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يومية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

وزارة الرتبية ت�شبط رزنامة االمتحانات الر�شمية    

البكالوريـــا يوم 20 جـوان و �سهــادة التعليم املتو�سـط يوم 15 منــه

 اأحزاب �شيا�شية توؤكد
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عملية جمع التوقيعات جتري ب�سورة عادية
lحمّللون: جناح ال�سباب يف االنتخابات القادمة يعطي م�سداقية للربملان
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�شبط اآخر ترتيبات املنتخب

 بلما�ســــي يرفـــ�ص اإقحـامـــه
 يف "م�ساكــل" الفــاف

رف�ــس الناخــب الوطنــي جمال 
اأ�شئلــة  علــى  الــرد  بلما�شــي، 
ال�شحفيين المتعلقة بما يعي�شه 
الجزائريــة  االتحاديــة  بيــت 
لكــرة القدم في الوقــت الراهن، 
واكتفــى خــالل ح�شــوره اأم�ــس 
للمنطقــة المختلطــة باالإجابة 
تهتــم  التــي  الموا�شــع  علــى 
بالجانــب الفنــي وخياراتــه في 

موعدي زامبيا وبوت�شوانا.

ده�س عمدي ل�شرطي مرور بالعا�شمة 

تقديــــم املت�سبـــب يف احلادثــة اأمــام 
اجلهــة الق�سائيــة

تم، اأول اأم�س االأحد، تقديم المت�شبب في حادثة الده�س العمدي 
ل�شرطــي مرور بحيدرة اأمام الجهــة الق�شائية المخت�شة، ح�شب ما 

اأفاد به، اأم�س االثنين، بيان لم�شالح اأمن والية الجزائر.

يف ق�شية مت�س بالنظام العام واأمن الدولة 

التما�ص اإ�سدار اأمر بالقب�ص الدويل 
�سد اأربعة اأ�سخا�ص

التم�س وكيــل الجمهورية لدى محكمة بئر مــراد راي�س، اأول اأم�س 
االأحد، اإ�شدار اأمر اإيداع �شد المتهم من�شوري اأحمد واأمر بالقب�س 
الدولــي �شد المتهميــن زيتوت محمد، عبود ه�شــام، بوخر�س اأمير 
ومحمد عبد اهلل، في "ق�شية جنائية خطيرة تم�س بالنظام العام 

واأمن الدولة وا�شتقرارها".

�سيتم اإجنازها قبل نهاية العام اجلاري

خزانـات لتاأميـن حاجيــات ق�سنطينــة من امليــاه

وزير ال�شوؤون الدينية و االأوقاف يو�شف بلمهدي يوؤكد

اإقامة �سالة الرتاويح متوقفة على ا�ستقرار الو�سعية ال�سحية
اأكــد وزير ال�شــوؤون الدينية و االأوقاف، يو�شف بلمهدي، اأم�ــس االثنين بالبليدة، اأن قرار اإقامة �شالة التراويــح خالل �شهر رم�شان "متوقف 

على ا�شتقرار الو�شعية ال�شحية للبالد" فيما يتعلق بوباء كوفيد19-، وا�شفا اإياها بالمطمئنة في الوقت الراهن.

�س: اأر�شيف
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�سليم بوفندا�سة

مديُح املوت
ال حتتاُج نوال ال�سعداوي اإىل من يدافع 
عنه��ا الي��وم، فق��د فعلت ذل��ك بنف�سها 
يف حياته��ا املدي��دة، وتعك�س حماوالت 
ت�سفيهه��ا ومهاجمته��ا مبنا�سب��ة امل��وت 
حال��ة الو�س��ع الثق��ايف واالجتماعي ملا 
ُي�سمى بالع��امل العربي، حي��ُث تتزايد 
النزع��ات البدائّية و ترتاج��ع "القّيم" 
احلديث��ة الت��ي مّت ا�ستدخالها فيما مّت 
تتط��ّور  مل  جمتمع��اٍت  يف  ا�ستدخال��ه 
ب�س��كٍل طبيع��ّي وتاه��ت يف منعطف��ات 

ُمظلمة للتاريخ.
حال��ة  الو�س��ع  ه��ذا  اإىل  ُت�س��اف  و 
اله�سترييا التي تغّذيها مواقع التوا�سل 
االجتماعّي، ب��ن "الّنخب" واجلماهري 
ال�ّسع��ي  �س��واء، م��ن خ��ال  عل��ى ح��ّد 
للّظه��ور عل��ى ه��ذا امل�س��رح با�ستدعاء 
االإثارة تو�ّسا لردود الفعل، ويلتقي يف 

ذلك "املُحتفون" بالكاتبة 
به��دف اال�ستف��زاز، واملُ�سَتفّزون الذين 

ا�ستغلوا الفر�سة ل�ستمها.
ا�ستغ��ال  اأم��ام  فاإّنن��ا  احلالت��ن  ويف   
وج��ه  ع��ن  يك�س��ف  للم��وت،  م�س��وؤوم 
املُه�س��رت  واملواط��ن  للمثّق��ف  انته��ازي 

الذي زادته امليديا اجلديدة ه�سرتًة.
ويق��ّدم التعاط��ي م��ع املوت، عل��ى هذا 
الّنح��و، مادة درا�س��ة هاّم��ة للم�ستغلن 
يف احلقل النف�س��ّي وللمهتّمن بدرا�سة 
ظاهرة  واأّن  خ�سو�سًا  "العقل" العربّي، 
تتك��ّرر  و�ستمه��م  املوت��ى  يف  الت�سّف��ي 
با�ستم��رار م��ع م�ساه��ري االأدب والفّن، 
وحتيل اإىل جان��ب عدم احرتام احلياة 
يف  مكبوت��ٍة  رغب��اٍت  اإىل  واالإن�س��ان، 
االأق�س��ى،  �سكل��ه  يف  العن��ف  ممار�س��ة 
فالف��رح مبوت �سخ���سٍ ما ه��و يف نهاية 
املط��اف تعبري ع��ن االرتّي��اح لتحقيق 
الّرغب��ة يف قتل��ه، ب�سكل رم��زي ياأخذ 

فيه الفرح باملوت مكان فعل القتل! 
اخت��ارت ن��وال ال�سع��داوي، اأن يدفنه��ا 
ال  فق��ط  االأق��ارب  وبع���س  اأبناوؤه��ا 
غ��ري، وفق م��ا ن�سر ع��ن و�سّيته��ا، ويف 
ذلك ر�سال��ة قد ُترتج��م تعّفف كاتبة 
منا�سلة وق��د تعك�س خيبة عميقة من 
العم��ل العاّم ال��ذي ان�سرفت ل��ه طيلة 
حياته��ا، ودفع��ت الثم��ن بالف�س��ل م��ن 
الوظيف��ة وال�ّسج��ن قبل ظه��ور مو�سة 

التكفري بوقٍت طويٍل.
والعوا�س��ف  الكاتب��ة  �سه��رة  ترج��ع  و 
الت��ي اأثارته��ا لع��دة عق��وٍد، دون �سّك، 
اإىل ن�ساله��ا م��ن اأج��ل امل��راأة ون�ساطه��ا 
ال�سّيا�س��ي، ولي���س اإىل اإبداعه��ا االأدبي 
يف جمتمع��ات �سفوّية  ال ميكن احلديث 
فيها عن تاأث��ري الكتابة واالأدب، لذلك 
ف��اإّن كّل م��ا ُيث��ار ب�ساأنه��ا يع��ود اإما اإىل 
ت�سريحاتها ال�سحفّي��ة اأو ما ُيقال عنها 

من طرف خ�سوم ومناوئن.
 وق��د يكتف��ي املناوئ يف بن��اء مرافعته 
الب�سات��ن  م��ن  مقتطف��ة  ُجم��ل  عل��ى 
املتاح��ة، قب��ل اأن ُيطل��ق كلمات��ه التي 
اأ�سبح��ت ت�ستدعي امل��وت ومتتدحه يف 

مناق�سة الق�سايا اخلافّية.

رحيل صاخب لنوال السعداوي

ال�ساعرة والروائية ربيعة جلطي  للن�سر

الكاتبة اأثارت اجلدل يف موتها اأي�سًا
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اخلط��اب النقدي العربي ظّل يغرف وينهل م��ن النقد الغربي ومن مدار�سه 
وم�سطلحاته وجتاربه. كما ظلت اإ�سكالية هيمنة املناهج النقدية الغربية 
عل��ى اخلطاب النق��دي العرب��ي حا�سرة يف احلق��ل النقدي طارح��ًة فكرة 
التبعي��ة وااِلتكال. ف��اإىل اأي حد هذه الفك��رة ذات اأ�سئل��ة م�سروعة؟ واإىل 
اأي ح��د ِا�ستوع��ب وا�ستف��اد النق��د العربي من النق��د الغربي وم��ن مناهجه 
وم�سطلحات��ه؟ ومل��اذا مل يخل��ق جتارب��ه النقدي��ة ومناهج��ه وم�سطلحاته 
اخلا�س��ة؟ اأي�سا هل ميك��ن القول اإّن الناقد العرب��ي يف كّل جتاربه مل يخلق 

الف�ساء اخلا�س به ومبناخه العربي.

النقد العربي و المناهج والمدارس الغربية.. قّصة هيمنة؟

أتعالى على السياسة و أرفض أن أكون ناطقة باسم حزب


