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مختارات الصحف

باللغة العربية

الصيغة الجديدة لمجلة

ملف

الجزائر :الموضة في بعض أسطر.
القانون

قانون االستثمار الجديد :إنشاء شباك وحيد لتسهيل
مشاريع األجانب.
اإلقتصاد
تقلبات حادة تخلط أوراق المستهلكين في ظل الحرب.

التاريخ/الذاكرة
موسيقى الراي في الجزائر :فِعل هوية وانتماء.

الفهرس
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الملف
الجزائر :الموضة في بعض
أسطر.
 خبايا الموضة وتصميم األزياء في الجزائر ،فاروققداش ،الشروق ،ص4.

القانون
 تعديالت عميقة على قانون العقوبات قبل نهاية السنة،شريفة عابد ،المساء ،ص01.
 قانون االستثمار الجديد :إنشاء شباك وحيد لتسهيلمشاريع األجانب ،وكالة األنباء الجزائرية ،ص00.

 ”لباسي ذاكرتي وثقافتي“… حينما تحتفي الجزائربلباسها ،ياسين بودهان ،المجلة ،ص5.
اإلقتصاد
 اللباس التقليدي للرجال يصارع البقاء بشوارع الجزائر - ،تقلبات حادة تخلط أوراق المستهلكين في ظل الحرب،إيمان كيموش ،الشروق ،ص01.
ياسين بودهان ،الجزيرة ،ص6.
“دار زفيرة“ لألزياء :الجزائرية متربعة على عرش
األناقة والجمال ،هجيرة سكناوي ،الحوار ،ص7.
 بلمسة عصرية ..عرض مبهر ألزياء من التراثالجزائري ،محمد عالل ،العربية سكاي نيوز ،ص8.
 لباس الطالبة في الوسط الجامعي :مقاربةانثروبولوجية ،جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ،عبد
القادر بلعربي ،انسانيات،ص9.

  10مليار دوالر عجز الموازنة ..ماذا تستفيد الجزائر منحرب روسيا على أوكرانيا؟ ،عبد الحكيم حذاقة ،الجزيرة،
ص01.
التاريخ/الذاكرة
 موسيقى الراي في الجزائر :فِعل هوية وانتماء ،ميشاخليل ،مونت كارلو الدولية ،ص04.
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فرقة مجلة مختارات الصحف ترسل أحر التماني لقرائها بمناسبة حلول الصيف
شارك في هذا العدد

عواب عمر ،بلقاسم سفيان ،عرزور رضوان ،ليلى موساتي ،بن أوسعد يسين
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الجزائر :الموضة في بعض أسطر.
قد ال يكون من اهتمام الشاب الجزائري االطالع على الموضة الجزائري ،و لكككن
هذا ال يحيل إلى عدم وجودها .فالتراث اللباسي الجزائري له التنوع رصيد وفكيكر عكلكى ككامكل

التراب الوطني من الشمال إلى الجنوب ،و من الشرق إلى الغرب.
مع العلم أن أغلب التصاميم المعروضة هي عبارة عن تواتر لتراث وتفاصيكل مكتكوارثكة عكبكر
الزمان للحفاظ هوية كل منطقة بخصوصيتها كالبلوزة و القفطان والكراكو إلخ ...إال أنه لم يكن
عائقا لدى المصممين الجزائريين من االستلهام بالتصاميم المعاصرة إلعطاء حلة جديدة للكبكاس
الجزائري التقليدي من حيث اللون و الشكل.
لهذا السبب ارتأينا في عددنا هذا إلى تسليط الضوء على موضوع الموضة من خكالل مكقكاالت
صحفية منشورة إلبراز ارتباط األصالة و األناقة لدى الشباب وكل األعمار .و كيف لكلكمكصكمكم
الجزائري أن يمثل دورا مركزيا في مجكالت الكمكوضكة عكلكى غكرار أن أغكلكب الكمكصكمكمكيكن
الجزائريين لم ينتقلوا إلى المنافسة الدولية في تصميم األزياء.
نترك لكم هذا العدد في بع أسطر حتى تتصفحونه و قد يكون له دور في البحث أككثكر عكن مكا
يتعلق بالموضوع.
عواب عمر

العدد  ، 12أفريل 1211

ملف
خبايا الموضة وتصميم
األزياء في الجزائر
مواعيد الموضة  ..ال حدث
تكعكد حكفككالت الككمكوضككة وتك كاهككرات
الفاشن على إبر الخياطة يتسابق فيكهكا
المصصمون المكبوتكون لكعكرض مكا
حاككت أنكامكلكهكم مكن وقكت خكر…
مجموعات مبعثرة وكوليشكنات دون
هككويككة مككع غككيككاب تككام لككمككصككمككمككيككن
عالمكيكيكن ،فكال وجكود السكم مصكمكم
جزائري واحد على األقل فكي قكائكمكة
الديزاينرز عكلكى ويكككيكبكيكديكا ،بكيكنكمكا
تتباهى لبنان بإيلي صعب وريم عكرا
وجككورح حككبككيككقككة ،وتككتككدثككر تككونككس
بعباءات عكزالكديكن عكالكيكا ،وتكتكوهك
مصككر عككلككى شككفككاروفكككككسككي هككانككي
البحيري.
وتشرئب أعناق عشاق الكمكوضكة ككل
سنكة إللكقكاء الكنك كرة األخكيكرة عكلكى
موضة تحتضر قبكل مكيكالدهكا ،وهكذا
في أيام الموضة في الجزائر في شهر
ماي والتي تن مها السفارة الفرنسيكة،
بينكمكا يكبكقكى “اسكبكوع الكمكوضكة” أو
“ الفاشكن ويك ” الكالحكدث فكي شكهكر
اكتوبكر ،ككونكه ال يكجكلكب الك كالمكور
والستراس و”الجيت سيت” أو الطبقة
المخملية كن يره في باريس وميكالنكو
ولككنككدن ونككيككويككورك رغككم بشككاعككة
الكمكقكارنككة .وشكهككد اسكبكوع الكمكوضككة
انككطككالقككتككه األولككى فككي  1105فككي
تيراس قصر الثقافكة بكالكعكاصكمكة فكي
تن يم عشكوائكي ،وامكتكدت مكدرجكات
الرانوي بالعائالت واألصدقاء ،بينكمكا
كان من المفترض أن يكككون مكوعكدا
اقتصكاديكا بكالكدرجكة األولكى ،يكجكمكع
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المصممين
بكككككرجكككككال
األعككككمككككال
والككمككاركككات الككعككالككمككيككة ،وهككذا رغككم
حضككور خككاص أليككقككونككة الككمككوضككة
الجزائرية فريدة خالفة ،مكلكهكمكة ايكف
سانت لوران.
عارضات تحت اإلقامة الجبرية
وبسبب ندرة مناسبات الموضة ،يكقكل
الككطككلككب عككلككى عككارضككات األزيككاء
اللواتي يعملن بطريقكة هكاويكة بكعكيكدا
عن إدارة وكاالت األزياء المحتكرفكة،
ويقبضن أجرا زهيدا ال يزيد عن 11
ألف دينار للديفيلكيكه ،بكيكنكمكا يكتكراو
أجر المودلز في الخارح بكيكن 0111
و 01آالف يككورو حسككب الككتككجككربككة
والشهرة.
وكثيرا ما تصادفنا عكروض وككاالت
األزيكاء عككلككى األنككتككرنكت بككحككثككا عككن
عكككككارضكككككات مكككككن مكككككخكككككتكككككلكككككف
األعكككمكككار ،وتكككخكككتكككلكككف األجكككور
الكمكعكروضكة مكن  4مكاليكيكن إلكى 8
ماليين حسكب نكوع الكعكمكل إن ككان
جلسة تصوير ككاتكالكوو أو ومضكات
اشهارية… والكغكريكب أن الكمكعكايكيكر
المطلوبة ال تكتكطكابكق مكع الكمكعكايكيكر
العالمية من قامة ومكقكاسكات الكجكسكم،
وال يككفككرق هكيالء بككيككن الككعككارضككات
القصكيكرات الشكهكيكرات فكي عكالكم
الموديكلكيكنكس بكاسكم ال ك petiteوبكيكن
القامات الطويلة standard .

“سكوت سنصمم”
ينقسم مصممو األزيكاء فكي الكجكزائكر
إلى قسمين ،قسكم طكمكوحكه تكجكاري،
يخيط عادة المالبس التقليدية وفساتين
العروس مع محاولة مستميتة لكلكمكزح
بين مجبود زمان ورشامات الكيكوم،
وهناك اسماء كثيرة اشتهرت في هكذا
المجال يصل عكادة ثكمكن ككاراككو أو
جبة من أنكامكلكهكا إلكى اككثكر مكن 11
مليون سنتيم ،وهذا ما يمكننا تسمكيكتكه
الهوت كوتور التقليدي.
القسم الثاني بوهيمي ،اإللهام ضكالكتكه
الشهرة العكالكمكيكة ،فكتكراه يكدرس فكي
معكاهكد فكرنسكا ووورشكات بكيكروت،
ولديه خبرة فكي بكعكو دور األزيكاء
العريقة ،لكنه ال يكجكد مكن يشكد أزره
لككفككتككن خككط انككتككاح لككمككجككمككوعككتككه فككي
الجزائر فيصاب بإحبكاط ويكعكود مكن
حيث أتى ،أي من نقطة الصفر.
وألن الفرص نادرة ،يدمك الكمكصكمكم
الجزائري بين الستيكلكيكزم والكخكيكاطكة
لمحاولة سكد حكاجكيكات الكجكزائكريكيكن
المحلية من المالبس واألحذية والكتكي 4
تقدر ب  4بالمائة من الطلب ،والكبكاقكي
كما تعرفون كابة وأشياء أخرى...
فاروق قداش
1221-24-21

ملف
”لباسي ذاكرتي وثقافتي“ …
حينما تحتفي الجزائر بلباسها
أ ول ت اهرة ميدانية في زمن كورونا
* يُ َعرّف اللباس الجزائري الكتكقكلكيكدي
عككلككى أنككه مككجككمككوعككة األلككبككسككة الككتككي
توارثها وحافظ علكيكهكا الكجكزائكريكون
جيال بعد جيل ،تكلكبكس بكاألخك فكي
الككمككنككاسككبككات كككاألعككيككاد واألعككراس
وحكككككككككفكككككككككالت الكككككككككخكككككككككتكككككككككان
* عرف الحرفيون كيكف يكحكافك كون
علكى خصكائك ومكمكيكزات الكلكبكاس
الجزائري الكتكي أبكانكت عكن مكنكابكتكه
وأصوله ،حتى وإن كان تنوعه الكبير
هككو الككذي يصككنككع ثككراءه وجككمككالككه
* السيال الجوهري الذي يطكر فكي
هذا المقام حسب المهتمين هو :ككيكف
يمكن حمايكة الكلكبكاس الكجكزائكري إذا
كان شبه ملغى من الكفكضكاء الكخكاص
والكككككككككككككككككككككككككككككككككككعكككككككككككككككككككككككككككككككككككام...
«لباسي ذاكرتي وثكقكافكتكي »تك كاهكرة
تحتفي باللباس التقليدي الجزائري

وحسب الخبكيكر فكي مكجكال الكتكراث،
العمري قابش ،فإن «اللباس التقلكيكدي
األصككيككل مككن الككمككقككومككات الككثككقككافككيككة
المبسطة النتماء الحضارة ألعكرافكهكا
التراثية ،الكتكي تكبكرز قكيكم صكمكودهكا
وارتقائها في التكمكسك بكهكويكة الكذات
والتعريف بتقاليد المنطقة الكتكي تكنكبكع
على تشريفها لتتميز بتنوعها التكراثكي
الذي يروي المبادئ المحاف ة لتعاقب
األجيال مستمدة جذور أصالة الخكلكف
من السلف ».
الكككاراككو الكعكاصكمكي ضكمكن أشكهككر
اللباس التقليدي الجزائري
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أجككككنككككحككككة
الكككمكككعكككو
الكككذي بكككدا
كفسيفساء غنكيكة بكاأللكوان واألشكككال
المتنوعة زادتها رونقا الحلي الفضكيكة
والككذهككبككيككة الككزمككيككنككة لككلككمككعككروضككات
احتضكنكت نكمكاذح لكلكبكاس الكنكسكوي،
وأيضككا الككرجككالككي مككثككل الككمككلككحككفككة
والبرنوس بمختلف تنكوعكاتكهكا ،وككذا
نماذح من األزيكاء الشكاويكة ،ولكبكاس
المرأة النايلية الجميل إلى جانب لباس
النساء الترقيات ،مكع مكجكمكوعكة مكن
األزياء العريقة التي تكمكثكل مكخكتكلكف
مناطكق الكبكالد بكدءا مكن «الكككاراككو
العاصمي »المتألق ،مرورا ب ك«الشكدة
التلمسانيكة» ،و«الكجكبكة الكقكبكائكلكيكة»،
و« الككككبكككككلككككوزة الكككككوهككككرانكككككيككككة ».
و«الكاراكو »لباس تكقكلكيكدي يكخكتك
بسككان مكديكنكة الكجكزائكر ،ظكهكر فكي
القرن الخامس عشر ،وكانت تكرتكديكه
الطكبكقكة األرسكتكقكراطكيكة مكن مكديكنكة
الككجككزائككر فككي األعككراس وحككفككالت
الختان ،وكان يعبر عن مكدى الكنكفكوذ
والككع ك ككمككة السككامككيككة لككنككسككاء مككديككنككة
الجزائر...،
أما «الشدة التلمكسكانكيكة »فكهكو خكاص
بالعروس ،ويعد اللباس األكثر فخامكة
بين األزياء التقليدية بمحاف ة تلمسان
غكرب الكجككزائكر ،ككونككه يككتكألككف مككن
مكجككمككوعككة واسككعككة مككن مسككتككلككزمككات
الككلككبككاس والككحككلككي ،ولككقككيككمككتككه الككفككنككيككة
والجمالية والتاريخية صنفته مكنك كمكة
اليونيسكو ضكمكن الكتكراث اإلنسكانكي
المكشكتكرك ،وتكبكايكنكت الكروايكات فكي

سبب تسمية هذا اللباس «الشدة» ،بين
من يقول إن السبب هو ككون الكحكلكي
والمجوهرات المكرصكعكة بكه تضكفكي
عليه لمعانا شديدا... ،
ومن المالبس المشهورة أيضا ً «الجبة
األمازيغية »وهكي مكن أهكم األلكبكسكة
التقليدية فكي الكجكزائكر وتكنكتكشكر فكي
منطقة القبائل خاصة في تيزي وزو،
وبجاية ،وال يكاد يكككمكل عكرس دون
أن تككرتككدي الككعككروس هككذا الككثككوب
الجميل ،يتكون من الجبة وفوطة التي
تشد الخصر ومكنكديكل وإكسكسكوارات
في غاية األنكاقكة مكن أسكاور وقكالدة
فضككككككككككككيككككككككككككة...،
وأقككككككككككككراط
وبالنسبة ألشهر الكمكالبكس الكرجكالكيكة
فيعتبر «البرنوس» ،و«القشابية »من
أشهرها ،ويمكن اعتبار «البرنكوس »
زي وطني ،يأتي على شكل مكعكطكف
فضفاض بال أككمكام يكغكطكي الكرأس،
يصنع من الصوف .يصكنكع بكأشكككال
وتصاميم مختلفة وتطريزات متنوعكة
خصوصا التي تكرتكديكه الكنكسكاء .أمكا
«القشابية »فهي شبيهة بالبرنوس مكن
حيث المكفكهكوم لكككن تكككون بكأككمكام،
مصنوعة مكن الصكوف األبكيكو أو
5
البني...
ياسين بودهان
1212-20-21

ملف

اللباس التقليدي للرجال يصارع
البقاء بشوارع الجزائر

في هذا الشارع العريق ،بقلب مكديكنكة
سطيف عروس الشكرق الكجكزائكري،
أو مدينة "التربة السوداء" كما س ّماها
الرومانيون قديكمكا ،ككل شكيء هكنكاك
يرمز لألكصكالكة ،ويسكتكحكضكر عكبكق
الماضي ،ففيه تباع الساعات القديمكة،

فيه يكومكيكاتكه ،جكالسكا
على مقعكده الكخكشكبكي
الككعككتككيككق الككمككرصّككع
بتجاعيد سوداء قاتكمكة
تحكي قصكة عكمكرهكا
سنون طويلة ،تكمكامكا،
مثلما تحككي تكجكاعكيكد
وجهه ويكديكه قصك
مككداعككبككة إبككرتككه الككتككي
خككاط بككهكككا لكككوحكككات
جمالية آسكرة مكن الكوبكر والصكوف،
تدث ر والتحف بها سكان سطيف ،وما
جاورها من قرى ومداشر.

على مدار  15عاما كاملة ،ال تختلكف
يوميات الحاح عبد الرحمن ،فمع ككل
إشراقة شمكس جكديكدة يكتكأبكط مكقكعكده
الككخككشككبككي ،ومككعككه إبككرتككه ،وخككيككوط
طككرزه ،والكككوجكككهكككة دائكككمكككا شكككارع
"الطرّازون" في قلب مدينة سطيف.

والتحف التكقكلكيكديكة الكمكصكنكوعكة مكن
النحاس ،وفيه تنتشر الحلي التقليكديكة،
وأدوات األكل المصنوعة من الخزف
والفخار.
في إحدى زوايا هذا الشكارع ،اخكتكار
الحاح عبد الرحمن مكانا لكه يكقكضكي

هذه المدينة التي تتربع على هضكبكات
سلسلة جبال مغرس وجبال الكبكابكور،
تعلّم قاطنوها قديما وما يزالون عكلكى
االستعداد لمجابهة ظروف الكطكبكيكعكة
القاسية ،فمع حلول كل شكتكاء يكعكدون
العدة بتخزين الطعام ،وحياكة اللبكاس
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المقاوم ل روف هذا الفصل القاسية.
الحاح عبكد الكرحكمكن يكرابكط بشكارع
"ليزاريكاط" بوالية سطيف لكلكحكفكاظ
على القشابية والبرنوس الجزائري
سككطككيككف ،ورغككم مككوجككات الككحككداثككة
والتطور الكتكي طكالكتكهكا فكي مكأككلكهكا
وملبسها ،فإن الحاح إبراهيم ييكد أنكه
ال شيء يحمي سكاككنكتكهكا مكن قسكاوة
الشكككتكككاء ،وبكككردهكككا الكككقكككارس ،فكككال
الككمككعككاطككف الككطككويككلككة ،وال الشككاالت
الملونة ،وال القبعات الصوفية الحديثة
واألنيقة تحول بيكنكهكم وبكيكن لسكعكات
موجات الصقيع التي تحل على أحياء
المدينة ،وقراها ،قكبكل حكلكول مكوسكم
الشتاء ،ال شيء يكحكمكيكهكم مكن ذلك ،
يككقككول جككازمككا لككلككجككزيككرة نككت غككيككر
"الككقككشككابككيككة والككبككرنككوس الككجككزائككري
األصيل."...
وإذا كانت القشابية والبرنوس بشكككل
خاص ألبسة تنس قديكمكا مكن طكرف
الككنككسككاء فككي الككبككيككوت ،وتككقككدم هككدايككا
وعككربككون حككب ووفككاء لككألزواح أو
األقككارب ،فككإن هككذه الككعككادة انككدثككرت
اليوم ،ويخشى أن يكون مصكيكر هكذا
اللباس كمصير األلبسة النسائية الكتكي 6
ميزت حرائر الجزائر مثل "الحايك "
و"العجار"...
ياسين بودهان
1222-22-11

ملف
ملف
“دار زفيرة“ لألزياء :الجزائرية متربعة على عرش األناقة والجمال
مككاذا عككن تشكككككيككلككتك
التي اطلقتها موخرا..
وبم تميزت؟
الككتككشكككككيككلككة األخككيككرة
الراقية أطلقت عكلكيكهكا
اسم “بنات الجزايكر“،
تجمع بكيكن الكتكطكريكز
الكعككثككمككانككي الككذي ظككل
بصككمككة فككي الككلككبككاس
الجزائري لقرون ،مع
إضككفككاء الككقككلككيككل مككن
التعديالت الكعكصكريكة
إلعطائها رو المكرأة
الجزائرية العصرية.

دار زفيزة لألزياء مرحبا بك ضكيكفكة
على صفحات مجلتنا ..كيف تكقكدمكيكن
نكككفكككسككك لكككقكككراء مكككجكككلكككة الكككحكككوار
الجزائرية؟
زنككاخككري إكككرام ،مصككمككمككة أزيككاء،
مككخككتككصككة فككي الككزي الككتككقككلككيككدي
الككجككزائككري ،وصككاحككبككة مككاركككة دار
زفيرة لألزياء ،خريجة جامعة العلكوم
العليا لكلكتكجكارة بكجكنكيكف ،ومكحكتكرفكة
تصميم وأزياء من  7سنوات.
كككيككف كككانككت بككدايككت ك فككي تصككمككيككم
األزيككاء؟ ومككتككى انشككات مككاركككت ك
الخاصة؟
تعرفت على مجال التصميم واألزيكاء
خككالل زيككارتككي ألحككد أهككم عككروض
األزياء العالمية ،ومن هناك الحك كت
اهتمامي لهذا العالم الساحر والكمكلكيء
باأللوان والتفاصيكل الكمكبكهكرة ،ومكن
سنة إلى سنة ككنكت أككتكشكف شكغكفكي
بميدان التصميم وأستغل كل طكاقكاتكي
إلعطاء المزيد من اإلبداع.
العدد  ، 12أفريل 1211

تككتككمككيككز تشكككككيككلككتككي
األخككككيككككرة بككككألككككوان
زاهككيككة ،واألحككجككار الكككككريككمككة ،دون
التخلي عن الكراكو العاصمي بالكلكون
األسككود السككاحككر بككجككمككالككة والككراقككي
ملبسه…
مككن ايككن تسككتككوحككي اإللككهككا فككي
تصاميم ؟
مصدر اإللهام ال يدق الباب كل شكيء
ملموس وغير ملموس قابل أن يكككون
بداية فكرة رائعكة وقكويكة ،ككل شكيء
يعتمد على وسكع الكخكيكال وككيكف أن
نككجككعككل مككن الشككيء تصككمككيككم يككبككهككر
الكحكاضكريككن ،وبكطكبككيكعكة الككحكال مككع
الككخككبككرة والسككنككيككن اإلبككداع يككنككمككو
ويتكطكور ،مكن مكفكاتكيكن األنكاقكة هكي
اختيار األلوان المناسبة للون الكبكشكرة
وحككجككم الككجككسككم واخككتككيككار األلككوان
المتناسقكة فكي ككل األوقكات وجكمكيكع
المناسبات.

صراحة ،هناك العديد من المصمميكن
الجزائريين فخر لكلكجكزائكر وحكامكلكي
الثقافة الجزائرية حول العكالكم أتكمكنكى
أن أكككون مككثككلككهككم ،مككحككمككلككة بسككنككيككن
التجربة والخبرة…
براي ما الذي تحتاجه الكمكراة حكتكى
تنجح او تصل إلى العالمية؟
حينما نكتب عن الكنكجكا فكال بكد مكن
وجود رفيق خفكي يصكاحكب الكنكجكا
وهو “ الكطكمكو ”  ،وعكادة مكا يكككون
هناك قصة وراء كل نجا  ،فلكم يكككن
النجا يوما ً الصدفة ،لكنه مزيك مكن
المثابرة والعمل الجاد واإلخالص فكي
سبيل الوصول…
نصيحة إلى من يريد العمكل فكي هكذا
المجال؟
َّ
إن ُمص ّمم األزياء الكنكاجكن يكجكب أن
يمتل مجموعةً كبيرة من المكهكارات،
ومنها الرسم ،والقُكدرة عكلكى اخكتكيكار
األلككوان ونككوع الككقككمككاش ال ك ُمككنككاسككب
للتصميم ،والقُدرة على تخيُّل التصميم
بكبُككعككده الككثككالثك ّي ،وكككذلك الككمككهككارات
اليدويّة كق الكقكمكاش ،والكخكيكاطكة،
والتطريز وما إلى ذل  ،ككي يكتكمكككن
من توسعة آفاقه.
فالنصكيكحكة الكتكي أقكدمكهكا لكه :صكف
ذهككن ك وركككز ،وإيككاك أن ت ك ككن أن
تصميم األزياء لكلكتكسكلكيكة أو تضكيكيكع
الوقت ،إنكه عكمكل مكهكم وككثكيكر مكن
العمال والموظفيكن تكتكوقكف حكيكاتكهكم
على ما تصممه ،بداية مكن الكمكصكنكع
2
وانتهاء بالمحل…
هجيرة سكناوي
1212-22-12

هل تكاثكرت بكاحكد الكمكصكمكمكيكن ..او
باألحرى من قدوت في هذا المجال؟

ملف

بلمسة عصرية ..عرض مبهر ألزياء من
التراث الجزائري

لغة عصرية تستهوي الشباب

في هذا الصكدد أككد الكمكشكرف الكعكام
عككلككى تككنكك ككيككم أسككبككوع الككمككوضككة
بوالية وهران ،توميات لكخكضكر ،أن
الحدث تم تن يمه بالتزامن مع احتفال
الككبككاهككيككة بككالككيككوم الككوطككنككي لككلككبككلككوزة
الوهرانية ،بمسر وهكران الكجكهكوي
عبد القادر عكلكولكة وإحكدى الكمكراككز
الخاصة للعروض بوسط المدينة.
وقد حملت الطبعة شعار "قديم بصكن
أوريجينال" أي "قديم ولكن أصلكي"،
وذل في إشارة إلى المزح بين ما هو
تقليدي وعصري ،وهكو األمكر الكذي
انعكس على التكصكامكيكم الكتكي قكدمكت
بلمسة تكراثكيكة وشكبكابكيكة فكي الكوقكت
نفسه.
وقال تكومكيكات لكمكوقكع سكككاي نكيكوز
عربية" :الهدف من الكتك كاهكرة لكيكس
تجاري فقط وإنما هو حكلكقكة الكوصكل
بين مختلف األجيال".
وشارك  01من مصمكمكي أزيكاء فكي
تقديم عرض مميزة بمكديكنكة وهكران،
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وقككد ابككتكككككر كككل
واحككككد مككككنككككهككككم
أسككلككوبككا خككاص
لتقديم الكعكروض
الكككتكككي تكككحكككاككككي
الزي الكتكقكلكيكدي،
وخاصة القشكبكيكة
الككتككي صككنككعككت
الككحككدث بككتككوقككيككع
المصمم والكفكنكان
الشككهككيككر بككلككقككب
"الككمككوسككطككاش"،
كككمككا تككم تككقككديككم الككبككلككوزة الككوهككرانككيككة
والقفطان في شكل جديد يتمكاشكى مكع
لغة العصر ليستهوي جيل الكيكوم مكن
البنات.
وقككال الككفككنككان هشككام غككاوة الشككهككيككر
بكالكمككوسكطككاش لكمككوقكع سكككاي نكيككوز
عربية أن جيل اليوم يتسم بالتميز فكي
رؤيته الفنية لألشيكاء ،لكهكذا قكدم لكهكم
عككرضككا يككحككاكككي الككواقككع بككلككمككسككة
عصرية ،كنوع من الكتكككريكم لكلكبكاس
"الكقكشككبكيككة" الككذي ظكل يكعككد الككلكبككاس
اليومي لألجداد لقرون من الزمن...
وقالت الزهونية لموقع سكككاي نكيكوز
عربية" :الجزائر تتمتع بتراث ثقكافكي
ضارب في عنق التاريخ واللباس يعكد
جزء من الهوية ويجب أن نورث هذه
الكنوز لألجيال القادمة".
في ذات السياق ،أوضحت المصكمكمكة
الجزائرية فايكزة عكنكتكري بكوزار أن
المالبس التقليدية تكعكود إلكى عصكور
بعيدة ،ولكقكد تكطكورت وفكقكا لكتكطكور
البشريكة عكبكر الكتكاريكخ وهكي الكيكوم

تشككل عكنكاصكر مكهكمكة مكن الكتكراث
الثقافي للشعوب.
وقالكت بكوزار لكمكوقكع سكككاي نكيكوز
عربية" :تاريخ الكجكزائكر غكنكي جكدا
ومتنوع ،ومدينة وهكران غكارقكة فكي
الثقافة اإلسبانية األندلسيكة ،وتصكمكيكم
مثل هكذه األزيكاء مكهكم وهكو يكحكككي
جوانب خاصة من الكذاككرة الشكعكبكيكة
المشتركة".
تراث أبهر الفنانين العالميين
وييكد الباحثين فكي عكلكم الكتكراث أن
الزي التقليدي الكجكزائكري ،وخكاصكة
النسائي ،احتفظ بالعديد من العكنكاصكر
الككمككمككيككزة ،خككاصككة فككي الككمككنككاسككبككات
الرسمية واألفرا  ،حيث نكجكد الكيكوم
نفكس أسكالكيكب الكتكطكريكز الكتكي ككان
يقدمكهكا األجكداد ،سكواء فكي أغكطكيكة
الرأس والزينة والمجهورات بالنكسكبكة
للمرأة.
في هذا الصدد أكد الباحث في التاريخ
جمال يحياوي علكى أن األزيكاء هكي
جزء من هكويكة الشكعكوب ،وسكردهكا
بهذا الشكل هو أمر مهم جدا.
وقال الباحث الجزائري لموقع سككاي
نيوز عكربكيكة" :لكقكد تكمكيكز الكتكاريكخ
الجزائري بالعديكد مكن األزيكاء الكتكي
أبهرت الفنانين العالمية ،لكقكد رسكمكت
العديد من اللوحات الرائعة خاصة في
القرن التاسكع عشكر بكواسكطكة ريشكة
جككان بككابككتككيككسككت وديككالكككروا ،وهككي
أعمال موجكودة فكي مكتكحكف الكلكوفكر
والتي تصور جكمكال مكالبكس الكمكرأة
1
الجزائرية في ذل الوقت".
محمد عالل
1212-21-12

ملف
لباس الطالبة في الوسط الجامعي :مقاربة انثروبولوجية ،جامعة عبد
الحميد بن باديس مستغانم
يعتبر اللباس من الحاجات األساسية لحياة اإلنسكان ،وذلك
ما دفع به إلى التفكير في كيفية الحصول عليه ،ابتكداء مكن
أوراق التين أو التوت التي اسكتكعكمكلكهكا فكي بكدايكة حكيكاتكه
والملفوفة حول وسط الجسم والتي اتخذهكا اإلنسكان لسكتكر
عورته حين أحس بالتعري وحاجته إلى وقاية جسده.

وما زاد في تطور اللباس ظهور الخكيكاطكة وتكوفكر الكمكواد
األساسية وتنوع التفصكيكالت والكقكطكع وأصكبكن يسكتكعكمكل
للزينة والتبرح ،ومع انتشار صكنكاعكة الكمكالبكس وظكهكور
المصانع الخاصة بذل  ،ظهر نكوع مكن األزيكاء الكجكديكدة
وتغيرت الموضة وكان ذل مع ظهور الثورة الصكنكاعكيكة
في أوروبكا حكيكث
انتكشكرت مكوضكة
المالبس الضكيكقكة
وظككككهككككور آالت
خككيككاطككة جككديككدة
اخكككتكككرعكككت مكككن
طكرف الكعككالكمككيككن
األمريكيين اليكاس
هاو وإسحكاق سكنكجكر .وظكل تكطكور وانكتكشكار الكمكالبكس
وتغيرها إلى العصر الحالي.
 ...وباعتبار المجتمع الجزائري مجتمعا أبويا patriarcal
 ،يمتاز بسلطة الرجل على المرأة واألسرة ،حيث "يسكعكى
إلى المحاف ة على تماس العائلكة وحسكن الكعكالقكات بكيكن
أفرادها والفصل فكي الكمكنكازعكات بكاإلضكافكة إلكى الكدور
األساسي في التوجيه والمراقبة والسكهكر عكلكى حكفكظ قكيكم
األسرة ومبادئها" ،فإنه يضع قيودا ورقكابكة عكلكى الكلكبكاس
األنثوي وإن ككانكت الكمكرأة ال تكرضكى بكذلك فكي غكالكب
األحيان ،إال أن حركة التغكيكر االجكتكمكاعكي الكتكي عكرفكهكا
المجتمع ودخول الثقافة الغربية والكمكشكرقكيكة عكن طكريكق
اإلعالم واالتصال واالحتكاك بالمجتمعات األخرى جعلكت
اللباس يعرف عدة تغيرات...
كانت الدراسة في البداية تنصب عكلكى مكالحك كة مكجكتكمكع
البحث ككل ،وألجل معرفة الصفات المكشكتكرككة واألنكواع
السائدة من المالبس والكمكطكلكوبكة مكن طكرف الكطكالكبكات.
وللوقوف على األنواع المختلفة لأللكبكسكة تكم الكلكجكوء إلكى
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تقنية مكالحك كة لكبكاس الكطكالكبكات عكنكد مكدخكل الكجكامكعكة
وبمساعدة اإلخباري .وقد تم إعداد جدول إحصائي يسكجكل
فيه عدد الطالبات اللواتي يرتكديكن الشكككل نكفكسكه الكقكطكع
اللباسية نفسها) وفي فترة زمنية محددة اختيكرت عشكوائكيكا
وهي :من الساعة الكعكاشكرة إلكى السكاعكة الكحكاديكة عشكرة
صباحا يكوم  11/16/1118حكيكث ككان عكدد الكطكالكبكات
اللواتي دخلن وخرجن  711طالبكة مكع مكراعكاة إمكككانكيكة
دخول وخروح الطالبة نفسها .و هو األمر الذي سكمكن لكنكا
بتقسيم اللباس إلى خمسة أشكككال وفكقكا لكلكقكطكع الكلكبكاسكيكة
المكونة للباس ككل ،و الجدول ا تي يوضن ذل :

أما أثناء إجراء المقكابكالت فكككان الكتكرككيكز عكلكى الكعكيكنكة
القصدية الممثلة للنوع الواحد من المالبس ،إمكا فكرادى أو
جماعات .ويكتكوقكف حكجكم الكعكيكنكة عكلكى نسكبكة الكتكقكارب
الموجودة بين العينة والمجتمع األصلي ،حيث تم أخذ عكدد
محدود ومعبّر عن الواقع من الطكالكبكات وككعكيكنكة قصكديكة
اخترنا من خاللها  4حاالت لكل شكل من أشكككال الكلكبكاس
وبمجموع  11حالة ،أما إذا كان هنكاك تكبكايكن ككبكيكر بكيكن
أشكال وأنواع ألبسة الطالبات فتم اخذ عينة ككبكيكرة أككثكر
من  01طالبات) ،وهذا ما حصل عندما التقينا بمجموعات
من الطالبات فكي قكاعكات الكدراسكة وفكي نكهكايكة حصك
األعمال التطبيقية (T.D).
لم يتم االكتفاء بالطالبات فقط بل وسعنكا الكعكيكنكة لكتكشك كمكل
مجم وعة من الط لبة  01طلبة) ،ومجموعة من أصحكاب
المحالت المتخصصين في األلبسة النسائية .... (11
عبد القادر بلعربي
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تعديالت عميقة على قانون العقوبات قبل نهاية السنة
تطبيق األحكا القضائية إجباري للحفاظ على هيبة الدولة ..طبي:
...أوضن الوزير في هذا اإلطار أن تراكم الكمكلكفكات عكلكى
مستوى المحكمة العليا ،مرده قكلكة الكقكضكاة مكقكارنكة بكعكدد
السكان الذي يقارب  45مليون نسمة ،بكاإلضكافكة إلكى قكلكة
المحاكم والموظفين في سل القضاء ،مشيرا إلى أن األمكر
راجع لقلة الموارد المالية التي انكمشت منذ  8سنوات ،مكا
ترتب عنه عدم توظيف خريجي القضكاء وبكنكاء الكمكحكاككم
وتوظيف متخصصين في سل الكقكضكاء .وأبكرز الكوزيكر،
الجهود التي يبذلها القضاة للتكفل بالقضكايكا ،حكيكث يكعكالك
القاضي الواحد ،حسبه ،أزيكد مكن  111مكلكف "ويكقكبكعكون
حتى الساعة العاشرة لكيكال لكالنكتكهكاء مكن دراسكتكهكا ،ككمكا
يساعدهم في هذه المهمة الشاقة أمناء الضبط" ،مشيرا إلكى
أنه على الرغم من قلة اإلمكانيات الكمكالكيكة تكقكوم الكوزارة
بجهود مضنية لكتكجكاوز الكعكجكز .ككمكا كشكف عكن تكرقكب
استالم  61هيكال قضائيا قريبا عبر الوطن .وفيمكا يكتكصكل
بتأخر الفصل في الطعون على مستوى المحكمة العليا لمدة
تصل إلى  9أشهر أحيكانكا ،قكال الكوزيكر إن ذلك مكرتكبكط
باإلجراءات القانونية ،مكوضكحكا أنكه ال يكوجكد تكأخكر فكي
قضايا المحبوسين ،إذ تسكتكغكرق دراسكة الكمكلكف  6أشكهكر
ويفصل فيها في آجال سنة ،بكل ما تسكتكدعكيكه اإلجكراءات
القانونية…
تنفيذ األحكا القضائية يصون مصداقية الدولة وهيبتها
وحول االنشغال المتعلكق بكالكتكقكاعكس فكي تكنكفكيكذ األحكككام
القضائية ،ذكر الوزير أن معالجة هذا األمر يندرح ضكمكن
التوصيات األساسية للسيد رئيس الجمهورية خالل افتتاحه
للسكنكة الكقكضكائكيكة .وأوضكن أن عكدم تكطكبكيكقكهكا هكو مكن
ممارسات الماضي وهو مساس بهكيكبكة الكدولكة وهكيكبكتكهكا،
مستعرضا اإلنجازات المحققة في هذا المجال منذ أكثر من
سنتين ،حيث ن قانون الكعكقكوبكات عكلكى جكزاءات لكمكن
يرفضون تطبيق األحكام القضائية .وحول الملف المطلوب
في مجال المساعدة القضائية ،قال طبي إنه بسيكط ويشكمكل
شهادة عدم الخضوع للضريبة وتصكريكن يسكتكصكدر لكدى
البلدية ،مشيرا إلى أن الفئات المستفيكدة مكن اإلجكراء ،هكم
المعوزون ومنهكم ذوو الكهكمكم ،األرامكل وأبكنكاء الشكهكداء
ضحايا اإلرهكاب وضكحكايكا جكمكاعكات االتكجكار بكالكبكشكر
وغيرهم.
العدد  ، 12أفريل 1211

تعديل عميق على قانون العقكوبكات وأحكككا مشكدددة ضكد
تجار المخدرات
وحول االنشغاالت المرتبطة ،بارتكفكاع الكخكطكيكر ألشكككال
الجريمة وأهمية تكييف العقوبات لكردعكهكا ،وعكد الكوزيكر
بإدراح تعديل عميق على قانون العقوبات للتكفل بالكجكرائكم
الجديدة ،بعد التعديل المستعجل الذي أدرح ميخرا لمكافحة
المضاربة بالمواد والسكلكع والكذي رفكع سكقكف الكعكقكوبكات
إلى  11سنة سجنا ضد الضالعين في هذه الجريمة .وكشف
في هذا السياق ،عن إدراح تكعكديكالت قكانكونكيكة لكمكعكالكجكة
التطور الخطير لجريمة اإلتجار بالمكخكدرات الكتكي تكدخكل
الجزائر باألطنان ،من خالل التركيز على الجانب الوقائكي
والعالح بدل المعاقبة على االستهالك ،مقابل تشديد العقاب
على شبكات اإلتجار بهذه السموم.

 2222أمين ضبط لتدعيم الجهات القضائية
وبعد أن أبرز فعالية دور أمناء الضبط في ضمان فكاعكلكيكة
الخريطة القضائية التي تعتمد على  ٪81من أمناء الضبط،
أشار الوزير إلى تسخكيكر  0011مكنكهكم لكتكدعكيكم الكجكهكات
القضائية عبر الوطن .كما عدد الوزير اإلجراءات الجديكدة
في مجال فرع المحاماة ومكنكهكا الكمكدرسكة الكعكلكيكا بسكيكدي
عيسى بالمسيلة التي تتسع ل  111طكالكب .وأشكار إلكى أن
المحاكم اإلدارية لالستئناف الجديدة ،سيتم شغلها مكن قكبكل
قضككاة الككمككحككاكككم اإلداريككة االبككتككدائككيككة ،شككريككطككة خككبككرة
تفوق  5سنوات ،مع تعزيز الهيئات الكجكديكدة بكقكضكاة مكن
مجلس الدولة .مبرزا في سكيكاق مكتكصكل ،بكأن الكوضكعكيكة
االجتمكاعكيكة لكلكقكضكاة مكتكككفكل بكهكا وفكق مكا نك عكلكيكه
دستور  .1111النصوص التن يميكة ضكروريكة لكتكطكبكيكق
الككمككادة  061مككن الككدسككتككور بككخككصككوص تككأخككر إصككدار
النصوص التن كيكمكيكة لكلكقكوانكيكن ،أككد الكوزيكر أن األمكر
ضروري وملزم لتطبيق المادة  061من الدستكور .وأشكار
بشأن عدم إرفاق المشاريع بالنصوص التطكبكيكقكيكة إلكى أن 22
األمر راجع للطابع االستعجالي لبعو الكمكشكاريكع ،واعكدا
بالتكفل باإلشكال مستقبال...
شريفة عابد
1211-22-10
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و عليه ,سيتم إدراح سكقكف لكتكوظكيكف الكمكسكتكخكدمكيكن
األجانب ب  01بالمائة من مجموع المناصب المكنكشكأة
باالستثمار كحد أقصى ,عنكد دخكول الكمكشكروع حكيكز
االستغالل -حسب السيد زغدار -مع إمكانية رفكع هكذه
النسبة إلى  05بالمائة من العدد اإلجمكالكي لكلكمكنكاصكب
المنشأة في حالة عدم توفر الميهالت المطلوبة محليا.

قانون االستثمار الجديد :إنشاء شباك
وحيد لتسهيل مشاريع األجانب
يتضمن قانون االستثمار الجديد عدة تدابير جديدة لتسكهكيكل
االستثمارات األجنبية في الجزائر من بيكنكهكا إنشكاء شكبكاك
وحيد ،حسبما أفاد به وزير الصناعة أحمد زغدار.
وصككر السككيككد زغككدار فككي حككوار مككع وأح أن قككانككون
االستثمار الجديد الذي يكوجكد حكالكيكا قكيكد الكمكنكاقشكة عكلكى
مسككتككوى الككحكككككومككة ،يككتككضككمككن "إنشككاء شككبككاك وحككيككد
لالستثمارات الكبرى واالستثكمكارات الكتكي تضكم أجكانكب،
وذل من أجل إيالءها الكعكنكايكة الكالزمكة لكهكذه الكمكشكاريكع
والتكفل السريع والفعال بها".
ويهدف هذا اإلجراء إلى جعل هذا الشباك "قطبا لكلكتكرويك
للجزائر كوجهة استثمارية هامة على الكمكسكتكوى الكدولكي،
كما أنه سيضطلع بدور المستشرف لتحديد المكجكاالت ذات
اإلمكانيات العالية لجذب االستثمار إليها" ،حسب الوزير.
ومن بين المزايا التي جاء بها الن الجكديكد ،أشكار السكيكد
زغدار أيضا إلى توسيع تعريف مفهوم االستثمار من أجكل
"التكفل ببعكو الكنكقكائك الكتكي تكم إغكفكالكهكا فكي قكانكون
االستثمار الساري".
كما أنه يعيد الن ر في عدة إجراءات من أجل تسهيل فكعكل
االستثمار ،السيما من خالل منن صالحيات أوسع لممثكلكي
اإلدارات لدى الشبابي الوحيدة لالستثمار التابعة لكلكوككالكة
الوطنية لتطوير االستثمار "أندي" المتواجدة على مستكوى
الواليات ،يضيف الوزير الذي لفت على سبيل المثكال إلكى
إعطاء صالحية منن مكزايكا االسكتكغكالل لكلكشكبكاك الكوحكيكد
المحلي.
وفضال عن ذل  ،فإن القانون الجديد سيعيد تن يم الكوككالكة
الوطنية لتطوير االستثمار من أجل بعث دورها وتعزيكزه،
وفقا لتصريحات السيد زغدار.
ويحوي القانون الجديد ،من جهة أخرى ،وضع شبكة تقييم
وتقييس للمزايا الممنوحة للمشاريع االستثمارية التي تمكثكل
أهمية خاصة لالقتصاد الوطني.

وستسمن هذه الشبكة بتحديد المكزايكا وفكق مكجكمكوعكة مكن
المعايير المحددة مسبقا والتي تهدف إلى منن أفضلية مكنكن
المزايا للمشروع كلما كان بإمكانه تقديم قيمة مضافة أككثكر
لالقتصاد الوطني.
 -تسقيف العمالة األجنبية ب  22بالمائة --العدد  ، 12أفريل 1211

ومن "أهم" النقاط التي يتضمنهكا الكقكانكون الكجكديكد ،أشكار
الوزير كذل إلى استقرار المن ومة القانونية لكالكسكتكثكمكار
"لعشر سنوات على األقل" وهكذا مكن أجكل "خكلكق مكنكا
أعمال محفز ومالئم لالستثمار ،في بيئة تسودها الثقة".
واعتبر الوزير أن االصكالحكات الكتكي يكتكضكمكنكهكا قكانكون
االستثمار الجديد تكتسي "أهمية بالغة إلعادة بعث التنكمكيكة
وبناء اقتصاد متنوع ومستدام يوفر فرص الكعكمكل ويكككون
قادرا على خلق الثروة".
وفي هذا السياق ،أكد أن تعديل قانون االسكتكثكمكار السكاري
القانون  19-06المير في  11أغسطكس  ،)1106بكعكد
خمس سنوات من تطبيقه ،أصبكن ضكرورة "مكلكحكة" ألن
تقييم المن ومة القانونية الحالية أظهكرت "عكدة اخكتكالالت
ونقائ " يجب معالجتها وتداركها السكيكمكا فكيكمكا يكتكعكلكق
بأجهزته ونصوصه التطبيقية…
استيراد خطوط االنتاج المستعملة :إلغاء شرط العمر
… باإلضافة إلى ذل  ،اسكتكككمكلكت الكوزارة أيضكا تكعكديكل
النصوص القانونية والتن يمية المتعلقة بالعقار الصكنكاعكي
من خالل إعادة الن ر في األمر رقم  14-18الكمكير فكي
أول سبتمبر  ,1118المحدد لشروط وكيفيات منن االمتياز
على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والكمكوجكهكة
إلنجاز المشاريع االستثمارية.
وسيتم في إطار الن الجديد إدراح "اليكات جكديكدة لكمكنكن
العقار للمستثمرين الحقيقيين أصحاب المكشكاريكع الكخكالقكة
للثروة ومناصب الشغل" ،حسب الوزير…
ولكن بعد مالح ة أن أسعار خطوط ومعدات اإلنتاح بقيت
مرتفعة نسبيا كونها شبه جديدة ،تكم إلكغكاء مكعكيكار الكعكمكر
واالعتماد على معيار القدرات الفعلية لهذه الكخكطكوط بكعكد
تجديدها ،حسب شرو السيد زغدار الذي لفت إلى إشراك
الهيئة الجزائرية لالعتماد "ألجيراك" لإلشهاد على أهكلكيكة 22
مكاتب الخبرة في إعطاء تكقكاريكر مكوضكوعكيكة ومكوثكوقكة
بخصوص حالة ونجاعة الخطوط التي تم تجديدها.
1211-21-21

االقتصاد
تقلبات حادة تخلط أوراق المستهلكين في ظل الحرب
… سيناريوهات النفط والغاز!
يرسم الخبير النفطي ،بكوزيكان مكهكمكاه 4 ،سكيكنكاريكوهكات
ألسعار النفط والغاز خالل المرحلة المقبلة ،ترتبط جمكيكعكا
بالحرب الروسية األوكرانية ،وحالة “الكهكيكاح السكيكاسكي”
التي يعيشها العالم.

استبدال اإلمدادات الروسية بالتحول إلى أنابكيكب الكنكرويك
وأذربيجان ،حيث أن هذا السيناريو سكيكزيكد مكن ضكبكابكيكة
مشككهككد أسككعككار الككطككاقككة نككفككطككا وغككازا ويككزيككد مككن
تقلبات .األسعار

ويقول مهماه في تصرين ل ”الشروق” إن السيناريو األول
هو “ الحاجة للمزيد من اإلمدادات” ،مشددا على أن خفو
تدفقات خطوط األنابيب الروسية أو قطعها تماما ،إمكا عكن
طريق العقوبات أو نتيجة لالنتقام الممنه  ،سيجعل أوروبا
بأكملها غير قادرة على حشد وتجميع إمكدادات ككافكيكة لكهكا
من الغاز ،ونتيجة لهذا الوضع ،انتقلت أسعار الكعكقكود فكي
منصة التداوالت الهولندية لسعر الغاز القياسي من مستوى
 79,41دوالرا لكل مكيكغكاواط سكاعكي ،الكذي سكجكل قكبكل

ويطلق مهماه على السيناريكو الكثكالكث ،سكيكنكاريكو “الكنكفكط
السيبيري لن يلتهب” نسبة إلى سيبيكريكا ،مشكددا عكلكى أن
الجزء األكبر من إنتاح النفط الكروسكي واقكع فكي مكنكطكقكة
سيبيريا جنوب شرق روسيا ،بعيدا عكن أوككرانكيكا ،لكذلك ،
ليس من المرجن حدوث تأثير كبير لألعمال العسكرية فكي
أوكرانيا على إنتاح النفط الروسي ،أما خكطكوط اإلمكدادات
الدولية للنفط الروسي ،المارة عبر أوكرانيا والبحر األسود
يمكن أن تتعطل ن ريا ،وخالصة هذا السيناريو تكبكيّكن أن
النفط الروسي لن يتوقف تدفقه إلى السوق العالميكة،
حتى وإن أغلقت عليكه الكمكسكارات غكربكا فسكيكتكجكه
شرقا ،لذل لن تكون هناك فكجكوة إمكدادات نكفكطكيكة
كبيرة بإمكانها أن ترفع أسعار النفط إلى مسكتكويكات
جنونية.

العملية العسكرية لروسيا في أوكرانيا ،لترتكفكع فكي فضكاء
االتحاد األوروبي إلى أعلى مستوى لها على اإلطالق عنكد
 111دوالر لكككل مكيكغكاواط سكاعكي ،قكبكل أن تكنكزل إلكى
مستوى  099دوالر يوم الخميس ،مع العلم أن الكتكقكديكرات
الحقيقية لكلكتكداوالت الكفكوريكة تشكيكر إلكى عكدم وجكود أي
إمكانية لكنكزول أسكعكار الكغكاز عكن مسكتكوى  071دوالر
أمريكي لكل ميغاواط ساعي.
أما السيناريو الثاني ،فقد أعدته “الوكالكة الكدولكيكة لكلكطكاقكة
شهر مارس  ”1111ويقوم على خفو االتحاد األوروبكي
اعتماده على الغاز الروسي بمقدار الثلث في غضكون عكام
واحد فقط ،حيث يقوم هذا السيناريو على  01نكقكاط وهكي
وقف أي عقود جديدة إلمدادات الغاز مع روسيا ،واللكجكوء
لمصادر بديلة ،وتعديل من ومة التخكزيكن ،وتسكريكع نشكر
مشاريع طاقة الريا والشمس ،وتع يم توليد الكطكاقكة مكن
المصادر المنخفكضكة ،واتكخكاذ إجكراءات قصكيكرة الكمكدى
لحماية مستهلكي الكهرباء الضعفاء واإلسراع في استكبكدال
أجهزة التسخين والتدفئة بكمكضكخكات حكراريكة ،وتكحكسكيكن
كفاءة الطاقة في المباني والصناعة ،وتشجيع المستهكلكككيكن
على تعديل من م الحرارة ،وتنويع مصادر الطاقة ،ويشمل
العدد  ، 12أفريل 1211

وحسب مهماه ،فإن السيناريو الكرابكع هكو “الكحكالكة
المرجعية الكمكتكوازنكة”  ،حكيكث إنكه رغكم تصكويكت
السعودية ضد روسيا في الكجكمكعكيكة الكعكامكة لكألمكم
المتحدة ،فإنها كأكبر منت للنفط في من مة “أوبك ”
تعلن التزامها رفقة روسيا باالتفاق النفطي السكاري
بين المجموعة ،حرصا منها على استقرار وتكوازن
السوق النفطية ،مع العلم أنه قبيل اجتمكاع “اوبك  ”+يكوم
األربعاء تراجعت أسعار خام برنت القياسي العكالكمكي إلكى
مستوى  019دوالر للبرميل.
وبعد اختتام أشغال الكلكقكاء الكوزاري ل ك”أوبك ” صكعكدت
أسعار خامات النفط ،لتغلكق مكنكصكات الكدول عكلكى سكعكر
ل ”الكبكرنكت” المكس  008دوالر لكلكبكرمكيكل ،ولكتكسكتكأنكف
األسعار يوم الكخكمكيكس صكعكودهكا إلكى مسكتكوى ال ك 011
دوالر ،لتنهي اإلغالق اليكومكي لكلكتكداوالت عكنكد مسكتكوى
 001دوالر للبرميل ،لتعاود الصعود صكبكيكحكة الكجكمكعكة،
بحيث ان هذا الكتكقكلكب الكحكاد ألسكعكار الكنكفكط ،ال يكعكككس
أسككاسككيككات السككوق ،بككل هككو نككتككاح حككالككة “الككهككيككاح
الجيوسياسي” وبناء على ذل  ،ما يقوم به “تكحكالكف أوبك 21
 ”+باإلبقاء على وتيرة الكعكودة فكي اإلنكتكاح ب ك 411ألكف
برميل يوميا ،هو دليل إدراك بأن سوق النفط تكحكتكاح إلكى
التمس بالمزيد من الحذر.
إيمان كيموش
1211-22-14

القانون

 22مليار دوالر عجز الموازنة ..ماذا تستفيد الجزائر من حرب
روسيا على أوكرانيا؟
في الوقت الذي توقعت فيه الكحكككومكة الكجكزائكريكة عكجكزا
تاريخيا في موازنتها للعام الجاري ،بما يعكادل  10مكلكيكار
دوالر ،مقابل سعر مرجعي ألسكعكار الكنكفكط ب ك 45دوالرا
وفق قانون المالية  ،1111قفزت السوق النفطية الكعكالكمكيكة
إلى أعلى مستوى لها منذ  1118بفعكل تكداعكيكات الكحكرب
الروسية على أوكرانيا ،مما جعكل الكجكزائكر ضكمكن أبكرز
المستفيدين من انتعكاش أسكعكار الكمكحكروقكات بكاعكتكبكارهكا
المورد الرئيسي لمداخيل الخزينة العامة.
وسارعت وزارة الطاقة إلعالن إنتاح سيبلس مليونا وألكفكي
برميل في اليوم خالل شهر أبريل/نيسان القادم ،فكي حكيكن
صر مدير الشركة الوطنية للنفط سكونكاطكراك) تكوفكيكق
حكار بأن الميسسة لديها "قدرة غير مستغلة علكى أنكبكوب
الغاز العابر للمتوسط ،الرابط بين الجزائر وإيطاليا ،والتي
يمكن استغاللها لزيادة حجم التموين للسوق األوروبية".
وبلس المكعكدل السكنكوي ألسكعكار خكام صكحكاري الكجكزائكر
 71.89دوالرا للبرميل في  ،1110فكي وقكت فكاقكت فكيكه
صادراتها من الكنكفكط والكغكاز  14.5مكلكيكار دوالر ،وفكق
األرقام الرسمية.
مداخيل إضافية
وبحلول نهاية  ،1111فإنه من الممكن جدا ،وفق تكوقكعكات
خبير اقتصاد الطاقة عبد الرحمن عية ،أن تكبكلكس مكداخكيكل
الجزائر بالعملة الصعبة من مبيعات البكتكرول والكغكاز 41
مليار دوالر ،وهو رقم لم يتحقق لها منذ عام .1104
وأوضن الخبير في تصرين للجزيكرة نكت أن الكمكيشكرات
الحالية ترجن استقرار متوسط سعر البكرمكيكل عكنكد حكدود
 011دوالر بالن ر إلى أن الكمكسكتكويكات الكقكيكاسكيكة 011
و 041دوالرا لم تتجاوز األسبوع ،مع توقع تراجع السعكر
إلى أقل من  71دوالرا خالل الثكلكث األخكيكر مكن ،1111
وبالتالي ستزداد مداخيل صادرات الجكزائكر مكن الكبكتكرول
والغاز ما بين  8و 01مليارات دوالر ،فكي ظكل إمكككانكيكة
رفع شركة سونطراك حصتها من صكادرات الكنكفكط وككذا
الغاز المميع ،ألن هامش تحرّك الغاز الطكبكيكعكي الكمكنكقكول
عبر األنابيب صعودا ونزوال يبقكى ضكيكقكا بكحكككم السكعكر
التعاقدي ،كما أنه يمثل ثلثي مبيعات الجزائر من الغاز.
العدد  ، 12أفريل 1211

وتوقع عبد الرحمن عكيكة ارتكفكاع مكداخكيكل الكجكزائكر مكن
الجباية البترولية إلى  15ألكف مكلكيكار ديكنكار  17مكلكيكار
دوالر) بعدما كانت في حدود  15ألف مكلكيكار ديكنكار 10
مليار دوالر) عام  ،1110وهو ما "يقلل عجز الكمكيكزانكيكة
العامة للدولة بنسبة  ،%51ويمنن الحكومة موارد إضافيكة
مهمكة لكتكمكويكل زيكادات األجكور ودعكم الكمكواد الكغكذائكيكة
األساسية".
استخالص الدروس
ومن جهته ،أكد الخبير المالي بريش عبد القادر أن الوضع
اإليجابي الكطكارئ يكتكيكن هكامكش أمكان مكالكي لكلكحكككومكة
الجزائرية في مواجهة متطلبكات إدارة االقكتكصكاد وتكلكبكيكة
االحتياجات الوطنية من استيراد مكخكتكلكف الكمكواد األولكيكة
والسلع األساسية.

وش ّدد بالمقابل على استخالص الدروس مكن هكذه الكحكرب
والتحوالت الجيوسياسية والجيواقتصادية بتكعكزيكز قكدرات
الجزائر اإلنتاجية والتصديرية من النكفكط والكغكاز ،بكزيكادة
االستثمارات وإبرام عقود غاز طويلة األجكل ،واسكتكغكالل
كل القدرات الكامنة في مختلف مصادر الطاقكة الكتكقكلكيكديكة
وغير التقليدية.
وأشار في تصرين للجكزيكرة نكت إلكى إلكزامكيكة اسكتكغكالل
الوفرة المالية الحاليكة فكي ضكمكان أمكن الكطكاقكة الكداخكلكي
وإمدادات شركاء الجزائر ،مع ضكرورة إطكالق مشكاريكع
للصناعة التحويلية الطاقية والكبكتكروككيكمكيكائكيكة والكطكاقكات
المتجددة.
وستدفع هذه المعطيات الكحكككومكة إلكى مكراجكعكة خكطكتكهكا
االقتصادية ،بحسب مراقبين ،بزيادة الكنكفكقكات الكعكامكة فكي
مجاالت التجهيز واالستثمار ،والتحرير الجزئكي لكلكتكجكارة
الخارجية بعد منع  1911منت من االستيراد بسبكب تكلككل
22
احتياطي العملة األجنبية.
عبد الحكيم حذاقة
1211-22-12

التاريخ/الذاكرة

موسيقى الراي في الجزائر :فِعل هوية وانتماء
تتناول ميشا خليل موضوع موسيقى الراي بمناسبة تكقكديكم
الدولة الجزائرية ملّف إدراح هذا النوع الكمكوسكيكقكي عكلكى
الئحة التراث الالمادي لمن ّمة اليونسكو .يرافقها ،للحديث
عن هذا الموضوع ،الباحث في العلوم المكوسكيكقكيكة الكفكنكان
سليم دادة وتعود معه إلى أصول موسيقى الراي وتاريخهكا
ورموزها في المجتمع الجزائري.

اختلف األمر مع الوقت لتتحّول موسيقى الراي ،اليوم ،إلى
وسيلة يمكن بواسطتها إثارة ك ّل المواضيع وها هي تُعتكبكر
سفيرة الثقافة الجزائرية في العالم.
الراي فعل هوية وانتماء
مرّت موسيقى الراي بمراحل ع ّدة قكبكل أن تصكل إلكى مكا
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تثير موسيقى الراي الكثير من الجدل حول أب ّوة انكتكمكائكهكا.
لكن بمعزل عن هذا الجدل ،لموسيقى الراي وجود متأصّل
في المجتمع الجزائري .هذه الكمكوسكيكقكى تكتكخكطّكى مسكألكة
كونها فنا ً لتصبن رمزاً وهوية وظاهرة اجتماعكيكة تكتكر ّككز
فيها تطلّعات أجكيكال ككامكلكة مكن الكجكزائكريكيكن وبكخكاصّكة
المهاجرين منهم.
كان الراي نوعا ً موسيقيا ً منبوذاً
يتّم اإلجماع اليوم على ّ
أن موسيقى الراي تعبّر عكن هكويكة
وطنية جزائريةّ ،
لكن هذا األمر لم يكن ككذلك فكي مكطكلكع
القرن الماضي ووصوالً إلى بدايات الثمانينيات .موسكيكقكى
الراي كانت منبوذة بسكبكب الصكورة السكيكئكة الكتكي ككانكت
مأخوذة عنها في المجتمع .فبعد أن ككانكت مكنكبكراً لكلكشكعكر
البدوي الجزائري القديم الذي كان يتناول مواضيع أخالقية
ودينية محترمة ،تح ّولت في سنوات الكخكمكسكيكنكيكات ،ومكع
انتشار ثقافة الكباريهات ،إلكى مكوسكيكقكى جكريكئكة تكتكنكاول
مواضيع كان المجتمع يعتبرها غيكر أخكالقكيكة وخكالعكيكة.
العدد  ، 12أفريل 1211

هي عليه .وهي رمز يتعلّق فيه الجزائكريكون الكمكهكاجكرون
ويحاف ون من خالله على انتمائهم الوطني .باتت موسيقى
الراي مدعاة فخر لهيالء الذين ولدوا بعيكداً عكن الكجكزائكر
األ ّم ووجدوا في موسيقى الكراي نكواة تكجكمكعكهكم وتكعكطكي
صورة إيجابية عنهم عوضكا ُ عكن تكلك الصكورة السكلكبكيكة
الملّوثة باإلرهاب بسبب العشرية السكوداء الكتكي عكاشكتكهكا
الجزائر في التسعينيات .موسيقى الراي وسيلة للتعبير عن
آمال وأحالم جيل كامل من الجزائريين من خكالل فكنكانكيكن
ساهموا بش ّدة في نشر هذا النوع على المستكوى الكعكالكمكي.
أبرزهم الشاب خالد اسمه الحقيقي خكالكد حكاح إبكراهكيكم)
والفنان الراحل رشيد طه والشاب فضيل بيلوى الذي لّكقكب 24
بأمير موسيقى الراي الصغير.
ميشا خليل
1211-21-22
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