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  اعالم امنيت مراکش، الجزاير و تونس برای پناھجويان از جانب المان

 
 ی بدوشي توسط ھمتاري به ھنگام ورود به الجزاهي دمزشوازيپ

اين نتيجه ايست . ی شمالی را زودتر از گذشته می تواند پس فرستدافريقا پناھجويان المان) گزارش ويژه(برلين / الجزاير

ِتوماس د مزير، المانموقتی که وزير کشور  ِ وی .  اعالم نمود، مغرب داشته استلکتری که به مم، امروز در سفِ

تا امشب قرار است يک . امروز موفق گشت دولت مراکش را به قبول سريع تر پس فرستادن شھروندانش موظف نمايد

  . با الجزاير و تونس نيز حاصل گردندئیچنين توافق ھا

  

ِدمز   اسد در مراکششي ھمتاري با وزريِ
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که فشار شديد  در حالی.  تصميم گرفته است ھر سه کشور را به کشورھای امن برای پناھجويان اعالم نمايدالماندولت 

 ويژه در مورد اين به.  منتفی می سازدًدر کشورھای مغرب حاکم است، اين کار شانس پناھجويان اين کشورھا را عمال

 قصد دايملردليل آن که شرکت .  مصداق دارد، مشتری خوبی استالمانالجزاير که برای شرکت ھای اسلحه سازی 

 توليد زرھپوش در آن کشور ايجاد نمايد، ۀ اجازه يافته است کارخانراين متالدارد خودروھای نظامی بيابانی و شرکت 

ناقدان انتظار دارند که شورش .  و مالی استاه با ترور از جمله در ليبي و الجزاير در مبارزالمانکوشش ھای مشترک 

در اينصورت حکومت الجزاير ھيچ ترديدی در به کار بستن . ھای اجتماعی از آن کشورھا به الجزاير سرايت نمايد

  . برای سرکوب اعتراضات نخواھد نمودالمانجنگ افزارھای ساخت 

  

  بازپس فرستادن سريع تر پناھجويان

 در پايان سفر خود به کشور مغرب کوشيد تا پس فرستادن سريع تر پناھجويان به توماس دمزير المانوزير کشور 

دولت اين . روز پيش وی توانست در مراکش به موفقيت ھای اوليه دست يابد. مراکش، الجزاير و تونس تسھيل گردد

وارد شده اند برای تشخيص شھروندان مراکشی در ميان  المانکشور قول داده است اثر انگشتان پناھجويانی را که به 

نظير ھمين توافق را وزير .  الکترونيک خود مقايسه نموده و بدين طريق پس فرستادن آنھا را ميسر سازدۀآنھا با حافظ

اھالی  تن از ٨٠٠٠ المان در ٢٠١۵در پايان سال . دست آورده س نيز بن قصد دارد تا امشب با الجزاير و توالمانکشور 

در .  تن الجزايری ھستند٢۵٠٠ تن آنھا مراکشی و ٢٣٠٠. مغرب می بايست به موطن خويش بازگشت می نمودند

اگر کشورھای .  انجام شده باشد انتظار می رود شمار آنھا افزايش يابدالمانصورتی که مراتب تشخيص پناھندگی در 

 تقاضای پناھندگی کرده اند کم تر الماناھجويانی که از آنجا در وجود نيآورند، شانس پنه  در اين روند خللی بافريقاشمال 

  . قصد دارد اين سه کشور را برای پناھجويان آن ممالک امن اعالم نمايدالماندولت . خواھد شد

  

 دي السبي حبر،يزدر تونس به اتفاق نخست و

  فشار و شکنجه

 وضعيت حقوق بشر در الجزاير که ميان آن دو کشور ديگر قرار دارد می توان از سازمان ھای حقوق بشر ۀدر بار

اما .  نيز ھنگامی که بخواھد برای حمالت جنگی استدالل کند از اطالعات آنھا بھره می گيردالماناستفاده کرد که دولت 

طه با پس فرستادن پناھجويان قصد حمله به الجزاير در ميان نبوده و به عکس قصد ھمکاری  که در رابئیاز آنجا

نزديک با آن کشور را دارند، برای برلين اھميتی ندارد که بر طبق اطالعات سازمان نگھبان حقوق بشر، آزادی بيان و 

 اين]. ١[الن آن کشور نقض می کنند وؤحق برگذاری تجمعات و ايجاد انجمن ھا و نيز اعتراضات مسالمت آميز را مس

ِکه در اين کشور بيکاران فعال و خبرنگاران را به بھانه ھای واھی زندانی می کنند به ھمان اندازه برايشان بی اھميت 
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 سربه ۀِوالن الجرايز حتا اعتراض به روش تحقيقات منابع نفتی از طريق فرکينگ يا روشنگری در بارؤاست که مس

تا ھمين امروز نيز سخن از شکنجه در اين کشور در ]. ٢[ داخلی را با خشونت سرکوب می نمايندنيست شدگان جنگ

  .ميان نيست

  

   انرژیۀھمکاری در زمين

 زيرا – تدافع در قبال پناھجويان ترديدی نداشت ۀ موضوع زير نيز پيش از تشديد ھمکاری خود در زمينۀبرلين در بار

به لحاظ اقتصادی الجزاير نه فقط از دريافت .  الجزاير را گسترش می دھد مدتھاست ھمکاری خود باالماندولت 

 نفت که طی مدت کوتاھی به مقام چھارمين صادر ۀ بھره مند می گردد، بلکه ھمچنين در نقش صادر کنندالمانکاالھای 

 با اين کشور المانعالوه بر اين دولت . کننده به اين کشور ترقی کرده و از عربستان سعودی نيز سبقت گرفته است

ی برای گسترش المان انرژی را بسته که طبق آن شرکت ھای ۀقريب يک سال پيش قراردادی مبنی بر ھمکاری در زمين

  ].٣[ نيروھای تجديد پذير دارای حق امتياز گشته اند ۀفعاليت خود در بازار الجزاير در زمين

  

  کارخانه ھای زرھپوش و توليد خودروھای صحرائی

که ميزان آن تا سال   به الجزاير از چندين سال پيش وسعت يافته است و در حالیالمانصادرات جنگ افزار به ويژه 

 يک چھارم ميليارد يورو و در سال ٢٠١٢ و ٢٠١١ِ ساالنه در سطح دو رقمی ميليونی بوده است، در سال ھای ٢٠١٠

 را در المان جنگ افزار ۀرگ ترين وارد کنندبزۀ  ميليون يورو رسيده است به طوری که الجزاير مرتب٨٢۵ به ٢٠١٣

 ميليون يورو الجزاير ۴١١ با رقم ٢٠١۵ در سال المانبر مبنای داده ھای دولت . آن سال به خود اختصاص داد

. عظيم استۀ  پروژ٢دليل اين وضع در رابطه با .  بودالمان محصوالت تسليحاتی ئیچھارمين مشتری بزرگ غير اروپا

 که عبارت (TKMS) ئی برای سيستم ھای نيروی درياتيسن کروپ به شرکت ٢٠١٢ور در سال يکی سفارش آن کش

گذشته يکی از آن دو کشتی تحويل ۀ عرض ھفت.  با گزينش سفارش دو کشتی ديگر جنگیMeko کشتی جنگی ٢باشد از 

 اين ھر دو کشتی مسلح به تسليحاتی قوی ھستند که طبق اطالعات رسيده ھيچ. خواھد شد و کشتی دومی در پائيز آينده

  ].۴[ نيز به آنھا مجھز نيست المانيک از کشتی ھای جنگی خود 

  

 )نگي از فرانک بھلريتصو (یشيّھراد در حال حرکت آزما

 يکی از دو کشتی را که بروری ف٢٣ الجزاير در ئی جشن به آب انداختن کشتی مزبور در کيل نيروی دريامبه ھنگا

 Meko A-200ALGل  ابوظبی در کيل ساخته شده است و از مدMarو شرکت ) توليد کننده اصلی (TKMSتوسط 
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 و آموزش پرسنل به سوی الجزاير ئی پس از اتمام مراحل نھا Herrad 910قرار است کشتی . می باشد، دريافت نمود

  .حرکت نمايد

ی در سال ھای گذشته در الجزاير کارخانجاتی را برای توليد خودروھای جنگی الماناما مھم تر آن است که شرکت ھای 

 خودروی زرھپوش موسوم ٩٨٠ قسمت ھای الزمه برای مونتاژ راين متال زرھپوش ۀوليد کنندشرکت ت. ايجاد نموده اند

 ترتيب مونتاژ شرت دايملر را به کارخانه ای که برای ھمين کار ساخته شده است تحويل الجزاير داده و Fuchsبه 

ات تحرک ارتش الجزاير ھر دوی اين محصوالت امکان. ھزاران خودروی نظامی و شبه نظامی را ممکن ساخته است

  .در سال گذشته اولين محصوالت اين کارخانجات خط توليد را ترک کرده اند. را افزوده اند

  

  فساد و ضد ترور

 فقط به کوشش برای جلب مشتری جنگ افزار الماندادن جواز تحويل تسليحات مزبور توسط دولت ۀ ِجريانات پس پرد

ل در شمال و و الجزاير به خاطر ايجاد کنترالمانه با ھمکاری نزديک ميان مربوط نمی شود، بلکه بيش از آن در رابط

 و بدون موفقيت کوشيده بودند مناطق ً و الجزاير مشترکاالمان ٢٠٠٠ ۀکه عرض سال ھای دھ در حالی.  می باشدافريقا

ن و تجزيه طلبان خارج نفوذ باندھای تروريست جھادگرا، قاچاقچياۀ  و سواحل آن را از منطقافريقاعظيمی از صحرای 

، آنگال مرکل، در ديداری که المانصدر اعظم ۀ به گفت. کنند، اکنون اين مقاصد به ميزانی وسيع تر به عمل در می آيند

 با ھم در جنگ عليه ترور المانالجزاير و « با نخست وزير الجزاير، عبدالملک سالل داشت، ٢٠١۶ جنوری ١٢در 

مرکل اين گفتار را به ويژه در رابطه با مشارکت الجزاير در ايجاد دولتی مرکزی ]. ۵[» ھمکاری بسيار نزديکی دارند

او در ھر دوی اين کشورھا که در حال حاضر ۀ به گفت]. ٧[مالی ألۀ و نيز در رابطه با حل مس]. ۶[ ايراد نمود ادر ليبي

 به المانتحويل تسليحات . را بازی می کند» نقش بسيار فعالی«ر می شود، الجزاير ق آنجا مستالمانو يا به زودی ارتش 

  .اين کشور به ھمين منظور تشديد يافته است

  

  ھمانند سوريه

در ھفته گذشته .  می تواند در آينده به سادگی به ھمکاری در سرکوب مردم تبديل گرددالمانالبته صدور جنگ افزار 

.  جلب توجه نمودبوالم سانسالنام ه الجزاير بمصاحبه ای در روزنامه فرانسوی له فيگارو با يکی از نويسندگان 

طوری سطحی ه  اخطار نمود که تشنجات اجتماعی ژرفی که الجزاير بدان دچار است را دولت اين کشور فقط بسانسال

به ويژه در ميان جوانان اين کشور فقدان چشم انداز موجب . و با پخش درآمد فروش نفت و گازصافکاری می کند

والن موفق به ؤکه مس در صورتی. ه بوده و در حال حاضر به زد و خوردھای دائم خيابانی می انجامدنارضايتی فزايند

 از جمله بدين دليل که درآمد نفت به خاطر افت بھای آن به شدت تقليل يابد و پول –آرام نمودن تشنجات مزبور نگردند 

. شورش ھای بزرگی را می توان انتظار داشت ٢٠١١ در اينصورت مانند آغاز سال –کمتری در اختيار دولت باشد 

کار بردن خشونت ه  نظير شمار بسياری از ناظران بر اين باور است که دولت در يک چنين وضعيتی با بسانسال

  ]٨[» .ر االسد در سوريه کردادرست ھمانند آنچه که بش «-خواھد کوشيد بر سر قدرت باقی بمانيد 

 تقويت –] ٩ [٢٠١١ پيش از اسد در اين صورت مانند –ايد که دولت الجزاير  اين را نيز در حاشيه می افزسلسال

 تحمل خواھد کرد که آنھا با تبليغات به اصطالح ئیسلفيست ھا و ياری رسيدن بدانھا از ناحيه عربستان سعودی را تا جا

ر الجزاير مسلط بوده سلفيست ھا د» در شھرھای کوچک و روستا« او ۀبه گفت. مذھبی خود موجب آرامش مردم گردند
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بيش از تمامی « سال گذشته ١۶به گفته او اين اتفاقی نيست که در . خود را حاکم می کنند» قواعد ھراس انگيز دينی«و 

  . در الجزاير ساخته شده است» قرن پيشين مسجد
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