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الجزائر :لمحة في البحث العلمي

يعتبر البحث العلمي من أهم النشاطات التي يمارسها العقل البشري ،فمن المعروف أن تقدم األمم
ونهضتها الحضارية مرهونة برعايتها واهتمامها به وبتطبيقاته ،ومن هنا ،فإن هذه األهمية للبحث
العلمي تتطلب االهتمام بمؤسساته وأدواته ومن أهمها مؤسسات ومراكز البحث العلمي ،لما لها من دور

أساسي في عملية النهضة والتنمية الشاملة والفاعلة ،ونتسأل في هذا العدد من مجلة مختارات الصحف
حالة البحث العلمي في الجزائر؟
وإلى أي مدى نستطيع الحديث عن البحث العلمي في بلدنا و باألخص في جامعتنا؟ وما مدى قدرتها
على إيجاد حلول لالزمات التي يعرفها المجتمع؟
إن المسألة األساسية بالنسبة للجامعة ،تتمثل في تفاعلها وانخراطها بعمق في شؤون المجتمع وتزويده
باإلطارات المؤهلة القادرة على تنميته وتطويره.

فتنمية مجتمعنا وتطوره مشروط بتقدم العلوم االجتماعية ،فهو ال يستطيع التحكم في سيرورته دون
جهد في التفكير حول حقيقته الخاصة ،ومستويات بنائه المختلفة .وال يمكن له التقدم دون تنمية كفاءاته
المحلية
وفي هذا اإلطار تلعب العلوم االجتماعية كسائر العلوم دورا مهما في تحليل الشروط التي يمر
عبرها المجتمع الجزائري  ،حيث تبنى وتتركب هذه العلوم حول ضرورة التفكير النقدي للمجتمع،
بالتركيز على العالقات االجتماعية وكشف الحقائق في إطار تركيبات اجتماعية ،اقتصادية ،ثقافية،

دينية ،سياسية ...،قصد المساهمة في تطوير طرق التفكير وتغيير نوع العالقات القائمة لمسايرة الوقائع
من خالل الممارسات اليومية للمواطن.
فرقة التحرير
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ملف
السياسة البحثية في الجزائر اآلليات والعوائق
إن تطوير البببحبث البعبلبمبي مبرتبببط
بببتببوفببيببر الببمببوارد البببببشببريببة الببكببفببؤة
والمتخصصة إلى جانب موارد مادية
ومالية ،أما قوة البببحبث فبتبكبمبن فبي
كبيببفبيببة الببتبوفببيبق ببيببن هببذه الببمببوارد
وتبرشببيببد اسببتبعببمببالببهببا ،فببلببقببد أنشببأت
الجزائر منظومة قبانبونبيبة وهبيبكبلبيبة
لتطوير البحث البعبلبمبي وخصبصب
اعتمبادات مبالبيبة ضبخبمبة مبن أجبل
ترقبيبتبه ،لبكبن حبركبيبة البمبؤسبسبات
العلمية كان مرهونا بأسلوب التجرببة
و الخطأ و هذا ما جعل سياسة البحث
الببعببلببمببي تبببببقببى قببلببقببة و ال تببرقببى
لالستجابة لطموحات الباحثين ،فليبس
المهم حسب الباحثين البدراسبات ،ببل
التعامل مع نتائجها.
هببذا يببجببعببلببنببا نببطببر تسببا ل حببول
الدراسات والبحوث البتبي تبقبوم ببهبا
مؤسسات البحث العلمي بكافة فئباتبهبا
وحبول دراسببات أسبباتبذة البجببامبعببات
ليس بسبب مسبتبوى تبلبد البدراسبات
والبحوث فقد يكون مبعبظبمبهبا جبيبد،
وليس حول ميبزانبيباتبهبا فبمبيبزانبيبات
بعض مؤسسات البببحبث البعبلبمبي ال
تصرف بكامبلبهبا عبنبد نبهبايبة السبنبة
المالية ،بل إن مصدر القلق هو حبول
االستفادة منها والتعامل مع نبتبائبجبهبا
لتحقق تلد الدراسات األهبداف البتبي
عمل من أجلها .وهنا نبتبسباءلل هبل
هببنبباك فببرق إن أجببريببنببا بببحببوث
ودراسات او لم نجر؟ ،هبل سبيبتبببدل
حال الموضوع أو القضية أو المشكلة
الببتببي أجببريببنببا حببولببهببا الببدراسببات
والبحوث؟ بمعنى هبل وجبدنبا البحبل
وانته المشكلة فعالً وحققبنبا أهبداف
تلد الدراسات والبحوث على "أرض
الواقع “؟
فهذه الورقة البحبثبيبة تبحباول دراسبة
اآلليات التي وضعتها وزارة البتبعبلبيبم
العالي والبحث العلمي لتطوير البحث
وأهم العوائق التي تعبتبرض تبطبببيبق
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تببلببد البببببحببوث عببلببى أرض الببواقببع
خاصة منها البحوث االجتماعية.
ليس لدينا مشبكبلبة فبي البدعبم ولبيبس
لدينا مشكلة في الباحثين .وليس لبديبنبا
مشكلة كبيرة في كم البدراسبات البتبي
نجريها ،ببل لبديبنبا مشبكبلبة " ثبقبافبة
البحث " الغائبة في مجتمعنا والتي لم
نبذل جهوداً جادة في ببثبهبا وااليبمبان
بها .وليس المقصود بثقافة البحث هنا
كببمببيببة البببببحببوث والببدراسببات بببل
المقصود عدم اإليمان باتخاذ قرارات
مهمة ليس مبنية على نتائج دراسات
وبحوث علمية .وأظبن أن البمبشبكبلبة
لدينا تكمن في عدم تحمل المسؤولبيبن
األخبار السيئة أو سبمباع السبلبببيبات.
تبببطبببويبببر البببقبببطببباعبببات واألعبببمبببال
والمؤسسات على اخبتبالف أنبواعبهبا
مرتبط بالدراسات التي نجريها بهدف
تطويرها .هذه حقيقة علمية.
أهمية البحث العلميل
تزايد االهتمام بالبحث العلمبي طبوال
القرن العشرين و هذا االهبتبمبام أدى
إلببى بببلببوف أهببداف أكبببببر مببمببا كببان
متصورا أو منتظرا من قبل واضعبي
السياسات العامة فبي مبجبال البببحبث
العلمي عموما .فاالكتشافات المتتالبيبة
في مختلف الميادين أدهشب اإلنسبان
و أعطته وسائل لم يكبن يبتبصبورهبا.
فالبحث العلمي يمثل العمبود البفبقبري
ألية تنمية اقتصادية أو اجتمباعبيبة أو
إنسانية وتشير التقاريبر البدولبيبة إلبى
أن الببحبث البعبلبمبي يسباهبم مبا ببيبن
 %25و  %45في النمو (.)0
إن الدراسات العديدة التي تم إجرا ها
أثببتب مبدى االرتببباط ببيبن البببحبث
العلمي والتنمية ،كما توصل نتائبجبه
إلى أهمته في الحد من أزمة البببطبالبة
و خلق مناصب الشغل و زيادة الدخل
القومي.
إن سياسات البحث العلمي تركز على
الدور المتعاظم للقبطباع البخباص فبي

تطوير البببحبث إلبى جبانبب البقبطباع
العمومي .و نجد اختالف بين مناطبق
العالم من هذه النباحبيبة ،حبيبث يبببقبى
القبطباع البعبام هبو البمبسبيبطبر عبلبى
مراكز البببحبث فبي البدول البعبرببيبة
عموما و
الجزائر بصفبة خباصبة ،إلبى جبانبب
ذلد نشير إلى دور التنظيم المؤسسبي
في اإلشراف عبلبى البببحبث البعبلبمبي
ومدى أهبمبيبة اسبتبقبرار البمبنبظبومبة
البحثية في تطوير البحث العلمي .فبي
حين نرى مركز البحوث فبي فبرنسبا
عرف استقرارا كبببيبرا مبنبذ ،0945
نالحظ تذبذبا بالنسبة للجزائر منبذ أن
حصل على استقاللها (...)2
ولتنفيذ هذا البببرنبامبج البهبام تبوجبب
إحداث إدارة متفبرغبة كبلبيبا ألعبمبال
البرمجة و التقييم و التنظيم و تطويبر
الموارد البشرية و البتبخبطبيبط و كبذا
التعاون العلمي و التمويل.
و لقبد تبم إدراا البببحبث البعبلبمبي و
التطوير التبكبنبولبوجبي فبي مبجبمبوع
قطاعات النشاط حتى يسمح بالبتبكبفبل
بببالببتببعببديببالت الببتببي أمببالهببا ظببهببور
وضعيات جديدة سواء أحدثها التطور
االقتصادي و االجتماعي واسبتبغبالل
نببتببائببج البببببحببث الببعببلببمببي و الببتببطببور
التكنولوجي و سواء كان هذه النتائج
حصيلة الببحبث البوطبنبي أو تبعبكبس
التقدم في العالم.
و هببكببذا فببإن نشبباطببات البببببحببث و
التطوير ال تزال موجهة كأولوية نحو
مسببائببل الببتببطببويببر االقببتببصببادي و
االجتماعي و الثقافي لبلبببالد و البتبي
من بينها التكوين عن طريق الببحبث4 ،
أي وحدات البحث البتبي تبتبكبون مبن
ثالثة إلى ستة أعضاء على األكثبر و
تعد الجامعة الجزائبريبة عبددا كبببيبرا
في هذا اإلطار باالضافة إلى مبخباببر
البحث التي تهدف إلىل

تحقيق أهداف البحث العلمي والتنميبة
التكنولوجية في مجال علمي معين،

لإلدارة التي تأخذ أكثر من  %62مبن
ميزانية البحث العلمي ،والباقي يبنبفبق
على البحث التكويني ولبيبس البببحبث
االستكشافي ،ولهذا السبب فإن نبتبائبج
البحث البعبلبمبي مبا زالب ضبعبيبفبة.
يضاف إلى ذلد "عدم تسيير البببحبث
العلمي وفق المبعبايبيبر البعبالبمبيبة فبي
مراكز البحوث".

الببمببشبباركببة (عببلببى مسببتببواهببا فببي
تحسين وتبطبويبر تبقبنبيبات وطبرائبق
اإلنبببتببباا وكبببذا البببمبببواد واألمبببالك
والخدمات،

وتحدث لدكتور كاظم العبودي أسبتباذ
الفيزيباء البحبيبويبة ببجبامبعبة وهبران
ومببديببر فببريببق بببحببث فببي مببخببتبببببر
الميكروبيولوجيا ،عن سوء التسييبر
حيث "توزع مبعبظبم البنبفبقبات عبلبى
لوازم مكتبية وتذاكر سفر للبمبشباركبة
في مؤتمرات بالخارا ،والقليل يبنبفبق
على لوازم البحث العلمي .والمشبكبلبة
لألسف أن مخصصات البحث العلمي
يمتصها الفساد اإلداري والبمبالبي"( .
 . 02هذا عن البمبعبوقبات البمباديبة و
البيروقراطية.

تنفيذ دراسات وأعبمبال البببحبث ذات
العالقة مع موضوع البحث،
المشاركة في تحصيل معارف علمية
وتكنولوجبيبة جبديبدة والبتبحبكبم فبيبهبا
وتطويرها،

الببمببشبباركببة فببي الببتببكببويببن بببالبببببحببث
وللبحث،
ترقية نتائج البحث ونشرها،
المساهمة في إرساء شبببكبات ببحبث
مالئمة...)8(.
العوائق التي تعترض البحث العبلبمبي
االجتماعي بشكل خاصل
إذا كان السياسبات البتبي اعبتبمبدتبهبا
الدولة الجبزائبريبة مبن أجبل تبطبويبر
البحث العلمي عامة واعد فهناك فرق
البحث التكوينيبة و هبنباك البببرنبامبج
الوطني للبببحبث و هبنباك مبخباببر و
مراكز ووحدات البحث كبلبهبا البيبات
وضع من أجبل االرتبقباء ببالبببحبث
العلمي و تخصيص  %0مبن البدخبل
القبومبي كبمبيبزانبيبة لبلبببحبث ،إال أن
االنبببجبببازات التبببزال تبببعبببتبببرضبببهبببا
مجموعة من البعبوائبق ،لبعبل أهبمبهبا
بيروقراطية التسيير التي تحبول دون
تحقيق نبتبائبج البببحبث ،حبيبث يبقبول
األستاذ محمد بهلول ( رئبيبس مبعبهبد
الموارد البشرية بوهران  ،أن البحبث
العلمبي ال يبعبانبي مبن قبلبة البمبوارد
المالية بل من التسيير البببيبرقبراطبي
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ببباإلضببافببة أن الببفببكببرة السببائببدة فببي
أوساط مؤسسية وفي أوسباط البعبامبة
على السواء بأن النبقبص فبي البعبلبوم
األسبباسببيببة أحببد أهببم أسببببباب تببخببلببف
العرب الراهن .وبأن العلوم األساسية
المنقذ لنا مما نحن عليه .وترتب علبى
اعتقباد كبهبذا االهبتبمبام البزائبد ببهبذه
البببعبببلبببوم تبببدريسبببا ً فبببي البببمبببدار
والببجببامببعببات ،مببع إهببمببال لببلببعببلببوم
االجببببتببببمبببباعببببيببببة واإلنسببببانببببيببببة.
وهذا بدوره أفقد هذه العبلبوم هبيبببتبهبا
والمكانة الالئقبة ببهبا فبي البمبجبتبمبع.
ناهيد عن أن هناك سياسة غير معلنة
في الوطن البعبرب لبلبتبضبيبيبق عبلبى
البحث في واقع اإلنسبان والبمبجبتبمبع
ومصيرهما.

ملف
ملف

كببيببف ال وهببذه الببعببلببوم تببجببعببل مببن
المجبتبمبع والسبلبطبة واأليبديبولبوجبيبا
والبببحبببريبببة والبببتببباريببب واالعبببتبببقببباد
مببوضببوع با ً لببهببا ،وتببمببار الشببغببب
الضروري لبفبهبم البعبالبم وتبغبيبيبره (
... 00و عمبومبا يبمبكبنبنبا أن نسبجبل
العوائق التاليةل
أوالًل اعببتببيبباد السببلببطببة عببلببى عببدم
االكتراث بأهمية العلوم االجبتبمباعبيبة
ونببتببائببج أبببحبباثببهببا فببي تببعببامببلببهببا مببع
مشبببكبببالت البببمبببجبببتبببمبببع واألمبببة.
ثانياًل العائق األيبدلبوجبي البذي يبقبوم
على تزييف الواقع ،ففبي حبيبن تبقبوم
العلوم اإلنسانية و االجتماعية بكشبف
حقيقة الواقع وتقديم سبل تجاوزه تقوم
األيدلوجية السلطوية ببإخبفباء حبقبيبقبة
الببواقببع والببتببعببويببل عببلببى اإلعببالم
الببرسببمببي الببذي يببجببمببل الببقبببببح.
ثالثا ل هشباشبة البطبببقبة البرأسبمبالبيبة
الجديدة وجهلها ،والتي تحول صفاتها
هذه دون توظيف أي جزء ضئيل مبن
أرباحها للبببحبث البعبلبمبي أو لبلبعبمبل
البببببببثبببببببقبببببببافبببببببي عبببببببمبببببببومببببببباً.
رابببعباًل الببعببوز الببمببادي الببذي كببانب
تعيشه الفئات العاملة في حقل البعبلبوم
االجتماعيبة ،مبمبا جبعبل هبذا البعبوز
يحول دون تفرغها للبحث العلمي ببل
فرض عليها عوزها المادي االنهمباك
فببي تببوفببيببر سبببببل اسببتببمببرار الببحببيبباة
اليومية ،إال أن الزيادات التي أقبرتبهبا
الحكومة سمح بالتخبفبيبف مبن هبذه
المشكلة.
د.غنية شليغم
أ.كاوجة محمد الصغير
2222-22-22
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البحث العلمي وامتالك التكنولوجيا
أكدت أبحاث عديد من العلمباء عبلبى
األثر القبوي لبلبتبعبلبيبم عبلبى اإلنبتباا
وعلى التبطبور االقبتبصبادي والبتبقبدم
التقني ،فبخبلبف كبل مبظباهبر البتبقبدم
التبقبنبي واالقبتبصبادي تبكبمبن جبهبود
العلماء الببباحبثبيبن فبي مبخبتبببراتبهبم.
فمؤسسات البحث العلمي تلعبب دورا
مهما في تطوير اإلنشاءات ،وضمبان
نببجببا الببتببخببطببيببطببات االقببتببصبباديببة
وتصحيحهبا وتبقبيبيبمبهبا .كبمبا تبؤدي
البحوث إلى حدوث اكتشافات علبمبيبة
تؤثر في طبيعة فهم اإلنسان ونظبرتبه
إلى العالم وفي كشف منباطبق جبديبدة
من المعلومات واالحتماالت التطبيقية
الببتببي تببتببحببول إلببى وسببائببل وأدوات
تكنبولبوجبيبة لبإلنبتباا والبمبواصبالت
وغيرها؛ فالبحث العلمي هو استنببباط
للمعرفة ،وتطويبر لبمبنبتبج ،وتبخبلبف
البحث العلمي في القطباع الصبنباعبي
أو االجتماعي أو غبيبره يبحبول دون
تطوير هذه القطاعات والتغلبب عبلبى
مشاكلها؛ وبالتالي فإنه ال يبمبكبن مبع
هذا التخلف تطوير تكبنبولبوجبيبات أو
تحسين مستويات هذه القطباعبات وال
النهوض بها وال إنتاا الثروات.
إن االستقاللية التكنولوجية ،وإخضاع
هببذه الببمببعببارف وتببطببويببرهببا رهببيببن
بالبحث العلمبي وسبيباسبة واسبتبثبمبار
الموارد الببشبريبة ،والبجبامبعبات ببمبا
تضمه مبن مبخباببر البببحبث ،وور
التجريب ومدرجات التدريس تعد مبن
أهم وسائبل إعبداد البطباقبة البببشبريبة
وصقلها ،وتنبمبيبة مبهباراتبهبا ببالبعبلبم
والمعرفة والتدريب.
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يالحظ بعض الباحثين أن جبامبعباتبنبا
ال تقر سياسات البحث البعبلبمبي ،وال
تحدد أهدافًا إستراتيجية عبلبى البمبدى
القصير وال على المدى البطبويبل وال
المتوسط ،وال تضم البرامج السبنبويبة
للجامعات برامبج ببحبوث ببالبمبفبهبوم
العالمي إال نادرا ،وغبالبببا مبا تبكبون
مشاريع البحوث المنبجبزة مبن تبلبقباء
مبادرة فرديبة أو مبجبمبوعبات ببحبث
صغيرة....
مما يغري ويشجبع الببباحبثبيبن عبلبى
الهجبرة البتبي تبؤدي إلبى اسبتبنبزاف
الوطن العربي ومزيد تأخره...
ويزداد هبذا البعبائبق قبوة ببفبعبل قبلبة
وسببائببل االتصببال بببيببن الببعببلببمبباء
والباحثين ،ونقص تبادل المبعبلبومبات
بسببببب االفبتببقببار إلببى أنبظببمببة تبببببادل
الببمببعببلببومببات والببنببشببرات الببمببهببنببيببة
والمجالت ،وللعلم فإن التقدم البعبلبمبي
يزدهر باالتصال بين العبلبمباء وذوي
االختصاص عبلبى جبمبيبع األصبعبدة
اإلقليمية والوطنية والدولية والقاريبة؛
لمقارنة نتائج أببحباثبهبم ومبنباقشبتبهبا،
واالطببالع عببلببى مببا تببوصببل إلببيببه
أندادهبم ،وهبذا البتبقبدم يبعباق بسبببب
غياب أنظمة االتصال بيبن البعبلبمباء،
فال تتا لبهبم فبرص إثبراء ببحبوثبهبم
وتنميتها وتعمبيبق البخبببرة ،ويضباف
إلى هذا العامل قبلبة فبرص البتبدريبب
المتاحة لهم ،وغياب حلقات البتبكبويبن
المستمر ودوراته سواء داخبل البببالد
أو خارجها ،بدعوى قلة االعبتبمبادات
المالية المرصودة لهذا الجانب...

واألسوأ من ذلد أن البببحبث البعبلبمبي
ينصبّ خاصة على القطاع الصناعي
بببالببدرجببة األولببى مببهببمببال الببقببطبباع
الزراعي واالجبتبمباعبي وغبيبرهبمبا،
وذلد فبي كبثبيبر مبن ببلبدان البوطبن
العربي ،رغم أن المآسي االجتماعبيبة
والببكببوارث االقببتببصبباديببة والببهببزات
السياسية التي تعانيها هذه البلدان لبهبا
ارتباط وثيق بتخلف القطاع الزراعي
وضعف مردوده وببتبردي األوضباع
االجببتببمبباعببيببة وتببفببشببي افببات األمببيببة
والببجببهببل والببتببطببرف وقببلببة الببطببلببب
االجتماعي على العلم وتردي أحبوال
الريف وتدني وضعية المرأة وانتشار
الجريمة والمخدرات وغيبر ذلبد مبن
اآلفات التي تبحبول دون تبحبقبيبق أي
تنمبيبة؛ وأكبثبر هبذه اآلفبات مبرتبببط
بتدهور وتبخبلبف البقبطباع البزراعبي
الواسع االنتشار في بلداننا ،فالبتبنبمبيبة
الحقيقة هي التي تركز عبلبى تبطبويبر
وإنماء القطاع الزراعي ماديا وبشريا
بتوجيه فائق العناية بالبوادي والقبرى
حيث يتواجد معبظبم السبكبان ،ولبيبس
في خلق قطاع صناعي ضخم يبكبلبف
رساميل ضخمة وقد يصبح عبئا على
موارد البالد بسبببب غبيباب الشبروط
والمعطيات....
الزوبير مهداد
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أساتذة الجزائر األقل بحثًا في الوطن العربي ..لماذا ال تهتم الجزائر
بالبحث العلمي؟
انببتببصببرت الصببيببن مببؤخ برًا عببلببى
الواليات المتحبدة فبي مبعبركبة قبيبادة
العالم في مجال البحث البعبلبمبي ،فبي
سباق عالبمبي احبتبلب فبيبه البجبزائبر
مراتب متدنية ،ففي الوق الذي بذل
فيه الجامعبات البخبلبيبجبيبة والبعبرببيبة
جهودًا بحثيبةً مضبنبيبة سبنبة ،2222
وأعلن جامعة «اإلمام عبد البرحبمبن
بن فيصل »في السعبوديبة ،تبوصبلبهبا
إلى لقا مضاد لفيرو كورونبا؛ مبا
تزال مختبرات الجزائر وجبامبعباتبهبا

غائبة عن العمل ،فآخر اإلحصائبيبات
المرصودة من قاعدة بيانات «إ أر
جببي »و«سببكببوبببس »تشببيببر إلببى أن
الجزائر بات تحتل مبراتبب مبتبأخبرة
عربيًّا من ناحية عدد األوراق البحثية
المبنبشبورة فبي البمبجبالت والبجبرائبد
العلمية المحكمة.
في هذا التقرير نسبلبط الضبوء عبلبى
واقبع البببببحببث الببعببلبمببي فببي الببجببزائببر
وأسباب تدني اإلنتاا البحثي ،لألستاذ
الجزائبري ،وأسببباب عبدم االهبتبمبام
الرسمي به.
الباحثون الجزائبريبون ..سبطبوع فبي
الخارا وأفول في الداخل
العدد  ، 22جويلية 2222

غادر الجزائر منذ سنبة  2220أكبثبر
من  522ألف بباحبث جبزائبري دون
رجبعبة ،ببحبثًبا عببن مسبتبقبببل أفضببل
وفرص أوفر للبحث العلبمبي ،عبالوة
عببلببى عشببرات اآلالف مببن األطببر
والبباحبثبيبن والبمبهبنبدسبيبن واألطببباء
الذيبن يبغبادرون البجبزائبر كبل سبنبة؛
فالجزائر بات في البمبرتبببة البراببعبة
عربيًّا من ناحية هجرة األدمبغبة ببعبد
كل من سوريا وتونس ومصر.
ٍ

وترتكز هجرة الباحثين البجبزائبريبيبن
إلى أوروبا وأمريكا بالدرجة األولبى،
والشببرق األوسببط واسببيببا الشببرقببيببة
بببدرجببة أقببل؛ ف ب %18مببن األطببببباء
البببعبببامبببلبببيبببن ببببالبببمبببسبببتبببشبببفبببيبببات
الفرنسية جزائريون؛ من بينهبم أكبثبر
من  02االف طبيب مخبتبص؛ ببيبنبمبا
يببدر فببي الببجببامببعببات األجببنبببببيببة
(فرنسية وروسية وأمريكية وعربيبة
أكثر من  052ألف طالب جبزائبري،
منهم  95ألفًا في ببرنبامبج البدراسبات
العليا ،و 14ألفًبا يبدرسبون فبي طبور
الليسانس /البكالوريو .
وتمتلد الجبزائبر بباحبثبيبن عبالبمبيبيبن
يببببرسببببمببببون قصببببص الببببنببببجببببا

سنويًّا؛ أبرزهم البروفيبسبور ببلبقباسبم
حبة ،الذي يُعرف ب «العرببي األكبثبر
اختراعًا »والبذي ورد اسبمبه ضبمبن
قائمة الباحثين المائة األكثر اخبتبراعًبا
في العالم ،لحبصبولبه عبلبى مبا يبزيبد
على  0522براءة اخبتبراع ،وكبذلبد
الباحث في مجال الطاقة البروفيبسبور
كريم زغيب صاحبب  522اخبتبراع،
والببحبباصببل عببلببى جببائببزة «لببيببونببيببل
بببولببي ب »لببعببام  ،2209وهببي أرفببع
جائزة علمية فبي كبنبدا ،وأحبد أكبثبر
العلماء نبفبو ًذا ببالبعبالبم؛ إضبافبةً إلبى
الببببببببباحببببث بشببببيببببر حببببلببببيببببمببببي،
الذي أدخل اللغة العربية إلبى أجبهبزة
الكمبيوتر.
ويشتر ُ
ك هؤالء الباحثون الجزائريون
ومعهم عشرات اآلالف ،فبي كبونبهبم
صناعة محلية جزائرية؛ فبمبعبظبمبهبم
هاجر بعد أن تلقى دراسته األولية في
البجبزائبر ،ومبنبهبم مبن وصبل حبتبى
درجبببة البببدكبببتبببوراه ببببالبببجبببامبببعبببات
الجزائرية قبل أن يهاجر خارا البلد.

أما الجهود البحثية الخاصة ببفبيبرو
كورونا؛ فلم يكن للباحثين الجزائريين
المحلييبن أي جبهبود عبدا مبحباوالت
فردية للمختبرات البحثية البجبزائبريبة
س اصطناعبيبة ،أو
البتكار أجهزة تنف ٍ
صناعة مبواد تبعبقبيبمبيبة وقبائبيبة مبن
فيرو كورونا
عبد القادر بن مسعود
2222-22-22
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جامعة هواري بومدين األولى في تصنيف مؤسسات التعليم العالي
الجزائرية
تهدف الجزائر إلى تصبنبيبف عبدد
من جبامبعباتبهبا فبي قبائبمبة أفضبل
الجامعات في العالم افاق .2224
جاء ذلد في حديث لبلبمبديبر البعبام
لببلبببببحببث الببعببلببمببي والببتببطببويببر
التكنولوجي محمد بوهيشة ،لبلبقبنباة
اإلذاعية الثالثة.

توج جامعة هواري بومدين للعلبوم
والتكنولبوجبيبا ببالبجبزائبر البعباصبمبة
بالمرتبة األولى في التصنيف الوطني
لمؤسسات التعليم العالي الجزائرية.
وحصلب جبامبعبة هبواري ببومبديبن
عببلببى الببتببتببويببج فببي إطببار تببظبباهببرة
األسبببببوع الببعببلببمببي الببذي اخببتببتببم ب
فعالياته ،السببب  ،ببجبامبعبة فبرحبات
عبا (سطيف 0-المنظم ألول مبرة
بالجزائر .

وعادت المرتبتان الثانية والثالثة على
التوالي لجامعبتبي كبل مبن أببو ببكبر
بلقبايبد (تبلبمبسبان وفبرحبات عبببا
(سطبيبف فبيبمبا تبحبصبلب كبل مبن
جامعة محمد ببوضبيباف (البمبسبيبلبة
وجياللي البيباببس (سبيبدي ببلبعبببا
على المرتبتبيبن البراببعبة والبخبامسبة
على التوالي في هذا التصنبيبف البذي
شمل  26مؤسسة جامعية تعد األولبى
في تصنيف مؤسسات التعليم البعبالبي
الجزائرية.
وأكد وزير التعليبم البعبالبي والبببحبث
العلمي عبد الببباقبي ببن زيبان خبالل
العدد  ، 22جويلية 2222

إشرافه بقاعة المبحباضبرات “مبولبود
قباسببم نببايب بببلبقبباسببم” عببلببى تببكببريببم
الجامعات البثبالثبة البفبائبزة ببأن هبذه
األخيرة سوف تحظى بمرافقة القطاع
لتبتبمبكبن مبن البتبواجبد ضبمبن 522
جامعة األولى في التصنيف البعبالبمبي
وهو البهبدف البمبنبشبود البمبدرا فبي
برنامبج عبمبل البحبكبومبة (– 2220
.2224
وأوضح الوزير بأنه “ تم األخذ بعبيبن
االعببتبببببار الببمببعببايبببيببر الببعببلببمببيبببة
والبيداغوجية واالبتكارية بباإلضبافبة
إلى انفتا المؤسسة الجبامبعبيبة عبلبى
محيطهبا االقبتبصبادي واالجبتبمباعبي
وكذا الدولي في اخبتبيبار البجبامبعبات
الفائزة بالمراتبب البخبمبس األولبى”،
كاشفا بأن “قطاعه أعد ألول مرة فبي
الجزائر نظاما رقميا خاصا بتصنيبف
مؤسسات التعليم العالي الجزائرية”.

هذه تفاصيل البتبصبنبيبف البجبزائبري
للجامعات

وتبببحببب ّدث ببببوهبببيبببشبببة لبببإلذاعبببة
الببثببالببثببة حببول الببتببرتببيببب الببوطببنببي
))CEESAالببذي أنشببأتببه وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي ،بهبدف
تصنيف الجامعات البجبزائبريبة وفبق
المعايير المعتمدة عالميا.

وقببال بببوهببيببشببةّ ،
إن هببذا الببتببرتببيببب
الببوطببنببي سببيببعببتببمببد فببي تصببنببيببف
للجامعات الجزائبريبة عبلبى مبعبايبيبر
البببببيببداغببوجببيببا ،البببببحببث الببعببلببمببي،
االبتكار ،الحوكمة ،واالنفتا الدولي.
وسيسمح الترتيب الوطني بالحبصبول
على فكرة دقيقة عن فرص البجبامبعبة
الببجببزائببريببة لببمببواكبببببة الببتببصببنببيببفببات
الدولية ،حسب المتحدث.
وأضبباف ذات الببمببسببؤول ّ
أن هببدف
القطاع ،هو دخول عدد من الجامعات
الجزائرية ضمن قائبمبة أفضبل 522
جامعة في البعبالبم ،مبع حبلبول البعبام
.2224
محمد بوحيشة

2222-25-22

8

ملف
إبطال المناقشة وسحب اللقب من سارقي البحوث العلمية
ضبط وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي اإلجراءات العقابية والبقبواعبد
المتعلقة بالوقاية من السرقة البعبلبمبيبة
ومكافحتها ،والتي قد تصل إلى إبطال
وإلغاء المناقشة وسبحبب البلبقبب مبن
سارقي البحوث البعبلبمبيبة ومبذكبرات
التخرا ،حسب ما تضمنه القرار رقم
 0282الببمببؤر فببي  27ديسببمبببببر
المنقضبي والبمبوقبع مبن قبببل وزيبر
القطاع عبد الباقي ببن زيبان ،تبحبوز
“الشروق” نسخة منه ،والبذي يبلبغبي
أحكام القرار رقم  911البمبؤر فبي
 28جويلية .2206
وتضمن القرار الجديد  11مادة في 5
فصول ،شرح خالله الوصاية ،كبل
الببتببفبباصببيببل واإلجببراءات الببقببانببونببيببة
للوقاية من السرقات العلمية التي تبعبد
حسب البقبرار “ كبل عبمبل يبقبوم ببه
الطالب أو األستاذ الباحث أو األسبتباذ
البباحبث االسبتبشبفبائبي البجبامبعبي أو
البباحبث البدائبم ،أو مبن يشبارك فبي
تزويبر ثبابب لبلبنبتبائبج أو غب فبي
األعمال العلمية المطالب ببهبا أو فبي
أي منشورات علمية أو ببيبداغبوجبيبة
أخرى”  ،كمبا ألبزم البقبانبون البجبديبد
مؤسسات البتبعبلبيبم البعبالبي والبببحبث
البعببلببمببي ،ببباتببخبباذ تببدابببيببر تببحببسببيببس
وتوعية تبتبمبثبل فبي تبنبظبيبم دورات
تدريبية حول التوثيق العلمبي وإدراا
مببادة أخببالقببيببات البببببحببث الببعببلببمببي
والتوثبيبق فبي كبل أطبوار البتبكبويبن
الببعببالببي ،فببيببمببا تضببمببن ب الببمببادة 8
ضرورة تببلبيبل كبل إخبطبار مبن أي
شخص كان لبوقبوع سبرقبة عبلبمبيبة،
ترتكب من طبرف البطبالبب ببتبقبريبر
كتابي مفصل مرفق بالوثائق واألدلبة
العدد  ، 22جويلية 2222

المادية والذي يتم تسليمه إلى مسبؤول
وحدة البببحبث البعبلبمبي البذي ببدوره
يُببحببيببل الببتببقببريببر إلببى لببجببنببة اآلداب
واألخببالقببيببات لببلببمببؤسببسببة مببن أجببل
إجراء التحقيقات والتحريات الالزمة.

وهو األمبر ذاتبه ببالبنبسبببة لبألبسبتباذ
الببببببباحبببث أو األسبببتببباذ الببببببباحبببث
االستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم
على أن يتم تبليل البمبعبنبي ببالبعبقبوببة
التأديبية في أجل ال يبتبجباوز  8أيبام
ابتدا ًء من تاري اتخاذ القرار ويحبفبظ
في ملفه اإلداري.
كما ألزم ذات الجهات ،زيادة عبلبى
مراعاة األحكام التنظيمبيبة البمبتبعبلبقبة
بببالببتببكببويببن فببي الببدكببتببوراه وتببنببظببيببم
نشاطات البحث العبلبمبي ،أن تبتبولبى
الهيئات العلمية في مؤسسات التبعبلبيبم
العالي ضرورة احترام تخصص كبل
أسببتبباذ ببباحببث أو ببباحببث دائببم أثببنبباء
تكليبفبهبم بباإلشبراف عبلبى نشباطبات
وأعمال البببحبث ،مبع تشبكبيبل لبجبان
للمناقشة والخبرة العبلبمبيبة ،مبن ببيبن
الكفاءات المتخبصبصبة فبي مبيبدانبهبا
العلمي ،السيما بالنسبة لألطروحبات،
المذكرات ،مشاريع البحث ،المقباالت
والببمببطبببببوعببات البببببيببداغببوجببيببة ،مببع
ضرورة اختيار مبواضبيبع مبذكبرات
البببتبببخبببرا ومبببذكبببرات البببمببباسبببتبببر
وأطروحات الدكتوراه ،اسبتبنبادا إلبى
قاعدة ببيبانبات ببعبنباويبن البمبذكبرات
واألطروحات ومواضيعبهبا البتبي تبم
تناولبهبا مبن قبببل ،مبن أجبل تبجبنبب
عمليات النقل من اإلنترني والسرقبة
البعبلببمبيبة ،وإلبزام طببالبب الببدكبتببوراه
باإلمضاء عبلبى مبيبثباق األطبروحبة،
وهبو األمببر ذاتببه بببالببنبسبببببة لببلببطببلبببببة

واألساتذة الذين يتعين عبلبيبهبم تبقبديبم
تقرير سنوي عن حبالبة تبقبدم أعبمبال
البحث أمام الهيئات العلمية مبن أجبل
المتابعة والبتبقبيبيبم حسبب البكبيبفبيبات
المنصوص عليها في التنظيم الساري
المفعول.
وفيبمبا يبخبص البعبقبوببات حسبب مبا
تضمنه الفصل البراببع ،فبإنبهبا تصبل
إلى غاية إببطبال البمبنباقشبة وسبحبب
اللقب الحائز عليه مع وقف نشر تبلبد
األعمال وسحبها من النشر ،كبمبا أن
كل المتابعات التأديببيبة تبتبوقبف ضبد
كل شخص سوا ًء كان طالبا أو أستبا ًذا
لعدم كفاية األدلة أو بسبب وقائع غير
واردة في أحكبام البمبادة البثبالبثبة مبن
القرار ،كما يمكن لكل جهة متضبررة
من فعل ثابب فبي السبرقبة البعبلبمبيبة
مقاضاة أصحابه طبقا ألحبكبام األمبر
رقم  25 – 21المؤر في  09يوليبو
.2221
وحسببب الببقببرار ،وبببغببرض تببفببادي
السببرقببات وكببتببدابببيببر وقببائببيببة دعب
الوزارة إلى شراء حبقبوق اسبتبعبمبال
برمجيات معلوماتية تكشف السرقبات
العلمية باللغة العربيبة واألجبنبببيبة أو
اسببتببعببمببال البببببرمببجببيببات الببمببجببانببيببة
المتبوفبرة فبي شبببكبة األنبتبرنب  ،أو
إنشاء برمجية معبلبومباتبيبة جبزائبريبة
كاشفة للسرقة العلمية.
أحمد قرطي
2222-22-22
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اإلقتصاد
ملف

صندوق النقد الدولي يعدل توقعاته ويؤكد زيادة النمو
االقتصادي بالجزائر لسنة 2222
توقع انخفاض البطالة إلبى % 9,8
2221
سبببببببببببببببببببنبببببببببببببببببببة

عدل صندوق النقد الدولي توقعاته الخاصة بنمو االقتبصباد
في الجزائر لسنة  2222بزيادة تصبل البى  2.4ببالبمبائبة
بببببدال مببببن  0.9بببببالببببمببببائببببة البببب ُمببببقببببدرة سببببابببببقببببا.
وفي اخر تقرير له حبول افباق االقبتبصباد البعبالبمبي نشبر
بمناسبة انعقاد اجتماعات الربيع رفع صندوق النقد الدولبي
توقعاته للنمو في الجزائر بمقدار  2.5نقطة مقارنة بتقرير
أكتوبر الماضي.
بالنسبة لسبنبة  2221تبتبوقبع مبؤسبسبة "ببريبتبون وودز"
الموجود مقرها بواشنطن أن يصل نبمبو البنباتبج البداخبلبي
الخام الحقيقي للجزائر الى نسبة  2.4بالمائبة أيضبا مبقباببل
 2.0بالمائة فقط متوقعة في أكتوبر.
لقد حقق االقتصاد الجزائري نموا بنسبة  4بالمائة في سنبة
 2220حسب صندوق النقد الدولي الذي توقع في تبقبريبره
السابق نسبة  1.4ببالبمبائبة فبقبط بباإلضبافبة إلبى ذلبد مبن
المقرر أن يكون رصيد البمبعبامبالت البجباريبة لبلبجبزائبر
إيجابيا ألول مرة منذ عدة سنوات ليستقر عند  2.9بالمبائبة
مببن الببنبباتببج الببداخببلببي الببخببام (مببقببابببل  5.5-مببتببوقببع فببي
أكتوبر قبل أن ينخفض إلبى  2.2-ببالبمبائبة مبن البنباتبج
الببببببداخببببببلببببببي الببببببخببببببام فببببببي سببببببنببببببة .2221
ويمثل رصيد المعامالت الجارية  2.8-بالمائة من الناتبج
الداخلي الخام في سنة  2220حسب التقرير بينما تبوقبع
صندوق النقد الدولي نسبة  7.6-بالمائة من الناتج الداخلي
الببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببخببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببام.
العدد  ، 22جويلية 2222

وبخصوص الشغل ،اعتبر الصنبدوق
أن البطالة ستتراجع بشبكبل مبلبحبوظ
فببببي الببببجببببزائببببر فببببي السببببنببببوات
البمببقبببببلببة .وأعببادت مببؤسببسببة بببروتببن
وودز الببنببظببر فببي تببوقببعبباتببهببا إلببى
االنخفاض لسبنبتبي  2222و,2221
مستندة البى نسبببة تبتبراو مبا ببيبن
 % 00,0و ,% 9,8في حبيبن كبانب
تتوقع في تقريرها شهر أكتوبر الماضي ارتفباع البببطبالبة
.2220
 %سببببببببببنببببببببببة
04,7
إلببببببببببى
وفي السنة المنصرمة بلغ نسبة البطالة  % 01,4حسبب
صندوق النقد الدولي الذي كان يتوقع منذ ستة أشهر نسببة
.2 2 2 0
سبببببببببببببببنبببببببببببببببة
%
04,0
وحسب تقرير صندوق النقد البدولبي ,سبتبسبتبفبيبد البببلبدان
المصدرة للبببتبرول فبي مبنبطبقبة الشبرق األوسبط واسبيبا
الوسطى من افاق مبشرة سنة  2222بسبب ارتبفباع إنبتباا
النفط طبقا التبفباق مبنبظبمبة البدول البمبصبدرة لبلبببتبرول
وحلفا ها (أوبيب +وأسعبار ببتبرول مبرتبفبعبة مبمبا كبان
متوقعا ونجا الحمالت الواسعة النطاق للتلقيح في البعبديبد
البببببببببببببببببببببببببببببببببببببلببببببببببببببببببدان.
مببببببببببببببببببن
وستلعب العوامل الوطنية الخاصة دورا سنة 2222ل ففبي
الجزائري يتوقع أن يستفيد النشاط البفبالحبي مبن كبمبيبات
أمبببطبببار جبببد عببباديبببة ببببعبببد البببجبببفببباف سبببنبببة .2220
وأوصى صندوق النقد الدولي في تقريره بتكييف "بعنايبة"
السياسات االقتصادية في السياقات الوطنية قصد مواجهبة
التقلبات والمحافظة على االسبتبقبرار االقبتبصبادي البكبلبي
22
ودعم االستئناف مع حماية الفئات الهبشبة وضبمبان األمبن
الغذائي والطاقوي.
2222-24-28

اإلقتصاد
ملف
االقتصاد الجزائري بين مطرقة إرتفاع أسعار النفط وسندان تكلفة
توريد المواد الغذائية
توقع خبراء اقتصاديون في الجزائر أن تنتع البمبيبزايبنبة
العامة للبالد بفضل االرتفاع الكبيبر البذي تسبجبلبه أسبعبار
النفط حاليا ،فيما يحذر اخرون من أن هذه المكاسب المالية
قد تستنزفها عملية استيراد المنتجات الغذائيبة البتبي تشبهبد
أسعارها أيضبا مسبتبويبات قبيباسبيبة بباألسبواق البعبالبمبيبة.
واعتبر السيد عبدالرحمن مبتول ،خبير الطاقة والمستبشبار
الحكومي ،في تصريحات لوكالة األنباء القطرية /قنبا ،/أن
الوضع الذي تعرفه أسعار الطاقة عالميا لم تكن مبتبوقبعبة،
الفتا إلى أن الخزينة العامة في الجزائر ستستفيد مبن نبحبو
 68إلى  72دوالرا إضافيا عن كل برميبل نبفبط فبي حبال
واصبببلببب األسبببعبببار فبببي مبببنبببحببباهبببا البببتبببصببباعبببدي.
وأوضح أن منحى االرتفاع يبقى السيناريو األرجبح عبلبى

المدى المتوسط وفقا للمراقبين والبنوك الدولية ،متوقعا أن
تكسب الخزينة العامة في بالده حوالي  0.5مبلبيبار دوالر
خببالل شببهببر مببار الببجبباري ،بببالببنببظببر ألن الببحببكببومببة
الجزائرية أسس قانون الموازنة المالية للسنة الحالية على
سعر مبرجبعبي لبببرمبيبل البنبفبط فبي مسبتبوى  52دوالرا
للبرميل الواحد ،ما يعني أن كبل دوالر فبوق هبذا السبعبر
يبببببعبببببتبببببببببببر فبببببائبببببدة ببببببالبببببنبببببسبببببببببببة لبببببلبببببببببببالد.
وذكر مبتول أن الجزائر ستظل في حالة ترقب لمستجبدات
األزمة الروسية األوكرانية لما لها من تأثيرات كبرى على
أسواق الطاقة في العالم ،السيما أن عائدات تصدير البنبفبط
تعتبر ركيزة اإلقتصاد الجزائري ،والمصدر األول للعمبلبة
الصعبة التي تدخل الخزينة العامة للبالد.
كما قال خبير الطاقة ،في تصريحه ل /قنا ،/إن أسعار النفط
الجزائري "صحباري ببالنبد" وصبلب إلبى  022دوالرا
للبرميل ،مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل هذه المستويات مبنبذ
العدد  ، 22جويلية 2222

.2 2 0 4
يبببببببببببببببببببببببببولبببببببببببببببببببببببببيبببببببببببببببببببببببببو
في مقابل ذلد ،يرى السيد علي بوخالفة ،الخبير الفبالحبي،
في تصريح ل /قنا ،/أن الحكومة الجزائرية لن تسعد كبثبيبرا
بعائدات النفط غير البمبنبتبظبرة ،نبظبرا لبالرتبفباع البكبببيبر
ألسعار المواد الغذائية ،وخاصة مادتي البقبمبح والبحبلبيبب،
مشيرا إلى أن قيمة جبمبيبع واردات البمبنبتبجبات البغبذائبيبة
لببلببجببزائببر فببي سببنببة  2220بببلببغب  7.1مببلببيببار دوالر.
ولف إلى أن الجزائر استوردت خالل العام الماضي القمح
بحوالي  8مليارات دوالر ،عندما كان سعر البطبن البواحبد
مبن هبذه الببمبادة ال يبتببجباوز  152دوالرا ،مبوضبحبا أن
الحكومة ستضطر ،في حال حافظ أسبعبار البقبمبح عبلبى
مستوياتها القياسبيبة فبي البوقب البراهبن ،لبتبخبصبيبص 5
مليارات دوالر كواردات للقمح فقط فبي عبام
 ،2222دون احتساب فاتورة توريد الحبلبيبب
ومخبتبلبف البمبواد األسباسبيبة األخبرى البتبي
تتطلب بدورها تعبئة موارد مبالبيبة ضبخبمبة.
يذكر أن الميزانية العامة للجزائر سجل هبذا
البعبام زيببادة قبدرهبا  02مبلبيببار دوالر عببن
موازنة  ،2220حيث رصدت لها البحبكبومبة
قيمة ضخمة هي األكثر منذ  2208لتبلل 74
دوالر.
مبببببببببببببببببببلببببببببببببببببببببيبببببببببببببببببببار
وحببددت الببحببكببومببة الببجببزائببريببة فببي إعببداد
الميزانية سعرا مرجعيا لبرميبل البنبفبط قبدره
 52دوالرا ،مقابل  42دوالرا لبلبببرمبيبل فبي
ميزانية العام الماضي ،متوقعة في مقابل ذلد تسجيل عجز
في حدود  4022مليار دينار جزائري ،أي مبا يبعبادل 12
دوالر.
مبببببببببببببببببببببببببببلببببببببببببببببببببببببببببيبببببببببببببببببببببببببببار
كما تهدف الميزانية إلى تحقيق نسبة نمو االقتصاد المحلبي
في حدود  % 1.1مقابل  % 1.8توقعتها ميزانبيبة ،2220
وسط امال بأن ترتفع عائبدات البمبحبروقبات ببنبحبو 27.9
مليار دوالر مقابل  21.20مبلبيبار دوالر فبي البمبيبزانبيبة
السابقة ،مقابل انخفاض واردات البالد بنسبة  % 5.4عبن
 ،2220لبببتبببصبببل إلبببى نبببحبببو  10.5مبببلبببيبببار دوالر.
وتوقع الحكومة الجبزائبريبة ،ضبمبن مبيبزانبيبتبهبا لبلبعبام 22
الجاري ،أن يصل اجمالي إيرادات البببالد ببنبهبايبة 2222
إلى  17مليار دوالر ،ببيبنبهبا  11مبلبيبار دوالر عبائبدات
نفطية.
2222-20-22

القانون
إطالق «شركة المساهمة البسيطة »في السوق الجزائرية
لتمكين الشباب من تأسيس شركاتهم الخاصة وإشراكهم في التنمية
أطلق الحكومة نبوعبا جبديبدا مبن الشبركبات فبي السبوق
الجزائرية ،تحمل اسم “شركة المساهمة البببسبيبطبة” وفبقبا
لمشروع القانون التجاري المبعب ّدل ،البمبصبادق عبلبيبه مبن
طرف نواب البرلمان ،أول أمس ،تنفيذا ألوامر وتعليبمبات
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
سيتمكن الشباب حاملو المشباريبع مبن إنشباء مبؤسبسباتبهبم
الخاصة وبأقل التكاليف ،ببعبدمبا صبادق نبواب البمبجبلبس

الشعبي الوطني على مشروع البقبانبون البمبعبدل والبمبتبمبم
لببألمببر رقببم  59-75الببمببتببضببمببن الببقببانببون الببتببجبباري.
ويأتي نص مشروع هذا القانون في إطار مواصلة تكبيبيبف
المنظومة التجارية مع تبطبور البتبجبارة ،وتبواصبل إنشباء
شركات تجارية من أجل تمكين الشباب حاملي مشاريع من
تأسيس شركاتهم الخاصة وإشراكهم في التنمية االقتصادية
لبببببببببببلبببببببببببببببببببببببالد.
واالجبببببببببببتبببببببببببمببببببببببباعبببببببببببيبببببببببببة
كما يهدف إلى تشجيع الكفاءات الشاببة وتبطبويبر وتبنبويبع
وسائل خلق الثبروة ببهبدف ببنباء اقبتبصباد مبتبنبوع مبنبتبج
وتنافسي ،حيث يقتر إنشباء شبكبل جبديبد مبن الشبركبات
التجارية سمي ب »شركات البمبسباهبمبة البببسبيبطبة »وهبي
صنف قانوني جديد للشركات ،معمول به في عدد من دول
العالم أثب نجاعته في إعطاء دفع جديد للمؤسسات الناشئة
وتبببببببببدبّبببببببببر مصبببببببببادر لبببببببببلبببببببببتبببببببببمبببببببببويبببببببببل.
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وتعد شركة المساهمة البسيطة شركة ينقسم رأسمالبهبا إلبى
أسهم وتتكون من شركاء ال يتحملون الخسائر إال في حدود
ما قدموا من حصص ،ويمكن أن تؤسس شركة المسباهبمبة
البسيطة من طرف شخص واحد أو عدة أشخاص طبيعيين
أو معنويين ،وإذا كان ال تضم إال شخبصبا واحبدا تسبمبى
“ شركة مسباهبمبة ذات الشبخبص البوحبيبد” ،وتبنبشبأ هبذه
الشركة حصريا من طرف الشركات الناشئة ،وتبتبسبم هبذه
األخيرة بعدم اشتراطها حدا أدنبى لبلبشبركباء والبرأسبمبال،
وفببببببي
تحبديبد

كببيببفببيببات تببنببظببيببمببهببا وسببيببرهببا فببي قببانببونببهببا األسبباسببي.
وينبدرا نبص مشبعبروع هبذا البقبانبون فبي إطبار تبرقبيبة
المؤسسات الناشئة ،بهدف إعبطباء دفبع جبديبد لبهبا ورفبع
العوائق التي تواجه عملية تمويلها وكذا تكييبف تبنبظبيبمبهبا
وسببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببيببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرهببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا.
وقد شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ،في أكثر مبن
مرة ،على ضرورة تشبجبيبع البمبببادرات البرامبيبة إلنشباء
مؤسسات ناشئة وتفادي «تكسير أحالم الشباب» ،مبعبتبببرا
أن «الشباب المبتكر الذي يتطلع بكل وطنية عبالبيبة وببكبل 22
اعتماد على النفس ،إلى اقتحام األسواق الدولية يستحق كل
الدعم والتشجيع» ،حيث أنهم يحققون نماذا ناجحة« ،بأقل
التكاليف وبأكثر مستويات النجاعة والمردودية».
لطفي العقون
2222-20-02

الثقافة/ميديا

التنوع الثقافي الشعبي في الجزائر ..ثروة هائلة مهددة بالضياع
يؤكد إبراهيم سرحان -وهو إعالمي سافر قبل
سنوات إلى الخارا-أن تسويق الثقافة الشعببيبة
جزء من تسويق السياحة ،مشيرا إلبى أن هبذا
المفهوم غير مبدرا فبي أولبويبات البجبزائبر،
فالحكومات المتعاقبة كان غارقة في أولويات
أخببرى لببذلببد دائببمببا نببرى وزيببر الببثببقببافببة أو
السياحة شخصا غير مهم في أداء البحبكبومبة،
ويمكن أن يظل في منصبه لسنوات دون تغيير
ودون أدنى إنجاز.

البلد األكبر عربيا وأفريقيا ومتوسطيا يحاول االستفادة مبن
قواه الناعمة.
على الرغم من اتساع المساحة والتنوع الجغرافبي وعبمبق
التاري وتعدد الحضارات الذي حبببيب ببه البجبزائبر ،مبا
جعلها من أكثر الدول تنوعا إثنيا وثبقبافبيبا ،مبقبارنبة ببدول
جارة مثل تونس والمغبرب ،ظبل االهبتبمبام ببهبذا البتبنبوع
الثقافي الشعبي محتشما إن لم نقل منعدما ،بشكبل ضبيبعب
فيه الجزائر موردا هاما على الصعيد البثبقبافبي والبعبلبمبي،
وأيضا على الصعيد السياحي واالقتصادي.
كما تزخر الجزائبر أيضبا ببمبعبالبم تباريبخبيبة ال تبعبد وال
تحصى وتحف أثبريبة نبادرة فبي البعبالبم تبببرز مبخبتبلبف
الحضارات التي تعاقب على الجزائر منبذ فبجبر البتباريب
وحتى عينات من الحضارة الفرعونية واإلغريقية ،يبمبكبن
أن تكون قبلة للماليين من السيا التواقين إلى اسبتبكبشباف
عالقة اإلنسان بالبحر واليابسة على مبدار االف السبنبيبن،
وما قد يدره ذلد على البالد من إيبرادات قبد ال تبقبل عبن
مستويات مبيعات النفط والغاز وحتى اإلنتاا الزراعي…
االعبتبراف ببكببامبل البتببراث الببثبقببافبي والبلببغبوي لبلببشبعببب
الجزائري من شبأنبه أن يبحبافبظ عبلبى البوحبدة البوطبنبيبة
ويعززها
على ربوع مدن الجزائر تتوزع ثروات غبيبر مسبتبغبلبة ال
تقدر بثمبن ،لبم تبعبرف قبيبمبتبهبا عبلبى مبا يبببدو السبلبطبة
والجزائريون الذين أهبمبلبوا البمبوروث البثبقبافبي البذي ال
ينضب لصالح االهتمام أكثر بالجوانب المادية.

ينبّه سرحان إلى أن تسويق الثقافة الشعبية فبي
العالم يعتمد على اإلنتباا وعبلبى مبهبرجبانبات
دورية يتم االعتناء بها مع البحبرص عبلبى أن
تمثلها وجوه ذات قدرة على ترك تأثير في البخبارا ،وهبو
ما ال تتيحه الجزائر حتى اآلن ،يضباف إلبى ذلبد ضبعبف
المنصات التي يمكن أن توفر محتوى هذه الثقافة…

ويستطرد قائال “البلبغبة إذا كبانب مبعبروفبة تسبهّبل عبلبى
الشعوب األخرى التفاعل مع اإلنتاا الثقبافبي حبتبى لبو لبم
تكن هناك سياسة محكمة وبرامج الترويبج .وفبي البنبهبايبة
الثقافة بشكل عبام هبي أداة لبلبقبوة البنباعبمبة لبلبحبضبارات
والدول وهذا ما ال تعمل عليه الجزائر”...
واختارت وزارة الثقافة والفنون شعار “ثقافتنا في وحدتنبا
وتنوعنا” عنوانا للدخول الثقافي الجديد ،وهبو مبا يبعبكبس
وجببود اقببتببنبباع لببدى هببذه الببحببكببومببة بضببرورة الببتببثببمببيببن
االقتصادي للتراث الثقافي من أجل ضمان التنبمبيبة لبفبائبدة
األجيال الحالبيبة والبقبادمبة ،مبن خبالل رببطبه ببالسبيباحبة
المستدامة.
وتؤكد وزارة البثبقبافبة أن البمبواقبع األثبريبة والبفبضباءات
التاريخية المحمية التي تضرب في عمق التباريب “تشبكبل
رصيدا ثمينا بحاجة إلى تثمين ليتحول إلى مواقع استقطاب
تولد الثروة وتساهم في بناء االقتصاد البديل”.
كما أن استحداث النشاطات المثمنة ذات الصلة البمببباشبرة
بطبيبعبة هبذه البمبواقبع وأببعبادهبا البحبضباريبة مبن شبأنبه 20
“المساهمة في بعث حركية تحول هذه المواقع إلى أقبطباب
لنشاطات خدماتية وتجارية مولدة للثروة ،لكن ذلبد يبببقبى
مرهونا بتحويل األقوال واألفكار إلبى أفبعبال عبلبى أرض
الواقع ،والتخلص من ‘الكسل.
2222-22-24
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التاريخ/الذاكرة

الجزائر ..بلد التنوع الحضاري والبشري والمدن الرومانية
السياحة في الجزائر هي العمالق النائم البذي يسبتبطبيبع أن
يقود قاطرة التنمية فبي البببلبد األكبببر أفبريبقبيبا ً مبن حبيبث
المساحة واألكثر تنوعا ً طبيعيا ً وحضاريا ً ومجتمعياً ،بآثاره
وحضارته وتنوعه الجغرافبي والبببشبري وفبوق كبل ذلبد
حسن ضيافة أهله
وضمن خطة طموحة ،تسبتبهبدف البجبزائبر اسبتبقبطباب 5
ماليين سائح سنويا ً بحلول عام .2225
وتتمتع الجزائر بمقومات سياحية رائعة وبصفة خاصة في
منطقتي التاسيلي والهقار وفي الصحراء ،كما تحتوي على
 22موقعا ً رومانيا ً منها  7مدرجة علبى قبائبمبة البيبونسبكبو
للتراث العالمي ،باإلضافة إلى شواطئ تمتبد عبلبى مسبافبة
كببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببم.
0644
وتصنف منظمة السياحة العالمية الجزائر بباعبتبببارهبا مبن
أهم الوجهات السياحية عببر البعبالبم ،كبمبا أنبهبا
ثاني أهبم وجبهبة سبيباحبيبة فبي البعبالبم لب ثبار
الرومانية بعد إيطاليا ،وتزخر بالعديد من المبدن
الرومانية األثريبة مبثبل المبببايبزيبس ،تبيبمبقباد،
وجميلة ،تيبازة وتيديس.

البكر الفريد للمناطق الجنوبية ،التي تتناثر فبيبهبا البواحبات
والتشكيالت الصخرية المميزة ،مثلل واحة جان  ،وقبلبعبة
بني حماد ،ووادي مزاب ،وسلسلة جبال طباسبيبلبي نباجبر،
وقصبة الجزائر.
ويتجه الباحثون عن الطابع التاريخي إلبى مبدن ومبنباطبق
الشمال حيث اآلثار الرومانية والكنائس والمباني القبديبمبة،
والعاصمة الجزائر بمنشآتها ومرافقها العصريبة ،ومبديبنبة
وهببران بببآثببارهببا األنببدلسببيببة والببعببربببيببة والببعببثببمببانببيببة.
وتُع ّد طاسبيبلبي نباجّبر مبن أشبهبر البمبواقبع فبي البجبزائبر
بمنحوتاتها الصخرية والبتبي تبعبود إلبى عصبور مبا قبببل
التاري  ،باإلضافة إلى مدينة تيبازة الغبنبيّبة ببآثبار وأطبالل
الببحببضببارات الببمببخببتببلببفببة ،مببثببلل الببحببضببارة الببفببيببنببيببقببيببة،
والرومانية ،والبيزنطية…

هنا يمكن أن تبرى ،مبن دون مبببالبغبة ،أجبمبل
منظر لغروب شمس في العالم في قمة األسكرام
المتواجدة ضمن سلسلة من البجبببال البببركبانبيبة
الراكدة في والية تمنراس .
ومن الجبال إلى الكهوف ،حيث تشير الدراسات
إلى أن رسوم الكهوف الموجبودة فبي البجبنبوب
الجزائري هي أقدم البرسبوم فبي البتباريب  ،وتبعبود لبفبتبرة
اإلنسببان الببحببجببري إلببى  9االف عببام قبببببل الببمببيببالد.
أما عن مدينة قسنطينة البجبزائبريبة؛ فبحبدث وال حبرا إذ
يعتبرها الكثيرون مبن عشباق السبيباحبة مبن أجبمبل مبدن
العالم ،وبها جسر حجري معلق فريد من نوعه.
كما يعد حي القصبة أحبد أهبم البمبنباطبق البتباريبخبيبة مبنبذ
تأسيسه في ،عام  ،0506ما دفع اليونيسبكبو إلبى تصبنبيبفبه
ضمن قائمة التراث العالمي.

وتعد الجزائبر مبن أكبثبر البدول البتبي يبفبد إلبيبهبا السبيبا
األوروبيون قياسا ً بقربها الجغرافي ،إلى جبانبب انبخبفباض
األسعار نسبياً ،وحسن الضيافة .كما تتمتع الجزائر ببتبنبوع
طبيعي وثقافي وحضاري كبير ،ولكل منطقة منها طابعبهبا
المميز وخصائصها الفريدة ،ما بيبن البطباببع الصبحبراوي
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مراكز الجذب السياحي في العاصمة
يمتد بارتفاع  25متراً ،ويطلق علبيبه اسبم ريباض البفبتبح،
وهو نصب تذكاري تم بنا ه في مدينة الجزائر عام 0982
ويرمز النصب إلى حقبات التحرير الثالثة ويتوسبطبه قبببة
رائعة ،وهو من أهم المزارات السياحية في الجزائر.
متحف باردو
يحتوي على مجموعات متنوعة مميزة من اثار عصور ما
قبل التاري ومقتنيات اإلنبثبوغبرافبيبا مبثبل قبطبع البنبسبيبج 24
واألواني النحاسية والفخارية .الجدير بالذكر أنه أنشبئ فبي
األصل كقصر في عام  0912ثم تحول إلى متحف لذا يعبد
تحفة عمرانية رائعة.
ناصر النجدي
2222-26-22

فيلم
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العدد 59
مار 2222

تغير األنساق و الحياة اليومية بالجزائر مع
أزمة فيروس كوفيد 22
لمياء مرتاض-نفوسي
ألفا للوثائق للنشر والتوزيع
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العدد  ، 22جويلية 2222

