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يومية �إخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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�س اأر�سيف

    يتابع فيها كل من طرطاق ومدين و�ل�سعيد بوتفليقة وحنون

انطالق حماكمة املتهمني بالتاآمر على اجلي�س والدولة
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�س  24

بــد�أت، �أم�ش، بالمحكمــة �لع�سكرية بالبليدة، محاكمة كل من �ل�سعيد بوتفليقة، �لجنر�لين توفيق و ب�سير طرطاق، و�ل�سيا�سية لويزة حنون، بتهمتي "�لم�سا�ش ب�سلطة �لجي�ش" و "�لموؤ�مرة 
�سد �سلطة �لدولة"، �لأفعال �لمن�سو�ش و�لمعاقب عليها بموجب �لمو�د 284 من قانون �لق�ساء �لع�سكري و 77 و 78 من قانون �لعقوبات". ومن �لمنتظر �أن ت�ستاأنف �ليوم، �لجل�سة.

�س   2

 

 

يف جمل�ش وز�ري م�سرتك عقد �أم�ش 

خمطط لتط�ير �س�ناطراك وتعديل 
قان�ن املحروقات

تر�أ�ــش �لوزيــر �لأول، نــور �لدين بــدوي، �أم�ش، �جتماعــا لمجل�ش 
وز�ري م�ستــرك خ�س�ــش لدر��ســة مخطــط تطويــر ن�ســاط �سركة 
�سوناطــر�ك و كذ� �لم�سروع �لتمهيــدي لقانون �لمحروقات، ح�سب 

ما جاء في بيان لم�سالح �لوزير �لأول. 

ق�سنطينة

 مكتتبـ� الرتقــ�ي املدعـم ي�ستكــ�ن 
من ابتـزازات املرقيـن

مــاز�ل ملــف �لترقــوي �لمدعم، يثيــر �لحتجاجــات بق�سنطينة، 
حيث يطالــب مكتتبون ببرنامجي �لرتبة وعلــي منجلي، ب�سرورة 
منحهــم عقــود �لبيــع علــى �لت�ساميــم و�حتــر�م قو�نيــن �لترقية 
�لعقاريــة، �لتــي �أ�سبحــت بح�سبهــم مجــرد حبــر علــى ورق، فيما 
يطالــب مكتتبون فــي م�سروع 200 وحــدة بعين �لنحا�ــش بت�سوية 

و�سعيتهم �لعالقة بعد �سجن �لمرقي.

�أم �لبو�قي

حبــ�س 10 �سبــان دخلـ�ا يف م�سـادات 
مـع الـــدرك

�س  2

�لنتخابات �لرئا�سية

44 راغبـــا يف الرت�ســح �سحبـــ�ا ا�ستمارات اكتتاب الت�قيعـات
�أفــادت �ل�سلطــة �لوطنية �لم�ستقلــة لالنتخابات ، �أم�ش، �أن 44  ر�غبا فــي �لتر�سح لالنتخابات �لرئا�سية �لمقبلــة �لمقررة في 12 دي�سمبر 

�لمقبل ، �سحبو� ��ستمار�ت �كتتاب �لتوقيعات �إلى غاية م�ساء �أم�ش �لثنين.

�سليم بوفندا�سة
استهالل

يفتتُح كرا�س الثقافة املو�سم اجلديد 
و�سنحاول  الإ�س��دارات،  اآخ��ر  بر�سد 
تدارك اأي تق�سري يف ذلك يف الأعداد 
القادم��ة، حتى واإن كان��ت بع�س دور 
ل اإلقاء "منتوجها" لل�سوق  الّن�سر تف�سّ
)معر�س الكتاب( مبا�س��رة م�س��تغنّية 

عن  اإعالم اجلمهور بجديدها.
و يف ه��ذا الع��دد ح��واٌر م��ع الروائ��ي 
اأم��ن ال��زاوي، ال��ذي ُيبدي توّج�س��ه 
من القارئ املعّرب ويقول اإنه يخ�س��اه 
��ة  اأكث���ر مّم��ا يخ�س��ى الّرقابة، وق�سّ
جدي��دة لعب��د العزيز غرم��ول الذي 
يع��ود اإىل ه��ذا "الف��ّن اليتي��م" بع��د 
�سنواٍت من الت�سّكع يف عوامل الرواية، 
وكاأنه يقول لنا اإن فخامة الرواية مل 
��ة التي هي ريا�سة  ت�س��رقه من الق�سّ

النتباه اإىل احلياة مبكٍر.
وقد منح الكّرا�س الكلمة لأكادميين 
واإ�س��اءِة  فح���سِ  بغر���سِ  ومثقف��ن 
الب��الد،  تعي�س��ه  ال��ذي  الو�س��ع 
ارتفع��ت  وق��ٍت  يف  ذل��ك  و�سُيوا�س��ل 
والعن��ف  الكراهّي��ة  موج��ُة  في��ه 
التوا�س��ل الجتماعي  �س��بكات  عل��ى 
ب�س��كٍل خمي��ٍف يوح��ي ب��اأّن احل��رب 
الب�س��عة التي ع�س��ناها ل زالت جتري 
"الإن�س��ان  واأن  اجلمع��ي  لوعين��ا  يف 
اجلزائ��ري" يف حاج��ة اإىل ع��الٍج من 
�س��دمات احلروب  التي ارت�سمت فيها 
اأن  ��ة  الق�سّ يف  واملح��زن  �سخ�س��ّيته، 
بع�س الكّتاب وعو�س التنبيه اإىل داء 
الكراهّية، ا�س��تعاروا  األ�س��نة الغوغاء 
تو�سال لبطولة خارج الن�ّس، رغم اأن 
الواقع يقّدم اأمثلة قا�سّية عن م�سائر 
كّت��اب خرجوا  م��ن الن���س اإىل غابة 
احلياة بدون "�سالح"، ومل ياأخذوا يف 
احل�س��بان الذائقة الوطنّي��ة املجيدة 
التي ت�س��ع الكاتب يف مكان غري بعيٍد 

عن املهّرج ! 
وهذه لي�ست مرافعة من اأجِل جتريد 
الكاتِب من اأدواٍر ي�ستلّذها، بل  جمّرد 
دعوة للحذر من ارتفاع  ن�س��بة الوهم 
يف التعام��ل مع الواق��ع، واأخطر اأنواع 
الوهم اجله��ر بالتاأثري يف اجلماهري، 
ولع��ّل اأتع���س م��ا يتعّر���س ل��ه كاتٌب 
"ن�س��اله"  اأوج  يف  وه��و  يكت�س��ف  اأن 
اأنه جم��ّرد ممّثل يف �س��يناريو ل يقراأ 

وا�سعوه الكتب.
اأج��ل، التاري��خ ُيطبخ يف م��كان اآخر، 
لك��ن عل��ى الكات��ب اأن ينت�س��ر لقّي��م 
واحل��ّق  والدميقراطي��ة  احلري��ة 
واجلمال، دون انتظار ال�ّسكر و اجلزاء  
الكراهي��ة  ينت��ج  اأن  ب��ه  يلي��ق  ول 
م��ن  ع�س��يب  ظ��رف  يف  يرّوجه��ا  اأو 
تاري��خ الدولة الوطنّي��ة التي تواجه 
امتحان وجوٍد يف عبورها ال�س��اق نحو 

الدميقراطّية.

دور الن�ضر حت�ضر ملعر�ض الكتاب

أدب و سياسة يف املوسم اجلديد

محطة دوستويفسكي الصغيرة .. قصة جديدة لعبد العزيز غرمول

11 l

الروائي والأكادميي اأمن الزاوي للن�سر  

أخشى القارئ المعرب أكثر مما أخشى الرقابة !
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يتحّدث الروائي والأكاديمي الدكتور اأمين الزاوي للن�سر في هذا الحوار، عن الرقابة الذاتية، وعن ما اإذا كانت تتعار�س 
مع حرية الكتابة والإبداع اأو ل؟، كما يتحّدث في ذات ال�سياق عن الذات الكاتبة لحظة الكتابة. الزاوي اّلذي خا�س 

في �سوؤال الرقابة بكثير من الإجابات والقناعات التي ل يحيد عنها، خا�س اأي�سا في �سوؤال ال�سيرة، وفي اإ�سكالية عزوف 
الكاتب العربي/الجزائري عن كتابة �سيرته الذاتية؟ اإذ نادرا ما يكتب »هذا الكاتب« �سيرته ب�سدق ال�سرط ال�سروري 

لكتابة �سيرة ذاتية حقيقية، وباأمانة وا�سحة  وخال�سة للحياة والفن والأدب.


