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احتضنــت دار الثقافــة لواليــة الشــلف يومــي 17 و 18 نوفمــرب 2014 
فعاليــات امللتقــى الــدويل األول ألصدقــاء الثــورة الجزائريــة الــذي أرشفــت عــىل 
ــد  ــة الســيد عب ــس الجمهوري ــة رئي ــة الســامية لفخام ــه -تحــت الرعاي تنظيم
ــايل و  ــم الع ــع وزارة التعلي ــن بالتنســيق م ــة- وزارة املجاهدي ــز بوتفليق العزي
البحــث العلمــي وذلــك يف إطــار االحتفــال بســتينية انــدالع الثــورة التحريريــة. 
وقــد حــرض امللتقــى الســيد وزيــر املجاهديــن الســيد الطيــب زيتــوt الــذي 
ألقــى كلمــة افتتاحيــة ألــح فيهــا عــىل رضورة كتابــة تاريــخ الثــورة التحريريــة 
باألســلوب العلمــي املتخصــص والدقيــق �ســاهمة الباحثــ� واملختصــ�  مؤكّداً 
ــاط  ــذا النش ــه أن ه ــح يف كلمت ــ� أوض ــا»، ك ــى حتمي ــر «أضح ــذا األم أن ه
ينــدرج ضمــن الربنامــج العــام لــوزارة املجاهديــن الرامــي إىل صيانــة الذاكــرة 

الوطنيــة والدفــاع عنهــا مــن زاويــة مــن كتبــوا عــن أصدقــاء الثــورة.
وأضــاف الوزيــر أن الثــورة التحريريــة «حملــت أبعــاداً إنســانية لتحريــر 
ــاندة يف  ــم ومس ــن دع ــه م ــت ب ــا حظي ــك م ــىل ذل ــل ع ــ� دلي ــان وخ اإلنس
ــيد  ــا  الس ــة». أّم ــة الجزائري ــة القضي ــم بعدال ــا� إل�انه ــاع الع ــف أصق مختل
ــور و  ــا بالحض ــب فيه ــة رّح ــى كلم ــد ألق ــتة فق ــر بوس ــو بك ــة أب وايل الوالي
ــدويل. ويف  ــذا امللتقــى ال ــة الشــلف له ــزازه الحتضــان والي ــا عــن اعت عــّرب فيه
افتتاحــه ألشــغال امللتقــى عــّرب بــدوره مديــر جامعــة الشــلف األســتاذ الدكتــور 
برابــح بــن دوخــة عــن امتنانــه للدعــم الكبــ� الــذي أولتــه وزارة املجاهديــن 
إلنجــاح امللتقــى كــ� أعــرب عــن نيتــه يف االســتمرار باالحتفــاء بســتينية الثــورة 
التحريريــة املجيــدة عــىل مــدار الســنة الجامعيــة الجاريــة وذلــك مــن خــالل 
تنظيــم ملتقيــات م�ثلــة ونشــاطات أخــرى تصــب يف تخليــد الحــدث الثــوري 
ــه لكتاباتهــم ووفائهــم  ــراً من ــا تقدي كــ� توجــه بالشــكر للحضــور مــن أوروب
للثــورة الجزائريــة. ليتنــاول بعــد ذلــك الكلمــة الدكتــور محمــد الصالــح 

ــة.  ــوم اإلنســانية واالجت�عي ــة العل ــد كلي بوقشــور عمي

ــه و  ــان بغرفتي ــاء الربمل ــن أعض ــة م ــور نخب ــدث حض ــذا الح ــّجل ه وس
ــون  ــاتذة جزائري ــه أس ــارك في ــالم وش ــال اإلع ــة و رج ــة و الطلب األرسة الثوري
وأجانــب نذكــر مــن بينهــم األســتاذ ال¢ويجــي توربيــورن أوديغــارد مــن 
ــا  ــايل أندري ــتاذ اإليط ــا و األس ــ�ل إفريقي ــات ش ــكندينايف لدراس ــد االس املعه
برازوديــرو مــن مركــز التاريــخ االجت�عــي للقــرن العرشيــن بجامعــة باريــس1 
(بانتيــون – ســوربون) واألســتاذ الفرنــيس ترامــور كيمينــور مــن جامعــة 
ــوء  ــلطت الض ــالت س ــدة مداخ ــن ع ــور م ــك الحض ــتفيد بذل ــس 8 ليس باري
عــىل مختلــف أشــكال التعبــ� عــن مســاندة الثــورة مثــل الكتابــات املؤيــدة 
ــات الصحفــي ال¢ويجــي ألــربت ه¢يــك مــون التــي  ــة ككتاب للثــورة التحريري
عــرّف بهــا توربيــورن حيــث ذكــر أن مــون شــبّه يف مؤلفاتــه م�رســات فرنســا 
ــاك  ــازي. وهن ــرسي الن ــس ال ــالل  ��رســات الجيســتابو  أو البولي ــان االحت إب
ــي  ــرو و الت ــتاذ برازودي ــا األس ــي قدمه ــيل الت ــاt ب�ي ــايل جيوف ــات اإليط كتاب
يصــف ب�يــيل مــن خاللهــا الوضعيــة املزريــة لالّجئــ� جزائريــ� عــىل الحــدود 
ــره عــرب  ــة ªري ــذي شــارك يف عملي ــورة وهــو ال ــان الث ــة التونســية إب الجزائري
ــور جــ�ل  ــة. كــ� شــهد امللتقــى مشــاركة الدكت الحــدود التونســية واألوروبي
يحيــاوي مديــر املركــز الوطنــي للدراســات والبحــث يف الحركــة الوطنيــة وثــورة 
أّول نوفمــرب الــذي أوضــح  أن كتابــة التاريــخ تحتــاج إىل متخّصصــ� وعارفــ� 
بتقنيــات وآليــات البحــث الخاّصــة بهــذا املجــال مــن قــراءة للوثائــق األرشــيفية 
ــىل  ــد ع ــ� وأك ــ� واملهتّم ــة للدارس ــ�دة أّولي ــّدم ك ــا لتق ــا وتحليله وترجمته
الســعي الدائــم للمركــز لالنفتــاح عــىل الجامعــة  وذكــر أن املركــز تــوّىل طبــع 
مــا يزيــد عــن 50 بحثــا حــول الثــورة التحريريــة لطلبــة املاجســت� والدكتــوراه 

خــالل ســنة 2014. 
فليتي فريدة
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ــة  ــة التحريري  يف إطــار تخليــد الذكــرى الســت� النــدالع  الثــورة الجزائري
ــت  ــي دام ــيس والت ــتعمر الفرن ــد املس ــرب1954 ض ــن نوفم ــربى يف األول م الك
ــون  ــف ملي ــون ونص ــن ملي ــ¯ م ــا أك ــهد فيه ــف. استش ــنوات و نص ــبع س س
جزائــري احتضنــت املكتبــة املركزيــة يومــا دراســيا نشــطه جمــع مــن أســاتذة 

ــة بحضــور عــدد مــن الطلب
ــد  ــيوب محم ــتاذ ش ــام األس ــدرايس  ق ــوم ال ــات الي ــاح فعالي ــد افتت وبع
ــي                      ــة يف اجت�ع ــورة التحريري ــدالع الث ــ� الن ــ�ة للتحض ــات األخ ــرسد اللمس ب
10 و 24  أكتوبــر 1954 بالجزائــر مــن طــرف لجنــة الســتة أيــن ناقــش 
املجتمعــون قضايــا هامــة كإعطاءالتســمية للتنظيــم الــذي كانــوا بصــدد 
اإلعــالن عنــه ليحــل محــل اللجنــة الثوريــة للوحــدة والعمــل وقــد اتفقــوا عــىل 
إنشــاء جبهــة التحريــر الوطنــي وجناحهــا العســكري املتمثــل يف جيــش التحريــر 
الوطنــي إىل جانــب تســط�  املهمــة األوىل للجبهــة يف االتصــال بجميــع التيارات 
السياســية املكونــة للحركــة الوطنيــة قصــد حثهــا عــىل االلتحــاق �ســ�ة الثــورة، 
وتجنيــد الج�هــ� للمعركــة الحاســمة ضــد املســتعمر الفرنــيس، تحديــد تاريــخ 
ــرب  ــ� أول نوفم ــد إىل االثن ــة األح ــار ليل ــة : كان اختي ــورة التحريري ــدالع الث ان
1954كتاريــخ انطــالق العمــل املســلح يخضــع ملعطيــات تكتيكيــة - عســكرية، 
منهــا وجــود عــدد كبــ� مــن جنــود وضبــاط جيــش االحتــالل يف عطلــة نهايــة 
األســبوع يليهــا انشــغالهم باالحتفــال بعيــد مســيحي، ورضورة إدخــال عامــل 
ــع  ــا¶، ووض ــكل نه ــا بش ــ� قادته ــق وتعي ــة املناط ــد خريط ــة. تحدي املباغت

ــة أول نوفمــرب . اللمســات األخــ�ة لخريطــة املخطــط الهجومــي يف ليل
ويف ذات الســياق قــدم الطالــب زياتــ� مصطفــى قصيــدة شــعرية رائعــة 
بعنــوان نوفمــرب مــن تأليفــه، يف حــ� عــرض األســتاذ بــكار محمــد أســتاذ تاريــخ 

مــن كليــة العلــوم اإلنســانية واالجت�عيــة مداخلــة .
ــاركة  ــورة  �ش ــة للث ــة ميداني ــ�ل ملح ــدل ج ــتاذ قن ــدم  األس ــ� ق يف ح
1200مجاهــد عــىل املســتوى الوطنــي بحوزتهــم 400  قطعــة ســالح وبضعــة 
قنابــل تقليديــة فقــط. وكانــت الهجومــات تســتهدف مراكــز الــدرك والثكنــات 

العســكرية ومخــازن األســلحة ومصالــح اســرتاتيجية أخــرى، باإلضافــة إىل 
ــن  ــات املجاهدي ــملت هجوم ــون.. ش ــا الكول ــتحوذ عليه ــي اس ــكات الت املمتل
عــدة مناطــق مــن الوطــن ، وقــد اســتهدفت عــدة مــدن وقــرى عــرب املناطــق 
الخمــس : باتنــة، أريــس، خنشــلة وبســكرة يف املنطقــة األوىل، قســنطينة 
وســمندو باملنطقــة الثانيــة، العزازقــة وتيغزيــرت وبــرج منايــل وذراع امليــزان 
باملنطقــة الثالثــة. أمــا يف املنطقــة الرابعــة فقــد مســت كال مــن الجزائــر 
وبوفاريــك والبليــدة، بينــ� كانــت ســيدي عــيل وزهانــة ووهــران عــىل موعــد 

ــة.  ــة الخامس ــورة يف املنطق ــدالع الث ــع ان م
وباعــرتاف الســلطات اإلســتع�رية، فــإن حصيلــة العمليــات املســلحة 
ضــد املصالــح الفرنســية عــرب كل مناطــق الجزائــر ليلــة أول نوفمــرب 1954، قــد 
بلغــت ثالثــ� عمليــة خلفــت مقتــل 10 أوروبيــ� وعمــالء وجــرح 23 منهــم 
ــا  ــكات الفرنســية. أم ــن الفرن ــ� م ــن املالي ــات م ــدر باملئ ــة تق وخســائر مادي
الثــورة فقــد فقــدت يف مرحلتهــا األوىل خــ�ة أبنائهــا الذيــن ســقطوا يف ميــدان 
الــرشف، مــن أمثــال بــن عبــد املالــك رمضــان وقريــن بلقاســم وباجــي مختــار 

و ديــدوش مــراد وغ�هــم.
بش�ي حفيظة

 يف إطار تخليد الذكرى الستP الندالع  الثورة الجزائرية التحريرية الكربى يف األول من نوفمرب1954 ضد املستعمر الفرنيس والتي دامت سبع سنوات 
و نصف استشهد فيها أكf من مليون ونصف مليون جزائري احتضنت املكتبة املركزية يوما دراسيا نشطه جمع من األساتذة بحضور عدد من الطلبة
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افتتحــت فعاليــات هــذا امللتقــى بآيــات بينــات مــن الذكــر الحكيــم 
ــر الجامعــة  ــب مدي ــك نائ ــي ليلقــي بعــد ذل ــة للنشــيد الوطن ــا وقف تلته
للعالقــات الخارجيــة والتعــاون والتنشــيط واالتصــال والتظاهــرات العلميــة 
الربوفيســور بشــ� بلمــداt كلمــة افتتاحيــة أعلــن مــن خاللهــا عــن 

ــى. ــذا امللتق ــاح الرســمي له االفتت
كان الهــدف مــن وراء هــذا اللقــاء منــح الفرصــة للباحثــ� واألكاد�ي� 
وصّنــاع القــرار يف القطاعــات املعنيــة وأخــرى ذات صلــة لطــرح ومناقشــة 
والتحديــات  العــر¿  الوطــن  يف  الغــذا¶  األمــن  اســتدامة  إشــكالية 
ــن هــذه اإلشــكالية  ــة ع ــة، ولإلجاب ــة الغذائي ــياق العومل املســتقبلية يف س
ــات الوطــن  ــف جامع ــن مختل ــوا م ــن أت ــون الذي تطــرق األســاتذة الباحث
وحتــى مــن خارجــه - عــىل غــرار  األســتاذ أنــس القضــاه، أســتاذ مســاعد 
بكليــة االقتصــاد واألعــ�ل لجامعــة جــدارا األردنيــة - لواقــع وآفــاق األمــن 
ــة  ــة والعلمي ــر ويف العــا� العــر¿ أجمــع واألطــر العملي الغــذا¶ يف الجزائ
ــة  ــة ودولي ــارب عربي ــرض تج ــالل ع ــن خ ــكل م ــذا املش ــىل ه ــاء ع للقض
ــعار  ــاع أس ــة إىل ارتف ــباب املؤدي ــم األس ــل أه ــة إىل تحلي ــدة باإلضاف رائ

ــق  ــىل تحقي ــا ع ــة وتأث�ه ــة املنتهج ــات االقتصادي ــذا السياس ــذاء، وك الغ
اســتدامة األمــن الغــذا¶، ودور اســتع�ل التقنيــات الحديثــة والتكنولوجية 
يف اســتغالل األرايض الفالحيــة ويف الصناعــات الغذائيــة مــن أجــل تحســ� 
املردوديــة والنوعيــة فضــال عــن السياســات الزراعيــة والغذائيــة ودورهــا يف 

تحقيــق أمــن غــذا¶ مســتديم.
ــدة  ــم ع ــى بتقدي ــذا امللتق ــات ه ــة فعالي ــة العلمي ــت الهيئ اختتم
ــتديم  ــر¿ مس ــذا¶ ع ــن غ ــق أم ــأنها تحقي ــن ش ــات م ــات وتوصي مقرتح
ــة  ــوارد طبيعي ــر � ــر¿ يزخ ــا� الع ــا وأن الع ــا خصوص ــّم اتباعه ــا ت إذا م
وبرشيــة وماديــة وتقنيــة ال يســتهان بهــا، وتقديــرا منهــا، كرّمــت الهيئــة 
جميــع األســاتذة املشــارك� بتقديــم شــهادات تقديــر وعرفــان ملــا بذلــوه 
مــن جهــد يف ســبيل إنجــاح هــذا امللتقــى لتحــال الكلمــة ملديــر الجامعــة، 
األســتاذ الدكتــور برّابــح بــن دوخــة الــذي Âـّـن بــدوره  هــذه املجهــودات 
ــارة التــي � تذهــب ســدى وخــ� دليــل عــىل ذلــك اإلقبــال الكثيــف  الجبّ

ــذا امللتقــى. ــام الرســمي له ــن يف األخــ� عــن االختت ــة ليعل للطلب
لخضاري يوسف
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تحــت شــعار «تجديد النحــو العرm اعتــزاز kبادئنــا ونهوض 
بقيمتنــا» نظــم قســم اللغــة واألدب العــر¿ بكليــة اآلداب واللغــات 
ــر¿   ــوان النحــو الع ــرب 2014 بعن ــي 17 و18 نوفم ــي يوم ــى وطن ملتق
مــن أصالــة النشــأة إىل إمــكان التجديــد بحضــور عــدد مــن االســاتذة 
ــة املهتمــ� . ــن الطلب ــع م ــف أرجــاء الوطــن وجم ــن مختل ــرام م الك

ــراز أهــم آراء أهــل اللغــة مــن  ــأÄ هــذا امللتقــى يف إطــار إب وي
ــغ  ــا ومبل ــدى جديته ــان م ــو، بي ــق النح ــىل طري ــدة ع ــا� جدي مع
فاعليتهــا –إيجابــا أو ســلبا – يف تجديــد الــدرس النحــوي العــر¿ ألن 
ــهيل  ــمى تس ــا األس ــدة، هدفه ــرة جدي ــيض نظ ــاش يقت ــع املع الواق
النحــو وتجديــده عــىل متلقيــه وفــق منهــاج يذللــه ويبســطه ويعــ� 
ــن  ــا م ــه انطالق ــك كل ــه وذل ــتك�ل نقائص ــده واس ــل قواع ــىل ªثي ع

ــواة  ــون ن ــده تك ــن زب ــه م ــا في ــاء عــىل م ــرتاث واإلبق ــل ال ــدأ نق مب
ــّرس. ــة لنحــو عــر¿ مي طيب

وقــد ارتــأى املرشفــون عــىل امللتقــى معالجــة اإلشــكالية اآلتيــة: 
هــل حقــق دعــاة التجديــد غايتهــم بــأن ســهلوا النحــو العــر¿ 
وقربــوه مــن متلقيــه؟ عــىل ضــوء أربــع محــاور، ªثّــل املحــور األول 
يف  التأصيــل املعــريف ملصطلــح التجديــد، التســي�، اإلحيــاء، التعديــل، 

ــالح... اإلص

ــا  ــد قد� ــاة التجدي ــود دع ــرق اىل جه ــاt فتط ــور الث ــا املح أم
وحديثــا ويف املحــور الثالــث تــم معالجــة آليــات جديــد النحــو العــر¿ 
واســتث�ر املناهــج اللســانية الحديثــة أمــا املحــور الرابــع فقــد تنــاول 

النحــو العــر¿ والواقــع التعليمــي.       

بش�ي حفيظة
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ــف أرجــاء الوطــن  ــن مختل ــن األســاتذة م ــدد م ــى نشــطه ع امللتق

وقــد تضمــن الربنامــج عــدة جلســات عــىل مــدار يومــ� صبــت مجملهــا 

ــن  ــة م ــكيل الهوي ــيس يف تش ــوم رئي ــة كمق ــة اللغ ــان أهمي ــار تبي يف إط

خــالل اســتث�ر الخطــاب الفلســفي مــع إبــراز راهنيــة املوضــوع و 

األهميــه املصاحبــة لــه بالوقــوف عــىل مضاعفــات التحويــالت اإلجت�عيــة 

والسياســية يف املجتمعــات املعــارصة يف ظــل العوملــة وانعكاســاتها عــىل 

الهويــة مــن خــالل انفتــاح هويــة الــذات عــىل هويــة الغــ� انطالقــا مــن 

ــه . ــالف وأنســنة التواصــل وأخلقت ــدأ اإلعــرتاف بالحــق يف االخت مب

كــ� ارتكــز امللتقــى عــىل أربــع محــاور رئيســية ªثــل املحــور األول 

يف اللغــة وإشــكالية املفاهيــم، املحــور الثــاt جــدل اللغــة والهويــة، 

أمــا املحــور الثالــث جــدل اللغــة والهويــة يف ظــل املقاربــات الفلســفية 

ــة يف املجتمعــات املعــارصة. ــع اللغــة وأزمــة الهوي الكــربى واملحــور الراب

ــة   ــى إىل جمل ــص امللتق ــة خل ــن املداخــالت القيم ــد سلســلة م وبع

ــات التوصي

-1 تثمــ� نشــاطات شــعبة الفلســفة بجامعــة حســيبة بــن بوعــيل 

ــع ذات  ــة يف مواضي ــات وطني ــم ملتقي بالشــلف نظــ� جهودهــا يف تنظي

37La dépêche  de l’université N°
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ــة. ــة بالغــة مــع أمــل ارتقائهــا إىل ملتقيــات دولي أهمي

ــاص يف  ــف خ ــي أو كمل ــاب ج�ع ــى يف كت ــ�ل امللتق ــرش أع -2 ن

ــة. ــة محكم مجل

 -3 اقــرتاح ملتقــى آخــر يكــون امتــدادا ملوضــوع امللتقــى املنجــز 

ــة عــىل تخصصــات  ــة) ويكــون ذا صبغــة انفتاحي (اللغــة وســؤال الهوي

مختلفــة، وليكــن بالعنــوان التــايل: املواطنــة، القوميــة واللغــة: أيــة 

ــة؟. عالق

ــي: إشــكاالته  ــا آخــر: الخطــاب الدين ــة موضوع ــرتح اللجن ــ� تق ك

ــه. وآفاق

-4 اقــرتاح نــدوات وأيــام دراســية إلثــراء إشــكاليات املوضــوع خاصة 

لطلبــة املاســرت والدكتــوراه، وذلــك باســتث�ر إشــكاليات املداخــالت مــن 

خــالل عناويــن مقرتحــة ملذكــرات وأطاريــح التخــرج.

و يف الختــام، أوصــت اللجنــة عــىل هامــش امللتقــى بإيجــاد صيغــة 

للتواصــل بــ� أســاتذة الفلســفة عــرب مختلــف أنحــاء الوطــن عــىل غــرار 

النــوادي االلكرتونيــة.

بش�ي حفيظة
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ــqة يف ظــل  ــات كب ــات ورهان ــرm تحدي ــم يف الوطــن الع يواجــه التعلي
ــم وال  ــد كان التعلي ــي، فق ــوي والتعليم ــايف واللغ ــاح الثق ــة واالنفت العومل
يــزال هــو أســاس إرتقــاء الشــعوب وتطورهــا وقــد ســعى األســالف لوضــع 
العديــد مــن املناهــج والطــرق لتعليــم اإلنســان بالصــوت واإلشــارة والرمــز 
ــت  ــرور الوق ــع م ــذاك، وم ــت آن ــي أتيح ــائل الت ــف الوس ــم ومختل والقل
تطــور اإلنســان مــع تطــور فكــره ، ازدادت األبحــاث وتضافــرت الجهــود 
ــبة  ــة املناس ــج التعليمي ــع املناه ــدارس وض ــاء امل ــم بإنش ــر التعلي لتطوي
ــة الشــعوب يف خريطــة  ــق نجــاح يحــدد ســ�ت املســتقبل ومكان لتحقي
العــا� العلميــة  ويصنــف حياتهــا ورقيهــا يف ظــل تطورهــا العلمــي، أمــام 
هــذه التحديــات انبثقــت فكــرة تأســيس ملتقــى دويل علمــي خــاص 
بالتعليميــة، يلتقــي فيــه الباحثــون واملختصــون العــرب واألجانــب ملناقشــة 
محــاور هــذا الحقــل وإعطائــه األهميــة الالزمــة مــن البحــث والتطويــر.

وتتلخــص أهــداف هــذا امللتقــى الــدويل يف الوصــول إىل تحقيــق نجــاح يف األداء 
التعليمــي وهــذا مــا يتطلــب  الحــرص مــن كل املجتمــع مــن خــالل مؤسســاته 
ــعيا  ــر س ــاء والتطوي ــة إىل االرتق ــواره باإلضاف ــف أط ــم يف مختل ــة بالتعلي املعني
لضــ�ن جــودة التعليــم مــع الحــرص عــىل تطويــر تقنيــات تعليــم اللغــة لتســاير 
متطلبــات العــرص املتنوعــة إىل جانــب رضورة االهتــ�م باللغــة تعليــ� وتعلــ�، 
وقــد تضمنــت مداخــالت امللتقــى عــىل مــدار يومــ� إشــكالية هــل اللغــة قــادرة 
ــوم  ــن العل ــتفادة م ــن اإلس ــدى �ك ــه وإىل أي م ــرص وتحديات ــة الع ــىل مواكب ع
ــي يف  ــث العلم ــر البح ــوبية لتطوي ــة والحاس ــات اآللي ــف الدراس ــرى، مختل األخ

مجــال تعليميــة اللغــة العربيــة ؟
وقد خرج امللتقى بعدة توصيات نذكر منها:

- اســتث�ر األبحــاث العلميــة املقدمــة يف امللقــى لتنميــة تعليــم اللغــة العربيــة 

عــىل مســتوى القطاعــات األخــرى مــع اشــرتاك القطاعــات املعنيــة. 
- التعــاون عــىل توحيــد عمــل مخــرب تعليميــة اللغــات وتحليــل الخطــاب مــع 
مخابــر أخــرى ذات االهت�مــات العلميــة املشــرتكة والســعي إىل إحــداث توأمــة 
ــدان  ــة �ي ــر املعني ــا املخاب ــرتك فيه ــة تش ــرات علمي ــم تظاه ــىل تنظي ــل ع العم

ــة. التعليمي
- العمل عىل توسيع التغطية اإلعالمية.

- توجيه الطلبة إىل البحث يف تعليمية اللغة العربية ميدانيا.
ــة  يف عــدد خــاص   ــة جســور املعرف ــا يف مجل - جمــع أعــ�ل امللتقــى وطبعه

ــل الخطــاب. ــة اللغــات وتحلي التابعــة ملخــرب تعليمي
ــا عــىل ضــوء نجاحــه  ــد عــىل اســتمرارية امللتقــى وتنظيمــه دوري ــع التأكي م

ــه. واملحافظــة عــىل عنوان
بش�ي حفيظة
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La Faculté de Technologie, le Laboratoire Eau – Environnement & la Section Eau – Environnement (SAC)

o r g a n i s e n t

Un Séminaire National sur l’Eau et l’Environnement- SNEE 2014

La Faculté de Technologie a organisé, conjointement avec 

le Laboratoire Eau – Environnement et la Section Eau – 

Environnement (SAC), un séminaire scienti&que sur des sujets 

d’actualité liés à l’eau et l’environnement a&n de permettre 

l’échange de nouvelles données scienti&ques et techniques 

acquises en matière de protection de l’environnement, la gestion 

de l’eau et des déchets et d’apporter, à travers la contribution 

des chercheurs, des recommandations dans le domaine.

Farida FLITTI

L’édition 2014 s’est déroulée les 26 et 27 novembre 2014 en réunissant 
de nombreux acteurs des domaines de l’eau et de l’environnement parmi 
lesquels on peut compter étudiants, enseignants,  et chercheurs qui se 
sont succédés pour présenter et débattre autour de sept thèmes-clés: 
membranes, organiques- inorganiques, conductrices  photocatalyse UV-V;  
dégradation des sols par salinisation;  mobilisation & gestion des ressources 
en eau;  qualité des eaux et préservation; dépollution des eïuents aqueux 
agro-industriels;  érosion, transport solide et envasement des barrages; 
ainsi que la variabilité climatique et les ressources en eau. Lors de ces deux 
journées, des séances de communication par añches ont été également au 
programme. 

La conférence plénière a été présentée par le Professeur Douaoui 
Abdelkader autour du thème de « la salinisation des sols dans la plaine 
du Bas-Chéliù, diagnostic et réhabilitation » dans laquelle il a souligné 

la gravité de ce problème qui touche de nombreuses terres agricoles en 
Algérie. Et pour pallier à cette situation  il a proposé la fabrication des 
engrais organiques et organo-minéraux qui, dit-il,  peuvent enrichir les sols 
en matière organiques et améliorer leur état structurel. 

Lors de la séance de clôture, le conseil scientiýque du séminaire a émis 
des recommandations  parmi lesquelles on cite: la préservation des eaux 
superýcielles et souterraines par la mise en place d’une stratégie adéquate 
aýn de mieux lutter contre la pollution, la création d’un observatoire pour 
le suivi de la salinité des sols et la qualité des eaux, établir une banque 
de données numériques sur le degré de la pollution des eaux accessible 
à l’ensemble des chercheurs et étudiants,  ainsi que la mise en place de 
structures universitaires qui sont en relation permanente avec le secteur 
économique local actif, l’environnement industriel et le public.  
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لخضاري يوسف

املســتدامة  والتنميــة  للفالحــة  العلمــي  النــادي  نظّــم 
فــارس  بــأوالد  الزراعيــة  العلــوم  kعهــد  مقــره  الكائــن 
kكتبــة  دراســيا  يومــا   2014 نوفمــرب   12 بتاريــخ 
القالعيــة»  «الحمــى  عنــوان  تحــت  البيولوجيــا  قســم 
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احتضنــت قاعــة املحــارضات بكليــة العلــوم االقتصاديــة و التجاريــة وعلــوم التســي� يــوم 25 نوفمــرب 2014 فعاليــات اليــوم الــدرايس حــول موضــوع 
واجبــات وحقــوق املوظــف الــذي قــام بتنظيمــه الفــرع النقــا¿ للنقابــة الوطنيــة املســتقلة ملســتخدمي اإلدارة العموميــة قصــد تحســيس املوظفــ� 
بواجباتهــم وتعريفهــم بحقوقهــم مــن أجــل الرقــي بالجامعــة وتقديــم خدمــة عموميــة نوعيــة. وقــد ســّجل هــذا الحــدث مشــاركة كل مــن أعضــاء 
الفــرع النقــا¿ لجامعــة الشــلف، واألمــ� الــوال¶ للنقابــة الوطنيــة املســتقلة ملســتخدمي اإلدارة العموميــة، ورئيــس االتحاديــة الوطنيــة لعــ�ل قطــاع 
ــف  ــن مفتشــية الوظي ــ� ع ــايل، وممثل ــم الع ــاع التعلي ــ�ل قط ــة لع ــة الوالئي ــس االتحادي ــواء «الســناباب»، ورئي ــة تحــت ل ــايل، املنضوي ــم الع التعلي

العمومــي، إىل جانــب حضــور مكثــف للعــ�ل وبعــض الطلبــة.
حيــث ّرصح الســيد حــاج هنــي عبــد الحفيــظ، رئيــس االتحاديــة الوالئيــة لعــ�ل قطــاع التعليــم العــايل، يف مداخلتــه أن هــذه املبــادرة تعــد األوىل 
مــن نوعهــا يف إطــار يــوم درايس يجتمــع فيــه العــ�ل �مثليهــم النقابيــ� لالطــالع عــىل مســتجدات النضــال النقــا¿ وتبــادل اآلراء حــول مطالــب عــ�ل 
الجامعــة داعيــا إىل رضورة تجديــد مثــل هــذه املبــادرات. أّمــا الســيد عبــد الرحــ�ن شــايبي، رئيــس االتحاديــة الوطنيــة لعــ�ل قطــاع التعليــم العــايل، 
فقــد ألــّح عــىل رضورة التــآزر بــ� العــ�ل ونقابــة  «الســناباب» التــي �ثلهــا، وذكــر بأنهــا صاحبــة أول اعتــ�د عــىل املســتوى الوطنــي، وتأّســف عــىل 
قلّــة الوعــي بتاريخهــا النضــايل ودورهــا الحاســم. كــ� شــّدد يف مداخلتــه عــىل أهميــة تعزيــز وح�يــة مكانــة املــرأة العاملــة مــن خــالل تفعيــل القوانــ� 
الراميــة إىل ذلــك. واغتنــم فرصــة هــذا اللقــاء ليفصــح عــن بعــض النقــاط التــي تــم تناولهــا خــالل آخــر اجتــ�ع للنقابــة مــع وزيــر التعليــم العــايل 
ــده بتحييــد اإلدارة وعــدم تدخلهــا يف العمــل النقــا¿ باإلضافــة إىل الســعي إىل تســوية الوضعيــة االجت�عيــة  والبحــث العلمــي الــذي نقــل عنــه تعّه
واملهنيــة لعــ�ل الجامعــة والحــرص عــىل ضــ�ن الح�يــة القانونيــة لكرامــة العامــل. ليتنــاول بعــد ذلــك الكلمــة ممثــل عــن الوظيــف العمومــي تطــرق 
فيهــا إىل رسد حقــوق وواجبــات املوظــف التــي نــص عليهــا  األمــر رقــم 06-03 املــؤرخ يف 15 جويليــة 2006 تلتهــا كلمــة ممثــل آخــر عــن الوظيــف 
العمومــي تحــدث فيهــا عــن حقــوق وواجبــات األعــوان املتعاقديــن. ويف ســياق متصــل، ألقــت األســتاذة رقيــة ســكيل محــارضة رشحــت مــن خاللهــا 

بالتفصيــل  مضمــون ومقاصــد األمــر رقــم  03-06. 
واختتم اليوم الدرايس بتكريم الحضور وبعض ع�ل الجامعة عرفانا لهم لجهودهم املبذولة يف العمل عىل ترقية الجامعة. 

فليتي فريدة
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�ناسبة ستينية اندالع ثورة الفاتح من نوفمرب املجيدة بالتنسيق مع جامعة الشلف
الفرع النقا¿ للنقابة الوطنية املستقلة ملستخدمي اإلدارة العمومية (SNAPAP) ينظم يوم درايس حول 
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