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اإلدمان اإللكتروني ،وداعا أيها العقل

من بداية الثورات الصناعية و العالم يشهد تحححوالت كحبحرى فحي شحتحى الحمحجحاالت،
فانطالقا من الثورة الصناعية التي تميزت بظهور المحركات البخارية نهاية الحقحرن الحثحامحن
عشر ومرورا بالثورة الصناعية الثانية التي تمحورت باكتشاف الكهربحاء فحي نحهحايحة الحقحرن
التاسع عشر وصوال إلى الثورة الصناعية الثالثة التي برزت في تسعينيات الحقحرن الحمحاضحي
وتمثلت في ظهور االنترنت و تكنولوجيا المعلومات والحتحواصحل ،وقحد تحمحخحضحت عحن هحذه
األخيرة تحوالت كبرى في مجال التواصل إذ تم اكتشاف ميدان جديد لحلحتحواصحل بحيحن أفحراد
المجتمع بكافة شرائحه وهذا الميدان هو مواقع التواصل االجتماعي.
ما يميز مواقع التواصل االجتماعي هو نقلها لعملية التواصل من العالم الحقيحقحي إلحى الحعحالحم

االفتراضي ،هذه النقلة قامت بتغيير العديد من كان من مسلمات التواصحل وجحعحلحت اإلنسحان
يعيد بناء طريقة تفكيره و تعامله محع عحمحلحيحة الحتحواصحل ،لحكحن لحم تسحلحم محواقحع الحتحواصحل
االجتماعي من االنتقادات من العديد من األطراف و في نفس الوقحت حشحدت كحذلحت الحتحأيحيحد
بكثرة ،وبالرغم من كل إيجابياتها و سلبياتها تظل مواقع التواصل االجتمحاعحي واقحع يحجحب
التعامل معه و هي نتيجة لما يسميه المفكر جوزيحف شحومحبحيحتحر أسحتحاذ السحابحق فحي جحامحعحة

هارفارد بعملية الهدم البناء.
يسين بن أوسعد
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ملف
حال الدنيا
وداعا أيها العقل

عندما أعلن مارك زوكربيرغ تغحيحيحر
اسححم شححركححتححه مححن «فححيححسححبححوك »إلححى
«ميتا» ،انحفحجحرت محواقحع الحتحواصحل
االجححتححمححاعححي بححالححتححعححلححيححقححات،
انطالقا من اعتقاد الكثيرين ّ
أن
األمر يتعلق بالشحبحكحة األم ،ال
بالمؤسسة التي أصبحت تضحم
«واتساب »و»أنستاغرام».
وكان لزاما على المؤسسحة أن
تحححبحححححححج عحححن اسحححم جحححامحححع
لخدماتها ،على غرار ما فعلتحه
«غوغل »قبل سنوات عحنحدمحا
أصبحت مؤسسها تححمحل اسحم
«ألححفححابححيححت »دون أن يححلححتححفححت
الكثير لذلت.
وما لم ينتبه له بعح محدمحنحي
«فيسبوك »هو األسحا الحذي
انطلقت منه التسمحيحة الحجحديحدة
وهي «الحمحيحتحافحيحر » ،الحمحصحطحلح
القادم من عالم الخيال العحلحمحي ،الحذي
أكد السيد مارك أنه سيكون مضحمحون
مستقبل مواقع التواصل االجتحمحاعحي،
بمعنى ّ
أن ما ححدث ،لحححد ا ن ،محن
تح ّوالت تكنولوجية ،ما هو إال ححيحاة
بدائية مقارنة بما سيأتي قريبا.
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هو عحالحم يشحبحه محا ححدث فحي فحيحلحم
«ماتريكحس »الشحهحيحر ،يحخحتحلح فحيحه
الححواقححعححي بححاالفححتححراضححي ،ولححم يححعححد

باإلمكان معه التفريق بين هذا وذاك،
وقححد بححدأت مححعححالححمححه مححع األلححعححاب
االلكترونيحة الحمحعحولحمحة عحلحى غحرار
«بححوب جححي »و»فححري فححايححر »الححتححي
ح ّولت أطفال إلى مجرد آالت تحعحيح
خارج واقعها.
واستغلت تلت الشركات العحزلحة الحتحي

فرضتهحا جحائحححة كحورونحا لحتحفحر
واقححعححا جححديححدا قضححى عححلححى عححقححول
األطفال ،مثلما أنهت جيحوب األولحيحاء
وهم يضطرون للشحن فحي كحل محرة
لشراء «الجواهر »من أجل التق ّدم في
الترتيب الوهمي.
ّ
عالم مرعب بالفعل ،سبق وأن «بشحر
به المؤرخ يوفحيحل نحوح هحراري فحي
كتابه «العاقل» ،عحنحدمحا سحرد قصحة
اإلنسان من جذورها ،ويحنحتحهحي عحنحد
سرد قصة المستقحبحل الحذي يحقحول إن
ا لة فيه تندمج مع اإلنسان.
وعلى ذكر «الميتا» ،فقد بحلحا الحفحكحر
الفلسفي مداه ،عندما تخلى عن دراسة
«الححمححيححتححافححيححزيححقححا» ،ومححع عصححر
«ميتافيحر » ،تحبحدو الحرّدة الحعحقحلحيحة
واضحححححة ،وقححد بححدأت مححع مشححروع
زوكربيرغ الجديد هذا.

الخير شوار
1209200209
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هل بات بإمكاننا العيش من دونها؟
اإلدمان على مواقع التواصل االجتماعي يقود إلى االكتئاب
دخلت مواقع الحتحواصحل االجحتحمحاعحي
إلى عمق حياتنا الشخصية ،فأصبححنحا
نستعملها في كل تواصل مع الحعحائحلحة
واألحبة وللعمل والحدراسحة ،ونحعحتحمحد
عليها في مطابخنا ،إلنحجحاز طحعحامحنحا
اليومي ،ونعود إليها كعيادات مجانحيحة
لننهل منها عالج الوعكات المخحتحلحة..
لقد أصحبح الحعحيح محن دون محواقحع
التواصل االجتماعي أمرا صعبا جدا،
متى تمكنت من فر سيطرتها على
جميع ميادين الحياة من دون استثنحاء،
وتحولت الهواتف الذكية والحواسحيحب
إلى أهم وسيلة تستخدمها البشرية فحي
هذا العصر.
اإلدمححان عححلححى مححواقححع الححتححواصححل
االجتماعي
اإلنترنت في البيحت ،وفحي الحمحكحتحب،
وحححتححى فححي الشححارع ،بححيححنححمححا الححنححا
يححتححجححولححون ويححقححضححون انشححغححاالتححهححم
اليومية ،بإمكانحهحم الحتحواصحل فحي محا
بينهم ،عبر خدمات الجحيحلحيحن الحثحالحج
والرابع ..وقد سهلت وفحرة الحهحواتحف
الذكية وانتشارها الرهيب بحيحن أيحدي
الصححغححيححر والححكححبححيححر سححيححرورة هححذه
العملية ،وأصب أول ما يقوم به الفرد
فور االستيقاظ من الحنحوم هحو تصحفح
هاتفه والتجول بين مختحلحف الحمحواقحع
اإللكترونية من فايسحبحوك ،يحوتحيحوب،
أنسحتحغحرام ،تحويحتححر وغحيححرهحا… فحقححد
تحول هحذا األمحر بحفحعحل الحعحادة إلحى
روتين ثم إلى إدمان فحعحلحي فحي وقحت
وجيز ،وبات يحكم المراهق والشحاب
كما يححكحم الحكحهحل والحعحجحوز أيضحا،
فجميع األعمار والمستويات الثحقحافحيحة
واالجتماعية غير مسحتحثحنحاة محن هحذا
اإلدمان ،وانحطحالقحا محن هحذا صحنحف
الخبراء واألخصحائحيحون ،هحذا الحنحوع
من اإلدمان من بين أخطر األعرا
النفسية التي تصيب األفحراد فحي هحذا
العصر ،إذ يفيد األخصائي الحنحفحسحي،
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الححدكححتححور سححيححد أحححمححد فححرار ،بححأن
“ منظمات دولية وعالمية قد توصحلحت
اإلدمحان عحلحى
إلى تصنيف أعحرا
مواقع التواصل االجتحمحاعحي ،كحثحانحي
أخطر األعرا التي تصيب األفحراد
بححعححد اإلدمححان عححلححى الححمححهححلححوسححات
والمخدرات ،فالشخص الحذي يصحبح
إبحاره عبر الشبكة أهحم محن أكحلحه أو
نومحه أو عحالقحاتحه االجحتحمحاعحيحة هحو
مصاب بحالة من اإلدمحان الحمحتحطحور
الذي يستدعي العحالج…” ،ححتحى إن
بع المدمنين على استخدام شبكحات
الححتححواصححل االجححتححمححاعححي قححد تححتححطححور
أعححراضححهححم إلححى حححاالت اكححتححئححاب
قصوى ،حسب ما يفيد به أخصائيون.
اكتحئحاب وعحالج محكحثحف بحعحد فحقحدان
الهاتف
يصرح الدكتور سيد أحمد فحرار إلحى
الشروق العربي بحأنحه يحتحلحقحى بشحكحل
يومي ححاالت اكحتحئحاب محن محخحتحلحف
األعمار والفئات ،ال يحمحلحكحون سحبحبحا
واحدا يمكن تشخيصه عحلحى أنحه محن
مسببات االكتئاب ،باستحثحنحاء اإلدمحان
واالنغما في الحواقحع االفحتحراضحي،
يقول األخصائي النفساني“ :االنحزواء
بححعححيححدا عححلححى الححعححائححلححة رغححم قححربححهححم،
وانقطاع العحالقحات االجحتحمحاعحيحة فحي
الواقع ،وتغير نحمح الحححيحاة الحيحومحيحة
بسححبححب االرتححبححاط الححوثححيححق بححمححواقححع
التواصل االجتمحاعحي ،يضحع األفحراد
أمام صدمة عنيفة جدا بمجرد التوقف
المؤقت عن استحعحمحال اإلنحتحرنحت ،إذ
يكتشفون التغيحر الحواسحع الحذي لحححق
بعالمهم ،ويشعرون بأنه من الصحعحب
عليهم استدراك األوقحات والحعحالقحات
التي تم تضييعحهحا بسحبحب اإلنحتحرنحت،
فيدخحلحون فحي دوامحة االكحتحئحاب وقحد
يحححححتححاج األمححر مححنححهححم إلححى مححتححابححعححة

طبية…” ،هذا الواقع ،وجدت إيحمحان
نحفحسحهححا تصحارعحه محنحذ شححهحريحن ،إذ
اكتشفت هذه الطالبة الجحامحعحيحة ،ذات
اثنتين وعشرين سنة ،أنحهحا ال تحمحلحت
صداقات ال على مسحتحوى الحححي وال
على مستوى الجامعة ،وأن عالقحاتحهحا
مع األقارب قحد انحقحطحعحت محنحذ زمحن
بعيد ،حتى إن عالقتها بأفراد أسرتحهحا
باتت متذبذبة جدا ،وقد تركحت إيحمحان
صالتها تدريجيا ،بعدما كانت ملتزمة
بها رغم روتيحنحهحا الحيحومحي الحقحاسحي،
تقول “ :كحنحت فحي فحتحرة امحتحححانحات،
أتأهب لمناقشة مذكرة الماستر ،عندما
ضححاع مححنححي هححاتححفححي الححنححقححال ،فححقححدت
الطحريحق إلحى عحالحمحي االفحتحراضحي،
بعدما كنت ال أغلق مواقحع الحتحواصحل
االجتماعحي إال فحي سحويحعحات الحنحوم
القليلة التي أغلق فيها عين ّي ..شحعحرت
بأنني غريبة عن هذا العالم ،كحل محن
حولي ينكرني ،الحياة أصبحت محمحلحة
جدا ،وأنا فاقدة لكل العالقات الحقيقيحة
حتى مع هللا .”..كان محن الضحروري
على إيمان الخحضحوع لحعحالج نحفحسحي
معمق ،وأخحذ ححبحوب اكحتحئحاب ححتحى
تتأقلم مع عالمها مجددا.
هححذه الحححححاالت كححثححيححرة جححدا ،حسححب
الدكتور سيد أحمد فرار ،بل إن أغلب
حححاالت االكححتححئححاب الححتححي تسححتححقححبححلححهححا
العيادات اليوم ،التي تتسبب أحيانا في
انتحححار شحبحاب ومحراهحقحيحن ،سحبحبحهحا
الرئيس اإلدمان عحلحى محواقحع الحعحالحم
االفتراضي.
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اسباب االدمان على مواقع التواصل االجتماعي!
يححعححتححقححد عححلححمححاء مححن جححامححعححة "فححري
يونيفرسحتحي" بحالحعحاصحمحة األلحمحانحيحة
برلين أنحهحم تحوصحلحوا إلحى اكحتحشحاف
السبب الذي يدفع البع للمبالغة فحي
مشاركة معلوماتهم الشخحصحيحة عحلحى
وسائل التواصل االجتماعي.

ويوض كبير مع ّدي الحدراسحة د .دار
ميشي أن النا الذين يشعرون بأنحهحم
مجبرون على مشحاركحة الحمحعحلحومحات
عن أنفسحهحم عحلحى اإلنحتحرنحت لحديحهحم
نشححاط أكححبححر بححمححنححطححقححة مححن الححدمححاغ
مسححؤولححة عححن اإلدراك االجححتححمححاعححي
والمعالجة ذات الصلة بالمكافأة.
وقالحت الحدراسحة إن الحبحشحر يحححبحون
مشاركة المعلومات عن أنفسهم ،وفي
عححالححم الححيححوم فححإن طححريححقححة مشححاركححة

المعلومات الشخصية تحتحم بحاسحتحخحدام
منصات التواصل االجحتحمحاعحي محثحل
فيسبوك.
وقد كشفت الدراسة شبكة من منحاطحق
الحححدمحححاغ ذات صحححلحححة بحححمحححشحححاركحححة
المعلومات الشخحصحيحة عحلحى وسحائحل
التواصل ،وهحذه االكحتحشحافحات تحعحزز
المعرفة الحالية في االتصال الدماغي
الوظيفي وخاصة رب مناطق الدمحاغ
ذات الصلة بالمرجعية الحذاتحيحة بحتحلحت
المتعلقة بالكشف عن الذات.
وقححد وجححد الحححتححصحححويححر بحححالححرنحححيحححن
المغناطيحسحي الحوظحيحفحي أن كحال محن
قشرة الفص الجبهي الوسطحي ،وهحي
منطقة الدماغ التي ترتحبح بحمحعحالحجحة
المكافأة ،والنواة المحتحكحئحة الحمحسحؤولحة

عححن الححمححكححافحح،ت بححالححدمححاغ ،يححتححم
تفعيلهحمحا عحنحدمحا يحقحرر الحنحا
تبادل المعلومات الشخصية.

وتضحححيحححف الحححدراسحححة أن تحححبحححادل
المعلومات الشحخحصحيحة سحلحوك كحلح ّي
الحوجحود ،وقححد يحوفحر محزايحا تححكحيحفحيححة
لألفراد.
وختمت بأن تقديحم الحنحفحس لح خحريحن
بشكل فحعحال بحمحا يحتحضحمحن مشحاركحة
الححمححعححلححومححات الشححخححصححيححة مححهححارة
اجتماعية غاية في األهمحيحة ،وتحلحعحب
دورا في النجاح المحهحنحي واالنحجحذاب
الححرومححانسححي وتححكححويححن الصححداقححات
وغيرها من جوانب الحياة المرغوبة.
الجزيرة.نت
0296-25-01

اإلدمان اإللكتروني في زمن «كورونا »محفوف
بالمخاطر
استخدام شبكات التواصل يصل إلى  02ساعة يوميا
شهدت الفترة األخيرة ،منذ بدء تفشحي
فيرو كورونا المستحجحد ،اسحتحخحدام
اإلنححتححرنحححت وشحححبححكحححات الحححتححواصحححل
االجتماعي بشكل كبير يصل إلى 31
ساعة يومياً ،وبحد يصل إلى اإلدمان
المحفوف بالمخاطر ،حيج أصب من
الحمحسححتحححيححل لحلححبحعح االبحتحعححاد عححن
األجهزة اإللكترونية الحخحاصحة بحهحم،
خاصة فحي زمحن الحجحائحححة والحتحزام
البع الجلو في الحمحنحازل ،ححيحج
زاد عداد مستخدمي اإلنترنت لدرجحة
أن أفراد األسرة الواحدة يجلسون معا ً
تحت سقف منزل واحد ويستخحدمحون
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مواقع التواصل بيحنحهحم ،فحهحل تحححول
استخدام اإلنترنيت إلى إدمان؟
«الححخححلححيححج »تسححلح الضححوء فححي هححذا
التحقيق عحلحى اإلدمحان اإللحكحتحرونحي
وأضراره وكيفية الفكاك منه.
«أنقذوا أوالدي محن هحذا اإلدمحان»،
بهذه الكلمات بدأت أم يحزن كحالمحهحا،
مححؤكححدة وجححود عححالححم غححريححب داخححل
مواقع التحواصحل يحتحكحون محن غحرفحة
محادثة ال تتوقف أبداً جعلت أوالدهحا
الثالثة ال يتركون اإلنترنت ،ال لحيحالً
والنهاراً ،ويتحدثون مع أصدقاء محن
جمحيحع أنحححاء الحعحالحم ،خحاصحة أنحهحم

يححتحححححدثححون االنححجححلححيححزيححة
والحححفحححرنسحححيحححة وأصحححبحححححححوا
يقضون أوقاتا ً طويلحة عحلحى
مواقع التواصل االجتماعحي
«كالفيسبوك» ،و«تويتر».

تقول أم سلمى :إن محواقحع الحتحواصحل
قلبت حياة ابنتي رأسحا ً عحلحى عحقحب،
وبحدالً محن أن تصحبح هحذه الحمحواقححع
مصدراً للعلم والثقافة حولت ححيحاتحهحا
من فتاة مرحة وإيجابيحة ،إلحى عحزلحة
وانطواء على نفسها ،واالنكحفحاء عحن
العالم ،ال تخرج من المنزل
وال تترك ا يباد من يديها حتى وقحت
تناول الطعحام ،إلحى أن أصحبحححت ال 6
ترى حتى ما تأكل.
سومية سعد
0209-25-91

ملف

عيادة مختصة في الجزائر لعالج إدمان مواقع
التواصل

وتصححفحححححهححا دون جححدوى أو هححدف
والتحححديحق الحمحسحتحمحر فحي الحهحواتحف
الححذكححيححة ،إلححى جححانححب تححخححيححل صححوت
الرسائحل أو الحمحيحسحنحجحر فحي بحعح
األحيحان ،وححدوث اضحطحرابحات فحي
النوم تجعحل الشحخحص يسحتحيحقح بحيحن
الحححححيححن وا خححر لححتححصححف ح مححواقححع
التواصل واالطحالع عحلحى جحديحدهحا،
وشعوره باالكتئاب والقلق في صحورة
انقطاع اإلنترنت أو الكهرباء.

وعن أصل هذه المحبحادرة
الفريدة من نوعحهحا ،أكحد بحوقحفحة أنحهحا
بدأت عندما قرأ بالصحدفحة محقحاالً عحن
إدمان اإلنحتحرنحت وأعحراضحه ،فحوجحد
أنححهححا تححنححطححبححق عححلححى الححمححاليححيححن مححن
الجزائريين الذين أصبحت الشحبحكحات
االجتماعية شغلهم الشاغحل ورفحيحقحهحم
الدائم ،ففكر في إنشاء محركحز خحاص
بمعالجة مدمني اإلنترنت ،حيج وجحد
اقتراحه قبوالً ومسحانحدة محن زمحالئحه
حتى تحول إلى حقيقة.

من جانبه ،يجد أيمن بوجمعة ،طحالحب
العلوم االقتصادية في جامعة الجزائحر
الححعححاصححمححة ،أن كححل هححذه األعححرا
متوفرة عحنحده ،فحقحد أصحبح محريضحا ً
ومهووسا ً بالعالم االفتراضي ،خاصحة
المنصات االجتماعية ،لذلت يشعر أنه
بحاجة إلى ضب نفسه وتغيير سلوكه
حتى يصب شخصا ً إيجحابحيحاً ،مشحيحراً
إلى أنه سيقوم بزيارة الحمحركحز خحالل
العطلة القادمة لتلقحي حصحص عحالج
من أجل التخلحص محن هحذا اإلشحكحال
الذي قلب حياته وغيرها إلى األسوأ.

الححححححمححححححوقححححححع األزرق،
واإلصغاء لهم ،من أجحل
مساعدتهم على التخلحص
محن هحذه الحعححادة السححيحئححة
التي حولتهم إلى كائحنحات
افتراضية منعزلة".
بعد أكثر من عام على افتتاحه ،أصب
مححركححز مححعححالححجححة مححدمححنححي اإلنححتححرنححت
والشحححبحححكحححات االجحححتحححمحححاعحححيحححة فحححي
الجزائر قبلة لكل من ححولحت الشحبحكحة
العنكبوتية ححيحاتحه إلحى جحححيحم وححالّ
مثاليا ً لكل من أبعدته مواقع التحواصحل
عن الواقع الحقيقي وحولته من كحائحن
ناطق إلى كائن افتراضي.
في هذا المركز العمومي الحذي يحوجحد
في محافظة قسنطينة شرق الجحزائحر،
ويعد األول محن نحوعحه فحي إفحريحقحيحا
والعالم العربي والثالج في العالم بحعحد
كوريا الحجحنحوبحيحة والصحيحن ،يحتحعحالحج
الححمححرضححى الححذيححن أبححعححدهححم الححعححالححم
االفتراضي عن واقعهم المعيشحي محن
اإلدمححان عححلححى اإلنححتححرنححت ،خححاصححة
فيسبوك ،على يد أخصائيين نحفحسحيحيحن
واجتماعيين.
من جهته ،قال مؤسس المركز ومدير
المؤسسة االستحشحفحائحيحة بحقحسحنحطحيحنحة،
رؤوف بوقفة ،لـح"الحعحربحيحة.نحت" ،إن
"هناك العشرات من الحاالت المدمنحة
على اإلنترنت بصدد متابحعحة الحعحالج
على يد اثنحيحن محن الحمحخحتحصحيحن فحي
األمرا العقلية وأخصائيين نفسييحن
وكذلت مساعدة اجتمحاعحيحة ،يحقحومحون
كحلححهحم بحمححعحايححنححة ومححتحابححعحة ومحرافححقححة
أصحاب العادات غحيحر الصحححيحة فحي
استخدام اإلنتحرنحت ،خحاصحة محدمحنحي
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وفي السياق نفسه ،أفاد بوقفة بأنه منحذ
ظهور الشبكات االجتماعحيحة "أصحبح
الجزائريون مهووسين بهذه المحواقحع،
يستهلكون وقتهم بصفة متزايدة وراء
شاشات الكمبيوتر أو الهواتف الحذكحيحة
حتى أصبحوا معزولين اجحتحمحاعحيحاً"،
مححؤكححداً أنححه "تححم تسححجححيححل حححاالت
أشخاص قطعوا تواصلهم وعحالقحتحهحم
بواقعهم االجتماعي لعدة أيام" ،مبحيحنحا ً
أن "فقدان التواصل االجحتحمحاعحي محع
الححواقححع الحححححقححيححقححي ورسححم الصححورة
الخيالية للحياة المثحالحيحة عحلحى الحواقحع
االفتراضي هحي محن أكحثحر الحمحالمح
الححتححي يححلحححححظححهححا لححدى مححدمححنححي هححذه
المواقع".
وبخصوص أعرا اإلدمان ،أكد أن
محن أهححمحهححا الححجحلححو ألكححثحر مححن 5
سححاعححات يححومححيححا ً وراء اإلنححتححرنححت

وقال بوجحمحعحة لـح"الحعحربحيحة.نحت" إن
إدمانه على مواقحع الحتحواصحل أفحقحدتحه
عالقاته االجتماعية وممارسة هواياته
المفضلة ،ألنه أصبح يحفحضحل قضحاء
أوقات فراغه على اإلنحتحرنحت ،ححتحى
وصل به األمر إلى عجزه عن الحقحيحام
بواجبحاتحه الحدراسحيحة لشحعحوره الحدائحم
بالتعب وقلة النحوم ،كحمحا أن تحفحكحيحره
داخل القسم ينشغل دائما ً بحالحتحعحلحيحقحات
الححتححي تححرده عححلححى صححوره وبححأخححبححار
أصدقائه االفحتحراضحيحيحن وبحالحرسحائحل
التي تصله ،لذلت فهو يتححيحن فحرصحة
7
انشغال األستاذ بحيحن الحححيحن وا خحر
ليتفقد هاتفه.
منية غالمي
0202-25-02

ملف

حسب تقرير دولي جديد
هذه آخر إحصائيات مستخدمي االنترنيت وشبكات التواصل بالجزائر
كشف تقرير مفصّل عن مسحتحخحدمحي
االنترنيت في الحعحالحم ،أن أكحثحر محن
نصف الجزائريين يستعملون الشبحكحة
العنكبوتية ،و 35مليون ينشطون فحي
شبكات التواصل االجتماعي.

مليون نسمة ،فيما ولج  46.83مليون
مسححتححخححدم إلححى األنححتححرنححت بححواسححطححة
الححهححواتححف الححنححقححالححة مححا يشححكححل نسححبححة
 015.8بالمائة....

وارتفع عحدد سحكحان الحجحزائحر خحالل
الفترة بيحن جحانحفحي  3131وجحانحفحي
 ،3130بأكثر محن  781ألحف نسحمحة
بنسبة  0.8بالمائة ،حسب التقرير.

وتضمن التقحريحر الحرقحمحي لحلحجحزائحر
 ،3130النشحاط الحرقحمحي محن ححيحج
الححتححجححارة اإللححكححتححرونححيححة واإلنححتححرنححت
ومححواقححع وتححطححبححيححقححات الححتححواصححل
االجتماعي واأللعاب الرقميحة ونسحبحة
استخدامها من قبل الشرائ السكحانحيحة
المختلفة ونموها السنحوي والحمحقحارنحة
مع البلدان األخرى.

ورصحد الحتحقحريحر ارتحفحاعحا فحي عححدد
مستخدمي االنترنيت في الجزائر بلحا
 06.0بالمحائحة محنحذ جحانحفحي ،3131
بزيادة  2.6مليحون شحخحص انضحمحوا
إلى الشبكة العنكبوتية.

وحسب تقديرات التقحريحر يحبحلحا عحدد
سكان الجزائر  44.32مليون نسحمحة،
محنحهححم  49.5بحالحمححائحة إنحاث و51.5
ذكور ويصل محتحوسح األعحمحار إلحى
 38.6سنة ،ويعي  74بحالحمحائحة محن
السكان في المدن ،فحيحمحا تحبحلحا نسحبحة
الكثافة السكانيحة  08.6شحخحصحا فحي
الكيلومتر المربع الواحد.

وحسب التقرير فإن عدد مسحتحخحدمحي
االنترنيت في الحجحزائحر بحلحا 36.25
مليون شخص بنسبحة  59.6بحالحمحائحة
من العدد اإلجمالي للسكان.
وبلا مسحتحخحدمحو شحبحكحات الحتحواصحل
االجتماعي في الجحزائحر  35محلحيحون
شخص بنحسحبحة  56.5بحالحمحائحة ،محن
العدد اإلجمالي للسكان البالا 44.32
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وخالل نفس السنة ،التحق  2محاليحيحن
جحححزائحححري بشحححبحححكحححات الحححتحححواصحححل
االجتماعي بنسبة  02.6بالمائة ،فيمحا
انضححم أكححثححر مححن  962ألححف إلححى
مستخدمي األنترنت بواسطة الهواتف
النقالة بزيادة بلغت  3.0بالمائة.

وبححلححا عححدد الححجححزائححريححيححن الححذيححن
يستخدمون شبحكحات الحتحواصحل عحبحر
الححهححواتححف الححنححقححالححة  34.48مححلححيححون
شخص بنسبة  97.9بالمائة من العحدد
اإلجمالي لمستخدمي األنترنيت.

وذكر التقرير أن المعدل العام للتعلحيحم
لدى األشخاص أكثر من  05سنة بلحا
 80.4بححالححمحائححة 75.2 ،لحدى اإلنححاث
1
و 87.4بالمائة لدى الذكور...
الشروق أونالين
0209-20-99

ملف

الطفولة تحتفل بيومها العالمي في ظروف مستق ّرة
من جائحة كورونا إلى «جائحة »اإلدمان اإللكتروني
كان الـح  03محار  3131تحاريحخحا
مه ّما حُفرت أرقامه فحي ذاكحرة جحيحل
كححامححل مححن األطححفححال ،الححذيححن وجححدوا
أنفسهم أمام وضع صعب لم يحعحرفحوه
من قبل ،بل حتى ا باء وقفوا محثحلحهحم
تماما مكتوفي األيحدي يحنحتحظحرون محا
ستأتي به قابل األيام ،لذلت كان الطفل
مجحبحرا عحلحى الحبحقحاء تحححت الحححجحر
الصحححححححححححي داخحححححل الحححححمحححححنحححححزل.
ووضعت قائمة ممنوعات شملت كحل
ما يميز حياته كطفحل ،فحال لحعحب فحي
الححخححارج ،وال زيححارات لححألهححل ،وال
مالبس عيحد ،وال رححالت ونحزهحات
عححائححلححيححة ،وال فضححاءات الححتححسححلححيححة
والترفيه ،وال عحطحلحة ورححالت الحى
دول في الخارج أو واليحات داخحلحيحة،
كلها بل تزيد على ذلت ،ح ّولت حياتحه
بين ليلة وضحاها إلى حياة أخحرى ال
تفحاصحيحل فحيحهحا سحوى الحهحروب الحى
الحححمحححنحححزل محححن عحححدوى فحححيحححرو
كححححححححححححححححححححححححححححححححورونححححححححححححححححححححححححححححححححا…
العودة إلى المدرسة ..النّقطة الفاصلحة
بححعححد جححدال كححبححيححر ،أخححذت الححدولححة
الجزائرية قرار عحودة الحتحالمحيحذ إلحى
المدرسة ،خاصة ّ
وأن التقارير الطبية
لمنظمة الصحححة الحعحالحمحيحة أخحرجحت
الطفل من سلسلة ناقلي العدوى ،لذلحت
كان ضروريحا رجحوعحه إلحى محقحاعحد
الدراسة ،حيج ت ّم تححديحد تحاريح 30
أكحتحوبحر  3131لححلحدخحول الحمحدرسححي
للطور االبتدائي و 4نوفمبر للطورين
المتحوسح والحثحانحوي ،محا سحمح محن
تحجحاوز محرححلححة وعحقحبحة محهحمحة مححن
األزمة الصحححيحة االسحتحثحنحائحيحة الحتحي
تعيشها الجزائر منذ السحنحة الحفحارطحة.
التحححاق الحتحالمحيحذ بحمحقحاعحد الحدراسحة
أعطى الطفل متنفحسحا جحديحدا وخحفحف
العدد  ، 91نوفمبر 0209

الضحغح عحن االولحيححاء الحمحتحوجسحيححن
والمتحخح ّوفحيحن محن الحعحدوى ،فحكحانحت
الححتححعححلححيححمححات بححالححتححطححبححيححق الصححارم
لحححلحححبحححروتحححوكحححول الصحححححححي داخحححل
المؤسسات الحتحعحلحيحمحيحة فحي محخحتحلحف
االطوار الدراسية ،خطوة محهحمحة فحي
العودة الى الحياة الطبيعية بصفة تكاد
تححكححون كححلححيححة وشححامححلححة ،لححذلححت شح ّكححل
الدخول المدرسي منعرجا محهحمحا فحي
تعامل المححيح محع الحطحفحل فحي ظحل
االزمة الصحية ،حيج أخحرج تحمحامحا
محححححن سحححححلحححححسحححححلحححححة الحححححعحححححدوى.
بل ش ّكل الحتحححاقحه بحمحقحاعحد الحدراسحة
جحرعحة أمحل لحكححل أطححيحاف وشحرائح
المجتمع ألنّهم على يحقحيحن ّ
أن الحدولحة
الجزائرية ال تراهن بححيحاة أطحفحالحهحا،
وال تتالعحب بصحححتحهحم ،لحذلحت محنح
إعادة فت المدار أمام التالميحذ ثحقحة
في تجاوز مرحلة الخوف من الوبحاء،
مححك حرّسححا دخححول الححجححزائححر مححرحححلححة
التعاي مع الوباء محع اإلبحقحاء عحلحى
اإلجححراءات الححوقححائححيححة لححمححنححع خححروج
الوضعية الوبائية من اسحتحقحرارهحا…
صححححح ّحححححححة الححححححطّحححححفححححححل..أولحححححويححححححة
المتتبّع لمختلف القحرارات والحتحدابحيحر
التي جاءت في إطار االسحتحراتحيحجحيحة
الحوطححنححيححة لححمححجحابححهححة وبححاء كححورونححا،
يالح ّ
أن صحة الحطحفحل محنحذ إعحالن
حالة الطوارئ الصحية شهحر محار
 3131كانت أولوية الجميع ،فحعحنحدمحا
كححانححت الححمححعححطححيححات الححعححلححمححيححة تححقححول
بخطورة الحفحيحرو عحلحى األطحفحال،
اتّخذت الحجحزائحر قحرارات اسحتحبحاقحيحة
لمنع أي خطر عن األطفال فتحم غحلحق
فضاءات التحسحلحيحة ريحا األطحفحال،
والححمححدار مححع تسححري ح األمححهححات
العامالت الحمحربحيحات ،وكحذا تحكحيحيحف

عمل بعضهن لتعحمحلحن عحن بحعحد محن
أجل الحححفحاظ عحلحى صحححة الصحغحار
النفسية خاصة في ظل وجود فيرو
محححجحححهحححول يحححكحححتحححسححح الحححعحححالحححم…
انفراج أعحاد األطحفحال إلحى ححيحاتحهحم
الححححححححححححطّححححححححححححبححححححححححححيححححححححححححعححححححححححححيححححححححححححة
أ ّكد رئيس الهحيحئحة الحوطحنحيحة لحتحرقحيحة
الصحة وتطوير البحج ،البروفيسحور
مصطفحى خحيحاطحي ،فحي اتصحال محع
«الشعب»ّ ،
أن الحطحفحل فحي الحجحزائحر
يعي انفراجحا محلحححوظحا فحي ححيحاتحه
اليومية على ضوء االزمحة الصحححيحة
االستثنائية ،بعد استحقحرار الحوضحعحيحة
الوبائية منذ شهور في الجزائر ،وكحذا
توفر اللقاح ححيحج انحطحلحقحت الحححمحلحة
الوطنية للتلقيح ضحد «كحوفحيحد» 09-
نححححهححححايححححة جححححانححححفححححي الححححمححححاضححححي.
وهو ما أعطى الطفل في السنة الثانية
مححن االزمححة الصحححححيححة االسححتححثححنححائححيححة
مساحة أكبر ليعي طفولته بمخحتحلحف
تفاصيلهحا ،وهحو نحوع محن االنحفحراج
مقارنة مع بحنحفحس الحفحتحرة فحي السحنحة
الححمححاضححيححة ،حححيححج كححان الححفححيححرو
مححجححهححوال لححألححسححر والححعححائححالت ،مححا
استدعى إجحراءات وقحائحيحة وتحدابحيحر
احترازية أكثر تش ّددا وصرامة ،لحكحن
بعد مرور شحهحور وتحطح ّور األبحححاث
العلمية تحأقحلحم الحنحا محع الحجحائحححة،
وتحرّر الطّفل من بع القيود ححيحج
أصب الحمحخحتحصّحون يحمحلحكحون رؤيحة
أوضححح وأحسححححن عحححن الححححوضححححع
1
الوبائي…
فتيحة قلواز
0209-25-19

اإلقتصاد
ملف

تحرير األسعار في الجزائر ..من الرابحون والخاسرون؟
األجور من خالل رفع قيمة النقطة االسحتحداللحيحة الحتحي يحتحم
عبرها احتساب األجور في الوظيف العمومحي (الحوظحائحف
العامة) ،وتخفي الضريبة على الدخل اإلجمالي للعحمحال،
وفي غضون ذلت ،يطرح مراقبون إشكاالت تقنية ،تتحعحلحق
منصف للفئات الحهحشحة فحي الحجحزائحر،
أوال بصعوبة تحديد
ٍ
بالنظر إلى تضخم حجم سوق العمل الموازي ،كحمحا يحثحيحر
آخرون مخاوف من ردود فعل العمال وعدم التحوازن بحيحن
تحسين الرواتب وتراجع القدرة الشرائية.
بعد تردد الزم الحكومات الجزائريحة الحمحتحعحاقحبحة لسحنحوات
طويلة ،قررت الجزائر رسميا ،من خالل مشحروع قحانحون
المالية  ،3133مراجعة سياسة الدعحم االجحتحمحاعحي ،عحبحر
تخصيص األموال لألحسحر الحمحححتحاجحة فحقح  ،عحن طحريحق
تحويالت نقدية ،بدل استفادة جميحع الحمحواطحنحيحن محن دعحم
األسعار لمواد واسعة االستهالك ،بحسب المحادة  087محن
مشروع قانون المالية ،المصادق عحلحيحه محؤخحرا بحمحجحلحس
الوزراء ،فإنه سيتم استحداث جهاز وطحنحي لحلحتحعحويضحات
النقدية لصحالح األسحر الحمحؤهحلحة ،وأكحدت الحححكحومحة فحي
تبريرها أن "غالبية األجهزة المعممة للدعم مجحفة ،ححيحج
تخدم أساسا الطبقات االجتحمحاعحيحة الحمحيحسحورة ،لحذا وجحب
االنتقحال نحححو جحهحاز انحتحقحائحي محوجحه ،لضحمحان الحعحدالحة
االجتماعية واستجابة لمطالب الطبقة السياسية"،ويخصص
مشروع قانون المالية للسنة المقحبحلحة محبحلحا  0943محلحيحار
دينار للتحويالت االجتماعية ( 02مليار دوالر) ،وهحو محا
يعادل ُخمس ميزانية الدولة ،ويوجه منها لحدعحم الحعحائحالت
تحديدا ميزانية بـ 597مليار دينار ( 4.26ملحيحارات دوالر
سنويا) ،ما يمثل  %20من قيمة التحويالت االجحتحمحاعحيحة،
تتوزع عحلحى دعحم أسحعحار الحمحواد األسحاسحيحة (الحححبحوب،
والحليب ،والسكر وزيت المائدة) ،وأيضا الكهرباء والغحاز
والماء والتعويضات العائلية لدعم التعليحم ،وتشحيحر دراسحة
أكاديمية إلى أن  %31محن األسحر األغحنحى فحي الحجحزائحر
تستهلت في المتوس  6أضعاف منتجات الوقود التي تحبحاع
بأسعار مدعمة ،و %60من الكهرباء ،و %58من المحيحاه،
و %08من الحمحنحتحجحات الحغحذائحيحة (الحححبحوب ،والحححلحيحب،
والزيت والسكر) ،من جهحة أخحرى ،والححتحواء تحداعحيحات
تحرير األسعار المدعمة ،قرر محجحلحس الحوزراء تحححسحيحن
العدد  ، 91نوفمبر 0209

عقلنة النفقات العمومية
وعن خلفيات الخيار الجديد ،أكد الخبير المالي ،عبد القحادر
برّي  ،أن مراجعة الحكومة لسياسة الدعحم الحمحعحمحم يحأتحي
تنفيذا لمخط عملهحا الحمحز ّكحى محن الحبحرلحمحان بحغحرفحتحيحه،
وأوضح فححي تصححريح لححلححجححزيححرة نححت أن كححل الححخححبححراء
والمؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولحي والحبحنحت
الدولي) أوصوا بضرورة التخلص من الدعم المعمم ،الذي
يكلف الجزائر فاتورة كبيرة سنويا ،واعتبر بري -عضحو
لجنة المالية بالبرلمان -أن التوجه إلى سياسة الدعم الموجه
من شأنه عقلنة النفقات العمومحيحة ،ححيحج تحؤكحد تحقحديحرات
إمكانية تقليص الفاتورة إلى النصف ،سيتم توجيه فحائضحهحا
إلى تحسين جودة المرافق العموميحة والحتحعحلحيحم والصحححة،
وأضاف أن تثمين النقحطحة االسحتحداللحيحة لحعحمحال الحوظحيحف
العمومي من شأنه إحداث زيادة محسوسة في األجور ،محع
مراجعة سلم اإلخضاع للضريبة علحى الحدخحل اإلجحمحالحي،
وكشف أن المعدل األدنى للمداخيل الحخحاضحعحة لحلحضحريحبحة
ا ن هو  31ألف دينار جزائري شحهحريحا ( 021دوالرا)،
بدال من  01آالف سابقا ،بحاإلضحافحة إلحى اإلعحفحاء الحكحلحي
لألجور األقل من  21ألف دينار من الضريبة على الحدخحل
اإلجمالي ،واعتحرف بحريح بحأن الحرواتحب فحي الحجحزائحر
متدنية جدا ،لكنها تتجه باإلجراءات الحمحذكحورة ،تحدريحجحيحا
92
وعلى المدى المتوس  ،إلى مصحاف األجحور بحالحمحنحطحقحة،
عبر تطهير البيئة االقتصادية بالرجوع إلى حقيقة التكاليف
وقيمة األسعار.....
عبد الحكيم حذاقة
0209-99-21

أهم رواسب الحديد في العالم

10منجما نائما ..ما هي خطة
الجزائر للتحرر من ريع البترول؟

اإلقتصاد
ملف

وتصنف الجزائر في المرتبة التاسعة عالميحا فحي تحرتحيحب
منظمة أوبت من حيج عائدات النف  ،ومحع تحجحاوز سحعحر
البرميل حدود  77دوالرا ،تتوقع الجزائحر إيحرادات تحزيحد
على  21مليار دوالر بنهاية العام.

تشير التوقعات االقتصادية إلى أن الجزائر تتجه نحو إنهاء
ما يصفه خبراء االقتصاد مححلحيحا بـح"عحبحوديحة الحبحتحرول"،
والتوجه نحو االستفادة من الثروات المعدنية الحتحي تحزخحر
بها البالد لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي بحلول عالم .3121

ورغم تلت المؤشرات اإليحجحابحيحة ،إال أن الحرهحان األكحبحر
يهدف لتشجيع االستثمار في قحطحاع الحتحعحديحن ،محع وضحع
آليات االستثمار خارج سوق النحفح  ،وذلحت عحبحر إصحالح
اإلطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بأنشطة التعدين.

ويأتي هذا التوجه الجديد بعد خمسين عاما من االسحتحقحالل،
وسححنححوات طححويححلححة لححم تححتححجححاوز فححيححهححا نسححبححة اإلنححتححاج
الصناعي خارج قطاع البترول حدود الـ  01بالمئة.

وتقوم الجزائر حاليا بتوحيد وتوفير المعلومات والحبحيحانحات
األساسية المتعلقة برسم الخرائ الجيولوجية وجرد مفصل
للثروات الباطنية من أجل عحرضحهحا عحلحى الحمحسحتحثحمحريحن
الخواص المحليين واألجانب.

وحسب أرقام المرصحد االقحتحصحادي لحلحجحزائحر ،فحإنحه محن
المتوقع أن يشهد االقتصاد الجزائري نموا إجماليحا لحلحنحاتحج
المحلي بنسبة  2.7بحالحمحئحة فحي  3130و 3.5بحالحمحئحة فحي
 ،3133في الوقت الذي تستعد فيه وزارة الطاقة والمعحادن
لفت أبواب االستثمار أمام الخواص لدخول قطاع التعدين.
ومؤخرا انطلقت الجزائر في إنجاز  36مشروعا للتحنحقحيحب
عن الثروات الباطنية التي كانت مهملة وذلت بتحكحلحفحة 0.8
مليار دينار ،بعد أن تم تحديد  23منجم غير مستحغحل يضحم
معادن نادرة ،على غرار الليثيوم والبوتاسيحوم والحكحبحريحت
واألحجار الكريمة والرصاص والزنت والفوسفات.
أخبار ذات صلة
وحسب أخر أرقام المعهد الوطني للدراسات االستراتيجحيحة
الشاملة ،فإن الهدف سيكون تحقيق حلقة مستدامة من نحمحو
الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  ٪6سنويًا في حالة مسحتحقحرة
مما سيرتفع نصيب الفرد من الحنحاتحج الحمحححلحي اإلجحمحالحي
بحلول عام  3121إلى ضعف نصحيحب الحفحرد خحالل عحام
 3101مححن  4511دوالر إلححى  01011دوالر فححي عححام
.3121
ويؤكد الخبير االقتصادي والرئيس التنفيذي لمركز الحذكحاء
االقتصادي اتينبل بيزنس بروموشن ،فؤاد علوان علحى أن
الجزائر قررت فعال الخروج من النف الحذي ظحل يحعحتحبحر
"الجناح االقتصادي المسل " للبالد.

وقال علوان لحمحوقحع سحكحاي نحيحوز عحربحيحة" :لحقحد قحررت
الجزائر خلق مناخ جديد يتماشى محع الحمحنحاخ االقحتحصحادي
العالمي ،وهي تريد دخول اللعبة الدولحيحة بحقحوة محن خحالل
تشجيع الصناعة وعدم االكتفاء بمراقبة أسعار النف وهحي
تشهد ارتفاعا هذه األيام".
العدد  ، 91نوفمبر 0209

ومؤخرا وجه الرئيس عبد المجحيحد تحبحون ،محجحمحوعحة محن
التدابير االستعجالية إلنعاش النشاط المنجمي ،حيج أمر بِـ
إنشاء مصنع لصناعة خطوط السكت الححديحديحة فحي واليحة
بشار ،لتزويد مشاريع الرب بالسكت الحديديحة ،الحمحتحعحلحقحة
باستغالل منجم (غحار جحبحيحالت) وغحيحره محن الحمحشحاريحع
المستقبلية.
ويعتبر غار جبيالت من أهم رواسب الحححديحد فحي الحعحالحم،
وهو مقسم إلى ثالثة أقسام الغرب والوس والشرق ،غنحيحة
باحتياطي تعديني يتراوح من  2إلى  2.5مليار طن ،محنحهحا
 0.7مليار طن .وسحيحتحم اسحتحغحالل فحي الحمحرححلحة األولحى
بالتعاون مع الشريت االقحتحصحادي الصحيحنحي الحذي تحعحتحبحر
الجزائر األهم بالنسبة لها في المرحلة القادمة.
في هذا الصدد أكد الخبير االقتصادي الجزائري علوان أن
هذا المشروع االستراتيجي يهدف لضحمحان إمحداد مصحانحع
الحديد والصلب الجزائرية بالمواد الخام والحمحسحاهحمحة فحي
تطوير قطاع التحعحديحن وزيحادة الحدخحل الحجحزائحري خحارج
المحروقات.
تشجيع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة
في سياق ،متصل أعلن رئيس المجلس الوطني االقتصادي
واالجتماعي رضا تير عن إنشاء نموذج اقحتحصحادي جحديحد
يعطي مكانة أكثر أهمية لحبحراءات االخحتحراع محع تحعحزيحز 99
اقتصاد المعرفة والبحج والتطوير واالبتحكحار محع تسحريحع
التحول الرقمي وتطوير الشركات الناشئة...
محمد عالل
0209-92-99

القانون
رسميا… مقترح تجريم االستعمار على طاولة البرلمان
تكشف وثيقة مقترح مشروع قحانحون تحجحريحم االسحتحعحمحار،
الذي بادر بها أكثر من  011نحائحب عحن محخحتحلحف الحكحتحل
البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني ،تزامنحا محع ذكحرى
أول نوفمبر الخالدة ،عن إدانات ثقيلة لحالححتحالل الحفحرنسحي
ولممارساته اإلجرامية بحق الجزائر والجزائريحيحن ،عحلحى
مدار أزيد من قرن و 23سنة.
فرنسا مطالبة باالعتذار والحتحعحويح
للجزائريين

الحمحادي والحمحعحنحوي

وأوض النائب عن حركة مجتمع السلحم ،أححمحد صحادوق،
أن المقترح جاء بمحسحاهحمحة كحوكحبحة محخحتحلحطحة محن نحواب
البرلمان شملت جميع األطياف السحيحاسحيحة دون اسحتحثحنحاء،
موضحا ،في منشور لحه عحلحى صحفحححتحه الحرسحمحيحة عحبحر
فيسبوك ،أن النائب بلخير زكريا تكفل بإيداعه مندوبحا عحن
الححححححححححححححححمححححححححححححححححبحححححححححححححححححادرة.
أصحححححححححححححححححححححححححححححححححاب
المشروع الذي يتكون محن  54محادة ،محوزعحة عحلحى 08
صفحة ،يهدف إلى إدانة الممارسات اإلجراميحة لحالححتحالل
الفرنسي البحغحيح لحلحجحزائحر ،ويضحع األسحس الحقحانحونحيحة
السترجاع الممتلكات الجزائرية المنهوبة محن قحبحل جحيح
االحتالل ،كما يؤسس لمتابعة كل من تحورط فحي الحجحرائحم
المرتكبة بحق الجزائريين ،أو كل من يعمل عحلحى تحمحجحيحد
مححححححمححححححارسححححححات االسححححححتححححححعححححححمححححححار الححححححفححححححرنسححححححي.
ويع ّد المشروع الجديد نسخة معادة للعحديحد محن الحمحشحاريحع
السابقة التي كحتحب لحهحا أن تحفحشحل العحتحبحارات سحيحاسحيحة،
وبرزت مجددا بعد ّ
سن الحنحواب الحفحرنسحيحيحن لحقحانحون 32
فبراير  ،3115الممجد لالستعمار ،فيما عرف بالئحة الرد
على النواب الفرنسيين ،غير أن “الحتحوجحيحهحات السحامحيحة”
الجزائرية حينها .ومنذ ذلت التاري أسقطت كل المحشحاريحع
فحححي الحححمحححاء ،فحححهحححل سحححيحححنحححجححح الحححمحححشحححروع الحححجحححديحححد؟
من بين أهم ما جاء في هذا المشروع ،هو أنه يتححدث عحن
جرائم مستمرة تتحملها الدولة الحفحرنسحيحة ،محثحل الحتحجحارب
النووية في جنوب البحالد ،واأللحغحام الحمحزروعحة ،جحريحمحة
األلقاب المشينة ،باإلضافة إلى الجرائم المحرتحبحطحة بسحرقحة
ونهب األرشيف الوطحنحي ،ونحهحب الحمحمحتحلحكحات الحوطحنحيحة
والحححححتحححححراث الحححححعحححححام لحححححلحححححشحححححعحححححب الحححححجحححححزائحححححري.
ووصف المقترح هذه الجرائم بالمحسحتحمحرة ألنحهحا ال تحزال
تقتل وتشوه الجزائريين ،كما هي الحال بالنسبة لحلحتحجحارب
النووية التي تسببت في تلويحج األر والحمحاء والحهحواء،
علما أن باريس ال تزال ترفح الحتحجحاوب محع الحمحطحالحب
المتواترة من الجزائر ،والحمحتحمحثحلحة فحي تحنحقحيحة الحمحنحاطحق
المتضررة من اإلشعاعات النووية ،كمحا ال تحزال تحرفح
تسليم خرائ تلت الحتحفحجحيحرات وكحذا األلحغحام الحمحزروعحة
للسلطات الجزائرية ،من أجل تفادي محخحاطحرهحا الحمحححدقحة
العدد  ، 91نوفمبر 0209

بححححححححححححححححححالححححححححححححححححححجححححححححححححححححححزائححححححححححححححححححريححححححححححححححححححيححححححححححححححححححن.
ويصف مقترح المشروع القانوني الممارسات التي قام بهحا
جي االحتالل الفرنسي في الجحزائحر ،بحأنحهحا ححرب إبحادة
جماعية وجرائم ضد اإلنسانية ،وجحرائحم الحححرب ،فضحال
عن كونها أفعاال وحشية تستهحدف طحمحس ومسح الحهحويحة
الوطنية الجزائرية ،وهحي الحجحرائحم ال تسحقح وفحق محبحدأ
التقادم ،كما ال تسق وفق قوانين العفو ،وذلت استنادا علحى
نصححححححوص الححححححقححححححانححححححون الححححححدولححححححي اإلنسححححححانححححححي.
كما يعتبر المشروع العمليات العسكرية التي قام بها جحيح
االحتالل الفرنسي ضد الجزائريين ،بأنها عمليات عدوانيحة
استهدفت الشعب الجزائري في حياته وسحيحادتحه وكحرامحتحه
وحريته ،التي تصنف ضمن االنتحهحاكحات الحجحسحيحمحة وفحق
القانون الدولي اإلنساني والعرفي ،وفق ما جاء في الوثيقة.
ويعر القانون عحلحى األقحدام السحوداء فحيحصحفحهحم بحأنحهحم
وافدون غرباء على الجزائر ،ومن ثم ليس لهم أي حق فحي
المطالبة بممتلكات لهم في الجزائر ،ألنهم تحصلوا عحلحيحهحا
خارج القانون ،كما يعتبر “الحركى” خونة وعمالء ،ألنهم
حاربوا ضد إخوانهم وبني جلدتهم خالل الثورة التحريريحة
الححححححححححححححححححححححححححححححمححححححححححححححححححححححححححححححظححححححححححححححححححححححححححححححفححححححححححححححححححححححححححححححرة.
ويطالب المشروع السلطات الفرنسية باالعتذار والتعوي
المادي والمعنوي للجزائر والجزائريين عن كحل الحجحرائحم
المرتكبة بحق الجزائريين ،ويمكن أن يضطلع بهحذا الحححق 90
الدولة الجزائرية أو المنظمات والجمعيات ،وحتى األفحراد
الطبيعيون الذين فقدوا ذويهم جراء الحححمحالت الحعحسحكحريحة
الفرنسية خالل فترة االحتالل البغي .
محمد مسلم
0209-92-19

القانون

رئيس النقابة الوطنية للقضاة يسعد مبروك لـ "الخبر" "التصور
التشريعي الجامد للوساطة جعلها غير فعالة"

يشـرح يسـعـد مبروك رئيس النقابة الوطنية لحلحقحضحاة ،فحي
حوار مع "الخبر" ،األسباب التي جعحلحت الحوسحاطحة غحيحر
فعالة منذ إدراجها في النصوص التشريعحيحة ،كحمحا يحعحطحي
رأيه في الطرق البديلة للجوء إلى المحاكم ومدى نحجحاححهحا
في تخفيف عبء الملفات عن الحقحضحاة .بحعحد سحنحوات محن
إطالقها ،هل تعتقد أن جهاز القضاء والمجتمع استفادا محن
نقل الوساطة من مجالها األصلي االجتماعي إلحى الحمحجحال
القانوني؟ ه الوساطة في األصل هي تطبيق لمبحدأ سحلحطحان
اإلرادة ،بحكم أنها تتي لطرفي النزاع الحوصحول إلحى ححل
ودي دون التقيد با ثحار الحتحي يحرتحبحهحا االلحتحزام األصحلحي
بينهما ،وهي موجودة منذ الحمحجحتحمحعحات الحبحدائحيحة ،لحكحنحهحا
تطورت وفق النسق القيمي لكل مجتمع .في الجزائر كانحت
الوساطة ،وال تزال ،إححدى السحبحل لحفح الحنحزاعحات وال
تقتصر على المسائل المدنية ،بل تمتد حتحى إلحى الحقحضحايحا
ذات الطابع الجزائي ،بالنظر إلحى فحعحالحيحتحهحا فحي تحححقحيحق
اإلشححبححاع مححن الححعححدالححة والححتححخححفححيححف مححن تححوتححر الححعححالقححات
االجتماعية ،محن خحالل محجحالحس الصحلح الحمحخحتحلحفحة فحي
المساجد والزوايا أو تاجماعت أو الحعحزابحة ،وغحيحرهحا محن
الهيئات المتعارف عحلحيحهحا فحي كحل جحهحة ،وفحقحا ألعحراف
وتقاليد كل منطقة .وبالنظر إلى فعاليتهحا ،تحدخحل الحمحشحرع
وقتنها منذ  3118بمناسبة تعديل قانون اإلجراءات المدنيحة
واإلدارية ،كما تم النص عليها فحي الحمحادة الحجحزائحيحة محنحذ
 3105في جرائم معينة .غير أنها لم تكن فـعـالـة وفـحق محا
كان منتظرا منها كطريق بديل لحل النزاعحات ،وذلحت فحي
اعتقادي يعود إلى التصحور الحتحشحريحعحي الحجحامحد لحمحفحهحوم
الوساطة وجعلها إجراء وجوبيا للقاضي جوازي للخصوم،
مما يفقدها الكثير من الجدوى ،وكان من المستحسن جعلها
إجراء قبليا سابقا لرفع الدعوى ،مع تفعيل دور الحوسحطحاء
القضائيين الـذي بـقحـحى هحامشحيحا .الحوسحاطحة االجحتحمحاعحيحة
العدد  ، 91نوفمبر 0209

الزالت محتفظة بدورها التقليدي ،وتقنينحهحا كحان الحغحر
منه تخفيف الضغ عن الجهات القضحائحيحة ،لحكحن ذلحت لحم
يتحححقحق بحالصحورة الحمحرغحوبحة ألسحبحاب محخحتحلحفحة .يـحرى
الـبـعـ أن الـدافـع إلى االحـتـكـام إلى الوساطحة الحخحوف
من انحياز القاضي إلحى طحرف فحي الحنحزاع ..بحمحعحنحى أن
اللجوء إليها يعكس عدم الثقة في مرفق القحضحاء ،محا محدى
صحة هحذا؟ ه محا يحمحيحز الحوسحاطحة كحطحريحق بحديحل لحححل
النزاعات ،هي المرونـة الـكـبيرة ،وسحـحلحـحطحـحة األطـحراف
المـطـلـقـة في إجراءاتها ونتائجها ،وهحو محا يحححفحز عحلحى
اللجوء إليها ،ثم إن مجالـهـا محدد قـانـونـحا ألنحهحا لحيحسحت
متاحة في كل المجاالت ،خاصة تلت المحكومة بحنحصحوص
قانونية آمرة التي تبقى من اختصاص القضاء دون غحيحره،
وتبعا لذلت ،ال أجد أي ارتباط بين فحكحرة الحتحححيحز أو عحدم
الثقة المثارة في السؤال ،مع الحوسحاطحة الحتحي تحبحقحى دومحا
تعبيرا عن إرادة طرفي النزاع دون غيرهما .أوجد قحانحون
اإلجراءات المدنية واإلدارية ثالث طرق بديحلحة لحالححتحكحام
إلى القضاء :الصل والحوسحاطحة والحتحححكحيحم .محن محوقحعحت
كقا  ،هل تعتقد أن هذه البدائل ساهمت في التخفيف محن
ثقل ملفات النزاعات المححالحة عحلحى الحمحححاكحم؟ ه الحطحرق
البديلة لحل النزاعات المذكورة في سؤالكحم بحعحضحهحا كحان
موجودا من قبل ،كما هو الحال مع الصل والتحكيم .رغحم
أن التطبيقات العملية لهما ليست بالكثحيحرة ،خحاصحة محجحال
التحكيم الذي لم ينل العناية الـالزمـة ،خاصة فحي الحمحجحال
االقتصادي (الـتـجـاري .المالي) بل إن نشاط التحكيم فحي
الجزائر يتجه نحو الفوضى والسطحيحة ،بحظحهحور هحيحئحات
تحكيمية متعددة عديمة الفعالية فحي الحواقحع ،فحي ححيحن أن
الصل والوساطة يقومان في األسا علحى محبحدأ الحتحوافحق
وحرية األطراف في المجاالت التي يتيحها القانون .وتبحعحا
لذلت فإن عدم نجاعة الطرق البديلة يحعحود بحاألسحا إلحى
غـيـاب الـوعـي الـقحـحانـحونحي لحدى الحمحواطحن الحجحزائحري،
فضال عن يسر الوصول إلى القضاء ،رغحم الحكحلحفحة الحتحي
يتحملهحا الحمحتحقحاضحي فحي بحعح األححيحان نحتحيحجحة طحول 91
اإلجراءات.
حاوره :حميد  .پس
0200-29-91

التاريخ/الذاكرة

"القشابية" ..مدفأة الرجال تتحدى صيحات الموضة بالجزائر
رغم أن "القشابية" لبا رجالي شحتحوي ،لحكحنحه مصحنحوع
بأيادي نسائية من وبر الجمال وصوف األغنام ،ومحنحتحشحر
بكثافة في الشتاء بالمحافظات الشرقية الجزائرية
تعتلي "القشابية" صدارة األلبسة الحتحراثحيحة فحي الحجحزائحر،
والتي ارتبطت بالكفاح ضد االستعمار الفحرنسحي (-0821
 )0963في البالد.
ورغم أن "القشابية" لبا رجالي شتوي ،لحكحنحه مصحنحوع
بأيادي نسائية من وبر الجمال وصوف األغنام ،ومحنحتحشحر
بكثافة في الشتاء بالمحافظات الشرقية الجزائرية.
وعادة ما تغزل النساء لبا القشابية على المناسج الخشبية
التقليدية ،فيما باتت مؤخرا تصحنحع فحي محعحامحل الحنحسحيحج،
كمدفأة للرجال في فصل الشتاء شديد البرودة.
وتبدأ مراحل حياكة القشابية بانتقاء وتنقية وغسل الوبر أو
الصوف ،ثم التجفيف والغزل الستخراج خحيحوط الحنحسحيحج،
يليهما الحياكة والصحبحاغحة بحيحن ألحوان األسحود واألبحيح
والبني…

الستخراج الخيوط وتصحفحيحفحهحا عحمحوديحا عحلحى الحمحنحاسحج
التقليدية ،انتها ًء بمرحلة الحياكة…

** ثورية "القشابية"

** تتحدى الموضة

وارتب لبا القشابية بالثورة التححريحريحة ،إذ كحان لحبحا
الثوار في المدن والجبال والقرى ،كما كان مخبأ لألسحلحححة
التي نفذت بها العمليات الفدائية إبّان االستعحمحار الحفحرنسحي
للجزائر.

بدوره ،اعتبر الصحفي الجزائري المتخصحص فحي الشحأن
الثقافي صال سعوديّ ،
أن القشابية لحبحا تحراثحي يحرتحديحه
الجزائريون من الطبقات االجتمحاعحيحة والحفحئحات الحعحمحريحة
المختلفة ،ويسجل حضحوره بحقحوة فحي محواجحهحة اخحتحالف
موضة األزياء في البالد.

وفي تصري لألناضول ،قالت فايزة رياش ،الحبحاححثحة فحي
التراث الحجحزائحريّ ،
إن "الحقحشحابحيحة جحزء محن الصحنحاعحة
التقليدية النسيجية ،التي كانت رائجة خالل الفترات القديمة
والحضارات اإلسالمية".
وأضافت رياش" :النسيج مادة عضحويحة يصحعحب الحعحثحور
على بقاياها التي تعود لتلت الحقب القديمة ،ال سحيحمحا قحبحل
الحضارات اإلسالمية".
وتحابححعححت" :صححنححاعححة الححقححشححابححيححة ازدهحرت فححي الححمححنححاطححق
الصحراوية الرعحويحة بحالحجحزائحر ،ححيحج بحرودة الحطحقحس
وانتشار رعاة األغنام ،ويوجد منها القصير والطويل".
وبشأن مرحل صناعة القشابية ،أوضحت رياش أنهحا تحبحدأ
بانتقاء ومعالجة الصوف أو الوبر الخاص بصغار الجمال،
ثم تمريره على آلة "السبراق" (المش ) حتى يلين ،ومنحهحا
إلى آلة "الخ ّدام" ليتحول إلى قطع صغيرة ،يسهحل غحزلحهحا
العدد  ، 91نوفمبر 0209

وتابع" :كلّما ّ
خف وزنها ارتفع ثمنها ،فإن أسعار القشحابحيحة
تختلف حسحب نحوعحيحة الحوبحر والصحوف الحمحسحتحخحدم فحي
صناعتها ،والذي يبلا في بع األححيحان  81ألحف ديحنحار
جزائري حوالي  251دوالرا.
وأوض أن أسعحار الحقحشحابحيحة الحمحصحنحوعحة محن الصحوف
تترواح بين  31و 21ألف دينار (بين  001و 081دوالرا)
 ،فيما تترواح أسعار المصنوعة من وبر الجمال بحيحن 41
و 051ألف دينار (بيحن  311و 811دوالر) ،أمحا أفضحل 94
األنواع فهي الحمحصحنحوعحة محن وبحر "الحعحقحيحقحة" (صحغحار
الجمال) ويصل سعره إلى  051ألف دينار (ححوالحي 811
دوالر).
حسام الدين إسالم
0209-20-20

التاريخ/الذاكرة

السنة األمازيغية :إحتفالية " األيراد" ممارسة فنية عريقة تعكس
ثراء الموروث الالمادي
يمثل كرنفال " ايراد " من أبرز مظاهر وتجليات
احتفاالت السنة األمازيغية "يناير" بتلمسان ومن
الممارسات الفنية الفرجوية العريقة التي ماتزال تحاف
على خصوصيات هذا الموروث الثقافي الالمادي الوطني
الضارب في عمق التاري  ،حسبما أكدته الباحثة في علم
ا ثار والتراث سميرة امبوعزة.
وأشارت الباحثة ومديرة مركز الفنون بتلمسان في تصري
ل/واج أن احتفالية "األيراد" (األسد باالمازيغية) من أهم
مظاهر احتفاالت السنة األمازيغية بتلمسان وأبرز تجليات
الممارسات الفنية العريقة التي تميز فضاء منطقة بني
سنو والخميس وغيرها من المداشر والقرى بوالية
تلمسان والتي ماتزال إلى اليوم تحاف على هذا الموروث
الالمادي والنسق الطقوسي الضارب في عمق التاري
ذوي القيمة االجتماعية والرمزية.
وحسب الباحثة امبوعزة ،تتمثل أسطورة االيراد وهو
موسم احتفالي سنوي يرتب باألساطير الشعبية والذاكرة
المتوارثة شفويا في كرنفال يتمثل في عر احتفالي
مسرحي يصبو إلى تحقيق الفرجة ،يؤدي فيه مجموعة من
األشخاص دور األسد واللبؤة وحيوانات أخرى يضعون
أقنعة جلدية وأجزاء من اغصان األشجار وينتهي العر
بوالدة الشبل الصغير وهو داللة على القوة والخصوبة
وتجدد الحياة كما يحمل العر دالالت اجتماعية للتكافل
والتعاون.
وذكرت ذات المتحدثة أن كرنفال" ايراد " إلى جانب كونه
أسطورة شعبية وطقو فهو موروث ثقافي ثمين يعكس
قيم االرتباط باألر والطبيعة والخصوبة الفالحية حيج
ارتب االحتفال بالسنة األمازيغية لدى األمازيا باعتقادهم
أن من يحتفل بيناير سيحظى بسنة سعيدة ناجحة وفيرة
اإلنتاج مبرزة أن "االحتفال يختلف من منطقة إلى أخرى
حسب النم المناخي والجغرافي".
كما تزخر االحتفاالت بوالية تلمسان بمظاهر احتفالية
أخرى في إطار احياء السنة األمازيغية فإلى جانب
"االيراد" هناك احتفالية " عجوزة الناير" وكذا "غنجة "
حيج تقوم فتيات ال يتعدى سنهن  03عاما بطرق أبواب
بيوت القرية واألحياء حامالت ملعقة كبيرة تزين بلبا
كالعرو وهن يهتفن " غنجة عرو النو" و " بوغنجة
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فرك رأست ياربي تروي ناست" ليجمعن مختلف المواد
الخاصة بإعداد طبق من دقيق وزيت وطماطم يتم بعدها
طب حساء يوزع على الجميع ويتضرعون بعدها إلى هللا
لينعم عليهم بالرزق والخير" ،يبرز ذات المصدر.

وافادت السيدة امبوعزة ،أن عيد "يناير" يقترن بالتاري
المشترك لمناطق الجزائر عموما ،وأساسا التاري
األمازيغي ومدى تعلق الجزائريين بهذه االحتفاليات
والعادات والتقاليد لترسي قيم االرتباط باألر .
وأضافت أن األمازيا في كل ربوع الجزائر وبلدان
المغرب العربي يحتفلون بيناير باعتباره الشهر االول في
رزنامة السنة األمازيغية الجديدة إيذانا ببداية السنة
الزراعية فيما تتشكل مصطل يناير من جزئين األول "
يان " ويعني بداية والثاني" آير" ويعني شهر ،تبرز ذات
المصدر.
وأضافت ،أن هناك من يرجع االحتفال بيناير تاريخيا إلى
االرتباط الوثيق باألر باعتباره بداية السنة الفالحية
مشيرة إلى أن رأ السنة األمازيغية ال تتعلق باحتفال
ديني أو تعبدي وأوضحت أن أغلب طقو اإلحتفاالت
برأ السنة األمازيغية مرتبطة باألر والفالحة ولها
أساطير وروايات شعبية تستند إليها على غرار عجوزة
الناير وغنجة.
الجزائر تزخر بموروث ثقافي مادي هو جزء من الهوية
يعكس عراقة الجزائر يجب الحفاظ عليه وجمعه وتثمينه
ودراسته ألنه يعكس هويتنا وخصوصياتنا الثقافية بين
األمم.
وأشارت المتحدثة أنه بمناسبة إحياء السنة األمازيغية
برمج مركز الفنون والثقافة لتلمسان ،عديد النشاطات
والورشات الحية التي تحاكي مختلف العادات والتقاليد
الشعبية ومعار للحرف والصناعات التقليدية واألكالت
الشعبية والزرابي والفخار إلى جانب عر مسرحيات 95
لألطفال ومداخالت ومعر فني تشكيلي للفنان فتحي
حاج قاسم حول أساطير يناير في الذاكرة الشعبية
الجزائرية وطقوسها فضال على معر للصور حول
البرنو الجزائري.
0200-29-99

فيلم
يتطرق الفيلم ,في ساعة و 45دقيقة ،لقصة "هاجر" وابنها
المراهق "جميل" ( 06عاما) اللذين يعيشان وحيدين في
قرية ريفية (دوار) بالغرب الجزائري ويضطران
لمغادرتها بعد مضايقات السكان نتيجة انتشار إشاعات
تتهم "هاجر" زورا بالفاحشة فيستقران بمستغانم أين
يعيشان ظروفا صعبة نتيجة الفقر والتحرش الذي تتعر
له "هاجر" أينما حلت بحثا عن عمل. .

كتب
االستثمار الرياضي
كنز يبحث عن المستكشفين
سلمان زيدان ،إبراهيم حمد الدوسري
آمنة للنشر والتوزيع

مجالت
الجريدة الرسمية
عدد 011
 21ديسمبر 3130
كامل أعداد متوفرة على مستوى المكتبة

التعليم في زمن الوسائط االلكترونية
لطيفة علي الكميشي
دار حميثرا للنشر
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