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الملف
من األزمة الصحية إلى أزمة الحياة
اليومية
 مهنيو الصحة غزوا سوق التمثالت وتجاوزوا نجومالكرة والسياسة ،عبد الحق حميشخ ،ب  ،ص5-4.
 فيروس كورونا  :هبة تضامنية واسعة للتخفيف منتداعيات الوباء ،وكالة األنباء الجزائرية ،ص6.
 العمل عن بعد  ..الخيار الصعب ألرباب العمل ،محمدالفاتح عثماني ،ص7.

اإلقتصاد
 محللون يقرأون لـ"عربي "10أثر كورونا على اقتصادالجزائر ،محمد سالم ،ص00.
 لجنة يقظة اقتصادية لمواجهة تداعيات األزمة ،فضيلةبودريش  ،ص01.
القانون
 أهم ماجاء به في مسودة الدستور الجديد ،ف .ن ،ص01. قانون المالية التكميلي  1111باألرقام ،واج/س.أ،ص04.

تاريخ-ذاكرة
 الجزائريون يواجهون كورونا بـ"الطرائف والسخرية" - ،عام التيفيس..من ذاكرة األوبئة التي قتلت الجزائريين،بوبكر بلقاسم ،ص05.
حسام الدين إسالم ،ص8.
ّ
 أربعة أوبئة فتاكة ضربت الجزائر ...هذه قصتها،أصوات مغاربية ،ص06.
 اإلعالم في زمن الوباء ..كورونا ليست أزمة صحّيةفقط ،عمار لشموت ،ص9 .
 الخبير كمال خفاش :تجربة الوباء تحتم التعجيل بتفعيلالتجارة اإللكترونية  ،فضيلة بودريش  ،ص01.
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فرقة مجلة مختارات الصحف تتمنى لكم كل الصحة والعافية
وااللتزام باإلجراءات الوقائية لتفادي أعراض الجائحة

شارك في هذا العدد

عواب عمر ،بلقاسم سفيان ،عرزور رضوان ،صحرى سارة ،بلعيدي عائشة فايزة ،بن أوسعد يسين
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من األزمة الصحية إلى أزمة الحياة
اليومية

كيف لإلنسانية أن تضع بين يديها ما يقوم بإبادتها ؟ حتى مفففهفوم الفقفريفة الصفغفيفرة الفمفنفبفثفق مفن
أحضان العولمة فجر ما لم يكن في الحسبان .أول إصابة كانت في مدينفة صفيفنفيفة ”ووهفان“ ،لفم يفنفزل
عليها شهر حتى انتشرت في أقطاب العالم .هل هي لعنة اإلنسانية على نفسها أو رد من األرض على مفا
فعله اإلنسان بها؟
مرض شبيه بالزكام أخطر من السيدا وضع البشرية تفحفت رحفمفة ففيفروس مفجفهفري ع يفر

بفالفعفيفن

المجردة ،خلف أزمة صحية عالمية مست كل ميادين الحياة اليومفيفة اعقفتفصفاديفة ،اعجفتفمفاعفيفة وحفتفى
السياسية .حتى الدول العظمى المتباهية في أغلب األحيان بتقدمها في المجال الفتفكفنفولفوجفي والفطفبفي لفم
تفلت من جائحة الكورونا.

ففي عددنا هذا المخصص لوباء الكورونا أو ما يسمى باعسم العلمي ”كوفيد  09الفمفسفتفجفد“ نفحفاول أن
نتطرق إلى بعض آثار هذا الوباء على المواطن الجزائري .من الحجر الصحي إلى التباعد اإلجفتفمفاعفي،
وكل ما رافقه من مخلفات خاصة في مجال العمل الذي يعتبر المصدر األول واألساسي لفكفسفب الفقفوت.
وكيف يتعامل المواطن الجزائري مع هذه األزمة ناهيك عن اإلعالم الرسمي والغير الرسمي.

عواب عمر
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ملف

الدكتور جياللي المستاري مدير مركز «كراسك »بوهران :مهنيو
الصحة غزوا سوق التمثالت وتجاوزوا نجوم الكرة والسياسة
طففبففيففعففة كففراسففك أنففثففروبففولففوجففيففا
إجففتففمففاعففيففة ،هففل سففبففق وأن أنففجففز
الباحثون أعماع عفن األوبفئفة ،وهفل
أخذت السلطات المعنية النتائج بعيفن
اإلعتبار ؟ ومع «كفوففيفد  ،»09هفل
ننتظر مشاريع بفحفع عفن تفاثفيفرات

الوباء اجتماعيا ونفففسفيفا وعفلفى كفل
الفففمفففحفففيفففط؟ ومفففاذا عفففن الفففر
استشرافية للباحثين في هفذا اإلطفار؟
في الفبفدايفة أكشفف لفكفم وهفذا سفبفق
لففجففريففدة الففنففصففر أنففنففا سففنففعففلففن
قريبا عفبفر مفوقفع الفكفراسفك ،عفن
دعوة لالستكتاب موجهة للباحثين في
العلوم اعجتماعية واإلنسانية وعفلفوم
الصحة والمختصّين في األوبئة ،مفن
أجل تحضير أوراق بحثية يت ّم انفتفقفاء
أجودها تمهيدا لفعفقفد ورشفة وطفنفيفة
خالل األشهر القليلفة الفقفادمفة ،حفول
«معيش الجزائريين في فترة جفائفحفة
كورونا وآثاره المستقبلية…»
باإلضافة لهذا يهتم باحثفون آخفرون
بوضع تقارير و خفالفصفات بفحفثفيفة
حففول ذاكففرة وتففاريففخ األوبففئففة فففي
الففجففزائففر والففعففالففم ،وكففذا سففرديففات
الوباء في المتخيّل الشعبي و الفحفكفي
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الروائي أو ما يمكن أن نطفلفق عفلفيفه
تسمية أنثروبولفوجفيفا الفوبفاء مفقفابفل
أنثفروبفولفوجفيفا الشفففاء ،ولفديفنفا ففي
الحكايات واألمثال واألغاني الشعبيفة
ون ْ
َظ ِم شعراء الملحون ومخفطفوطفات
المؤرخين والفقهاء والمتص ّوفة ،مادة
دسففمففة لففدراسففة
ذاكرة األوبئة و
سردياتها…
مفففففففا هفففففففي
قففراءتففكففم لففمففا
جر ويفجفري
مفففن تفففحفففوعت
مجتفمفعفيفة مفنفذ
بففدايففة الففوبففاء،
وما ذا تتوقعون
بففعففد انففجففالئففه؟
أو ّد بففففففدايففففففة
التذكفيفر ّ
أن مفا
ساق ّدمفه مفجفرّد
آراء مفواطفن ع تفرتفقفي إلفى درجفة
المالحظات والفرضيات التي يفمفكفن
أن يؤسّس عليها قول أكاديفمفي ،ذلفك
أننا لم ننجز بعد الدراسات الفمفيفدانفيفة
الكافية وع نملك الفتفراكفم الفمفطفلفوب
على مستو القراءات والفمفقفارنفات،
ويففمففكففن أن أخففتففصففر مففالحففظففاتففي
الشخصية األولية للمعيش اليومي في
زمن كوففيفد 09 -ففي بفعفض الفنفقفاط
:
أهففففففففففففففففففمففففففففففففففففففهففففففففففففففففففا
 - 0الهامش أولوية البحفع انن:
عندما نتابع جميفعفا آثفار اإلجفراءات
الوقائية مفن حفجفر صفحفي وتفبفاعفد
اجتماعي وما نتج عفنفهفا مفن تفوقفف
لج ّل النشاطات اعقتصادية ،نفجفد أن
الففمففسففتفففففيففديففن كففانففوا أولففئففك الففذيففن
يففتففمففتففعففون بففالففحففمففايففة اعجففتففمففاعففيففة
وأكثرهم يشتغلون في القطفاع الفعفام،
ورغم كل ما نالحظفه مفن إجفراءات
لتعزيز التضامن المجفتفمفعفي ،إع أن

كثيرا من فئات المجتمع تعيش معانفاة
استثنائية لم تحسب لها حسابا ،ويبفدو
أنّنا أمام عفنفصفريفن مفتفالزمفيفن ففي
تحليل معيش الجزائفريفيفن ففي زمفن
الكورونا وهما :ففعفالفيفة الفمفنفظفومفة
الصحية ومسالة اإلنصفاف ،وإذا مفا
كانت هناك أولفويفة مفا لفلفبفحفع ففي
العلوم اعجتماعية واإلنسانية في هفذه
الفترة الصعبة ،فإنها اعشتغفال عفلفى
هففذه الفففففئففات الففتففي تففعففيففش ففرفففا
اسففففففففففففتففففففففففففثففففففففففففنففففففففففففائففففففففففففيففففففففففففا.
ومن المهم ،نظريا وعمليا ،اعهفتفمفام
بدراسفة الفالمفرئفيفيفن اجفتفمفاعفيفا أو
فاقدي -الوجه ،Les sans-visges
بتعبير بيتلر (Judith Butler).وقد
بادر أحد زمالئنا الباحفثفيفن ففي عفلفم
اعجتماع بتونفس «مفاهفر حفنفيفن »،
ولو بشكل مستعفجفل قفلفيفال ،بفإنفجفاز
دراسة ميدانية كيفية قدمت معفطفيفات
أولية وفرضيات ذات أهمية جفمفعفهفا
فففي كففتففاب نشففره قففبففل أيففام سففمففاه:
سففوسففيففولففوجففيففا الففهففامففش فففي زمففن
الفففففففففففففففكفففففففففففففففورونفففففففففففففففا.
- 1تغيّر «مخيف »إليقاع الحفيفاة
اليومية  :عفنفدمفا نفعفود إلفى دععت
الكلمات الفمفسفتفخفدمفة ففي الفخفطفاب
الطفبفي واإلعفالمفي والسفيفاسفي مفن
مففثففل :الففحففجففر الصففحففي والففتففبففاعففد
اعجتماعي ،سفنفقفف عفنفد آثفارهفا و
تمثالتها الفمفخفيفففة عفنفد الفنفاس مفمفا
انعكس على الممارسفات والفعفالقفات
اعجففتففمففاعففيففة ،رغففم مففا يففبففدو مففن
اعتيادها عند بعضهم ،لكن أصفبفحفنفا
مع «الحفجفر «أمفام قفواعفد جفديفدة
للحياة اليومية فيها ما هو مصفر بفه 4
وفيها ما هو مضمر ،فال خفروج وع
مصافحة وع زيفارات عفائفلفيفة وع
حضور ففي األففرا واألقفرا  ،مفع
شكل جديد لألجساد ينقّب فيها الفوجفه
وتخفى اليدان عند الفرجفال والفنفسفاء
على ح ّد سواء،

نففاهففيففك عففن رمففزيففة وداع ضففحففايففا
الكورونا حيع ع جنازة معهفودة وع
مففواسففاة فففي أيففام مففعففدودة .وجففديففد
الزمن اإلعالمي المحلي على األقفل،
هو رمزية وقداسة الساعفة الفخفامسفة
مساء ،من حيع كونها لحظة الفتفقفاط
خفففبفففر «الفففمفففرض ،والفففمفففوت ،
والشفاء» ،ومن أراد أن يحافظ علفى
إيقاع حياته المعتاد ،أصبح ففي زمفن
الكورونا «منفلتا»« ،مختلفا» ،وربما
«مجرما ع يحترم العفرف والفقفانفون
الففجففديففد وحففيففاة انخففريففن «« ،
فالمنفلفتفون »الفذيفن نفالحفقفهفم الفيفوم
هم «العاديون »باألمس.
- 1مهنفيفو الصفحفة ،أبفطفال ونفجفوم
جدد  :أفرزت جائحة كورونا فاعليفن
جدد  ،كانت لهم مكانتهم في المخفيفال
اعجتماعي و تمثالت الناس لمهنتهم،
لكنها تجددت وتعفالفت مفرتفبفتفهفا ففي
هرمية التمفثفالت اعجفتفمفاعفيفة ،لفقفد
أصبحنا نقرأ ونسمع كلمات من مفثفل
«الجيش األبيض»« ،الفمفجفاهفديفن»،
«أصففحففاب الصفففففوف األمففامففيففة »
وغيرها ،وأصبحت تقدم لهم التحايفا،
وترفع لهم القبعات ،ويوعدون بالمنح
واعمتيازات الفمفالفيفة واعجفتفمفاعفيفة
اننية منها والمستقبلية ،وعلى الرغفم
من تعسّر إيجاد لقفا لفلفوبفاء إع أنفه
أصبحت للباحثين في عفلفوم الصفحفة
ومن حام حول حفمفاهفم مفن تفقفنفيفيفن
ومهندسين ،مفكفانفة «الفنفجفوم» ،لفقفد
غزا مهنيو الصحة سوق الفتفمفثفالت،
وتجاوزوا أبطفاع ونفجفومفا سفابفقفيفن
سففيففطففروا عففلففى السففوق ردحففا مففن
الزمن (كالسوق الرياضيفة ،والفففنفيفة
والسيفاسفيفة واإلعفالمفيفة  ، ... ،بفل
تماهوا مع أبطال الفذاكفرة الفوطفنفيفة.
 - 4تراتبية المعفرففة ففي زمفن
الفففكفففورونفففا :قفففد يفففتفففبفففادر لفففدارس
األنففثففروبففولففوجففيففا الففديففنففيففة وتففاريففخ
األديان أن زمن المرض والموت هو
زمن «انبثاق المق ّدس» ،وع خفطفاب
ّ
لفكفن رغفم مفا
يفعفلفو ففوق خفطفابفه،
نالحظه من تزايد حضور الديني ففي
خطابات الناس وبعض ممفارسفاتفهفم،
يبدو أن زمن «كفوففيفد» 09 -يفحفيفل
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إلى تراتبية مفخفتفلفففة عفلفى مسفتفو
المعرفة ،فالمعرفة الطبية الفيفوم هفي
الففمففحف ّدد لففلففمففعففارف األخففر سففواء
كانت تقنية أو اقتصادية أو اجتماعيفة
أو دينية ،فالطبيب هو الفذي «يفقفول
أوع »ثم تلفيفه «األقفوال األخفر ».
سؤال التجربة :هفل نفعفيفش5
تجفربفة إنسفانفيفة جفمفاعفيفة مفخفتفلفففة
؟ يبدو لي أننا نعيش تجربة مخفتفلفففة
ومشففتففركففة فففي انن نفففففسففه ،فففنففحففن
بواسطة «الحجر »نشعر أننا نفحفمفي
أنفففففسففنففا ونففحففمففي انخففريففن ،وأنففنففا
«نسجن »أنففسفنفا طفوعفا أو كفرهفا،
على أمل أن نتحرر جميعا مفن سفقفم
مخفي جاثم على ر وسنا ،بدا لي من
خالل بعض الخفطفابفات ففي وسفائفل
الففتففواصففل اعجففتففمففاعففي أن هففنففاك
إحساسا بدرجات متفاوتة ،بالمشتفرك
اإلنسفانففي ،ولففكفن يفبففقفى أن نففتفوجففه
ونتحسّس عن قرب صوت المجفتفمفع
وممارساته لإلجابة على هذا السؤال.
lفي إطفار الفتفدابفيفر الفوقفائفيفة الفتفي
إلتزمتم بفهفا بفالفتفوازي مفع إنفتفشفار
الففوبففاء ،هففل تففوقففف الففمففركففز عففن
الففعففمففل؟ وهففل الففبففاحففثففون واصففلففوا
مشفففاريفففعفففهفففم؟ وبفففاي طفففريفففقفففة؟
أشفكففر بففدايففة جففريفدة الففنففصففر عففلففى
تفضلها ببرمجة هذه المفقفابفلفة إللفقفاء
الضوء حول يوميات بفاحفثفي مفركفز
الفففبفففحفففع ففففي األنفففثفففروبفففولفففوجفففيفففا
اعجتماعية والثقافية كراسك بوهفران
في ل هذا الوباء كوفيد  ،09وردا
على السؤال أود أن أشير أننا التزمنفا
كإدارة مسيفرة لفلفمفركفز بفتفعفلفيفمفات
وزارة التعليم العالي والبحع العلفمفي
والمديرية الفعفامفة لفلفبفحفع الفعفلفمفي
والتطفويفر الفتفكفنفولفوجفي ،بفتفسفريفح
الفئات التي ت ّم التنصيص علفيفهفا ففي
المرسوم الحفكفومفي ،واإلبفقفاء عفلفى
الخدمة الدنيا مفن الفنفاحفيفة اإلداريفة،
وكففذا وضففع مففخففطففط عففمففل لففكففل
الباحثين ففي أقسفامفهفم ومسفتفخفدمفي
دعم البحفع ففي مصفالفحفهفم بفحفيفع
يتواصل العمل عفن بفعفد مفن خفالل
البريد اإللكتروني خاصة ،ويت ّم تقييفم
سففيففر تففقففدم الففعففمففل فففي كففل قسففم
ومصلحفة بشفكفل دوري كفل نفهفايفة

ملف

أسبوع .ونحن بصدد مواصلة عملنفا،
عن بعد بشفكفل عفادي جفدا وبفاكفثفر
فاعلية في بعض األقسام والمصفالفح،
وأخصّ بالذكر على سبيل الفمفثفال ع
الففحففصففر ،لففجففنففة تففحففريففر مففجففلففة
إنسفففانفففيفففات ،وففففريفففق الفففمفففنففف ّ
صفففة
اإللكترونية الفتفي هفي قفيفد اإلنفجفاز
لتثمين مخرجات البحع في المفركفز،
والتي تضم أه ّم نفتفائفج ومفحفصّفالت
مشاريع البحع التي أنفجفزهفا بفاحفثفو
المركز وتوصياتها الفعفمفلفيفة لفتفقفيفيفم
ودعم وتوجيه السياسات الفعفمفومفيفة،
حسفففب مفففجفففاعت الفففتفففخفففصّفففص
والقطاعات مح ّل الفبفحفع ،وكفذا كفل
منشورات المركز ،بداية بفكفل أعفداد
مجلة إنسانيات التي وصلت رقمنفتفهفا
إلى العدد  ،84وكفل أعفداد الفمفجفلفة
اإلفريقية للكفتفب ARB (11عفددا ،
وكل كتب وكفراسفات الفمفركفز الفتفي
تجاوزت  411منشور  ،ناهفيفك عفن
مجموعة من تقارير الخفبفرة وتفقفيفيفم
السياسات المحفلفيفة والفمفركفزيفة ففي
قطاعات مختلفة .والفهفدف أن نضفع
كل المنتج البحثي المنجز في المركفز
في متناول كل الفبفاحفثفيفن واألسفاتفذة
والطلبة وصنّاع القرار والمفواطفنفيفن
بشكل أع ّم وأوسع ،وهي مساهمة ففي
تقديم محتو علمي وثقاففي لفلفعفائفلفة
الجزائرية في هذه الفترة الخاصة من
الففتففبففاعففد اعجففتففمففاعففي حسففب لففغففة
الخطاب الطبي المفسفتفخفدمفة حفالفيفا،
وأغتنم الفرصة ألعبر عن تفمفنفيفاتفي
أن يكون وقع السقم ألطف وأن يكفون
الفجر أقرب ،وأن تكون المحنفة بفابفا
لمنحة التضفامفن واألخفوة والشفعفور
المشترك باإلنسان.
خ ،ب
0202-24-00
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فيروس كورونا  :هبة تضامنية واسعة للتخفيف من تداعيات الوباء
اعرفت الجزائر مفنفذ بفدايفة انفتفشفار
وباء كورونا هبة تضفامفنفيفة وطفنفيفة
واسعة و دعوات للتجند من أجل كبح
انتشار الجائحة و كذا الفتفخفففيفف مفن
اضرارها و ذلك من خالل اسهامفات
الففعففديففد مففن الففهففيففئففات اإلداريففة و
المؤسسات اعقتصادية والفمفواطفنفيفن
فففي الففمففيففدان دعففمففا لـ ف "الففمففجففهففود
الففوطففنففي"
للوقاية مفن
الوباء.
وإلنففففجففففا
هذه الحملفة
التضامفنفيفة
الفففوطفففنفففيفففة
الفففففففففتفففففففففي
عففففففرفففففففت
تجفنفيفد كفل
اإلمكانيفات
الففمففاديففة و
الفففبفففشفففريفففة
الففالزمففة تففم اطففالق الففعففديففد مففن
المبادرات تتمثل في قوافل لفلفتفمفويفن
بالمواد اإلستهالكية و وسائل الوقفايفة
و الففمففعففدات الففطففبففيففة و الففمففواد
الصيدعنية موجفهفة لفلفمفواطفنفيفن او
المؤسسات اعستشفائية للتخفيفف مفن
تداعيات الوباء.
بففرلففمففانففيففونا مففؤسففسففات خففاصففة و
جمعيات يتجندون للتضامن
و كففمففسففاهففمففة مففنفهففم فففي الففمففجففهففود
الوطني المبفذول مفن اجفل مفجفابفهفة
انتشار فيروس كوروناا اعلن بفعفض
النواب البرلمانيون بفالفتفبفرع بفراتفب
شهري لفلفمفسفاهفمفة ففي الفعفمفلفيفات
اعنسانية الهادفة الى مكافحة انفتفشفار
العدد  ، 11جوان 0202

وباء كورونفاا بفاإلضفاففة الفى قفرار
مجلس اعمة الذي اعلن التنازل عفن
نسففبففة مففن الففتففعففويضففة الففبففرلففمففانففيففة
الشهرية الصفاففيفة الفتفي يفتفقفاضفاهفا
أعضاء المجلس واإلطارات السامفيفة
بففه لصففالففح مففكففافففحففة انففتففشففار وبففاء
كورونا.
من جفهفتفها اعفلفن الفقفطفاع الفخفاص

تجنده لجانب الشعب الفجفزائفري ففي
مواجهة فيروس كورونا ...

كما بادر العديد من اصحاب الفففنفادق
الففخففواص بففوضففع فففنففادقففهففم تففحففت
تصرف السلطات الصحية عستفقفبفال
المواطنين العائدين مفن الفخفارج ففي
إطار الحجر الصفحفي لفلفتفقفلفيفل مفن
الضفغففط الففذي عففرففتففه الففمفؤسففسففات
اعستشفائية في إطار هذه العملية.
و بادر نادي المقاولين و الصناعيين
"متيجة" بالبليدة بالتبرع بفكفمفيفة مفن
المواد الفغفذائفيفة واسفعفة اعسفتفهفالك
لفائدة العائالت المعفوزة ففي الفتفففاتفة
تضامنية تزامنا مع األزمة الصفحفيفة
التي تمر بها البالد وخاصة الفبفلفيفدة

بسبب تفشي وباء ففيفروس كفورونفاا
حيع تبرع اعضاءه بمخفتفلفف انفواع
المعجناتا على الجمعيفات الفخفيفريفة
التي تتكفل بفمفهفمفة تفوزيفعفهفا عفلفى
العائالت المعوزة...
المجتمع المدني و الشباب يضاعففون
اعنخراط في العمل التطوعي
كففففمففففا تضففففاعفففففففففت
األعمفال الفتفطفوعفيفةا
على مستو اعحفيفاء
و التجمعات السكفنفيفةا
لمواجهة هفذا الفخفطفر
الجماعي الداهما ومفن
بففيففن هففذه األعففمففال
الخيرية و التطوعفيفة،
توفير أقنعة الحماية أو
تفففنفففظفففيفففف وتفففعفففقفففيفففم
الفضاءات المفشفتفركفة
أو تفففوففففيفففر الفففمفففواد
الغذائفيفة لفلفمفواطفنفيفن
باسعار مناسبة أو بشكل مجاني.
و عرفت هذه المبادرات إقبفال كفبفيفر
من قبل الشباب الذين يملؤون أوقفات
فراغهم في أعمال ذات منفعفة عفامفة
بعد تزايد نداءات اعنخراط في العمل
التطوعي التي تغص بفهفا صفففحفات
اعتصال التي تدعوا الفى الفعفطفاء و
السففخففاء و الففتففضففامففن و الففتففكففافففل
اعجففتففمففاعففي فففي هففاتففه اعوقففات
العصيبة التي تعرفها الجزائر بسفبفب
وباء كورونا.
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العمل عن بعد  ..الخيار الصعب ألرباب العمل
بعد سلسلة قرارات تاجيل التظاهرات
الثقافية واعجتماعية وتقفديفم الفعفطفلفة
الربيعية وتعليق الرحالت الجوية مفع
بلدان تشهد عدو "نشطة جدا" ،بفدأ
اعنسففحففاب مففن الفففففضففاء الففعففمففومففي
تدريفجفيفا يفرتفففع بفالفجفزائفر ،ومفعفه
برزت فكرة إمكفانفيفة
تفففكفففيفففيفففف بفففعفففض
األنشففطففة الففمففهففنففيففة
والتجارية مع نموذج
العمل عن بعد ،قياسا
بففقففرارات اتففخففذتففهففا
حكومفات وشفركفات
أوروبففيففة ،تففقففضففي
بالسما للمستخدمين
بففمففمففارسففة األنشففطففة
المهنية من الفمفنفزل،
مففثففلففمففا جففر مففع فففروع شففركففة
"غوغول أروبفا"" ،آبفل"" ،أوزي"
و"ميرك" بفرنسا ،عفمفال بفالفتفدابفيفر
اعحترازية الحكومية.
ففهففرت مففؤشففرات هففذا الففنففمففط مففن
العمل ،مفنفذ أسفبفوع عفنفدمفا أبفرقفت
وزارة التعليم العالي والبحع العفلفمفي
تعليمة إلى مدراء الفجفمفاعفات تفحفع
على "توفير الدروس ،أعمال موجهة
ومفففحفففاضفففرات ،عفففبفففر دعفففامفففات
الكترونية لتمكين الطلبة من اعطفالع
عليها" ،مفمفا ففتفح بفاب الفتفسفا عت
حول إمكانية تجسيد هفذا الشفكفل مفن
العالقة بين الفجفامفعفة والفطفالفب ففي
الجزائر ،واسفقفاطفه عفلفى قفطفاعفات
أخر …
المطلوب  ..انفتا من الشركات
وعن هذا الشكل من عالقفات الفعفمفل
بين المستخدم ورب الفعفمفل ،أوضفح
العدد  ، 11جوان 0202

القانوني الزبير عفثفمفانفي ،أنفه "ففي
ل الوضع الصفحفي الفذي تفمفر بفه
البالد ،يجب أن يكون هفنفاك انفففتفا
ومرونة من جانب مفدراء الشفركفات
ومسيري الموارد البشرية ،من خالل
التفكير في تفحفديفد األنشفطفة الفقفابفلفة

لففلففنففشففاط مففن الففمففنففزل ،خففاصففة أن
القوانيفن الفتفي صفدرت ففي الفعفشفر
سنوات األخفيفرة قفد عفززت مفكفانفة
الففمففو ففف" ،مشففيففرا" إلففى أنففه "فففي
السابق ،إذا طلب أي مو فف الفعفمفل
عن بُعد من صاحب الفعفمفل ،يفمفكفنفه
الرفض دون سبب".
وأفاد المتحدث وهو محامي بفمفجفلفس
قضاء سوق أهراس ،أن هفذا الشفكفل
مففن الففعففمففل مففنففصففوص عففلففيففه فففي
تشريعات قانون الفعفمفل بفعفدة بفلفدان
أوروبففيففة ،الففتففي تففعففتففبففر أنففه "فففي
الظروف اعستثنائية ،ع سيمفا خفطفر
حدوث وباء ،أو ففي حفاعت قفاهفرة،
يمكن اعتبار تنفيذ الفعفمفل عفن بُفعفد،
بففمففثففابففة تففدبففيففر ضففروري لصففاحففب
الفعفمففل ،لففلفسفمففا بففاسفتفمففرار نشففاط
الشركة وضمان حماية المو فين".
من جفانفبفه ،يفر الفحفقفوقفي طفارق
مرا  ،أن عالقات العمل في الجزائر

غير مقننة في جانب العمل عن بفعفد،
بالتالي وع تزال تخضفع الفى الفنفظفم
اعشتراكية والمنطفق الفتفقفلفيفدي ،لفذا
عففلففى أصففحففاب الشففركففات ومففدراء
المؤسسفات والفمفشفرع تفطفويفر هفذه
العالقات وتكييفففهفا مفع الفوضفعفيفات
القاهرة كازمات انتشار األوبئة.
وع يستطيع رب العمل والفمفسفتفخفدم
أن يذهبوا لوحدهما إلى تجسيد عالقفة
العمفل عفن بفعفد بشفكفل دائفم ،ففي
تففحففلففيففل الففمففتففحففدث ،دون وجففود
نصوص تضبط الفعفالقفة وتفحفمفي
حقوق الطرفين ،إع في حالة القفيفام
بففذلففك بشففكففل مففؤقففت ومففرحففلففي،
بففالففتففالففي فففإن األمففر يففحففتففاج إلففى
تشريعات دقفيفقفة لفحفمفايفة الفعفامفل
ورب العمل ،تمهفيفدا لفلفذهفاب الفى
إنشففففاء "عففففالقففففات الففففعففففمففففل
اعلكترونية".

ويحتاج هفذا الشفكفل مفن الفعفالقفات،
بحسب القانوني ،ارادة سياسيفة جفادة
تخرج الجزائر من الفعفهفد الفتفقفلفيفدي
المتخلف الى الحكومات اعلكترونيفة،
وعالقات العمل المبنية على اعتصال
الرقفمفي والفحفديفع ،مشفيفرا إلفى أن
العامل الجزائر خاضع لفلسفة قفديفمفة
متخلفة ،وإذا اقتر العفمفل عفن بفعفد
يصنف بانه غائب وع يفريفد الفعفمفل،
مهفمفا كفانفت طفبفيفعفة الفنفشفاط الفذي
يففقففدمففه ،بففالففتففالففي فففإن أزمففة عففدو
فيروس "كورونا المستجد" سيففرض
على صناع الفقفرار تفطفويفر قفوانفيفن
جديدة تتماشى مع الراهن ،كفاعفتفمفاد
الدفع اعلكتروني وتحديع المنظفومفة
7
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الجزائريون يواجهون كورونا بـ"الطرائف
والسخرية"
تنوعت ردود الفعل تجاه حالة الفففزع
التي صاحبت المجفتفمفع الفجفزائفري،
عقب تفشي وباء كورونا ففي الفبفالد،
منها ما كان طريففا وسفاخفرا ،وآخفر
غريبا.

وتففداول نففاشففطففون عففلففى مففواقففع
الففتففواصففل اعجففتففمففاعففي ،عففددا مففن

أرفقت بتعليق ساخر" :قشر الجلفبفانفة
خيفر مفا تفرو لفلفجفبفانفة" أي" :قفم
بتقشر الفبفازعء بفدل أن تفذهفب إلفى
المقبرة".
** ارتداء أكياس
وفي تفعفبفيفر احفتفجفاجفي عفلفى رففع
أسعار مفواد الفوقفايفة الفطفبفيفة ،مفثفل

وغرد اإلعالمي محمد أوراري عفن
الحجر الصحي "لحد انن أصفلفحفت
حففوالففي  4أشففيففاء كففانففت سففتففرمففى،
والرقم مرشح لالرتفاع ،فوائد الحجر
المنزلي".
** حماقات واستياء
ووسط رفض البفعفض الفتفعفامفل مفع
الوباء بنوع من السخرية على مواقفع
التواصل ،شهد الشارع أحداثا خلفففت
حالة استهجان.
وقبل أيام ،انتحل صحفيو قناة خاصفة
صفففة أطفبفاء ،ونفزلفوا إلفى شففوارع
مففديففنففة وهففران (غففربففي الففبففالد ،
لتصوير برنامج كاميرا خفففيفة حفول
كورونا ،تفحفضفيفرا لفبفثفه ففي شفهفر
رمضان.

** هل كورونا فيروس قاتل؟

المفشفاهفد لفمفمفارسفات الفجفزائفريفيفن
خالل أيام الفيروس.
** كوميديا سوداء
ورغففم حففالففة الفففففزع الففتففي أصففابففت
الففمففجففتففمففع ،عففقففب ارتفففففاع حففاعت
اإلصابة بالفيفروس ،إع أن الفبفعفض
وجدها فرصة إليجفاد رو الفدعفابفة
والطرافة.
ومن ضمن اللقطات الفطفريفففة الفتفي
تففداولففهففا نففاشففطففون ،صففورة لففرجففل
ارتد قناعا من البصل عفوضفا عفن
القناع الطبي.
كما تغيرت بعض العادات خالل أيفام
الحجر الفمفنفزلفي ،ففانفتفشفرت صفور
لففرجففال يففطففبففخففون بففدل زوجففاتففهففم،
العدد  ، 11جوان 0202

الكمامات والقفازات ،تداول ناشطفون
فيديو لشفاب ،تفجفول ففي الفعفاصفمفة
الجزائر ،مرتديفا كفيفسفا بفالفسفتفيفكفيفا
أخضففر الففلففون ،وذا حففجففم كففبففيففر،
عوضا عن ارتدائه المالبس الوقائفيفة
المعروفة (القفازات والكمامات .
كما كان للنكتة نصيب في الفجفزائفر،
حيع تفاعل ناشفطفون مفع األوضفاع
الففتففي آلففت إلففيففهففا بففالدهففم فففي أيففام
كورونا ،بنوع من السخرية والتهكم.
وكففتففب الففنففاشففط مصففعففب غففربففي،
منشورا قال فيه" :حياتي العادية التي
كنت أعتقد أنها اعتكاف أو عزلة ،أو
هروب من الواقع ...تبيّن مفؤخفرا أن
اسمها حجر صحي" ،في تلمفيفح إلفى
أنه يعتكف في المنزل منذ زمن.

وحول الطفريفقفة الفتفي يفتفعفامفل بفهفا
الففجففزائففريففون مففع كففورونففا ،تففعففتففقففد
اإلعالمية إيمان عويفمفر ففي حفديفع
لألناضول ،أنه "يمكن تقديم تفسيرين
أيضا حول ذلك ،أولهما أن هناك ففئفة
لم تتقبل فكرة وجود ففيفروس أصفال،
وفئة ثانفيفة لفم تفبفال بفالفوبفاء بسفبفب
روفها المعيشية القاهرة".
وتلفت إلى أن "بفعفض الفجفزائفريفيفن
تسفاءلفوا كفيففف يفمفكفن لفففيفروس أن
يفتفحفكفم فففي أدق تفففاصفيففل حفيفاتفهففم
ويففحففرمففهففم مففن الففتففنففقففل بففحففريففة
والتواصل مع انخفريفن دون إدراك
أن البشرية أمام وباء قفاتفل ع يفففرق
بين األفراد وليس له حدود".
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صحية
اإلعالم في زمن الوباء ..كورونا ليست أزمة ّ
فقط
تعالج من الوباء في الحقيقة ،بفحفسفب
متابعين.

أمام تفشي وبفاء كفورونفا الفمفسفتفجفد
( كففوفففيففد ، 09 -يففقففف اإلعففالم فففي
الجزائر أمام تحد كبير ،حول كفيفففيفة
التعامل وتغطية التط ّورات المفتفعفلفقفة
بجائحة كورونا ،حيع اهت ّمت وسائل
إعالمية في كثفيفر مفن األحفيفان إلفى
محاربة الشائعات أكثر من اهتمفامفهفا
بنشر المعلومات.
وفي ّل تزايد اهتمام المواطفن بفمفا
يففتففنففاولففه اإلعففالم ،خففاصففة فففي هففذا
الظرف ،وأمام اإلشاعات واألخفبفار
مجهولة المصدر ،واحتكار السلطفات
الصحية للمفعفلفومفة ،يشف ّكفل الفوضفع
اختبار"ا لوسائفل اإلعفالم الفتفقفلفيفديفة
التي تسعى إلى إعادة الثقة بينها وبين
المواطنين واستعادة جمهورها.
مصدر اإلشاعات
يلتزم مواطنفون بفالفحفجفر الصفحّفي،
ويتابع أغلبهم األخفبفار والفتفطف ّورات
المرتبطة بالفيروس ويتفشفاركفهفا مفع
قائمة األصدقاء ،حيع ش ّكلفت مفواقفع
السوشيفل الفمفيفديفا ،مفنفبفر"ا ومفنفصّفة
تفففتفففداول األخفففبفففار والفففمفففعفففلفففومفففات
والدراسات ،كما انتشرت العفديفد مفن
الرسائل والنصائح واإلرشادات عبفر
مواقع فيسبفوك وتفويفتفر ويفوتفيفوب،
حيع تع ّد بعضها مضرّة بالصحّة وع
العدد  ، 11جوان 0202

فففي هففذا الصفف ّدد ،اضففطففرت إدارة
الفيسبوك ،إلي تغيير طريقة التفعفامفل
مع المعلومات المضلّلة ،عبر إشفعفار
تحذيري يدعوهم إلى زيفارة الفمفوقفع
اإللففكففتففرونففي لففمففنففظففمففة الصففحّففة
العالمية ،والتضيفيفق عفلفى األخفبفار
والففمففنففشففورات الففزائفففففة ،وأعففلففنففت
إدارة موقع تويتر مفن جفهفتفهفا ،أنفهفا
ستحذف ك ّل محتو أو أخبار تتفعفلّفق
بفيروس كورونا ،ع يكون مصفدرهفا
هيئات صحيّة عالمية ،لها مصفداقفيفة
في تعاملها مفع السفلفطفات الصفحفيّفة
الرسمية.
في هفذا السفيفاق ،أ ّكفد خفبفراء عفلفى
ضففرورة اععففتففمففاد عففلففى الففمففواقففع
الففرسففمففيففة واعبففتففعففاد عففن مففنف ّ
صففات
الففتففواصففل اعجففتففمففاعففي ،ورصففد
الففمففعففلففومففات مففن وسففائففل اإلعففالم
التقليدية األكثر احترافية ومسؤولفيفة،
كونها تحقّق في المعلومة ،كما تُفضّل
وتتعامل في رصد تط ّورات ففيفروس
كففورونففا مففع الففجففهففات الصففحففيّففة
المختصّة.
أبعد من األزمة الصحّية
في الفمفوضفوع ذاتفه ،يفر الفكفاتفب
واإلعففففالمففففي احسففففن خففففال ص،
أن أزمة كورونا ليست أزمة صحيّفة
مففحففضففة ،بففل هففي أزمففة مففتففع ف ّددة
األبفعففاد والففتففبففعففات ،وقففد تففؤدي الففى
زعزعة استقرار المجتمع واعنفالت
األمني ،فللمعلومة وتحليلها وقراءتهفا
حساسية بالغة ،على ح ّد قوله.

وأضففاف الففمففتففحففدث أن السففلففطففات
الصحية ش ّددت على المحافظفة عفلفى
المعلومة الفرسفمفيفة ،عفبفر الفرجفوع
الحصري إلى وكالة األنباء الرسميفة
عستقفاء الفمفعفلفومفة الصفحفيّفة ،وأيّفة
محاولة لتخطّي القنفاة الفرسفمفيفة ،قفد
تُعرّض الوسيلفة اإلعفالمفيفة لفطفائفلفة
القانون.
واسففتففطففرد مففحففدثففنففا بففالففقففول ،أن
تسا عت المواطفن كفثفيفرة ومفتفعف ّددة
اعتفجففاهفات ،ولففم تسففتفطففع الفجففهففات
الرسمية تلبية هذه الحاجفة ،ع سفيفمفا
مففع انففتففشففار األخففبففار الففكففاذبففة فففي
منصّات التواصل اعجتماعي .وذكفر
احسن خالص أن السلطة اسفتفنفففرت
األجهزة األمنية لفمفحفاربفة الفتفغفلفيفط
والتضفلفيفل اإلعفالمفي ،بفدل إيصفال
المعلومة بالقدر الكافي وبشكفل أكفثفر
مهنية .على ح ّد تعبيره.
ويففر الففكففاتففب هففنففا أن الففمففعففلففومففة
الصففحففيففة لففهففا مصففداقففيففة ،كففون
مصدرها طبي وليس سفيفاسفي ،وففي
تقفديفر خفالص ،يفكفمفن الفخفلفل ففي
قطاعات ع ّدة ،مفثفل قفطفاع الفتفجفارة
والشؤون الدينية التي ع تفزال غفيفر
متحكمة تماما في توزيع المعلومة.
وخففلففص مففحف ّدث "الففتففرا جففزائففر"،
إلى أن احتكار المعلومة الصحيّة في
يففد لففجففنففة خففبففراء مشففهففود عففلففى
إيجابيتهفا ،قفد يسفاعفد عفلفى ضفمفان
الطمفانفيفنفة واعسفتفقفرار الفذي نفحفن
بحاجة إليه في مثل هذه الظروف...
عمار لشموت

0202-24-05
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الخبير كمال خفاش
تجربة الوباء تحتم التعجيل بتفعيل التجارة اإللكترونية

راهن كمال خفاش الخبير اعقتصادي
على ضرورة الفتفعفجفيفل ففي إرسفاء
أرضية صلبة ،عنطفالق الفتفعفامفالت
اإللكترونية وفتفح األبفواب لفحفامفلفي
األفففكففار والففمففسففتففثففمففريففن إلنشففاء
مؤسسات نفاشفئفة ففي هفذا الفمفجفال،
كون الظرف الحالي الذي استجد ففيفه
وبففاء كففورونففا ،أ ففهففر مففد حففاجففة
المنظومتين التجاريفة واعجفتفمفاعفيفة
لهذا النوع من الخدمات الذي يفعفرف
انتشارا في البلدان المتقدمة ،وقال من
أولويات اإلصالحات ينبغي أن تفبفدأ
بتكريس تعامل المفؤسفسفات وتفجفارة
الففففففففجففففففففمففففففففلففففففففة بففففففففالصففففففففك.
تطفرق كفمفال خفففاش إلفى أي مفد
كشففف فففيففروس «كففوفففيففد» 09عففن
حففاجففة الففجففزائففريففيففن إلففى مففخففتففلففف
التعامالت اإللكترونية ،التي صفارت
في الوقت الحالي خاصة مع الفتفطفور
التكنولوجي ،ضرورة ملحة بما ففيفهفا
التجارة عبر األنترنيت ،سواء تفعفلفق
األمر بالمستهلكفيفن أو الفمفؤسفسفات،
وقال خفاش أنفه مفنفذ سفنفوات بفدأت
التعامالت اعلكترونية تفنفتفشفر شفيفئفا
فشيئا في الجزائر أي مع بداية إنشفاء
المؤسسات المصغفرة «سفتفارتفاب»،
وأشار في سياق متصل إلى اعهتفمفام
الففذي تففولففيففه الففحففكففومففة الففجففديففدة
للمؤسسات الناشئة ،من خالل وجفود
العدد  ، 11جوان 0202

وزارة منتدبة لدعم نسيجها ومفتفابفعفة
تطورهفا وتشفجفيفع إنشفائفهفا ،ويفر
خفاش أنه بعد هور فيروس كورونا
وبداية انتشاره ،انتشرت خاصة عبفر
وسائل التواصل اعجتماعي خفدمفات
تقدمها مؤسسات ويطلبها مستهلفكفون
عبر اعنترنيت ،وانطلقت من الفمفدن
الكبر وففي صفدارتفهفا الفعفاصفمفة،
سففواء كففان ذلففك عففبففر الففهففاتففف أو
األرضيات اإللكترونيفة الفمفسفتفحفدثفة
بفضل تكنولوجيات حديثة ،علمفا أنفه
في السابق لم تكن ثقافة البيع والشراء
منتشرة بهذا الشفكفل ،وع يفخفففى أن
الخوف من العدو من هذا الفيفروس
شففجففع نففمففو الففبففيففع والشففراء عففبففر
اعنترنيت والهاتف ،خاصة بفالفنفسفبفة
لففلففمففواد ذات اعسففتففهففالك الففواسففع.
اعهففتففمففام وتففجففسففيففد الففمففشففاريففع
بففهففدف تففطففويففر قففطففاع الففتففجففارة
اعلكترونية ينبغي تفرقفيفة الفرقفمفنفة،
والبداية تكون باهتمام المسؤولين ففي
ل تسجيل اهتمام كبير لفلفمفواطفنفيفن
فففي الففحففظففر الصففحففي بففالففتففعففامففالت
اعلكترونية أكثر من أي وقت سفبفق،
من خالل دعفم مفن يفحفمفلفون أففكفار
مشاريع ومهتمون باعستثمار خاصفة
ما تعلق بفئة الشباب ،في فل وجفود
سوق كبيرة تستوعب هذا الفنفوع مفن
الففخففدمففات ،ويففحففتففاج األمففر حسففب
خفففففاش إلففى عففرض عففلففى مسففتففو
السوق لخلق مثل هذه الثقافة أي البيع
والشراء عن طريق األنترنيفت عفلفى
سبيل المثال ،وبالتالي القيام بتفطفويفر
التجارة اإللكترونية .وأشفار الفخفبفيفر
اعقتصادي أنه إلى غاية عفام 1111
فففإن نسففبففة تففوسففع هففذا الففنففوع مففن
التجارة والتعامالت قدر بحوالفي 07
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بالمائة ،وأوروبا وحدهفا بفلفغفت بفهفا
النسبة مستو  05بالمائة ،ففي حفيفن
فففي كففل مففن الففوعيففات الففمففتففحففدة
األمريكية والصين ناهزت النسبة 11
بالمائة ،بينما التبادل اإللكترونفي ففي
قففارة إفففريففقففيففا أقففل مففن  0بففالففمففائففة.
تفففغفففيفففيففففر ثفففقفففافففففة اعسفففتفففهففففالك
يعتقد الخبير أن تفجفربفة الفوبفاء ،قفد
تكون مستقبال حفاففزا لفلفمفسفتفثفمفريفن
وحاملي األفكار لترجمة مشفاريفعفهفم
على أرض الواقع ،وبالتفالفي تفففعفيفل
الففحففركففة وتشففجففيففع هففذا الففنففمففوذج
الففمففتففطففور فففي الففتففجففارة الففداخففلففيففة
والخارجية ،وأعطى مثاع عن بفدايفة
حركية المبفادعت اإللفكفتفرونفيفة عفن
طريق عملية اقتناء األلبسة واألجهزة
اإللكترونية والفكفهفرومفنفزلفيفة ،وففي
ل وجود القدرات البشرية ،يفتفوقفع
أن يتطور هذا الفنفوع مفن الفخفدمفات
بشفرط تفنفظفيفم دورات تفحفسفيفسفيففة،
بهدف تغيير ثقاففة اعسفتفهفالك عفلفى
خلفية أنه في البداية يفكفون الفتفغفيفيفر
صففففففففعففففففففبففففففففا لففففففففلففففففففغففففففففايففففففففة.
ومن بين أولويات المنظومة الفمفالفيفة
في الوقفت الفحفالفي ،أكفد أن الفبفدايفة
ينبغي أن تكفون بفإدخفال إصفالحفات
في التجارة الثقيلة ،ما بين المؤسسات
في حالة اقتناء مواد أولية أو عفمفلفيفة
التوزيع بالجملة أن تتعامفل بفالصفك،
وفي البلدان المتقدمة تطفور وانفتفشفر
هذا النوع من التعامالت في أنظمتفهفا
المالية ،وأقتر أن تعكف المؤسسات
الناشئة على استحداث فضاءات البيع
والشففراء اإللففكففتففرونففي أو عففن بففعففد
وتطوير أدوات عملهم وتفجفهفيفزاتفهفم
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حتى يكونوا في الموعد.
فضيلة بودريش
0202-24-05

اإلقتصاد
محللون يقرأون لـ"عربي "01أثر كورونا على مفلففيفار دوعر وكفذلففك ضفعففف مفديففونففيفتففهففا
الخارجية التي ع تتجاوز  1مليارات دوعر.
اقتصاد الجزائر
لكن الخبير كفمفال سفي مفحفمفد ،يفؤكفد بفان
احتياطي الصرف الذي يتم استعمفالفه لسفداد
عجز ميزان المدفوعات ،قد ينفذ في غضون السنة المقبفلفة
تقف الجزائر ،على أعتاب أزمة اقتصادية ،بفعفل الضفرر
المزدوج الذي ألحقه فيروس كورونا ،على مداخيل الفبفالد إذا لم تسترجع أسعار النفط مستويات مقبولة…
المتاتية حصريفا مفن صفادرات الفبفتفرول ،وعفلفى نشفاط
 مففففففؤسففففففسففففففات فففففففي "وقففففففت عصففففففيففففففب":الففمففؤسففسففات الففداخففلففي الففذي يففعففرف تففاثففرا مففتففزايففدا.
وفي تقدير دكتور اعقتصاد هارون عمر ،فإن المؤسفسفات
وبتهاوي أسعار البترول إلى ما تحت حفاجفز  11دوعرا،
الجزائرية ،تعيش وقت عصيبا لم يسبق له مثفيفل ،خفاصفة
تكون الميزانية الجزائرية المبنية ففي الفعفادة عفلفى سفعفر
تلك المؤسسات التي يرتبط نشاطها مباشرة بالفتفعفامفل مفع
برميل يفوق  51دوعرا ،غير قادرة على استيعاب تراجفع
الخارج ،سواء من خالل جلفب الفمفواد األولفيفة أو قفطفاع
المداخيل إذا استمرت األزمة إلى نفهفايفة السفنفة الفحفالفيفة.
الففخففدمففات عففلففى غففرار الففوكففاعت السففيففاحففيففة وشففركففات
وتق ّدر خسائر الفجفزائفر ،وففق تفقفديفرات غفيفر رسفمفيفة،
الطيران والتامين التي تكبدت وستتكبد خسائر فادحة …
بحوالي مليار دوعر شهري ،شباط/فبراير وآذار مفارس،
جرّاء انخفاض أسعار البرميل ،في وقت كانت التفقفديفرات
ومن المعضالت األخر التي تسبب بها فيروس كورونا،
تشير إلى إمكانية تحصيل الجزائفر أكفثفر مفن  11مفلفيفار
هو ذلك الضغط الكبير المسجل على المواد اعسفتفهفالكفيفة
السففففففففففففففنففففففففففففففة.
نففففففففففففففهففففففففففففففايففففففففففففففة
دوعر
والتي يرتبط إنتاجها مفحفلفيفا بفمفواد أولفيفة مسفتفوردة مفن
وتعتمد الجزائر ،في مداخيلها من العمفلفة الصفعفبفة ،عفلفى الخارج ،ما ولّد مخاوف من حفدوث نفدرة ففي الفتفمفويفن.
صادراتها من البترول والغاز ،بنسبة  98بالمائة ،كفمفا أن
ولتفادي ذلك ،أعلنت وزارة التجارة الجزائرية ،تفنفصفيفب
مداخيل البالد الجبائية تعتمد أيضا علفى  51بفالفمفائفة مفن
لجنة متابعة بـ"توقع واستباق الحاعت التي قفد تفؤدي إلفى
الجباية البترولية ،وتُدفع  71بالفمفائفة مفن الفرواتفب عفلفى
اضطراب في تفمفويفن السفوق مفع اتفخفاذ كفاففة الفتفدابفيفر
الففففففففففففمففففففففففففداخففففففففففففيففففففففففففل.
هففففففففففففذه
أسففففففففففففاس
ووضع كل انلفيفات الفكفففيفلفة بضفمفان الفتفمفويفن الفعفادي
ومن سوء حظ الجزائر ،أن زبونيها الرئيسييفن ففي أوربفا للمواطنين".
والعالم ،إيطاليا وإسبانيا ،هما األكفثفر تضفررا حفالفيفا مفن
 مففففففخففففففاوف مففففففن نففففففدرة الففففففتففففففمففففففويففففففن:أزمة فيروس كورونا ،ما يثير مخاوف من إمكانية تراجفع
بموازاة ذلكّ ،
شن وزير التجارة ،كمال رزيق ،حملة علفى
الطلب أو تعطل الدفع في هذين البلديفن ،عفلفمفا أن الفبفالد
المضاربين من التجار ،الذين وصفهم بمفصفاصفي الفدمفاء
ترتبط بانبوبي غاز نحو إسبانيا ،وبآخر بفاتفجفاه إيفطفالفيفا.
بعد أن رفعوا األسعار إلى مستويات خياليفة ،وقفال بفانفهفم
 تضفففففففاعفففففففف عفففففففجفففففففز الفففففففمفففففففيفففففففزانفففففففيفففففففة:وضعوا أنفسهم ضد المجهود الوطني المبذول للخروج من
وفي ل هذه المعطيات ،ير الخبير في المالية كمال سي
األزمفففة بففففاقففففل األضفففرار عففففلففففى الفففمففففسففففتففففهففففلففففك.
محمد ،أن الوضع المالي للجزائر سفيفكفون جفد حفرج ،إذ
وفي رأي رئيس اعتحاد الوطني للتجار ،الطاهر بولنفوار،
كان المتوقع قبل أزمة كورونا عجز بـ 01مليار دوعر في
فإن التعميم خاطئ ألن أغلبية التجار مفلفتفزمفيفن بفتفطفبفيفق
الميزانية ،واليوم مع وصول هذه األزمفة قفد يفتفضفاعفف.
هوامش ربح معقولة ،أما المضاربين ،فال بد مفن تفطفبفيفق
وأوضح سي محمد في تصريح لـ"عربي ،"10قائفال" :إذا
عفففففففففففففلفففففففففففففيفففففففففففففهفففففففففففففم…
استمرت أزمة كورونا ،فالجبايفة الفبفتفرولفيفة الفتفي كفانفت الفففففففففففففقفففففففففففففانفففففففففففففون
وطمان بولنوار المواطنين ،بان مخزون السلع التفمفويفنفيفة
متوقعة بـ 1811مليار دينار سيتم تقليصها إلفى الفنفصفف،
وهو ما يعني عجزا إضافيا بـ 0411مليار ديفنفار يضفاف يكفي لغاية نهاية السنة الجارية وبداية العام المقبل ،داعفيفا 11
المواطنين إلى اعبتعاد عفن هفوس الشفراء ،ألنفه يفعفطفي
إلى العجز األصلي المتوقع بـ 0511مليار ديفنفار ،أي أن
العجز تقريبا سيتضاعف ليصل إلى ما قيمته  1911مليفار انطباعا بوجود ندرة كما أنه يسمح بظهور المضاربين.
ديففنففار وهففو مففا يففعففادل  16مففلففيففار دوعر تففقففريففبففا"… محمد سالم
وتحتفظ الجزائر رغفم خفطفورة األزمفة ،بفهفامفش أمفان،
بفضل احتياطاتها من العملة الصعبة الفمفقفدرة بفنفحفو 0202-20-02 55
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اإلقتصاد

لجنة يقظة اقتصادية لمواجهة
تداعيات األزمة
سلط محمد حشماوي الضوء بشكل دقفيفق عفلفى تفاثفيفرات
«كوفيد» 09-على المنظومتين اعقتصادية واعجتمفاعفيفة،
داعيا إلى التفكير في خطة وتحديد إستفراتفجفيفة لفلفنفهفوض
باعقتصاد الوطني لمرحلة ما بعد الوبفاء ،مفقفتفرحفا إنشفاء
لجنة يقظة اقتصفاديفة لفمفواجفهفة آثفار وتفداعفيفات األزمفة
الصففففففحففففففيففففففة عففففففلففففففى األداء اعقففففففتففففففصففففففادي.
الشففعففب :مففاهففي آثففار «كففوفففيففد» 09-عففلففى اعقففتففصففاد
والففمففؤسففسففة اإلنففتففاجففيففة عففلففى وجففه الففخففصففوص؟
محمد حشماوي :يشهد العالم أزمة صحية خطيفرة بسفبفب
وباء كورونا وانتشاره السريع في جميع أنحاء العالم ،هفذه
األزمة التي لم يتوقعها أحد ،تحولت في وقفت وجفيفز إلفى
أزمة اقتصادية هرت معالمها األولية في الخسفائفر الفتفي
تكبدتها بعض القطاعفات ،مفثفل الفنفقفل والسفيفاحفة بسفبفب
توقيف جفمفيفع الفرحفالت الفدولفيفة وإلفغفاء الفمفاليفيفن مفن
الحجوزات ،وانفتفقفلفت هفذه األزمفة إلفى قفطفاع الفتفجفارة
والخدمات ،حيع تم غلق الكثير مفن الفمفحفالت الفتفجفاريفة
والخدماتية والمؤسسات اعقتفصفاديفة ،بسفبفب اإلجفراءات
الوقائية التي اتخذتها الدول كالحجفر الصفحفي والفحفد مفن
التنقل وتخفيض عدد الفعفمفال .والفجفزائفر كفبفاقفي الفدول،
تعاني من التداعيات اإلنسانية واعقتصادية لهذه الجفائفحفة،
باإلضافة إلى الخسائر البشرية والتكاليف الماليفة الفكفبفيفرة
المرتبطة بها ،تعاني من انخفاض إيراداتها من النفط الفتفي
تراجعت باكثر من  51بالمائة ،وفي فل هفذه الفوضفعفيفة
اعقتصادية الصعبة أصبحت المؤسسة الجزائرية تعمل في
روف صعبة وتواجه العديد من العقبات واألعفبفاء الفتفي
تهدد توازناتها المالية ،فالتزام هذه الفمفؤسفسفات بفقفرارات
السلطات العمومية لمواجهة فيروس كورونا جفعفلفهفا أمفام
حتمية توقيف نشاطها أو تخفيضه ،األمر الفذي مفن شفانفه
أن يؤثر سلبا على أدائها وبالتالي سينعكس كل ذلك بشفكفل
سلبي على اإلنتاج الوطني…
إعادة النظر في النسيج الصناعي
ما هي الر ية التفي تسفمفح بفتفكفثفيفف نسفيفج الفمفؤسفسفات
اعقفففتفففصفففاديفففة وتشفففجفففيفففع اعسفففتفففثفففمفففار الفففمفففنفففتفففج؟
في ل غياب مؤشرات تدل على نهاية الوباء ،يبفقفى مفن
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الصعب تبني ر ية أو استراتجية اقتصاديفة واضفحفة ،إع
أن هذا ع يمنع من التفكير في ر ية لمرحلة ما بعد األزمفة
من انن ،أي ر ية تستمد معالمها من درجة اعستفادة مفن
دروس هذا الوباء وتعتمفد ففي األسفاس عفلفى اإلمفكفانفات
والقدرات البفشفريفة والفمفاديفة الفوطفنفيفة لفتفاسفيفس قفاعفدة
اقتصادية وطنية تعتمد اعسفتفثفمفار ففي الفمفورد الفبفشفري
واعبتكار والمعرفة ،وإعادة النظر في النسيج الصفنفاعفي،
تكون فيه المؤسسة اعقتصادية بمختلف أحجامها في قفلفب
العملية التنموية ،لتنويع اعقتصاد وتشجفيفع اعسفتفثفمفارات
المنتجة والمولدة لفائض القيمة ،األمر الذي ينفوع مصفادر
الففتففمففويففل والففخففروج مففن الففتففبففعففيففة لففلففمففحففروقففات.
ماهو دور الجامعات ومفخفابفر الفبفحفع الفعفلفمفي ففي هفذا
الفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففظفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرف؟
لقد أ هرت الجامعات بشكل عام والمخابر العلمية التابعفة
لها بشكل خاص ،الطاقات الكامنة بها والتي انفففجفرت ففي
وجه هذا الوباء ،حيع الكثير من الجامعفات تسفاهفم الفيفوم
في إنتاج أدوات لمواجهة هذه الجائحة سفواء عفن طفريفق
إنتاج أجهزة الحماية أو أجفهفزة الفكفشفف أو عفن طفريفق
ابتكار منصات وتطبيقات ،عستمرار النشفاط اعقفتفصفادي
واعجففتففمففاعففي والففتففكففويففنففي ،فففي ففل الففحففجففر الصففحففي
المفروض بسبب هذه األزمفة الفتفي أ فهفرت لفنفا أهفمفيفة
العالقة بين الجامعة ومحيطها السسفيفواقفتفصفادي وأهفمفيفة
بناء جسور بينهما ،فال تقدم اقتصادي من دون بحع علمي
ومعرفي ومن دون ابتكار أو إبداع ،ولهذا نتمنى أن تفكفون 10
األزمة دافعا عحتالل الجامعة الجزائرية مكانتها الطبيعية.
فضيلة بودريش
0202-24-11

القانون

أهم ما جاء به في مسودة الدستور الجديد
-

أعلنت رئاسة الجمهورية ،اليوم الخميس ،عن أهم ما جفاء
في مسودة الدستور الجديد حيع تضمنت اقتفراحفات عفدة،
أهمها تحديد الفترة الرئاسيفة بفعفهفدتفيفن رئفاسفيفتفيفن ففقفط،
استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية يعين من طفرف
الرئيس.
ومن ضمن ما جاء في مسودة الدستور:
تعزيز مركز رئيس الحكومة.

-

إدراج أحكام تتعلق بإلزام السلطات العمفومفيفة
باحترام الحقوق األساسية.
الدستورية.

تعويض المجلس الدستوري بمنصب المحكمة

تحديد العهدة البرلمانية بعهدتيفن ففقفط وإلفغفاء
حق التشريع باوامر خالل العطل البرلمانية.
للتعديل.

إدراج تفمفازيفغفت ضفمفن الفمفواد الفغفيفر قفابفلفة

حالة الطوارئ أو الحصار بـ  11يفومفا ع تفجفدد
إع بموافقة البرلمان.
مدة الحالة اعستثنائية  61يوما ،وعفدم تفجفديفدهفا
إع بموافقة البرلمان.
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المحكمة الدستورية لها الحق في رقابفة الفقفرارات
المتخذة أثناء الحالة اعستثنائية.
التمييز في اعستفادة من الحصانة البرلمانية بفيفن
األعمال المرتبطة بممارسة العهدة وتلك الخارجة عنها.
الحفا علفى حفق الفتفشفريفع بفاوامفر خفالل مفدة
شغور المجلس الشعبي الوطني وفي غضفون مفدة الفحفالفة
اعستثنائيفة مفع ضفرورة تفقفديفمفهفا لفلفبفرلفمفان ففي الفمفدة
المطلوبة.
إلزام الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين بمشفاريفع
النصوص التطبيقية لها.
إلزام الفحفكفومفة بفتفقفديفم الفمفسفتفنفدات والفوثفائفق
الضرورية للبرلمان لممارسة مهامه الرقابية.
إقرار إمكانية ترتيب مسؤولية الحكومة على إثفر
استجواب.
ف.ن
0202-25-27
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قانون المالية التكميلي 0202
باألرقام
راجع نص قانون المالية التكميلي ل  ،1111الذي صفادق
عليه اليوم األحد الفمفجفلفس الشفعفبفي الفوطفنفي ،الفتفاطفيفر
الماكرو-اقتصادي لقانون الفمفالفيفة األصفلفي تفمفاشفيفا مفع
المستجدات التفي ففرضفتفهفا األزمفة الفمفزدوجفة لفجفائفحفة
كورونا وانهيار أسعار النفط.
أهم أرقام ومؤشرات نص القانون:
 تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط من  51دوعرإلى  11دوعر وتخفيض سعر السوق مفن  61دوعر إلفى
 15دوعر.
 تتراجع إيرادات الميزانية المتوقعة لنهاية السنة الجارية،حسب مشروع قانون المالفيفة الفتفكفمفيفلفي لـف  ،1111إلفى
 5.195.5مليار دج مقابل  6.189.7مليار دج في القانون
األولي منها  0194.7مليار دج جباية نفطية و4.110.0
مليار دج جباية عادية( .علما أن هذه اإليرادات قد تفعفرف
تغيرا طفيفا بسبب التعديالت التي أدخلها المجلس الشعفبفي
الوطني على مشروع القانون خاصة ما يتعلق بفتفخفففيفض
الرسم على السيارات الجديدة وتمديد تخفيض الرسم عفلفى
القيمة المضافة لفائدة النشاطات السياحية .
 تنخفض نفقات الفمفيفزانفيفة بفحفوالفي  6بفالفمفئفة لفتفنفتفقفلإلى 7.171.7مليار دج مفقفابفل  7.811.0مفلفيفار دج ففي
القانون األولي منها 4ر 4.751مليار دج نفقفات الفتفسفيفيفر
و 1.611.1مليار دج نفقات التجهيز.
 تتراجع نفقات التفسفيفيفر (خفارج األجفور والفتفحفويفالتاعجتماعية ب  040مليار دج (حوالي  1-بالمئة مقارنفة
بقانون المالية األولي ل  1111بفففعفل تفخفففيفض ب 051
مليار دج في النفقات الجارية مقابل زيادة ب  9مفلفيفار دج
لتغطية الزيادة في األجر الوطني األدنى المضمون...
 تخفيض القيمة الجارية لواردات السفلفع ب  4.7مفلفيفاردوعر لتصل 11.5مليار دوعر وتخفيض القيمة الفجفاريفة
لواردات الخدمات ب 1ر 1مليار دوعر.
 تتراجع صادرات المحروقات المنتظرة لسنة  1111إلى 07.7مليار دوعر مقارنة بـ  15.1مليار دوعر مفتفوقفعفة
في قانون المالية األولي...
 يتوقع مشروع القانون انكماش النفمفو اعقفتفصفادي ب- 1.61بالمئة مقابل نمو ايجابي ب0.8+بالمئة كان متوقفعفا
في القانون األولي...
أهم التدابير المقترحة:
 زيادة تسعيرة الرسم على الفمفنفتفجفات الفبفتفرولفيفة ب 1دينار/اللتر بالنسبة لفئات البنزين الثالث و 5ديفنفار/الفلفتفر
بالنسبة للغازوال.
 رفع قيمة الرسفم (الفطفابفع الفمفطفبفق عفلفى مفعفامفالتالسيارات السياحية الجديدة.
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 استبدال الضريبة على األمالك بالضريبفة عفلفى الفثفروةمع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع مفن قفيفمفتفهفا وففق
سلم تصاعدي بدل المفعفدل الفنفسفبفي الفحفالفي الفمفحفدد ب
1.0بالمائة على كل األمالك التي تفوق قيمتها  011مليون
دج...
 إعادة إدراج نسبة التخفيض بـ  51بالمئة على الضفريفبفةعلى الدخل اإلجمالي وعلى الضريبة على الفربفح لصفالفح
الدخل المحقق في المناطق الجنوبية اعتبارا من  0جوان.
 إعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الفوحفيفدة)(IFUمع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبفة لفلفمفهفن
غير التجارية كالمحاماة.
 اإلعفاء الكلي من الضريبة على الدخل اإلجمالي الذي عيتجاوز 11ألف دج شهريا.
 مراجعة عتبة الراتب الفوطفنفي األدنفى الفمفضفمفون مفن 08.111دج إلى  11.111دج بداية من  0جوان.
 إلغـاء قاعـدة توزيـع رأس المال  49/50بالمئة باسـتثناءأنشـطة شـراء وبيـع المنتجـات وتلـك التي تكتسفي طفابفعفا
استراتيجيا.
 إلغـــاء حق الشفعة لد التنازل عن األسهم أو الحصصاعجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم والفذي
كرسه قانون ترقية اعستثمار لسنة  1106وقانون المفالفيفة
التكميلي ل .1101
 إلغاء إلزاميـة تمويـل اعسـتثمارات األجنبية باللجوء إلىالتمويالت المحلية.
 تطبيق نظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيفكفيفةواعلكترونية والكهربائية مفن خفالل إعفففاءات جفمفركفيفة
وضريبية مع استبعاد المجموعفات الفمفوجفهفة لصفنفاعفات
التركيب "سي.كا.دي".
 اإلعفاء من الحقوق الفجفمفركفيفة والفرسفم عفلفى الفقفيفمفةالمضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونـفـفات والفمفـفواد
األولية المسـتوردة أو المقتناة محليفا مفن قفبفل الفمفقفاولفيفن
المناولين.
 ترخيص وكالء السيارات بالعودة إلى استيراد السياراتالجديدة مع مراجعة الحقوق الجمركية ورفع الفرسفم عفلفى
هذه المركبات الجديدة.
 إدخال جملة من التحفيزات لفائدة المؤسسات الناشئة. تحويل محالت "أنساج" من األمالك الفخفاصفة لفلفدولفةإلى األمالك الخاصة للبلديات.
 تمديد آجال التصريحات الجبائية والجمركية للمؤسفسفاتوإدراج تففدابففيففر اسففتففثففنففائففيففة أخففر لففمففسففاعففدة الففقففطففاع
14
اعقتصادي على مواجهة جائحة كورونا.
 خفض الحد األدنى للمبلف بفالفعفمفلفة الصفعفبفة الفخفاضفعللتصريح الجمركي من 5.111إلى  0.111أورو.
واج/س.أ
0202-24-01

تاريخ-ذاكرة
عام التيفيس..من ذاكرة األوبئة التي
قتلت الجزائريين
يُرو أنّه حين ضرب الطاعون فرنسا ،لم يجد الفرنسيون
ما ياكلونه ،ونفدت بطون المخازن والمؤن ،وع ّمت رائحة
الجثع شوارع باريس ،حينها عمدت السلطفات الفففرنسفيفة
إلى إخراج الرفاه والجماجم من القبور واألقبية ،لتطفحفنفهفا
وتمزجها مع الدقيق وتو ّزعه على الفففرنسفيفيفن ،ففي ذلفك
العام أكل الفرنسيون عظام أجدادهم دون أن يعلموا.
"
خياع عفلفمفيفا"،
في الجزائر أيض"ا ،مثل هذه القصص ليست
وع روايففات ُمففتفنففاقففلففة بفل هففي جفزء مففن ذاكفرة الففجف ّدة
محجوبة ،التي تسيل من فمها حكايا ع تنتهي حين تبدأ ففي
استرجاع ذكريات والديها مع الطاعون أو التيففيفس .حفيفن
كان الجزائريون يُتركون للموت ،ويسقط األشخاص جثفث"فا
هامدة ،مرحلة عصيبة وذكريات طفت إلفى السفطفح ،بفعفد
ّ
أن ح ّل وباء كورونا وأخفذ يفخفطفف األروا دون سفابفق
إنذار.
درج الجزائريون على تسمية العام بالفحفدث األبفرز ففيفه،
ِ
فكان من ذلك عام الرّز ،وعام المشينفة ،وعفام الفبفو ،عفام
ال ّشر ،وعام علمان وغيرها ،ولكن يبقى أبرز ما رسخ ففي
الذاكرة الشعبية للجزائريين هو عام التيفيس ،الفذي يشفيفر
إلى أقسى تجربة إنسانية عاشتها الجفزائفر ،حفيفن داهفمفهفا
وباء التيفيس أو التيفوس ،ولم يجد الميت حيّا يتبرّع لدفنه.
تروي الجدة محجوبة ما نقله إليها والدها الذي عاصر عام
التيفيس ،فتقول" :لقد ُ
كنت فتاة صغيرة في تلك الفترة ،كف ّل
ما أعلمه عن هذا الوباء هو القائمة الطويلة ألفراد الفعفائفلفة
الذين قضى عليهم الوباء ،لفقفد كفان والفدي يفقفصّ عفلفيفنفا
"
عفامفال ففي مفزارع
قصصهم والدموع على خفديفه ،كفان
الكولون الذين قدموا إلى القرية ،لكنه تح ّول في تلك الفتفرة
إلى حفّار للقبور".
تصف الج ّدة بعض المشاهد" :كان المفوت يفحفصفد مفئفات
الضففحففايففا يففومفي"ففا ،لففقففد كففان زمففن الففجففنففازات والففمففقففابففر
الجماعية .كانت الجثع تك ّدس فوق عربة تفجفرّهفا الفبفغفال
والحمير ،أو أحصنة الكولون ،ليكون مصير تفلفك الفجفثفع
حفر عميقة ،كي ع يعود البالء وينتشر منها ،لقد كان بفال "ء
ع يمنح حتّى دفن"ا رحي "ما".
تختلف الروايات حول اإلطار الزماني لفعفام الفتفيفففيفس أو
التيفوس ،وهو مرض ع عالقة له بمرض التفيفففوئفيفد كفمفا
العدد  ، 11جوان 0202

ّ
يظن البعض ،فهناك من يفقفول إنفه ضفرب الفجفزائفر ففي
عشرينيات القرن الماضي ،وبالضبط في عام  ،0910فيما
تناقفلفت روايفات أخفر أن عفام الفتفيفففيفس صفادف عفام
 ،0945فيما تنسبه بعض الشهادات لفترة الثالثينيات.
لقد أجمعت كل الروايات ،ومنها رواية الج ّدة محجفوبفة أن
عام التيفيس زاد من وطاة الوضع لد الجزائفريفيفن ،بفعفد
أن أتى في عام جفاف وقحط ،فشحت فيه السماء فلم تمطر
ألشهر ،ولم يجد الجزائريون ما ياكلونه إع البلوط وبعفض
الحشائش ،وكانوا يخلطون البفلفوط ونفجفارة الفخفشفب مفع
الدقيق ،فيما كان آخرون يعزلون أنفسهم ينتظرون الفمفوت
بعد أن أصيبوا بالتيفيس .تستطرد الفجفدة مفحفجفوبفة "كفان
والدي وبعض أهل القرية ع يفغفادرون الفمفقفبفرة ،ففمفا إن
يُدفن شخص إع ويح ّل خبر وفاة شخص آخر".
حين كان الجزائريون تحت وطاة اعسفتفعفمفار الفففرنسفي،
كانت األوبئة والمجاعات تالزم حياتهم ،فقد كانت تسفتفمفر
لفترات طويلة ،وتاتي على فترات متقطعة .لقد نقلت كفتفب
التفاريفخ مفاسفاة الفجفزائفريفيفن مفع الفتفيفففيفس والفطفاعفون
والكوليرا والجدري وأوبئة أخر
هر في السنوات األولفى مفن قفدوم اعحفتفالل الفففرنسفي
وبالضبط عام  0814داء الفكفولفيفرا ففي مفديفنفة وهفران،
وحسب كتاب "تاريخ األوبئة في شفمفال أففريفقفيفا" لفجفون
لويس جونفياف ،فإن عفدو الفكفولفيفرا نفقفلفهفا مسفاففرون
جا وا من إسبانيا على مفتفن بفاخفرة ،ففعف ّم الفوبفاء مفديفنفة
وهران ،وفتك برو  0475شخص"ا ،وكان انعدام النظفاففة
وسوء التغذية منا "خا سمح للكوليرا باعنتشار.
وفي سنة  0815ضرب الوباء الجزائر العاصمفة ،بفعفدمفا
نقله مسافرون جا وا من مرسيليا ،أما في قسنطينة فكفانفت
األرقام كبيرة جد"ا ،بعد أن بفلف عفدد الضفحفايفا  04ألفف
وفاة .وقد عادت الكوليرا لتضرب الجفزائفر مفجف ّدد"ا خفالل
الحقبة الممتدة من  0911إلى ...0951
أتى في مفذ ّكفرات الفطفبفيفب الفففرنسفي الفدكفتفور روكفس:
"عندما وصلنا عام  0811لفلفجفزائفر قفدرنفا أهفلفهفا بـف 1
ماليين ،لكن أسفر اإلحصاء السكاني األول الذي أنفجفزنفاه 15
سنة  0866عن  1.6مليون نسمفة ،أمفا اإلحصفاء الفثفانفي
المنجز سنة  0871فقد قدر عدد السكان بـف  1.01مفلفيفون
نسمة أي بفارق  874949نسمة في غضون  41سنة...
بوبكر بلقاسم
0202-24-21

تاريخ-ذاكرة

أربعة أوبئة فتّاكة ضربت الجزائر...
هذه قصتها
قبل وباء الكوليرا ،الذي أط ّل برأسه من جديد في الجفزائفر
هذه األيام ،عرفت البالد أوبئة تسبب ففي وففيفات كفثفيفرة،
خاصة خفالل الفففتفرة اعسفتفعفمفاريفة ،الفتفي عفانفى مفنفهفا
الجزائريون ألكثر من قرن وثالثين عاما
ومن أكثر األوبئة ،التي ضفربفت الفجفزائفر خفالل الفففتفرة
اعستعمارية ،الطاعون والكوليرا والجدري والتيفوس.
وتشير مصادر تاريخية إلى أن هذه األوبئة كفانفت األكفثفر
فتكا بالجزائريين ،بسبب توفّر أرضية الفقر وسوء التغذيفة
وانعدام النظافة ،المساعدة على انتشار هذه األوبئة
ذكر كتاب "مذكرات حول الطاعون في الجزائر" ،أن هذا
الوباء "خلف قرابة  11ألف ضحية بفيفن  0551و0811
بالجزائر ،إذ كان يتكرر كل  01إلى  05سفنفة .ففففي سفنفة
 0788بل عدد ضحاياه  ،05791مفنفهفم 01481 :مسفلفم
و 0770يهودي و 541مسيحي".

قسنطينة فكانت األرقام رهيبة ،إذ بل عفدد الضفحفايفا 04
ألف وفاة من ساكنة بل عددها  51ألفا.
وفي  0849نقلت باخرة قادمة من مرسيليا الوباء ،ففتفوففي
 781شخصا ،وفي  0861توفي  015شخصا.
وبين سنوات  0866و 0868سجفل الفوبفاء أكفبفر األرقفام
لتفزامفنفه مفع الفتفيفففوس والفجفدري ،وانفتفقفل عفن طفريفق
المسافرين ،إذ بل عدد الوفيات 14170
عاد الكوليرا لفلفظفهفور ففي سفنفتفي  0986و 0996دون
تسجيل وفيات ،وفي أغسطس من السنة الجارية تفم تفاكفيفد
وجود  61إصابة بالكوليرا أدت إلى وفاة شخصين ،حسفب
األرقام الرسمية.
يذكر المصدر السابق (كفتفاب تفاريفخ األوبفئفة ففي شفمفال
أفريقيا عانى منه سكان الجزائر خالل الفترة الفعفثفمفانفيفة،
والسنوات األولى لالستعمار الفرنسي ،فظهر بفيفن 0810
و ،0811وعاد بسرعة سنة .0817
ففي  0841أصاب الجدري  1111شخص في قسنفطفيفنفة،
وقتل  511طفل ففي الفمفديفة (شفرق سفنفة  ،0846كفمفا
ضرب شرشرل وتنس (وسط وقتل الكثير من األطفال.

وخلّف الطاعون سنة  0815في قسنطينة وحدهفا (شفرق
 0511ضحية خالل ثالثة أيام فقط ،كما ضرب العفاصفمفة
بين  0851و.0951

وفي  0877أصفيفب  471طفففال بفالفجفدري ،مفا اضفطفر
السلطات اعستعمارية لغلق المدارس خشية انتشاره.

وبعد اعستقالل ،هر الطاعون سفنفة  ،1111وتضفررت
منه وعيات في غرب البالد هي :إليزي وعين تفيفمفوشفنفت
ومعسكر وتلمسان ووهران ،هذه األخيرة التي سجلت حالة
وفاة واحدة.

الجدري نتيجة للعدو بفيروس ينتقل من المصابيفن
وينشا
ِ
إلفففى األصفففحفففاء .ويفففظفففهفففر طفففففففح يشفففبفففه الفففبفففثفففور
على جلد المريض ،ثم تتكون قشرة على البثفور مفا تفلفبفع
أن تسقط تاركة ندبة في مكانها.

يشير كتاب تاريفخ األوبفئفة ففي شفمفال أففريفقفيفا ،إلفى أن
الجزائر سجلت أرقاما قياسية لوباء الكوليرا ،خاصة خالل
الفترة اعستعمارية ،إذ سجل هذا الوباء انتشارا كبيرا بفيفن
سنوات  0911و( 0951خالل  11سنة .

وهففو مففن األمففراض الففمففعففديففة سففريففعففة اعنففتففشففار،
التي تنتقل عن طريق القمل والبراغيفع ،وقفد ارتفبفط هفذا
الوباء بالفقر والمجاعات.

ففي وهران هرت الكوليرا سنة  ،0814نقلها مسفاففرون
ومهاجرون جا وا من إسبانيا ،وانتشر الوباء بسبفب سفوء
التغذية والفقر وانعدام الفنفظفاففة وخفلفف  0457وففاة مفن
مجموع السكان البال عشرة آعف.
وفي  0815ضرب الوباء الجزائر العاصمفة بفعفدمفا نفقفلفه
مسافرون جا وا من مرسيليا وتولون ،ففخفلفف  417وففاة
من اليهود و 117من الجزائريين و 054أوروبيا ،أمفا ففي
العدد  ، 11جوان 0202

وحسب أرقام كتفاب تفاريفخ األوبفئفة ففي شفمفال أففريفقفيفا،
سجلت سنة  061 ،0860وفاة في منطقة القبائل ،وانفتفشفر
المرض بعدها في كل من قسنطينة سنة  0861والعاصمفة
سنة  ،0868وبل مجفمفوع الفوففيفات ففي الفجفزائفر كفلفهفا 16
 1106شخصا.
0218-28-01

ترحم

يعتمر قبعة الفيدورا الكالسيكية ،ويسير واهن الخطى كرجل بلغ السبعين من
العمر وأخذت األسقام تحوم حوله ،ال تفارقه ابتسامته التي يأخذها معه أينما ذهب،
يتذ ّكر سيرة الشاب الذي غادر قريته آث يني صغي ًرا ،نحو ديار السعادة بالعاصمة،
ثم نحو باريس .يحتضن معه قيثارته التي عاشت معه عقودًا من الحلم ،ذلك الشاب
الذي درس الجيولوجيا ،واشتغل لفترة بإحدى الشركات النفطية.
كان إيدير مسكو ًنا بعالم الحكايات الشعبية القديمة ،ولم يكن يفارق جدّته وعجائز
قريته
قلب إيدير كل األقدار ومضى في سبيل بعيد جدًا عن الحفر والتنقيب ،أو ربّما من ّقبًا
في الطبقات الجيولوجية العميقة للموسيقى والفن ،بح ًثا عن أعذب ألحانه ،لقد
إختار أن يلبس اس ًما جديدًا وحياة جديدة ،في قريته الصغيرة لم يعلم الناس أنّ
حميد شريط هو إيدير ،إبن القرية المحبوب من طرف الجميع ،قد بدأ يصنع للتو
ضة ،هذا العالم حنجرة من ذهب.
مجدًا لنفسه .لقد منحت آث يني عاصمة الف ّ

