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الحرقة في الجزائر :من الحقيقة إلى الحتمية
لعل ظاهرة الهجرة السرية في الجزائر ،أو ما يعرف بظاهرة الحرقة في المغرب العربي ،هيي أكيبير مشياكيل وتيحيدييات

بلدان المغرب كبلدان مصدرة لهذه الهجرة ،وكذا البلدان األوروبية التي تتدفق على سواحيليهيا ميايات اليقيوارب اليميحيميلية
بشباب جعلوا من اإلبحار سرا لبلوغ أوروبا هدفهم األساسي.
الحرقة هي تلك المجازفة لمغادرة إلقليم األصل قصد بلوغ بلد آخر بغض النظر عن كل اليعيراقيييل اإلداريية واليقيانيونييية
المترتبة عن هذا الفعل.
الحرقة لها أهداف لبلوغ الرفاهية والثروة بتقليص الجهد وبالتالي بلوغ أعلى درجات الهرم االجتماعي بيحيرا اليميراحيل
المألوفة محققا بذلك االعتراف المنشود بالمعنى السوسيولوجي ،فالحرقة هي اختزال السبل اليطيبيييعييية ليبيليوغ اليرفياهييية
والمكانة االجتماعية.
الجزائر مثلها مثل جيرانها في المغرب العربي عرفت في تاريخها حركية كبيرة من حيث االنتيقيال مين ميكيان إليى آخير
داخل حدود المغرب العربي وخارجه فالهجرة كأساس ،هي ظاهرة معروفة وقديمة في الجزائر عرفت تيطيورات كيثيييرة
وتعددت أساليبها بتعدد دوافع هذه الهجرة.
لكن في السنوات األخيرة انتقلت الجزائر من منطقة عبور للمهاجرين غير الشرعيين إليى بيليد مينيبيع ليليميهياجيريين غييير
الشرعيين ،ذلك أن تاريخها شهد لها عن موجات هجرة من أراضيها نحو الشمال خصوصا ليفيرنسيا أثينياء وبيعيد اليثيورة
التحريرية ،لكن الوجه الجديد كبلد مصدر للمهاجرين السريين يبقى دخيال في عالقتها مع دول الشمال.
هؤالء المهاجرين غير الشرعيين أو كما يعرف بالمصطلح المتداول الحراقة ،تزامن بروزهم بكثيافية ميع ميجيميوعية مين
التغيرات طرأت على الميدان االجتماعي والسياسي واالقتصادي ،فاالنزالقات األمنية ،وتدني مستوى المعيشي للفرد أدوا
إلى أزمة اجتماعية التي لم تجد صدى على المستوى السياسي هذا االنسداد ساهم بقوة في تشكيل هذه الفاة مين اليميجيتيميع
التي ال تؤمن إال بالحرقة خاصة وأن دول االستقبال المرجو بلوغها ،توفر لهؤالء الحراقة ،حسب نضرهم محفزات غابت
في بلدهم األم.
فالحرقة كظاهرة اجتماعية ليست وليدة دافع واحد ،وإنما هي تعقد آليات متعددة من الدولة والمجتمع ،في ميادين ميخيتيليفية
أدى إلى خناا المجتمع وتوليد رغبة الهروب نحو أوساط أخرى .فالحرقة بمفهوم مارسيل موس هي فعل اجيتيمياعيي تيام

وشامل ،وهذه األوساط هي البلدان المجاورة المغلقة والتي يمكن بلوغها إال بالسبل غير الشرعية .فتيزاييد نسيبية الشيبياب
بالمجتمع الجزائري زاد من حدة المتطلبات االجتماعية خاصة اليوم ومع االنفتاح المعلوماتي والتأثر بالصور اليفيضيائييية
لمجتمعات أخرى خاصة المجاورة منها.
فاطمة نبيلة موساوي
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ملف
رحلة الفرصة األخيرة" ..قوارب "الموت" تتربص بجزائريين
يحلمون بأوروبا
هذا القانون لم يكبح الهجيرة السيريية،
وفييق الييبيياحييث الييجييزائييري فييي عييلييم
االجيييتيييمييياع ،نيييجييياح ميييبيييار  ،ألن
األسباب التي تيدفيع شيبياب اليجيزائير
والدول المجاورة على ذلك "ال تيزال
قائمة".

أصبحت الجزائر منذ سنوات مقيصيدا
للباحثين عن الهجرة غير الشيرعييية،
من مختلف الدول األفيرييقييية ،نيظيرا
لشريطها الساحيليي اليطيوييل اليميطيل
على البحر األبيض اليميتيوسيط قيبيالية
أوروبييا ،حيييييث جييذب هييذا األميير
عصابات حولت األمر لتجارة يديرها
أثرياء وتدعمها رؤوس أموال.
موقع "مهاجر نيوز" اليميخيتيص فيي
تييعييقييب قييوارب الييمييهيياجييرييين غييييير
الشرعيين ،يكشف دوريا عن وصول
آالف المهاجرين للضيفية األوروبييية،
وأغلبهم ينطلقون من سواحل الجزائر
والمغرب وتونس.
ويرصد الموقع أعداد مين "يسيعيفيهيم
الييحييي" فييي الييوصييول إلييى سييواحييل
أوروبا ،كما يتابع القوارب التي يُعلين
عن فقدانها.
وقبل نحو أسبوع أعلن اليميوقيع نيقيال
عييين وكيييالييية األنيييبييياء اإلييييطيييالييييييية
عيييين وصييييول أكييييثيييير ميييين 511
مهاجر سري من الجزائير فيقيط ،مين
بيييين نيحييو أليف وأربييعيمييايية وصييلييوا
السواحل اإليطالية.
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وعلى ميتين "قيوارب اليميوت" كيميا
يسميها اإلعالم الجزائيري اليميحيليي،
يركب شبان يافعون الموج بحثيا عين
حيياة أفضيل ،مينيهيم مين يصيل إليى
إسبانيا أو إيطاليا أو حتى جيميهيوريية
مالطا كمحطة أوليى ،بييينيميا "ييغيرا
أغلبهم" وفق تقدير متابعين ،وهو ميا
دفع السلطة التشريعية الجزائرية إليى
سيين قييانييون يييجييرم الييهييجييرة غييييير
الشرعية ،وكل من يساعد عيليييهيا أو
يشجعها على المنصات االجتماعية.
ترسانة قانونية "غير مجدية"
وفيييييي عيييييام  ،0119أصيييييدرت
الجزائر أحكاما جزائية ضد اليهيجيرة
غير الشرعية عن طريق البحر
وبموجب اليقيانيون اليميؤر فيي 05
فبراير  0119بشأن الجرائم المرتكبة
ضييد الييقييوانييييين والييلييوائييح الييمييتييعييلييقيية
بمغادرة التراب الوطني (المادة 075
مكيرر  10مين قيانيون اليعيقيوبيات ،
يواجه كل من يعترضه خفر السواحل
حكما بالسجن من شهيريين إليى سيتية
أشهر وغرامة تتراوح بيين  01أليف
إليييى  61أليييف دج (بييييييين 0511
و 3511دوالر أو إحييدى هيياتييييين
العقوبتين فقط.

ومن ضمن األسبياب األخيرى ،وفيق
مبار  ،استمرار ما يسميه بـ "خيالييا
الدعيم" ليليهيجيرة السيريية .ويسيتيفيييد
المرشحون للهجرة غير الشرعية مين
منظومة دعم شيائيكية ،وفيق ميبيار ،
الذي كشف في حديث لموقع "الحرة"
أن العملية ليسيت ميجيرد اتيفياا بييين
طرفييين ،بيل "تيبيدأ مين اإلعيالم ثيم
التوجيه وتوفير وسيلة النقل".
"الحرقة"
كلمة "حراا" تعنيي أن اليميسيافير ال
يأبه بقوانين الهجرة وييخيرا كيل ميا
يتعلق بنظم السفر المتعارف عليها.
ووراء هذا المصطلح ،منظومة تفكير
تجذرت في ذهنية الشباب الجزائري،
بسبب تراكم اليتيجيارب االجيتيمياعييية
السلبية ،وفق نجاح مبار .
وأثبتت األمثلية اليميتيتيالييية ،عيليى أن
الشبان بالجزائر ،وأقرانهم من اليدول
األفريقية "واعون بالمخاطر المحدقية
بييالسييفيير غييييير الشييرعييي" ،إال أنييهييم
يصرّون على أنها "رحيلية اليفيرصية 4
األخييرة" وفيق نسيييم ميهيدي ،شياب
جزائري ييقيييم افن فيي ميديينية ليييل
الفرنسية ،غادر الجزائر بطريقة غير
شرعية.

ملف
غير السرية" وهيو ميا
تكشفه دوريا تحقييقيات
الشرطة والدر  ،وفيق
تعبيره.

وفي اتصال مع موقع "الحرة" كشيف
نسيييييم أنييه مييدييين بـ ي "نييجيياحييه" فييي
االلتحاا بأوروبا لكل من ساعده على
"الهروب من جحيم اليجيزائير" وفيق
تعبيره.

نجياح ميبيار أكيد أن
الييبييحييث الييذي أجييراه
سينيية  ،0108وضييعييه
في اتصال ميع شيبياب
أكيدوا ليه أنييهيم دفيعييوا
أمواال باهيظية ليليظيفير
بيييميييكيييان فيييي تيييليييك
القوارب.

نسيم قيال إنيه ليم ييتيسين ليه ميعيرفية
أصييحيياب الييقييارب الييذي نييقييلييه إلييى
أوروبا وال الجهة التي تسلمت المبيلي
المالي الذي دفعيه ألجيل ذليك ،ليكينيه
متيقن أن األمر يتعلق بشخصيات لهيا
نييفييوذ فييي ميينييطييق أرزيييو ،غييربييي
الجزائر ،حيث انطيليق بيزورا سينية
...0108
وقال مهدي الذي تخرج مين جياميعية
بومرداس (شرا العاصمة
إنه مستعد لمعاودة الكرّة إذا أتيحت له
الييفييرصيية ،وأوضييح أنييه عييلييى عييلييم
بالحركة الدؤوبة لألمين فيي السياحيل
الغربي "هذه األيام" وأنه "لن يخاطر
بالمحاولة في هذه الظروف"...
"هنا دائما وسييط ييجيميع األميوال،
ويقدمها لصاحب القارب ،فيي أغيليب
الييحيياالت ال يييمييكيينييك االتصييال بييه
مييبيياشييرة" يييؤكييد مييهييدي أنييه ميين
"الطبيعي أن ال ييظيهير ألن اليقيانيون
سوف يحاسبه" ثم استدر "هيل هيو
شخصيية نيافيذة ال أعيرف ،كيل ميا
أعرفه هو أنه شخص يمكن أن ييوفير
لنا وسيلة نقل تساعدنا عيليى اليليحياا
بأوروبا".
"القوارب الشبح"
من خالل حديثنا مع مهدي ،تيبييين أن
الزوارا التي يستخدمهيا "اليحيراقية"
تصنع محليا ،ألن القانون اليجيزائيري
يييؤطيير شييراء الييقييوارب ،مييا يسييمييح
يتقفي أثر صاحب القارب في حالة ما
إذا تييم رصييده فييي عييرض الييبييحيير،
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وبالتالي ييليجيأ اليميهيربيون لصينياعية
قوارب محلية (حرفية تفيتيقير ألدنيى
شروط السالمة.
وتييزود تييلييك الييقييوارب بييمييحييركييات
خارقة عيلّيهيا تيدفيع بيهيا بييين أميواج
البحر العاتية مسافات طويلية وخيالل
أحييوال طييقييس مييتييقييلييبيية فييي أغييلييب
األحيان.
وعزت صحيفة الشروا اليجيزائيريية
التي أجرت تيحيقيييقيا فيي اليميوضيوع
ارتييفيياع عييدد الييمييهيياجييرييين غييييير
الشييرعيييييييين إلييى ظييهييور "الييقييوارب
النفاثة" التي تضمن رحالت سيرييعية
تيقيل عيين  4سياعييات ،إليى ألييميييريييا
ومورسيا وطريفة اإلسبانية...
ويقول نجاح مبار  ،الباحث في عيليم
االجييتييميياع ،والييذي أجييرى دراسيية
ميييدانيييية حيول مييليف اليهييجيرة غيييير
الشييرعييييييية مييين سيييواحيييل اليييغيييرب
الجيزائيري ،واحيتيك بشيبيان حياوليوا
"الحرقية" إنيه "ال شيك فيي ضيليوع
أشخاص نافذين في عمليات اليهيجيرة

وبحيسيب ميبيار فيإن
تكلفة الرحيلية ييتيراوح
بين  011أليف و711
ألف دينار جيزائيري (
 0511و 4111دوالر ...

مبار ذكير فيي السييياا بيأن روايية
أليمة أثرت فيه روتها أم اشيتيكيت ليه
فقدان فلدة كبدها بعد أن ساعدته عليى
"االنييتييحييار" ميين دون أن تييعييلييم فييي
إشارة إلى الهجرة غير الشرعية.
السيدة قالت إنها باعيت ميجيوهيراتيهيا
كلها ،وقدمتها البنها على أساس أنيهيا
تساعيده عيليى فيتيح تيجيارة فيي أحيد
أسواا وهران ،لتتفاجأ بوجيود اسيميه
على قائمة المفقودين ثم الضحاييا فيي
إحدى رحالت الهجرة غير السرية.
مبار قال إنها اليوم تسعى ليميعيرفية
من وفّر البنها اليقيارب اليذي أغيرقيه
حتى تحاكمه أمام القضاء ،ليكينيهيا ليم
تحصل على ما يكفي مين ميعيليوميات
5
التهام أي جهة.
الحرة  /خاص  -واشنطن
0208-25-81

ملف
الهجرة السرية تنشط في الجزائر ..وخبير 3 :أسباب عميقة

أسباب عميقة
الدكتيور نياصير جيابيي ،أسيتياذ عيليم
االجتماع السياسي بجامعة اليجيزائير،
قدم قراءة تيفيصيييلييية ليتيزاييد وتيييرة
الهجرة غير الشرعييية مين اليجيزائير
باتجاه جنوب أوروبا.
وأوضييح فييي تصييريييح لـيي"الييعييييين
اإلخبارية" أن األمر يتعلق بـ"أسبياب
عميقة وموضوعيية حياضيرة بشيكيل
دائييم مييرتييبييطيية بييواقييع الييمييجييتييمييع
الييجييزائييري ،عييلييى عييدة مسييتييويييات
سياسية واقتصاديية ،وعيليى مسيتيوى
الشباب والديمغرافي".
يأس الشباب
واعتبر أن هنا من األسبياب تيعيميل
على زييادة حيدة اليظياهيرة أو تيقيليل
منها ،ومن أبرز األسباب التي دفيعيت
لييزيييادة الييهييجييرة السييرييية بييالييجييزائيير
مؤخراً ما وصفها األكاديمي بـي"ييأس
الشباب الجزائري".
وقييال" :الحييظيينييا أن الشييبيياب وسييط
الحرا الشعبي اليعيام اليمياضيي وليم
يعد لهم تفكير في مغادرة البالد ،ليكين
هيينييا نييوع ميين اليييييأس اليييييوم فييي
المجتمع الجزائري".
وأرجييع ذلييك إلييى "عييدم تييحييسيين
ظروفهم المعييشييية عيليى اليميسيتيوى
االقتيصيادي واالجيتيمياعيي ،وغييياب
العدد  ، 02جانفي 0200

حلول سياسية".
حالة الطقس
الدكتور جابي يرى أيضيا أن "حيالية
الطقس" ساهميت أيضيا فيي تيحيفيييز
المهاجرين على اليتينيقيل إليى أوروبيا
بطرا غير شرعية.
مضيفا ً أن "حالة الطقس اليعيامية فيي
الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط
شبه ربيييعييية ،وهيي تسياعيد هيؤالء
الشييبيياب عييلييى الييهييجييرة السييرييية
بإمكانيات ضعيفة جدا".
ونييوه بييمييا أسييميياه "بييقيياء الييظييروف
الموضوعية اليثيقيييلية واليتيي ازدادت
حدتها مع جائحة كيورونيا" اليتيي ليم
تمنع أو تردع اليائسين مين اليتيفيكييير
بياليمييغيامييرة بييحييياتييهيم عيبيير قييوارب
الموت ،بحثا ً "عن الجنة اليميوعيودة"
كما يصفها الخبراء…
وعلق أستاذ علم االجتمياع السييياسيي
على ذلك بياإلشيارة إليى "أن الشياب
الجزائري الذي يفكر بالهجرة السرية
يرى أن حظوظه معيدومية ليتيحيسييين
وضعه في بالده ،لكنه يرى بأنه رغم
كل ما تعيشه أوروبا إال أنيهيا تيتيوفير
على اإلمكانيييات واليفيرص ،وهينيا
أمل للخيروج مين الصيعيوبيات اليتيي
يعيشها".
إال أنه أكد أن القراءة أو الرؤية اليتيي

يييعييتييمييد عييليييييهييا الشييبيياب "ليييييسييت
موضوعية في كيثييير مين اليحياالت،
فتجده يغامر ألن ليه تصيورا ميعييينيا ً
على دول معينة مثل إسبانيا وإيطاليييا
وفرنسا".
"تجارة" غير شرعية
ويرى اإلخصائيون أن تلك الشيبيكيات
ترتكز في عملها عيليى نيفيس مينيهي
الجماعات اإلرهابيية فيي "اسيتيغيالل
ظروف الشباب من اليبيطيالية واليفيقير
ومختلف مشاكلهم اليومية الستقطابهم
والتروي للرفاهية في أوروبا".
فيما تكشف المعلومات اليتيي تيقيدميهيا
الجهات األمنية الجزائرية عن ارتفاع
كلفة الهجيرة السيريية مين اليجيزائير،
والتي تفرضها تيليك الشيبيكيات عيليى
الجزائريييين ،بشيكيل مضياعيف عين
تكاليف الهجرة القانونيية سيواء عيبير
الرحالت الجوية أو البحرية.
ووصلت قيمة الهجرة غير الشيرعييية
للشخص الواحد بين  81مليون دينيار
(  600ألف دوالر إلى  001ميليييون
دينار ( 933ألف دوالر عبر قوارب
مطاطية أو تقليدية تنتهي في اليغياليب
بغرا بعضها أو توقيفها ،مع وصيول
عدد كبير منهم إلى اليدول اليجينيوبييية
مييين االتيييحييياد األوروبيييي ،إال أن
األكاديمي الجزائري الدكتور نياصير
جابي اعتبر أن الشيبياب اليجيزائيري
الذي يدفع ذلك المبل اليكيبييير ميقيابيل
هجيرة ميحيفيوفية بياليميخياطير وغييير
مضمونة نيحيو أوروبيا "ييفيكير أنيهيا
استثمار يمكن تعيويضيه خيالل فيتيرة
عمل قصيرة في أوروبا".
ولم يستبعد في المقابل أن تتحول تليك 6
الشبكات إلى عصيابيات مينيظيمية ميع
توسع إمكانياتها المادية مين عيائيدات
الهجرة السرية.
يونس بورنان
0202-88-02

ملف
ملف
الهجرة غير الشرعية تنشط في
الجزائر وتشمل العائالت
ولم تيمينيع جيائيحية كيورونيا قيوارب
الييمييوت ميين اإلبييحييار نييحييو سييواحييل
جيينييوب أوروبييا ،بييخيياصيية إيييطيياليييييا
وإسبانيا لقربهما من الجيزائير ،حيييث
انتعشت ظاهرة الهجرة غير الشرعية
بشكل مرعب ،بعدما تجاوزت أحيالم
شباب يبحث عن حياة أفضل ،لتشيميل
عائالت بأكملها ،في مشاهد لم يعهدها
الشارع إال في حاالت الحروب ،كيميا
يحدث مع السورييين واليليييبييييين ،أو
بسبيب اليفيقير ميثيليميا هيو األمير ميع
األفارقة.

واستيدعيى غيرا أسيرة ميكيونية مين
والدين وثالثة أطيفيال عيمير أكيبيرهيم
تسييع سيينييوات ،كييانييوا يييحيياولييون
الييوصييول إلييى الضييفيية الشييمييالييييية
للمتوسط رفقة عشرة مهاجرين شباب
على متن قيارب صيييد ،دا نياقيوس
الخيطير اليذي بيات ييهيدد اليميجيتيميع
الييجييزائييري ،فييي ظييل تييغييييير سييلييو
األولياء بمغامرتهم بفليذات أكيبيادهيم،
األمر الذي فسّره أسيتياذ عيليم الينيفيس
محمد زرواطي ،بالقوانين األوروبيية
التي تمنع ترحيل العائالت المهاجرة،
وتقديم المساعدات الغذائيية واليمياديية
لها.
وقيال فيي تصيريييح إلييى "انييدبينييدنييت
عييربييييية" ،إن عييودة الييهييجييرة غييييير
الشيرعييييية الييتييي اميتييدت إلييى جييميييييع
األعمار والفاات ومسّيت اليجينيسييين،
ترجع إلى توسع دائرة اليأس وفيقيدان
األمل ،إذ بات المهاجر السري يبحيث
عن ميجيتيميع ييحيظيى فيييه بيميييزات
اجتماعية واقتصادية وأمينييية أرقيى،
مشدداً على أن تروي بعض الشيبياب
الييذييين وصييلييوا إلييى أوروبييا لصييور
العدد  ، 02جانفي 0200

اليييييييينييييييييجيييييييياح
والرفاهية وأنهيم
في وضع مياليي
مييريييح ،يييعييتييبيير
من أهم األسباب التي دفعت العائيالت
إلى المغامرة.
نجاة مهاجرين من كارثة إنسانية
وفي وقت تعيش الجهة اليغيربييية مين
الجيزائير عيليى وقيع ميأسياة اليعيائيلية
الغريقة ،نجت مجيميوعية شيبياب مين
كارثة إنسانية في السواحل الشيرقييية،
حيث أبحروا من سواحل مدينة عنابية
شييرا الييجييزائيير ،بيياتييجيياه السييواحييل
اإليطالية .غير أن قوة الريياح دفيعيت
قاربهم نحو المياه اإلقليمية اليتيونسييية
بعد أن توقف محركه فيجيأة وهيم فيي
عرض الميتيوسيط ،وبيعيد ثيالثية أييام
قضوها في البحر ،لتنقذهيم اليبيحيريية
التونسية وتينيقيليهيم إليى أحيد ميراكيز
تجميع المهاجرين ،وفق ما ذكير واليد
أحد الشباب الينياجييين لـي "انيدبينيدنيت
عييربييييية" .وأضيياف أن ابيينييه حيياول
الوصول إلى إييطياليييا عيبير سيواحيل
عيينييابيية ،غييييير أن ميينييظييم الييرحييليية
"الماكر" أعطى قيادة القارب وجهياز
"التموقع" للشباب المهاجرين ،وعياد
أدراجه…
أرقام مرعبة
وكشييفييت وحييدات خييفيير السييواحييل
الجزائرية عن تمكنها مين اعيتيراض
وإنقاذ  485شخصا ً حياوليوا اإلبيحيار
بطريقة غير شيرعييية ،خيالل أربيعية
أيام فقط ،فيما تم انتشال عشير جيثيث
لييمييهيياجييرييين غييرقييوا بييعييد انييقييالب
قواربهيم .وقياليت إنيه تيم تينيفيييذ 00

عملية بالواجهة البحرية الغربييية ،تيم
خاللها اعتراض وإنقاذ  055مهاجيراً
غير شرعي ،فيما تم تنفيذ  09عملييية
في السواحل الشرقية ،سمحت بيإنيقياذ
 007مهاجراً سرياً ،كما تم اعتيراض
ثالثة مهاجرين غييير شيرعييييين فيي
الواجهة البحرية الوسطى…
تحر دبلوماسي متوسطي

ارتييفيياع األرقييام واسييتييمييرار الصييور
واألخبار الصادمة ،دفيع دول شيميال
البحر المتوسط للتحر باتجياه بيليدان
جيينييوبييه ،حيييييث قييام كييل ميين وزييير
الداخلية اإلسباني فيرنيانيدو غيرانيدي
مارالسكا ،ووزيرة الداخلية اإليطاليية
لوتشانا المورجيزي بزيارة الجيزائير
من أجل ترقية العالقات الثنائية ،غير
أن الهجرة غييير الشيرعييية كيان ليهيا
نصيب وافر من المحادثيات وفيق ميا
ذكرت البيانات الرسمية ،ميا ييكيشيف
عن حجم التخوف الذي ييتيميليك دول
جنوب أوروبا من موجة هجرة غييير
شرعية مرتقبة تفوا ما عاشته القيارة
العجوز مع هجرة السوريين ،وهو ما
حذر منه وزير الخارجية اليجيزائيري
صبري بوقادوم إثر زيارته إلى ماليي
بعد أسبوع من االنقالب على الرئييس 2
أبوبكر كايتا.
علي ياحي
0202-20-00

ملف

للجزائر حصتها من قوارب المهاجرين نحو
أوروبا
تباين مقاربات الحل بين دول ضفيتيي
المتوسط يبقي الهجرة ميحيل تيجياذب
بينها
الجزائر – يرى اليميتيابيعيون لشيؤون
الييهييجييرة السييرييية فييي الييجييزائيير أن
اليظيياهيرة تيتييحيكييم فييييهييا الييعيديييد ميين
الييعييوامييل ،عييلييى غييرار الييظييروف
األمينييية فيي خيط اليهيجيرة ونيجياعيية
الشبكات اليميخيتيصية فيي اليتيهيجييير،
فضال عن ظروف الحياة في مينياطيق
العبور ،ولذلك تختلف حيدة اليظياهيرة
من بيليد إليى آخير فيي
منطقة شمال أفريقيا.
واسييتييقييبييلييت الييجييزائيير
خالل السنوات األخيرة
عشيييرات افالف مييين
المهياجيريين األفيارقية،
ومن مختليف األعيميار
ومن الجينيسييين أيضيا،
وإذ أشارت إحصائييات
رسييمييييية إلييى وصييول
أربيعيييين أليف ميهياجيير أفيريييقيي إلييى
التراب الجزائري قبل اليعيام ،0109
إال أن تييعييداد الييمييهيياجييرييين الييذييين
يتخذونها منطقة عبور ،قبل الوصيول
إلى السواحل األوروبية ،يبقى مبيهيميا
وال ييرشيح مينيه إال إفيادات وشيهيود
عيان عن هجرة متعددة الجنسيات في
بعض السواحل الجزائرية.
وتعتبر اليظيروف األمينييية ونيجياعية
نشيياط شييبييكييات الييتييهييجييييير الييعييامييل
الرئيسي المتحكم في حيركية هيؤالء،
اليذيين ييتيوزعيون عيليى دول شيمييال
أفيرييقيييا ،وفيق خيط اليهيجيرة ومييدى
مرونة الوصول إلى السواحل ،حيييث
العدد  ، 02جانفي 0200

يالحيي تيفياوت فيي حيركية اليهيجيرة
السرية ،بحسب تراخي وتشيدد قيوات
األمن والجيش التي تسهر على حماية
اإلقليم السيما في منطقة الجنوب.
وتسود حرب غير معلنية بييين قيوات
الييجيييييش واألميين ميين جييهيية ،وبييييين
شبكات الهجرة السيريية اليتيي تيطيور
وسائلها وخدماتها باستمرار من جهية
أخرى ،السيما وأن النشاط مغير جيدا
ويدر أرباحا وفييرة عيليى أصيحيابيه،
فمجرد رحلية واحيدة ليميدة سياعيتييين

يحقق لهؤالء نحيو مياية أليف دوالر،
بحسب شهود عيان.
وغالبا ما تتحكم الظروف اليميحيييطية
في وجهة المهاجرين السيريييين ،فيإذا
استفاد اليمينيحيدرون مين دول شيرا
أفريقيا من انهيييار اليدولية فيي ليييبيييا
خالل السنوات األخيرة ،األمير اليذي
أدى إلى ازدهار النشياط هينيا  ،فيإن
االنفالت األمني وانتشار السالح بياتيا
يشكالن خطرا على هؤالء ،مما حول
الييوجييهيية إلييى السييواحييل الييجييزائييرييية
والتونسية ،وبقيت السواحل اليغيربييية
وجهية اليقيادمييين مين وسيط وغيرب
القارة.

وأحصت السلطيات اليجيزائيريية قيبيل
العام  0109دخول نحو ألف ميهياجير
أفريقي يومييا إليى تيرابيهيا ،بيغيرض
االسيتيقييرار أو كينيقييطية عيبيور نيحييو
الضفة الشمالية ،ويتم مين حييين إليى
آخر اإلعالن عن وجود أفارقة ضمن
عمليييات إحيبياط ميحياوالت اليهيجيرة
السييرييية ،خيياصيية الييحييدود الييغييربييييية
كتلمسان ووهران ومستغانم...

السلطات الجزائرية أحصت قبل العام
 0109دخييول نييحييو ألييف مييهيياجيير
أفريقي ييوميييا إليى تيرابيهيا بيغيرض
االستقرار أو كنقطة عبور
وكييثيييييرا مييا كييانييت الييظيياهييرة مييحييل
تييجيياذب سييييياسييي ودبييلييوميياسييي بييييين
ضفتي حوض المتوسط ،بسبب تبايين
مقاربات احتوائها ،فإن الجزائر اليتيي
تميليك إميكيانيييات أمينييية وعسيكيريية
للتحكم في حيركية اليهيجيرة السيريية،
على اعتبار أنهيا اليدولية األقيوى فيي
الييميينييطييقيية ،ظييلييت تييرفييض مسيياعييي
أوروبية ليتيحيوييل حيكيوميات الضيفية
الجنوبية إليى قيوات أمينييية تضيطيليع
بمهمة تأمين الحدود األوروبية.
وسبق لوزير اليخيارجييية اليجيزائيري
األسبق صبري بيوقيادوم أن قيال فيي
تصريح إعالمي إن أعداد المهاجرين
األفارقة الذين يصلون إلى بالده تبيلي
أحيانا ألف مهاجر يوميا ،األمر اليذي
ح ّول الجزائر إلى أول بيليد تيحيتيضين
أراضيه تلك القوافل ،وأصبحت دولية
عبور لقوافل الهجرة غييير الشيرعييية
إليى أوروبييا ،لييكينيه ليم ييكيشييف عيين
معطيات أو إحصائيييات حيول اليذيين 1
يييكييمييلييون مسيييييرتييهييم إلييى السييواحييل
اإلسبانية واإليطالية...
صابر بليدي
0208-22-01

ملف
الهجرة نحو الدول اإلسكندنافية تفتح شهية الجزائريين في الجائحة
وكشف يوسف أعراب عن اسيتيقيبيال
 611ميليف يضيم وثيائيق ليليتيرجيمية
بييهييدف حصييول أصييحييابييهييا عييلييى
التأشيرة ،للسفر إلى ألمانيا ودول فيي
أوروبا اليغيربييية ،وذليك مينيذ عيودة
الرحالت الجويية اليدولييية ،وقيال إن
 51شهادة مدرسية وجامعية ولمعاهد
التكوين ييتيم تيرجيميتيهيا شيهيرييا مين
طرف ميكيتيبيه أغيليبيهيا تيتيرجيم إليى
اللغتين األلمانية واإلنجليزية.

كشفت مكاتب المترجمين المعتيميديين
لدى المحاكم الجزائيريية ،عين زييادة
مليحيوظية ليرغيبية اليجيزائيريييين فيي
الهجرة نحو اليدول اإلسيكينيديينيافييية،
الييمييتييمييثييليية فييي السييويييد واليينييروي ي
والييدنييمييار  ،والييدول الييميينييخييفييضيية
الواقعة في أوروبا الغربيية ،بيليجيييكيا
وهولينيدا وليوكسيميبيورغ ،وهيذا مين
خالل الملفات المطيروحية ليليتيرجيمية
إلى اللغتين األلمانية واإلنجليزية.
وأكد بعض أصحاب مكاتب الترجمية
فييي الييعيياصييميية ،لـ ي”الشييروا” ،أن
الييطييلييبييات عييلييى تييرجييميية الشييهييادات
والوثائق إلى األلمانية واإلنيجيليييزيية،
زادت ميينييد إعييادة نشيياط الييرحييالت
الدولييية مين وإليى اليجيزائير ،حيييث
تستقبل بعض المكاتب شيهيرييا ميا ال
يقل عن  51شهادة مدرسية وجامعيية
ولمتخرجي معاهد التكوين اليميهينيي،
وهم أغلبهم شباب يرغبون في التعليم
أو العمل في هذه الدول ،إضيافية إليى
دولة ألمانيا التي فتحت مجال اليعيميل
لألجانب في بالدها.
العدد  ، 02جانفي 0200

وفييي السييييياا ،قييال يييوسييف أعييراب
المترجم المعتمد لدى المحياكيم ،اليذي
يملك مكتب تيرجيمية“ :إن اليتيرجيمية
بيياتييت تييتييعييلييق بييمييخييتييلييف الشييهييادات
التعليميية ،وبشيهيادات اليتيكيويين فيي
الييمييدارس الييخيياصيية وفييي مييعيياهييد
التكوين ،وشهادات جامعية ،وأخيرى
إلطارات وأطباء” ،حيث يعكس ذليك
حسبه ،الرغيبية ليدى كيل مين ييميليك
شهادة في اليهيجيرة ليليعيميل فيي دول
أروبية ،وتأتي اليدول اإلسيكينيدنيافييية
والمنخفضية فيي ميقيدمية اهيتيمياميات
الشباب الجزائري.
وأوضح يوسف أعراب أن شيهيادات
التكوين في صنع الحلويات التقليديية،
وفي تسييييير اليميطياعيم ،واليخييياطية
والييحييالقيية ،وغيييييرهييا ميين الييحييرف
البسيطة بدأت تدخل مكاتب الترجيمية
الرسمية ضمن ملفات للحصول عليى
التأشيرة والهجرة إلى أوربا اليغيربييية
والشرقية وخاصة ألمانيا التي فتيحيت
أبوابها لألجانب الراغبين في العمل.

وأكييد الييمييتييرجييم “مصييطييفييى .ب”،
صاحب مكتب ترجمة في العاصيمية،
إن  91بالمائة من الملفات المتيرجيمية
تتعلق بشهادات تعيليييمييية وتيكيويينييية
يرغب أصحابها في الهجرة إلى دول
تقع في غرب أوروبا ،مضيفا ّ
أن كيل
من لديه وثيقة تثبت أنّه يملك مستيوى
تعليميا أو تكوينيا يجد فييهيا بصيييص
أمل للهجرة إلى الخارج ،يفعل ذلك.
ومييا زاد الييتييهييافييت عييلييى تييرجييميية
الوثائق ،حسب “مصطفى .ب” ،هيو
فتح دول أجنيبييية فيرص اليعيميل فيي
بالدها لألجانب ،مثل ألميانيييا ،حيييث
رغم أن جائحة كورونا ال تزال تيهيدد
الحياة اليومية ،وتينيذر بيإعيادة غيليق
الحدود اليجيويية واليبيريية سيواء فيي
الجزائر أم في البلدان األجينيبييية ،إال
أن ذلييك لييم يييثيين عييزيييميية بييعييض
الجزائريين الذين ال يوجد أمامهيم إال
حلم الهجرة إلى الخارج وخاصة فيي
0
أوروبا.
وهيبة سليماني
0200-28-24

ملف
هجرة أطباء الجزائر ال تتوقف

ال تزال شكوى األطباء فيي اليجيزائير
قائمة من تردي الظروف المهنية فيي
القطاع الصحي بياليبيالد ،ومين سيوء
أحوالهم المعيشية ،وال يينيفيكيون عين
تر الوطن ،وتحيُّن الفرص للهجرة.
أربعة أخماس األطباء الذين يتيركيون
الوطن يتوجهون للعيميل فيي فيرنسيا،
كما يقول العيربيي بين حيارة ،عضيو
عمادة األطباء بالجزائر ،وهي هييياية
حكومية تينيظيم ميميارسية اليطيب فيي
البالد.
تأهيل الطلبة وإعداد اليخيرييجييين فيي
الييجييامييعييات الييجييزائييرييية والييفييرنسييييية
يتقارب على نح ٍو كبير ،كميا ييوضيح
بن حارة ،إضافةً إلى تجيا ُوز مشيكيلية
اللغة؛ إذ يدرس الطب بالفرنسييية فيي
جامعات الجزائر.

وآخيير اإلحصيياءات الييتييي تييحييوزهييا
العمادة تشير إلى وجود أكثر مين 08
ألف طبيب هجروا البلد منذ العشيريية
السوداء بالجزائير فيي اليتيسيعييينيييات
الماضية ،مينيهيم  05أليفًيا يشيتيغيليون
العدد  ، 02جانفي 0200

بالمؤسسات االستشفيائييية واليعيييادات
الفرنسية.
الباقي يمموا وجوههم شطير أميرييكيا
وكندا وألمانيا ودول الخلي العربي.
يأسف بن حارة” لقوافل األطباء التيي
تهاجر الجزائر بشكل سنوي بحثًا عن
ظروف عمل جيدة“...
وإن كييان الييعييام الييميياضييي وبييداييية
الجاري” لم تسجَّل فيهما هجرة بيعيدد
يمكن ذكره؛ بسبب اليحيدود اليميغيليقية
لإلجراءات اليتيي فيرضيتيهيا جيائيحية
كورونا ،إال أن مرحلة ما بعد كوفييد-
 09ستشهد هروبًا جمياعييًّيا ليألطيبياء
طالما بقي الوضع على ما هيو عيليييه
واستمرت المعاناة“...
وتوفر تلك الجهات امتيازات ومينيحًيا
إضافية نظير الخيدمية واليبيحيث ،بيل
وصل األمر بالحكومة الفرنسييية إليى
إسقاط شرط معادلة الشهادة بيالينيسيبية
لألطباء اليجيزائيريييين فيي السينيوات
األربع األخيرة؛ لتسهيل اجتذابهم.

ألمانيا هي األخرى دخلت بقيوة عيليى
خط جذب األطباء الجزائريين للعيميل
بمختلف المستشفيات والعيادات عيليى
أرضها ،برواتب مجزية واميتيييازات
كبيرة ،هكذا يقول عبد النور سيرييح،
من نقابة األطباء الجزائريين.
ويؤكد بن سريح وجود ما يزيد عليى
 0011طبيب جزائري دخيل أليميانيييا
للعمل في السنوات الخمس األخيرة...

قبل الجائحة ،في عام  ”0109تمكنت
السعودية من جيذب أكيثير مين 511
طييبيييييب جييزائييري ،وأغييلييبييهييم ميين
التخصصات الجراحية المهمة للعيميل
بمستشفيات المملكة“....
هذا الموضيوع أنيتي عيبير اليميكيتيب
اإلقليمي لموقع SciDev.Netبإقليييم
82
الشرا األوسط وشمال أفريقيا.
رياض معزوزي
0208-24-32

اإلقتصاد
ملف

الفالحة ستؤدي دورا كبيرا في خطة اإلنعاش االقتصادي

أكد الرئيس المدير العام للشركة العمومية اليميخيتيصية فيي
التسويق وصناعة الجيرارات وافالت اليفيالحييية ،صياليح
عطوشي أن برام الشراكة حققت النيتيائي اليميرجيوة فيي
تطوير اإلنتاج الفالحي بعد أن بلغت نسبة اإلدماج حيواليي
 71بالمائة بالنسبة للحاصدات وحوالي  45بالمائة بالنسيبية
للجرارات.
وكشف عطوشي لبرنام “ضيف الصباح” للقناة األوليى،
أنه “تم إنشاء خالل السنوات القليلة الماضية عدة شيركيات
مختلطة متخصصة في صناعة الميعيدات اليفيالحييية وهيذا
بهدف الينيهيوض بياليقيطياع اليفيالحيي واليرفيع مين اليقيدرة
اإلنتاجية.
وأوضح أن “ برنام تصنيع افالت الفالحييية انيطيليق فيي
سنوات السبعينات من خالل إنشاء عدة شركات وطنية يتيم
حاليا عصرنتها بدعم من الدولة في إطار تطوير الصناعية
الفالحية وتشجيع الفالح على العميل مين أجيل اليرفيع مين
القدرة اإلنتاجية وتلبيية احيتييياجيات السيوا اليوطينييية مين
المنتوجات الفالحية”.
وأشار عطوشي إليى أن “ اليقيدرات اإلنيتياجييية ليليميعيدات
وافالت الزراعية ارتفعت بنحو خمسة آالف جرار سنويا،
بعد أن تم إنشاء شركة مختلطة مع العمالا األمريكيي فيي
العدد  ، 02جانفي 0200

الصناعة الميكانيكية الفالحية “ماسي فيرغسون” وبحوالي
ألف حاصدة سنويا مع الشيرييك اليفيلينيدي اليرائيد فيي هيذا
المجال.
من جانب آخير ،ثيمين ذات اليميتيحيدث تيعيليييميات رئيييس
الجمهورية ،عبد الميجيييد تيبيون ،خيالل ميجيليس اليوزراء
األخير لما طالب بتشجيع االستثمار في القطياع اليفيالحيي،
وفق رؤية جديدة ،السيما في واليات الجنوب ،حيث تيوفير
المياه وشساعة األراضي الخصبة غير المستغلة.
وأبرز أن “ السلطات أصبحت تولي اهتماما كبييرا ليقيطياع
الفالحة بسبب الدور الكبير الذي سيؤديه في خطة اإلنعاش
االقتصادي”.
وفي المقابل ،طاليب عيطيوشيي بضيرورة وضيع قيوانييين
تحمي الصناعة الجزائرية في هذا الميجيال االسيتيراتيييجيي
والحد من االستيراد العيشيوائيي اليذي ال ييخيدم الصينياعية
المحلية ،مؤكدا أن “المؤسسات اليوطينييية تيميليك اليقيدرات 88
الكافية لتغطية كيل طيليبيات اليفيالحييين سيواء اليجيرار أو
الحصادات أو المحارث وغير ذلك من المعدات الفالحية”.
فاتح .ع
0208-80-02

اإلقتصاد
ملف

الغاز الطبيعي المميع :صادرات
الجزائر تنمو ب1ر 2بالمائة في
0208
سجلت الصادرات الجزائرية من الغاز الطيبيييعيي اليميميييع
نموا ب 7،8بالمائة في  0100لتبل  00،48ميليييون طين،
حسبما أفادت به منظمة االقطار العربية ليليدول اليميصيدرة
للنفط "أوابك" الصادر اليوم االربعاء.

وجاء في التقرير المعنون "تطورات الغاز الطبيعي المميع
والهيدروجيين خيالل اليربيع اليرابيع مين سينية : "0100
"تختتم الجزائر عام  0100بصيادرات اجيميالييية 00،48
طن مقابل  01،58مليون طين بينيسيبية نيميو سينيوي 7،8
بالمائة".
وخالل الثالثي األخير لوحده ،بلغت الصادرات الجزائريية
من الغاز الطبيعي المميع نحو 0،74مليون طن مقابل 0،5
مليون طن خالل الربع المماثل من سنة  ،0101بنسبة نمو
ب  9،6بالمائة على اساس سنوي.
ووفقا لبيانات المنظمة ،فإن منشأة تمييع الغاز في سكيييكيدة
واصلت عمليات التصدير خالل الثالثي األخير من 0100
بحجم صادرات بل  1،7مليون طن ،وذلك بعد تيوقيف دام
لعدة أشهر خالل  ،0101بينما تم تصدير الكمية اليميتيبيقييية
من منشآت تمييع الغاز في "ارزيو".
واوضح المصدر ذاتيه أن غياليبييية الشيحينيات مين اليغياز
الطبيعي الميميييع اليتيي صيدرتيهيا اليجيزائير خيالل السينية
الماضية قد توجهت الى االسواا االوروبية لتلبيية اليطيليب
االوروبي على الغاز.
وبذلك ،جاءت الجزائر في المرتبة اليرابيعية ضيمين أكيبير
مصدري الغاز الطيبيييعيي اليميميييع اليى أوروبيا ،يضيييف
التقرير.
وحسب معطيات "أوابك" ،فإن تركيا كانت أبرز الوجهات
المستقبلة للغاز الطبيعي المميع من اليجيزائير بيحيصية 37
بالمائة ،تلتها فرنسا بنسبة  01بالمائية ،ثيم اسيبيانيييا ب04
بالمائة ،وإيطاليا ب 6بالمائة والمملكة الميتيحيدة بينيسيبية 6
بالمائة أيضا ،فييميا شيكيليت االسيواا االخيرى نسيبية 07
بالمائة.
وإجماال ،حافظت الدول اليعيربييية كيكيل عيليى مسيتيوييات
مرتفعة من صادرات الغاز الطبيعي المميع خالل اليثيالثيي
األخير من السنة الماضية ،حيث بل صادراتهيا ميجيتيميعية
نحو  07،64مليون طن مقابل  06،0ميليييون طين خيالل
العدد  ، 02جانفي 0200

الربع المماثل من  0101أي بنيسيبية نيميو قيدرت ب 3،0
بالمائة على اساس سنوي.
واشيارت اليميينيظيميية فيي هييذا الشيأن ،أن هيذا الييميسيتييوى
"المرتفع" من الصادرات جاء استمرارا للمستويات العالية
التي حققتها الدول العربية منذ بداية  ،0100بفضل تينياميي
الصادرات على وجه الخصوص من االمارات واليجيزائير
وقطر ومصر مع استمرار تشغيل ميحيطيات اليتيميييييع فيي
سلطنة عمان بكامل طاقاتها االنتاجية.

وبلغت الكمية االجمالية لصادرات الدول العربية من الغياز
الطبيعي المميع خالل عام  0100نحو  000،7مليون طين
مقابل  014،5مليون طن عام  0101اي بنسبة نميو تيقيدر
ب 5بالمائة.
وتمثل هذه الكمية أعلى مستوى تحققه الدول العربييية مينيذ
" 0103لتؤكد مجددا على ريادتها كمورد ميوثيوا ليليغياز
الطبيعي المميع الى االسواا العالمية" حسب التقرير اليذي
كشف بأن الدول العربية استيحيوذت عيليى حصية سيوقييية
عالمية بلغت قرابة  09،4بالمائة العام الماضي.
وفي سياا ذي صلة ،أكدت أوابك أن السوا العالمي تميييز
خالل الربع الرابع من سنة  0100باسيتيميرار ديينياميييكييية
تجارة الغاز الطبيعي المميع ،والتي تجسدت في "المنافسية
بين السوقين االوروبي واالسيييوي عيليى شيراء شيحينيات
لتأمين ذروة الطلب اليميعيتيادة فيي فصيل الشيتياء وبسيبيب
التوترات السياسية في القارة االوروبييية اليتيي زادت مين
المخاوف من احتمالية عيدم تيوفير اميدادات كيافييية تيليبيي
متطلبات االستهال ".
80
وقد انعكس ذلك على االسعار التي ارتفعت الى مسيتيوييات
تاريخية غير مسبوقة في تاريخ صناعية اليغياز اليطيبيييعيي
المميع ،يضيف المصدر ذاته.
0200-28-06

القانون
احتفظت بمهام المجلس الدستوري وزادت عليها أخرى استشارية
هذه صالحيات المحكمة الدستورية

.عوضت المحكمة الدستورية وبصيفية رسيمييية اليميجيليس
اليدسيتيوري ،كيأعيليى هييياية تشيرف عييليى ميراقيبية مييدى
دستورية قيوانييين اليجيميهيوريية وعيليى رأسيهيا نصيوص
الدستور ،ويجسد هذا استقبال الرئيس عبد اليميجيييد تيبيون،
فريق المحكمة ،مباشرة بعد شروعهم في مهامهم.
والمحكمة الدستورية هي هياة مستحدثة من حيث التسمية،
لكين ميهياميهيا قيدييمية وإن كيان يضيطيليع بيهيا اليميجيليس
الدستوري ،الذي بات في حكم الماضي منذ تبني اليدسيتيور
المعدل في الفاتح من نوفمبر  ،0101وإن تأخرت عيميلييية
مييبيياشييرة الييمييهييام إلييى غيياييية مييطييلييع األسييبييوع الييجيياري،
العتبارات مرتبطة بخصوصية الظرف.

وكان الرئيس تبيون قيد وقيع األربيعياء اليمينيصيرم ،عيليى
مراسيم تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستوريية ،وذليك
طبقا للمادة  90من الدستور ،الفقرة السابعة ،التي تيتيحيدث
عن توقيعه المراسيم اليرئياسييية ،وكيذا اليميادة  086اليتيي
تتحدث عن كييفييية تيعييييين واخيتيييار تشيكيييلية اليميحيكيمية
الدستورية ،والمادة  ،088التي تتحدث عن أحقية اليرئيييس
في اختيار رئيس المحكمة الدستورية.
واستقبل الرئيس تبون ،اإلثنيين ،بيقيصير الشيعيب ،رئيييس
المحكمة الدسيتيوريية عيمير بيليحياج ،وأعضياءهيا بيقيصير
الشعب ،مرفوقا بكبار مسؤولي الدولة ،على غرار رئيييس
مجلس األمة ،صالح قوجيل ،ورئيييس اليميجيليس الشيعيبيي
الوطني ،إبراهيم بوغالي ،والوزير األول ،وزيير اليميالييية
أيمن بن عبد الرحمان ،ورئيس المجلس الدستوري سابيقيا،
كمال فنيش ،ووزير العدل حافي األختام عبد الرشيد طبي،
ورئيس أركان الجيش ،الفريق سعيد شنقريحة.
العدد  ، 02جانفي 0200

وتتشكل المحكمة الدستورية من أعضاء معينييين مين قيبيل
رئيس الجمهورية وهم رئيييس اليميحيكيمية عيمير بيليحياج،
ومصيبياح
واألعضاء ليييليى عسيالوي وبيحيري سيعيد
مناس ،إلى جانب أعضاء منتخبين ،ويتعلق األمر بكل مين
جياللي ميلودي عن المحكمة العليا وآمال اليديين بيولينيوار
عن مجلس الدولة ،باإلضافة إلى أساتذة القانون الدستوري
فتيحة بن عبو ،وعبد الوهاب خريف ،عباس عيميار ،عيبيد
الحفيي أوسوكين ،عمار بوضياف ،ومحمد بوفرطاس.
واستنيادا إليى نصيوص دسيتيور  ،0101فيإن اليميحيكيمية
الييدسييتييورييية سييتييحييتييفييي بييكييامييل صييالحيييييات الييمييجييلييس
الدستوري ...

غير أنه تمت إضافة صالحيات استشارية جديدة لها ،كيميا
جاء في الميادة  98اليتيي تيتيحيدث عين اسيتيشيارة رئيييس
الجمهورية للمحكمة الدستورية ،في القرارات التي اتخذهيا
أثناء الحالة االستثنائية ،إلبداء الرأي بشأنه
كما أضيفت صالحية أخرى للمحكمة الدستوريية وفيق ميا
تنص عليه المادة  050من الدستور ،واليتيي تيتيحيدث عين
أخذ رئيس الجمهورية رأي المحكمة الدستورية عند تيعيذر
إجراء انتخابات تشريعية خالل مدة أقصاها ثيالثية أشيهير،
في حال قرر الرئيس حل المجلس الشيعيبيي اليوطينيي قيبيل 83
ذلك.
محمد مسلم
0208-88-03

القانون

قانون المالية  0200يعتبر "ثورة" في مجال االصالح الضريبي
أكد الوزير االول ،وزير المالية ،ايمن بن عبيد اليرحيميان،
أن قانون المالية  0100يعتبر "ثورة" في مجال االصيالح
الضريبي ،مبرزا ايضيا تضيمينيه ليعيدة إجيراءات تيهيدف
لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع االستثمار.
و أوضح السيد بن عبد الرحيميان ،خيالل نيدوة صيحيفييية
نظمت مساء امس الخميس بقيصير اليحيكيومية ،ان قيانيون
المالية  ,0100الذي أمضيى عيليييه رئيييس اليجيميهيوريية,
صبيحة نفس اليوم" ,يعتبر ثورة فييميا ييتيعيليق بياإلصيالح
الضريبي والعدالة الضريبية وتوسيع الوعاء الضيرييبيي",
مشييييرا ايضييا الييى تضييمينييه إجييراءات جييدييدة ليتييشيجيييييع
االستثمار.
وذكر ،في هذا اإلطيار ،أن اليحيكيومية سيتيقيدم فيي "قيادم
األيام" مشروع قانون االستيثيميار ليليمينياقشية فيي ميجيليس
الوزراء والمصادقة عليه من طرف رئيس الجمهورية.
كما اشار الوزير االول ،وزير المالية الى استحداث منيحية
البطالة ،في إطار هذا القانون ،مؤكدا انيهيا سيتيدخيل حيييز
التطبيق ابتداء من .0100
من جهة أخيرى ،افياد اليوزيير االول ،وزيير اليميالييية أن
االقتصاد الجزائري ينمو ويتقدم بمؤشرات إيجابية ،كاشيفيا
أن نسبة النمو مع نهاية سنة  0100ستتعدى 0ر  4بالميائية
وان الوضع االقتصادي الجزائري في "عافية تصاعدية".
وكشف السيد بن عبد الرحمان عن تقلص فاتورة الواردات
الى 8ر 33مليار دوالر إلى غاية األسبوع األول من شهير
ديسمبر الجياري" ،بياليرغيم ميميا كيانيت تينيتيظيره بيعيض
الميؤسيسيات اليدولييية اليتيي راهينيت عيليى بيليوغ فياتيورة
االستيراد  51مليار دوالر".
كما ذكر بأن الجزائر حققت "انيجيازات ليم تيتيحيقيق ليدول
أخرى حتى المتقدمة منهيا ،خياصية بيتيحيقيييق فيائيض فيي
الميزان التجاري بل 4ر 0مليار دوالر ،في  31نيوفيميبير
 ,"0100و هو رقم" ,يسجل ألول مرة منيذ سينيوات رغيم
الظروف الصعبة".
وفي رده على سؤال حول تقرير البنيك اليعياليميي ،اعيتيبير
الوزير االول ،وزير المالية ،انه جاء متناقضا مع تيقياريير
العدد  ، 02جانفي 0200

حديثة صدرت عن نفس الهياة وهياات دولية اخرى ،قائال
انه بالعودة شهر او شهرين الى الوراء" ،نجد تيقياريير جيد
إيجابية عن الجزائر ،بل تقارير لم تصدر حتى عن بيعيض
االقتصادات الكبرى ،بميا فيييهيا تيقياريير الصينيدوا الينيقيد
الدولي أو تقارير البنك العالمي".

كما اشار السيد بن عبد الرحمان الى أن "بعض الصيحيافية
ضخمت ما جاء في هذا التقرير و جعلت منه تقريرا سلبيييا
محضا" ,مبرزا انه "حتى و لو اختيليفينيا ميعيه فيي بيعيض
اليمييعييطيييييات ,اال ان هييذا الييتيقييرييير مييمييليوء بييالييمييؤشييرات
اإليجابية" و داعيييا ,فيي هيذا الصيدد ,اليى "اليتيميعين فيي
قراءته و تحليله".
وخالل تطرقه لخطة اإلنعاش االقتصادي ،ذكر السيييد بين
عبد الرحمان أن اليحيكيومية تسيعيى إليى مضياعيفية حيجيم
المنتوج المحلي فيي افياا  0104وكيذا تيحيقيييق اليتيوازن
الميزانياتي خالل نفس الفترة.
واضاف أن خطة االنعاش االقتصادي "مبنية على مقاربية
شاملة تسمح للجزائر باستغالل كيل اليروافيد االقيتيصياديية
الموجودة والتي كانت في طي النسيان من فالحة وصناعة
وسياحة وصيد بحري ومناجم وغيرها ،من أجيل تيحيقيييق
األهداف المسطرة في برنام رئيس الجمهورية".
و بخصوص تداعيات جائحة كورونا ،أبرز السيد بن عيبيد
الرحمان أن الجزائر "عايشت وقاست" من اليوبياء ،عيليى
غرار كيل دول اليعياليم ،ليكينيهيا "حيافيظيت عيليى دعيميهيا
واليتييزامياتييهيا االجيتييمياعيييية" ,ميذكييرا ان تيكييالييييف اجييور
الموظفين الذين وضعوا في حالة بطالة إجبارية ,في إطيار
إجراءات الوقاية من فيروس كورونيا ,قيدرت بيأكيثير مين
 670مليار دج".
وفي رده عن سؤال حوال الدعم االجتماعي ،أكيد اليوزيير
األول أن "الدور االجتماعي للدولة مكرس فيي بيييان أول 84
نوفمبر  ,"0954مشيددا عيليى أن "اليتيخيليي عين اليدعيم
االجييتييميياعييي ميين الييمييحييرمييات فييي سييييياسيية الييدوليية
الجزائرية"…
0208-80-38

التاريخ/الذاكرة

“قصر الذراع” …
القلعة اللغز في تيميمون
قصيير الييذراع هييو احييد األميياكيين الييمييهييجييورة و
الغامضة في العرا الغربي الكبير قرب تيمييميون
وهو دائري الشيكيل ميبينيي بياليحيجيارة بيحيييطيان
مضاعفة في قلب الصحراء.
“قصر الذراع” في قلب صحيراء تيييميييميون هيو
جزء من سلسلة القيصيور ذات الشيكيل اليدائيري،
تبدأ من منطقة قيورارة و عياصيميتيهيا تيييميييميون
”Gourara” Timimounحييتييى ميينييطييقيية تيييييديييكييلييت
” ،“Tidikeltالشكل الدائري نموذج عيميارة ييتيالئيم ميع
حركة الرياح و بالتالي يجنب ذلك تآكل جدران القصر من
جهة و تفادي دفنه بالرمال من جهة أخرى ،تيم بينياؤه مين
قبل المرابطين في نهاية القرن السيادس اليهيجيري حيواليي
 0011ميالدي في قلب العيرا اليغيربيي اليكيبييير “كيثيبيان
رملية”  ،لذا فإن القصر ما هو إال قلعة عسكريية ودفياعييية
بسبب موقعه االستراتيييجيي عيليى ميفيتيرا طيرا تيجيارة
القوافل ” أو كما كان يسمى ب  ” :طيرييق اليميليح – la
” route du selالواقع بين شيميال إفيرييقيييا و السيودان
الغربي “النيجر ،مالي  ،بوركينا فاسو ،حتى السنغال” ،و
ما وجود غرف داخل القصر بدون ساللم إال تيأكيييد عيليى
نموذج “البناء العسكري الدفاعي ” كما يوجد بمحيطه باير
ارتوازي غبر تحت الرمال.

ويقع قصر ذراع بين أوالد سعيد وقصر قيدور بيتيميييميون
هو قصر أو قلعة تاريخيه ،سيبيق وأن زاره فيرييق بيحيث
أمريكى في الثمانينات لإلجابة على بعض األسايلية مينيهيا،
كيف يشيد قصر أو قلعة فى قلب صحراء قاحلة تحيط بيهيا
الرمال من كل جانب ،حيث اتصلوا بأشهر المرشيديين فيي
المنطقة وتوغلوا داخل العرا الغربي الكبير ،وبعد قطعهم
لبحر من الرمال وصلوا إلى قصر غريب ميعيزول ،غييير
معروف لدى سكان المنطقة ،بعدها طلب األمريكييون مين
المرشدين أن يتركوهم وشأنهم وأال يعودوا إلييهيم إال بيعيد
انقضاء أسبوع كامل ،ال أحد يعرف كيف تم تحيدييد ميوقيع
القصر ،فهؤالء جاءوا في مهمة بحث ولكن مياذا وجيدوا،
وهو السؤال الذي يبقى مطروحا ولم يجب عليه محدثونا.
و قدر عمر القصر بألف سنة أو يزيد ،والقصر ييدل عيليى
أن المنطقة تاريخية مرت بها حضيارات وأقيوام ييذكيرهيم
التاريخ بما خلفوه ،وهنا روايات تقول بأن اليقيصير شيييد
العدد  ، 02جانفي 0200

من طرف أحد القبائل اليهودية التي قدمت إلى المنطقة بعد
مطاردتهم من قبل الشيخ عبد الكريم المغيلي ،الذي لحقيهيم
من تلمسان إلى واد الساورة ثم إلى منطقة قيورارة وتيوات
الكبرى…
القليل من األشخاص بالمنطقة الذين يعرفون القصير ليييس
بإمكانهم تقديم أي تفاصيل ،سوى كونه قصر كانت تسكنيه
قبيلة يهودية ،ولكن ما هو دور هذا القصر قياليوا مسيرح
أو مركز عسكري ،وحتى سجن يقول البعض افخر ،فيميا
يذهب آخرون إلى وصف القصر بأنه حصن نظرا لطبيعة
أسواره اليدفياعييية ،وأمياكين السيهيام واضيحية فيي سيوره
الخارجي.
وفي هذا الصدد أوضح األستاذ بن زيد محيميد السيام وهيو
باحث في التراث المحليي أن اليحيصين اليكيبييير شيييد مين
الحجر والطين بحيطان مضاعفة ،وجاءت عيميارتيه عيليى
هياة دائرية الشكل ،فالقصبات الدائرية الشكل ،تيدل عيليى
أن سكانها ذات ديانة يهودية ،تم بناؤها في مناطق معزولة
بعيدا عن القصور التي شيدها المسلمون و اليتيي تيحيتيوي
أسوارها على زوايا قائمة ،يتكون القصر من الداخل من 3
طوابق لكن كلها هوت ولم يبق منها إال ما يدل عيليى أنيهيا
كانت موجودة ،و استعملت ساللم ليليصيعيود إليى اليطيابيق
األعلى ،ويوجد به العيدييد مين اليغيرف ليم تيكين ميتيصيلية
ببعضها وال توجد فييهيا أيية نيوافيذ تيطيل عيليى اليخيارج،
والدخول إلى القصر يتم من باب واحدة ،وأسواره يعيليوهيا 85
برج مراقبة بارتفاع  0متر ،هذا الحصن شاهد عليى فيتيرة
حروب مضت ،ويتبين من خالل هذه الغرف والسيرادييب
المنتشرة في القصر أنه كانت هنا حضارة إنسيان ميرت
من هنا.
0208-23-82

التاريخ/الذاكرة

”األندلسية“ أقدم قاعة سينما بإفريقيا
تتحول إلى ُركام
زارها الفنان العالمي «شارلي شابلن»
أبدى العديد من سكان مدينة وهران ،خصوصا مينيهيم فياية
المثقفين ونخبة الفنانييين واليبياحيثييين ،وحيتيى اليجيميعيييات
المحلية الفاعلة ،حسرتهم الكبيرة ،بسبب اإلهيميال اليكيبييير
الذي طال العديد من المعياليم والشيواهيد اليتيارييخييية اليتيي
تحكيي تيراث ميديينية وهيران اليبياهييية ،عياصيمية اليغيرب
الجزائري ،ولعل من أهم هذه المعالم التاريخية ،هي سينميا
" فيياميييييليييييا " الييمييوجييودة فييي حييي سيييييدي الييهييواري
العريق بوهران ،حيث تيحيوليت فيي اليوقيت اليراهين إليى
مجرد كومة من الركام فقط ،و تحول محيطيهيا إليى ميكيبّ
للنيفياييات ،األمير اليذي أثيار اسيتييياء سيكيان حيي سيييدي
الهواري العريق ،ناهيك عن النخبة المثقفية ،واليعيدييد مين
الييمييجييمييوعييات و الييجييمييعيييييات الييثييقييافييييية الييبيياحييثيية فييي
تيييييييياريييييييييخ وهييييييييران الييييييييفيييييييينييييييييي الييييييييعييييييييريييييييييق.
و تع ُّد سينما " فاميليا " من أقدم قاعات الفين السيابيع عيليى
مستوى قارة أفريقيا بأكملهيا ،وليييس فيقيط عيليى مسيتيوى
والية وهران والجزائر ،وكانت تحتوي على  611مقعيد ،
وبها  3طوابق ،كيميا كيانيت تيعيرض اليعيدييد مين األفيالم
السينمائية العالمية إبان فترة اليميسيتيدمير اليفيرنسيي خيالل
القرن الماضي ،وقد زارها الفنان العالمي شارليي شيابيلين،
حين كانت في أبهى حلتها ،لكنها اليوم ميع األسيف تيعيانيي
التسيب و اإلهمال شأنها شأن العديد من المعاليم والشيواهيد
األثييرييية والييفييينييييية بييعييياصييمييية الييغيييرب اليييجييزائيييري.
و بالمناسبة ،أكد لنا السيد " ع .كمال " أحيد قياطينيي حيي
سيدي الهواري العريق بوهران أنه على السلطات المحليية
وكيييذا اليييميييسيييؤولييييييين اليييقيييائيييمييييييين عيييليييى اليييقيييطييياع
الثقافي بوهران التحر إلنقاذ ما يمكن إنقاذه مين األحييياء
السكنية القديمة ،واليميعياليم والشيواهيد واليميبيانيي األثيريية
العريقة التي تروي تاريخ وهيران الضيارب فيي اليقيدم ،و
سينما "األندلسية" ،أو "فاميليا" ما هي إال عييينية و ميثيال
عنها ،مطالبا بضرورة تدخل السلطات لبيرميجية عيميليييات
مستعجلة لترميم الشواهد والمعالم األثرية ،حيتيى ال تيليقيى
نفس المصير الذي القته سينما "األندلسية" العالمية ،اليتيي
احتضنت كبرى التظاهرات واألفالم و زارها اليعيدييد مين
الفنانين األجانب  ،..كما ناشد محدثنا ،السلطات اليميحيلييية،
وفعاليات المجتمع المدني ،وكل الجمعيات المحلية الفاعلة،
والتي تُعنى بالقطاع الثيقيافيي والسييياحيي ،واليبيييايي عيليى
مستوى واليية وهيران ،بيتيكيثيييف اليحيميالت واليعيميليييات
التطوعية الخاصة بتنظيف وتطهير هذه اليميواقيع األثيريية
العدد  ، 02جانفي 0200

والتاريخية ،ناهيك عن تكثيف الخرجات االستكيشيافييية ،و
المبادرات الهادفة ،التي تصُبُّ في سياا التعريف بيتيارييخ
وحضارة مدينة وهران الباهية الميتروبولييية ،خياصية فيي
ظل الحالة المزرية التي تتواجد عليها في اليوقيت اليراهين.
هذا وقصد معرفة ر ّد السلطات العمومية بخصيوص ميليف
ترميم سينما " األندلسية " ،تواصلنا ميع السيييد بيوحيميييدة
إبراهيم ،المكلف باإلعالم على مستوى بلدية وهران ،حيث
عبر في حديثه لليومية عن أسفيه ،ليليحيال اليذي آليت إليييه
معظم الشواهد والمعالم األثرية والتاريخية عيليى مسيتيوى
والية وهران ،ومنها عيليى وجيه اليخيصيوص ،سييينيميا "
فاميليا " أو األندلسية ،و أكد أنيهيا فيي وضيعييية كيارثييية،
شأنها في ذلك شأن باقي دور السينما افيلة للسقوط ،و أكيد
في هذا الشأن ،أن مصالحه في الوقت الراهن بصدد إعيادة
ترتيب بيت البلدية ،وهنا بيرنيامي بيليدي سييُيعيرض فيي
دورة عادية للمجلس الشعبي البيليدي ،بيدايية شيهير ميارس
على أقصى تقدير ،وذلك للنيظير فيي ميخيتيليف اليميشيارييع
والمقترحات المطروحة من ل ُدن المندوبين المنتشرين عبير
إقليم مجميع وهيران ،وسيييكيون ميليف سييينيميا "فياميييليييا"
مطروحا على طاولة األعضاء ،خاصة وأنها تيحيتياج إليى
جدول أعمال خاص لدراسته ،حيث أنها تعتبر إرثا ثيقيافيييا
بلديا مهما ،و أي جديد في هيذا اليميوضيوع سيييتيم اطيالع
الييييييييييرأي الييييييييييعييييييييييام بييييييييييخييييييييييصييييييييييوصييييييييييه.
تجدر اإلشارة إلى أن الصور التي تعكس الوضع الكيارثيي
لسينما " فاميليا" قد أثارت جدال كيبيييرا عيبير اليعيدييد مين
صفحات مواقع التواصل االجتماعي ،حيث دعا رواد هيذه
الييمييواقييع والصييفييحييات الييفييايسييبييوكييييية ،خيياصيية ميين 86
مدينة وهران إلى ضرورة إعيادة االعيتيبيار ليهيذا اليميعيليم
األثري الهام وإنقاذه من الزوال واالندثار .
محمد إسالم رويبي
0200-23-28
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