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فرقة التحرير لمجلة مختارات الصحف تدعوكم لدعمها في مشوارها، و زيارة مركز 
 التوثيق االقتصادي واالجتماعي 

 التسجيالت في المكتبة ال تزال مفتوحة



تعتبر السياحة  المحلية جوهرا محوريا في بناء االقتصاد الوطني و يرجع دلك لما تزخر به الجزائر           

من امكانيات هائلة على مستوى الطبيعة الساحرة و ايضا على مستوى السياحة األثرية، يتجسد ذلك من خالل 

التقارير الصحفية التي تناشد باكتشاف السياحة من طرف الزوار و حتى الجزائريين الساعين الكتشاف المزيد 

عن بلدهم. لقد أصبح توجه الدولة الجديد لتعزيز السياحة المحلية ظاهرا للعيان مما يالحظ من اهتمام اعالمي 

منقطع النظير بتعزيز القطاع السياحي لما له من أهمية على المستوى االقتصادي و تعزيزا للتنمية المحلية وفق 

استراتيجية وطنية متكاملة من اجل تنويع مصادر الدخل في االقتصاد الوطني، و تتجلى مساهمتها الفعالة في 

 تعزيز الناتج المحلي و ما يلحقه من خفض لمعدالت البطالة لما تخلقه من توازن بين القطاعات االقتصادية. 

و بالتالي فان خيار تعزيز السياحة المحلية اصبح الزاميا بالنسبة للدولة في اطار تنويع مصادر دخلها و لو 

بشكل نسبي استنادا لمعطيات موافقة لما يوفره القطاع ال سيما الدخل الضريبي جراء النشاط التجاري و 

الصناعة الحرفية اضافة لكونها تغني المواطن عن السياحة خارج الوطن لما تضمن له من خدمة مميزة بديلة 

عن خارجه، و ال يمر ذلك اال بابتكار عروض فندقية جديدة و تثمين المعالم السياحية في البالد اضافة لنشر 

ثقافة السياحة الداخلية التي قد يحول بينها و بين المواطن الهجمات اللوبياتية من الدول االخرى التي تهدف 

لكسب ثقته و منافسة االقتصاد الوطني الساعي للخروج من حالة الجمود و الريع، اضافة لتظافر الجهود بين 

 القطاعات المختلفة كالنقل، االمن، االشغال العمومية، الثقافة و الصناعة الحرفية.

ان ما يعزز الثقة المتبادلة بين المواطن المحلي أي الزبون و العارض السياحي هو ضمان عروض مناسبة  

مراعية للدخل و التثمين للمرافق السياحية عبر حسن الترويج لها، اضافة لحل المشكل االتصالي كالتغطية 

بشبكة االنترنت و تطوير وسائل الحجز و االستفسار اعتمادا على طاقات شابة في مجال المقاوالتية و السياحة 

 الفندقية. 

 زوقاغ شكيب

 السائح المحلي إلنقاذ االقتصاد الجزائري

 4244، ديسمبر  42العدد 
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انطلق في الجججزائجر وبشجكجل رسجمجي 

، 1111مججوسججم االصججطججيججاف لسججنججة 

والذي يعول عليه بشكل كبير إلعجادة 

الروح للسياحة الجداخجلجيجة، ومجحجاولجة 

دفججعججهججا لججظمججام فججي ظججل مججا تججمججلججكججه 

الجزائر من خيرات طبيعجيجة أدهشجت 

زوارهججا، وهججي الججتججي تججتججوفججر عججلججى 

 0611شريط ساحلي يتجاوز طجولجه 

 والية ساحلية. 04كلم، مقسم على 

موسم االصطياف الذي جاء هذا العام 

، ” خلي صيجفجك ججزائجر“ تحت شعار 

والذي اشجرف عجلجى افجتجتجاحجه وزيجر 

السياحة والصناعات التقليدية، ياسيجن 

حمادي، من واليجة مسجتجغجانجم، حجيج  

قال فجي كجلجمجة بجالجمجنجاسجبجة 

يجب أن يكون هذا الموسم “ 

انججطججالقججة جججديججدة حججقججيججقججيججة 

وجادة، نجحجدد مجن خجاللجهجا 

نجقججاط ضججعجفججنججا لججنجعججالججججهججا، 

ونججقججاط قججوتججنججا فججنججثججمججنججهججا، 

ونججتججفججادى فججيججهججا سججلججبججيججات 

السياسات السابقة، ونتجطجلجع 

من خاللها لجتجحجقجيجق أحسجن 

تصججججور لججججهججججذا الججججحججججد  

 ”.السياحي

كمجا أوضجح الجوزيجر بجأنجنجا 

علجى أبجواب تصجور يجلجيجق 

بمجكجانجة وصجورة الجججزائجر 

الججحججقججيججقججيججتججيججن، الجججججزائججر 

الجججججججديجججدة، حجججيججج  قجججال 

للمتعاملين االقتصاديين والمستثمريجن 

وكل الفاعلين في الحقل السيجاحجي، و 

علجى “ في مجال الصناعات التقليدية: 

قججدر مججا نججحججن فججي االسججتججمججاع إلججى 

انشغاالتكجم ومجرافجقجتجكجم فجي كجل مجا 

تطلبونه وتأملون منا مساعدتكم، فجنن 

للمواطن وللعائلجة الجججزائجريجة كجامجل 

الحق في مطالبتكم بالمرافق السياحية 

التي تستجججيجب لجتجطجلجعجاتجهجا، وتجلجبجي 

رغججبججاتججهججم، وفججي الججخججدمججة الججراقججيججة 

والججمججنججاسججبججة الججتججي تججراعججي ظججروفججه، 

سواءا كجانجت الجعجائجلجيجة أو الجمجالجيجة، 

فالمسألة اليوم بعجيجدة كجل الجبجعجد عجن 

الربح المادي، بجقجدر مجا هجي قضجيجة 

ربح ثقة المواطن فجي مجقجدرات بجلجده 

السياحية، ومعركة ربح ثقة المواطجن 

 ”.الجزائري

التنظيم هو ماا تاحاتاا  تازروت: …  

   إليه السياحة الداخلية حتى تتطور 
وفي هذا الصدد قال المكلف باإلعجالم 

على مستوى الجمعية الوطنية لوكالء 

السفر، التي سعت هجذا الجعجام ججاهجدة 

للترويج لجلجوججهجات الجداخجلجيجة، عجلجى 

الجججججلججفججة، الججبججيججض، “ غججرار واليججات 

، أن السججيججاحججة الججداخججلججيججة ” وغججيججرهججا

مججوجججودة فججي الجججججزائججر، إال أن مججا 

ينقصها هو تنظيم الجقجطجاع، فجي ظجل 

وجود دخالء ال يخضعون ال للقوانين 

وال أي أوامر، وال يدفعجون ضجرائجب 

وال اشتراكجات سجنجويجة، األمجر الجذي 

تسبب في مشاكل للوكاالت السياحية، 

من خجالل تجقجديجم الجدخجالء لجعجروض 

وهمية وبأسعار منخفجضجة، سجاهجمجت 

في تقديم صور سلبجيجة عجن السجيجاحجة 

 الداخلية.

يججاسججيججن مججحججمججد تججازروت: الججمججكججلججف 

بججاإلعججالم عججلججى مسججتججوى الجججججمججعججيججة 

 الوطنية لوكالء السفر

وبخصوص نجاح موسم االصطجيجاف 

بججالجججججزائججر، اعججتججبججر يججاسججيججن مججحججمججد 

لججلججمججغججرب “ تججازروت فججي تصججريججح 

، أن الطبجقجة الجتجي اعجتجادت ” األوسط

على الوجهات الخارجية والتي تمجلجك 

اإلمكانيات، لن تفرط في السجفجر إلجى 

الخارج، حتى ولجو ارتجفجعجت أسجعجار 

العطلة، ليبقى األمر مجقجتجصجرا عجلجى 

الطبقة الوسطى والسجفجلجى، والجتجي ال 

تملك خيارا ما عدى قضاء عجطجلجتجهجا 

 الصيفية بالشواطئ الجزائرية.

وحول غالء األسعار مقارنة بما كجنجا 

نشججهججده فججي الججعججروض الججمججقججدمججة 

للوجهات التونسية على سبيل المثجال، 

أرجع المكلف باإلعالم على مسجتجوى 

الجمعية الوطنية لوكالء السفر، األمر 

الججى نججقججا الججفججنججادق 

بالجزائر، وهجو األمجر 

الذي أدى إلجى غجيجاب 

الججمججنججافسججة، فججي ظججل 

ارتفاع الطلب عجلجيجهجا، 

وهذا الى غجايجة نجهجايجة 

مججوسججم االصججطججيججاف، 

فاألمجر لجه اعجتجبجارات 

تججاريجة، فجي انجتجظجار 

مضاعفة عجدد األسجرة 

 بالجزائر.

وفجيجمجا يجتجعجلججق بجغججالء 

الجججتجججذاكجججر الجججججججويجججة 

والججبججحججريججة والججتججي قججد 

تؤدي إلى تراجع عجدد 

السجججيجججاح مجججن فججج جججة 

المجهجاججريجن، كشجف يجاسجيجن مجحجمجد 

تازروت، أن هذا النوع من السجيجاحجة 

يرتبط أساسا بالعاطفة، وبالتجالجي فجنن 

الحنين واالشتياق إلى الوطن واألهجل 

سججيججدفججعججه إلججى اخججتججيججار الججوجججهججة 

الجزائرية، حجتجى ولجو كجان سجعجرهجا 

 …أغلى من باقي الوجهات المتاحة

 جمال الدين .ح

91-20-4244 
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الريع البترولاي أحاد أسابااب ضاياا  

هااذا الااقااطااا  واإلرادة السااياااساايااة 

 وحدها من يُعيد االعتبار له

مجججججوسجججججم  يجججججتجججججوقجججججع أن يجججججكجججججون

لهذا الموسم بداية انتعاش  االصطياف

الجزائر، ولعل اسجتجمجرار  السياحة في

تججونجج ،  غججلججق الججحججدود الججبججريججة مججع

وارتفاع أسعار التذاكر نجحجو أوروبجا 

وبعجض الجوججهجات، وكجذلجك تجدهجور 

الججقججدرة الشججرائججيججة، مججقججابججل مشججاريججع 

ضجخججمجة اسجتججفجاد مجنججهجا الجقججطجاع مججع 

إجراءات تحفيزية وتسهيجالت، كجلجهجا 

 عوامل قد تخدم السياحة الجزائرية...

 انتعاش

ولم تمر هذه اإلججراءات الجتجحجفجيجزيجة 

والتسهيالت من دون أن يجكجون لجهجا 

وقع إيجابي، وتجبجرز بجوادر انجتجعجاش 

بججورصججة تججأجججيججر الشججقججق والججمججنججازل 

الصيفية بواليات ساحلية، على الرغم 

من الركود الذي تعجرفجه سجوق شجراء 

المساكن والبيوت في البجالد، بجعجد أن 

شرع كثير من العائالت، مجنجذ نجهجايجة 

شهر رمضان، في التحضير لعطلتجهجا 

الصيفية، وفق ما ججاءت بجه تجقجاريجر 

الوكاالت العقارية الجتجي أشجارت إلجى 

أن الحجز نحو دول عربية وأجنجبجيجة، 

يبدو أنه أصبح مستبعداً، بسبب انهيار 

الججقججدرة الشججرائججيججة وغججالء أسججعججار 

التذاكر، وعليجه فجنن خجيجار السجيجاحجة 

 المحلية يبقى البديل األمثل.

 الفرصة المناسبة

وفي السجيجاق، رأى رئجيج  مجنجظجمجة 

المؤسسات االقتصادية الناش ة سجابجقجاً 

عبد النور فالح، أنها فرصة مجنجاسجبجة 

أكثر مجن أي وقجت مضجى مجن أججل 

وضججع أسجج  إلنججعججاش السججيججاحججة فججي 

الجزائر، على اعتبار أن البالد تمتلجك 

مؤهالت سياحيجة مجهجمجة ال تجخجتجلجف 

كثيراً عجمجا تجزخجر بجه بجعجض الجدول 

الشقيقة والصديقة، ما يجعلها في قلب 

اهججتججمججامججات شججركججات االسججتججثججمججار 

السياحجي الجدولجيجة، وهجو مجا تجفجسجره 

الطلبات الجكجثجيجرة الجمجوضجوعجة لجدى 

الهي ات المعنية، مضيفاً أن مسجاحجات 

االستجغجالل السجيجاحجي بجتجنجوعجهجا فجي 

الجزائر هي أضعجاف مضجاعجفجة مجن 

المسجاحجة الجكجلجيجة لجكجثجيجر مجن الجدول 

المصنفة في المراتب األولى عالمجيجاً، 

وهذا وحده مؤشر اسجتجراتجيجججي مجهجم 

على أن الجججزائجر يجنجقجصجهجا 

تنسيق الجهود الجرامجيجة إلجى 

تججرقججيججة هججذا الججقججطججاع الججذي 

يصجنجف لجدى بجعجض الججدول 

كعمود فجقجري القجتجصجادهجا، 

 على غرار تون  وتركيا...

 كورونا خلق واقعاً مغايراً 

من جانبجه، اعجتجبجر الجبجاحج  

االقتصادي في مجججال إدارة 

األعججمججال أنججور سججكججيججو أنججه 

لججطججالججمججا وصججف كججثججيججرون 

الحركة السياحية بجالجججزائجر 

عموماً بجالسجلجبجيجة، أو ربجمجا 

حججتججى الججمججحججتججشججمججة، لججكججن 

فيروس كورونا خلجق واقجعجاً 

مغايراً اليوم، بعجد أن شجهجد، 

الصيف الماضجي، اتجفجاقجيجات ثجنجائجيجة 

كثيرة بين وكاالت السياحة واألسجفجار 

والججفججنججادق الججمججحججلججيججة قججبججل االفججتججتججاح 

الرسمي لموسم االصطجيجاف، مشجيجراً 

إلججى أن الجججججزائججر تججحججفججة مججتججكججامججلججة 

المقايي ، وبلد يصنف بأنه أكبجر بجلجد 

أفريقي بمؤهالت سياحية متنوعة بين 

الججهججضججاب والصججحججراء والسججواحججل، 

وعليه، فنن التفاؤل بانجتجعجاش مجتجوقجع 

لحركة السياحة الداخلية أمر معجقجول، 

ويمكن البناء عليه، بخاصجة فجي ظجل 

وضع الحدود البرية المغلقة نسبياً مجع 

تون ، واالرتفاع الملحوظ في تذاكجر 

 الطائرات نحو دول أوروبا وتركيا.

 علي ياحي

44-25-4244 

 4244، ديسمبر  42العدد 

 ملف
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تعتبجر السجيجاحجة مجن أبجرز األنشجطجة 

االقتصجاديجة الجتجي أصجبجحجت تجراهجن 

عليها الحكومات كجمجصجدر لجلجتجنجويجع 

االقججتججصججادي، وخصججوصججا بججالججنججسججبججة 

للدول النامية، التي تتميز اقتصادياتها 

بججالججتججركججيججز والججتججبججعججيججة لججلججصججنججاعججات 

االستجخجراججيجة، واسجتجغجالل الجمجوارد 

غير المتجددة، على غجرار الجججزائجر 

التي يتميز اقتصادها بتبعجيجة مجفجرطجة 

لقطاع المحروقات. تجعجتجبجر السجيجاحجة 

من أهم القطاعات االقتصادية الجديدة 

التي فتحت مجاالت واسعجة لجلجتجنجويجع 

االقتصادي، إذ لم تعد السياحة مجججرد 

ظججاهججرة ثججقججافججيججة 

واجتماعيجة، بجل 

أصبحت بمثجابجة 

صنجاعجة تشجمجل 

كججافججة األنشججطججة 

االقججججتججججصججججاديججججة 

واالجججتججمججاعججيججة 

المرتبطة بشكجل 

مباشر أو غجيجر 

مباشجر بجتجوفجيجر 

السلع والخدمات 

السياحية أو المنتجج السجيجاحجي بشجكجل 

مججنججظججمججة السججيججاحججة »عججام، فججحججسججب 

نشججاطججا  085، هججنججاك «الججعججالججمججيججة

اقتصاديا يندرج ضمن عمليات تولجيجد 

 القيمة السياحية.

أدركججت الججدولججة الجججججزائججريججة أهججمججيججة 

 0966السياحة مبكرا، وذلك منذ عام 

، «الجمججيجثجاق السجيججاحجي»إثجر صججدور 

والججذي حججدد األهججداف والججوسججائججل 

الضرورية للتنمية السياحيجة، تجزامجنجا 

مع تحضير المخطط التنمجوي األول، 

الذي دخل حيز التنفجيجذ بجدء مجن عجام 

. ومع مطلجع األلجفجيجة الجججديجدة 0967

الججذي تججزامججن مججعججه ارتججفججاع أسججعججار 

المحروقات، تم تبني وثيقجة عجنجوانجهجا 

مخطط أعمال التجنجمجيجة الجمجسجتجدامجة »

، «1101للسياحة في الججزائجر افجاق 

ليتم بعدها اعتماد إستراتيجية سياحيجة 

، 10-10جديدة، بموجب القانون رقم 

، 07/11/1110الججججمججججؤر  فججججي 

والمتعلق بالتنمية المستدامة للسيجاحجة. 

المجخجطجط »تم إعداد  1118وفي عام 

الجججججتجججججوججججججيجججججهجججججي لجججججلجججججتجججججهجججججيججججج جججججة 

، الجذي (SDAT 1115) «السياحجيجة

يشكل اإلطجار الجمجرججعجي لجلجسجيجاسجة 

السججيججاحججيججة فججي الجججججزائججر. رغججم أن 

االهتمام بقطاع السياحة في الجججزائجر 

كان مبكرا، إال أن النجتجائجج لجم تجرقجى 

إلى مستوى الجتجوقجعجات، وخصجوصجا 

فيما يتعلجق بجالسجيجاحجة الجدولجيجة، أيجن 

حققت الجججزائجر مسجتجويجات أداء ججد 

متواضعة مقارنة بالوجهات السياحيجة 

مجؤشجر »الرئيجسجة، وهجذا مجا يجؤكجده 

الصجادر  «تنافسيجة السجيجاحجة والسجفجر

 «المنتدى االقتصادي العجالجمجي»عن 

)دافوس(، أيجن ججاءت الجججزائجر فجي 

دولجة،  006مجن بجيجن  008المركز 

وهو ما يرجع لعدة أسجبجاب ال مجججال 

 للخوض فيها في هذا المقام.

عججلججى الججعججمججوم، فججنن الججحججديجج  عججن 

الجزائر كوجهة سياحية دولية مجازال 

ولظسف بعيد المنال، بسجبجب ضجعجف 

تنافسية الصناعة السياحية الجزائريجة 

على المستوى الجدولجي، وهجنجا تجبجرز 

السياحة المحلية أو الجداخجلجيجة كجبجديجل 

لحشد الموارد من أججل زيجادة الجنجمجو 

االقججتججصججادي خججارج الججمججحججروقججات، 

وربما استقطاب السياح الجججزائجريجيجن 

المتجهين نحو الجخجارج فجي الجبجدايجة، 

ومحاولة بناء سمعة سجيجاحجيجة تجججعجل 

من الجزائر وجهة سياحية دوليجة فجي 

المستقبل، غير أن ذلك لجن يجكجون إال 

من خالل توفير البنية التحية 

الضرورية، والترويج بشكل 

منجاسجب لجلجمجنجتجج السجيجاحجي 

الجججججزائججري، مججع مججراعججاة 

اإلمكانات السياحية وطبيجعجة 

الجججعجججرض السجججيجججاحجججي فجججي 

الجزائجر، وذلجك بجاالعجتجمجاد 

عججلججى أسججالججيججب مججبججتججكججرة 

لججلججتججسججويججق تسججمججح بججتججفججعججيججل 

الطلب على المنتج السيجاحجي 

الججزائجري مجحجلجيجا ودولجيجا. 

تجججدر اإلشجارة إلجى أن الججججزائجر ال 

تفتقر إلى اإلمكانجات والجمجوارد الجتجي 

تؤهلها لتكون قبلة سياحجيجة بجامجتجيجاز، 

ووجهة سياحية محلية ولما ال دولجيجة، 

يبقى فقط االهتمام بجبجعجض الجججوانجب 

التي تسمح بتفعيل الطاقات والجمجوارد 

المتاحة واستخدامها بكفاءة وفجعجالجيجة، 

إلى جانب االهتمام بالبعد الجتجرويجججي 

 والتسويقي للمنتج السياحي.

 كيموش بالل

45-25-4244 

 بديل مناسب… السياحة الداخلية في الجزائر

 4244، ديسمبر  42العدد 

 ملف
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تسجتجقجطجب  "المنزل الثاني" سياحة… 

 ماليين الجزائريين

وفججي هججذا الججخججصججوص ذكججر ذات 

المتحد ، أن الجزائر أصبحت تتوفر 

على هياكل وبجنجى قجاعجديجة سجيجاحجيجة 

هججامججة، فضججال عججن تججقججديججم عججروض 

لججلججعججائججالت لججذوي الججدخججل الججمججتججوسججط 

وأسججعججار تججنججافسججيججة أدت إلججى بججعجج  

ديجنججامججيججكججيججة سججيجاحججيججة جججديججدة دفججعججت 

"السجيجاحجة  بالجزائريين إلى تبنّي مبدأ

داخل بالدي"، من خالل اللججوء إلجى 

أو  "المنزل الثانجي" ما يعرف بسياحة

ما يعرف بكراء منازل لدى الخواص 

في مناطق سياحية بمقابل مادي لفترة 

مججعججيججنججة، حججيجج  أصججبججحججت مججالذ 

 الجزائريين في ظل غالء الفنادق.

وأوضججح سججنججوسججي، أن السججيججاحججة 

الداخلية في الجزائر كانجت تجواججهجهجا 

في وقت سابق عديد الجعجراقجيجل الجتجي 

ترتبط فجي غجالجب األحجيجان بجعجوامجل 

هيكلية واجتماعية، إال أنه في الجوقجت 

الحالي تمكنت الججزائجر مجن تجحجقجيجق 

األمن واالستقجرار السجيجاسجي، فضجال 

عن االهتمام بالمجنجاطجق ذات الجججذب 

السياحي المهم وتجهجيجزهجا وإعجدادهجا 

بكل متطلبات الراحة والنجظجافجة الجتجي 

يريدها السائجح الجمجحجلجي، واالهجتجمجام 

الملحوظ بوسائل النقل وتنويعهجا بجيجن 

 البرية والبحرية والجوية.

وذكججر فججي السججيججاق، أن االهججتججمججام 

بالدعاية واالشهار للسياحة الداخجلجيجة، 

واألخججذ بججعججيججن االعججتججبججار الججمججنججافسججة 

السياحية للدول المجججاورة مجن حجيج  

تنوع الخدمات واألسعار، سجاهجم فجي 

جذب السياح الداخليين، وتجنب توجه 

الموارد المالية المتمثجلجة فجي إنجفجاقجهجم 

السياحي إلجى دول أخجرى، كجمجا هجو 

الحال مع دول الجججوار،الجتجي شجهجدت 

فجججنجججادقجججهجججا زيجججادات خجججيجججالجججيجججة دفجججع 

بالجزائريين إلى تفجضجيجل الجبجقجاء فجي 

بالدهم واستكشاف جمالهجا، وأضجاف 

أن الججمججنججاسججبججات الججخججاصججة واألعججيججاد 

الوطنية أو الدينيجة الجتجي تجتجمجيجز بجهجا 

المناطق السياحية الداخلية سجاهجم فجي 

 دعمها وجذب المواطنين إليها.

في  تحد  طفرة "التظاهرات" سياحة

 السياحة الداخلية

من جهته قال رئي  االتحاد الجوطجنجي 

لوكاالت السجيجاحجة واألسجفجار مجولجود 

إن  "الجمجسجاء" يوبي، في اتصجال مجع

الطلب علجى الجوججهجة الجداخجلجيجة فجاق 

الوجهة الخارجية، وهو ما لم تتوقجعجه 

الججوكججاالت السججيججاحججيججة، حججيجج  تشججهججد 

الججطججلججبججات عججلججى السججيججاحججة الججداخججلججيججة 

مسججتججويججات كججبججيججرة، والججذي عججززتججه 

الجتجي شجهجدتجهجا  "التظجاهجرات" سياحة

احتضانها لجفجعجالجيجات   الجزائر ومنها

ألعاب البحر األبيض المتوسط بواليجة 

وهران نهايجة شجهجري ججوان وبجدايجة 

 شهر جويلية.

وقال رئي  االتحاد الوطني للوكاالت 

السياحة واألسفار، إن هذا النجوع مجن 

التظاهرات أعاد السياحة المحلية إلجى 

الججواجججهججة بججعججد الججركججود الججذي كججان 

يطبعها، حي  احتجلجت واليجة وهجران 

الصدارة من حيج  الجواليجات األكجثجر 

اسججتججقججطججابججا لججلجججججزائججريججيججن، مججتججبججوعججة 

بججججواليججججتججججي مسججججتججججغججججانججججم وعججججيججججن 

وتججابججع بججأن نشججر ثججقججافججة  تجيججمججوشججنججت.

السياحة بجيجن الجججزائجريجيجن وتجعجزيجز 

إدراكهم بضرورة التمسجك بجالجعجادات 

الجزائرية المعروفة كجكجرم الضجيجافجة 

واالستقبال والترحيب باآلخر، سجاهجم 

فجي رفججع عججوامجل الججججذب السججيجاحججي 

وخير مثال على ذلك الكرم والضيافجة 

التي يجدها السائح عجنجد تجوججهجه إلجى 

 مختلف واليات الوطن.

 أسماء منور

90-20-4244 

 4244، ديسمبر  42العدد 

 ملف
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صنجع هجواة الجتجصجويجر والجمجولجعجون 

بالمناظر الجميلة والمناطق السياحجيجة 

الرائعة في الجزائر، هجذه الصجائجفجة، 

الججحججد  بججنججشججر فججيججديججوهججات وصججور 

فوتوغرافية عبر منصجات الجتجواصجل 

االجتماعي، بلغت أقصى بقاع العالم، 

تخدم السياحة الداخلية، وتفتح شجهجيجة 

األجانب لزيارة بالدنا بعد مرحلة من 

 الججججججججركجججججججججود السجججججججججيجججججججججاحجججججججججي.

وقد عكست الضغوطات النفسية التجي 

تسبجبجت فجيجهجا ججائجحجة كجورونجا ومجا 

فرضته، من تدابير الحجر الصجحجي، 

والتباعد، حالة انفججار بشجري خجالل 

عطلة الصيف، في الشواطئ وبعجض 

األماكن الجبلية، فرغم أن ذلك يجخجدم 

السياحة وينجعجق قجطجاعجهجا، إالّ أنّجهجا 

حملت معها حجالجة ديجنجامجيجكجيجة غجيجر 

 مسبوقة.

ار“ الحاجار الصاحاي  األمااكان ”  يافاج 

 السااااااااااااااااايااااااااااااااااااحاااااااااااااااااياااااااااااااااااة

وفي هذا الّصدد، قال مدرب الجتجنجمجيجة 

البشرية والمختا فجي عجلجم الجنجفج  

التربوي، عجبجد الجحجلجيجم مجاضجي، إّن 

الجزائريين يمتلكون ثقافجة السجيجاحجة، 

ولكن هناك ظروفا تتعلق بالبي ة التجي 

يعيق فيها الفرد، سواء االججتجمجاعجيجة 

أو الماديجة، حجيج  فجي الجغجالجب نجججد 

ميسور الحال، هو من يهتم بالسياحة، 

ولكن بعد الحجججر الصجحجي، لجم تجعجد 

الجججرحجججالت السجججيجججاحجججيجججة والجججراحجججة 

واالستجمام في المناطجق الجتجرفجيجهجيجة 

والشججواطججئ، مجججججرد كججمججالججيججات، بججل 

أصبحت، حسجب مجاضجي، ضجرورة 

مججلججحججة عججنججد شججريججحججة واسججعججة مججن 

األشجججخجججاص الجججذيجججن عجججانجججوا مجججن 

 ضجججغجججوطجججات الجججحجججججججر الصجججحجججي.

وأكد أن الجثجقجل الجذي تجركجه الجحجججر 

الصحي، ومنعه لعب األطفال وتنقلهم 

بججحججريججة، أعججطججى لججلججسججيججاحججة سججواء 

الخارجية أو الداخليجة بجالجخجصجوص، 

أهمية في لعب دور التنفجيج ، وكسجر 

الروتين، والبحج  عجن حجيجاة عجاديجة 

 مجججلجججيججج جججة بجججالجججبجججهجججججججة والجججفجججرح.

وأشار عبد الحليم ماضي، إلى أن أثر 

كجوفجيجد “ الحججر الصجحجي لجفجيجروس 

، ظججهججر فججي الشججواطججئ وفججي ″ 09

مناطق سيجاحجيجة ججبجلجيجة، مجن خجالل 

التطرف فجي الجتجصجرفجات والجتجدافجع، 

واالكتجظجاظ، واإلقجبجال بجلجهجفجة عجلجى 

بعض ساحات التسلية والترفيه، حي  

أّن، هناك أماكجن حسجبجه، لجم تجحجتجرم 

 فيها قواعد السياحة.

التصوير الفردي فارصاة الساتادراك 

 النقائص ووسيلة للترويج السايااحاي

وثمجن الجمجخجتجا فجي عجلجم الجنجفج ، 

والتنمية البشرية، عبد الحليم ماضي، 

المجبجادرات الشجخجصجيجة الجتجي تجروج 

للسياحة في الجزائر، وذلك من خالل 

استكشاف المناطق السياحية، وتجقجديجم 

الججنججصججائججح، وإجججراء مججقججارنججات بججيججن 

أسعار الفنادق والخدمات، واستجغجالل 

مججنججصججات الججتججواصججل االجججتججمججاعججي، 

، فجي تجوصجيجل ” الفايسبوك“ وخاصة 

المعلومة إلجى الجنجاس داخجل وخجارج 

 الججججججججججججججججججججججججججججججججججججوطججججججججججججججججججججججججججججججججججججن.

وقال إن هذه الديناميكية في الجتجفجاعجل 

مع منصات الترويج السجيجاحجي عجبجر 

، سججاهججمججت فججي نشججر ” الججفججايسججبججوك“ 

الوعي، وحجاربجت تجججاوزات بجعجض 

أصحاب الفنادق السياحجيجة، وارتجفجاع 

 أسجججججججججعجججججججججار الجججججججججخجججججججججدمجججججججججات.

ويرى المختا أن الترويج الجيد من 

بججعججض رواد مججنججصججات الججتججواصججل 

االجتماعي، ألماكن سجيجاحجيجة كجانجت 

غير معجروفجة لجلجكجثجيجر مجن السجيجاح، 

ونشججر صججور تججحججمججل الججكججثججيججر مججن 

الجججججمججالججيججة، حججقججقججت بججدورهججا صججور 

الججتججكججافججل مججن خججالل فججتججح بججعججض 

المواطنين بيوتهم الواقعة بالقرب مجن 

الشججواطججئ خججالل هججذه الصججائججفججة، 

للمصطافين الذين يستأجرونها بمبالج  

معقولة، عك  أسعار الفنادق التي لجم 

 تتناسب مع القدرة المالية للبعض.

السياحة في الجزائار لاياساي ق اياة 

 ماااااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااااااشاااااااااااااااااااااااا ت

وفي السياق، أوضح رئجيج  ججمجعجيجة 

األمجان لججحجمججايجة الججمجسججتجهجلججك، حسججن 

منوار، أن السياحة في الجزائر ليست 

نجججوم،  5قضية مجنجشجوت وفجنجادق ب ج

حي  أن رغم زيادة الطلب والجحجاججة 

إلى هذه الجمجنجشجوت إال أن الجخجدمجات 

يجب أن تكون هي أيضا في مسجتجوى 

 شريحة متوسطجة مجن الجججزائجريجيجن.

وقججال إن الججعججطججلججة الصججيججفججيججة مججن 

الكماليات، ولكن الججزائجريجيجن الجذيجن 

عانوا مجن الجحجججر الصجحجي، بجاتجت 

بججالججنججسججبججة إلججيججهججم وسججيججلججة لججتججفججريجج  

ضغجوطجات نجفجسجيجة، والجتجرفجيجه عجن 

أوالدهم قبل الدخول المدرسي ضمانا 

لصججحججتججهججم الججنججفججسججيججة والجججججسججديججة، 

 …واستقبالهم لموسم دراسي جديد

 وهيبة سليماني

47-21-4244 

 4244، ديسمبر  42العدد 

 ملف

 ثنائية أنعشي السياحة هذه الصائفة”.. الفايسبوك”و” كورونا“



1 

الباهية" خجطجفجت الجقجلجوب وسجحجرت 

 األجانب وصنعت صورا جميلة

أللعجاب الجبجحجر  09لم تكن الطبعة ال  

، بجوهجران، 1111األبيض المتوسط 

مجرد تظاهرة رياضية، فهذه المديجنجة 

الساحلية الجميلة التي ارتجدت حجلجتجهجا 

الباهجيجة، ججذبجت األنجظجار وخجطجفجت 

وهجران فجي “ القلوب، وصار شجعجار 

عنوانا للجمال والتنوع الثقافي ” القلب

والترويج السياحي، ما أعطى صورة 

رائعة عن الجزائر كوجهة محجتجمجلجة، 

بدليل االنطباعات التي تجركجتجهجا هجذه 

الججتججظججاهججرة لججدى مجج ججات األجججانججب 

المشاركين فيها، والتي تعدت مستوى 

االعجججججاب، بججل وصججلججت إلججى حججد 

 االنبهار...

قايم بن عمر بلعباس، مدير السياحاة 

والصناعة التقليدية لاوالياة وهاران، 

 ”الجزائر الجديدة”لـ

يجب إعداد مخطط سياحي لمواكجبجة “ 

  ”األحدا  المهمة

...حججيجج  وضججعججت وزارة السججيججاحججة 

مخططا ترويجيا سيجاحجيجا مجن خجالل 

فتح وتهجيج جة مجقجر الجديجوان الجمجحجلجي 

لجلجسجيجاحجة وججعجلجه كجنجقجطجة لج عجالم 

والججتججوجججيججه، وكججذا إطججالق مشججروع 

مسجالجك  01الحافلة السياحية، وإعداد 

سياحية، باإلضافة إلى إنججاز الجدلجيجل 

السججيججاحججي، والججخججريججطججة السججيججاحججيججة، 

والتطبيق اإللكتروني الخاص بزيجارة 

وهججران، كججمججا تججم إعججداد لججوحججات 

التعريف الخاصة بالمعالجم السجيجاحجيجة 

والتجاريجخجيجة، وهجذه الجعجمجلجيجات تجعجد 

مججكججسججبججا دائججمججا لججقججطججاع السججيججاحججة 

 والصناعة التقليدية...

كما تم تجهيز طاقم شبابي يتكون مجن 

شابة وشابا كمرافقين سياحيين،  090

وإنججاز لجوحجات تجعجريجفجيجة لجلجمجعجالجم 

 التاريخية والسياحية.

وشججدد بججلججعججبججاس، عججلججى أنججه مججن 

الضجروري إعججداد مججخجطججط سججيجاحججي 

لمواكبة األحدا  سجواء الجوطجنجيجة أو 

الدولية ألن المنتوج السياحي يجحجتجاج 

دائما إلعادة البجعج  قصجد الجحجصجول 

على الترويج، والفجائجدة مجنجه الجطجلجب 

الججمججتججواصججل السججتججهججالك الججمججنججتججوج 

 السياحي الجزائري.

صحفية مهتمة بالشاأن “ سارة يوبي 

 ”السياحي

األلعاب المتوسطية مسؤولية الجميع “

 ”ولي  اإلعالم فقط

أشادت سارة يوبي، صحفيجة مجهجتجمجة 

بالشأن السياحي، ب جتجنجظجيجم الجججزائجر 

أللعجاب بجحجر األبجيجض  09لطبعة ال  

، ” مشجرف  ججًدا“ المتوسط وقالت إنه 

مججؤكججدةً أن هججذا الججحججد  الججريججاضججي 

فرصة ذهبية يمكن استغاللها لترويجج 

للسياحة الجزائرية، السيما في وججود 

 اإلرادة السياسية.

الجججزائجر “ وأوضحت سارة يوبجي ل ج 

، أن الدولة الجزائرية تجعجول ” الجديدة

على القطاع السيجاحجي لجيجكجون بجديجال 

اقتصاديا، من خالل اتخاذ العديجد مجن 

القرارات الجمجهجمجة الجتجي مجن شجأنجهجا 

إعطاء دفعة قويجة لجه، أهجمجهجا إعجادة 

 تفعيل مجل  األعلى للسياحة.

وأضافت سجارة يجوبجي، أن األلجعجاب 

المتوسطية حد  هام بأبعجاده الجثجالثجة 

الججريججاضججيججة، الججثججقججافججيججة والسججيججاحججيججة، 

وانجاحه مسجؤولجيجة الجججمجيجع ولجيج  

اإلعالم فقط، وذلك لجججعجل الجججزائجر 

تنفتح على العالم وتبرز ما لديجهجا مجن 

مقومجات سجيجاحجيجة وثجقجافجيجة، طجالجمجا 

همشت بسبب اإلشاعات الكثيرة التجي 

سوقها أعداء الجوطجن عجنجهجا، ويجججب 

على اإلعالم الجزائري التجججنجد بجكجل 

وطنية إلبراز لجلجعجالجم الصجورة الجتجي 

تجلجيججق بججمجكجانججة الججججزائجر وتجاريججخجهججا 

 العظيم...

 محجوبة عبدلي

22-27-4244 

ألعاب وهران تعيد السياحة في الجزائر إلى 

 الواجهة

 4244، ديسمبر  42العدد 

 ملف



92 

أفردت صحيفجة "واشجنجطجن بجوسجت" 

في أحد مقاالتها األخيرة حيزا مطوال 

للحدي  عن السجيجاحجة فجي الجججزائجر، 

استعرض كاتبه هنري ويسمايجر أهجم 

مميزات هذا البلد "الضخم" من حي  

الجمجسجاحجة، الجغجنجي بجتجرا  تجاريجخجي 

وطجبجيجعجي فجريجد "يجتجعجيجن أن تجأخججذه 

صجنججاعججة السججيججاحججة واألسججفججار بججعججيججن 

 االعتبار".

ويروي هجنجري ويسجمجايجر فجي مجقجال 

مشبع بمشاعر وأحاسي  نجابجعجة مجمجا 

راه ولججمججسججه مججن تججالقججي مججاضججي 

وحاضر هذا البلد الضخم الذي يحجتجل 

المرتبة العاشرة من حي  المساحجة و 

"األبجعججاد الججغجامضججة" الججتجي تججنججطججوي 

عليها مختلف المدن السجاحجلجيجة الجتجي 

طاف بها في سفرية استهلها بعاصمجة 

 البالد.

فمن خالل شروحات دليلجه السجيجاحجي 

"عججمججر زحججافججي" الججذي وصججفججه ب  

صججاحججب الججدرايججة بججمججا تججزخججر بججه »

الجزائر من مميزات سياحية فريدة"، 

لفت كجاتجب الجمجقجال الجى أن السجمجعجة 

السياحية التي تحظى بها الجزائر فجي 

الخارج تبقى بعيدة عن ثراء ما تزخر 

 به من معالم طبيعية وتاريخية.

ولم يفوت ويسماير وجوده بالعاصمجة 

دون زيججارة الججقججصججبججة الججتججي "تشججبججه 

شوارعهجا الجمجتجاهجة"، مجذكجرا بجأنجهجا 

صنفجت مجن قجبجل الجيجونسجكجو ضجمجن 

 الترا  العالمي.

وبجعججيجون السجائججح الجذي يجراهججا ألول 

مرة، نقل كاتب المقال شجعجوره وهجو 

يتنقل بين واجهتها البحرية ذات اللون 

األبيض الجتجي تجعجلجو الجدكجاكجيجن ذات 

الجدران المجنجقجوشجة 

مججن مججادة الجججججا 

والتي ''تتمازج فجي 

تنجاغجم مجع األلجوان 

البهيجججة لجلجمجالبج  

الجتجي نشجرت عجلجى 

 الحبال''.

وفي إحدى فجقجرات 

مقاله، توقف هنري 

ويسماير عجنجد شجعجور اعجتجراه وهجو 

يطوف بالجنبجات الجعجتجيجقجة لجلجججزائجر 

العاصمة، لخصه بجالجقجول "الجججزائجر 

سجتججحججيجي، يججولجيججو الجمججقججبجل، الججذكججرى 

الستين الستقاللها من حكم استعماري 

شكل فترة بشعة في تاريخها، ال تزال 

ججججراحجججهجججا حجججاضجججرة، وبجججاإلمجججكجججان 

اسججتججشججعججارهججا عججبججر مججخججتججلججف ربججوع 

 …المدينة"

وفي تنقله بيجن الجمجاضجي والجحجاضجر 

المتداخلين، توقف الكجاتجب عجنجد ولجع 

الجزائريين بأيقوناتجهجم فجي مجخجتجلجف 

المجاالت، حي  تقف جداريات تحمل 

صورة رياض محرز )أحد الالعبجيجن 

البارزين لجلجمجنجتجخجب الجوطجنجي لجكجرة 

الججقججدم( إلججى جججانججب أبججطججال الججثججورة 

الجتجحجريجريجة كجعجلجي البجوانجت، بجطجل 

"معركة الجزائر"، ليختصجر فجكجرتجه 

بججالججقججول "أشججبججاح الججمججاضججي ال تججزال 

 …حاضرة"

وبحلوله بجقجسجنجطجيجنجة، الجتجي شجكجلجت 

بالنسبة له محطة "لم يجكجن بجاإلمجكجان 

تجاوزها خالل هذه الجرحجلجة"، روى 

ويسماير أهم ما احتفظت بجه ذاكجرتجه 

في هذه المدينة، علجى غجرار مجروره 

على هوة +وادي الجرمجال+الجتجي "لجم 

نقدر عمقها اال مع بزوغ ضوء اليجوم 

الموالي"، لجيجنجقجل صجورة حجيجة عجن 

"سيرتا" مترامية األطراف التي تمتجد 

نشأتها إلى الجعجهجد الجنجومجيجدي والجتجي 

تتربع على صخر عتيق يرتفجع عجلجى 

قجدم فجوق وادي  0111مسافة نجحجو 

 …الرمال

ويقول ويسماير بجعجد تجججوالجه بجأزقجة 

المدينة واسجتجنجشجاقجه روائجح الجتجوابجل 

المنبعثة من المطاحن: "لتقدير روعة 

المدن الجزائرية، لي  عليك الجذهجاب 

بعيدا عبر التاريخ"، فبجالجنجسجبجة إلجيجه، 

فنن المظاهر اليومية لهذه المدن كفيلة 

 بجعلك تعيق هذا الشعور عن قرب.

وبتيمقاد "المكان األكثر سحرا"، أيجن 

سار على طريجق حجججري شجيجد قجبجل 

عام، وقجف ضجيجف الجججزائجر  1111

على أطجالل تجعجود إلجى نجحجو الجقجرن 

األول، تشكل ما تجبجقجى مجن حضجارة 

مزدهرة كانت تابعة لجالمجبجراطجوريجة 

الرومانيجة، تجنجوعجت بجيجن فسجيجفجسجاء 

تججحججكججي يججومججيججات وأسججاطججيججر هججذه 

 …المدينة

20-25-4244 

واشنطن بوسي" تسلط ال وء على المميزات السياحية التي "

 تزخر بها الجزائر عبر مقال مطول

 4244، ديسمبر  42العدد 

 ملف
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( مجرسجوم 71صدر بالعدد األخير للجريدة الرسمية )رقجم 

تنفيذي يتضمن تحجويجل الصجنجدوق الجوطجنجي لجلجسجكجن مجن 

مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري إلى مؤسجسجة 

 عمومية اقتصادية.

الجمجؤر    057-11ويتعلق األمر بالمرسوم التنفيذي رقجم 

أكتوبر الحالي,الممضى من قبل الجوزيجر األول,  11في ال  

أيمن بن عبد الجرحجمجان, والجمجتجضجمجن تجحجويجل الصجنجدوق 

الوطني للسكن من مؤسسة عمومية ذات طابع صنجاعجي و 

تجاري إلجى مجؤسجسجة عجمجومجيجة اقجتجصجاديجة "دون إنشجاء 

 شخصية معنوية جديدة", حسب النا.

وأوضح المرسوم التنفيذي أنه يتعين على هجذه الجمجؤسجسجة 

العمومية اإلقتصادية,ابتداء من تاريخ نشر هجذا الجمجرسجوم 

في الجريدة الرسمية, ضمان مجهجام ونشجاطجات الجمجؤسجسجة 

العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري إلى غاية إعجداد 

 قوانينها األساسية وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.

وأضاف المرسوم أن أمجالك الجمجؤسجسجة الجعجمجومجيجة ذات 

الطابع الصناعي والتجاري وحقوقها ووسائلها مهما كانجت 

طبيعتها تصبح ملكا للمؤسسة العموميجة االقجتجصجاديجة كجمجا 

تتحمل واجباتها, مجوضجحجا 

استمرار سجريجان مجفجعجول 

الوثائق التعاقدية الجمجوقجعجة 

مجججن طجججرف لجججمجججؤسجججسجججة 

الججعججمججومججيججة ذات الججطججابججع 

الصناعي والتجججاري قجبجل 

نشر هذا المرسجوم, والجتجي 

تكجون مجلجزمجة لجلجمجؤسجسجة 

 العمومية االقتصادية.

كما تبقى, حسجب الجنجا,  

حججقججوق الججمججسججتججخججدمججيججن 

وواججججبجججاتجججهجججا خجججاضجججعجججة 

لججظحججكججام الججقججانججونججيججة أو 

الججقججانججونججيججة األسججاسججيججة أو 

التعاقدية التي كانت مطبقة 

عليهم عند تاريخ نشر هجذا 

 المرسوم في الجريدة الرسمية.

وتحدد كيفيات تنفيذ مهام الخدمة العمجومجيجة الجمجوكجلجة إلجى 

المؤسسة العمومية اإلقتصادية و دفع المستحقات المتجرتجبجة 

 عليها بموجب دفتر أعباء, يوضح نا المرسوم.

وعليه, تلغى كل األحكام المخالفة لهذا الجمجرسجوم, السجيجمجا 

الجمجؤر  فجي  045-90منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

و المتضمن القانون األساسي الجخجاص بجالصجنجدوق  0990

 الوطني للسكن المعدل والمتمم.

جدير بالذكر أن وزير السكن والعمران والجمجديجنجة, مجحجمجد 

طارق بلعريبي, ووزير المالية, ابراهيم جمال كسالي, كانا 

قد أشرفا, هذا السبت, على انعقاد الجججمجعجيجة الجعجامجة وكجذا 

مججلج  االدارة الجتجي تجحجضجر لجتجأسجيج  هجذه الجمجؤسجسجة 

العمومية االقتصادية )بنك اإلسكان(, حسب وزارة السجكجن 

 والعمران والمدينة.

41-92-4244 

تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة عمومية 

 اقتصادية

 4244، ديسمبر  42العدد 

 القانون ملف
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إعجالن »للقمة العربية بالجججزائجر ب  00توجت الدورة ال 

الجزائر" الذي تمت تالوته في الجلسة الختامية من طجرف 

مندوب الجزائر الدائم في االمم المتحدة، نذير الجعجربجاوي، 

 هذا نصه الكامل:

"نحن قادة الدول العربية الجمجججتجمجعجون بجمجديجنجة الجججزائجر 

بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يومي الجفجاتجح 

ربيع الثانجي  8-7، الموافق ل      1111والثاني من نوفمبر 

( 00هجرية في الدورة العادية الحادية والثجالثجيجن ) 0444

لمجل  جامعة الدول العربية على مستوى الجقجمجة، بجدعجوة 

كريمة من سجيجادة الجرئجيج  عجبجد الجمجججيجد تجبجون، رئجيج  

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:

استلهاما من تاريخنا الجمجشجتجرك ومجن وشجائجج الجتجضجامجن 

العربي الذي تجلى في أبهى صوره خالل التفاف الشجعجوب 

والدول العربية حول نضال الشعب الجزائجري إبجان ثجورة 

الفاتح من نوفمبر الخالدة وما تخللها من تضحيات األشجقجاء 

 العرب في نصرة إخوانهم الجزائريين.

واستذكارا للقرارات التاريخية التي اتخ ذها الجقجادة الجعجرب 

في جميع القمم السابقة، بما فيها تلك التي انعقدت بالجزائر 

في مراحل مفصلية من تاريخ أمتنا، وبناًء على المكتسبات 

التي تم تحقيقها بصفة جماعية في تلك الجمجحجطجات لصجالجح 

قضايا األمة العربية والعمل العربي المشترك. وإدراكا منجا 

للظروف الدقيقة والتطجورات الجمجتجسجارعجة عجلجى السجاحجة 

الدولية وما تنبئ به حالة االستقطجاب الجراهجنجة مجن بجوادر 

إعادة تشكيل موازين القوى، مع كل ما يحمله هذا الجوضجع 

مججن مججخججاطججر عججلججى أمججنججنججا الججقججومججي وكججيججانججات أوطججانججنججا 

واستقرارها وما يمليه علينا من حتمية توحيد الجهود بغجيجة 

الحفاظ على مصالحنا المشتركة والتموقع كفاعل مؤثر فجي 

رسم معالم نظام دولي جديد يقوم عجلجى الجعجدل والجمجسجاواة 

 السيادية بين الدول.

وإذ نرحب بمبادرة سيادة رئي  الجججمجهجوريجة الجججزائجريجة 

الديمقراطية الشعبية، السيد عبد المجيد تبون، باختيجار "لجم 

الشمل" عنوانا لقمتنا ونعرب فجي ذات السجيجاق عجن بجالج  

اعتزازنا لمشاركة الجججزائجر، رئجيجسجا وحجكجومجة وشجعجبجا، 

( لجثجورة 68االحتفاالت المخلدة للذكرى ال   ثامنة والستين )

نوفمبر الجخجالجدة، ونسجتجذكجر بجخجشجوع وإججالل شجهجداءهجا 

 األبرار الذين سقوا بدمائهم الزكية هذه األرض الطاهرة:  

 نعلن أوال: فيما يخص الق ية الفلسطينية.  

التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والدعجم الجمجطجلجق -

لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بمجا فجيجهجا 

حقه في الحرية وتقرير المصير وتجسجيجد دولجة فجلجسجطجيجن 

، 0967حجزيجران  4المستقلة كاملة السيادة على خجطجوط 

وعاصمتها القجدس الشجرقجيجة، وحجق الجعجودة والجتجعجويجض 

لالج ين الفلسطينيين وفقا لقجرار الجججمجعجيجة الجعجامجة لجظمجم 

 .0948لعام  094المتحدة رقم 

 1111التأكيد على تمسكنا بمبادرة السالم العربيجة لجعجام  -

بكافة عناصرها وأولويجاتجهجا، والجتجزامجنجا بجالسجالم الجعجادل 

والشامل كخيار استراتيجي إلنهاء االحجتجالل اإلسجرائجيجلجي 

لكافة األراضجي الجعجربجيجة، بجمجا فجيجهجا الجججوالن السجوري 

ومزارع شبعا وتالل كفر شوبا اللجبجنجانجيجة، وحجل الصجراع 

اإلسرائيلي على أساس مبدأ األرض مقابل السجالم -العربي

 والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. 

التشديد عجلجى ضجرورة مجواصجلجة الجججهجود والجمجسجاعجي  -

الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقجدسجاتجهجا، والجدفجاع 

عنها في وجه محاوالت االحجتجالل الجمجرفجوضجة والجمجدانجة 

لتغيير ديمغرافيتها وهويتها العربية اإلسالمية والمسجيجحجيجة 

والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بما في ذلك عجبجر 

دعم الوصاية الهاشجمجيجة الجتجاريجخجيجة لجحجمجايجة الجمجقجدسجات 

اإلسجالمجيجة والجمجسجيججحجيجة وإدارة أوقجاف الججقجدس وشججؤون 

األقصى المبارك الجتجابجعجة لجوزارة األوقجاف والجمجقجدسجات 

اإلسالمية األردنية بصفتها صاحبة الصالحيجة الجحجصجريجة 

وكذا دور لجنة القدس وبيت مال الجقجدس فجي الجدفجاع عجن 

 مدينة القدس ودعم صمود أهلها.

المطالبة برفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة وإدانة  -

استخدام القوة من قبجل السجلجطجة الجقجائجمجة بجاالحجتجالل ضجد 

الفلسطينيين، وججمجيجع الجمجمجارسجات الجهجمجججيجة بجمجا فجيجهجا 

االغتياالت واالعتقاالت التعسفية والمطالبة بجاإلفجراج عجن 

جميع األسرى والجمجعجتجقجلجيجن، خجاصجة األطجفجال والجنجسجاء 

 والمرضى وكبار السن.

التأكيد على تبني ودعم توجه دولة فلجسجطجيجن لجلجحجصجول  -

على العضوية الكاملة في األمجم الجمجتجحجدة، ودعجوة الجدول 

التي لم تعترف بعد بدولة فلسطيجن إلجى الجقجيجام بجذلجك، مجع 

ضرورة دعم الجهود والمساعي الجقجانجونجيجة الجفجلجسجطجيجنجيجة 

الرامية إلى محاسبة االحجتجالل اإلسجرائجيجلجي عجلجى ججرائجم 

الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي اقترفها وال يجزال فجي 

 حق الشعب الفلسطيني.

 4244، ديسمبر  42العدد 
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اإلشادة بالجهود العربية المبذولة في سبيل تجوحجيجد الصجف 

الفلسطيني والترحيب بتوقيع األشقاء الفجلجسجطجيجنجيجيجن عجلجى 

"إعالن الجزائر" المنبثق عن "مؤتمر لّم الشمل مجن أججل 

تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطيجنجيجة"، الجمجنجعجقجد بجالجججزائجر 

، مع التأكيد عجلجى ضجرورة 1111أكتوبر  00-00بتاريخ 

توحيد جهود الدول العربية للتسريع في تحقيق هذا الجهجدف 

النبيل، ال سيما عبر مرافقة األشقجاء الجفجلجسجطجيجنجيجيجن نجحجو 

 تجسيد الخطوات المتفق عليها ضمن اإلعالن المشار إليه.

 ثانيا: فيما يخص األوضا  في الوطن العربي.

العمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية األمجن  -

القومي العربي بمفهومه الشامجل وبجكجل أبجعجاده السجيجاسجيجة 

واالقتصادية والغجذائجيجة والجطجاقجويجة والجمجائجيجة والجبجيج جيجة، 

والمساهمة في حل وإنهاء األزمات التي تجمجر بجهجا بجعجض 

الدول العربية، بما يحفظ وحدة الجدول األعضجاء وسجالمجة 

أراضيها وسيادتها على مواردها الطبيعية ويلبي تطجلجعجات 

 شعوبها في العيق اآلمن الكريم.

رفض التدخالت الخارجية بجميع أشكجالجهجا فجي الشجؤون  -

الداخلية للدول العربية والتمسك بجمجبجدأ الجحجلجول الجعجربجيجة 

للمشاكل العربية عبر تقوية دور جامعة الدول العربيجة فجي 

الوقاية من األزمات وحلها بالطرق السلمية، والعمل عجلجى 

العربية. فجي هجذا اإلطجار، نجثجمجن -تعزيز العالقات العربية

المساعي والجهود التي تبذلها العديد مجن الجدول الجعجربجيجة، 

السيما دولة الكويت، بهجدف تجحجقجيجق الجتجضجامجن الجعجربجي 

 والخليجي.

اإلعراب عن التضامن الكامل مع الشعب الجلجيجبجي ودعجم  -

-الجهود الهادفة إلنهاء األزمة الليبية من خالل حجل لجيجبجي

ليبي يجحجفجظ وحجدة وسجيجادة لجيجبجيجا ويصجون أمجنجهجا وأمجن 

جوارها، ويحقق طموحات شعبها في الوصول إلى تنجظجيجم 

االنتخابات في أسجرع وقجت مجمجكجن لجتجحجقجيجق االسجتجقجرار 

 السياسي الدائم.

التأكيد على دعم الحكومة الشرعجيجة الجيجمجنجيجة ومجبجاركجة  -

تشكيل مجل  القيادة الجرئجاسجي ودعجم الجججهجود الجمجبجذولجة 

للتوصل إلى حل سياسي لظزمة اليمنية وفق الجمجرججعجيجات 

المعتمدة مع التشديد على ضرورة تجديد الهدنة اإلنسجانجيجة 

كخطوة أساسية نحو هذا المسار الهادف إلى تحقيق تسجويجة 

سياسية شاملة تضمن وحدة الجيجمجن وسجيجادتجه واسجتجقجراره 

وسالمة أراضيه وأمن دول الخليج العربي ورفض ججمجيجع 

 أشكال التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية. 

قيام الدول العربية بدور جماعي قيجادي لجلجمجسجاهجمجة فجي  -

جهود التوصل إلى حل سياسي لظزمة السورية ومجعجالجججة 

كل تبعاتها السياسية واألمنية واإلنسانية واالقتصادية، بجمجا 

يضمن وحدة سورية وسيادتها ويحقق طجمجوحجات شجعجبجهجا 

 ويعيد لها أمنها واستقرارها ومكانتها إقليميا ودوليا.

الترحيب بتنشيط الحياة الدستورية فجي الجعجراق بجمجا فجي  -

ذلك تشكيل الحكومة واالشادة بجهودها الرامية إلى تحقيجق 

االستقرار والتنمية االقتصادية وتججسجيجد امجال وتجطجلجعجات 

الشعب العراقي، مع تثمين النجاحات التي حقجقجهجا الجعجراق 

في دحر التنظيمات اإلرهابية واالشادة بتضجحجيجات شجعجبجه 

 في الدفاع عن سيادة البالد وأمنها.

تجديد التضامن مع الجمهورية اللبجنجانجيجة لجلجحجفجاظ عجلجى  -

أمنها واستقرارها ودعم الخطجوات الجتجي اتجخجذتجهجا لجبجسجط 

سيادتها على أقاليمهجا الجبجريجة والجبجحجريجة واإلعجراب عجن 

التطلع ألن تقوم لبنان بتنفيذ اإلصجالحجات الجمجطجلجوبجة وأن 

 يقوم مجل  النواب بانتخاب رئي  جديد للبالد. 

تجديد الدعم لجمهورية الصومجال الجفجيجدرالجيجة مجن أججل  -

توطيد دعجائجم األمجن واالسجتجقجرار عجبجر مسجاهجمجة الجدول 

العربية في تعزيز القدرات الوطنية الصومالية فجي مجججال 

مكافحة اإلرهاب وتمكين هذا البلد الشقيق مجن االسجتجججابجة 

للتحديات التي يواجهها في المرحلة الراهنجة، السجيجمجا مجن 

 جراء أزمة الجفاف الحادة.

دعم الجهود المتواصلة لتحقيق حل سياسي بين جيجبجوتجي  -

وإريتريا فيما يتعلق بالخالف الحدودي وموضوع األسرى 

 الجيبوتيين. 

التأكيد على ضرورة المساهمة في دعجم الجدول الجعجربجيجة -

التي مرت أو تمر بظروف سيجاسجيجة وأمجنجيجة واقجتجصجاديجة 

صعبة أو تلك التي تجواججه حجاالت اسجتجثجنجائجيجة مجن ججراء 

الكوار  الطبيعية، من خالل تعب ة اإلمجكجانجيجات الجمجتجاحجة 

وفق مختلف الصي  المطروحة ثنجائجيجا وعجربجيجا وإقجلجيجمجيجا 

 ودوليا.

التأكيد على ضرورة إنشاء منطقة خجالجيجة مجن األسجلجحجة  -

النووية وأسلحة الدمار الشامل فجي الشجرق األوسجط وفجقجا 

للمرجعيات المتفق عليها، ودعوة جميع األطراف المعجنجيجة 

إلى االنضمام وتنفيذ معاهدة عدم انتشار األسلحة الجنجوويجة 

التي تظل حجر األساس للنظام الدولي لجمجنجع انجتجشجار هجذه 

 األسلحة. 

ثالاثاا: فاياماا ياخاص تاعازياز وعصارناة الاعامال الاعارباي 

 المشترك.

االلتزام بالمضي قدما في مسار تعزيز وعصرنة الجعجمجل  -

الجعجربججي الجمججشجتجرك والجرقجي بجه إلججى مسجتججوى تجطججلجعججات 

وطموحات الشعوب العربية، وفق نهج جديد يؤازر األطجر 

 التقليدية ليضع في صلب أولوياته هموم 

 4244، ديسمبر  42العدد 
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 وانشغاالت المواطن العربي.

تثمين المقترحات الجبجنجاءة الجتجي تجقجدم بجهجا سجيجادة رئجيج  

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشجعجبجيجة، السجيجد عجبجد 

المجيد تبون، والجرامجيجة إلجى تجفجعجيجل دور ججامجعجة الجدول 

العربية في الوقاية من النزاعات وحجلجهجا وتجكجريج  الجبجعجد 

الشعبي وتعزيز مكانة الشباب واالبتكار في العمل العجربجي 

 المشترك.

التأكيجد عجلجى ضجرورة إطجالق حجركجيجة تجفجاعجلجيجة بجيجن  -

المؤسسات العربية الرسمية وفعاليجات الجمجججتجمجع الجمجدنجي 

بجميع أطيافه وقواه الحية، من خالل خلق فضاءات لتبجادل 

األفكار والنقاش المثجمجر والجحجوار الجبجنجاء بجهجدف تجوحجيجد 

 الجهود لرفع التحديات المطروحة بمشاركة الجميع.

االلتزام بمضاعفة الججهجود لجتجججسجيجد مشجروع الجتجكجامجل  -

االقتصادي العربي وفق رؤيجة شجامجلجة تجكجفجل االسجتجغجالل 

األمثل لمقومات االقتصادات العربية وللفرص الثمينة التي 

تتيحها، بهدف التفعيل الجكجامجل لجمجنجطجقجة الجتجججارة الجحجرة 

 العربية الكبرى تمهيدا إلقامة االتحاد الجمركي العربي.

التأكيد على أهجمجيجة تجظجافجر الجججهجود مجن أججل تجعجزيجز  -

القدرات العربية الجماعية في مجال االستجابة لجلجتجحجديجات 

المطروحجة عجلجى األمجن الجغجذائجي والصجحجي والجطجاقجوي 

ومواجهة التغيرات المناخية، مع التنويه بضرورة تجطجويجر 

 اليات التعاون لمأسسة العمل العربي في هذه المجاالت.

 رابعا: فيما يخص العالقات مع دول الجوار والشراكات.

التأكيد على ضرورة بناء عالقات سليمة ومتوازنجة بجيجن  -

المجموعة العربية والمجتمع الدولجي، بجمجا فجيجه مجحجيجطجهجا 

مجتجوسجطجي، عجلجى أسج  -اإلسالمجي واالفجريجقجي واألورو

احترام قواعجد حسجن الجججوار والجثجقجة والجتجعجاون الجمجثجمجر 

وااللتزام المتبادل بالمجبجادا الجمجكجرسجة فجي مجيجثجاق األمجم 

المتحدة وعلى رأسها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في 

 شؤونها الداخلية.

التأكيد على أهمية منتديات التعاون والشراكة التي تجمجع  -

جججامججعججة الججدول الججعججربججيججة بججمججخججتججلججف الشججركججاء الججدولججيججيججن 

واإلقليميين باعتبارها فضاءات هامة لجلجتجشجاور السجيجاسجي 

ومد جسور التواصل وبناء شراكات متوازنة قجائجمجة عجلجى 

 االحترام والنفع المتبادلين.

 خامسا: فيما يخص األوضا  الدولية.

التأكيد على أن التوترات المتصاعدة على الساحة الدولية  -

تسلط الضوء أكثر من أي وقت مضجى عجلجى االخجتجالالت 

الهيكلية في اليات الحوكمة العالمية وعلى الحاجة الجمجلجحجة 

لمعالجتها ضمن مقاربة تكفل التكافؤ والمساواة بين ججمجيجع 

 الدول وتضع حدا لتهميق الدول النامية.

التأكيد على ضرورة مشاركة الدول العربية في صيجاغجة  -

معالم المنظومة الدولية الجديدة لعالم ما بعد وبجاء كجورونجا 

والحرب في أوكجرانجيجا، كجمجججمجوعجة مجنجسجججمجة ومجوحجدة 

وكطرف فاعل ال تعوزه اإلرادة واإلمكانجيجات والجكجفجاءات 

 لتقديم مساهمة فعلية وإيجابية في هذا المجال.

االلجتجزام بجمجبجادا عجدم االنجحجيجاز وبجالجمجوقجف الجعجربجي  -

المشترك من الحرب في أوكجرانجيجا الجذي يجقجوم عجلجى نجبجذ 

استعمال القوة والسعي لتفعيل خيار السالم عبر االنجخجراط 

الفعلي لمجموعة االتصال الوزارية العجربجيجة )الجتجي تضجم 

الجزائر، مصجر، األردن، اإلمجارات الجعجربجيجة الجمجتجحجدة، 

العراق والسودان واألمين العام لجامعة الدول العربية( فجي 

الجهود الدولية الرامية لبلورة حل سياسي لظزمجة يجتجوافجق 

مع مبادا ميثاق األمم المتحدة ويراعي الشجواغجل األمجنجيجة 

لظطراف المعنية، مع رفض تسيي  المنجظجمجات الجدولجيجة. 

والتنويه في هذا السياق بالمساعي التي قجامجت بجهجا الجدول 

 العربية األخرى مثل المملكة العربية السعودية.

تثمين السياسة المتوازنة التي انتهجها تحالف "أوبجيجك +  -

" من أجل ضمجان اسجتجقجرار األسجواق الجعجالجمجيجة لجلجطجاقجة 

واستدامة االستثمارات في هذا الجقجطجاع الجحجسجاس ضجمجن 

مقاربة اقتصادية تضمن حمايجة مصجالجح الجدول الجمجنجتجججة 

 والمستهلكة على حد سواء.

التأكيد على ضرورة توحيد الجهود لجمجكجافجحجة اإلرهجاب  -

والتطرف بجميع أشكاله وتجفيف منابجع تجمجويجلجه والجعجمجل 

على تعب ة المجتمع الدولي ضمن مقاربة متكجامجلجة األبجعجاد 

تقوم على االلتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات ا ألمجم 

المتحدة ذات الصلة، ال سيما فيما يتعلق بمطالبجة الشجركجاء 

بججعججدم السججمججاح بججاسججتججخججدام أراضججيججهججم كججمججالذ أو مججنججصججة 

 للتحريض أو لدعم أعمال إرهابية ضد دول أخرى.

الترحيب بالتحركات والمبادرات الحميدة التي قامت وتقوم 

بها العديد من الدول العربيجة مجن أججل الجحجد مجن انجتجشجار 

االسالموفوبيا وتخفيف حدة التوترات وترقية قيم التجسجامجح 

واحججتججرام اآلخججر والججحججوار بججيججن األديججان والججثججقججافججات 

والحضارات وإعالء قيم العيق معا في سالم التي كرستها 

األمم المتحدة بمبادرة من الجججزائجر. والجتجرحجيجب فجي هجذا 

السياق بالزيارة التاريخية لقداسة بابا الفاتيكان إلى مجمجلجكجة 

البحرين، ومشاركته وفضيلة اإلمام األكبر الدكتجور أحجمجد 

الطيجب شجيجخ األزهجر الشجريجف رئجيج  مجججلج  حجكجمجاء 

المسلمين في "ملتقى البحرين ...حوار الشرق والغرب من 

 أجل التعايق اإلنساني".

 4244، ديسمبر  42العدد 
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تثمين الدور الهام الذي تقوم به الدول العربية في معالجة  -

التحديات الكبرى التي تواجه البشرية على غرار التغيرات 

 المناخية واإلشادة في هذا الصدد بمبادرة 

الشرق األوسط األخضر التي أطلقتهجا الجمجمجلجكجة الجعجربجيجة 

 السعودية.

التأكيد على أهمية اضطالع الدول العجربجيجة بجدور بجارز  -

في تنظيم التظاهرات الدولية الكبرى التي تشكل مجحجطجات 

رئيسية ومهيكلة للعالقات الدولية، وفي هذا الصدد نجعجرب 

 عن:

دعمنا لجمهورية مصر العربيجة الجتجي تسجتجعجد الحجتجضجان 

( لججمججؤتججمججر الججدول األطججراف فججي االتججفججاقججيججة 17الججدورة )

اإلطارية لظمم المتحدة حول تغير المنا . مساندتنجا لجدولجة 

قطر التي تتأهب الحتضان نهائيات بجطجولجة كجأس الجعجالجم 

وثقتنا التامة في قدرتها على تنظيم طبعة  1111لكرة القدم 

متميزة لهذه التظاهرة العالمية ورفضنا لحمجالت الجتجشجويجه 

 والتشكيك المغرضة التي تطالها. 

دعمنا الستضافة المملكة المغربية للمنتدى العالمي التجاسجع 

نجوفجمجبجر  10-11لتحالف األمم المتحدة للحضارات، يومي 

 بمدينة فاس. 1111

دعمنا لدولة اإلمارات الجعجربجيجة الجمجتجحجدة فجي الجتجحجضجيجر 

( لجمجؤتجمجر الجدول األطجراف فجي 18الحتجضجان الجدورة )

 االتفاقية اإلطارية لظمم المتحدة حول تغير المنا .

تأييدنا لترشيح مدينة الرياض، المملكة العربية السجعجوديجة، 

 .1101الستضافة معرض إكسبو 

 وختاما:  

نعرب عن عميق امتنجانجنجا لسجيجادة رئجيج  الجججمجهجوريجة  -

الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السيد عبد المجججيجد تجبجون، 

على ما بذله من جهود قيمة في تنظيم وتسيير اججتجمجاعجات 

القمة بكل حكمة وتبصر ونظير دوره في تعميق الجتجشجاور 

وإحججكججام الججتججنججسججيججق وتججوفججيججر كججافججة الشججروط لججنجججججاح هججذا 

االستحقاق العربي الهام الذي سادته روح أخوية وتوافجقجيجة 

مثالية، مع تقديرنا الكبير إلسهاماته ومبادراته التي جعجلجت 

من هذه القمة محطة متميزة فجي مسجيجرة الجعجمجل الجعجربجي 

 المشترك".

24-99-4244 
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غير بعيٍد عن هذا المسعى جاء "الصجالجون األول لجلجعجلجوم 

الجزائجريجة مجنجذ  مدينة وهران االجتماعية" الذي تستضيفه

أّول أم  السبت ويُختَتم مساء هذا الجيجوم، والجذي يسجعجى، 

بحسب منظّميه، إلى "تثمين الجهود المحقّقة" في األبجحجا  

والمغرب العربي وخارجهجمجا، وإلجى  بالجزائر االجتماعية

"تحسين االتصال التفاعلي بين أجيال الباحثين في الجعجلجوم 

 041االجتماعية" في المنطقة. ويشارك في الفعالية نجحجو 

 باحثاً وباحثة من الجزائر وخارجها.

البرنامج، الذي تنظّمه عّدة مراكز بحثية وججامجعجيجة، مجثجل 

"مركز البح  في الدراسات المغاربية" و"مركجز الجبجحج  

في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية" بوهران، انجطجلجق 

السبت في "مجّمع طالب مراد سليم" بوهران، عبر جلجسجة 

عاّمة تنجاولجت "تجاريجخ نجقجد عجلجم االججتجمجاع فجي الجبجلجدان 

المغاربية"، وتطّرق المشاركون إلى والدة السوسيولجوججيجا 

واألنثروبولوجيا في الجمجغجرب الجعجربجي وعجدداً مجن أبجرز 

وجوههما، كما توقّفوا عند سؤال تعليم حقول بحثية كجهجذه، 

 وتطوير البح  فيها.

وشملت جلساُت اليوم األّول محورين، هُما "ِعجلجم الجكجالم: 

اللجغجات والجمجججتجمجع"، و"الجعجلجوم االججتجمجاعجيجة: الصجّحجة 

والسّكان"، وقد انضوت تحتهما عّدة طاوالت بحثية تنجاول 

فيها باحثون قضايا مثل "اللغات والخطاب في الجزائر من 

منظور العلوم االجتماعية"، و"البحو  الراهجنجة فجي عجلجم 

الججكججالم"، و"عججالقججة الججتججعججّدد الججلججغججوي بججتججنججمججيججة الججعججلججوم 

 االجتماعية"، و"الصّحة العقلية: التكفّل والوصم".

أّما فعاليات أم  األحد، فقد التفتت إلى العالقة بين "العلوم 

االجتماعية والمجتمعات"، من خالل جلجسجة عجاّمجة وأربجع 

جلسات موازية طرحجت قضجايجا "الجتجاريجخ والجمجججتجمجع"، 

و"الجامعة والمجتمع"، و"مجيجاديجن الجعجلجوم االججتجمجاعجيجة: 

أنماط إنتاج النتائج"، و"العجلجوم االججتجمجاعجيجة والجفجاعجلجون 

 االجتماعيون: النساء، األُسر، الباحثون والفنانون".

وانطلقت، صباح اليوم اإلثنين، فعاليات اليوم الختامي مجن 

"الصالون" بجلسة عاّمة حول "حالة العلجوم االججتجمجاعجيجة 

ومجاالتها ومواقفها"، حي  افتتحتها الباحثة التونسجيجة فجي 

التاريخ، قمر بن دانة، بورقة حول "التاريجخ والجمجؤّرخجيجن 

". وشجهجد هجذا الجمجوعجد 1100في حركية: حالة تون  منذ 

األّول مشاركات لكّل من عبد الرحمجن مجوسجاوي )"ثجالثجة 

ميادين، ثجالثجة عجقجود وأنجثجروبجولجوججي"(، ومجيجلجود قجّدار 

)"اقتصاد الصّحة: الكّل يتحّد  عنها وال أحجد يجريجدهجا"(، 

ومليكة رّحال )"تاريخ األسفل لحرب التحرير الوطنيجة"(، 

ومحمد كّرو )"سجّل التدوين في الميدان: هل نكتب ألنفسنا 

 أم لآلخرين؟"(.

كما تُقام، حتى هذا المساء، عّدة جلسات بحجثجيجة وطجاوالت 

مستديرة، من بينها جلسجة حجول "الصجحجراء، الجمجججتجمجع، 

الماء والمحيط"، وأُخرى حول "المجتمعات في حركجيجة"، 

يججقججارب الججمججشججاركججون فججيججهججا مسججائججل الججتججغججيججيججر، وحججركججة 

االحتجاجات في الجزائر ودور العلوم االجتماعية في فجهجم 

التوتّرات ذات الطابع الطائفي، إضجافجة إلجى طجاولجة حجول 

"مقوالت الفنانين حول الجمجججتجمجع"، يشجارك فجيجهجا كجتّجاب 

 وفنّانون وممثّلون.

49-99-4244 

 صالون العلوم االجتماعية": نسخة أولى في وهران"

 4244، ديسمبر  42العدد 

 المجتمع
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 قال إّن المطبوعات الورقية تظل في الصدارة.. يحياوي:

 الثورات الرقمية لن تلغي معارض الكتاب

أثار مدير المركز الوطنجي لجلجكجتجاب ججمجال يجحجيجاوي فجي 

مداخلته خالل ورشات مؤتمر الناشرين العجرب بجالشجارقجة 

)االمارات العربية( تحت عنوان الكتاب والفضاء الجرقجمجي 

المخاوف الجمجطجروحجة فجي أوسجاط الجنجاشجريجن مجن كجون 

الثورات الرقمية الحاصلة ستلجغجي تجمجامجا فجي الجمجسجتجقجبجل 

معارض الكتاب مؤكدا باالستناد لالحصائيات ان الجكجتجاب 

 الرقمي لن يكون أبدا بديال للكتاب الورقي.

واستهل السيد يحياوي مداخلته التي تحمل عنوان الجكجتجاب 

في الفضاء الرقمي .. هل ينهي معارض الكتجاب؟ نجظجمجت 

بقاعة مؤتمرات اتجحجاد الجنجاشجريجن الجعجرب عجلجى هجامجق 

فعاليات معجرض الشجارقجة الجدولجي لجلجكجتجاب بجطجرح عجدة 

تساؤالت حول الثورات الرقمية والتكنولوجية التي يشهدها 

العالم والتي يفترض أن تهدد معارض الجكجتجاب بجاالنجدثجار 

والزوال بالنظر إلى الوثبة المسججلجة حجالجيجا عجلجى صجعجيجد 

 الصناعة الرقمية للكتاب.

وارتكزت مداخلة السيد يحياوي على ثالثة محاور أساسية 

تتضمن في مداخلها تساؤالت ومخاوف طالما عبجر عجنجهجا 

الناشرون خصوصا في الفجتجرة مجا بجعجد الجججائجحجة وعجلجى 

بيانات مستفيضة أكجد مجن خجاللجهجا أن مجعجارض الجكجتجاب 

 ستبقى وستواكب يشكل تكاملي الثورات الرقمية.

واسجتججعججرض يججحججيججاوي 

واقع الرقمنة في مجال 

الكتاب واالهتمام الجذي 

حججظججي بججه فججي ظججل 

 09-جججائججحججة كججوفججيججد

باعتبار أن الجفجعجالجيجات 

االفجججتجججراضجججيجججة وكجججل 

الججخججدمججات الججرقججمججيججة 

األخرى حينذاك اقجرت 

كوسيلة لوقف الجعجدوى 

مضيفا ان الجعجديجد مجن 

معجارض الجكجتجاب مجن 

ذوات الصيت العالجمجي 

والجمجالحجظ  1110و 1111نظمت افتراضيا خالل سنتي 

أن عمليات البيع االلكتروني كانت تستحوذ عليها مبجيجعجات 

بالمجائجة بجالجنجسجبجة لجبجعجض  81الكتاب الورقي بنسب تفوق 

البلدان األوروبية وفي األمريكيجتجيجن. الجوطجن الجعجربجي لجم 

يجانب هذا التوجه حي  كانت مجبجيجعجات الجكجتجاب الجورقجي 

 اقوى بكثير من مبيعات الكتاب اإللكتروني.

وحسبه فننه بالرغم من الجتجطجور الجتجكجنجولجوججي الجرهجيجب 

واتساع رقعة الرقمنة واستخداماتها الواسعجة فجي شجؤونجنجا 

الحياتية إال أن الكتاب الورقي يظل صامدا معززا قجراءتجه 

لواقع الكتاب في مختلف أرجاء الجوطجن الجعجربجي وبجعجض 

الدول الغربية بنحصائيات ومعطيات مستقجاة مجن مصجادر 

رسمية تشير كلها إلى أن مبيعجات الجكجتجب والجمجطجبجوعجات 

 الورقية تظل في الصدارة وبدون منازع.

وفي ختام مداخلته أكد السيد يحياوي أن الجثجورة الجرقجمجيجة 

التي يشهدها العالم وتسارع انتشار الحلول الذكية يمكن أن 

تستغل كروافد مكملة ومواكبة لعالم الكتاب بشجكجل خجاص 

والثقافة عموما كونها تسهم في سرعة االنتجشجار وتجطجويجر 

الطباعة لذلك فنن التكنولوجيا لم ولجن تجكجون أبجدا مصجدر 

 تهديد للكتاب والثقافة .

25-99-4244 

 الثورات الرقمية لن تلغي معارض الكتاب

 4244، ديسمبر  42العدد 

 الثقافة/ميديا
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أصبح التّوجه نحو االستثمار الجثّجقجافجي ضجرورة حجتجمجيجة، 

وبديال فعاال واستراتيجيا الستقجطجاب مجوارد مجالجيجة هجامجة 

للمرافق الثقافية وللمنتجين والفاعلين في مختلجف الجفجنجون، 

 حسب ما أّكده مدير الثقافة والفنون.

أشجار الجدكجتجور مجحجمجد مججروانجي فجي تصججريجح خجّا بججه 

، إلجى أّن اتجججاه قجطجاع الجثجقجافجة نجحجو مجقجاربجة «الشعب»

اقتصادية بتشجيع الخواص والمنتجين والشبجاب أصجحجاب 

مؤسسات ناش ة، أصبح أمرا حجتجمجيجا خجاصجة أمجام الجدعجم 

المالي المحدود من قبل الدولة، وبهذا البد من العمل عجلجى 

هذه المقاربة الجديدة وتطبيقها على أرض الواقع، خجاصجة 

مدينة ثقافية بامتياز تتوفّر على تاريخ  «مسك الغنائم»وأّن 

فني وإر  ثقافي كبير، فضال عن المنشوت الثقافية الهجامجة 

 التي من شأنها الرقي بالثقافة.

وأشار مرواني إلى ضبط اليات لدعم النشجاط االقجتجصجادي 

في هذا الحقل الحيوي من خالل استغالل المرافق الثقجافجيجة 

، «الجمجسجارح«و «قجاعجات السجيجنجمجا»المتاحة علجى غجرار 

وكرائها لمختلف المؤسجسجات خجاصجة مجنجهجا االقجتجصجاديجة 

والخدماتية التي يجمجكجن أن تجنجظّجم تجظجاهجرات ونشجاطجات 

مختلفة، فضال عن إنشاء مراكز للتكوين بتأطير مجن قجبجل 

نماذج شابة تنشط في مختلف ميجاديجن الجفجنجون مجّمجا يجوفجر 

مداخيل مالية للمنتج والفاعل في هذا المججال، إلجى ججانجب 

تأسي  مؤسسات ناش ة في القطاع الثقافي يمكن أن تجثجري 

المشهد الثقافي، وتساهم في إنتجاج مجردوديجة مجالجيجة هجامجة 

لفائدة المرافق والمؤسسات الثقافية ومختلف الفاعجلجيجن فجي 

 الحقل الثقافي.

 تحد يات تواجه الث قافة

كشف مرواني أّن أهجم الجتّجحجّديجات عجلجى مسجتجوى قجطجاع 

الثقافة، هو نقا اإلطجارات الجبجيجداغجوججيجة والجفجنجيجة مجن 

مستشارين ثقافيين ومؤطرين من شأنهم تجنجظجيجم األنشجطجة 

والبرامج والعمل على تنشيط الساحة الثقافية، مّما سيعطجي 

دفعا قويا للنهوض بقطاع الثقافة والفنون، فضال عن نقا 

المورد المالي في تمويل التظاهرات والنشاطات الجثجقجافجيجة 

والفنية، وحتى لدعم المشاريع الثقافية والمبادرات من قبجل 

الجمعيات، وهو محدود جدا، األمر الذي يجدفجع أيضجا إلجى 

الججعججمججل بججمججا هججو مججوجججود مججن خججالل الججمججرافججقججة وتججوفججيججر 

 الفضاءات.

 إعادة االعتبار للمعالم الث قافية

أّما بالنسبة للمعالم األثريجة الجمجاديجة وغجيجر الجمجاديجة عجلجى 

مستوى الوالية، والتي توجد في وضعية صعجبجة وحجرججة 

نوعا ما تحتاج إلى تدخجل اسجتجعجججالجي، كشجف الجمجسجؤول 

األول على القطاع أن مصالحه استلمت مراسجلجة مجن قجبجل 

الوزارة تدعو إلى الحضجور إلجى مجقجر الجوزارة الجوصجيجة 

لتقديم عرض مفصل حول الترا  المحفجوظ أمجام الجلجججنجة 

الوطنية للترا  للمصادقة على تصنيف القطاع الجمجحجفجوظ 

على مستوى الوالية، بعد رفع التّحفّظات التقنية، وبعد ذلك 

سيتم االنطالق في عملية ترميم وتهي ة كثيجر مجن الجمجعجالجم 

 مصنفة داخل القطاع المحفوظ.

 اآلفاق المستقبلية

أشار مرواني إلى اآلفاق المجسجتجقجبجلجيجة الجتجي يجعجمجل عجلجى 

تجسيدها على أرض الواقع لبناء ثقافة عمل ججديجدة يجركجز 

فيها على الجوارية، وذلك من أجل لتنشيط الحركية الثقافية 

والفنية عبر مختلف بلديات الوالية، خاصة في ظل وججود 

جمعيات فاعلة في الحقل الثقافي وشباب مبدعين ينتظرون 

الفرصة لتفجير طاقاتهم وإبداعاتهم، وذلك بجالجتجنجسجيجق مجع 

اللجان الثقافية على مستوى الجماعات المحلية، إلى جانجب 

العمل على اكتشاف المواهب والطاقات الجديدة في المجال 

الثقافي والفني واالستثمار فيها، بغض النظر عن السن مجع 

فتح الفضاءات الجثجقجافجيجة لجكجل الجطجاقجات، وكجذا االهجتجمجام 

بالمورد المحلي في مختلف الفنون مع إعادة بع  الحجركجة 

المسرحية، فضال عن العناية بالترا  والمعجالجم الجثجقجافجيجة، 

والعمل مع مختلف القطاعات على غرار قجطجاع السجيجاحجة 

والجامعة والمؤسسات الناش ة في قطاع الجفجنجون والشجبجاب 

 والرياضة وغيرها.

 غانية زيوي
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اكتشف باحثون من المركز الوطني للبح  في علجم اآلثجار 

موقعا أثريا جديدا بجبجلجديجة قجلجعجة بجوصجبجع بجقجالجمجة يجعجتجقجد 

المختصون أنه يجعجود إلجى مجراحجل مجخجتجلجفجة مجن الجفجتجرة 

، حسجب مجديجر ” يكتسي قيمة تاريجخجيجة هجامجة” الرومانية و

 الثقافة والفنون.

وأوضح بوجمعة بن عميجروش أنجه تجم اكجتجشجاف الجمجوقجع 

األثري من طرف هذا الفريق العلمي خالل قيامه بجعجمجلجيجة 

بح  أثري عن المدينة األثرية الرومانية التي يعجتجقجد أنجهجا 

 01موجودة بأحد أحياء ذات البلدية الواقعة على بعد نجحجو 

كلم شمال عاصمة والية قالمة وذلك ضجمجن اتجفجاقجيجة بجيجن 

المركز الوطني للبحج  فجي عجلجم اآلثجار ووزارة الجثجقجافجة 

 والفنون.

وأفاد ذات المسؤول بأن المعلجومجات األولجيجة الجتجي قجدمجهجا 

الفريق العلمي الذي سيواصل عجمجلجه بجالجمجوقجع إلجى غجايجة 

منتصف الشهر الجاري تشير إلى أنه تم اكتشاف قطع ذات 

قيمة تاريخية كبيرة ومهمة جدا سواء للمنطقة أو لجلجججزائجر 

بصفة عامة، الفتا الى أن حصيلة عمل الجفجريجق والجنجتجائجج 

النهائية المتوصل إليها بشأن الموقع سيتم الكشف عنها فجي 

 األيام المقبلة خالل يوم دراسي وطني سينظم بقالمة.

من جهتها، ذكرت خلية اإلعجالم واالتصجال بجالجمجججمجوعجة 

اإلقليمية للدرك الوطجنجي بجقجالجمجة فجي بجيجان إعجالمجي بجأن 

اكتشاف الموقع األثري الذي عثر فيه على اللقى األثرية تم 

بحضور أفراد الفرقة اإلقجلجيجمجيجة لجلجدرك الجوطجنجي بجقجلجعجة 

بوصبع، مضيفة بأن القطع المكتشفة تم تسجلجيجمجهجا لجرئجيج  

المجل  الشعبي لذات البلدية من أجل االحتفاظ بها مع فتجح 

تحقيق في القضية تنفيذا لتعليمات وكيل الجججمجهجوريجة لجدى 

 محكمة قالمة.

وأضاف نف  المصدر، أن بداية البح  األثري تجعجود إلجى 

األيام الماضية بعدما انطلقت أشغال التنقيجب عجن الجمجديجنجة 

األثريجة 

الرومانية المتواجدة بحي عاتي الهادي ببلدية قلعة بوصجبجع 

من طرف فريق علمي من المركز الوطني للبح  في عجلجم 

اآلثار التابع لوزارة الثقافة والفنون، مبرزة بجأن اكجتجشجاف 

الموقع الجديد جاء بعدما وسع فريق البحج  األشجغجال إلجى 

أرض فالحية تعود ملكيتها ألحد الخواص شرق بلدية قلعة 

 بوصبع و بالضبط بالمكان المسمى الباقيطات.

 ق.م
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