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سيارات الجزائر
مركبات قديمة تحاول تجديد شبابها

الجزائر ـ عبد الحفيظ موسى

ــارة األجـــــــرة  ــ ــيــ ــ ــــق ســ ــائـ ــ يـــشـــعـــر سـ
الـــــــــجـــــــــزائـــــــــري، أحـــــــمـــــــد ســــــاملــــــي، 
بـــاالطـــمـــئـــنـــان إلـــــى الـــحـــالـــة الــتــي 
ــوع بــيــجــو  ــ ــيـــارتـــه مــــن نـ صــــــارت عــلــيــهــا سـ
والــتــي  مــقــاعــد  الــثــمــانــيــة  ذات  ــراز 806،  ــ طـ
تـــم إنــتــاجــهــا عـــام 2000، مــنــذ أن اســتــبــدل 
محركها القديم في سبتمبر/أيلول املاضي 
إذ يعود  قــديــم«،  بآخر يصفه بأنه »جديد 
إلــى ســيــارة أخـــرى ذات ترقيم فرنسي من 
النوع نفسه، في مقايضة مع جزائري مقيم 
فـــي مــرســيــلــيــا، جــعــلــتــه يــنــضــم إلـــى قائمة 
»الــعــربــي  »املـــحـــظـــوظـــن«، كــمــا يــصــفــهــم لـــ
ــه لــــم يـــكـــن يــصــدق  ــ الــــجــــديــــد«، مـــوضـــحـــا أنـ
غــيــار  قــطــع  أو  مــحــرك  تــأمــن  أن يستطيع 
»أصــلــيــة« ملــركــبــتــه الــقــديــمــة بــهــذا الــســعــر، 
بــعــد أن تطلب األمـــر إصـــاح املــحــرك أكثر 
أو استبدال قطعه بأخرى  من مرة سنويا 

مستوردة وغالية الثمن.
لــم يــتــجــاوز عـــداد املــحــرك الــجــديــد 70 ألــف 
كلم، على عكس محرك سيارة أحمد السابق 
الــذي فــاق 300 ألــف كلم، مــا جعل بإمكانه 

)Getty( نحو 50 في المئة من السيارات في الجزائر من طراز قديم

لفترة  املحرك  التخلص من صــداع أعطاب 
تصل إلــى 3 ســنــوات على األقــل فــي مقابل 

مبلغ 60 ألف دينار )550 دوالرا أميركيا(.
وتــعــد ســيــارة أحــمــد واحــــدة مــن 214.287 
سيارة في الجزائر يتراوح عمرها بن 15 
و19 ســنــة، حــســب إحــصــاء أجــــراه الــديــوان 
الــوطــنــي لــإحــصــاء فــي عــام 2014، ويذكر 
اإلحصاء أن 2.677.746 سيارة في الجزائر 
ــزيـــد عـــمـــرهـــا عــــن عـــشـــريـــن عــــامــــا، أي مــا  يـ
يــعــادل 49 باملائة مــن حجم الــســيــارات في 
ــــل نـــهـــايـــة 2014 إلـــى  ــــذي وصـ الــــجــــزائــــر، الــ
5.425.558 مــركــبــة، وارتــفــع فــي عــام 2015 
إحــصــاء  بــحــســب  ســـيـــارة،  إلـــى 5.683.156 

صادر عن وزارة النقل.
وتــشــيــر اإلحــــصــــاءات، الــتــي حــصــل عليها 
»العربي الجديد« من وزارة النقل، إلى أنه 
حتى نهاية عام 2016، بلغ عدد السيارات 
باملائة  8.3 ماين مركبة، 53  الجزائر  في 
مــنــهــا مــتــوســط عــمــرهــا دون 10 ســنــوات، 
و37 باملائة يفوق عمرها 20 عاما، وهو ما 
يعد سببا رئيسيا الزدهار سوق املحركات 
املــســتــعــمــلــة، الـــتـــي يـــأتـــي بــهــا املـــهـــاجـــرون 
الــجــزائــريــون فــي أوروبـــا، أو التي تدخلها 

شبكات التهريب بعيدا عن أعن الجمارك 
الــجــزائــريــة الــتــي شـــددت فــي منتصف عام 
لــلــمــتــهــربــن  الـــعـــقـــوبـــات  دائــــــرة  مـــن   ،2016
املحركات  إدخـــال  يــحــاولــون  جمركيا ممن 
وقطع الغيار املستعملة والتي تمثل %35 
من إجمالي القطع املستورد، بحسب إفادة 
فارس مسدور، األستاذ في جامعة البليدة 
)سعد دحلب( والخبير االقتصادي املهتم 

بسوق السيارات.
ــــون عــن  ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــون الـ ــقــ ــائــ ــســ ويــــبــــحــــث الــ
بالخارج  مستعملة  غيار  وقطع  محركات 
ــــي فــــرنــــســــا، بـــســـبـــب اعـــتـــقـــادهـــم  ــة فـ خــــاصــ
التي  بتلك  مقارنة  هناك  املركبات  بجودة 
تصّدر للجزائر ولدول العالم الثالث، وفق 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أســتــاذ  مـــا أوضـــحـــه لــــ

االقتصاد في جامعة البليدة، كمال رزيق.
ــح الـــثـــاثـــيـــنـــي، عــــــــاوة هـــــــــادف، فــي  ــجــ ونــ
ــوع  ــ ــه مـــــــن نـ ــ ــارتــ ــ ــيــ ــ اســــــتــــــبــــــدال مــــــحــــــرك ســ
ــام 2001  »ســتــرويــن« الــتــي تــم إنــتــاجــهــا عـ
على  عــّرفــه  ميكانيكي  عبر  فرنسي،  بآخر 
السيارات  بيع محركات  في  يعمل  مهاجر 
املستعملة، دخل الجزائر الصيف املاضي، 
وحــصــل هـــادف عــلــى مــحــرك ســيــارتــه بـــ80 

إجــمــالــي  وبــلــغ  دوالرا(،   731( ديـــنـــار  ألـــف 
الــتــكــالــيــف بــاإلضــافــة إلـــى قــيــمــة أجــــرة يد 

امليكانيكي 200 ألف دينار )1829 دوالرًا(.
ويــعــد فصل الصيف أكــثــر املــواســم رواجــا 
ــات، إذ يــعــود  ــركــ ــحــ لـــتـــجـــارة اســــتــــبــــدال املــ
الــكــثــيــرون مــن املــهــاجــريــن الــجــزائــريــن في 
ــا إلـــى أرض الــوطــن لــقــضــاء عطلهم  ــ أوروبـ
التي  بفرنسا  املقيمن  خــاصــة  الصيفية، 
يقيم بها 3 ماين جزائري حسب تقارير 

غير رسمية.
املــحــرك،  اســتــبــدال  عملية  تكلفة  وتختلف 
وفــــقــــا لـــعـــوامـــل أهـــمـــهـــا الـــشـــركـــة املــنــتــجــة 
ــزاء  ــ ــدد األجـ ــ ــــوع مــحــركــهــا وعـ لــلــســيــارة ونـ
التي يتم استبدالها. ويعمد مشتغلون في 
ميكانيك السيارات إلى تغيير 5 محركات 
شهريا، وال ينكر حكيم بن عباس، رئيس 
وكـــالـــة مــطــابــقــة الـــســـيـــارات الــحــكــومــيــة في 
مــركــز بـــراقـــي فـــي الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــر، أنــه 
هــو وزمــــاؤه مــمــن يــشــرفــون عــلــى معاينة 
ــبـــدل مـــحـــركـــاتـــهـــا  ــتـ الـــــســـــيـــــارات الــــتــــي تـــسـ
يــــــرصــــــدون ســــــيــــــارات غــــيــــرت بـــمـــحـــركـــات 

مستعملة ذات ترقيم فرنسي.
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن هــــؤالء  ــد لــ ويــــؤكــ
تغيير  أي  ألن  قانونية  بمخالفة  يقومون 
يــعــرض مــن جــديــد على  أن  للمحرك يجب 
القانونية  هيئته املخولة بإعطاء املطابقة 
لهذا التبديل في وثائق السيارة، وال توافق 
السيارة  صاحب  تقديم  بعد  إال  ذلــك  على 
قــام بعملية  الـــذي  امليكانيكي  مــن  فــاتــورة 
املــحــرك، وتــرفــض أي عملية تبديل  تبديل 
الــســيــارات  دون وثـــائـــق ألن مــافــيــا ســـرقـــة 

تستغل ذلك ملواصلة جرائمها.

2.677.746 سيارة في 
الجزائر يزيد عمرها 
عن عشرين عاما، أي 
ما يعادل 49 باملائة 

من حجم السيارات في 
الجزائر.

■ ■ ■
يعد فصل الصيف 
أكثر املواسم رواجا 

لتجارة استبدال 
املحركات، إذ يعود 

الكثيرون من املهاجرين 
الجزائريني في أوروبا 

إلى أرض الوطن.

■ ■ ■
نجح الثالثيني، عالوة 
هادف، في استبدال 
محرك سيارته من 
نوع »ستروين« التي 

تم إنتاجها عام 2001 
بآخر فرنسي.

باختصار

يبحث السائقون الجزائريون عن محركات وقطع غيار مستعملة بالخارج خاصة في فرنسا، بسبب اعتقادهم بجودة المركبات 
هناك مقارنة بتلك التي تصّدر للجزائر ولدول العالم الثالث

هوامش

سعدية مفرح

أعادني تعليق قصير قرأته في تغريدة في »تويتر«، 
أخيرًا،  انتشرت،  التي  العراقية  الطفلة  مرفقًا بصورة 
بــاســم مــونــالــيــزا املـــوصـــل، إلـــى حــكــايــة املـــصـــّور الــذي 
ــتــاريــخ الــفــوتــوغــرافــي..  الــتــقــط إحــــدى أشــهــر صـــور ال

وانتحر بعدها. 
بـــدت الطفلة الــعــراقــيــة الــتــي بــالــكــاد نــجــت مــن مذبحة 
املوصل الجديدة، وهي تبتسم لعدسة املصور ابتسامة 
غريبة، بعيون دامعة ومالمح غارقة في األسى، في ما 
 مظهرها األشعث على ما كانت تعانيه في اللحظة 

ّ
دل

التي استوقفت فيها املصور الفوتوغرافي، ليلتقط لها 
الصورة الشهيرة. 

أما التعليق الذي استوقفني من بني مئات التعليقات 
ــائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي،  الـــتـــي انــتــشــرت فـــي وسـ
التي  املفارقة  اللحظة  من  ودهشة  الطفلة،  مع  تعاطفًا 
الطفلة  إن  تقول  لسيدة  فهو  الفوتوغرافيا،  جمدتها 
اللحظة، بحاجة ملن يحتضنها، ال ملن  كانت، في تلك 
يصّورها. وهــذا، باملناسبة، رأي قديم يتجّدد مع كل 
وبالتحديد  مشابهة،  صحافية  فوتوغرافية  صـــورة 
مــنــذ حــادثــة انــتــحــار املــصــور الــعــاملــي، كيفن كــارتــر، 
املتعاظم  الشعور  وطــأة  يوليو/تموز 1994، تحت  في 

بالذنب، بسبب انحيازه لفكرة السبق الصحافي، على 
حساب نداء الضمير اإلنساني.

ــادف طــفــلــة ســـودانـــيـــة فـــي أثــنــاء  ــ ــارتـــر قـــد صـ ــان كـ كــ
ت بالسودان 

ّ
تغطيته الصحافية أحوال املجاعة التي أمل

وهي  املاضي،  القرن  تسعينيات  مطلع  في  وأهوالها، 
تــزحــف مــنــهــكــة الـــقـــوى، بــســبــب الـــجـــوع الــشــديــد من 
الكوخ الذي يسكنه ذووها إلى مقر توزيع املساعدات 
الغذائية، بعد أن مات كل من في الكوخ جوعًا، ولم يبق 
سواها، لتحاول النجاة قدر استطاعتها. وعلى الرغم 
من أن املسافة بني الكوخ ومقر املساعدات ال يزيد عن 
كيلو متر واحد، إال أن الطفلة املسكينة لم تستطع بلوغ 
هدفها في النهاية، فقد كانت تزحف ببطء شديد، بعد 
إلــى مرحلة االحتضار، وكــان في املشهد  أن وصلت 
متحّينًا  فبقي  الطعام،  إلــى  يقل عنها حاجة  ال  نسر 
فرصة االنقضاض على الطفلة، بعد أن يبتعد املصور 
كما يبدو، لكن املصور الذي وجد املشهد مغريًا جدا 
ما  بــصــورٍة، سرعان  ليفوز  اللتقاطه صــّوب عدسته 
بولتيزر ألفضل  بجائزة  فــاز  ثم  العالم،  في  انتشرت 

صورة فوتوغرافية إنسانية في ذلك العام. 
لــم تــكــن تــلــك الــجــائــزة لتحمي كــارتــر مــن الــنــقــد الــذي 
الطفلة  اهتمامه بتصوير  إليه كثيرون، بسبب  وجهه 
ــا مــن  ــاذهـ ــقـ ــــى إنـ ــة إلـ ــارعـ ــــدال مــــن املـــسـ املـــحـــتـــضـــرة، بـ

الــرغــم مــن دفــاعــه عــن نفسه  مصيرها املحتوم، على 
بأنه مــصــور، كــان يــمــارس مهنته التي جــاءت بــه إلى 
فضاء املجاعة بإخالص شديد، وإن إنقاذ ضحايا تلك 
املجاعة، وهم كثيرون، لم تكن من مهامه. وقد ضاعف 
حدة الهجوم عليه، من كثيرين من النقاد والقراء على 
حد سواء، ما قيل من أنه انتظر، بعد التقاطه الصورة، 
ما يقرب من عشرين دقيقة، راقب فيها النسر وهو 
ينقّض على الطفلة، قبل أن يغادر املكان تاركا وراءه 
أشالء الجسد الصغير، وقد اختلطت بأشالء الضمير 
الصحافي امليت، في صورٍة واقعيٍة، لم يلتقطها أحد. 

ــع مــوقــفــه مــمــا حــدث  ــ ــــذي راجـ لـــم يــحــتــمــل املـــصـــّور الـ
اآلخــرون  أن ساهم  بعد  بالندم،  الشعور  وطــأة  تحت 
في تذكيره بإنسانيته املهدرة البقاء طويال على قيد 
نيله  مــن  قليلة  أشــهــر  بعد  ينتحر،  أن  فــقــّرر  الــحــيــاة، 
الــجــائــزة الــتــي وضــعــتــه عــلــى مــحــك اخــتــيــار الضمير 
اإلنساني. على الرغم من أن هناك من دافــع عنه، في 
املقابل، على اعتبار أن ما قام به نوع من اإلنقاذ غير 
املباشر ألطفال آخرين، كان من املفترض أن يواجهوا 
طه 

ّ
الــذي سل الضوء اإلعالمي  أن  لوال  الطفلة،  مصير 

كـــارتـــر وزمــــــالؤه عــلــى املـــأســـاة ســاهــم فـــي تخفيف 
حّدتها في النهاية.

أنا  »أنــا مكتئب،  وراءه؛  تركها  التي  فــي رسالته  قــال، 
والجثث  القتل  لــحــاالت  الواضحة  بالذكريات  ــاَرد 

َ
ُمــط

و مجروحني، مطارد 
َ
والغضب واأللم وأطفال جائعني أ

ــتــّواقــني إلطـــالق الـــنـــاِر، ِمـــْن الــجــالديــن  ِمـــْن املــجــانــني ال
القتلة«. 

وواضـــــح أن الـــجـــالديـــن والــقــتــلــة واملـــجـــانـــني الــتــّواقــني 
إلطالق النار على الضحايا األبرياء ما زالوا يمارسون 
ــرأى مــــن عــــدســــات الــصــحــافــيــني  ــ ــ ــم، عـــلـــى مـ ــهـ أعـــمـــالـ
اخــتــبــارات مستمرة  فــي  الفوتوغرافيني،  واملــصــوريــن 
للضمير اإلنساني، وهو يواجه الضمير املهني.. حيث 

ال ضرورة إلعالن الفائز أخيرًا.

القتلة يواصلون أعمالهم

وأخيرًا

لم تكن تلك الجائزة لتحمي 
كارتر من النقد الذي وجهه 
إليه كثيرون، بسبب اهتمامه 
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