتول لتلتمتادة 

والرسوم المماثلة، على أن تحديد سعر العقارات يتتتم وفتق 

القيمة التجارية الحقيقة المصرح بها بعنوان الضريبة على 

الثروة، وذل  من خالل لجنة وزارية مشتركة تتتكتون متن 

ممثلي مصتالتح وزارة التداختلتيتة والتجتمتاعتات التمتحتلتيتة 

ونإيراتها للمالية والسكن، وبسبب عدم تشكيل هذه اللجنة، 

الستحالة تحديد القيم التتجتاريتة التحتقتيتقتيتة لتكتل نتوع متن 

األموال العقارية بالنسبة لكتل متنتطتقتة، عتلتمتا أن التقتيتمتة 

تختلف من منطقة إلتى أخترى ومتن حتي  ختر، وقتد تتم 

تكليف اإلدارة الجبائية بمتهتمتة تتحتديتد التقتيتمتة التحتقتيتقتيتة 

للعقارات، وذل  بالرجوع إلى التسعيرة المرجعية المحتددة 

من طرف مصالحها، حيث يتم تحديد القيمة التتجتاريتة متن 

طرف ذات المصالح أثناء حقوق التسجيل وفائ  التقتيتمتة 

الناتج عن التنازل عن العقارات الخاضعة للضريتبتة عتلتى 

 الدخل اإلجمالي.

من قتانتون  480وعلى إثر ذل ، تقرر تعديل أحكام المادة 

الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، التتتي تتنتص عتلتى 

إلغاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلتفتة بتتتحتديتد التقتيتمتة 

التجارية، اإلعفاء من الرسم على النشاط التمتهتنتي لتفتائتدة 

 الشباب أصحاب المشاريع االستثمارية وكذا الحرفيين.

لكل صاحب  ”IRG“إعفاء دائم من دفع 

 مستثمرة فالحية تقّل عن هكتارين

ستمّكن الحكومة، الفالحين التمتستتتثتمتريتن 

فتتي التتمتتجتتال، متتن اإلعتتفتتاء التتدائتتم متتن 

الضريبة على الدخل اإلجمالي لتلتمتداختيتل 

الناتتجتة عتن زراعتة التحتبتوب والتبتقتول 

الجافة والتمور، وتل  األنشطة التمتتتعتلتقتة 

بالحليب الطازج الموجه لالستهالك عتلتى 

حالته، وكذا مداخيل المستثمرات التواقتعتة 

في الجنوب أو في الهضاب العليا، والتتتي 

تقّل أو تساوي مساحتها عن التهتكتتتاريتن، 

فيتمتا تتقتّل عتن نصتف هتكتتتار بتالتنتستبتة 

للمستثمرات التواقتعتة فتي متنتاطتق أخترى، فتيتمتا قتررت 

اإلعفاء من الضريبة علتى التدختل اإلجتمتالتي لتمتدة عشتر 

سنوات، المداخيل الناتجة عن األنشطة الفالحية لألراضتي 

 المستثمرة حديثا، وتل  المتواجدة في المناطق الجبلية...

مفاليفيفن  /مفن كفل راتفب ال يفتفعفد   IRGاإلعفاء من 

 ألف دينار 5/وتخفيضه للذي يقّل عن 

حّددت الحكومة الفئات العمالية التي ستستتتفتيتد متن إعتفتاء 

كلي أو تخفي  في الضريبة علتى األربتاح متن التمترتتب 

ألتفتا أو  ٢١الشهري، حيث ال يمكن أن يقّل التخفي  عن 

ألف دينار في السنة، ليتراوح بين ألف وألف  ٢١يزيد عن 

وخمسائة دينار شهريا، فيما يستفتيتد متن إعتفتاء كتلتي متن 

الضريبة سالفة الذكر، المداخيل التي ال تتعدى ثالثين ألتف 

دينار، وتستفيد من تخفي  ثاٍن إضتافتي لتلتمتداختيتل التتتي 

 تفوق ثالثين ألف وتقّل عن خمسة وثالثين ألف دينار...

 دينار 422إلى  52رفع قيمة الوجبة الغذائية لألجراء من 

تقرر مراجعة االمتيازات العينية التي يستفيد منها التعتمتال 

األجراء المتعلقة بالتوجتبتة التغتذائتيتة، ورفتع قتيتمتتتهتا متن 

خمسين إلى أربعمائة دينار، اعتبتارا متن الستنتة التقتادمتة، 

وبررت الحكومة قرارها هذا، بعدم تحيين هذه القيمتة متنتذ 

 .0999أزيد من عشرين سنة، أي منذ عام 

 حبيبة محمودي

8/98290208 
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كتلتم جتنتوب  85أطلق  من بلدية منعة الواقعة علتى بتعتد 

مدينة باتنة وألول مرة بالوالية تجتربتة نتمتوذجتيتة متحتلتيتا 

لصيغة اإليتواء لتدى الستاكتن عتلتى هتامتش إحتيتاء التيتوم 

ستبتتتمتبتر متن كتل ستنتة   47العالمي للسياحة المصادف ل

حسبما علم اليوم األحد من متديتريتة الستيتاحتة والصتنتاعتة 

 التقليدية و العمل العائلي.

وأوضح في هذا السياق مدير القطاع نورالدين بونافع لوأج 

أن المسكن النموذجي المقترح يتتتواجتد بتالتدشترة التقتديتمتة 

وحإي بزيارة ميدانية لمحتتترفتي التقتطتاع متنتهتم متمتثتلتي 

وكاالت ونوادي وجمعيات سياحية على أن تتنتتتقتل لتجتنتة 

مختصة لمعاينته األسبتوع التمتقتبتل قصتد متنتح الترخصتة 

 لصاحبه لالنطالق رسميا في النشاط.

منازل أخرى مقتترحتة  6و توجد حاليا وفق ذات المس ول 

لهذا الغر  يرغب أصحتابتهتا فتي إدراجتهتا ضتمتن هتذه 

الفتتتا التى   الصيغة وتحويلها الى إقامات الستقبال السياح،

أن هذه المبادرة التتتي تتلتقتى إقتبتاال لتدى متواطتنتي عتديتد 

المناطق عبر الوالية ستساهم في إنعا  السياحة التداختلتيتة 

 وتطويرها.

وستشمل العملية في برنامج مستقبلي يضيف بونافع قتريتة 

ورقة الكائنة ببلدية تيغرغار المتاخمة لوالية بسكرة حتيتث 

يوجد بع  المواطنين الراغبين في تحويل مساكتنتهتم إلتى 

م سسات إيواء تعمل بالشروط القانتونتيتة وفتق التمتنتشتور 

الوزاري المشترك بتيتن وزارتتي التداختلتيتة والتجتمتاعتات 

المحلية و التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية و 

 العمل العائلي.

وبخصوص المنزل النموذجي التمتقتتترح إلدراجته ضتمتن 

صيغة اإلقامة لدى الساكن فىنه يقع في قلب الدشرة القديمتة 

بمنعة ويتميز حسب عبد العالي مختتتا  رئتيتس مصتلتحتة 

السياحة بمديرية السياحة والصناعتة التتتقتلتيتديتة و التعتمتل 

العائلي بموقع استراتيجي حيث يطل عتلتى بستاتتيتن وادي 

 عبدي الشهير بهذه الجهة .

واشتهرت منذ سنوات الدشرة القديمة بتمتنتعتة التتتي يتعتود 

قرون، بتفتضتل ثتافستوث أو  01تاريخ بنائها إلى أكثر من 

عيد الربيع التي استطاع من خاللها شباب من هذه التبتلتديتة 

النائية إحياء التإاهرة الضاربة في تتاريتخ التجتهتة وأيضتا 

جلب االنتباه والتعريف بالنمط المتعتمتاري التمتحتلتي التذي 

 يميز الدشرة القديمة التي مازال  رغم قدمها صامدة .

ومتتكتتنتت  التتتتتإتتاهتترة 

التي تنإتم بتدايتة كتل 

ربيع من جلتب زوار 

متتن متتختتتتتلتتف أنتتحتتاء 

الوطن حيث تتختلتلتهتا 

جتتولتتة استتتتتكتتشتتافتتيتتة 

لتتتتبتتتتيتتتتوت التتتتدشتتتترة 

الحجرية المبنية وفتق 

التتطتتراز التتمتتعتتمتتاري 

المحلي التذي يتعتتتمتد 

علتى متواد طتبتيتعتيتة 

وكتتذا زيتتارة متتحتتيتتط 

هذا المعلم التتتاريتختي 

األثري ومن ذل  دار 

الشتتتيتتتخ أو زاويتتتتة 

ستتيتتدي بتتلتتعتتبتتاس بتتن 

 سيدي محمد األصغر المشيدة

ميالدي ومسجدها . وتعد الدشرة القديمة بمنعة  0661سنة 

التي يطلق عليها جوهرة األوراس وتعرف أيضا )ثيقليعث 

ن منعة ( من بين عديد المناطق السياحية بالتواليتة كتقترى 

ورقتتة )تتتيتتغتترغتتار( وثتتاقتتوستت  )بتتوزيتتنتتة( والتترحتتاوات 

)حيدوسة( وكذا الدشرة القديمة بىمدوكال التي تجلب إلتيتهتا 

الزوار على الرغم من افتقارها لمرافق االستقبال وستمكن 

صيغة اإليواء لدى الستاكتن حستب مصتالتح التقتطتاع متن 

 الترويج لوجهاتها .

0792/90208 

 إطالق تجربة نموذجية ببلدية منعة لصيغة اإليواء لد  الساكن
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 المجتمع

جتتهتتودهتتا، فتتي إطتتار التتعتتمتتل  "أفتتراح" وجتتهتت  جتتمتتعتتيتتة

التضامني مع العائالت المتضررة من الحرائق إلتى واليتة 

جيجل، بعد أن تيقنت  بتأن واليتة تتيتزي و وزو، حتقتقت  

االكتفاء الذاتي في ما يخص المساعدات المرتبطة بتالتغتذاء 

والدواء واللباس، بعد الهتبتة التتتضتامتنتيتة التتتي عترفتتتهتا. 

"رغتم وجتود  وحسب رئيسة الجمعية دليلة بولعراس، فىنه

عدد معتبر من الجمعيات الناشطة في المجال الخيري، إال 

ويإل المجتمع دائما بحاجتة إلتى   أن ذل  يبقى غير كاف،

 نشطاء في المجال التطوعي لمواجهة األزمات".

تشير رئيسة التجتمتعتيتة بتولتعتراس، فتي تصتريتح خصت  

"المساء"، على هامش القافلتة التتتضتامتنتيتة إلتى واليتة  به

"العمل الجمعوي لم يكن يوما من اهتماماتها"،  جيجل، بأن

الواقع حرفية متخصصتة فتي تصتمتيتم األزيتاء،   ألنها في

غير أن طبيعتها الخيرية التي تإهر في معامالتها اليومتيتة 

مع زبوناتها، واندفاعها الدائم للمساعدة، كالتكفل بتختيتاطتة 

مالبس العرائس بالمجان، دفعها إلى التتفتكتيتر فتي تتأطتيتر 

عتتمتتلتتهتتا، متتن ختتالل التتتتتأستتيتتس لتتجتتمتتعتتيتتة اختتتتتارت لتتهتتا 

"األفراح"، لتدخل الفرح على كل متن يتتتقترب إلتيتهتا  اسم

 طلبا للعون.

وحول األهداف المسطرة بعد تأطير نشاطها التختيتري فتي 

"األفراح"، أوضح  المتحدثة، بتأن التهتدف األول  جمعية

الذي سطرته من وراء التأسيس للجمتعتيتة، هتو التمتراهتنتة 

على تعزيز العمل التضامني في المجتمع، من خالل إعانتة 

الفئات الهشتة والتمتعتوزة، ونشتر ثتقتافتة التعتلتم والتتتعتلتيتم 

ومحاربة األمية بين أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن ستعتيتهتا 

إلتتى تتتحتتقتتيتتق هتتذه األهتتداف يتت ستتس لتتمتتجتتتتتمتتع متتتتتوازن 

 ومتماس ، عماده التضامن.

حول الطريقة التي اختارتهتا رئتيتستة التجتمتعتيتة لتتتحتويتل 

أهدافها إلى واقع ملمتوس، أشتارت إلتى أن األهتداف يتتتم 

تحقيقها، من خالل تسطيتر بترامتج متيتدانتيتة، تتتتمتثتل فتي 

ختترجتتات إلتتى التتمتتستتتتتشتتفتتيتتات ودور التتعتتجتتزة، وتتتقتتديتتم 

المساعدات للمحتاجيتن 

من باب التضامن. أمتا 

فيما يخص التعلم، فيتم 

ذلتت  متتن ختتالل فتتتتتح 

أبواب التجتمتعتيتة لتكتل 

راغتتب فتتي التتتتتعتتلتتم 

ومتتتحتتتتتتتاج لتتتلتتتدعتتتم 

المدرستي، الفتتتتتا فتي 

السياق، إلى أنها تتلقتى 

الدعم من المتحتستنتيتن، 

من خالل إطتالق نتداء 

طلب المساعدة في أي 

نشاط تعتزم القيتام بته، 

وحسبها، فتىن الشتعتب 

الجتزائتري يتثتبت  فتي كتل مترة تتحتدث أزمتة استتتعتداده 

"إن التعتمتل  للمساعدة والتطوع، مما يجعلنا نتقتر بتقتولتهتا:

 الجمعوي الخيري ناجح بفضل التفاف المواطنين حوله".

على صعيد آخر، أوضح  رئيسة الجمعية بتأنتهتا تستتتعتد، 

تزامنا والدخول االجتماعي، لتستطتيتر بترنتامتج تضتامتنتي 

لدعم العائالت الفقيرة والمعوزة، وتمكين أبنائهم من تحمل 

نفقات العودة إلى مقتاعتد التدراستة، ختاصتة أن تتداعتيتات 

أثرت على الجانب االقتصتادي لتعتدد متن  "كورونا" أزمة

 العائالت محدودة الدخل.

 رشيدة بالل 

/892190208 

 نجاح العمل الجمعوي الخيري راجع اللتفاف المواطنين حوله

 رئيسة جمعية "األفراح" دليلة بولعراس لـ"المساء":
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وددت  لو كتب  نصا حول عمل من أعتمتال األمتيتر عتبتد 

القادر في ما له عالقة بتخصصي التفتلتستفتة  ،بتقتراءة فتي 

تصوفه وروحانياته ،لكن ما  يحدث في بالدي  متن عتبتث 

برموز الجزائر وما تتعر  له من حمالت تشويه ممنهتج 

،وهي األمة التي حق لها أن تفاخر بتأبتطتالتهتا وعتلتمتاءهتا 

وساستها ،أمتة انتجتبت  يتوغترطتة واألمتيتر عتبتد التقتادر 

وأغسطين  وأفوالي  والعربي بتن متهتيتدي وحستيتبتة بتن 

بوعلي ال يكون تاريخها إال تتاريتختا مشترقتا   وهتذا  متا 

يدفعني اليوم لتقديم واحدة من الشهادات التتتاريتختيتة حتول 

عإمة ونبل وقيادة األمير عبد القادر متن قتبتل شتختصتيتة 

فرنسية هامة عرف  األمير عن قرب في الجتزائتر وأثتنتاء 

إقامة كتلتيتهتمتا بتبتالد الشتام وهتي شتختصتيتة التكتارديتنتال 

 الفيجري .

فكثيرة هي الشهادات واالعترافتات التتتي ختص بتهتا قتادة 

عسكريون من أمثال بيجو والمورسيتيتر األمتيتر بتوصتفته 

القائد العسكري المحن  والسياسي البعيد النإر التي تزخر 

بها العديد من الم لفات التي تناول  شختصتيتتته بتالتدراستة 

والبحث، كما كتان لتمتفتكتري فترنستا وشتعتراءهتا اهتتتمتام 

باألمير عبد القادر وبمتقتاومتتته بصتفتتته رمتزا لتلتمتقتاومتة 

الجزائرية ضد االحتالل الفرنسي المتكتمتل لتمتقتاومتة جتده 

 Arthurيوغرطة كما ذهب إلى ذل  الشتاعتر التفترنستي 

Rimbeau.أرثور ريمبو في قصيدته الشهيرة 

وهي قصيدة اعتبر فيها ريمبو األمير عبد التقتادر متكتمتال  

لمقاومة بطل نوميديا المغوار يوغرطىة الملت  التنتومتيتدي 

الذي حارب روما وشهد له العالم بالبتطتولتة والتدفتاع عتن 

وطنه، فاألمير في الجزائر النوميدية جاء لتيتوحتد الشتعتب 

الجزائري وليكمل معركتة ختاضتهتا جتده يتوغترطتة ضتد 

االحتتالل الترومتانتي وهتو التيتوم يتختو  متعتركتة ضتد 

 االحتالل الفرنسي.

وهو ما ذهب إليه ليون رو  عندما قال))عرب التجتزائتر 

سنة ـ4111هم النوميديون الذين حاربوا روما منذ حوالي 

]...[وعبد القادر هو يوغرطة.((.كما ال يفوتنتي أن أشتيتر 

إلى القصيدة التي خص بها الشاعر الفرنسي فيكتور هيغتو 

وهو أقل حماسة وتأثرا باألمير    châtimentsفي ديوانه 

عبد القادر ألنه كان ي من بالرسالة التتتحتضتيتريتة لتفترنستا 

االستتتتتعتتمتتاريتتة ووصتتف األمتتيتتر بتتالتتبتتربتتريتتة والتتبتتداوة 

والفضاضة وعند مقارنته بغريمه نابليون الثالث كان يميل 

إلى األمير أكثر ،كما حذر توكفيل السلطات الفرنستيتة متن 

األمير عبد القادر وإمكانية عودته  وقتدرتته عتلتى تتنتإتيتم 

 نفسه بالبالد العربية ومحاربة فرنسا من جديد.

هذه إشارات إلى شهادات معروفة عن مناقب األميتر عتبتد 

القادر أوردتها قبل حديثي عن صورة األمير عتبتد التقتادر 

كما قدمها الكاردينال الفيجري في خطابه التوجيهتي التذي 

التذي  0875ألقاه أثناء تدشين مصلحة جيش إفريقيا ستنتة 

 مهد له بقول لبيجو يقول فيه 

 بورتريه األمير القادر القادر بعيون الكاردينال الفيجري
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))لقد بذل  قصارى جهدي من أجل صرف اهتمتام بتالدي 

بغزو الجزائر، لكن صوتي لم يكن من القوة حتى يستطيتع 

إيقاف وثبة حيوية هي ربمتا متن عتمتل التقتدر(( واردفتهتا 

الفيجري بمقولة لالموريسيار ))إن العناية اإللهية تتعتيتنتنتا 

 لتمدين إفريقيا.((

وبدأ يبرر دينيا غزو الجزائر وفق عقيدة التعتنتايتة اإللتهتيتة 

التي ي من بها المسيحيون بقوله:) )هكذا تكلم هللا من خالل 

أنبياءه إلى التيتهتود التختاضتعتيتن تتحت  نتيتر متلتوك بتابتل 

المتغطرسين وهكذا تكلم هللا إلى األجناس اإلفريقية القديمة 

المكفنة منذ قرون في ظلمات البربريتة والتجتهتل. وبتنتفتس 

الطريقة النتشال شعبه من العبودية اختتتار جتيتشتا ـتجتيتش 

قتتور ، والتتطتتريتتقتتة نتتفتتستتهتتا إلعتتادة التتحتتيتتايتتة ألر  

Tertulien  وأر  األغسطينييتن والتعتديتد متن عتإتمتاء

 الرجال، لقد اختار جيشا، جيش فرنسا.

فال تندهشوا من اختيارات العناية اإللهية هتذه إلتى جتانتب 

 رسل الحقيقة، فىن رجال الحرب هم الذين يشركهم هللا 

بشكل أكثر جالء في عمله في العالم فيسند لألوائل مقاصتد 

رحمته وللثانيين أقدار عدله وكالهما مدعو لدفع نفس ثمتن 

 هذا الشرف الرفيع أال وهو دما هم.((

وقدم في هذا الخطاب تفاصيل دقيقة عن احتتالل التجتزائتر 

ومعركة سطاوالي وسقوط مدينة الجتزائتر وتتوقتيتع التداي 

حسين لمعاهدة االستسالم مستعرضا مختتلتف التمتقتاومتات 

التي واجه  االحتالل الفرنسي إلى أن وصتل إلتى كتيتف 

سقط بايل  وهران كما يسميه الواقع تتحت  ستيتادة األمتيتر 

عبد القادر وهنا يشير إلى ضراوة المعارك التتي ختاضتهتا 

األمير عبد القادر الذي اعترف له بنفوذه وسلطته على كل 

البالد التي بايعته وأحاطته بهالة من االحترام حتى أصتبتح 

أسطورة ويصفه بقوله))شاب متحمس ،فارس شجاع عالتم 

هتمتجتي   barbareشاعر بالقدر الذي يتمتكتن أن يتكتونته 

،مرابط قبيلة الهاشميين ،الذي أعلن الحترب التمتقتدستة ،ال 

يتأخر عن فتنة القبائل التي تحيط بهتم ،بتواستطتة متواهتب 

خارجية ،إنه يخفي أيضا تح  متإتاهتر التتتواضتع وحتب 

 الوطن والدين الطموح الذي يلتهمه.((

فالفيجري يعترف بخصال األمير عبد القادر التي جتعتلت  

منه قائدا وأميرا بايعه الناس عن قناعة واالمتثال ألوامتره 

وطاعته في جهاده ضد االحتتالل التفترنستي والتالفت  فتي 

خطاب الفيجري تركيزه على التختطتر التذي كتان يتمتثتلته 

األمير عبد القادر على االستعمار الفرنسي فهو قريب متن 

شعبه خارج من صلبه منتتصتر لتديتنته ،أصتلته التهتاشتمتي 

،جعله قرآنيا ،زاهدا ،محبا للفقراء نذر حياته لتلتدفتاع عتن 

وطنه الجزائر ودينه اإلسالم ،ويعترف له بتبتستط ستلتطتتته 

على إمارته وأنه سيد عليها ويخشتاه خصتومته ومتنتافستوه 

ويعتبتر عتمتلته أكتثتر متن تتأستيتس إمتبتراطتوريتة ،يتجتب 

إعطا ها شروط الحياة والدوام ،لقد عين علتى كتل قتبتيتلتة 

قائدا تستجيب له ،وأقام عدالة صارمة تسهتر عتلتى تتنتفتيتذ 

القوانين وقمع ومعاقبة اللصوصية ،ويعتترف لته بتىحتاللته 

للسلم والنإام محل الفوضى ،وص  عملتة وأنشتأ ختزيتنتة 

منتإمة ،من خالل اشتراكات حقوق البيعة ،كمتا اتتختذ لته 

عاصمة ومصنعا لألسلحة وتنبأ أن يكون  له جيش أي أقام 

دولة ستستقبل السفراء سيكون سفير المغرب واحدا منتهتم.

))هذا كله إنجاز عربي عمره ثالثة وعشرون ستنتة ،التذي 

عا  طفولته  من الصدقات وشبابه الذي أمضاه من عمتق 

الجبال تح  الخيمة الفقيرة لمرابط.كلما كان للعبقريتة قتوة 

كلما أصبح  األعمال واإلنجازات ستهتلتة ،عتنتدمتا يستانتد 

شعب بأسره رجال ،وعندما يبدو أنه ال يفكر وال يحب وال 

 يكره وال يعيش إال به.((

وكان الفيجري من المعترفين لألمير عبد القادر بتختطتطته 

الحربية التي أرغم  ديسميشيل لتوقيع هدنة معه ،فاألميتر 

خا  حرب ما سيسمى فيما بعد حرب التعتصتابتات التتتي 

أوقع  هزائم وخسائر فادحة في صفوف الجيش الفترنستي 

في بدايات الحرب مع جيش األمير إلى أن اهتدوا بالحتيتلتة 

والعتاد الحربي لفرنسا القرن التتاستع عشتر متكتنتتتهتم متن 

التفوق على جيش االمير :))لقد احتل السكان األهتالتي فتي 

جحافل ال تحصى القمم التي تتحكم في الممر الضيق ،إنهم 

يهاجموننا من هذه المرتتفتعتات ،جتيتشتنتا الصتغتيتر يترص 

صفوفه ويرد بطلقات نتاريتة عتلتى نتيتران التعترب ،لتكتن 

الموكب توقف عن السير وسائقو التعتربتات التمتفتزوعتون 

يوحلون عرباتهم في السبخات ،يريد جنودنا الدفاع عتنتهتم 

وإنقاذ الجرحى.(( متعتركتة التمتقتطتع كتانت  درستا قتاستيتا 

 للجيش الفرنسي لقنه إياه جنود األمير عبد القادر.

كما يشير الفيجري إلى عامل خارجي ساعد الفرنسيين في 

حمل األمير على إنهاء المقاومة واالستسالم وهتو ختذالن 

السلطان المغربي له وغدره به بعدما لجأ إلتيته لتنتصترتته، 

وخضع سلطان المغرب ألوامر فرنسا وأصبح األمير دون 

سند أمام الجيش الفرنسي المتطور بعتدتته وعتتتاده، ومتمتا 

يذكر أن الفيجري كان شاهدا علتى إنستانتيتة األمتيتر عتبتد 

القادر عند إنقاذه  الف المسيحيين من إبادة محققة عتنتدمتا 

كان مقيما بلبنان. وهكذا كما يقتول د يتمتقتريتطتس الترجتل 

الحكيم ينتمي لكل البلدان، والنفس العإيمة كل العالم سكتن 

 لها.

 لخضر مدبوح

2/92790208 
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وجتود فترق  أّكد الم ّرخ عمار محند عتامتر لـت"التمتستاء" 

كبير بين التاريخ والذاكرة، مضيفتا أّن التتتاريتخ هتو متادة 

علمية تهتتم بتالتوقتائتع التتتاريتختيتة والتمت رختون هتم أهتل 

االختصاص فيها. وقال إّن الحديث عن الذاكرة يقودنا إلتى 

عالم معقد جدا، ألّن هناك عتدة ذاكترات، فتهتنتاك التذاكترة 

فتي هتذا  الوطنية والذاكترة التمتحتلتيتة والتذاكترة التعتائتلتيتة.

السيتاق، قتال عتامتر إّن التمتواطتن التجتزائتري متن حتقته 

االستفسار عن التاريخ لكن هذا ال يعّد تاريتختا بتل ذاكترة، 

"حتيتنتمتا  مضيفا أن هناك خلطا بين االثنين، وتابتع متجتددا

تتتب أو  نطلب من الم ّرخين اتّخاذ موقف مع أو ضد متا كت

رح في الجرائد، وهو ما حدث م خرا في قضية األميتر  صت

عبد القادر، نرتكب خطأ جسيما، فمصطلح التختويتن لتيتس 

 في القاموس األكاديمي للم رخ".

وتأسف مدير قسم األنثروبولوجتيتا االجتتتمتاعتيتة لتلتتتاريتخ 

والذاكرة في المركز الوطني للبحوث في األنثتروبتولتوجتيتا 

لتطتغتيتان التذاكترة عتلتى  "كتراست " االجتماعية والثتقتافتيتة

التاريخ، مضيفتا أن كتل متن هتّب ودّب أصتبتح مت رختا. 

وأشار الم رخ إلى أن الضوابط العلمية التي يعتمد عتلتيتهتا 

الم رخ ال تخّص المواطتن التعتادي ولتيتس متجتبترا عتلتى 

احترامها، لينتقل إلى واقع تاريخنا اليوم الذي طغ  عتلتيته 

وهتتو متتا اعتتتتتبتتره متت ستتفتتا لتتلتتغتتايتتة  "التتختتيتتانتتة" صتتفتتة

إلى درجة كبتيترة، ويتبترز متعتضتلتة عتالقتتتنتا  "وخيم" بل

ودعا البتاحتث  بالماضي وكيفية تثمينه وهذه هي اإلشكالية.

في كراس  وهران إلتى تتثتمتيتن التذاكترة متن ختالل متنتح 

الوسائل لمختابتر التجتامتعتات ومتراكتز التبتحتث، وهتو متا 

سي دي الى تكوين جدي للم رخين، وكتذا فتتتح األرشتيتف 

كما دعا الدكتور إلى تشجيع طلبة التثتانتويتات  في الجزائر.

في االهتمتام بتالتعتلتوم االجتتتمتاعتيتة متثتل التتتاريتخ وعتلتم 

االجتماع واألنثروبولوجيا، م ّكدا وجود عدد شتحتيتح متن 

الم رخين والمختصين في العلوم االجتماعيتة والتفتالتستفتة 

 فراغ كبير في هذا المجال.  وغيرهم وهو ما نتج عنه

أن وظيفة التأريتخ أصتبتح متهتنتة  "المساء" واعتبر محّدث

متاحة للجميع، مقدما مثاال ببع  األشخاص الذين يّدعتون 

أنّهم م رخون ويستقبلون في القنوات الخاصة، وتمنح لهتم 

صفة أو لقب م رخ ويقوم بعضهم بتخوين قامة في تتاريتخ 

الجزائر، في حين أّن هتذه التقتنتوات نتادرا متا تستتتضتيتف 

وتتتمتتنتتى عتتامتتر لتتو تتتفتتتتتح  التتمتت رختتيتتن التتحتتقتتيتتقتتيتتيتتن.

أبوابها للم رخين باعتبار أنّها قناة مختتّصتة  "الذاكرة" قناة

في الذاكرة وأن يتحّدث فيها الم رخون عن كّل المواضتيتع 

بكّل أريحية، خاصة وأّن هناك اهتتتمتامتا كتبتيترا لتلتتتاريتخ 

الوطني القديم لكن هذا االهتتتمتام تتم تتوظتيتفته فتي بتعت  

الحاالت لقضايا معينة. وتطرق الدكتور إلى التدرس األّول 

في التاريخ وهو احترام السياق التاريخي لألحداث، مضيفا 

أّن من يتحّدثون عن األمير عتبتد التقتادر يتعتتتمتدون عتلتى 

"أين هي الجهة الشرقتيتة أو حتتتى  السياق الحالي، متسائال

الغربية، كنا نعيش وضعا متزريتا، وقتد قتاوم األمتيتر بتمتا 

استطاع، فما الجدوى من االتهامات واالبتعاد عتن الستيتاق 

التاريخي وعتن التعترف الستائتد آنتذاك فتي التمتفتاوضتات 

 واالتفاقيات".

"حينما نقرأ الرسائل التي كان يكتبها األمير  وأضاف قائال:

نفهم الوضع السائد في تل  الفترة، الناس لم يتقتر وا كتتتابتا 

أو مقاال عن األمير وتحّولوا إلى أصتحتاب االختتتصتاص، 

بالمقابل، اعتبر عتامتر أّن حتجتة  أين التواضع أرجوكم؟".

البع  في عدم فتح األرشتيتف، فتي إمتكتانتيتة عتدم تتقتبّتل 

الجزائريين فيما سيتم الكشف عنه، باطلة ال معنى لها، بتل 

قضية مفتعلة، حيث أنّه اشتغتل عتلتى األرشتيتف، كتمتا أّن 

 األرشيف مقنّن وال يفتح بطريقة عشوائية.

وقال، فتي هتذا الستيتاق، إن هتنتاك أرشتيتفتا ال يتفتتتح إالّ 

سنة من تسجيل الحادثة التاريخية المعيّنة، مشيرا  041 بعد

إلى أّن األرشيف لم يفتح ومع ذل  شهدنا فضائح لتم تتتتأت 

من م رخين بل من غتيترهتم، ألّن التمت ّرخ يتمتلت  ر يتة 

ومتوضتتوعتيتة لتتلتحتدث التتتتاريتختي. وأّكتتد  ” بتاردة”  هتادفتة

التتمتتتتتحتتّدث أن األرشتتيتتف حتتّق متتن التتحتتقتتوق فتتي التتدولتتة 

الجزائرية الديمقراطية، وبالتالي متن حتق التجتزائتري أن 

تفتح له أبواب األرشيف في إطار قانوني، فهنتاك أرشتيتف 

عادي وآخر معقّد والجزائر لها قانون في هذا الشأن إالّ أنّه 

 ال يطبّق.

وعاد عامر إلى الحديث عتن قضتيتة تتختويتن شتختصتيتات 

"ال يجب أن نخّون آباءنا وأمهاتنا، فاليتوم  وطنية، وقال إنّه

نبدأ باألمير ثم ننتقل إلى المقراني وعميرو  وبن مهتيتدي 

"التتتختويتن لتيتس بتمتصتطتلتحتا  وغيرهم"، مشيترا إلتى أنّ 

"إنّتنتا فتي  تاريخيا بل هو مصطلح ديماغوجتي". وأضتاف

التاريخ ال نتتّتهتم ا ختريتن بتالتختيتانتة متثتلتمتا يتحتدث فتي 

، معتبرا أّن المواطن البسيط يمكن لته أن يصتف ” السياسة

، مضتيتفتا ” من ختانتوا التقتضتيتة التجتزائتريتة بـت"التحتركتى

لكن أن يتّم تخوين األمتيتر عتبتد التقتادر ومصتالتي ”  بقوله:

 الحاج والرئيس بومدين فهذا غير مقبول البتة".

 لطيفة داريب 

2592590208 

فرق كبير بين التاريخ والذاكرة.. 

 والتخوين لي  مصطلحا تاريخيا

 0208، سبتمبر  81العدد 
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 عصير الكتب للنشر والتوزيع

التمويل التنمية تصدر عن صندوق النقد 

 الدولي

 58عدد 

 4140سبتمبر 

 0208، سبتمبر  81العدد 

، وهو أول فيلم وثائقي مطول تطرق ”أكتوبر بباريس“

من إخراج جاك بانيجال،  0960أكتوبر  07إلى مجازر 

بالعاصمة الفرنسية باريس تخليدا لضحايا هذه الجريمة 

االستعمارية التي ارتكب  في حق الجزائريين ابان حرب 

 التحرير، حسب ما نقلته وكالة األنباء الجزائرية.
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