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

من اأهمها عدم مناف�شة املوؤ�ش�شة التي ي�شتغل بها املعني

حتديــــد �شــــروط ال�شتفــــادة مـن عطلــــة لإقامـــــة م�شاريــــــع

 ا�ستقبل رئي�س حركة البناء الوطني و رئي�س جيل جديد

تب�شة

توقيــف امراأة و�شقيقهــا يف ق�شيـة 
قتل زوجهــا واإخفــاء جثتـه

اأم البواقي

انطـــالق اأ�شغـــــال 589 �شكــــنا 
ب�شيغــة عـــدل

�شكيكدة

و�شـــع اأر�شفـــــة عائمــة مبـــيناء 
ال�شيـــد والنزهـــة

�ص  9 �ص  6�ص  9

ا�شتقبل رئي�س الجمهورية, ال�شيد عبد المجيد تبون, اأم�س االثنين, رئي�س حركة البناء الوطني, ال�شيد عبد القادر بن قرينة, كما ا�شتقبل, رئي�س حزب جيل جديد, ال�شيد �شفيان جياللي. وقد 
�ص   2ح�شر اال�شتقبال الذي جرى بمقر رئا�شة الجمهورية, مدير ديوان رئا�شة الجمهورية, ال�شيد عبد العزيز خلف.

الرئي�ص تبون يبا�شر م�شاورات جديدة مع الطبقة ال�شيا�شية

�ص   2

رئي�ص اجلمهورية 

ي�شتقبل وزيرة خارجية 

البو�شنة والهر�شك
�ص   2

�سليم بوفندا�سة

ميزان

مل تُع��د ك��رة الق��دم جم��ّرد لعب��ة اأو 
"النا�سئ��ة"  املجتمع��ات  يف  ريا�س��ة 
الطاحم��ة اإىل لع��ِب اأدواٍر على امل�سرِح 
الك��ويّن، بل حتّول��ت، ب�سبب متّثالت، 
اإىل اختب��ار م�سريي يف حياة �سعوٍب و 
اأمٍم تفتق��د اإىل عناوين فخٍر و اأدوات 
رفاه، فتجعل من الّن�سر الكروّي دليل 

تفّوٍق يف �سوق اجلدارة.
حدث��ا  املناف�س��ات  اأ�سبح��ت  هك��ذا  و 
طاغًيا تدور حوله �سناعٌة اقت�سادّيٌة 
، ب��ل وتتاأّجل احلياة  وُي�س��اُغ راأٌي عامٌّ
اإىل غاية ا�ستكمال التب��اري وانق�ساع 
غبار احلرب، لذل��ك ُتختزُل الأمة يف 
فريق، و يتحّول لعٌب اإىل زعيٍم ُملهٍم 
ورم��ٍز وطن��ّي، وق��د راأين��ا يف قاّرتن��ا 
ال�ّسعيدة كي��ف يطلب لعبون رئا�سة 
الدولة بعد تعلي��ِق احلذاء، بدفٍع من 
حبٍّ جماهريّي اأعم��ى، و�سوء تقديٍر 

للوظائف و �سوء فهٍم لالأدوار. 
 و اإذا كان��ت الك��رُة يف دورانه��ا متن��ُح 
الدفعة املعنوّية للجماهري، فاإّن اإدارة 
يف  احل��ذر  تتطّل��ب  الدينامّي��ة  تل��ك 
املجتمع��ات املذكورة اأع��اله، لأّنها قد 
تكوُن الك��ّوة الت��ي يت�سّلل منه��ا ذئاُب 
احلقول  ول�سو���صُ  "اجليوبوليتي��ك" 

وامل�ستثمرون يف املرارة.
لكّل ذل��ك نحتاُج اإىل حت�س��ن الذات، 
متاًم��ا كتح�سن املنتخ��ب حتى تطغى 
قّوت��ه عل��ى احتم��الت احلي��ِف ف��ال 

يفلح "غا�ساما" حيث اأتى!
و ل ينجُح التح�سن، يف احلالتن، اإل 
بالعمِل العقاليّن الذي ل حتوم حوله 
اخلراف��ة، اأي بتوفري اأ�سب��اب الّنجاح 
ومعاجلته��ا،  بالأخط��اء  والع��راف 
والقطيع��ة مع ثقافة املخّل�ص واملهدي 
املنتظ��ر يف الريا�س��ة كم��ا يف الثقافة 
وال�سّيا�س��ة والجتم��اع، لأّن الإمي��ان 
بالّرجل اخل��ارق يحيُل اإىل ُم�سكلٍة يف 
ُمقارب��ة الظواه��ر وفهم الع��امل، وقد 
يتح��ّول ه��ذا اجلن��وح نح��و الأ�سطرة 
اإىل مر�ص يعي��ق التطّور، لأّنه يخفي 

حالة اإنكاٍر خللٍل ي�ستدعي العالج.
الأدوار  خل��ِط  يف  ال�س��اأن  وكذل��ك 
امل��دّرب  بق��اء  يج��ب  حي��ث   وامله��ام، 
مدرًبا له مهامه و�سالحياته املتعارف 
عليه��ا والأه��داف املح��ّددة يف عقده، 
والالع��ب لعًبا طاملا اأهلت��ه جدارته 
لنت��زاع مكانٍة ب��ن الّنخب��ة املنتقاة 
و ف��ق ا�ستحق��اٍق وا�س��ٍح، وال�سح��ايّف 
املحكوم��ة  وظيفت��ه  ل��ه  �سحافًي��ا 
بالأع��راف والقوان��ن والأخالقيات، 
كم��ا يج��ب اأن تبقى الكرة ك��رًة، لأّنها 
رغ��م املتع��ة الت��ي توفرها لن��ا ورغم 
الطبيعّي��ة  غ��ري  واحلال��ة  ال�ّسح��ر 
الت��ي نعي�سه��ا بف�سلها، وم��ا تثريه من 
عواطف واأحا�سي���ص، لن تغرّي الواقع 
اإذا مل  تتوّفر اأ�سب��اب التغيري النابعة 

من الواقع نف�سه.

 املسرح يف اختبار العوملة

الدكتور حمّمد داود للن�سر 

11 l

 يوؤكد الموؤرخ و الكاتب البروفي�سور دحو جربال، باأن ال�ستناد اإلى ال�سهادات الحية في عملية التاأريخ، 
لي�ص عيبا، خ�سو�سا اإذا تعلق الأمر بمذكرات فاعل تاريخي حقيقي، قادر على رواية الأحداث من 

الداخل، كما هو الحال في الجزء الثاني من مذكرات لخ�سر بن طوبال، التي جمعها و كتبها خالل �سنوات 
لقائه و تعاونه مع المجاهد الراحل. 

الثالثاء 10 ماي 2022 م
ه�  1443 �سوال   9

الرواية المكتوبة بالفرنسية وجدت صداها لدى اآلخر و في مؤسساته األدبية

املوؤرخ و الكاتب دحو جربال للن�سر

المذكرات تقدم شهادة من الداخل على مسار األحداث


