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نظرة عن كثب لتطور السينما الجزائرية

اإلفتتا حية
لقد انفردت السينما الجزائرية عن غيرها من السينما في العالم وخاصة العربية منها .هذا التممميمز يمعمود لملمظمروف المتمي
برزت فيها ،حيث أنها ولدت في النصف الثاني من القرن العشرين أي خالل فترة تواجد االحتالل الفرنسي بالجزائر.
سميت سينما هذه الفترة بالسينما الكولونيالية.
تناولت موضوعاتها أفكارا تهدف إلبراز الدور اإليجابي لملموجمود المفمرنسمي عملمى أرض المجمزائمر ممن خمالل إ مهمار
”أن فرنسا هي من جاءت بالحضارة لهذا البلد“ ،كذلك محاولة إبراز تضاريسه وجمالياته الطبيعية من أجل جذب السيماح
من مختلف مناطق العالم.
أما في ما يخص طبيعة األفالم في هذه الفترة الزمنية اعتبرت على أنها من نوع األفالم القصيرة كذلك عرفت هذه الفتمرة
بكثرة األفالم التسجيلية بلغ إنتاجها  41فيلما سنة  .0947انعكست هذه األعمال على المهتمين بالسميمنممما ممن جمزائمريميمن
الذين واكبوها ،ومع مجيء االستقالل انتقل بعضهم إلى تيار السينما الروائية .ولقد تم تقسميمم المممراحمل المتمي ممرت بمهما
السينما الجزائرية إلى أربعة مراحل ،تعتبر أولها هي فترة الستينات والتي تم خاللها تأسيس مركز وطني للمسميمنممما سمنمة
 ،0964وتكوين المعهد الوطني للسينما ،كذلك بناء ديوان وطني لألحداث الجزائريمة .0964/0961أمما فمي مما يمخمص
موضوعاتها فلقد تميزت بالنفحة الثورية أي سينما ثورية نضالية ،وهذا راجع لطبيعة السميماق االجمتممماعمي االقمتمصمادي
والسياسي على وجه الخصوص أي عالجت األحداث التي عايشها الشعب الجزائري خاصة الثورة التحريرية.
أما فيما يخص المرحلة الثانية وأفالم الجيل الثاني من السينما الجزائرية التي هرت بين فترة السبعينات و المثمممانميمنمات،
تعد هي أخصب سنوات اإلبداع السينمائي ،تم خاللها إنتاج ما يقارب  41فيلما وطني ،وتميزت هذه الفترة بتمنموع المممادة
المعروضة واالتجاه إلى الفكاهة.
في ما يخص المرحلة الثالثة وهي في سنوات التسعينات أي أثناء األزمة السياسية-االجتماعية التي مسمت المبمالد ،اثمرت
هذه األزمة على السينما بشكل كبير ألن دعم الدولة لهذا القطاع بدء في تراجع تدريجي مما أدى إلى تمهماو همذا األخميمر.
هذا ما أثر على المخرجين وأدى إلى انقسامهم ،فمنهم من سلط الضوء على األزمة وتناولها ومنهم من انسحب تماما .فمي
المحطة األخيرة من السينما الجزائرية والتي سميت بسينما األلفية الثالثة فلقد وجدت السينما الجزائرية نفسها تتخبط بميمن
مد وجزر ،هذا راجع بطبيعة الحال إلى تأثرها باألزمة األمنية التي مرت بها الجزائر ،لكن هذا لم يمنع الشمغموفميمن بمهمذا
الفن من التوقف رغم العراقيل التي واجهتم والزالت تواجههم لحد اآلن .أما في ما يخص المواضيع المتناولة فلقد تعمددت
لكن أهمها تناول األحداث التي وقعت في فترة التسعينات و المواضيع التي تهتم بالمرأة الجزائرية.
وفي األخير يظهر أن المسار الذي ولدت وترعرعت فيه السينما الجزائرية لم يمكمن بمالمممسمتمقميمم فمكمثميمرة وممتمعمددة همي
المطبات التي مرت بها والتي هي مستمرة لحد اآلن .
صحرى سارة
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السينما الجزائرية ..متى تنهض؟
عممرفممت الممجممزائممر السمميممنممممما مممنممذ
االسممتممعمممممار الممفممرنسممي ،حمميممث كممان
األخوان (لوميير) أول من وثقا للعالم
جممممال المجممزائممر وهممي تمحممت وطممأة
االستعمار ،وكان لمنا رها المخمالبمة
دورا فممي اسممتممقممطمماب الممعممديممد مممن
المخرجين الممشمهموريمن فمي األفمالم
الصامتة ومنهم (جاك فيدر) وفميملمممه
"األتلنتيد" وكذلك (جان رنموار) ممع
فيلمممه "المبملمد" ،وممع بمروز األفمالم
الناطقة في أوروبما صمور المممخمرج
(جوليان دوفيفيه) فيلمم "غمولمغموطما"
سنة  0914وكذلمك صمور المممخمرج
(كريستيمان جماك) فميملمم "واحمد ممن
الكتيبة) عام  ،0917وصُمورت بمعمد

أفضل عمل سينممائمي فمي ممهمرجمان
كان  0966وجائزة أحسن سميمنماريمو
في مهرجان مموسمكمو لمعمام ،0967
كذلمك سمنمة  0971تمفموق المممخمرج
(لخضر حامينا) بمفميملمممه "حمكمايمات
سنين الجمممر" المذي كمان أول فميملمم
فريقمي يمفموزبمالسمعمفمة المذهمبميمة فمي
مهرجان كان السينمائي .
معظم األفالم كانت تمحمكمي قصمص
الكفاح في فترة االستعمار ،وبفضلمهما
ساهمت في صمعمود ممؤشمر االنمتماج
السيمنمممائمي كممما تمكمفملمت المحمكموممة
الممجممزائممريممة بممالممتممسممويممق لممألفممالم
وتمموزيممعممهمما .الممحممكممومممة الممجممزائممريممة
ساهمت في إنتاج األفالم حيث أنشأت

الحرب العالمية الثمانميمة المكمثميمر ممن
األفالم لكنها كانت أقل شهرة.
بممعممد سممنممة  0954ممهممر أول فمميمملممم
وثائقي ممن إخمراج (رونميمه فموتمي)
بعنوان "الجزائر تحترق" وكان همذا
المخرج قد إلمتمحمق بصمفموف جمبمهمة
التحرير الوطني .وفمي سمنمة 0957
أنشممأ (جمممممال شممانممدرلممي) و(مممحمممممد
لخضمر حمامميمنما) و(أحمممد راشمدي)
خمملمميممة لممسنممتمماج السمميممنمممممائممي لممخممدمممة
الثورة.
كانت االنمطمالقمة المرسممميمة لمألفمالم
الطويلة بمعمد االسمتمقمالل ممع المفميملمم
التاريخي "الليل يخاف من الشمممس"
لمملمممممخممرج (مصممطممفممى بممديممع) سممنممة
 ،0965و"ريح األوراس" لملمممخمرج
(لخضر حامينما) المذي فماز بمجمائمزة

المركز السمعي البصري المذي فمتمح
باب الشهرة للعديمد ممن المممخمرجميمن
مثل (أحمد راشدي) ،وكمذلمك أنشمأت
المركز القومي للسينما المذي أشمرف
على كل النشاطات المتعلقة بالسيمنممما
كمماإلنممتمماج و الممتمموزيممع و الممعممرض
وتكوين المخرجين .
تممفممتممقممر السمميممنممممما الممجممزائممريممة الممى
اإلمكانيات في إخراج أفمالم عمالممميمة
لذا اإلنتاج المشتمرك فمتمح لمهما نمافمذة
الشهرة في المهرجانات الدولية ،مثمل
فيلم "معركة الجزائر" الذي أخمرجمه
اإليمطممالممي (جمميملمموبمميممنممتمكممورفممو) وقممد
حصممل الممفمميمملممم عمملممى جممائممزة األسممد
الذهبي في مهمرجمان المبمنمدقميمة لمعمام
 ،0966وأيضا تم إنتماج المعمديمد ممن
األفالم التي نالت عدة جوائمز ،وكمان
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فيلم "زاد" للمخرج الفرنسي (كوسمتما
غافراس) الذي تحصل عملمى جمائمزة
األوسكار لفئة األفالم األجنبية .
مممن جممهممة أخممرى نممالممت األفمممالم
الكوميدية اهتمام المشاهد وبدايمة ممع
فيلم "حسن طيرو" للمخرج (لخضمر
حامينا) سنة  0968وفميملمم "عمطملمة
المفتش الطاهر" لملمممخمرج (مموسمى
حداد) سنة  ،0979وفيلمم "المتماكسمي
المخفي" للمخرج (بن عمر بمخمتمي )
سنة .0989
ُ
في السنين األخيرة أنتجت عدة أفمالم
ومنمهما "المخمارجمون عمن المقمانمون"
للمممخمرج (رشميمد بموشموارب) سمنمة
 9109وقد ترشح هذا الفيلمم لمجمائمزة
األوسكار ألفضل فيلم أجنبمي ،كمذلمك
فيلم "مسخرة" للمخرج (إلياس سالم)
سنة  9118الذي اختير كأحسن فميملمم
في ممهمرجمان قمرطماج السميمنمممائمي،
وأخمميممرا فمميمملممم "المموهممرانممي" لممنممفممس
المخرج إلياس سنة  9104الذي أثمار
ضجة واسعة .
السيمنممما المجمزائمريمة كمانمت حمافملمة
باألعمال واإلنمجمازات ،لمكمنمهما تمممر
االن بحالة ضعف فقد تحولت أنمظمار
الممشماهمد لملمسميمنممما األممريمكميمة ألن
السينما الجزائرية لمم تملمبمي رغمبماتمه
وكذلك انتشار القنوات المتملمفمزيمونميمة
الممتممي تممعممرض األفممالم األوروبمميممة
واألممريممكميممة ،ولممألمسممف كممان طمممممع
المخرجين الجزائمريميمن فمي الشمهمرة
والجوائز وكل هذا المتمحمول المعممميمق
في السينما العالمية لم يلفت انتبماهمهمم
بل كان همهم الشمهمرة فمي المممحمافمل
الممدولمميممة .جممل األفممالم الممجممزائممريممة
الحديثة المعمهمد تمعمرض أوال خمارج
الجزائر ،إما في المهرجانات الدوليمة
أو في قاعات العروض المعماديمة وال 4
يتعرف عليها الجمهور الجزائري إال
بممعممد مممرور مممدة قصمميممرة وأحمميممانمما
طويلة.
تووووووفووووويووووو هوووووواري
1111019100
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السينما الجزائرية مطلع األلفية الثالثة
ميزت أفالم السينما المجمزائمريمة ممنمذ
االستقالل و إلى يومنما همذا بمممالممح
متغيرة من عشرية إلى أخرى بتغميمر
عقلية المجتمع و ثقافته  ،و قد عرفت
السينما الجزائرية عموما بمالمتمزاممهما
تممجمماه ثممورة الشممعممب المممممظممفممرة و
بطوالته ،و التزامها تجماه األرض و
الممهممويممة ،و كممذا الممتممزامممهمما بممقممضممايمما
المممممممممممجمممممتمممممممممممع المممممجمممممزائمممممري.
لكن ينبغمي اإلشمارة أنمه يمبمدو جملميما
تميز السينما الجزائرية مطلع األلفميمة
الثالثة ،هذه المرحلة المتمي يمممكمن أن
نعبر عنها بمرحلة ما بمعمد المعمشمريمة
السممموداء ،حممميمممث واصمممل المممجممميمممل
السينمائمي األول ممن أممثمال ممحمممد

«سممنممة  9109والمممممخممرج بمملممقمماسممم
حجاج بفيلمه » اللة فاطمة نسومر «
سنة  .9106وضمن نفس الموضموع
الثوري النضالي الذي اتخذته سميمنممما
األلفية الثالثة ألفالمها يشمد انمتمبماهمنما
فيلم ‘’خراطيش غولواز’’ لمممخمرجمه
مهدي شارف سنة  9117الذي أنمتم
في إطار فعاليات تمظماهمرة المجمزائمر
عاصمة الثقافة العربيمة ،همذا المفميملمم
الممذي تممنمماول هممو اآلخممر ممموضمموع
الثورة ،ولكن هذه المممرة المثمورة فمي
آخر أيماممهما ،وبمكمامميمرا تمركمز كمل
نظرها على الطفولة بكل مما تمحممملمه
من مغامرة وشقماوة ال تمخملموان ممن
مشاعمر المحمب والصمداقمة والموفماء.

بمممنمممفمممس المممممممواضممميمممع
القديمة التمي صمقملمتمهمم
الثورة عليها  .فمقمدمموا
سمملممسمملممة مممن األفممالم
الثورية بمرىى جمديمدة
وتحليالت مختلفة .همنما
ال تمممبمممقمممى السممميمممنممممممما
المممجمممزائمممريمممة رتممميمممبمممة
بموضوعها القمديمم بمل
تممخمملممق هممتممه المممممعممالممجممات الممجممديممدة
لموضوع الثورة والشعب نفسا جديدا
لسينما لطالما تشابهمت أفمالممهما ذات
الممممممممممممممممموضمممممممموع الممممممممواحممممممممد .
فقد انتقل المخرج أحممد راشمدي ممن
سينما بطل واحد ووحيد وهو الشعمب
إلى سينما تمركمز عملمى قمادة المثمورة
وبطولتهم النضمالميمة ،بمأفمالممه المتمي
عنونهما بمأسممماء همتمه الشمخمصميمات
الثورية الخالدة :كفيلم «مصطفى بن
بولعيد « 2009وفيلم »العقيد لطمفمي
» 9105المملممذان أنممتممجممتممهممممما وزارة
المجاهدين .ولم تتوقف هته المعالمجمة
الجديدة لموضوع السينما القديم عملمى
كاميرا الجيل السينمائمي األول  ،بمل
أصبحت موضة سينمائية للبعض من
مخرجي الجيل الثاني ممثمل المممخمرج
سعيد ولد خليفة بفيلمه «أحمد زبمانمة

يقدم الفيلم جانبا إنسانيا مع المعمريمن
األوروبيين من ديانات مخمتملمفمة عمنما
صعب عليهم الرحميمل ممن المجمزائمر
المستعيدة لسيادتهما الموطمنميمة ،وهمذه
الرىية تتفق إلى حد كبير مع المطمرح
السينمائي الذي قدمه محمممد لمخمضمر
حميمنمة ممن خمالل فميملمممه «غمروب
الظالل» سنة  9104كدعوة للتصالح
اإلنساني مابيمن الشمعمبميمن المفمرنسمي
والجزائري من خالل تمجماوز أحمقماد
الممممماضممي لممتممحممقمميممق الممعمميممش بسممالم
لألجيال الالحقة التي لم تشمهمد شميمئما
من الماضي .ومن األفالم الجزائمريمة
الحديثة التي تناولت موضوع المثمورة
بطريقة مختلفة فيلم ‘’البئر’’ للمخرج
لطفي بموشموشمي سمنمة  ،9106همذا
الفيلم الذي صورهمجية اسمتمعممماريمة
ضد اإلنسان األعزل بكل ما يمحممملمه

لخضر حمينة و أحمممد
راشدي مسيرته الفمنميمة
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مممن هممواجممس ومممخمماوف ومشمماعممر،
وكذا فيلم ‘’الوهراني’’ إللياس سمالمم
سممنممة  ،9104المممذي قممدم صمممورة
المجاهد ممن ممنمظمور آخمر ،صمورة
تعمبمر عمن المممجماهمد اإلنسمان غميمر
المقدس .كما نشميمر أيضما و ضمممن
األفالم الثورية التي قمدممتمهما سميمنممما
األلفية الثالثة إلى فيلمم «المعمربمي بمن
مهيدي »المنتم بمدعمم ممن وزارتمي
الثقافة و المجاهدين لممخمرجمه بشميمر
درايس ،التي توقفمت وزارة المثمقمافمة
عمن اسمتممكمممال تمممويملممهما لممه بسمبممب
تحفظها من عمدم االلمتمزام المتمام ممن
المخرج بالسميمنماريمو .كممما أصمدرت
بخصوصه وزارة المممجماهمديمن يموم
 19سبتمبر  9108قرارا بمنمعمه ممن
العرض بسبب عرضه لخالفات قمادة
ثممورة الممتممحممريممر المموطممنممي و هممي
الممخممالفممات الممتممي ال تممراهمما المموزارة
ممممجمممديمممة لممملمممشمممعمممب المممجمممزائمممري
وقممد قممدمممت نممخممبممة مممعممتممبممرة مممن
المخرجين الجزائريين ممخمضمرمميمن
وشبانا مواضيمع ممتمعمددة وممتمنموعمة
بممممممممممممممممممممممممممممممممممممميممممممممممممممممممممممممممممممممممممممن :
االنممدممماج االجممتممممماعممي :فممي أفممالممممرزاق عمملممواش كممفمميمملممم «حممراقممة»
 9101و «المممممتمممممائمممممب » 2012.
اإلرهاب والعنف ضد المممرأة :فميفيلم ‘’رشيدة’’ للمخرجة يمينة شويم
سنة  ،9111وفيلم ‘’المنارة’’ لبلقاسم
حمجمماج سممنممة  ،9114فميمملممم ‘’يمممما’’
لجميلة صحراوي سنة  ،9100وفيلمم
‘’عطور الجزائر’’ رشيد بلحاج سنمة
.9
1
0
9
أبعاد فلسفية إنسانية :في فيلم ‘’فميإنتظار السنونوات’’ لملمممخمرج كمريمم
موساوي سنة  ،9107وفميملمم ‘’إلمى
آخر الزمان’’ لياسميمنمة شمويم سمنمة 5
.9107
رزين محمد أمين 9111219102

أطنان من الكتب مهملة
وأفالم تمول بال رقابة
وجه مجلس المحاسبة عدة مالحظات
تخص التسيير وعملية تمويل األفمالم
من طرف وزارة الثقمافمة خمالل عمام
 ،9105مشيرا فمي تمقمريمره األخميمر
"ملخصات حول تنمفميمذ االعمتمممادات
المخصصة للوزارات بعنوان قمانمون
المالية لسنة  ،"9105إلى أن ميزانية
وزارة الثقافة في ذلك العام تمجماوزت
 95789ممملمميممون ديممنممار جممزائممري،
وأشار التقرير إلى أن  61بالمائة من
ميزانية المتمسميميمر المبمالمغمة 05.889

مليار دينار غير متابعة بالقدر الكافي
من طرف المصالح المعمنميمة لمسدارة
المركزية المتمابمعمة لموزارة المثمقمافمة،
وشدد التقرير عملمى مشمكمل المرقمابمة
المالية
ميزانية خيالية لملمممركمز المجمزائمري
لتمطمويمر السميمنممما تمطمرح عمالممات
استفهام
خص تقرير المحماسمبمة فصمال حمول
التخصيصات المالية المقمدممة لمفمائمدة
المركز الجزائري لتطوير السميمنممما،
فقد بلغت التخصميمصمات المممممنموحمة
للمركز  006مليون دينار جمزائمري،
ممما يمممممثممل  51.78فممي المممممائممة مممن
مجموعة نفقات الصمنمدوق فمي سمنمة
 .9105وتساءل ممجملمس المممحماسمبمة
حول طريقمة تسميميمر تملمك المممبمالمغ،
وقال" :إن فرقة الرقابة تتسماءل عمن
عدم إدراج الميزانية اعمتمممادات همذا
الحساب كما هو منصوص عليمه فمي
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المممممذكممرات الممتمموجمميممهمميممة" .وانممتممقممد
المممممجمملممس طممريممقممة تسمميمميممر المممممركممز
لمممممشمماريممع األفممالم ،مشمميممرا إلممى أن
مصممالممح اآلمممر بممالصممرف ال زالممت
تمول المنتجميمن المذيمن اليمحمتمرممون
اآلجال التعاقدية ،مشيرا إلى أنه ممنمذ
 9105هناك تسعة أفالم" ،لم يحددها
المجلس باالسم" ،معنية بهذا التمويمل
الذي وصل مبلمغمه اإلجمممالمي خمالل
السنة إلى  96مليون دج
901مليون دج لشراء "تطبيمق" آلمي
لم يستغل حتى اللحظة أشار التمقمريمر
إلى أن كمية هائلة ممن المكمتمب المتمي
طبعتها وزارة الثقافة بممبملمغ قمدره 1
ممملمميممار دج ،فممي إطممار الممتممظمماهممرات
الكبرى "عاصمة المثمقمافمة المعمربميمة،
وعمماصمممممة الممثممقممافممة اإلسممالممميممة،
والممتممظمماهممرة اإلفممريممقمميممة" ،ال تممزال
مممخممزنممة لممدى المممممؤسممسممة المموطممنمميممة
للشركة الوطنميمة لملمفمنمون المممطمبمعمة
والمكتبة الوطنية في حمالمة ممزريمة .
فممي هممذا الشممأن ،أوضممح رد وزارة
الثقافة أنه تقرر تمحمويمل كمل المكمتمب
المودعة على مستوى هذه المؤسسة،
مممن أجممل اإلشممراف عمملممى عممممملمميممة
توزيعها عملمى ممخمتملمف المفمضماءات
والمطالعة العممومميمة .شمدد المتمقمريمر
على أهمية جرد الكمتمب المممطمبموعمة
بدعم الصندوق ،وقال إنه تم الملمجموء
إلى موارد الصندوق في إطار تمويل
عمليات خاصة بإحيماء المذكمرى 51
لالستقالل لمممواجمهمة تمكمالميمف طمبمع
الكتب المبرمجة في إطار التظماهمرة،
وقد بلغ إجمالي المبلغ  9.5مليار ممن
ممموارد الصممنممدوق .وأشممار تممقممريممر
المحاسبة إلى أن وزارة الثقافة قاممت
باقتنماء بمرنمامم ممعملمومماتمي ممهمنمي
"تطبميمق" ،ممن أجمل ممتمابمعمة دورة
الكتاب ،وإنشاء قاعدة بيانات خماصمة
بوزارة الثقافة ،عام  9106وبمممبملمغ
 901مليون دينار ،وقمد تمم تمركميمب
هذا البرنام علمى مسمتموى ممديمريمة
الكتاب والمطالعة ،إال أنمه لمم يشمرع
في استعماله إلى غاية اللحمظمة .وفمي
هذا الشأن ،أوضحت وزارة المثمقمافمة
أن التأخر في استخدام تطبيق "إيمزي
أرشيف" ،راجع إلى إجراء المؤسسة
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عملية تكوين مجانية للممتمخمصمصميمن
في ميدان اإلعالم اآللي ،حيث سميمتمم
وضمعمه حميمز المتمنممفميمذ فمي المقمريممب
العاجل.
محمد عالل 0010919100

”براكاج” أول تجربة
سينمائية طويلة ألحمد
الطاهري
شممريممط روائممي طممويممل مممن بممطممولممة
فاطمة الزهراء بناصر ونمور المديمن
بكر وكريم السعيدي وحميد نجاح.
شممرع المممممخممرج أحمممممد الممطمماهممري
اإلدريسي فمي تصمويمر أول أفمالممه
السينمائية الطويلة بعنوان “ براكماج”
في عدة مواقع بالدارالمبميمضماء ممنمهما
(حي العنق وشاطئ دار بوعزة.( ...
يؤدي األدوار الرئميمسميمة فمي المفميملمم
الروائي الطويمل (درامما اجمتممماعميمة
ممزوجة بكوميديما سموداء) ثملمة ممن
الممثلين الممغماربمة المممعمروفميمن ممن
بمميممنممهممم فمماطمممممة الممزهممراء بممنمماصممر،
وفاطمة الزهراء لحرش ،ونور الدين
بكر ،وكريم السعيدي…
تدور أحداث الفيلم حول عائلة فقيرة،
يتطملمع أفمرادهما ،المذيمن يصمارعمون
صعوبات العيمش ،إلمى حميماة أفضمل
عبر امتالك سكن الئق ،وهو حلم لمن
يتحقق إال بمالمحمصمول عملمى قمرض
بنكي.
تتقدم العائلة بطملمب قمرض سميمخملمق
عدة صراعات بميمن أفمرادهما ،المذيمن
يرون فيه فرصة ذهبية لحل مشاكلهم
وتحقيق آمالهم ،فبينممما تمرى األخمت
الكبرى الزوجة المتسلطة التي تمعميمل
أشقاءها وتتحكم في زوجها ،المذي ال 6
حول له وال قوة فمي المممبملمغ فمرصمة
المممتممالك سممكممن الئممق ،بممدل السممكممن
الممعممشمموائممي الممذي تممقممطممن بممه رفممقممة
عممائمملممتممهمما ،تممريممد األخممت (مصممفممفممة
الشعر) المبلغ لشراء عقد عمل لدولمة
خليجية،

على أمل إعادته في أري ف في ي
وإنقاذ العائل من الفيقي م مين بياني يه
ي ى األخ اإلسالم الميتيديددل اليذ
ي يع الكتف الديني أمام اليميسيبيد في
لتوسيع تبا تهل غم
الق ض ف
إيمانه أن الق وض ال نكييي راي ام

س يف اليفيوائيدم و يدو يي ى األخ
اآلخ ف اليمي يليص في ي ليتيايقييي
فق العيمي وبيني أ يار كي ييي
ستنقذ العائل من الفق ل الذ تعيديهم
ورغممم بممذل الممعممائمملممة كممل جممهممودهمما
للحصول على القرض ،عبر محاولمة
إرشاء أحد أعضماء لمجمنمة الممموافمقمة
على القروض ،إال أن البنك سيرفض
الطلب بسبب غياب ضمانات كمافميمة،
وعدم توفر أي فرد من أفرادها عملمى
عمل قار.
أمام هذا الوضع يق أف اد اليعيائيلي
ارتاام الوكال ال نكي لليضي يل عيليى
مدي ها للموافق على القي ضل ليكين
أن األمو ستأخذ مناى آخ ل اييي
ستتم س ر ال ني،ل ليتيدخيل الدي لي
على الخلل وتنعلف األايدا نيايو
مسا بديدم
يدييا إلييى أن “ ي اكييا ” هييو أول
تب سينمائي لويل للمخ أامد
اإلد يس ي الييليياهيي ل ييعييد عييد
تبا ف سينمائي ر ي منها “ايالي
اييف” 4102ل و”ايياليي لييوا ”
4110ل الذ فاز بائز أول عيميل
ر يييي وتييقيياسييم الييبييائييز الييكي ي ى
للميهي بيان اليوليني ليليفيييليم ردو
م ي اك ي  4100مييع “هييمييسييا ”
لاكيم لع اس
/8402/40/40
بيت الفن
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السينما الجزائرية تحتضر
ألنها ترتبط بمفهوم الريع
أ ّكد األستاذ المعهد الولني ليليفينيون
الد امي اليدكيتيو اليميخي اي يييف
وخليف على أنّ السنيميا اليبيزائي يي
أ ا تيايتيضي ل عيقيف تيدمييي
مييخييتييلييف الييمييئسييسييا السيينييمييائييي ي
العيميومييي اليبيزائي يي في مي ايلي
التسعينيا ل األم الذ فتح اليميبيال
واسييعييا لييتييأسيييييس دي كييا سييمييعيييي
ييي يييي ل خيييا ييي ليييم
تيييتيييميييكييين مييين الييي رييي
السينما البيزائي يي إليى
لا عها المعيهيود موأديا
األسييتيياذ فيي مييعيي ض
تايليييليه ليواريع السييينيميا
البزائ ي وس ل ت ريتهيا
إلى أ ّنها تقتيضي عيميال
مئسساتيا متيكياميال يي يدأ
من الفك وكتا اليني ّ
و ينتيهي عينيد اليعي ض
الييييييفييييييضييييييا ا
فيييييي
م وإذا فقيد هيذ اليدو
المخ
الق من القاتها فإنّ ذل ،سييينيعيكيس
سل ا عيليييهيال وإذا كياني اليعيدي يي
السودا رد ساهم دكل كي ييي في
تورف االنتا السينمائ ل إال أنّ ذل،
ال يعت علّ وايد ف تأخ السنيميا
البزائ ي ألنّ األمي يي تي يل أيضيا
افتقاد كائز اليميعي في السييينيميائييي
والييمييهيينييي ي الييبيياد ل و يياييكييم كييون
ال ناع البزائ ي تيايييا وتينيتيعي
نبار انتابها معينيى نيبيار اليفيييليم
وتوزيعه وع ضيه عيليى اليبيميهيو
قاعا الع ض ع اليعياليم وليييس
البزائ فقلل فإ ّنه ال د من اليايديي
ملوال عن مستوى األفالم البزائ ي
الت أضا تنتج مالييا و اليتي ليم
تعد تد ّ ف البيزائي عيليى االليال
منذ م ال الثيميانييينيا وإليى غيايي
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اليومم ولم تديفيع األميوال الضيخيمي
اليتي تي ّم ضي ّ
يخيهييا في هييذا الييميبييال
إلعلا دفع مالئم للسنميال والسيييميا
خالل العد ي األخي اين اهيتيمّي
البها المعني استيي اد ميخي بييين
إلخ ا اعميال ولينييي ليهيا عيالري
التا يخ والتقاليد ال غيم مين وبيود
كفا ا ال تنق ها الانك ال ناعييي
ف مبال السينيمال ومن ث ّم فالمخ
والمنتج ال يهمهما اليميسيتيوى اليفيني
الي فيييييع ييقييد مييا يييتييسييا ييقييان نيياييو

ال ي يييع مويضيييييف األسييتيياذ ا ي يييييف
ييوخييليييييفي ل ييأنّ السييييينييمييا اليينييابيياي
ميي تيي ييليي ييالييبييدييي فيي الدييكييل
واليميضيميون وتيعيتييميد عيليى تي اكييم
مع ف لل و المتا ك خ و ا
وأ ّنها تاوّ ل مع م و اليزمين إليى
ال ناع الي ريمييي وال تيايتيا إليى
عمليا مع ّقد للت وي والتايمييي
مثلما كان عليه األمي سيليفيال إال أنّ
ب ّل األفالم ال ت تق إليى اليميسيتيوى
ال فيع ف دكلها الفن سيوا تيعيلّي
األمي يياإلخي ا أو كييتييا ي الييني 7
الييد امي يياسييتييثيينييا ييعييض األفييالم
المديتي كي ميع في نسيا عيليى غي ا
«الوه ان ل الخا بون عن اليقيانيون
الل ي ممم

كما ال يميكين إغيفيال يعيض األفيالم
الي وائيييي ال ي يييي مييثييل «ريينييديييل
ال ا مم »الت اظي اهتمام النقاد
المتميزينل اما األفالم التي تينياولي
البانف الثو فال ييميكين اليايديي
عنها هنا اكيم كياكيتيهيا و دا تيهيا
الى كون ل يق تسيي القلاع تفتيقيد
الى أساسيا ال ينياعي السينيميائييي
األولي ل ويئ ّكد األستاذ وخليف عليى
أ ّنييه ييالييتييواز مييع دا االعييمييال
السنيمائي وعدم الايتها للع ض
على نلا واسعل فإنّ التوا ل ع
الد ك العنك وتي م ّكن الموالن مين
اال ت ال كل مستبدا االنتا الفن
العالم ل مما أف ز وارع أ ي يح فيييه
الموالن يقا ن ما ين ما ينتج ماليا
وما ي وّ له عالميا فيميقي االنيتيا
الولن س ف دائته ل يالي غيم مين
أنّ الييبييزائي كيياني األكييثي تييقييدمييا
اليي يييليييدان اليييعييي يييييي خييالل فيييتييي
الس عينيا و داي اليثيميانييينيييا مين
الق ن الماضي واليدليييل عيليى ذلي،
كون فيلم «العفيون والع ا »لماميد
األخض اامينا يعت الفيلم اليعي ي
الييوايييييد الييذ نييال بييائييز السييعييفي
ييأو و ييا سييني 0791ل وال يييمييكيين
إب ا عملي مقا ن ين تل ،اليفيتي
وماهو اليوم ف ظي ّل انيعيدام ندي يي
متخي ي ي نياريد ودا سي ليميبيال
ياييي لي يى
السميعي الي ي ي
الاوا ال كي ،ل ومن ث ّم «فال د مين
إعاد تنظيم اليقيلياع ألن اليمينيافسي
أ ي ييا ي د ي س ي »يييئ ّكييد األسييتيياذ
وخاليف وال د من تايميل مسيئولييي
الفدل المي ي ميج وفيتيح تيايقييي في
دواع الفدل اليذ ييع ميع مياياسي ي
المتس ين فيه اتى يتم تباوز م ال
االستعيبيال اليمينياسي ياتي واليتي ريييع
والادو ويتم االنتيقيال مين تي يييييض
األموال إلى ت ييض السينمام
عالء ملزي 42/04/8400/

جانفي  ،9109العدد 16

جمع زهاء  00نسخة من
األفالم الوثائقية حول ثورة
التحرير
مختبر فهمرسمة األفمالم المثموريمة فمي
السينما الجزائرية بوهران:
جمع مختبر فهرسة األفمالم المثموريمة
في السيمنممما المجمزائمريمة لمجماممعمة
وهران  * 0أحمد بن بلة * زهاء 75
نسخة من االفالم الموثمائمقميمة المتمي
تناولت الثورة التحريرية الممظمفمرة
حسبما أستفيد اليوم اإلثنين لمدى همذا
المخبر العلمي* .يممتمموفممر مممخممتممبممر
فهرسة االفالم الثوريمة فمي السميمنممما
الجزائرية الذي ينشط بقسم المفمنمون
الدرامميمة عملمى ممابميمن
 71و  75فيلما وثائمقميما
منسوخا يتناول المثمورة
الممتممحممريممريممة المممممجمميممدة
والتي لمم تمنمل مشماهمدة
الجمهور المجمزائمري*
وفممممقمممما لممممممممما ذكممممره
ل*وأج* رئمميممس ذات
و
المختبر .
تممتممنمماول هممذه االعمممممال
السمميممنمممممائمميممة مممخممتمملممف
األحداث التي عرفتها المجمزائمر ابمان
االحمممتمممالل المممفمممرنسمممي وشمممهمممادات
ألصدقاء الثورة الجزائريمة والمنمخمبمة
الفرنسية المممتمعماطمفمة ممع المثمورة
الممجممزائممريممة فضممال عممن اعممتممرافممات
بممعممض الممجممنممود الممفممرنسمميمميممن آنممذاك
إستنادا لما صرح بمه السميمد عميمسمى
رأس الماء  .وقد تمم حميمازة همذه
النس من االفالم الوثائقية من طمرف
كوكبة من الباحثين الذين ينمشمطمون
بمختبر فهرسة االفمالم المثموريمة فمي
السينما الجزائرية من بعمض ممراكمز
االرشيف بمبمعمض المدول األوروبميمة
منها بملمغماريما وفمرنسما عملمى غمرار
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مركز المبمحمث المفمرنسمي ألرشمفمة
سينما إفريقيا السوداء  .و*تممعممتممبممر
هذه األعمال التاريخيمة بمممثمابمة ممادة
لمملممطمملممبممة بصممدد تممحممضمميممر شممهممادة
الممدكممتمموراه حممول تمماريمم الممثممورة
الممتممحممريممريممة * كممممما أشممار المميممه
المتحدث مبرزا في ذات السياق *
بمأن الممممخمتمبمر المممذكمور يضمع هممذا
أرشمميممف تممحممت تصممرف الممبمماحممثمميممن
لالطالع عليه و كذا توفير لملمطملمبمة
كممل المموسممائممل الضممروريممة لممتممدعمميممم
للتذكير تمم تمأسميمس
رسائلهم* .
مختبر فهرسة لمالفمالم المثموريمة فمي
السينما المجمزائمريمة فمي  9101و
يضممم  4فممرق بممحممث فممي مممخممتمملممف
التخصصات التى لها صملمة بمالمثمورة

التحرير المظفرة و ينشط بها زهماء
 15بمماحممثمما اغمملممبممهممم الممطمملممبممة الممذيممن
يممحممضممرون شممهممادة الممدكممتمموراه .
ومن جهة أخرى و بمنماسمبمة
إحياء الذكرى ال  58لمظاهرات 00
ديسمبر  0961سيقوم ذات المختبمر
بعرض فيلم وثمائمقمي يمحمممل عمنموان
* 00ديسمممبمر  *0961فضمال عممن
عرض أنشطة ثمقمافميمة تمخملمد همذا 8
الحدث التاريخي .
 9102-09-11وأج

للفنان الجزائري حسان
كشاش
تعمد فمتمرة السمبمعميمنميمات ممن المقمرن
الماضي "العصر الذهبي" لملمسميمنممما
الجزائرية ،بعد أن ممنمحمتمهما "حملممما ً
سينمائيا ً عربياً" ،كممما أجمممع المنمقماد
السينمائيون على ذلك ..
ففمي عمام  0971حصملمت السميمنممما
الجزائرية على جائزة األوسكار عمن
فيلم "زاد" عام  ،0971وفمي 0975
فازت أيضا ً السعفة الذهبية عن رائعة
"وقائع سمنموات المجمممر" ،لملمممخمرج
الجزائري ،لخضر حمامميمنمة ،لملمممرة
األولى في تاري السينممما المعمربميمة./
ورغم بداياتها القوية ،فإنها لم تستطع
المواصملمة بمذلمك المزخمم ،فمي وقمت
راهن فيه الوسمط المفمنمي المجمزائمري

والعربي عليها للدخول إلى العمالممميمة
من بابها الواسمع .اخمتملمف المفمنمانمون
والسميمنممممائميمون والمنمقمماد فمي تمحمديممد
األسمبماب المحمقمميمقميممة المتممي أدت إلممى
تممراجممع السمميممنممممما الممجممزائممريممة ،لممكممن
"العين اإلخبارية" وجدت ممجممموعمة
من اإلجابات عمنمد واحمد ممن أشمهمر
الفنانين في الجمزائمر ،والممملمقمب فمي
الوسطين الفني واإلعالمي الجزائري
بـمم"نممجممم السمميممنممممما والممدراممما فممي
الجزائر.".
حلل الممثل الجزائري حسان كشماش
واقع السينما الجزائرية في حوار ممع
"العين اإلخبارية" ،رأى ممن خماللمه
أن السينما الجزائرية ال تمممر بمأزممة
بقدر ما هي تمعميمش حمالمة ممخماض،
تممحمماول مممن خمماللممهمما الممتممأقمملممم مممع
الممتممغمميممرات الممحمماصمملممة فممي المممممشممهممد
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السينمائي العمالمممي ممن جمهمة ،وممع
الواقع المحلي الذي تغيب فيه صناعة
سينمائية حقيقية من جهة أخرى .وفي
حواره عاد حسان كشاش إلى السينمما
الجزائمريمة فمي بمدايماتمهما وراهمنمهما،
وواقع المدرامما المجمزائمريمة ،وكشمف
عن خبمريمن حصمريميمن بمخمصموص
مشواره ،يكشف عنهما للمرة األولى.
يووونوور بووورنووان
91021 10109

علي بدر خان :الجزائر بلد
الثقافة ولها إنجازات
عظيمة في السينما
يرتقب أن يحل خالل األيمام المقمادممة
بالجزائر المخرج المصمري الشمهميمر
علي بدر خان والكاتبة السورية نمور
شيشكلي لتأطيمر ورشمات عمممل فمي
مجال السينما ،تمحمت رعمايمة وزارة
الثقافة وذلك في الفتمرة المممممتمدة ممن
 08إلى  98فيفمري المداخمل  ...وقمال
علي بدر خان في كلمته إنمه “سمعميمد
بزيارته إلى الجزائر
بمممملممممده الممممثممممانممممي”.
وأضممماف صممماحمممب
“ الممممممرغممممممبممممممة” إن
“ الجزائر بلد الثقمافمة
والممفممن والسمميممنممممما”.
مؤكدا في الصدد أن
لها انجازات عظيمة
في السينمما ”.ووجمه
المممممخممرج بممدرخممان
تهانيه للشعمب المجمزائمري بمممنماسمبمة
حلول السنة الجديدة قائال“ :كمل عمام
وانممتممم بممألممف خمميممر ،أهممنممئ الشممعممب
الجزائريين بالعام الجديد” .وكما عبر
عن سعادته بمحمضموره فمي المورشمة
التكمويمنميمة فمي السميمنممما ممع “سمات
أون” ،تحمت رعمايمة وزارة المثمقمافمة
الجزائرية من  07إلمى  97فميمفمري
القادم .وعملمق قمائمال “ :وان شماء هللا
ستكون الورشة مفيدة للطرفين ”.ممن
جهتها ،صاحبة سلسلة “صبايا” نمور
شيشكلي أبدت سعادتها بالزيارة التمي
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ستقوم بها إلى الجزائمر خمالل األيمام
المقبلة وقالت ” :سعيدة بلقاء الشمعمب
الجزائمري ،انمتمظمرونمي ممع “ سمات
أون” ألول مرة في ورشات سينمائية
حول فن كتابة السيناريو” .وأردفمت:
“ابتداء من  06إلى  98فيفري ،تحت
رعاية وزارة المثمقمافمة المجمزائمريمة”.
وتابعت قائلة“ :سعيدة بملمقماء الشمعمب
الجزائري ألول ممرة فمي حميماتمي ”.
وقبيمل أيمام قملميملمة أعملمنمت ممؤسمسمة
“سات أون” للتكوين الفنمي وتمنمظميمم
التظاهرات الثقافية مقرها (بالجمزائمر
العاصمة) عن تنظيم حدث سينمممائمي
يعد األول من نوعه في المبمالد تمحمت
رعممايممة وزارة الممثممقممافممة الممجممزائممريممة
وبالمتمعماون ممع السمفمارة المممصمريمة
بالجزائر والمركز الجزائري لتطوير
السينما ،وأوضحت أن أسممماء فمنميمة
المعة ومعروفة في الساحة المعمربميمة
ستكون في الجزائر ممنمتمصمف شمهمر
فيفري  9109لمتمقمديمم خمبمراتمهما فمي
السينما والمتملمفمزيمون والمممسمرح ممن
خممالل ورشممات عمممممل فممي الممتمممممثمميممل
والمتممصمويممر والممممونممتماج ..إلم .كممممما
ذكرت المؤسسة في “ بيانها” أن همذا

المخرج عملمي بمدر خمان والسموريمة
شمميممشممكمملممي سمميممكممونممان فممي الممجممزائممر
لتأطير ورشات سميمنمممائميمة مموجمهمة
للهواة والمحترفين في السينممما قصمد
 9109تممعممريممفممهممم عمملممى المممممهممارات 9
الحديثة والوسائمل المجمديمدة المتمي قمد
يحتاجونها في صناعة الفيلم.
حسوووان مووورابووووط
0011019102

االقتصاد
تقرير منتدى االقتصاد العالمي يؤكد
خمسة مخاطر تقوض مناخ االعمال و
االستثمار في الجزائر
اعتبر تقرير صادر عمن ممنمتمدى االقمتمصماد المعمالمممي ان
مخاطر عمدة تمواجمه المدول و ممحميمط االعمممال و ممنماخ
االستثمار ،و صنفت الهيئة الجزائر ضمممن المبملمدان المتمي
تواجه العديد من المخاطر و الشمكموك المتمي تمقموض همدا
المحيط بالنسبة للمستثمرين المحتملين  ،و حمددت خمممسمة
مخاطر تواجه مناخ االعمال و االستثمار في الجزائر.
اشار المتمقمريمر المدولمب المدي حمممل عمنموان "المممخماطمر
االقليمية للقيام باألعمال  ،"9108ان هناك  01مخاطمر و
شكوك تعيق مناخ االعمال و االستثمار ،همي المبمطمالمة او
نقص فرص العمالة و التو يف و فشل الحكومة و االدارة
الوطنية ،و صدمة اسعار المطماقمة ،اضمافمة المى االزممات
المالية و عدم االستقرار االجتماعي العميق و االخمتمالالت
و النقائص المسجلة في المنظومة المالية و المصرفية ...،
و فشل االدارات و التسيير على الجهوي و االقملميمممي ،و
اخيرا العامل االمني و االرهابي.
و تشكل البطالة و سوء التو يف احد اهم التحمديمات المتمي
تواجه العديد من الدول ،تليها فشل الحكومة و التمسميميمر و
ادارة الشؤون العاممة ،و اكمد المتمقمريمر المدولمي عملمى ان
الجزائر تواجه عددا من التحديات ،بداية بمممؤشمرات عمدم
االستقرار االجتماعي ،وفشل الحكومة و التسيير...
و اشار التقرير -استنادا الى تقديرات صندوق النقد الدولي
 الى ان نمو سعر النفط بمعدل  01دوالرات يسماهمم فمينمو االيرادات الخاصة بالموازنة بثالت نقماط فمي المنماتم
المحلي الخام و العكس ايضا صحيح .لدا  ،فمان تموقمعمات
النمو في النمو في الجزائر ال تمتمعمدى  9فمي المممائمة فمي
السنوات
411.
4117
4101
4100
4104
410.
4102
4101
4106
4109

القيمة "مليار دوالر
6.4م4
926م4
.01م4
1.1م4
277م0
6.2م0
119م0
1.2م16.1م0
41.م0

تقديرات الهيئات الدولية المتخصصة ،بينما يشير الخمبمراء
الى حاجة الجزائر الى معدالت نمو تتراوح مما بميمن  7و
 01في المائة لضمان تحقيق نقلة فعلية .و يمأتمي المتمقمريمر
ليؤكد تقدير منظمة االمم المممتمحمدة لملمتمجمارة و المتمنممميمة،
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التراجع المحسوس في االستثمارات االجمنمبميمة المممبماشمرة
باتجاه الجزائر ،التي تربط اساسا بقمطماع المممحمروقمات و
الطاقة حيث تدنت الى  0.9مليار دوالر في  ،9107رغمم
اعتماد قانون استثمار يمنح عددا من التحفيزات.
حفيظ صواليلي
الخبر1211019102

كل األرقام حول التجارة الخارجية للجزائر
بلغ العجز التجاري للمجمزائمر 856 ،مملميمون دوالر خمالل
األشهر األربعمة األولمى ممن  9108ممقمابمل عمجمز قمدره
 878.1مليار خالل نفس الفترة من  9107أي بمانمخمفماض
قدره  1.199مليار ( 78-بالمائة) م هذا حسب مما عملمممتمه
(واج) لدى الجمارك.
وارتفعت الصادرات اتصل إلى  168.04مليار دوالر من
شهر جانفي إلمى أفمريمل  9108ممقمابمل  007.09مملميمار
دوالر ،أي بارتفاع قدره  6.08بالمئة التي تمممثمل ارتمفماع
 95.9مليار دوالر بين فمتمرتمي المممقمارنمة وفمقما لمبميمانمات
المركز الوطمنمي لمسعمالم اآللمي و االحصمائميمات المتمابمع
للجمارك.
اما بالنسبة للواردات ،فقد انخفضت ولكن بشمكمل طمفميمف،
حيث بلغت  994.05مليار دوالر مقابل  995.05مملميمار
دوالر ،أي بانخفاض قدره  770مملميمون دوالر مما يمممثمل
تراجعا قدره  89.4بالمئة .أمما بمالمنمسمبمة لمممعمدل تمغمطميمة
الصادرات بالواردات ،فقد ارتفمع المى  94بمالمممئمة خمالل
األربعة أشهر األولى من  9108ممقمابمل  76بمالمممئمة فمي
الفترة نفسها من  .9107وال تزال المحروقات تمثل الجزء
األكبر من المبيعات الجزائرية في الخارج ( 70.91بالمئة
من اجمالي حجم الصادرات) والتي استقرت عنمد 45.01
مليار دوالر ( +8.07بالمئة).
وبخصوص الصادرات خارج المحروقات التمي مما تمزال
هامشية ،فقمد اسمتمقمرت عمنمد  907مملميمون دوالر خمالل
األربعة أشهر األولى من  1.6( 9108بالمئة من مجممموع
الصادرات) بالرغم من أنها ارتفمعمت ب  75.10بمالمممئمة
مقارنة بالفترة نفسها من  .9107وتثمثل الصادرات خارج
المحروقات في المنتجات نصف مصنعة ب  710مملميمون
دوالر (مقابل  599مليون) والسلع الغذائية ب  017مليون
دوالر(مقابل  099مملميمون دوالر) والمممواد المخمام ب10 49
ممملمميممون دوالر (مممقممابممل  96ممملمميممون دوالر) والمممممعممدات
والتجهيزات الصناعية ب  95لميمون دوالر (ممقمابمل 90
مليون دوالر) والسلع االستهالكية غميمر المغمذائميمة ب 09
مليون دوالر (مقابل  5مليون دوالر).

االقتصاد
أما فيما الواردات ،يالحظ أن الفاتمورة االجمممالميمة لملمممواد
الغذائية ال تزال تعرف ارتفماعما وبمالمخمصموص المحمبموب
والحليب.

فمممممن أصممل قمميمممممة  05.99ممملمميممار دوالر مممن المممممواد
المستوردة ،تم دفع  9.07مليار دوالر نقدا.
أما خطوط القروض فقد مولت الواردات بمبلغ  5.5ملميمار
دوالر .أما باقي الواردات فقد تم دفعها بطرق أخرى بمبلغ
 550مليون دوالر و 0مليون دوالر عن طريق الحسابمات
الخاصة بالعملة األجنبية للمسمتمورديمن .أمما فميممما يمخمص
الشركاء التجاريين ،فيالحظ أن ايطاليا تم تمرتمبميمهما كمأول
زبون للجزائر في حين خالل الشهرين األولميمن ممن سمنمة
 9108كانت اسبانيا التي حازت على المرتبة األولى.
وبهذا ،فإن الزبائن الخمسة األوائل للمجمزائمر همم ايمطمالميما
ب 99.0مليار دوالر ( 01بالمئة من إجمممالمي الصمادرات
الجزائرية) متبوعة بإسبانيا ب 74.0مليمار دوالر (09.0

دوالر مقابل  6.9مليار دوالر ( +17.8بالمئة) .في حميمن
فاتورة المواد نصف مصنعة بملمغمت  65.1مملميمار دوالر
مقابل  51.1مليار دوالر ( +6.1بالمئة) .كما تمم تسمجميمل
تراجع في واردات التجهيزات الفالحية والصناعية وأيضا
المواد الطاقوية وزيوت (الوقود).
أما فاتورة استيراد التجهيزات الفالحية ،فقد استقرت عنمد
 087مليون دوالر ممقمابمل  951مملميمون دوالر (-95.9
بالمئة) .أما بخصوص عمتماد المتمجمهميمز الصمنماعمي فمبملمغ
استيراده  01.4مليار دوالر مقابل  14.5مملميمار دوالر (
 -6.99بالمئة) .وفيممما يمتمعملمق بمفماتمورة اسمتميمراد المعمتماد
الطاقوي ومواد التشحيم (وقود) فلقد بدأت تعرف انخفاضا
لتستقر عند  541مليون دوالر مقبل  601مليون دوالر (
 -00.49بالمئة) .وفيما يخص طريقمة تمممويمل المواردات،

بالممئمة) ،فمرنسما ب 6.0مملميمار دوالر ( 00.0بمالمممئمة)،
والواليات المتحدة األمريمكميمة ب 4.0مملميمار دوالر (01
بالمئة) وبريطانيا ب 897مملميمون دوالر ( 5.7بمالمممئمة).
وبالنسبة ألهم الممونين للجزائر ،تأتي الصين في المقمدممة
ب 1.9ممملمميممار دوالر ( 05.01بممالمممممئممة مممن الممواردات
الجزائرية) ،متبوعة بفرنسا ب 55.0مليار دوالر (01.9
بالمئة) ،وإيطاليا ب 99.0مليار دوالر (8بالمئة) .وإسبانيا
ب 07.0مليار دوالر ( 7.7بالمئة) وألمانيا ب 09.0مليمار
11
دوالر ( 7.4بالمئة).

وبلغت فاتورة استيراد المواد الغذائية  05.1مملميمار دوالر
مقابل  1مليار دوالر ،أي بارتفاع قدره  5بالمئمة .ومماعمدا
المواد الغذائية ،فإن المواد التي عرفت أيضما ارتمفماع فمي
الواردات هي المممواد المخمام والسملمع االسمتمهمالكميمة غميمر
الغذائية والمنتجات نصف المصنعة.
أما فئة المواد الخام فبلغ اسمتميمرادهما  651مملميمون دوالر
مقابل  579مليون دوالر ( +8.09بالمئة) .أما بخصموص
السلع االستهالكية غير الغذائية فبلغ استيرادها  9.9ملميمار
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القانون

قانون المالية  9102يدخل حيز التنفيذ
دخل قانون المالية  9109حيز التنفيمذ بمعمد أن كمان
رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قمد وقمعمه األسمبموع
الماضي وصدر بالجريدة الرسمية في العدد الـ، 79يمعمتمممد
مشروع قانون المالية  9109على إطمار حمذر لمالقمتمصماد
الكلي ويقترح نفقات ميزانية بـانخفاض طفيف مقارنمة ممع
السنة السابـقة مع اإلبـقاء على السياسة االجتماعية للدولة.
ويعتمد المشروع على سعر مرجعي لبـرميل النفط بـم 51
دوالر ومعدل نمو بـ 6ر 9بـالمائة ومعدل تضخم بـم 5ر4
بـالمائة.
وعلى صعيد الميزانية ،يتوقع مشروع القانون إيمرادات بـ

 6.518مليار دج ،بـارتفاع طفيف مقمارنمة بـمسمنمة 9108
منها  9.704مليار دج جبـاية بـترولية.
أما نفقات الميزانية المتوقعة ،فتقدر بـم  8.557مملميمار دج
بـانخفاض طفيف مقارنة بـ ...9108
وفي جانبه المتمشمريمعمي يمقمتمرح مشمروع قمانمون المممالميمة
ل 9109إجراءات تهدف لتحسين تسيير المالية العمممومميمة
وتعزيز محماربمة المتمهمرب الضمريمبمي وتشمجميمع المقمطماع
الصناعي.
في إطار محاربة التهريب الضريبي لملمممؤسمسمات ،إدراج
مشروع القانون جهاز ضد اإلفراط من شانه أن يمحمد ممن
خصم بمعمض األعمبماء(ممالميمة أو غميمرهما) المتمي تمقمدممهما
المؤسسات الخاضعة لضريبة الدخل على المؤسسات...
وفيما يخص التنمية المحلية ،يقرر مشروع القانون تعمزيمز
نظام التضامن مما بميمن المجممماعمات المممحملميمة لملمحمد ممن
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الالمساواة بين الجماعات المحلية وبالتالي ضمان التموازن
الميزانياتي للجماعات المحلية المحرومة.
وفيما يتعلق بقطاع الصمنماعمة ،يمقمتمرح مشمروع المقمانمون
مطالبة المؤسسات المنتجة للسلع بالمكمشمف عمن المبميمانمات
المتعلقة باإلنتاج المادي والمدخالت المستعمملمة ممع إعمداد
تقرير سداسي عن نشاطاتها ،توجه إلى المديريات الوالئية
المكلفة بالصناعة.
وفيما يتعلق بالسكني يقدم مشروع القانون إجراءين :األول
يخول للخزينة التكفل بمعدل الفائدة بمنمسمبمة  011بمالمممائمة
للقروض الممنوحة من طرف البنوك العمومميمة فمي إطمار
انمممجممماز الشمممطمممر
الخاممس ممن 91
ألممف سممكممن مممن
برنام عدل .
أمممما بمممالمممنمممسمممبمممة
لسجمراء المثمانمي،
فهو يتعلق بالسكن
اإليممممممممممجمممممممممماري
الممتممرقمموي والممذي
يستمفميمد بممموجمب
مشمممروع قمممانمممون
المالية  9109من
دعمم المدولمة… ،
وعممملمممى صمممعممميمممد
أخممممر ،يممممنممممص
مشروع القمانمون عملمى إعمفماء ممؤسمسمات المنمقمل المجموي
للمسافرين والبضائع وكذلك الفروع المتمابمعمة لمهما والمتمي
تمارس أنشطة تتعلق بالنقل الجوي من الرسوم والضرائب
المستحمقمة المدفمع عمنمد شمراء وإصمالح ،خمارج الموطمن،
للمحركات والمعدات وقطع المغميمار والمممعمدات األرضميمة
الالزمة لهذه الطائرات أثناء التشغيل.
مممن جممهممة أخممرى ،يسمممممح مشممروع الممقممانممون لصممنممدوق
االستثمار الوطني بمنح قروض طويلة األجل (تصمل إلمى
 41سنة) بمممعمدل ممدعمم وهمذا ممن أجمل تمعمزيمز قمدرات 12
الصندوق لدفع المعاشات.…،
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القانون

سبعة ثغرات تكبح قانون مكافحة الفساد
أحصت الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد ،اليوم الجمعة
 92ديسمبر  ،9102ما ال يق ّل عن "سبعة ثغرات" تكوبوح
قوورارات مووجوولوور الوووزراء بشوولن "مووحوواربووة الووفووسوواد"
واإلعالن عن مراجعة قانون  91فيفري  9110الموتوعولو
بالوقاية ومحاربة الفساد.
في وثيقة حصل "ليبرتي عربي" على نسخة منها ،أفمادت
الجمعية التي يرأسها جياللي حجاج ،أن الجزائر سمتمكمون
مسرحا في  9109لخبرة أممية ثمانميمة تمممس ممنمظموممتمهما
التشريعية والقانونية في مجال الوقاية وممحماربمة المفمسماد،
وهي خبرة تأتي بعد تلك التي جرى القيام بها فمي ،9101
وسيقوم بها خبراء وكالة األمم المتحدة لمكافحة المخدرات
والجريمة الكائن مقرها بمفميميمنما ،والمذي يمقميمم مسمتمويمات
مكافحة الفساد في الدول التي صادقت على اتفاقية ،9111
مثل الجزائر التي انضمت إلى االتفاقية عام .9114
وذكرت الجمعية الجزائرية لمممكمافمحمة المفمسماد ،أن جمولمة
الخبراء األمميين في  9101أ هرت عدة نقائص ،وطالب
الخمبمراء األمممميمون المجمزائمر حميمنمذاك ،كمتمابميما بمإدخمال
التصحيحات الضرورية ،عبر تمحمسميمن وتمقمويمة المقمانمون
الصادر في  91فيفري  ،9116وجعله أكمثمر تمطمابمقما ممع
اتفاقية األمم المتحدة.
والحظت الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد أن المجمزائمر
لم تحترم التزاماتها بعد  5سنوات ،حيث لم يتم إدخمال أي
تعديالت على قانون  9116بمالشمكمل المذي تمممنماه خمبمراء
األمم المتحدة ،وبما ان الجزائر سيتم إعمادة تمقميميمممهما فمي
 ،9109ارتضت الحكومة الرد بشكل كارثي عبر ممجملمس
الوزراء المنعقد الخميس ،واتخاذ سلسلة قرارات تفتقر إلى
تفاصيل ،وفي محاولة الستباق الحراك أألمممي المممرتمقمب
العام القادم.
وجاء في بيان الجمعية الجزائريمة لمممكمافمحمة المفمسماد ،أن
مالحظات الخبراء األمميين قبمل خمممس سمنموات ،نصمت
على ضرورة "االستقاللية الحقيقية والفعلية للهيئة الوطنية
للوقاية من الفساد ومكافمحمتمه" ،وجمرى انمتمقماد تموصميمف
الهيئة الموسومة بـ "المستقلة" لكنها مموصمولمة بمممبماشمرة
برئيس الجمهورية.
ونادى الخبراء أيضا بحماية المممبملمغميمن عمن المممخمالمفمات
والمخبرين بوقائع الفساد ،لكن الجزائر لت تمفمتمقمد لمهمذه
الحيثية ،قبل أن "تستفيق" الحكومة وتتحدث عن مشمروع
قانون سيطرح على البرلمان في أفق قريب.
القفز عن التصريحات
أوصى خبراء األمم المتحدة بحتمية تصريح كافة مو فيمن
الدولة بأصول أمالكهم ،لكن مجلس الوزراء لم يشر بمتماتما
إلى هذه الحيثية ،بما يحيل على أن "السلطات تمريمد إبمقماء
الوضع على ما هو عليه" ،وهو ما تمتمأسمف لمه المجمممعميمة
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الجزائرية لمكافحة الفساد.،...
عدم استقاللية القضاء وغياب إرادة سويواسويوة يوكوبوحوان
استرجاع األمالك
بشأن إعالن مجلس الوزراء عن استحداث وكالمة وطمنميمة
لتسيير الموجودات المتأتية من ممخمالمفمات المفمسماد ،تشميمر
جمعية مكافحة الفساد إلى أن األمر يتعلق بتوصية رفمعمهما
الخبراء األمميون ،و لت الجزائر تعارضها ،وبقيت تردد
أن "األمالك غير المشروعة يمممكمن إيمداعمهما فمي حسماب
آمن ،أو حجزها أو بيعها في مزادات علنية ،ممع تمأكميمدهما
على إخضاع الممتلكات قيد النظر لسملمطمة المقمضماء المذي
يحدد مسؤولية مراقبة الممتلكات واالحتفا بها… ".
واستغربت جمعية مكافحة الفساد ،إعالن مجلمس الموزراء
عن استحداث قطب جنائي مالي متخصمص فمي المقمضمايما
المالية المعقدة منها المتعلقة بالفساد ،وتسماءل المبميمان عمن
"جدوى هكذا جهاز يضاف إلى أجهزة قضمائميمة مموجمودة
وبفعالية أقل ،مثل األربعة أقطاب جهوية المستمحمدثمة ممنمذ
".9101
وشممددت الممجمممممعمميممة عمملممى وجمموب أن يممكممون "الممقممطممب
المسمتمحمدث مسمتمقمال بشمكمل تمام عمن المحمكموممة ،ويمقموم
باستيعاب كافة القضاة األكفاء ،كما ينفتح على المساعمدات
القانونية المتاحة دوليا ،طالما أن عدة شروط غير متموفمرة
حاليا في الجزائر".
أين هي أكاديمية التكوين في محاربة الفساد؟
انتهت الجمعية إلى إبراز عمدة تموصميمات أخمرى رفمعمهما
الخبراء األمميون في  ،9101وهي:
النظر في نقل بعض أحكام اتفاقية األمم المتحدة لمممكمافمحمة
الفساد إلى القانون المحلي ،فيما يتعلق بالمساعدة القانونميمة
المتبادلة وتسليمم المممجمرمميمن ممن خمالل اعمتممماد تمدابميمر
تشريعية بدأت بالفعل.
المساعدة التقنية الالزمة لتحسين تنمفميمذ اتمفماقميمة ممكمافمحمة
الفساد ،وال سميممما ممن خمالل بمنماء المقمدرات فمي ممجمال
المساعدة القانونية المتبادلة والتحقيقات المالية الدولية.
وأوعزت الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد ،أن السلطات
ردت على الخبراء األمممميميمن فمي  ،9101أنمهما "بصمدد
إنشاء أكاديمية تكوين في مجال مكافحة الفسماد ،فمأيمن همو
13
مشروع األكاديمية الموعود به منذ  5سنوات
كمال الشيرازي
9210919102

المجتمع

هجرة الجزائريات ...البحر يخطف أرواح النساء أيضا ً
نساء المجمزائمر أيضما ً أرهمقمتمهمن المظمروف االجمتممماعميمة
واالقتصادية فمي بمالدهمن ،وبمتمن يمخمتمرن المهمجمرة غميمر
الشرعية ،علهن يمحمظميمن بمفمرص جمديمدة غميمر الممموت.
ال تحمممل قموارب المهمجمرة السمريمة فمي المجمزائمر الشمبمان
والقصر فقط ،بل إن فتيات ونساء أيضا ً يسعين إلى البحمث
عن فمرص جمديمدة خمارج حمدود بمالدهمن .خمالل المفمتمرة
األخيرة ،سجلت وحدات حرس السواحل الجزائريمة زيمادة
في عدد الفتيات اللواتي يعتقلن مع شبان على متن قوارب،
وهو ما لم تعهده الجزائر ممن قمبمل ،نمظمراً إلمى األعمراف
االجتماعية التي ال تتمقمبمل إقمدام المفمتميمات عملمى خمطموات
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماثمممممممممممممممممممممممممممممملمممممممممممممممممممممممممممممممة.
إيمان حمادي لم تفكر يوما ً في الهجرة غير الشرعيمة ،ولمم
يكن يخطر في بالها أن تقودها الظروف يوما ً إلمى قموارب
الهجرة والموت .األبواب الموصدة في وجهها فمي بملمدتمهما
أوالد فارس في والية الشملمف
غرب المجمزائمر ،وهمي المتمي
درست عملمم اآلثمار ،دفمعمتمهما
وشقميمقمتمهما إلمى خموض همذه
المغامرة .وأكثر مما شمجمعمهما
عممملمممى األممممر همممو رفمممض
القنصلية الفرنسية في ممديمنمة
وهران غرب المبمالد ممنمحمهما
تممأشمميممرة السممفممر إلممى فممرنسمما
وااللتحاق بوالدها الذي يعيش
هناك .وفي  96يناير /كانون الثاني ،صعدت على متن أحد
المراكب ،إال أن الرحلة لم تسر كما شاءت إيمان وشقيقتهما
آخمممممممممممممممممممممممممرون.
وأصممممممممممممممممممممممممدقممممممممممممممممممممممممماء
تقول إيمان" :لمم أفمكمر فمي المهمجمرة السمريمة إال أخميمراً.
واجهت صعوبات كثيرة في حياتي ،وربما لمفمكمر آخمرون
مثلي .قدمت ملفي إلى المقمنمصملميمة المفمرنسميمة فمي وهمران
للحصول على تأشيرة ثالث ممرات ،ممن دون أن أحصمل
عليها .رفضمت السملمطمات المفمرنسميمة ممنمحمي المتمأشميمرة،
وحرمتني السفر إلى مرسيملميما" .تضميمف" :كمنمت مصمرة
على الوقوف مع والدي في فرنسا ألنه مريض" .عدا ذلك،
تؤكد إيمممان أن عمدم حصمولمهما عملمى عمممل دفمعمهما إلمى
المغامرة ،علما ً أنها حاصلة على شهادة جاممعميمة فمي عملمم
ُ
"بقيت سنوات في البيمت ممن دون عمممل.
اآلثار .تضيف:
طرقت كل األبواب من دون أن أوفق .كان واضحا ً أنمه ال
مستقبل لي في الجزائر .جمعت المال شيئا ً فشيمئما ً وقمررت
المغامرة مع شقيقتي .كنت آخر راكبة .ترددت كثيراً كأنني
كممنممت أدرك الممنممهممايممة المممممأسمماويممة لممهممذه الممرحمملممة".
نجت إيمان بأعجوبة ،إال أن شقيقتها التي كانت في الـم 07
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من عمرها غرقت في البحر .األخيرة كانت تريد المدراسمة
في بريطانيا ،وكانمت فمي صمدد اجمتميماز اممتمحمان شمهمادة
البكالوريا في الجزائر ،لكن مصيرها كان مؤلماً .رغمم مما
اختبرته ،ما زالت تفكر في تكرار التجربة "نعم .أفكمر فمي
أخمممممممممممرى"...
ممممممممممممرة
المممممممممممممممممممممممحممممممممممماولمممممممممممة
ال توجد إحصائيات رسمية عن عدد الممهماجمرات الملمواتمي
أوقفن في الجزائر .إال أن الرابطة الجزائريمة لملمدفماع عمن
حقوق اإلنسان ،تشيمر إلمى أنمه اسمتمنماداً إلمى إحصمائميمات
حرس السواحل التابعة للقوات البحرية ،فإن قموات حمرس
الشواطئ سجلت إحبماط ممحماوالت  1019أشمخماص فمي
الهجرة غير الشرعية ،منذ األول من يناير /كانون المثمانمي
في عام  ،9107وحتى  10ديسمبر /كانون األول من العام
نفسه ،بينهم  086امرأة حاولن الهجرة إلى الضفة األخرى
ممممممممممن المممممممممبمممممممممحمممممممممر المممممممممممممممممممتممممممممموسمممممممممط...
لم تعتد الممرأة المجمزائمريمة خموض غمممار المهمجمرة غميمر
الشرعية وأن تمكمون ضمحميمة
شبكمات تملمك المهمجمرة ،عملمى
غرار شبان آخرين صدت في
وجمموهممهممم األبممواب ،فممقممرروا
المخاطرة بحياتهم عن طريمق
البحر ،وإن كانت نهايات همذه
الممرحممالت غمميممر مضمممممونممة.
إيمان وزهميمة وزوجمة عمادل
وأخريات فمكمرن فمي خموض
هممذه المممممغممامممرة ،عمملممى أمممل
الخالص من واقعهن وبدء حياة جديدة ،رغم أن األعمراف
االجتماعية في بلد مثل الجزائر ال تتقبل إقدام الفتيات علمى
خطوة مماثلة ،ناهيك عن المخاطمر المممحمدقمة بمهمن خمالل
رحلتهن إلى السواحل األوروبية .فأحد ال يضمن مصيره.
وفي عمام  ،9118سمنمت السملمطمات المجمزائمريمة قموانميمن
صارمة لمحاربة الهجرة غير الشرعية ،وجرمت كمل ممن
يحاول الهجرة بالسجن لفترة ما بين  1إلمى  9أشمهمر .أمما
أفراد شبكات الهجرة غير الشرعية ،فتصل عقموبمتمهمم إلمى
السجن مدة خمس سنوات .إلى ذلك ،أصدر أخيراً المجملمس
اإلسالمي األعلى في الجزائر فتوى تمحمرم المهمجمرة غميمر
الشرعية ،أيدتها وزارة الشؤون الديمنميمة واألوقماف ،عملمى
خلفية تنامي اهرة همجمرة المجمزائمريميمن بمطمريمقمة غميمر 14
شرعية إلى أوروبا ،ما يثير قلق السملمطمات .وشمدد وزيمر
الشؤون الدينية ،محمد عيسى ،على ضرورة عدم االكتفماء
بتحريم الظاهرة فقمط ،بمل تموعميمة الشمبماب حمول أهممميمة
االعتماد على النفس
عثمان لحياني
0011919102

تاريخ-ذاكرة

بزيادة سنوية مقدرة بـ 50ألف ،رابطة حقوق اإلنسان:
10بالمائة من الجزائريين من ذوي االحتياجات الخاصة
نتقدت الرابطة الجمزائمريمة لملمدفماع عمن حمقموق اإلنسمان،
أمس ،واقع ذوي االحتياجات الخاصة ،في يومهم الوطني،
مؤكدا أنهم يعانون من اإلجحاف والتمييز وصور اإلقصاء
والتهميش ،داعية لتقييم مكانتهم في السيماسمات المعمممومميمة
ومقاربة مدى امتثال الدولة للمعايير المدولميمة ذات الصملمة
خصوصا وأن الجزائر صادقمت عملمى االتمفماقميمة المدولميمة
لحماية األشخماص فمي وضمعميمة اإلعماقمة والمبمروتموكمول
الملحق بها في  09ماي  ، 9119في حين يبقمى المتمطمبميمق
بعيدا ،بداية من المسالك والممرات ،وصوال إلمى المممنمحمة
غير الكافية ،وحتى لتطبيق الممرسموم المتمنمفميمذي المخماص
بتو ميمف 0
بالمئة عملمى
األقمممل ممممن
مممممنمممماصممممب
الممممممعمممممممممممممل
لممألممشممخمماص
المعاقين فمي
الممممؤسمسممات
الممتممي تممفمموق
عدد عمالمهما
 91عامال.
وكشممممممفممممممت
الرابط عن نسبة  01بالمائة ،قالت أنها تمثل نسبة المعاقين
على مستوى المجتمع الجزائري ،أي  4مماليميمن ممعموق،
بمممممعممدل زيممادات  45ألممف مممعمماق سممنممويمما ،فممي حمميممن أن
اإلحصممائمميممات الممرسممممميممة تممحممددهممم بـم  9ممملمميممون ،وهممي
اإلحصاءات التي لم تجدد منذ  ،9101معتبرة أن حمالمتمهمم
"مواطنين من الدرجة الثانية" ،ما جعل شريحة واسعة من
ذوي االحتياجات الخاصة يعيشون على إعانات المحسنيمن
والممممممممممممممممممممممجمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعمممممممممممممممممممممميممممممممممممممممممممممات.
وبالعودة لسحصائيات الرسمية ،فيحمدد المديموان الموطمنمي
لسحصائيات 111 :ألف شخص معاق حمركمي 81 ،ألمف
شخص معاق سمعي ،و 075ألف شخص ممعماق بصمري،
 911ألف شخص معاق ذهني ،و 85600شخص يعمانمون
من إعماقمات ممتمعمددة ،و 696700شمخمص يمعمانمون ممن
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أمراض مزمنمة ،و 51999شمخمص يمعمانمون ممن إعماقمة
أخرى.
كما اتهمت الرابطة المجمهمات المرسممميمة بمالمتمركميمز عملمى
الخطاب الرنان رسمميما فمقمط ،دون ممرافمقمتمه بمالمتمطمبميمق
ميدانيا ،حيث ال يزال العمل بعيدا عمن تمحمقميمق إدمماجمهمم
مممهممنمميمما وحممرفمميمما ،مممحممددا نسممبممة  81بممالمممممائممة مممن ذوي
االحتياجات الخاصة يعانون من البطالمة ،يضماف لمهما مما
يواجهونه من مشاكل كثيرة في التنقل ،حيمث حمرمموا ممن
ركوب الميترو والترامواي وحتى الحافالت ،بسبب انعمدام
مسالك خاصة بهمم ،حميمث أن كمافمة المممممرات المخماصمة
بممالمممممعمماقمميممن حممركمميمما
بالمراكز والمؤسسات
العمومية غير مطابقمة
لمملمممممقممايمميممس وتشممكممل
خممممممطممممممرا عمممممملممممممى
مستعمملميمهما ،وبمعمض
ذوي اإلعمماقممة الممذيممن
يممعممانممون مممن الصممم
والبكم ال يمتموفمر لمهمم
ممممتمممرجممممممميمممن بممملمممغمممة
اإلشارة وعدم اهمتمممام
وسمممممائمممممل اإلعمممممالم
بقضاياهم ونشر ثقافة احترامهم وهو ما يشكل أزمة حقيقية
في انخراطهم في المجتمع.
كما تطرق التقرير إلى منحة المممعماق ،ممؤكمدا أنمهما غميمر
كافية لتغطية مصاريف النقل والعالج ،وتزداد الموضمعميمة
سوءا بالنسبة لفئة المكفوفين ،الذين لم يتم تصنيفهم ضمممن
المعاقين بنسبة  011بالمئة ،وبهذا يتحصلون على ممنمحمة
أقل بأربعة أضعاف مقارنة بالمنحة المخصصة للمعاقميمن،
وفضال عن ذلك تم حرمانهم من الزيادة المممقمررة فمي 98
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