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إن موضوع الهجرة من المواضيع التي يشتغل عليها العديد من الباحثين في كل التخصصات وفي أنحححاء 

العالم، لمدى تأثيرها على الحياة االجتماعية. فهذه الظاهرة تأخحذ أشحكحاال عحديحدة محن ححيحة الحنحوعحيحة و 

 الهدف.

ففي عددنا هذا نحاول تسليط الضوء على هذه الظاهرة من خالل بعض ما نشر في الصحافة الحجحزائحريحة 

والعربية. فالهجرة كظاهرة تعبر عن البحة عن التغيير. ونقصد بالتغيير هنا: االنتقال من الوضعيحة الحى 

وضعية اخرى بتأثير أو تفادي ظروف ما، وبما أن الجزائر هي من البلدان التي تحححتحل عحلحى جحغحرافحيحة 

استراتيجية في تموقها ضمن بلدان البحر األبيض المتوسط وتعتبر بوابة إفريقيا. فحبحعحدمحا كحانحت تحعحانحي 

دولة الجزائر مشكلة هجرة الجزائريين إلى الخارج خاصة البلدان الغربية سواء بالهجرة الغير الشرعحيحة 

)الحرقة( أو هجرة األدمغة، فهي اآلن تعاني مشكلة نزوح جنسيات أخرى إليحهحا محمحا جحعحل محنحهحا قحبحلحة 

 لبعض األفارقة والشرق األوسط.

منذ ما يقارب العشر سنوات األخيرة، و بعد ما أصبحت الجزائر تعاني مشكلة الهجحرة فحقحد تحححتحم عحلحى 

السلطات اتخاذ تدابير سياسية تتمخض في كيفية تقليص هذا النزيف الشبابي إلى الخارج ومحاولة ايحجحاد 

حلول سياسية واقتصادية لكبح هذه الظاهرة االجتماعية. ومن جهة أخرى، هناك محا يحعحيحق كحاهحلحهحا محن 

النازحين اليها. خاصة وأن المنظومة القانونية الجزائرية ليست مجهزة لضمان ادماج المهاجرين الحيحهحا، 

ما يجعلها في موقف حرج امام األمم خاصة عندما يتعلق األمر بإعادتهم إلى بلحدانحهحم األصحلحيحة، الشحيء 

الذي يثير جدال لدى المنظمات الحقوقيية الذين يناضلون من أجل ضمان حقوق اإلنسان، فكيف للحجحزائحر 

 أن تتعامل مع هذه الظاهرة؟

 عواب عمر

 الهجرة ما بها وما عليها
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احتلت ظاهرة الهجرة غير الشرعحيحة 

صححدارة االهححتححمححامححات الححدولححيححة و 

الحوطحنحيحة السححيحمحا فحي ظحل الحتحوجحح  

العالمي نحو العولمة االقحتحصحاديحة و 

تطورت تداعياتها سيما مع التغيحرات 

و التحوالت التحي يشحهحدهحا الحعحالحم ، 

حية أصبح موضوع الحهحجحرة غحيحر 

الشرعية خحالل  السحنحوات األخحيحرة  

من المسائل الرئيسية و الهحامحة الحتحي 

تدعو إلى القلق في الحعحديحد محن دول 

نتيحجحة  انحعحكحاس اثحارهحا و تسحارع 

وتيرتها بشكل مخيف يستدعي إيحجحاد 

اسححتححراتححيححجححيححات تححعححاون بححيححن الححدول 

لححتححطححويححق و الحححححد مححن تححوسححعححهححا و 

استفحالها، فالعديد من دول إفريقيحا و 

دول العحالحم الحعحربحي محثحل الحيحمحن و 

سححوريححا و لححيححبححيححا تححعححيححش ظححروف 

استثنائية ممحا دفحع بحمحواطحنحيحهحا إلحى 

اتخاذ قرار الهجرة طواعية و بشحكحل 

قسري نحو الحدول األوروبحيحة بحححثحا 

عححن األمححان و السححالم واالسححتححقححرار 

 …والشغل

و تحعحتحبحر الحجحزائحر محن بحيحن الحدول 

المصدرة للهجرة غير الشرعية حية 

اتححخححذت الحححححكححومححة الححعححديححد مححن 

اإلجراءات و التدابير و المخحطحطحات 

للحتحصحدي هحذه الحظحاهحرة محن خحالل 

مساعيها الخارجية و الدبلوماسية فحي 

نطاق اتفاقيات التعاون بيحن الحدول و 

الحكومات و اتخحذت فحي هحذا الشحأن 

التدابير اإلعالمية من خحالل تحجحنحيحد 

وسائل اإلعالم المرئية و المسحمحوعحة 

و الححمححقححروءة و إدراج هححذا الححمححلححف 

ضمن أولويات و اهتحمحامحات وسحائحل 

اإلعالم سيما الصحافة المكتوبة التحي 

لحهحا تححلحعحب دورا هحامحا فححي تشحكحيححل 

اتجاهات و اراء الحرأي الحعحام ححول 

القضايا و المسائل التي تتعلق ب  ، و 

تشكل جريدة الشروق اليومي من بين 

الصحف التي أعطت مساحة و أهمية 

كححبححيححرة لححمححوضححوع الححهححجححرة غححيححر 

الشرعيحة خحالل سحنحوات األخحيحرة ، 

بحكم أن لها مقروئية كبيرة و تصنف 

من بين الصحف التي تعطي اهتمحامحا 

للمواضيع االجتماعية محنحهحا ظحاهحرة 

 …الهجرة غير الشرعية

 األسباب االقتصادية و االجتماعية :

و يمكن تلخحيحص ذلحي فحيحمحا يحعحانحيح  

هؤالء المهاجرين سيما الشباب منحهحم 

مححن مححظححاهححر الححبححطححالححة و انححخححفححاض 

األجور و تدني مستوى المعيشحة فحي 

بلدانهم و الحمحالححن أن دول الحطحرد 

غالبا ما تكون الحدول الحفحقحيحرة محنحهحا 

دول أمريكا الالتينية و دول إفريقيا و 

إفريقيا الشمالية و دول اسيا أمحا دول 

الحجححذب هححي الححدول الححمحتححقحدمححة مححثححل 

الواليات المتحدة األمحريحكحيحة و دول 

أوروبححا ، حححيححة يححتححمححيححز الححدافححع 

االقتحصحادي بحقحدرتح  الحكحبحيحرة عحلحى 

التأثير في قرار الحهحجحرة محن عحدمح  

، 9115ووفقا لإلحصحائحيحات لسحنحة  

محلحيحون محهحاجحر  021يوجد حوالحي 

يتوزعون بين مختلف قارات العالم ) 

%فحححي  91% فحححي أوروبحححا و 14

% في اسحيحا و 98أمريكا الشمالية و 

%فحي أمحريحكحا  1%في إفريقيا و  2

%فحي نحيحوزالنحدا و  1الحالتحيحنحيححة و 

أستراليا  فهذه النسب تحعحكحس بشحكحل 

واضححح صححدى الححدافححع االقححتححصححادي 

للهجرة  بتأثيره و إلحاح  أي ححوالحي 

% من المهاجحريحن اسحتحقحروا فحي 61

المجتمعات األكثر تقدما و تحطحورا و 

 67ثراء ـ و ترتفع النسبة إلى حوالي 

%إذا أضفنا إليها نسبحة الحمحهحاجحريحن 

إلى الدول الخليجية و النحفحطحيحة. كحمحا 

أن الثقل النسبي للعحامحل االقحتحصحادي 

يحححدد محن جححهحتح  شحرعححيحة الحهحجححرة 

كهجرة دائمة أو مؤقتة ، فعندما يكون 

الدافع االقتصادي هو الفاعل المحرك 

لححلححهححجححرة فححإن الححنححسححبححة الححغححالححبححة مححن 

المهاجرين تستقر في بحالد الحمحهحجحر 

سواء تمثل ذلي في الهجرة بصورتها 

الححمححؤقححتححة أو فححي صححورتححهححا غححيححر 

الشححرعححيححة. كححمححا تححرتححبححط الححدوافححع 

االجتحمحاعحيحة بحالحدوافحع االقحتحصحاديحة 

ارتبحاطحا طحرديحا فحالحبحطحالحة و تحدنحي 

مستوى المحعحيحشحة عحلحى الحرغحم محن 

كونها عوامل اقتصادية إال أنحهحا ذات 

انعكاسات اجتمحاعحيحة و نحفحسحيحة لحهحا 

 … أثرها على الفرد و المجتمع 

مووواقووع الووتووواصوو  االجووتووموواعووي و 

 الهجرة غير الشرعية:

أصبحت مئات الصفحات على شبحكحة 

اإلنحححتحححرنحححت ومحححواقحححع الحححتحححواصحححل 

االجتماعي التي تروج للهجحرة غحيحر 

الشرعية عبر البحر المتوسط، ححيحة 

تكتسب شحبحكحة اإلنحتحرنحت وشحبحكحات 

التواصل االجتماعي أهحمحيحة كحبحيحرة، 

باعتبارها مصدرا مهما للحمحعحلحومحات 

في الوقت الحاضر بالنسبة للكثحيحريحن 

من األشخاص السيما الشباب، الحذيحن 

يرغبون في الهجرة، أو الباحثين عن 

طريقة للوصول إلى أوروبا بطحريحقحة 

غير شرعية عبر الحبحححر الحمحتحوسحط. 

وتكثحر الحمحواقحع اإللحكحتحرونحيحة الحتحي 

تححرض  و تشحجحع عحلحى الحهحجحرة، 

وصححفحححححات الححتححواصححل االجححتححمححاعححي 

وغرف الدردشة المتخصصة في هذا 

األمر، فضال عن أرقام الهواتف التي 

يستخدمها مهربو الالجئيحن لحإلعحالن 

عن خدماتهم علحى شحبحكحة اإلنحتحرنحت 

رغم خطورتها. وما يمحيحز الحظحاهحرة 

” الحححراقحة“ هذه المرة هحو اسحتحخحدام 

لوسائل التصوير الحديثة ونشحر ذلحي 

عبر مواقع الحتحواصحل االجحتحمحاعحي، 

ومنها استحداثهم صفحة خاصة علحى 

يحتحم  dz”  ححراقحة  “ الفيسبوك باسحم 

فيها نشر عشرات الفيحديحوهحات الحتحي 

تظهر هؤالء المهاجرين فحي عحرض 

الحبحححححر األبححيححض الحمححتححوسححط، أو هححم 

يححقححتححربححون مححن السححواحححل األوربححيححة. 

وحسب الفيديوهات الحتحي تحنحشحر فحي 

الصححفحححححة، فححإن الحححححراقححة أصححبحححححوا 

يهاجرون على شكل مجموعات تضم 

عدد من الحقحوارب تحححمحل محجحتحمحعحة 

 …عشرات الشباب الجزائريين

4 

 ُمكافحة الهجرة غير الشرعية من خالل وسائ  اإلعالم

 9102دراسة تحليلية لجريدة الشروق اليومي أنموذًجا خالل سنة 
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دور وسووائوو  اإلعووالم فووي مووكووافووحووة 

ظوواهوورة الووهووجوورة غوويوور الشوورعوويووة 

 بالجزائر:

يتمثل دور الوسحائحل اإلعحالمحيحة أححد 

المكونات العملية االتصحالحيحة و هحنحا 

يححتححوقححف فححعححالححيححتححهححا و حضححورهححا و 

انححتححشححارهححا ، إن تححأثححيححرات وسححائححل 

االتصححال الححجححمححاهححيححري مححتححنححوعححة و 

مختلفة  تأخذ أبحعحاد شحتحى سحواء فحي 

المجال المعرفي أو السلحوكحي أو فحي 

مجال تكوين الرأي الحعحام ، إن دور 

وسائل اإلعالم ال يقتصر عحلحى نحقحل 

األخبار بل أصبح من أدوات الحتحغحيحر 

االجتماعي و يمكن محن خحالل دوره 

في اإلعالم و التثقيف أن يلفت انحتحبحاه 

الجماهير نحو القضايا و الحمحشحكحالت 

الححجححوهححريححة الححتححي يححعححانححي مححنححهححا 

المجتمع .و نظرا لكحثحرة األزمحات و 

تنوعها و تصاعد حدتها تبزر أهحمحيحة 

الدور الذي تقوم بح  وسحائحل اإلعحالم 

فححي مصححاحححبححة األزمححات سححواء مححن 

حححيححة دورهححا أو فححي إحححداثححهححا أو 

المساهمة في تفاقمها أو حلها و تبيحان 

الرؤى حول أهحمحيحة و ححدود الحدور 

الذي تلعبح  هحذه الحوسحائحل ألنح  أمحر 

مطحلحوب سحيحمحا أمحام الحمحشحكحالت و 

الظواهر التي يعاني منحهحا الحمحجحتحمحع 

،فإن وسائل اإلعالم بشقيها التقحلحيحدي 

و الجديد تمحثحل فحاعحال محححوريحا فحي 

صياغة عالم اليوم ، فحإنح  يحمحكحن أن 

تلعب دورا توعيا و تربويا مهمحا فحي 

خحلحق الحوعحي بحاألزمحات محن خححالل 

األخبار و الشرح و التفسير أو المحيحل 

إلى تغطيتها بطريقة درامحيحة إثحاريحة 

يغلب عليها التسطيح و تحغحيحب وعحي 

األفححراد ، إن االخححتححيححار بححيححن هححذيححن 

النمحطحيحن هحو الحذي يحجحعحل اإلعحالم 

يتموقع ضمن الفاعلين الساعين الحتحي 

تجاوز األزمات. حية تلعب وسحائحل 

اإلعالم دورا هما في خلق وعي عحام 

حول المواضيع الحعحامحة الحتحي تحمحس 

الجمهور أو المحشحكحالت و الحقحضحايحا 

 االجتماعية التي تتعلق ب ...

االسوووووووووتووووووووونوووووووووتووووووووواجوووووووووات :                         

بححعححد إطححالعححنححا عححلححى الححمححضححمححون 

و الحتحي  9107اإلعالمي خالل  سنة

تناول قضية الهجرة غحيحر الشحرعحيحة 

عبر جريدة الشروق اليومي توصلحنحا 

 إلى االستنتاجات التالية :

لم تهتم جريدة الشروق بشكل كحبحيحر -

بقضية الهجرة الصحفية فقد أحصيحنحا 

تغطية إعالمية طيلة سنة كاملحة  040

، رغححم أنححهححا سححنححة كححانححت حححافححلححة 

باألحداث المتعلقة بالمهاجحريحن غحيحر 

الشرعيين سحواء الحجحزائحريحيحن نحححو 

الححدول األوروبححيححة مححنححهححا فححرنسححا و 

أو الحمحهحاجحريحن …  إيطاليا و أسبانيا 

األفارقة الوافدين من مالي و النحيحجحر 

بسحححبحححب الحححنحححزاعحححات الحححححححربحححيحححة و 

االنقالبات العسكرية ، أي أن جحريحدة 

الشروق لم تعط الحجم الحكحافحي لحهحذا 

الححمححلححف الححذي أثححار الححرأي الححعححام 

الجزائري ، رغم تداعحيحاتح  الحكحبحيحرة 

 على المستوى الوطني .

نالحن أيضا أن  ليس هناك تحجحانحس -

و توافق في عدد األخبار بينما يححقحق 

شهحر أوت  أعحلحى نسحبحة فحي ححجحم 

%.تحغحطحيحة  92.60التغطية بمحعحدل 

صححححفححيحة لححمحوضححوع الحهححجححرة غححيححر 

الشرعية بحيحنحمحا تحقحل الحتحغحطحيحة فحي 

األشهر األخرىرغم أن  يسجل يحومحيحا 

محاولة شباب جزائريين للهجرة عبر 

 السواحل الجزائرية .

سجلنا نحقحص مصحادر الحخحبحر لحدى -

الصحفيين و المراسلين محمحا صحعحب 

عليهم مهمة الوصول إلى المعلومحات 

المتعلقة بملف الهجرة غير الشرعحيحة 

و قد تم االعتمحاد أكحثحر عحلحى وكحالحة 

 األبناء الجزائرية و كذا الدولية .

غياب كبير للمقاالت التحححلحيحلحيحة  و -

الحفحكحريحة محثحل الحمحقحال الصحححفحي و 

العمود و االفتتاحية التي يغلب عليحهحا 

الطابع التفسيري و التحليلي  لمحاذا و 

 كيف.

نجد أن إستراتيجية جريحدة الشحروق -

فححي الححتححنححاول اإلعححالمححي لححمححوضححوع 

الهجرة غير الشحرعحيحة كحان لح  بحعحد 

إخباري أكثر  أي أن الجريحدة كحانحت 

تنقل األخبار إلحى الحرأي الحعحام و ال 

تهتم بالجانب الوقائي و الحتحححسحيحسحي 

 لضحايا الهجرة غير الشرعية.

من خالل ما سحجحلحنحاه فحي عحنحاويحن  -

األخححبححار حححيححة تححم الححتححركححيححز عححلححى 

عناوين التوقيف و العثور على جثحة 

و االححتححجحاز و اححتححجحاجحات أهحالححي 

الحراقة  و قوارب الموت و غحيحرهحا 

من العناوين التي تثير الرأي العحام و 

تصور األحداث و الوقائع فحي اتحجحاه 

 درامي و مخيف .

من خالل معاينتها لمختلف األخحبحار -

أنها جاءت في الصحفحححات الحداخحلحيحة 

للجريدة و هحذا ضحمحن قسحم الشحؤون 

الوطنية و االقتصادية أو المحححلحيحة و 

 قسم الدولي .

اتجاه الجريدة نححو تحنحاول محوضحوع 

الهجرة غير الشرعية كان محححايحدا و 

بعيدا عن التأويالت و الخلفيات الحتحي 

 كانت وراء هذه األزمة...

)...( و باعتبار أن ظحاهحرة الحهحجحرة 

غير الشرعية هي ظاهرة تتحكم فيهحا 

العديد من األسحبحاب و الحظحروف إال 

أنها تتطلب مقاربة شاملة محن جحمحيحع 

الجوانب منها النفسية و االجتحمحاعحيحة 

و السياسية و األمنية، باإلضافحة إلحى 

مسحححاهحححمحححة محححؤسحححسحححات الحححتحححنحححشحححئحححة 

االجتماعية منها األسرة و المدرسة و 

 المسجد وسائل اإلعالم.

و تشكل وسائل اإلعالم أداة فعالحة و  

مهمة في إدارة أزمحة الحهحجحرة غحيحر 

الشرعية من خالل توعية و تحسيحس 

الرأي العام بتداعيات هذه الظاهرة و 

تأثيرها على الفرد و المجحتحمحع عحلحى 

 حد سواء. 

 ، 3بوهالي حفيظة /جامعة الجزائور 

 نش عزوز/جامعة غرادية

موجولوة جويو  الوعولووم  مقال نشور فوي

اإلنسووانوويووة واالجووتووموواعوويووة الووعوودد 

 . 061الصفحة  29
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الدعوة إلى إدراج معطى 

الهجرة في السياسات 

 التنموية
دعا المشاركون في المنتدى الوطحنحي 

حول ظحاهحرة لالحححرقحةل )الحهحجحرة 

غير الشحرعحيحة عحبحر الحبحححر( الحيحوم 

السبت بالجزائر العاصمة إلى إدراج 

معطى الهجرة في السياسات التنموية 

 الوطنية والمحلية.

وفي هذا الصدد, شدد المختص محمد 

صايب موزيت فحي تحدخحل لح  ححول 

لمناهح  الحححرقحةل  عحلحى ضحرورة 

ادراج ظاهرة الهجرة غير الشحرعحيحة 

في جميع لالبرام  التنموية الوطنحيحة  

 والمحلية.

وقال في هذا الصدد أن  ليتعين علحى 

السلطات العمومية إعداد استراتيجيحة 

هدفها  منح الشبات كافة االمحكحانحيحات 

والفرص خاصة في مجحال الحتحكحويحن 

الححمححهححنححي واكححتححسححاب  الححمححهححارات و 

التمهينل, مضيفا أن لهذا يحجحب أن 

يمر عحبحر وضحع نحظحام محعحلحومحاتحي 

احصائحي  وثحائحقحي محن أجحل جحمحع 

ومعالجة ونشر البيانات المتعلقة بهذه 

 الظاهرةل.

كما دعا في نفس السحيحاق إلحى إقحرار 

لإطار وطني للتشاور واشراك سائر 

الفاعلين  المتدخلين في تسيير تدفقات 

 الهجرةل.

و من جهت , أشار الخبير االقتصحادي 

ايححت عححلححي فححرحححات إلححى ضححرورة 

لمححعححالححجححة ظححاهححرة  الححهححجححرة غححيححر 

الشرعية في إطار استراتيجية متعددة 

األبححعححاد تححركححز عححلححى الححجححوانححب  

االجتماعية واالقتحصحاديحة والحنحفحسحيحة 

واألمنية وتسهل ولحوج الشحبحاب إلحى 

         عالم الشغل  والتكوينل. 

ويححرى هححذا الححخححبححيححر أن لفححرض 

التأشيرات و الحد من الحتحنحقحالت محن 

طرف البلدان الوجهة  لهحذه الحهحجحرة 

ليس بالغريب عن تفاقم هذه الظحاهحرة 

في بلدنا حية يتكبد الجزء األكبر من 

المرشحين لحهحذه الحهحجحرة الحححرمحان 

والححمححعححانححاة مححن الححمححنححع مححن دخححول 

أراضحححي  تحححربحححطححح  بحححهحححا عحححالقحححة 

بسيكولوجحيحة زادتحهحا هحالحة الحهحجحرة 

 المستقرة بهال

وبححعححد اإلشححارة إلححى أن لالححمححشححكححل 

الفوري يكمن حاليا فحي اححتحواء هحذه 

الظاهرة بقدر  اإلمحكحان عحلحى األقحل 

على مسحتحوى السحواححل الحجحزائحريحة 

خاصة بالنسبة للمآسي البحرية  التحي 

تعيشها بكثرة العائالت الجحزائحريحةل, 

داعيا إلى الحححيحلحولحة دون اسحتحغحالل  

الححوسححائححل الححلححوجسححتححيححة كححالححقححوارب 

الححتححقححلححيححديححة وزوارق الصححيححد لححهححذا 

 الغرض. 

من جانب , أوضح البروفيسور محمحد 

لعقاب الذي تطرق إلى دور شحبحكحات 

التواصل  االجحتحمحاعحي فحي انحتحشحار 

الظاهرة, أن الهجرة غحيحر الشحرعحيحة 

الموجودة منذ سنوات في  الجزائر قد 

لتفاقمتل بفعل لدمقرطةل الوسائحل 

التكنولوجحيحة عحلحى غحرار الحهحواتحف 

 الذكية وشبكات التواصل االجتماعي. 

وأبحححرز أن شحححبحححكحححات الحححتحححواصحححل 

االجتماعي التحي يسحتحعحمحلحهحا بحكحثحرة 

المهربون قد ساهمت فحي  االنحتحشحار 

الكبير لحهحذه الحظحاهحرة فحي الحجحزائحر 

خاصة عحبحر تحطحبحيحقحي لفحايحبحرل و 

لميسنجرل,  داعيا إلى سد الحطحريحق 

أمام الذين يستعملون صفحات الحواب 

لتحريض األشخاص عحلحى  محغحادرة 

بلدانهم بواسطة وسائل غير شحرعحيحة 

 و خطيرة.

02-10-9102 

9102، ماي  8العدد   

كشفت منظمة الحهحجحرة الحدولحيحة عحن 

مهاجرا سّريا جزائحريحا  979وصول 

إلى دولة الجبل األسود )مونتينيغرو( 

أكتوبر  4في جنوب أوروبا إلى غاية 

الجاري. وتحّولت دول الحبحلحقحان إلحى 

منفذ جديد للجزائريين الباححثحيحن عحن 

"الفردوس األوروبي"، وهو طحريحق 

أقل خطرا من ركوب البحر محبحاشحرة 

 إلى السواحل اإليطالية أو اإلسبانية.

حسحب اإلحصحائحيحات الحجحديحدة الحتحي 

نشرتها منظمة الهجرة الحدولحيحة، فحإن 

عححدد الححواصححلححيححن إلححى دولححة الححجححبححل 

محهحاجحر سحري  1419األسود يقدر بـ

في األشهر التسعة األولحى محن سحنحة 

. ويمثل عدد الجزائريحيحن محن 9108

بالمحائحة أي محا  8هؤالء المهاجرين، 

شخصا، وهحو عحدد لحم  979يساوي 

يكن مألوفا في هذه الدول التي كحانحت 

بححعححيححدة عححن "رادار" الححهححجححرة عححنححد 

 الجزائريين.

ويوجد الجزائريون، ضمن طيف من 

المهاجرين السحريحيحن الحعحرب الحذيحن 

اكتشفوا هذه الطريحق لحلحوصحول إلحى 

أوروبا بعد الحروب التحي شحبّحت فحي 

الشرق األوسط إثحر ثحورات الحربحيحع 

العربي. وفحي محقحدمحة الحمحهحاجحريحن، 

السوريون والعراقحيحون، إلحى جحانحب 

مواطني دول إسالمية مثل بحاكسحتحان 

وأفغانستان، يخوضون مسارا طويال 

وشاقا من أجل الحوصحول إلحى الحدول 

 األوروبية.

وبحسب مومن خحلحيحل األمحيحن الحعحام 

الححمححكححلححف بححالححهححجححرة فححي الححرابححطححة 

الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان، 

 فإن "طريق البلقان"  

 الجزائريون يبتدعون طريقا جديدا لـ"الحرقة"
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أصبح أححد الحمحمحرات الحهحامحة الحتحي 

يستخدمها "الححراقحة" الحجحزائحريحون. 

ويشححيححر إلححى أن مححهححاجححري الححدول 

المغاربية، ومنهم الجزائريون، نظحرا 

لسهحولحة الحححصحول عحلحى الحتحأشحيحرة 

التركية، أصبحوا يتخذون من تحركحيحا 

منطلقا لطريقهم، بحية يصلحون أوال 

إلى اليونان عبحر الحبحححر ثحم يحمحرون 

على دول أوروبحا الشحرقحيحة أو دول 

البلقان للوصول إلى الحوجحهحات الحتحي 

 يريدونها.

وأبرز خليل في تصريحح لـح"الحخحبحر" 

أن هنحاك الحكحثحيحر محن الحجحزائحريحيحن 

الموجودين حاليا بمراكز احتجاز فحي 

اليونان بعد أن تم إيقافهحم هحنحاك محنحذ 

أشهر، دون أن يحجحري اتصحال بحيحن 

سححلححطححات الححبححلححديححن حححول إمححكححانححيححة 

رجوعهم إلحى الحجحزائحر، خحاصحة أن 

الكثيرين عحبّحروا عحن رغحبحتحهحم فحي 

الححعححودة، بسححبححب ظححروف إقححامححتححهححم 

الطويلة. وأشار إلى أن  عحلحى الحرغحم 

من عدم تحلحقحي أخحبحار عحن محعحامحلحة 

قاسية لهؤالء المهاجرين في المراكحز 

اليونانية، إال أن بقاءهم لحمحدة طحويحلحة 

 تسبب لهم أضرارا نفسية بالغة.

وأضاف أن المشكل بالنسحبحة لحهحؤالء 

الجزائريين والحعحرب عحمحومحا الحذيحن 

يستعملون هذه الطرق البرية، هو في 

تشححديححد دول أوروبححا الشححرقححيححة مححن 

اإلجراءات األمحنحيحة عحلحى ححدودهحا، 

بسبب صعود تيارات يمينية متطحرفحة 

إلى حكومات هحذه الحدول، وبحالحتحالحي 

تححطححبححيححق سححيححاسححات شححديححدة الححعححداء 

للمهاجرين الذين أصبح يحتحم محنحعحهحم 

مححن الححمححرور عححبححر إنشححاء سححيححاجححات 

ححديححديححة واعححتححقحال مححن يححتححمحكححن مححن 

المرور إلعادت  إلى الوجهة التي جاء 

منها. ووفق األمحيحن الحعحام لحلحرابحطحة 

الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان، 

فإن أعداد الذاهبين عبر هذا الحطحريحق 

تناقصت أساسا بعد اتفاق تحركحيحا محع 

االتحاد األوروبي حول المهحاجحريحن، 

وهو ما جعل السلطات التركية تتعقب 

هؤالء المهاجرين وتحرفحض السحمحاح 

 لهم بالعبور إلى اليونان.

ويبقى هدف المهاجرين الجحزائحريحيحن 

من هذه المغامحرة هحو الحوصحول إمحا 

إلى فرنسا أو ألمحانحيحا. وكحان الحهحدف 

الرئيسي للمستشارة األلمانية أنحجحيحال 

مححيححركححل خححالل زيححارتححهححا األخححيححرة 

للجزائر، هو الحبحححة محع السحلحطحات 

 1811الححجححزائححريححة تححرحححيححل نحححححو 

جزائري مقيم في ألمانيا بطريقة غير 

شرعيحة رفضحت ألحمحانحيحا إعحطحاءهحم 

 اللجوء السياسي.

وقححد أعححطححت السححلححطححات الححجححزائححريححة 

مححوافححقححتححهححا السححتححعححادة "الحححححراقححة" 

الجزائريين المتواجحديحن فحي ألحمحانحيحا 

بشرط التأكد محن هحويحة الحمحرححلحيحن. 

وأوضح الوزير األول أحمد أويححيحى 

في الندوة الصحفية التي عحقحدهحا محع 

المستحشحارة األلحمحانحيحة، أن الحجحزائحر 

ترفض نقل مواطنيها من المهاجحريحن 

غير الشرعيين عبر طائرات خاصة، 

مشححيححرا إلححى أن رحححالت الححخححطححوط 

الجوية الجزائرية وخطوط لحوفحتحانحزا 

األلمانية بإمكانها تأمين نحقحلحهحم عحبحر 

رحالت عادية محع الحمحسحافحريحن بحعحد 

 التأكد من هوياتهم.

والالفت أن السلطات الجزائرية باتت 

محرجحة لحلحغحايحة محن عحودة ظحاهحرة 

الهجرة غير الشرعية، بعد أن كحانحت 

قد تراجعت في السنوات السابقحة إثحر 

تحسن الوضع المعيشي. وفي تحقحديحر 

عحدد مححن األححزاب السحيحاسححيحة، فححإن 

إتباع سياسات تحقحشحفحيحة بحعحد األزمحة 

المالية التي ضربت الجزائر منتصف 

، هححو الححمححتححسححبححب فححي عححودة 9104

قوارب الهجرة غير الشرعية لتنطلحق 

من مختلف الشواطئ الجزائرية نححو 

  إسبانيا وإيطاليا.

 9108-01-08محمد سيدمو 

 
 
 

 

العنصر النسوي صار يفكر 

 بقوة في الهجرة
 

كشفت دراسة ميدانية أعدهحا أسحاتحذة  

، على 9وباحثون من جامعة الجزائر 

عححيححنححة مححن شححبححاب الححعححاصححمححة حححول 

 موضوع الهجرة غير الشرعية،  

9102، ماي  8العدد   
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عححن أن أغححلححب الشححبححاب الحححححالححمححيححن 

بالوصول إلحى الضحفحة األخحرى محن 

 البحر، .

يححطححمحححححون فححي تححأمححيححن مسححتححقححبححلححهححم 

وتحسين وضعهم المادي والعيش فحي 

 محيط امن يضمن لهم كرامتهم.

وقال األستاذ في علم النفس بحجحامحعحة 

الححجححزائححر، عححبححد الححرحححمححن عححزيححزو، 

أمس، في مداخحلحة لح  خحالل محلحتحقحى 

وطححنححي نححظححمححتحح  وزارة الشححبححاب 

والرياضة حول ظاهرة الهجرة غحيحر 

الدراسة الميدانية التحي “ الشرعية، إن 

شاب من سكان الجزائحر  175شملت 

العاصمة، والذين تتحراوح أعحمحارهحم 

شحابحة،  018سنة بينهم  15و 95بين 

واعححتححمححدت عححلححى أسححلححوب الححمححقححابححلححة 

المباشرة، قد توصلت إلى االستحنحتحاج 

بأن أغلبهم أبدوا اسحتحعحدادا لحمحغحادرة 

الحعحنحصحر »، و” وطنهم نحو الحخحارج

النسوي أصبح هو اآلخحر يحفحكحر فحي 

 ”.الهجرة

الحتحححول “ وأرجع األستاذ السبب إلى 

االجتماعي الذي يطرأ على مجتمعحنحا 

وكذا اختالل سلم القيم، وأيضا شعور 

الشاب بالظلم وبعدم المساواة، والحتحي 

ال بد من إعادة الحنحظحر فحيحهحا لحجحعحل 

 ”.الشاب الجزائري يشعر بالفخر

من جهت ، سلحط األسحتحاذ بحالحمحدرسحة 

العليا لألساتذة، عحبحد الحقحادر تحومحي، 

الضوء على الصراع الحنحفحسحي الحذي 

يعاني من  شبابنحا بحيحن الحهحويحة الحتحي 

صنعها والهوية التي يحلم بها، والتحي 

هي في الحقيقة ليسحت سحوى تصحور 

نسج  خيال  عبر مشاهدة الفيديوهحات 

 ”.الميديا»والصور على الفايسبوك و

وتناول األستحاذ الحظحاهحرة أيضحا محن 

يصحعحب “ جانبها االجتمحاعحي قحائحال: 

علينا نزع فحكحرة الحهحجحرة محن شحاب 

يعيش المأساة وبحححاجحة إلحى وظحيحفحة 

أمحا عحن الحجحانحب ”.  وراتب شحهحري

الححتححاريححخححي والححجححغححرافححي فححيححرى أن 

البعض من الشباب يرون أن  ال بحد “ 

من استرجاع حقوقهم الضائعة بسبب 

المستعمر السابق، وما زاد الطينة بلة 

هو قرب الضفة األخرى محن الحبحححر 

نقحص “كما أشار إلى ”. على الجزائر

الوازع الديني وعحدم اقحتحنحاع الشحاب 

بالمكتسبات التي حققها في بلده، فيقحع 

 ”. ضحية ركوب رحالت الموت

 9102-10-96حسام حريشان 

 

 

 

 

 

قال إن الظاهرة ستكون 

أخطر مستقبال، محمد 

 :صايب موسات

جحزائحريحيحن محن الحبحلحدان  5يتم طرد 

 الحححتحححي هحححاجحححروا إلحححيحححهحححا يحححومحححيحححا

حذر المخحتحص فحي قضحايحا الحهحجحرة 

ومدير المحركحز الحوطحنحي لحالقحتحصحاد 

” كحريحاد“ التطبيقي من أجل التحنحمحيحة 

محمد صايب موسات، من تفاقم أزمة 

الححمححهححاجححريححن غححيححر الشححرعححيححيححن فححي 

الجزائر وفي العالم ككل في السنوات 

القادمة، وقال إن ما هحو ات اخحطحر، 

وعلى الدول جميعا الحعحمحل محعحا محن 

أجححل تححنححظححيححم الححهححجححرة، كححمححا دعححا 

المسؤولين في البالد إلى االسحتحثحمحار 

في سوق الشغل وخلق اتفاقيحات بحيحن 

الجزائر ومختلف الدول لالستفادة من 

الححيححد الححعححامححلححة األجححنححبححيححة مححن جححهححة، 

وحماية األدمغة الوطنية من الحهحجحرة 

بالمائة  51من جهة أخرى، كاشفا أن 

من ححامحلحي الشحهحادات فحي الحخحارج 

يححهححاجححرون، وهححو مححا يححكححبححد الححدولححة 

 خسححححححححححائححححححححححر كححححححححححبححححححححححيححححححححححرة.

وأوضححح مححوسحححات، أمحححس، خحححالل 

اسحححتحححضحححافحححتححح  بحححمحححنحححتحححدى جحححريحححدة 

، أن ظاهرة الهجرة غيحر ” لوكوريي“ 

الشححرعححيححة سححتححعححرف تححوسححعححا كححبححيححرا 

وخطيرا في العالم ككل في السحنحوات 

القادمة، وقال إن  وحسب إحصائيحات 

األمم المتحدة، فيوجد في العالحم أزيحد 

مليون مهاجر غير شرعي،  951من 

مليون الجئ، و قال أن الرقحم قحد  91

يكون أكثحر بحكحثحيحر نحظحرا لصحعحوبحة 

إحصاء هذه الفئة، و قال أن الحخحطحر 

يكمن في كيفية التعامل محع كحل هحذه 

األمواج الهائلة محن الحمحهحاجحريحن، و 

قال أن الهجرة اليوم أصبحت مشحكحل 

عالمي يتقاسم  الجميع، و يرى ان  ال 

بد على جميع الحدول الحعحمحل إليحجحاد 

 إجحححراءات لحححتحححنحححظحححيحححم الحححهحححجحححرة.

وبخصوص الجزائر قال البحاححة إن 

الجزائر تستحقحبحل محئحات اآلالف محن 

المهاجرين غير الشرعيين من الحدول 

اإلفحريحقحيححة، و فحي الحمحقحابححل يحهحاجححر 

الجزائريون نحو أوروبا و أمريكحا و 

غيرها باآلالف أيضا، سواء بالطحرق 

الشرعية و غير الشحرعحيحة، و أشحار 

ألحف جحزائحري هحاجحروا  05إلى أن 

 نحو اوروربا بطرق غير شرعية،

9102، ماي  8العدد   
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عحبحر الحبحححر، ”  الحرقحة“ و اعتبر أن 

هي نوع فقط من أنواع هحذه الحهحجحرة 

غير الشرعية، و أن هحنحاك الحمحئحات 

تهاجر عبر الجو و البحر، و قحال انح  

جزائريحيحن  5 -طرد-يتم يوميا ترحيل

على األقل يوميا إلى الجزائر انطالقا 

 محن الحبحلحدان الحتحي هحاجحروا إلحيحهحا .

ورغم هذا يقول المحتحححدث فحان عحدد 

الجزائريين الحراغحبحيحن فحي الحهحجحرة 

يزداد يوميا بعحد يحوم، و األسحوء أن 

من يرغبحون بحالحهحجحرة لحيحسحوا فحقحط 

البطالين بل هم من حاملي الشحهحادات 

ولديهم مناصب عمل ، حية قحال أن 

بالحمحائحة محن ححامحلحي الشحهحادات  51

 يحححححححححهحححححححححاجحححححححححرون الحححححححححبحححححححححالد.

أما بخصوص هحجحرة الحطحلحبحة فحقحال 

رئيس المركز أن الحجحزائحر تسحتحقحبحل 

االف الححطححلححبححة األجححانححب، كححمححا أنححهححا 

تصدر اآلالف من أبنائها للدراسة في 

محن  9من  0الخارج، و أشار إلى أن 

الطلبة يرغبون في الهحجحرة لحلحخحارج 

 85الستكمال الدراسة، وأوضحح أن 

بالمائة محن الحطحلحبحة األجحانحب الحذيحن 

درسوا في الجزائريون يعحودون إلحى 

وطنهم األم بعد اسحتحكحمحال الحدراسحة، 

بالمحائحة محن الحطحلحبحة  21في حين أن 

الححجححزائححريححيححن الححذيححن يححدرسححون فححي 

الححخححارج يححفححضححلححون الححبححقححاء فححي بححلححد 

الهجرة ولحيحس الحعحودة إلحى الحوطحن، 

وهو ما يكبد الجزائر خسارة نخبها و 

 االدمححغححة، ويححكححبححدهححا أمححوال كححبححيححرة.

من جحانحب اخحر، دعحا محوسحات إلحى 

تنظيم الهجرة ، و االستثمار في سوق 

الشحغحل، و قححال أن الحجححزائحر إذا مححا 

قدمت على إبرام اتفاقيات بينها و بين 

عدة دول في مجال التشغيل فستتمكحن 

مححن االسححتححفححادة مححن الححيححد الححعححامححلححة 

اإلفححريححقححيححة خصححوصححا فححي مححنححاطححق 

الجنوب، و بإمكانها توفيحر محنحاصحب 

شغل للجزائريين العاطلين عن العمل 

في الخارج بعقود عمل مححددة ححتحى 

 اضمن عدم هجرة أدمغتها. 

 9108-09-01رزيقة .خ 

 

 

” الهجرة الجماعية“

لألطباء الجزائريين .. 

عمادة األطباء ترفع الراية 

 الحمراء

عربي: رفحعحت عحمحادة  tsa -الجزائر

األطباء الجزائريين، الراية الحححمحراء 

في ظل تزايد معدالت هجرة األطبحاء 

األخصائيين نحو الخارج بشكل غحيحر 

مسبوق. وكشف رئيسها الحبحروفسحور 

محمد بحقحاط بحركحانحي، فحي تصحريحح 

 90لإلذاعة الوطنية، الحيحوم اإلثحنحيحن 

أالف طحلحب  4جانفي، عن تسحجحيحل 

هجرة ألطباء أخصائيين، تقربوا محن 

العمادة بغرض سحب شهحادة الحعحمحل 

التي تثبت ممارسحة الحمحعحنحي لحمحهحنحة 

الطب بالجزائر، باإلضافة إلى شهادة 

حسن السيرة التي تُبرئ الطبيحب محن 

أي قضية استدعت إحالت  على لحجحنحة 

 التأديب للعمادة.

إلححى جححانححب طححلححبححات الححراغححبححيححن فححي 

الححهححجححرة، أحصححت عححمححادة األطححبححاء 

ألحف طحبحيحب حا  05الجزائريين، حوالي 

ا في فرنسا، إستطحاع  أخصائيا  ممارس 

أالف مححنححهححم تسححويححة وضححعححيححتحح   5

اإلدارية، وذلي دون إحتسحاب أولحئحي 

الححمححتححواجححديححن فححي كححل مححن كححنححدا أو 

ألمانيا، وهي الوجهات الجديحدة الحتحي 

الحمحآزر ”  باتت تسحتحهحوي أصحححاب 

، بحححححسححب محححححمححد بححقححاط ” الححبححيححضححاء

 بركاني.

وعلي ، دعا المتحدث الحححكحومحة إلحى 

هحجحرة “ التححرك بحغحيحة ححل مشحكحل 

عححن طححريححق فححتححح أبححواب ”  األطححبححاء

الحوار معهم والتقرب منحهحم، محنحبحه حا 

إلحححى الحححظحححروف الصحححعحححبحححة الحححتحححي 

 يواجهونها أثناء تأدية مهامهم.

علينا أن نسحتحمحع إلحى هحاتح  الحفحئحة، “ 

ونحاول إزالة القيود الحتحي تحواجحهحهحا 

عن طريق حلول اسحتحعحجحالحيحة تحعحيحد 

للطبيب الجزائري مكانت  وتمنع  محن 

، يحححردف “ الحححوقحححوع فحححي الحححيحححأس 

 المتحدث.

وقبل عمادة األطحبحاء، ححذر االتحححاد 

الححعححام لححلححمححهححاجححريححن الححجححزائححريححيححن 

بححالححخححارج، مححن اسححتححمححرار نححزيححف 

، فححي ظححل ” األدمححغححة الححجححزائححريححة“ 

تقاعس الحكحومحة عحن إيحجحاد ححلحول 

مسحتحعحجحلحة لحالحسحتحفحادة محن خحبحرات 

ومؤهالت هذه الكفاءات فحي تحطحويحر 

االقتصاد الحوطحنحي واسحتحيحعحابحهحا فحي 

 سوق الشغل.

وكشف رئحيحس االتحححاد السحعحيحد بحن 

 tsa“رقية، في تصريحات سابقة لـح 

أن نصحححف مححلحححيححون محححن ”  عححربححي

الكفاءات الحجحزائحريحة، هحاجحرت إلحى 

سححنححة  91الححخححارج فححي غضححون الـحح 

بحالحمحائحة محنحهحا قحررت  21الماضية، 

ألحف  41االستقرار بفرنسحا، بحيحنحهحم 

أالف  01طبيب وجراح وأكثحر محن 

بحالحمحائحة  01طالب، بحاإلضحافحة إلحى 

مقسمون على كحل محن دول أمحريحكحا 

الشححمححالححيححة، كححنححدا وبححعححض الححدول 

األوروبية كإسبانيا، إيطالحيحا بحلحجحيحكحا 

 وألمانيا.

كما تأسف المتحدث، لغياب سحيحاسحيحة 

واضحة من طرف الدولة الجزائحريحة 

لالستثمار في الكحفحاءات الحعحلحمحيحة أو 

األكححاديححمححيححة بححالححرغححم مححن األرقححام 

ا إلححى أن  عححمححل “ الصححادمححة، مشححيححر 

التمثيليات الدبلوماسية بحات يحقحتحصحر 

على الحتحسحيحيحر االداري كحإسحتحخحراج 

جوازات السفر في دور يشب  إلى ححد 

 ”.بعيد دور البلديات

 9102-10-90إيمان عويمر 
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خبراء يؤكدون على ضرورة معالجة 

  إشكالية الهجرة في القارة

أكد المشاركحون فحي الحنحدوة الحدولحيحة 

للمنظمات األفريقية غير الححكحومحيحة، 

على ضرورة إيحجحاد ححلحول نحاجحعحة 

ودائمة ألزمة الهجرة التي تمثل أكبحر 

التحديات الحتحي تحواجح  إفحريحقحيحا فحي 

الحححوقحححت الحححراهحححن, كحححمحححا أوصحححى 

المشاركون, بالعمل على تقوية رابحط 

عالقات األخوة والصداقة والتضامحن 

بين جميع الحفحاعحلحيحن فحي الحمحجحتحمحع 

المدني وترقية الحوار بحيحن محخحتحلحف 

 الفاعلين للمساهمة في تطوير إفريقيا.

اخححتححتححمححت، أمححس، الححنححدوة الححدولححيححة 

للمنظمات األفريقية غير الحححكحومحيحة 

الححمححنححعححقححدة بححالححجححزائححر بححإصححدار عححدة 

توصيات لمواجهات التححديحات الحتحي 

تعرفها الحقحارة السحمحراء خحاصحة فحي 

مجاالت الهجرة والتنمية االقتصحاديحة 

وتحقيق االستقرار لشبحابحهحا. وحسحب 

رئحيحس الححمحؤتحمحر عحلحي سححاححل فححإن 

المشاركين دعوا إلى تطبيق األجحنحدة 

لححإلتحححححاد  9161األفححريححقححيححة لسححنححة 

األفريقي ودعم المشاريع المسيرة من 

قبل المجتمع الحمحدنحي والحححوار دون 

إقصححاء بححيححن الشححركححاء اإلفححريححقححيححيححن 

 وتحححححقححيححق الحححتححنححمححيححة الححمحححححلححيحححة.

من جانب  دعا الحخحبحيحر الحدولحي عحبحد 

المجيد قدي إلحى محراجحعحة محنحظحومحة 

التكوين وربط المديونية بحاإلسحتحثحمحار 

الحقيقي الذي يجني ثماره الحمحجحتحمحع 

وفي مقدمحتحهحم الشحبحاب، مضحيحفحا أن 

الححدول األفححريححقححيححة تحححححتححاج إلصححالح 

ضريبي عحمحيحق يحقحلحل محن الحتحهحرب 

ويعمل على إبقاء رؤوس األموال في 

الداخل. وبدوره جدد المكلف بالهجرة 

بوزارة الداخلية والجماعات المححلحيحة 

حسححان قححاسححيححمححي الححتححزام الححجححزائححر 

بالسماح للطلبحة األفحارقحة بحمحواصحلحة 

 دراساتهحم بحالحجحامحعحات الحجحزائحريحة.

ودعححا مححخححتححصححون وخححبححراء, إلححى 

ضرورة الحتحأسحيحس إلعحالم إفحريحقحي 

قوي وقادر عحلحى محواجحهحة وتحغحيحيحر 

الصححورة السححلححبححيححة الححتححي يححروج لححهححا 

اإلعالم الغربي عن القارة اإلفريقحيحة, 

وكسر هيمنت  على وسحائحل اإلعحالم, 

وحماية الهوية الثقافية اإلفريقية, بحمحا 

يححخححدم مصححلحححححة ومسححتححقححبححل قححارة 

وأرجححع األسححتححاذ مححاروك  افححريححقححيححا.

أسباب ضعف اإلعالم اإلفريقي, إلحى 

افتقاره لإلمكانيحات والحتحكحنحولحوجحيحا »

وعدم توفر هامش الحححريحة والحمحنحاخ 

المناسب الذي يساعده عحلحى تحطحويحر 

مشححددا عححلححى  ,«قححدراتحح  الححمححهححنححيححة

ضرورة توفير المناخ المحنحاسحب محن 

خححالل الححتححعححاون بححيححن جححمححيححع الححدول 

اإلفريقية لبناء إعالم قوي قادر عحلحى 

إزالة األفكار التي يتلقاها الرأي العحام 

نححمححوذج «الححدولححي حححول إفححريححقححيححا ك

وصياغة األخبار على نحححو  «للعنف

يخدم مصالح دول الحقحارة محن خحالل 

إنشاء وكاالت أنحبحاء محوححدة تحنحافحس 

نظيرتها الغربحيحة وتحروج لحلحثحقحافحات 

 والحضارات اإلفحريحقحيحة الحمحتحنحوعحة.

وانتهت األشغال التي استمرت ثحالثحة 

أيححام, بححالححتححأكححيححد عححلححى جححمححلححة مححن 

التوصحيحات, الحتحي تصحب فحي إطحار 

محاولة إيجاد حلحول نحاجحعحة ودائحمحة 

ألزمححة الححهححجححرة الححتححي تححمححثححل أكححبححر 

التحديات الحتحي تحواجح  إفحريحقحيحا فحي 

الوقت الراهن, أبرزها المشاركة فحي 

 (.9161تنفيذ برنام  أجندة )إفريقيحا 

كحمحا أوصحى الحمحشحاركحون, فحي هححذا 

السياق, بالحعحمحل عحلحى تحقحويحة رابحط 

عالقات األخوة والصداقة والتضامحن 

بين جميع الحفحاعحلحيحن فحي الحمحجحتحمحع 

المدني وترقية الحوار بحيحن محخحتحلحف 

الفاعلين للمساهمة في تطوير إفريقيا, 

مع ضرورة إشراك المجتمع الحمحدنحي 

في القرارات الحتحي تصحنحع مسحتحقحبحل 

 الحححححححححححححححححححححححححححححححححححححقحححححححححححححححححححححححححححححححححححححارة.

كما أشارت التوصيات إلحى ضحرورة 

إنشاء صندوق مالي لترقية محبحادرات 

التنمية الخاصة بحالحمحجحتحمحع الحمحدنحي 

اإلفححريححقححي, والححمححشححاركححة فححي إنشححاء 

الحظححروف السححيحاسححيححة واالجحتححمححاعححيححة 

لمحكحافحححة الحهحجحرة غحيحر الشحرعحيحة, 

وهجرة الحكحفحاءات ورؤوس األمحوال 

من خالل تشجيع االستثحمحار الحهحادف 

إلحى تححوفححيححر مححنححاصحب شححغححل لححفححائححدة 

 الشحححححححححبحححححححححاب والحححححححححنحححححححححسحححححححححاء.

ونظمت الحنحدوة الحتحي تحححمحل تحححت 

إشراك إفريقيحا فحي محواجحهحة »شعار 

أزمة الهجرة: الشراكة بين المحجحتحمحع 

المدني في القطاعين العحام والحخحاص 

من أجل المقاوالتية وتشغيل الشحبحاب 

واالبححتححكححار والححتححصححنححيححع الشححامححل 

مناصفة بحيحن الحبحرلحمحان  ,«والمستدام

اإلفريقي والمجتمع المدني والجمعحيحة 

الوطنحيحة لحلحتحبحادل محا بحيحن الشحبحاب, 

بالتعاون مع تنسيقية الطلبحة األفحارقحة 

المقيمين بالجزائر وجحمحعحيحة محبحادرة 

 .«9161أجندة »

 9108-00-90ق.و 

 

9102، ماي  8العدد   

 الجزائر لن تغلق جامعاتها أمام طلبة الدول اإلفريقية
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اعتبرهما ضروريان 

  لبناء اقتصاد قوي

الظروف الموضوعية 

غير متوفرة لتنظيم 

 4رئاسيات يوم 

 جويلية

عحححاد الحححوزيحححر األول 

األسبق أحمد بن بيتحور 

إلى الواجهة السياسية بقوة في األيام األخيرة فبعد تنشيحطح  

منتدى صحيفة الحوار وتقديمح  رؤيحتح  لحتحجحاوز االنسحداد 

الحاصل أطل مجددا ليشيد بالتحقيقات القضائحيحة الحجحاريحة 

حاليا لمكافححة الحفحسحاد والحرشحوة محعحتحبحرا إيحاهحا عحوامحل 

ضرورية في المرحلة الحالية داعيحا إلحى انحتحهحاج سحيحاسحة 

تقشف لبناء اقتصاد وطني قوي ومشيرا إلى أن الحظحروف 

  جويليحة. 4الموضوعية غير متوفرة لتنظيم رئاسيات يوم 

وخالل تنشيط  لمحاضرة نظمتها جمعية حصحن شحرشحال 

حول التسارع في التطور التكنولوجي الحالة االقحتحصحاديحة 

في الجزائر قال السيد بن بيتور تعليحقحا عحلحى سحؤال ححول 

المتابعات القضائية التي طالت عددا محن رجحال األعحمحال 

الجزائريين أن توقيفهم ومواجهة الرشوة ضحروري لحبحنحاء 

اقتصاد وطني قوي مضيفا أن  ال يمكن تطويحر االقحتحصحاد 

  دون محححححححححححححححححححححاربححححححححححة الححححححححححفححححححححححسححححححححححاد .

واسترسل أحمد بحن بحيحتحور يحقحول: يحجحب عحلحى السحلحطحة 

القضائية أن تفرض عحلحى رجحال األعحمحال الحذيحن يحثحبحت 

تورطهم في تهريحب األمحوال إلحى الحخحارج اسحتحرجحاعحهحا 

شخصيا مضيفا أن  ال تحتحوفحر أي سحلحطحة قضحائحيحة سحواء 

الجزائرية أو خارج الجحزائحر عحلحى صحالححيحات وسحلحطحة 

  اسحححححححتحححححححرجحححححححاع األمحححححححوال الحححححححمحححححححهحححححححربحححححححة .

وأضاف المحاضر أن القوانين الداخلية للبنوك األجنبية ال 

تسمح بسححب األمحوال محن الحححسحابحات الحبحنحكحيحة إال محن 

أصحابها وهي أغلبها حسابات إسمية ومن ثمة يتطلب محن 

السلطة القضائية إجبار المتورطيحن فحي تحهحريحب األمحوال 

  عحححححححححححلحححححححححححى اسحححححححححححتحححححححححححرجحححححححححححاعحححححححححححهحححححححححححا .

وبخصوص مدى تأثير الحراك الشحعحبحي عحلحى االقحتحصحاد 

الوطني والقدرة الشرائية على المدى القريب أكد السيد بحن 

بيتور بصفت  خحبحيحر اقحتحصحادي أن الحمحخحاوف محن سحوء 

التسيير و ليس الحراك الذي ينتظر محنح  أن يحفحتحح اآلفحاق 

  واسحححححعحححححة لحححححبحححححنحححححاء اقحححححتحححححصحححححاد وطحححححنحححححي .

وقال في هذا السياق أن الوضع الحالي يحتحطحلحب انحتحهحاج 

خطة تقشف ومستوى عالي من التسيير ترافقها ححمحالت 

تحسيسية لجعل الشعب ينخرط ويساهم في نجاح مرححلحة 

التقشف عحلحى اعحتحبحار أن الحمحؤشحرات ال تحبحعحة عحلحى 

  الححححححححححححححححححححححححححححححححححححححتححححححححححححححححححححححححححححححححححححححفحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححاؤل.

( 9111/أوت 22وتوقع وزير حكومة السابق )ديسمبحر 

مع تسجيل ندرة فحي  9190نسبة تضخم حادة خالل سنة 

السلع وتقلص مخزون العملة الصعبحة كحنحتحيحجحة ححتحمحيحة 

للحلول الظرفية التي أقدمت عليها الحكومات الحمحتحعحاقحبحة 

منذ تسجيل انهيار أسعار البترول أهمهحا الحتحمحويحل غحيحر 

  تححقححلححيححدي الححذي تححم اعححتححمححاده بسححبححب نححدرة الححتححمححويححل.

ووصف الوضع االقتصادي بـ الصعب وتتطلب تشخحيحص 

كل المسائل في جميع المجاالت واإلقدام على إجراء تغيير 

كل النظام والدخول في مرحلة انتقالية بحححكحومحة كحفحاءات 

ذات مستوى عالي في التسيير للخروج لبر األمان محبحرزا 

أن  ال يمكن االعتماد على فريق ححكحومحي كحان سحبحبحا فحي 

  الححححححححححححححححححححححححححححححفححححححححححححححححححححححححححححححشححححححححححححححححححححححححححححححل .

وفيما تعلق بإمكانية لعب دور لقيادة وتأطير الحححراك قحال 

أحمد بن بيتور أن  مستعد لمرافقة وتقديم اقتراحات وبدائل 

في محجحال اخحتحصحاصح  محن خحال اقحتحراح ورقحة طحريحق 

للخروج من األزمة نافيا أن يكون قد تلقى اتصحاالت غحيحر 

  رسحححححححمحححححححيحححححححة محححححححن أي جحححححححهحححححححة كحححححححانحححححححت.

وبعد أن اعتبر أن الظروف الحمحوضحوعحيحة غحيحر محتحوفحرة 

لتنظيم انتخابات رئاسية يوم الرابع جويلية الحقحادم وصحف 

من الدستور لوحدها بمثحابحة رئحاسحيحات  019تطبيق المادة 

  بححححدون عححححهححححدة خححححامسححححة لححححلححححرئححححيححححس السححححابححححق. 

دستوري محن خحالل -ودعا في هذا السياق إلى حل سياسي

محن الحدسحتحور وتحنحظحيحم  8و 7ضرورة تطبيق المحادتحيحن 

مرحلة انتقالية بمرافقة وضمان مؤسسة الحجحيحش الحوطحنحي 

الشعبي يحتحم محن خحاللحهحا الحتحححضحيحر الحجحيحد النحتحخحابحات 

  رئحححححححححححححححححححححححححححححاسحححححححححححححححححححححححححححححيحححححححححححححححححححححححححححححة. 

رئيس الححكحومحة الحمحسحتحقحيحل خحالل -وقال أحمد بن بيتور 

العهدة الرئاسية األولى للرئيس الحمحسحتحقحيحل عحبحد الحعحزيحز 

بوتفليقة بسبب رفض  لحتحمحريحر مشحاريحع قحوانحيحن بحأوامحر 

 -رئاسية دون المرور على الحكومة والبرلمان بحغحرفحتحيح  

بخصوص المؤسسة العسكريحة أنحهحا محطحالحبحة بـح محرافحقحة 

 المرحلة االنتقالية وال تعمل على تزكية مرشح على اخر .

 9102-12-92ف. زينب 

 

  بن بيتور يوصي بمكافحة الفساد والتقشف

9102، ماي  8العدد   
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اليوم الخمحيحس، أن اقحتحصحاد الحجحزائحر،  الجزائرية، لمالية

، ارتحفحاعحا محن 9108في المائة في  9.1عضو أوبي، نما 

في الحمحائحة فحي السحنحة السحابحقحة، وهحو محا يحقحل عحن  0.4

الحححححححتحححححححوقحححححححعحححححححات 

لححنححمححو   الحححححكححومححيححة

 أربعة في المائة.

وأضححافححت الححوزارة 

أن مححتححوسححط سححعححر 

محن  البالد صادرات

الححنححفححط بححلحح ، الححعححام 

 79.41الححمححاضححي، 

دوالرا لححلححبححرمححيححل، 

 59.70مححححقححححابححححل 

 .9107دوالرا فحي 

 

ورفححعححت الححجححزائححر 

اإلنححفححاق الحححححكححومححي 

فحي  04في المائة، بعد خفض بنسبة  95بنسبة  9108في 

فحي تحطحويحر  صعوبحات . وتواج  الجزائر9107المائة في 

قطاع النفط والغحاز، الحذي نحمحا أربحعحة فحي الحمحائحة الحعحام 

، وفحقحا 9107فحي الحمحائحة فحي  9.9الماضي، ارتفاعا من 

 لحححححححححححححححححبحححححححححححححححححيحححححححححححححححححانحححححححححححححححححات الحححححححححححححححححوزارة.

 

وفي السياق، أفادت وثيقة ححكحومحيحة ومسحؤول كحبحيحر فحي 

قطاع الطاقة بأن الجزائر ستواج  صحعحوبحات فحي اإلبحقحاء 

مليون قدم مكعبة سنحويحا فحي  51على صادرات الغاز عند 

 األمد المتوسط، ما لم تكبح تنامي االستهالك المحلي للغاز.

فحي الحمحائحة  4.7ومن المتوقع أن يرتفع االستهالك المحلي 

، وفحقحا 9198مليون قدم محكحعحبحة بحححلحول  67سنويا، إلى 

  لوثيقة من لجحنحة ضحبحط الحكحهحربحاء والحغحاز الحجحزائحريحة.

 

وقال عبد المؤمن ولد قحدور، الحرئحيحس الحتحنحفحيحذي لشحركحة 

سوناطراك الحكومة للطاقة "ال يمكننا االستمرار على هذا 

النحو. ارتفاع االستهالك المحححلحي يحعحرض قحدرتحنحا عحلحى 

 الوفاء بحالحتحزامحاتحنحا تحجحاه عحمحالئحنحا األجحانحب لحلحخحطحر".

 

ويؤكد مراقبون أن اإلعالن عن الوثحائحق يحأتحي فحي إطحار 

سعي المسؤولين لتحذير الرأي العام من أن الجزائر تحتاج 

إلى استغالل احتياطاتها من الغاز الصخري، وهحي ثحالحة 

 أكحححبحححر اححححتحححيحححاطحححيحححات عحححلحححى مسحححتحححوى الحححعحححالحححم.

 

وأجرى البلد المنت  للنفط والعضو في أوبي، محادثات محع 

شركات نفط أجنبية كبيرة بشأن استكشاف الغاز الصخري 

في جنوب الجحزائحر. وتحريحد سحونحاطحراك تسحريحع وتحيحرة 

 أعححححححمححححححال االسححححححتححححححكححححححشححححححاف هححححححذا الححححححعححححححام.

 

لكنها تحريحد ضحمحان عحدم محواجحهحة الشحركحات األجحنحبحيحة 

احتجاجات محلية مثل تلي التي أجبرت سونحاطحراك عحلحى 

إيقاف تجارب استكشافها للغاز الصخري محؤقحتحا بحالحقحرب 

 .9105من حقل عين صالح الغازي في 

وتدعم الجزائر أسعار الغاز والكهرباء في إطار منحظحومحة 

رفاه اجتماعي أوسع نحطحاقحا. ويحتحححدث الحمحسحؤولحون عحن 

إصالح ذلي الدعم، الذي يتضمن أسعار البحنحزيحن، لحكحنحهحم 

الحذي سحيحشحهحد انحتحخحابحات  9102أجلوا أي خطحوات فحي 

 رئاسية .

92-10-9102 

 

 ... دون التوقعات الحكومية9108نمو االقتصاد الجزائري خالل 

9102، ماي  8العدد   

  (Getty% )4الحكومة توقعت نمواً بحدود 
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ثقافة-ميديا  

أطلقت جمعيات وناشطون في البيئة، حمالت نظافة وطنية 

واسعة بالموازاة مع الحراك الشعبي، حية رفحعحوا شحعحار 

"تحب بالدك نظف بالدك"، وهو المسعى الذي انخرط في  

المئات من المواطنين، الذين تداولوا عبر وسائط التواصحل 

االجتماعي صور األحياء والمواقع وحتى الشواطحئ الحتحي 

خلصوها من القمامة، ولسان حالهم يقول ، إن التغيير يحبحدأ 

  مححححححن الححححححوسححححححط الححححححذي تححححححعححححححيححححححش فححححححيحححححح .

الحمالت القت إقبحاال واسحعحا محن طحرف محخحتحلحف فحئحات 

المجتمع، منذ انطالقها بداية شهر مارس الجاري ، قبل أن 

تتوسع إلى جميع واليات الوطن ، بحعحد أن بحدأت بحالحمحدن 

الكبرى كالعاصمة و عنابة ووهران و قسنحطحيحنحة ، ححيحة 

بادر المئات من الشباب إلى تنظيحم ححمحالت واسحعحة عحبحر 

وسائل التواصل االجحتحمحاعحي، والحتحي ححقحقحت نحتحائح  جحد 

 إيححححححححححححجححححححححححححابححححححححححححيححححححححححححة مححححححححححححيححححححححححححدانححححححححححححيححححححححححححا.

وبوالية عنابة، أخذت جمعية الحدراجحة الحخحضحراء، عحلحى 

عاتقها حشد الشباب وتحويل طاقتهم إلى نشاطات إيجابيحة، 

من خالل إطالقها لشعارات تحفيزية ووطنية في ان، فعلى 

سبيل المثال اختارت الجمعيحة محجحمحوعحة شحعحارات عحلحى 

"نموت كي يحيا الحوطحن يحححيحا لحمحن، إن لحم يحكحن   غرار

الوطن بنا نظيفا امنا فال عشنا وال عاش الوطحن"، لحتحكحون 

العشرات من المتطحوعحيحن محن محخحتحلحف   النتيجة مشاركة

الفئات، الذين عبروا بطريقتهم عن حبهم للوطن بحمحنحاسحبحة 

عيد النصر ، ححيحة اسحتحطحاعحوا جحمحع 

كححيححس مححن الححنححفححايححات  011أزيححد مححن 

  ونحححظحححفحححوا السحححاححححل الحححعحححنحححابحححي. 

ورفعت فئات أخرى شعار "بالدنا هحي 

دارنا الكبيرة"، "حب الوطن ليس بالشعارات" ححيحة قحال 

أنح  وبحالحمحوازاة   أحد الشباب الفاعلين فحي هحذه الحححمحلحة،

يقوم رفحقحة محجحمحوعحة محن   انطالق المسيرة الشعبية،  مع

أصدقائ  بحتحوزيحع محطحويحات وأكحيحاس بحالحسحتحيحكحيحة عحلحى 

لحثهم على التحححلحي بسحلحوك الحححفحاظ عحلحى   المتظاهرين،

البيئة ونحظحافحة الشحوراع، أمحا اخحرون فحقحد ذكحروا عحبحر 

صفحات التواصل االجتماعي ، أن هحذه الحمحبحادرات هحي 

رسائل رمزية للعالم أجمع، نبرز من خاللها أن الجزائحري 

ال يهتم فقط بنظافة وترتيب بحيحتح  فحقحط، بحل يحححمحي بحلحده 

ويحافن على جمال  وبيئت  فهو يشحعحر بحامحتحالكح  لحلحوطحن 

  ويحححححححححححححس بححححححمححححححسححححححؤولححححححيححححححتحححححح  اتححححححجححححححاهحححححح .

ولم تتوقف المبادرات ، على الحمالت الجماعية ، فقط بحل 

تعدتها إلى التحديات الحفحرديحة ، ولحعحل أحسحن محثحال هحي 

صورة ذلي التلميذ، الذي نشحر صحورة لحطحريحق محدرسحتح  

الذي كان يغرق في القاذورات قبل أن يحتحمحكحن فحي ظحرف 

وجيز من تنظيف ، وهو نفس حال العشحرات محن الشحبحاب، 

لحم تحتحطحلحب   الذين رسموا كل في مقامح  صحورا جحمحيحلحة،

بحسبهم مجهودات جحبحارة بحل تحطحلحبحت اسحتحدعحاء اإلرادة 

  والعزيمة في تحقيق األهداف.

  9102-13-92ل. ق  

أطلقها شباب بالموازاة مع الحراك الشعبي: حملة 

 "تحب بالدك نظف بالدك" تطهر شوارع الجزائر

9102، ماي  8العدد   
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في جو بهي  انضحم الحعحديحد محن سحكحان ححي سحوسحطحارة 

)الجزائر العاصمة(لفنانين تشكيليين من رسامحيحن  بالقصبة

ونحاتين تطّوعوا إلضفاء بعض األلوان عحلحى هحذا الحححي 

العتيق؛ في مبادرة جسدت روح اإليخاء والحتحضحامحن بحيحن 

 مختلف شرائح المجتمع.

قال بعض شباب ححي الحقحصحبحة الحذيحن سحاهحمحوا فحي هحذه 

نحن نفعل ما بوسعنحا لحتحقحديحم الحمحسحاعحدة لحمحن ”  المبادرة:

تطوعوا من أجل ترميم حيّنا، وهحي فحرصحة لحنحتحعحلحم محن 

وكحان الحنحححات عحبحد الحغحنحي ”.  خالل ما يطلبون منا فعحلح 

شحبححوح مححن بححيححن الححفححنححانححيححن الححذيحن أبححوا إال أن يشححاركححوا 

، الذي نقل جحزءا محن ورشحتح  ” الفن عمومي”  مبادرة  في

إلى ساحة سوسطارة؛ بغية إنجاز عمل فني هو األول محن 

نوع ، أثار فضول سكان الحي، ال سيما األطفال الذين نفد 

وتعمل محجحمحوعحة محن الحفحنحانحيحن   صبرهم لرؤية النتيجة.

وطلبة مدرسة الفنون الجميلة، على تنفيذ برنام  نشاطحات 

محاي بحهحذا الحححي  1 إلحى 0 ثقافية وجحواريحة يسحتحمحر محن

 العتيق، الذي يفتقر ألدنى المرافق الثقافية.

بحأححد األححيحاء  9107 وأُطلقت مبادرة الفن العمومي سحنحة

القصديرية بمدينة بجاية، لتنتشر بعدها في مدينة الحجحزائحر 

 وجيجل واألغواط وسكيكدة والبليدة.

وعرفت المبادرة حملة تنحظحيحف واسحعحة مسحت السحاححات 

والملعب الجواري. كما ساعدوا فحي ” السجيورات”  الثالث

دهن الجدران باللون األبيض، ليأتي بحعحدهحا الحفحنحان عحلحي 

 حفيان إلنجاز جداريات بمعية طلبة الفنون الجميلة.

ومحن بحيحن الحمحواضحيحع الحتحي تحنحاولحتحهحا األعحمحال الحفحنحيحة 

الهجرة غير )  ” الحرقة”  ظاهرة

الشرعية(، التي جّسدها الطلحبحة 

في قارب علي  محجحمحوعحة محن 

الشباب يحاولون عبور الحبحححر 

المتوسطي، علما أن العديد محن 

 شباب الحي ماتوا في البحر

 المبادرة استعادة للفضاء العام

العديحد محن األلحوان الحفحنحيحة األخحرى سحجحلحت حضحورهحا 

بالتظاهرة، على غرار الكتابحة والشحعحر والحرسحم وبحعحض 

الورشات الخاصة بتعليم الممارسات اإليكولوجية الححسحنحة 

وكيفية الحد من التبذير. وبهذا الخحصحوص قحالحت محنحسحقحة 

المبادرة في العاصمة كنحزة بحلحجحيحالبحي، إّن هحذا الحنحشحاط 

اسحتحعحادة الحفحضحاء الحعحمحومحي، ”  يهدف بالخصحوص، إلحى

، مبدية أملحهحا ” وإشراك المواطن، وجعل  مسؤوال عن حي 

هذه النشاطات في هحذا الحححي الحمحصحنحف فحي ” تستمر”  أن

التراث العالمي لحإلنسحانحيحة 

الححذي يححعححانححي اإلهححمححال. 

وأضافت السيدة بلحجحيحاللحي 

أّن المواطن فقد الحثحقحة فحي 

كل برام  إعادة الحتحرمحيحم، 

لححكححن مححن الححمححمححكححن جححدا 

يححتححكححفّححل، مححن جححانححبحح ، ”  أن

، ويحفحتحح ” بمحيط  المباشر

محن أجحل ”  المجال للفنانيحن

إعطاء لمسة ثقافية وتقحويحة 

 ”.الروابط االجتماعية

إن هذا المركز التحاريحخحي، 

تقول المتححدثحة، يحجحب أن 

يتم التكفل ب  بجدية؛ سحواء 

الحبحنحاء أو محن   من نحاححيحة

ناحية اإلنسان؛ بغية إعحادة 

بعة الروابط االجتحمحاعحيحة 

التي تالشت بفعل زوال أماكن الحلحقحاء، وغحيحاب الحمحرافحق 

االجتماعية والمحيط الذي يعرف حالة متقدمة من الحتحردي 

 في األوضاع.

ومن جهت ، لّخص السحيحد فحارس إيحديحر، وهحو أخصحائحي 

نفساني وقاص ومنشط ورشات رسم وكتابحة، لحّخحص فحي 

هحنحاك ”  هذه التظاهرة وضعية هذه األحياء العتيقة بالقحول:

، وهو ما تحعحكحسح  ” معاناة اجتماعية حقيقية وغياب لآلفاق

النصوص التي كتبها السكحان الحمحشحاركحون فحي الحورشحة، 

صحدمحة وشحعحور ”  بينحمحا تحعحبّحر رسحومحات األطحفحال عحن

أمام خطر انهيار المسكن في أّي لحظة بحالحنحظحر  ” بالالأمن

 إلى هشاشة البنايات وقدمها.

16-11-9102 

 

 حي القصبة

 متنفَّس فني ” الفن العمومي”مبادرة 

ثقافة-ميديا  

9102، ماي  8العدد   
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ذاكرة-تاريخ  

بورج  افتتحت سهرة أمس الخميس بدار الشوبواب لوموديونوة

فوعوالويوات موعورض يسولو   األمير عبد القادر بتيسمسيلت 

الضوء على كنوز المعلمواألثوري لوحوصون "توازا" توحوت 

 شعار "تازا" حصن إقليمي و موقع أثري". 

و يشمل هذا المعرض المنظم بمبادرة من مديريحة الحثحقحافحة 

في إطار إحياء شهر التراث عرض لحمحلحصحقحات و صحور 

فححححوتححححوغححححرافححححيححححة ألهححححم 

الححمححكححتححشححفححات الححتححي تححمححت 

بحصن تازا الذي شكل أححد 

قالع مقحاومحة األمحيحر عحبحد 

الحححقحححادر ضحححد الحححجحححيحححش 

اإلستعماري الفرنسي محنحهحا 

قحطحع نحقحديحة و مصحبحاحححان 

فخاريان و خزفيان صنعحت 

 01و  09فححي الححقححرنححيححن 

الميالدي إضافة إلى أسلححة 

تعود لحقبة محؤسحس الحدولحة 

 الجزائرية الحديثة.

كححمححا تححعححرض ضححمححن هححذه 

التظاهرة التحي تحدوم ثحالثحة 

أيام صور و نحتحائح  أعحمحال 

الترميم و الحفن لمجحمحوعحة 

من مكتشفات الحصن و التي جسدت من قبل طلبحة محعحهحد 

عحلحى  9108إلحى  9114محن  9اآلثار لجامعة الجحزائحر 

 غرار جرة عمالقة تعود لفترة األمير عبد القادر.

كما خصصت لوحات تشمل أهم الحمحعحلحومحات الحتحاريحخحيحة 

الخاصة بحصن تازا و كذا عمليات الحفريات التي تحجحسحد 

كل سنة بهذا الموقع األثري تحححت إشحراف أسحتحاذ اآلثحار 

عز الدين بويحياوي رفقة مجموعة من  9بجامعة الجزائر 

 الطلبة.

و يتيح هذا المعرض للجمهور أيضا فرصة اإلطالع علحى 

أهم الكتب التي تناولت تاريخ حصن األمحيحر عحبحد الحقحادر 

مححنححهححا "الححمححرشححد األنححيححس إلححى تححاريححخ و اثححار عححاصححمححة 

الونشريس" لحلحمحخحتحص فحي عحلحم 

اآلثار الدكتور دحدوح عبد الحقحادر 

و "مختصر تاريخ تيسمسيلت محن 

 خالل المواقع األثرية".

و يذكر أن مديرية الثقافحة أطحلحقحت 

بالتنسيق مع دار الحثحقحافحة "محولحود قحاسحم نحايحت بحلحقحاسحم" 

لتيسمسيلت برنامجا ثريا إحياء لشهر الحتحراث الحذي يحأتحي 

هذه السنة تحت شعار "الحماية األمنية للممتلكات الثقافية" 

حية يشحمحل كحذلحي إقحامحة محعحارض لحلحتحراث الحمحادي و 

الالمادي للوالية و زيارات إلى المحعحالحم األثحريحة لحلحواليحة 

 لفائدة المنخرطين بورشات دار الثقافة لتيسمسيلت.

كما يتضمن حفالت موسيقية فحي الحطحابحعحيحن األنحدلسحي و 

البدوي إضافة إلى تقديم مدائح و أناشيد دينحيحة محن طحرف 

فرق محلية و قراءات شعرية في الحقحصحيحدة الحمحلحححونحة و 

تنشيط المحيط باستعراضات فحلحكحلحوريحة لحجحمحعحيحة "أوالد 

 سيدي الهواري" لبلدية تيسمسيلت.

02-11-9102 

افتتاح معرض حول المعلم األثري لحصن "تازا" ببلدية 

 برج األمير عبد القادر بتيسمسيلت 

9102، ماي  8العدد   
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توجد محطات النقوش الصخرية المنتشرة بحإقحلحيحم تحاغحيحت 

بوالية بشار والتي تمثحل تحراثحا ثحقحافحيحا محاديحا فحي محرمحى 

الخطر، بسبب تأخر تنفيذ مشحروع محخحطحط ححمحايحة تحلحي 

المواقع التي تكتسي أهمية كبحيحرة فحي تحاريحخ الحبحشحريحة ، 

 حسب ما ذكر مسؤولو قطاع الثقافة.

محن  9106والزال تنفيذ المخطط الذي صودق علحيح  فحي 

طرف مديرية الثقافة والمجحلحس الشحعحبحي الحوالئحي والحذي 

يشمل المحطات الثالث للنقوش الصخرية بتاغيت بكل من 

الزاوية التحتانية ومحطتان بكل من برابي و حاسي لحعحوج 

كلحم جحنحوب بشحار(، محرهحون  27التابعتين لبلدية تاغيت )

بتوفير القروض من طرف وزارة المالية لتمويل األشحغحال 

المدرجة ضمن مخطط حماية هذه المواقع األثحريحة ، كحمحا 

 أوضح، مدير القطاع.

هذا المخطط الذي كان موضوع نحقحاش واسحع محن طحرف 

أعضاء المجلس الشعبي الحوالئحي و الحذي تحطحلحب إعحداده 

مالييحن دج يحتحضحمحن كحذلحي تحهحيحئحة  01تمويال قطاعيا بـ 

 91الطريق المؤدي إلى تلي المواقع األثرية علحى مسحافحة 

كلم ، إلى جانب إنشاء مركز للتوجيح  واإلعحالم ححول فحن 

النقوش الصخرية ، مثلما شرح السيد عبد القادر جنايحححي. 

كما يحتحضحمحن أيضحا 

استحداث متحف لمحا 

قبل التاريخ بتحاغحيحت 

، بحححهحححدف ضحححمحححان 

غرس ثحقحافحة فحاعحلحة 

لدى الجمهور حول أهمية الحفاظ على الحتحراث الحمحادي ، 

إضافة إلى تعزيز الحححراسحة بحهحذه الحمحواقحع الحتحي تحركحت 

 عرضة للعوامل الطبيعية و أعمال التخريب.

وتم استكمال الملحفحات الحثحقحافحيحة و اإلداريحة و الحدراسحات 

، وصحودق   9106التقنية الخاصة بهذا المخطط في يونيو 

عليها من قبل المجلس الشحعحبحي الحوالئحي ، ورفحعحت إلحى 

الحححوزارة الححححوصححححيححححة 

لغرض الموافقة عليهحا 

مححن قححبححل الححهححيححئححات 

الوطنية و نشحرهحا فحي 

الححجححريححدة الححرسححمححيححة ، 

يضيف السيد جنايحي. 

وعحححلحححى الحححرغحححم محححن 

الححقححيححمححة الححتححاريححخححيححة 

الكبيرة التي تكحتحسحيحهحا 

تلحي الحمحححطحات ، إال 

أنححهححا ظححلححت مححعححرضححة 

لسلحوكحات وتصحرفحات 

تهدد رسوماتها ، ومحن 

بينها استعمال الحطحالء 

و الكتابة عحلحيحهحا ، أو 

أعمال التخريحب الحتحي 

يرتكبها بعض األشخاص الغير واعين بأهميتها التاريخحيحة 

 ، مثلما ذكر مدير قطاع الثقافة.

وتتضمن تلي المحطات المنتشرة عبر منطقة محمية تحمحتحد 

هكتار ، وتقع على مسافحة غحيحر بحعحيحدة  511على مساحة 

عن تاغيت سلسلة من النقوش الصخريحة الحتحي تحعحود إلحى 

عهود ما قبل التاريخ من العصر الحجري الحدية ، ومحن 

بيحنحهحا رسحومحات تحروي جحوانحب محن الحتحواجحد الحبحشحري 

بالمنطقة، وأخرى لعديد أنواع الحيوانات البرية التي كانت 

تعيش بها، سيما منها الضباء والفيلة و النعامات و الغزالن 

 و الجمال و الزرافات.

98-12-9102 

 

 بسبب تأخر تنفيذ مشروع حماية النقوش الصخرية بتاغيت

 تراث بشري عريق عرضة للخطر 

ذاكرة-تاريخ  

9102، ماي  8العدد   
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صالحيات رئيس الدولة التي سيتوالها  9106حدد دستور 

يحومحا يحتحم خحاللحهحا  21لمدة ال  السيد عبد القادر بن صالح

 تنظيم انتخابات رئاسية.

من الدستور صالحيات رئيس الحدولحة،  014وتحدد المادة 

حية تؤكد على استمرار الحكومة الحقحائحمحة إبحان اسحتحقحالحة 

رئيس الجمهورية، إذ "ال يمكن أن تقحال أو تحعحدل" وذلحي 

حتى يشرع رئيس الجحمحهحوريحة الحمحنحتحخحب فحي محمحارسحة 

 مهام .

وخالل هات  الفترة، ال يحمحكحن تحطحبحيحق عحدد محن األححكحام 

الححخححاصححة بححالسححلححطححات والصححالحححيححات الححمححخححولححة لححرئححيححس 

الجمهورية والمتعلقة ب"حق إصدار العفو وحق تخحفحيحض 

العقوبات او استبدالها واستشارة الشعب في كل قضية ذات 

أهمية وطنية عن طريق االستفتاء"، المنصوص عليها فحي 

 من الدستور. 20من المادة  8و  7الفقرتين 

كما تشمل هذه األحكام غير قابلة للتطبيق، تعيحيحن أعضحاء 

( والتشريع بأوامر في مسائحل عحاجحلحة 21الحكومة )المادة 

في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خحالل الحعحطحل 

( وححل 049البرلمانية بعد رأي محجحلحس الحدولحة )الحمحادة 

المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قحبحل 

(، والمبادرة بالتعديل الدستوري )المادة 047أوانها )المادة 

918.) 

كما ال يحمحكحن أيضحا 

خححالل هححذه الححفححتححرة 

إصحححدار الحححقحححانحححون 

المتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرض  على 

االستفتاء الشعبي متى أحرز ثالثة أرباع أصوات أعضحاء 

غرفتحي الحبحرلحمحان، إذا ارتحأى الحمحجحلحس الحدسحتحوري أن 

مشروع أي تعديل دستوري ال يمس البتة بالمبادئ الحعحامحة 

التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق اإلنسان والحمحواطحن 

وحرياتهما وال يمس أيضا بالتوازنات األساسية للسحلحطحات 

( وتحلحقحي اقحتحراح  901والمؤسسات الدستحوريحة )الحمحادة 

تعديل الدستور من طرف ثالثة أرباع غرفتحي الحبحرلحمحان، 

والذي يمكن  عرض  على استحفحتحاء شحعحبحي ويصحدره فحي 

       (.900حالة الموافقة علي  )المادة 

باإلضافة إلى ما سبق ذكره محن أححكحام، ال يحمحكحن كحذلحي 

إال --خالل هاتح  الحفحتحرة 

بموافقة البرلمان المنعحقحد 

بغرفتي  المجتمعحيحن محعحا 

بعد اسحتحشحارة الحمحجحلحس 

الححدسححتححوري والححمححجححلححس 

إقححرار  --األعححلححى لححألمححن

حححححالححححة الححححطححححوارئ أو 

الحححححصححار لححمححدة مححعححيححنححة 

واتححخححاذ كححل الححتححدابححيححر 

الحححالزمحححة السحححتحححتحححبحححاب 

( 015الححوضححع )الححمححادة 

وإقرار الحالة االستثنائيحة 

إذا كححانححت الحبححالد مححهححددة 

بخحطحر داهحم يحوشحي أن 

يصيب مؤسساتها الدستورية او استقاللها أو سالمة ترابهحا 

( وإقرار التعبئة العامة فحي محجحلحس الحوزراء 017)المادة 

( وإعالن حالة الحرب إذا وقع عحدوان فحعحلحي 018)المادة 

( والتوقحيحع عحلحى 012على البالد أو يوشي أن يقع )المادة 

 (.000اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم )المادة 

وكان البرلمان المجتمع بغرفتي  )مجلس األمحة والحمحجحلحس 

الشعبي الوطني( اليوم الثالثاء قد عين رئيس مجلس األمحة 

يحومحا  21عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة أقصاهحا 

 من الدستور. 019طبقا ألحكام المادة 

12-12-9102 

 صالحيات رئيس الدولة كما حددها الدستور

 القانون

9102، ماي  8العدد   



18 

 مجالت كتب

تعتبر األسرة نواة المجتمع األولى في خلق األدوار االجتماعية والثقافية 

 في ظل المسائل الهامة التي تعيشها و يرتبط هذا األداء بوعي األسرة... 

 االتصال األسري

 ومتغيرات المجتمع المعلوماتي

 محمد شعبان بعلي

 شركة األكادميون للنشر والتوزيع

 خوخة

 ديوان شعري

 قوناني خيرة

 منشورات األلفية الثالثة

امرأة تكتب القصص.. تؤدي مهامها على أحسن حال، تؤلف األحجيات 

 وتخلق الشخصيات، تعلق المفاتيح على كل األبواب...

La nouvelle revue de presse  

Avril 2019, n° 46 

Je chante, je danse, donc je 

suis…algérien! 

 ”بابيشا“فيلم 

 للمخرجة الجزائرية مونيا بيدور 

9102، ماي  8العدد   

 فيلم

، الذي شاركت ب  الجزائر، في أكبر ”بابيشا“ويتحدث فيلم 

، تتبع ”نجمة“تظاهرة سينمائية في العالم، عن فتاة شابة، إسمها 

  أحالمها لتصبح مصممة أزياء.


