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م�ضودة  الد�ضتور اجلديد  

نائب للرئي�س ود�سرتة احلراك 
.     ا�ضتبعاد وزير العدل من املجل�س الأعلى للق�ضاء

.      ال�ضماح للجي�س للم�ضاركة يف مهمات �ضالم باخلارج 
.      حمكمة د�ضتورية اأبرز اإ�ضالحات الد�ضتور اجلديد  

ك�ضفت  رئا�ضة اجلمهورية عن  م�ضودة  الد�ضتور اجلديد  ووزعت ن�ضخًا منها على النقابات 
وال�ضخ�ضيات الوطنية وعلى الأحزاب ال�ضيا�ضية وو�ضائل الإعالم لالإثراء  واملناق�ضة  ثم طرحه 

على ا�ضتفتاء �ضعبي وت�ضمن هذا امل�ضروع اإ�ضالحات �ضيا�ضية هامة تعرفها اجلزائر لأول مرة 
منذ ال�ضتقالل اأهمها  تعيني نائب لرئي�س اجلمهورية، ود�ضرتة احلراك ال�ضعبي وال�ضماح لقوات 

اجلي�س الوطني ال�ضعبي للم�ضاركة يف عمليات ال�ضالم باخلارج بعد موافقة الربملان.
باية ع

م�سدودة  مقرتحات  وحملت 
�إ�سالحات  �جلديد  �لد�ستور 
تعزيز  �سانها  من  هامة  �سيا�سية 
يف  �ل�سقوط  وجتنب  �لدميقر�طية 
ماتعلق  منها  �لد�ستوري  �لفر�غ 
نائب  من�سب  ��ستحد�ث  باقرت�ح 
رئي�س  يقوم  �جلمهورية،  رئي�س 
حق  و�إلغاء  بتعيينه،  �جلمهورية 
�إ�سد�ر  يف  �جلمهورية  رئي�س 
فرتة  خالل  وت�رشيعات  قو�نني 
حال  يف  �إال  �لربملانية،  �لعطل 
ت�سمنت  كما  �لربملان،  �سغور 
حتديد �لعهد�ت �لرئا�سية بعهدتني 
جمهورية  رئي�س  لكل  فقط 
منتخب  ي�سبح بعدها غري م�سموح 
تقرتح  كما  جمدد�ً،  بالرت�سح  له 
��ستحد�ث حمكمة د�ستورية، لتحل 

�حلايل  �لد�ستوري  �ملجل�س  حمل 
�لتي  �ملحكمة  هذه   تتوىل  حيث 
لقاء  �ول  يف  �لرئي�س  عنها  �أعلن 
،مر�قبة  �جلهورية  بوالة  جمعه 
يف  �جلمهورية  رئي�س  قر�ر�ت 
كاحلرب  �ال�ستثنائية  �لظروف 
لرئي�س  �جلديد  �لد�ستور  ومينح 
حالة  �إقر�ر  حق  �جلمهورية 
لكنه  يوماً،   30 ملدة  �لطو�رئ 
يفر�س عليه �حل�سول على مو�فقة 
�لربملان لتجديدها �أو جتديد حالة 
�حل�سار �ال�ستثنائي، وهو ما يعزز 
و�سالحياته  �لربملان  �سلطة  من 
�لرقابية على �حلكومة و��ستجو�بها 

وحق �سحب �لثقة منها.
�لعهدة  حتديد  �مل�سودة  وتقرتح 
فقط،  بعهدتني  للنو�ب  �لربملانية 
لعهد�ت  �لنو�ب  ��ستمر�ر  ملنع 
غر�ر  على  �لربملان،  يف  طويلة 

قبة  يغادرو�  مل  �لنو�ب  من  عدد 
�لت�رشيعيات  منذ  يو�سف  زيعوت 
منع  وكذ�   ،1997  �سنة  �لتي جرت 
�أي  يف  �لنيابية  �حل�سانة  ��ستعمال 
لها  عالقة  ال  وممار�سات  ق�سايا 
وكذ�   ، للنائب  �لت�رشيعي  بالعمل 
�إلغاء تعيني �لرئي�س للثلث �لرئا�سي 
�الأمة و�ملقدر عددهم  يف جمل�س 
د�سرتة  �إىل  �إ�سافة  ع�سو�  ب48 
�النتخابات  لتنظيم  �لعليا  �لهيئة 
�لتي ير�أ�سها حممد �رشيف حاليا .

ا�ضتبعاد وزير العدل من 
املجل�س الأعلى للق�ضاء

�جلديد  �لد�ستور  ت�سمن  كما 
تعزيز �سالحيات رئي�س �حلكومة، 
�لعد�لة،  ��ستقاللية  مبد�أ  وتعزيز 
�إجر�ء�ت د�ستورية  من خالل عدة 

منها  ��ستبعاد وزير �لعدل و�لنائب 
من  نهائياً  �لعليا  للمحكمة  �لعام 
بعدما  للق�ساء،  �الأعلى  �ملجل�س 
كان وزير �لعدل هو رئي�س �ملجل�س 
بالنيابة عن رئي�س �جلمهورية، ونقل 
رئا�سة �ملجل�س بالنيابة �إىل رئي�س 
�لت�سكيلة  �لعليا، ود�سرتة  �ملحكمة 
منع  وكذ�  �ملجل�س،  ي�سمها  �لتي 
نقل �لق�ساة من �ملحاكم، ملنع �أي 
تالعب بالق�سايا وحماية �لق�ساة.
كما ت�سمنت �مل�سودة �أحكاماً تتعلق 
باإلز�م �ل�سلطات �لعمومية باحرت�م 
كتجرمي  �الأ�سا�سية،  �حلقوق 
�ملر��سالت  و�رشية  �لتعذيب 
و�ملعطيات  و�خلا�سة  �ل�رشية 
وحماية  �ل�سخ�سي،  �لطابع  ذ�ت 
متييز،  دون  �لعباد�ت  ممار�سة 
وحرية  و�لتظاهر  �الجتماع  وحق 
�لقبلية  �لرقابة  ومنع  �ل�سحافة 

وحق  �الإعالم،  و�سائل  على 
تقدمي  مبجرد  �جلمعيات  �إن�ساء 
بقر�ر  �إال  حلها  ومنع  ت�رشيح 
عن  �جلمعيات  يبعد  ما  ق�سائي، 
�ل�سغوط �الإد�رية لل�سلطة ويقرتح 
�العرت�ف  �جلديد  �لد�ستور 
فيفري   22 ليوم  �ل�سعبي  باحلر�ك 
خطاب  وحظر   ود�سرتته،   2019
�الأمازيغية  �للغة  ونقل  �لكر�هية، 
�لثابتة  �ل�سماء  �ملو�د  جملة  �إىل 
تعديل  باأي  معنية  تكون  ال  و�لتي 
ملنع  وهذ�  م�ستقباًل،  د�ستوري 
وتقرتح   ، بها  �سيا�سي  تالعب  �أي 
يف  مرة  الأول  �مل�سودة  هذه 
منذ  �جلز�ئرية  �لد�ساتري  تاريخ 
للجي�س  �ل�سماح  �ال�ستقالل 
يف  بامل�ساركة  �ل�سعبي  �لوطني 
عمليات حفظ �ل�سالم بعد مو�فقة 

�لربملان

ويكر�س م�رشوع �لتعديل �لد�ستوري 
حماية �ملر�أة من كل �أ�سكال �لعنف 
مع  ��ستفادة �لن�ساء �سحايا �لعنف 
�أنظمة  من هياكل �ال�ستقبال ومن 
�لطعن  طرق  من  وكذ�  �لتكفل، 
حماية  جانب  �إىل  �ملنا�سبة 
و  متييز  دون  �لعباد�ت  ممار�سة 
ملمار�سة  �لت�رشيح  مبد�أ  �إقر�ر 
و�إن�ساء  و�لتظاهر  �الجتماع  حرية 
�إال  حلها  عدم  ومبد�أ  �جلمعيات 
د�سرتة  جانب  �إىل  ق�سائي  بقر�ر 
�أ�سكالها  بكل  �ل�سحافة  حرية 
ومنع �لرقابة �لقبلية عليها و �إقر�ر 
�إىل  �لو�سول  يف  �ملو�طن  حق 
�ملعلومات و�لوثائق و�الإح�سائيات 
و�كت�سابها وتد�ولها و�أحكام �أخرى 
يف  و�الإثر�ء  للنقا�س  عر�ست 
عن  �مل�رشوع  يف  �لف�سل  �نتظار 

طريق ��ستفتاء �سعبي .

24 �ساعة

الرئي�س تبون يوؤكد

املجازر الفرن�سية جرائم 
ال تتقادم 

.    تكري�س 8 ماي يوما للذاكرة
�ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�س  �أكد 
�لوح�سي  �لدموي   �لقمع  �أن  تبون 
ملجازر �ال�ستعمار �لفرن�سي باجلز�ئر 
يف ماي 1945  �ستظل و�سمة عار يف 
على  �قرتف  �لذي  �ال�ستعمار  جبني 
ت�سقط  ال  جر�ئم  �سنة   132 مد�ر 
 �ملتكررة  حماوالتها  رغم  بالتقادم 
�ملنا�سبة  بهذه  معلنا   ، لتبيي�سها 
كل  من  ماي   �لثامن  جعل  �لتاريخية 
�سنة، يوما وطنيا للذ�كرة كما �أعطى 
تلفزيونية  قناة  باإطالق  تعليمات 

وطنية خا�سة بالتاريخ
�إىل  ر�سالته  يف  وقال �لرئي�س  تبون 
�الأمة مبنا�سبة �لذكرى �ل75 ملجازر 
8 ماي 1945 �أن هذه �ملجازر ك�سفت 
�حلقيقي  �لوجه  عن  قطعية  ب�سفة 
�ال�ستيطاين  �لفرن�سي  لال�ستعمار 
�لقمع   �أن  �الإطار  هذ�  يف  موؤكد� 
لالحتالل  �لوح�سي  �لدموي 
�ال�ستعماري �لغا�سم �سيظل و�سمة عار 
يف جبني قوى �ال�ستعمار �لتي �قرتفت 
يف حق �سعبنا طيلة 132 �سنة جر�ئم 
�ملحاوالت  رغم  بالتقادم  ت�سقط  ال 
�أنها  م�سدد� على  لتبيي�سها  �ملتكررة 
�لقيم  و�سد  �الإن�سانية،  �سد  جر�ئم 
�لتطهري  قامت على  الأنها  �حل�سارية 
�الأ�سليني  �ل�سكان  ال�ستبد�ل  �لعرقي 
على  قامت  كما  �لغرباء  با�ستقد�م 
ف�سل �الإن�سان �جلز�ئري عن جذوره 
بكل  �سخ�سيته  وم�سخ  ثرو�ته  ونهب 
ك�سف  �ملنا�سبة  وبهذه  مقوماتها 
قر�ر�  �أ�سدر   �أنه  �لدولة  رئي�س 
باعتبار �لثامن ماي من كل �سنة يوما 
تعليمات  �أعطى  كما  للذ�كرة  وطنيا 
باإطالق قناة تلفزيونية وطنية خا�سة 

للمنظومة  �سند�  تكون  بالتاريخ 
�لرتبوية يف تدري�س هذه �ملادة �لتي 
ت�ستمر  --�أن  قال   --كما  نريدها 
�لرئي�س  �الأجيال وك�سف  كل  مع  حية 
باالنتهاء  توجيهات  �أعطى  �أنه  تبون 
�ملقاومة  �سهد�ء  �أ�سماء  �إطالق  من 
�ل�سعبية وثورة �لتحرير �ملجيدة على 
�ملدن  و�أحياء  �ل�سكنية  �ملجمعات 
و�لتو�سع يف ترميم �ملعامل �لتاريخية 
على  �الأجيال  مر  على  �ساهدة  لتقف 
�سعبنا  دفعه  �لذي  �لباه�س  �لثمن 
�الحتالل  لوح�سية  �لت�سدي  يف 
كرميا  حر�  يعي�س  حتى  �ال�ستعماري 
مبا�سيه  فخور�  �أر�سه  فوق  وموحد� 
�مل�ستقبل  �سياغة  يف  به  وم�سرت�سد� 
يف ظل �لدميقر�طية �حلقة و�لعد�لة 
بجعل  تعهده  وجدد  �الجتماعية 
�ن�سغاالت  طليعة  يف  �لوطني  �لتاريخ 
و�ن�سغاالت �سبابها  �جلز�ئر �جلديدة 
متعهد� �أي�سا بعدم �لتفريط  �أبد� يف 
�ملوؤرخني  �خلارجية ودعا  عالقاتنا 
هذه  جو�نب  جميع  ��ستجالء  �إىل 
يف  �ملحطات  من  وغريها  �ملحطة 
�الأجيال  حلق  �إن�سافا  �الأمة  ذ�كرة 
باأدق  ما�سيها  معرفة  يف  �ل�ساعدة 
تفا�سيله وذلك باعتماد  �أعلى درجات 
�ل�سدق يف �لنقل م�سري� �إىل �أن �الأمة 
حتفظ  �إمنا  تاريخها  حتفظ  �لتي 
�إن�ساج  على  قدرتها  يف  وتزيد  ذ�تها 
�لوعي �ل�سعبي يف �لت�سدي ملناور�ت 
تيار�ت ولوبيات عن�رشية على �ل�سفة 
�الأخرى من �لبحر �الأبي�س �ملتو�سط 
توقف بها �لزمن يف عهد قربته �إر�دة 

�ل�سعب �إىل غري رجعة.
باية ع 

 الدكتور حمزة خظري/كلية 
احلقوق جامعة امل�ضيلة

�ملت�سمن  �لتمهيدي  �مل�رشوع  �إن 
ظروف  يف  جاء  �لد�ستوري  �لتعديل 
جاء  لذلك  دولية،  و  د�خلية  خا�سة 
�سقف �الإ�سالحات �لد�ستورية متاأثر� 
مع  و  جد�،  كبري  �لظروف حلد  بهذه 
يوؤ�س�س  �أنه م�رشوع  �لقول  ذلك ميكن 
�جلمهورية  نحو  �لتحول  ملرحلة 
�جلديدة، خا�سة يف جمال �لف�سل بني 
�لفردي  و �حلد من �حلكم  �ل�سلطات 

 .
الد�ضتور اجلديد و العقيدة 

الع�ضكرية :   
�أن  بالدنا  على  �لطبيعي  من  كان 
ظل  �لع�سكرية يف  �سيا�ستها  تغيري يف 
و حماولة  بالدنا  على  �لتكالب  تز�يد 
يف  يحدث  ما  غر�ر  على  تق�سيمها 
�الإقليمي،  يف حميطنا  �لبلد�ن  عديد 
يجري  و  ر�سميا،  بع�سها  ق�سم  �لتي 
�الآخر،  بع�سها  تق�سيم  على  �لعمل 
�جلمهورية  رئي�س  ت�ساوؤل  كان  قد  و 
جديا حول �لهدف من حماولة بع�س 
قوى �ل�رش تعقيد �لو�سع يف ليبيا،  �إن 
��ستقر�ر  �رشب  هو  منه  �لهدف  كان 

�جلز�ئر ؟ 
و  كباحث  موقعي  من  �أثمن  لذلك 
كمو�طن �القرت�ح �لذي جاء يف م�رشوع 
�ل�سماح  حول  �لد�ستوري  �لتعديل 
عمليات حفظ  بامل�ساركة يف  لقو�تنا 
�لعمل    �إطار  �لبالد يف  �ل�سالم خارج 
ال�سيما  �مل�سرتك  �الإقليمي  و  �لدويل 
�ملتحدة  �الأمم  منظمة  م�ستوى  على 
�جلامعة  �أو  �الإفريقي  �الإحتاد  �أو 

�لعربية، ذلك الأن حفظ �ل�سالم خارج 
�الأمن  حماية  عو�مل  من  هو  �حلدود 
�لوطني �جلز�ئري، و عليه فاإن �أقل ما 
يقال على هذ� �لتعديل هو �أنه تعديل 
�أم  و  �جلز�ئر  �أمن  يخدم  ��سرت�جتي 

�سعبها.   

د�ضرتة احلراك �ضرورة وطنية 

ال�سك �أن حر�ك 22 فرب�ير هو حمرك 
�جلديدة،  �جلمهورية  نحو  �لتحول 
كان  ما  �لد�ستور  �أن هذ�  و ال خالف 
�أعاد  �لذي  �حلر�ك  هذ�  لوال  ليكون 
د�سرتة  فاإن  لذلك  لل�سعب،  �ل�سلطة 
هو  �لد�ستور  ديباجة  يف  �حلدث  هذ� 
�رشورة تاريخية كون �أن �لتاريخ ي�سهد 
�إفر�ز�ت  �أن �لد�ستور �جلديد هو من 
�حلر�ك �لعظيم، هذ� من جهة و من 
جهة �أخرى، فاإن د�سرتة �حلر�ك توفر 
جماله  و  ملفهومة  قانونية  حماية 
�لتي  �لتاريخي من عديد �ملحاوالت 
و  �سيا�سية  �أجند�ت  تنفيذ  �إىل  ت�سعى 

د�خلية حتت �سعار �حلر�ك . 
 

التم�ضك مبقومات الهوية �ضمان 
للوحدة الوطنية 

بعدم  �ملتم�سكني  و  �لد�عني  من  �إين 
�لوطنية  �لهوية  مبقومات  �مل�سا�س 
و هي �الإ�سالم و �لعربية و متازغيت 
الأننا  ذلك  و  د�ستوري،  تعديل  �أي  يف 
�لعربي  ببعدنا  فخورون  �جلز�ئر  يف 
ما  �أن  و  �الإ�سالمي،  و  �الأمازيغي  و 
يف  هوية  �أزمة  خلق  عبثا  يحاول 
بالدنا كمن يحاول �حلفر يف �ملاء، و 

�مل�سا�س  فاإن عدم  نف�سه  �ل�سياق  يف 
مبلف �لهوية �سيغلق ال حمالة  �لباب 
يف  يحاولون  �لذي  �لهوية  جتار  �أمام 
ي�ستعملو�  �أن  �حل�سا�س  �لظرف  هذ� 
�ل�سعب  لتق�سيم  كاأد�ة  ملف متازغيت 

�جلز�ئري �لو�حد و �ملتما�سك.

رفع احل�ضر على مزدوجي 
اجلن�ضية يف غري حمله 

�إن �قرت�ح رفع �حل�رش على مزدوجي 
�جلن�سية لتويل �ملنا�سب �ل�سامية يف 
�لدولة هو �قرت�ح يف غري حمله، الأنه 
من غري �ملنطقي و من غري �ملعقول 
�أن  �أجنبية  جن�سية  حلامل  ي�سمح  �أن 
الأن  �لبالد،  يف  �ساميا  من�سبا  ي�سغل 
ذلك �سيجعله يف حالة تعار�س م�سالح 
�ملكت�سب،  بلده  و  �الأ�سلي  بلدي  بني 
نتائج  �إىل  �سيوؤدي  حدث  �إن  هذ�  و 
كارثية، لذلك �أقرتح على نقي�س مما 
تو�سع  �أن  �خلرب�ء  جلنة  �إليه  ذهبت 
قائمة �ملنا�سب �لتي ال ي�سمح بتوليها 
ملزدوجي �جلن�سية ال �أن يرفع �ملنع 
على توىل �ملنا�سب �ملن�سو�س عليها 
حاليا يف �لقانون �ملوؤرخ �سنة 2017 .
ي�سرتط  �أن  يجب  �حلاالت  �أقل  يف 
على حامل �جلن�سية �الأجنبية �لر�غب 
يف توىل منا�سب �سامي يف �لبالد �أن 
حتى  �الأجنبية  �جلن�سية  على  يتنازل 
يحكم  بلدنا  على  يوما  ن�ستيقظ  ال 

باالأجانب . 

اإ�ضالحات عميقة يف باب 
الف�ضل بني ال�ضلطات 

لقد جاء �مل�رشوع �لتمهيدي للتعديل 

من  �لتي  باالآليات  ثريا  �لد�ستوري 
�ساأنها �أن تعزز �لف�سل بني �ل�سلطات 
�سالحية  من    �حلد  �أهمها  من  و 
عن  �لت�رشيع  يف  �جلمهورية  رئي�س 
طريق �الأو�مر بني دورتي �لربملان، و 
�إ�سناد �سالحية تر�أ�س �لرئي�س �الأول 
�الأعلى  �ملجل�س  �لعليا  للمحكمة 
للق�ساء،  زيادة على �إحد�ث من�سب 
�الأول،  �لوزير  بدل  �حلكومة  رئي�س 
علما �أن من�سب رئي�س �حلكومة هو 
من�سب �سيا�سي ي�ستقل فيه �مل�سوؤول 
رئي�س �جلمهورية  عن �حلكومة عن 
ي�ستمده  �لذي  �ل�سيا�سي  بربناجمه 

من �الأغلبية �لربملانية . 

حالة من ت�ضخم ت�ضريعي 
احلقوقي !!!

�إن �ملطلع على �قرت�ح جلنة �خلرب�ء 
�حلقوق  بعديد  �رتقت  �أنها  يالحظ 
و  �حلقوق  م�ساف  �إىل    �حلريات  و 
�حلريات �لد�ستورية  دومنا �أي تاأثري 
و�قعيا،  �حلقوق  هذه  ممار�سة  على 
من  �القرت�ح  هذ�  �أن  �أرى  لذلك 
�لت�سخم  من  حالة  يحدث  �أن  �ساأنه 
على  تاأثري  �أي  له  لي�س  �حلقوقي 
تطور �ملنظومة �حلقوقية يف بالدنا 
. فعلى �سبيل �ملثال حرية ممار�سة 
لغري  �لدينية  �حلريات  �أو  �لعباد�ت 
يف  م�سمونة  حريات  هي  �مل�سلمني 
يف   2006 منذ  �جلز�ئري  �لقانون 
�ل�سعائر  مبمار�سة  �ملتعلق  �لقانون 
فائدة  ال  و  �مل�سلمني  لغري  �لدينية 
من �الرتقاء بها �إىل م�ساف �حلقوق 
�لد�ستورية الأنها حقوق م�ستغرقة يف 

جمال حرية �ملعتقد . 

امل�ضروع التمهيدي املت�ضمن التعديل الد�ضتوري

رفع احل�سر عن مزدوجي اجلن�سية يف غري حمله 
.     تعديل ا�ضرتاتيجي يخدم اأمن اجلزائر



انطلقت  قد  معمقة  ك�شفت حتقيقات 
مواقع  من  وا�شعة  م�شاحات  يف نهب 
التو�شع ال�شياحي ،لإقامة فنادق و�شقق 
مفرو�شة من قبل م�شوؤولني �شامني يف 
ل�شتغاللها  �شابقني  ووزراء  الدولة 
مر�شى  مبدينة  ترخي�ص  دون  كفنادق 
بن مهيدي 100كلم اأق�شى غرب ولية 

تلم�شان.
م�شدر  ح�شب  التحقيقات 
ابن  مبا�رشة  بعد  ر�شمي  انطلقت 
مبا�رشة   ال�شامني يف  امل�شوؤولني  اأحد 
بناء فندق من 05 طوابق على م�شتوى 
ال�شياحي  مو�شكاردة   �شاطئ  مدخل 

انه  بحكم  ال�شتغالل  من  ، املمنوع 
اأن  اإل   ، حممي  هام  �شياحي  موقع 
ال�شابق  قد منح ترخي�شا لبن  الوايل 
م�شوؤول كبري يف الدولة لإقامة الفندق 
اأقامة الالفتة ومبا�رشة  ، لكن مبجرد 
يف  حتقيق  وفتح  توقيفه  مت  الإ�شغال  
هذا  يف  البناء   رخ�شة  منح  و�شعية 
املنطقة  عن  بعيد  ل�شخ�ص  املكان  
ال�شتثمار  منح   الأوىل  كان  حيث   ،
، من  لأبناء املنطقة  يف  حالة جوازه 
قيام  حتقيقات   ت�شمل  اآخر   جانب 
نهب  يف  ال�شابقة  اأحد الإطارات 
وغلق   وا�شعة  وت�شييجها  م�شاحات 

مدخل �شاطئ �رشق مدينة مر�شى بن 
خا�شة  ملكية  اإىل  حتويله  و  مهيدي  
اأنه ملكية تابعة للدولة  وم�شالح  رغم 
اأن  اإطاراتها   اأحد  اأكد  الذي  الغابات 
قبل  من  منحها  مت  الأر�ص  قطعة 
يف  امل�شوؤول  لهذا  الولئية  ال�شلطات 
معار�شة  رغم  للقانون  خمالف   اإطار 

م�شالح الغابات .
حتقيقات يف  جتري  اآخر   جانب   من 
قبل  من  ترخي�ص  بدون  فنادق   اإقامة 
وزيرتان �شابقتان يف احلكومة  مبدخل 
مهيدي وا�شتغالهما  بن  مر�شى  مدينة 
هذه  ت�شتقطب  حيث   ، ترخي�ص  دون 

من  بنايتني   عن  عبارة  الفنادق  هي 
�شنويا   ال�شواح  مئات  طوابق  عدة 
، ودون احرتام �رشوط   دون ترخي�ص 
امل�شتقبلة  واملوؤ�ش�شات  الفنادق 
اأنها  ل ت�شاهم يف دفع  للجمهور، كما 
للدولة اجلزائرية  وفقا ملا  ال�رشائب 
املفرو�ص  من  التي  القوانني  تنظمه 
يحرتمها   من  اأول  الوزيرتان  على 
واأن  خا�شة  بهما  الدقيقة  ملعرفتهما 
حقيبة  حتمل  كانت   الوزيرتني  اإحدى 
ال�شياحة و�شبق مثولها اأمام العدالة يف 

ق�شية ف�شاد  .
حممد بن ترار
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حاورته : اإميان لوا�س

.        بداية ، ماهو تعليقك 
م�ضودة  مات�ضمنته  على 

الد�ضتور؟

من  العديد  ت�شمنت  الد�شتور  م�شودة 
م�شتوى  على  والتغيريات  الإ�شالحات 
ال�شلطات الثالثة التنفيذية والت�رشيعية 
الإن�شان  حقوق  جمال  يف  والق�شائية  
هي  و  الرا�شد  احلكم  معامل  تر�شيم  و 
طرحها  مت  وافكار  اقرتاحات  جمرد 
املجتمع  فواعل  مع  الت�شاور  للنقا�ص  
هناك  اأن  للنظر  والالفت  اجلزائري، 
رغبة لتبني نظام �شبه رئا�شي يجمع بنب 
قواعد واآليات النظام الرئا�شى من خالل 
اجلمهورية  رئي�ص  ل�شالحيات  ت�شمينه 
ومهام  �شالحيات  اإعطاء  مع  ال�شابقة 
املراقبة وامل�شاءلة للربملان اجتاه اأداء 
�شحب  اإمكانية  و  للحكومة  ال�شيا�شي 
الثقة، ا�شتحداث من�شب نائب الرئي�ص 
اأنه �شيكون حمل نقا�ص و  والذي اأتوقع 
اإثراء من قبل الطبقة ال�شيا�شية ل�شيما 
الطريقة التي ميكن من خاللها الو�شول 
عن  هل  الرئي�ص،   نائب  من�شب  اىل 
طريق التعيني اأو النتخاب يوم انتخاب 
رئي�ص اجلمهورية ، وهذا ماهو معمول 
اأن  اأتوقع  واأنا  الرئا�شية  الأنظمة  به يف 
طريقة  اعتماد  �شيتم  املن�شب  هذا  
ت�شجيله  مت  ايجابي  تغيري  التعيني، 
متعلق بالتخلي عن املجل�ص الد�شتوري 
وتعوي�شه مبحكمة د�شتورية من مهامها 
و  القانونية  املنازعات  يف  الف�شل 
اأحكام  لتطبيق  ال�شارمة  املراقبة 
قانون، على م�شتوى ا�شتقاللية الق�شاء 
نحو حماية  للدفع  اإرادة  لحظنا وجود 
الظروف  خلق  و  القا�شي  وا�شتقاللية 

عن  بعيدا  مهامه  لأداء  والإمكانيات 
اأي �شغوطات  �شيا�شية اأو مهنية، اإبعاد 
ع�شوية  من  العام  النائب  العدل   وزبر 
للق�شاء  وتو�شيع عدد  الأعلى  املجل�ص 
الإدارة   وتغول  تدخل  منع  الأع�شاء،  
عند  ال�شفافية   للمراقبة   اإخ�شاعها 
اأداء املهام اأو تقلد املنا�شب الإدارية، 
ال�شعبي  احلراك  وتقوية مطالب  تعزيز 
من خالل د�شرتة احلراك و حماية احلق 
يف التظاهر و التخفيف من الإجراءات 
القانونية والإدارية فيما تعلق باحلق يف 
التظاهر واإن�شاء وتكوين اجلمعيات ذات 
ال�شيا�شية،  الأحزاب  ال�شيا�شي  الطابع 
على م�شتوى ال�شيا�شة اخلارجية هناك 
و  تر�شيد  نحو  للدفع  د�شتوري  م�شعى 
وال�شيا�شة  الدبلوما�شي  الن�شاط  تفعيل 
النخراط  عرب  اجلزائرية  اخلارجية 
يف امل�شاعي الأممية والدولية للحفاظ 

على الأمن  وال�شلم الدوليني،
اأو  اإ�شارة  توجد  ل  راأيي   وح�شب  لكن 
الع�شكرية  العقيدة  مراجعة  نحو  نية 
واملتمثلة  ال�شعبي  الوطني  للجي�ص 

يف  وامل�شاركة  النخراط  رف�ص  يف 
العمليات الع�شكرية خارج احلدود، عدم 
للدول،  للداخلية  ال�شوؤون  يف  التدخل 
ال�شيا�شية ورف�ص ع�شكرة  تبني احللول 

الأزمات الدولية.

ردود  تتوقع  كيف          .
م�ضودة  على  ال�ضيا�ضية  الطبقة 

الد�ضتور؟

عن  �شيعلن  موقف   ، موقفني  اأتوقع 
النقا�ص  يف  النخراط  ا�شتعداده 
و�شيعمل  امل�شودة  حول  والت�شاور 
فتح  خالل  من  امل�شودة  اإثراء  على 
النقا�ص على م�شتوى هياكل  اجلمعيات 
والأحزاب ال�شيا�شية، واإ�رشاك القاعدة، 
امل�شاورات  دائرة  تو�شيع  بهدف  وهذا 
لكل الأع�شاء املنا�شلني املتعاطفني مع 
الأحزاب لإعطاء وجهات نظرهم  هذه 
والقرتاحات،  النتقادات  وتقدمي 
امل�شاركة  �شريف�ص  الثاين  الفريق  اأما 

ال�شيا�شية  لالأ�شباب  امل�شاورات   يف 
النتقالية،  املرحلة  وهي   املعروفة 
يف  ال�شتمرار  التاأ�شي�شي،  املجل�ص 
مبادرة  اأي  ورف�ص  ال�شعبي،  احلراك 
ورف�ص الإنخراط يف النقا�ص والت�شاور 
حول امل�شودة و�شيعمل على الطعن يف 

اأي قرار والتم�شك باآرائه.

ل�ضيا�ضة  تقييمك           .
الدولة يف جمابهة اأزمة كورونا؟

تقيم  اأن  لأوانه  ال�شابق  من  اأنه  اأعتقد 
جائحة  مواجهة  يف  احلكومة  اأداء 
الأزمة،   نواجه  لزلنا  مادام  كورونا،  
التي  العنا�رش  نحدد  اأن  ميكن  ولكن 
و  الدولة  اأداء  تقيم  خاللها  من  ميكن 
الإجراءات التي تبنتها  يف مواجهة هذا 
و  التنظيمية  الناحية  من  اأول  الوباء،  
اأخرى  جهة  من  املتخذة،   الإجراءات 
�شبه  هناك  هل  الت�شال  ناحية  من 
حتكم لإدارة الأزمة عن طريق الت�شال 
املوؤ�ش�شاتي و الت�شال الر�شمي،  وهنا 
جتدر الإ�شارة باأنه لأول مرة ا�شتطاعت 
با�شم  الناطق  و  اجلمهورية  موؤ�ش�شات 
هناك  يكن  مل  التن�شيق،   احلكومة 
ت�شارب يف الت�رشيحات مما اأعطى نوع 
من الإيجابية و الرتياح لدى املواطنني،  
واأ�شبح ينتظر الندوة التي تعقدها جلنة 
متابعة وباء والتي وفقت يف اإدارة الأزمة 
اأي�شا  يقيم  الأرقام،   ناحية  من  خا�شة 
ال�شوق   تزويد  اأداء احلكومة من خالل 
الطبية،  حيث  بامل�شتلزمات  يتعلق  مبا 
اأ�شبح الفريو�ص يفر�ص على م�شتخدمي 
و  تطورا  اأكرث  و�شائل  ال�شحي  القطاع 
اأكرث فعالية يف مواجهة هذا الوباء،  مما 

جعل احلكومة تتجه نحو ال�شترياد.

اعترب املحلل ال�ضيا�ضي  علي ربيج يف حوار خ�س به » الو�ضط« باأن م�ضودة الد�ضتور ت�ضمنت العديد من الإ�ضالحات 
والتغيريات على م�ضتوى ال�ضلطات الثالثة التنفيذية والت�ضريعية والق�ضائية  يف جمال حقوق الإن�ضان و تر�ضيم 

معامل احلكم الرا�ضد ، م�ضريا  باأنها  جمرد اقرتاحات واأفكار مت طرحها للنقا�س  الت�ضاور مع فواعل املجتمع اجلزائري،  
لفتا باأن هناك رغبة لتبني نظام �ضبه رئا�ضي يجمع بنب قواعد واآليات النظام الرئا�ضى من خالل ت�ضمينه ل�ضالحيات 

رئي�س اجلمهورية ال�ضابقة مع اإعطاء �ضالحيات ومهام املراقبة وامل�ضاءلة للربملان اجتاه اأداء ال�ضيا�ضي للحكومة و 
اإمكانية �ضحب الثقة.

اخلبري عبدالقادر بري�س بخ�ضو�س ق�ضية توتال

بداية اخلروج من الهيمنة الفرن�سية

املنظمة الطالبية احلرة

تقرتح حلول مرنة لإنقاذ 
املو�سم اجلامعي 

�ضكنات الرتقوي املدعم

الوزير يدعو اإىل حت�سري قوائم املكتتبني 

قبل اإعالن  نتائج المتحان
تن�سيب ابنة نقابي ب�سونلغاز

 لولية  �سعيدة

ال�شت�شاري،  املجل�ص  رئي�ص  ك�شف 
القت�شادي اجلزائري، عبد  للمنتدى 
توتال  ف�شل  اأن  اأم�ص،  بري�ص،  القادر 
ح�ش�ص  على  ال�شتحواذ  الفرن�شية، 
مبثابة  يعد  اجلزائر،  يف  اأناداركو، 
اجلديدة،  للجزائر  حقيقية  انطالقة 
من خالل فر�ص �شيادتها على الرثوات 
الوطنية، من جهة، وعودة ا�شتقاللية 
اأخرى.  جهة  ال�شيادي،  لقرارها 
خ�ص  ت�رشيح  يف  بري�ص  اأكد  حيث 
اجلزائر  قرار  اإن  الو�شط،  به جريدة 
�رشكة  ح�ش�ص  كل  على  ال�شتحواذ 
ال�شفعة،  حق  وا�شتعمال  اأنداركو، 
يعترب  ذلك،  يف  توتال  �رشكة  وف�شل 
الفرن�شية،  الهيمنة  بداية اخلروج من 
امل�شالح  يخدم  مبا  ال�رشكاء  وتنويع 
�شيادة،  بكل  الوطنية  القت�شادية 
اللوبي  نفوذ  تقل�ص  بعد  باخل�شو�ص 
الرئا�شية  النتخابات  بعد  الفرن�شي، 
للدولة  والتوجهات اجلديدة  الأخرية، 
اجلزائرية، الظاهرة جليا، يف الإرادة 
عنها  عرب  التي  القوية،  والعزمية 
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ص 
الكاملة،  ال�شيادة  ممار�شة  يف  تبون، 

وال�شتقاللية يف اتخاذ القرارات.
ال�شوؤون  يف  اخلبري  واأف�شح 
توتال  �رشكة  ف�شل  اأن  القت�شادية، 

على  ال�شتحواذ  يف  الفرن�شية، 
الأمريكية،  اأناداركو  �رشكة  ح�ش�ص 
يف  و�رشبة  كبرية،  خ�شارة   يعترب 
حجم  اأن  علمنا  اإذا  خا�شة  ال�شميم، 
بـ300  يقدر  اأناداركو،  �رشكة  اإنتاج  
األف برميل يوميا، وهي ح�شة معتربة 
متثل تقريبا ثلث الإنتاج اجلزائري من 
مت�شك  فان  وبالتايل  اخلام،  البرتول 
ال�شفعة  حق  مبمار�شة  اجلزائر، 
�رشكة  ح�ش�ص  على  وال�شتحواذ، 
اأناداركو يف اجلزائر كاملة، يبعث على 
للم�شوؤولني والقادة  الفخر والعتزاز، 
الطاقة،  وزارة  يف  خا�شة  اجلدد، 
ك�شفوا  الذين  �شوناطراك،  و�رشكة 
ال�شديد،  حر�شهم  على  بقراراتهم، 
الوطنية،  القت�شادية  امل�شالح  على 
ل�شيادتها  اجلزائر  ممار�شة  فيها  مبا 
ومواردها  ثرواتها  على  الكاملة، 

القت�شادية.
املجل�ص  رئي�ص  اعترب  حني،  يف 
القت�شادي  للمنتدى  ال�شت�شاري، 
اجلزائري، عبد القادر بري�ص، اأم�ص، 
يوؤ�رش  ال�شتثنائي،  احلدث  هذا  اأن 
التحول  اأن بو�شلة اجتاه  م�شار  على 
والنه�شة القت�شادية، �شتكون وجهته 

تنويع ال�رشكاء، واإقامة �رشاكات.
 مرمي خمي�ضة

الوطني،  التنفيذي  املكتب  اقرتح 
احلرة،  الطالبية اجلزائرية  للمنظمة 
احللول  من  اأم�ص، جملة  له،  بيان  يف 
يف  ت�شاهم  اأن  ميكن  التي  املرنة، 
وانقاذ  الثاين،  ال�شدا�شي  ا�شتكمال 
قاب  اأ�شبح  الذي  اجلامعي،  املو�شم 

قو�شني، من �شبح ال�شنة البي�شاء.
جمموعة  ذاته،  البيان  واأو�شح 
يف  جاءت  القرتاحات،  من 
ال�شنة  متديد  مقدمتها،اإعالن 
دي�شمرب  �شهر  غاية  اإىل  اجلامعية، 
القادم، و تبني اجلامعات التعليم عن 
بعد، حتى ي�شتمر التعليم دون انقطاع، 

لالأر�شيات  حقيقي  تقييم  واإجراء 
احل�شبان،  يف  الأخذ  مع  الرقمية، 
اأما  الظل،  مناطق  الطلبة يف  ظروف 
بخ�شو�ص مواعيد الدخول، اقرتحت 
املنظمة الطالبية، اأن تكون يف الفاحت 
ال�شدا�شي  ل�شتكمال  �شبتمرب،  من 
الثاين 6 اأ�شابيع، من �شهر  �شبتمر اإىل 
المتحانات،  جترى  اأن  على  اأكتوبر، 
بداية  اإىل  اأكتوبر  منت�شف  من  بداية 
نوفمرب، و حتديد اأ�شبوع عطلة فا�شل 
اأن  على  اجلامعيتني،  ال�شنتني  بني 

يكون دي�شمرب بداية ال�شنة اجلديدة.
مرمي خمي�ضة

نا�رشي،  كمال  ال�شكن  وزير  طالب 
اأ�شماء  قوائم  حت�شري  �رشورة  اإىل 
املكتتبني خا�شة فيما يتعلق ب�شكنات 
الرتقوي املدعم )LPA( ، و ت�رشيع 
يف اأجناز ال�شكنات الريفية والتجزئات 
بيان  به  اأفاد  ،ح�شبما  الجتماعية 

للوزارة.
الوزير  األح  امل�شدر،  نف�ص  وح�شب 
ال�شلطات  مع  العمل  �رشورة  »على 
األ�شمية  القوائم  لتح�شري  املحلية 
للمكتتبني خا�شة فيما يتعلق ب�شكنات 
الرتقوي املدعم )LPA( مع توفرها 
واأوعيتها  املالية  اأظرفتها  على 

ال�شكنات  اإىل  بالإ�شافة  العقارية، 
الريفية والتجزئات الجتماعية«.

البيع  �شيغة  �شكنات  يخ�ص  فيما  اأما 
تقدمي  مت  فقد   )AADL( بالإيجار 
عر�ص من طرف املدير العام لوكالة 
بكل  املتواجدة  مل�شاريعه  »عدل« 
تعرف  والتي  الوليات  ولية من هذه 

تقدما يف الإجناز على العموم.
نف�ص  ي�شيف  اأي�شا،  التطرق  مت  و 
انتهت  التي  للم�شاريع  امل�شدر، 
ربطها  لعدم  ت�شلم  ومل  بها  الأ�شغال 

ب�شبكات الكهرباء والغاز.
حممد .ب

فجرت مرا�شلة موجهة من  مكتب 
وال�شغل   لل�شباب  الوطنية  املنظمة  
وترقية املواطنة بولية �شعيدة اإىل 
الكهرباء  ملوؤ�ش�شة  العام   املدير 
الثقيل  العيار  من  ف�شيحة  والغاز  
لولية   �شونلغاز  موؤ�ش�شة  هزت 
ابنة  توظيف   خلفية  على  �شعيدة 
املوؤ�ش�شة يف من�شب   بذات  نقابي  
الت�شالت  يف  دولة  مهند�ص 
اإعالن   قبل  والال�شلكية  ال�شلكية 

نتائج المتحان .

التي  املرا�شلة  واأ�شارت  هذا 
ابنة  اأن  منها  ن�شخة  الو�شط  تلقت 
التخرج  حديثة  امل�شوؤول  هذا 
وكالة  يف  ت�شجل  ومل  اجلامعة  من 
معدودات  اأياما  اإل  ال�شباب  ت�شغيل 
اإح�شاء  قبل امل�شابقة يف حني  مت 
ذوي  من  ال�شباب   من  الع�رشات 
تقدموا  الذين  والأقدمية  اخلربة 
عن  يعلن  مل  ليزال  التي  للم�شابقة 

نتائجها .
حممد بن ترار

منع تغول الإدارة اأهم مقرتحات م�سودة الد�ستور
.      اأتوقع انق�ضام ال�ضيا�ضيني  بني موؤيد و معار�س 

.       من ال�ضابق لأوانه  تقييم اأداء احلكومة 

منطقة مر�ضى بن مهيدي ال�ضياحية بتلم�ضان 

وزيرتان �سابقتان ت�سيدان فندقني دون ترخي�ص  

اجلزائرية،  العائالت  احلكومة  دعت 
من  التخفي�ص،  امل�شاهمة يف  اإىل  اأم�ص، 
اٱثار فريو�ص كوفيد 19، من خالل ال�رشوع 

يف اإخاطة الكمامات باملنزل.
م�شدر  اأن  اإعالمية،  م�شادر  واأفادت 

حكومي، وهو اأحد اأع�شاء اللجنة العلمية 
�شيتم  اأنه  قال  كورونا،  تف�شي  لر�شد 
يف  اجلزائرية،  للعائالت  ترب�ص  توفري 
القما�ص،  من  الكمامات  اخاطة  جمال 
تبث  موجزة،  بوم�شات  �شيكون  حيث 

حتت  ،وتكون  التلفزيونية  القنوات  عرب 
اإ�رشاف وزارة التكوين وللتعليم املهنيني، 
ح�ش�ص  برجمة  يف  ال�رشوع  انتظار  يف 
يف  وامل�شاهمة،  الوباء  للوقاية  خا�شة، 

جمابهته من طرف املواطنني.

اإجبارية ارتداء  اأن قرار  وجتدر الإ�شارة، 
الكمامة، من طرف اجلزائريني من عدمه، 
ع�رش  الرابع  يوم  احلكومة،  فيه  �شتف�شل 

من �شهر ماي اجلاري، اأو قبله باأيام.
مرمي خمي�ضة

ترقبا للف�ضل النهائي يف قرار اإجبارية ارتدائها

ال�سلطات  تدعو لإخاطة كمامات يف املنزل
التلفزيونية القنوات  عرب  العائالت  لفائدة  موجز  ترب�س  بث  ·       مع 
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اح�ضن خال�ص   

ماي  الثامن  تاأ�سي�س  وياأتي 
كخطوة  للذاكرة  وطني  كيوم 
و�سع  عملية  �سمن  مهمة 
احلديثة  اجلزائرية  الدولة 
على م�سار البحث امل�ستمر يف 
التاريخ ال�سيما التاريخ احلديث 
النظام  مع  فيه  جتمعنا  الذي 
 132 الفرن�سي  اال�ستعماري 
�سنة كان لها التاأثري البالغ على 
الوطني  االجتماعي  الن�سيج 
ال�سيا�سية  املاآالت  وعلى 
اليوم.  ورثناها  التي  والثقافية 
فال ميكن اأن نبني دولة حديثة 
التفتنا  اإذا  اإال  ومتينة  قوية 
ذاتية  بنظرة  تاريخنا  اإىل 
واأن  ال�سيما  ومو�سوعية 
ب�ساعة  �سار  اليوم  التاريخ 
املوازية  ال�سوق  يف  تتداول 
�سيطانية  اأيادي  يف  واأداة 
الوحدة  لتمزيق  ت�ستعمله 

والت�سامن الوطني.
الثامن  ذكرى  كانت  واإن 
من ماي معلما هاما عن 
اجل�سيمة  الت�سحيات 
ال�سعب  قدمها  التي 
عن  دفاعا  اجلزائري 
ودينه  وحريته  كرامته 

لكونه الفرتة الوجيزة القيا�سية 
التي فقد فيها اجلزائريون اأكرب 
عدد من اإخوانهم، الذي يقدر 
ب45 األف �سهيد، اإال اأن البحث 
لفرن�سا  االأ�سود  التاريخ  يف 
مل  اجلزائر  يف  اال�ستعمارية 
بالغر�س  يفي  ملا  بعد  ي�سل 
تعي  االأجيال  يجعل  الذي 
�سبيل  املبذولة يف  الت�سحيات 

واالجتثاث  الذوبان  مقاومة 
فقد  والثقايف.  االجتماعي 
�سنة   70 من  يقرب  ما  خلف 
اإىل  االحتالل  بداية  من 
وهي  الع�رشين،  القرن  بداية 
ال�سعبية،  املقاومات  فرتة 
يف  رهيبة  دميغرافية  جرمية 
اأن  ميكن  كان  جزائريني  حق 
اإ�سهاما  ن�سلهم  ا�ستمرار  يكون 
عظيما لدعم القدرات الب�رشية 
وع�سائر  قبائل  للجزائر، 
باأكملها اأبيدت واأخرى �رشدت 
اأ�سد  عليها  و�سلط  وهجرت 
اأنواع التنكيل والتعذيب خدمة 

ل�سيا�سة ا�ستيطانية جمرمة يف 
حق املجتمع اجلزائري.

وال  الر�سمية  فرن�سا  حتب  ال 
عن  كثريا  احلديث  ال�سعبية 
الرهيبة، حتى  هذه املحطات 
جماجم  اإرجاع  م�ساألة  اأن 
اجلزائريني  املقاومني  كبار 
يعترب  الفرن�سية  املتاحف  من 
فرن�سا  جبني  يف  عار  و�سمة 

االإن�سان  وحقوق  الدميقراطية 
اليوم وداللة على قذارة الفعل 
يحاول  الذي  اال�ستعماري 
اجليل اجلديد من حكام فرن�سا 
وعلى راأ�سهم الرئي�س اإميانويل 
ماكرون اأن ي�ستجمعوا �سيئا من 
قطرات  على  االعرتاف  جراأة 
وب�سق االأنف�س وبعد �سغط من 
الداخل الفرن�سي مثل ما حدث 
يف �سبتمرب 2018 حني اعرتف 
من  الفرن�سي  املنا�سل  بوفاة 
موري�س  الوطنية  الق�سية  اأجل 
ووعد  التعذيب  حتت  اودان 
املفقودين  اأر�سيف  بفتح 

للجمهور الوا�سع.
اأفريل  يف  هو  وها 
املن�رشم قد اأ�سدر 
مدعما  مر�سوما 
ببوابة رقمية ت�ساعد 
واملهتمني  الباحثني 
وتتيح  وتوجههم 
اإىل  الو�سول  لهم 
املفقودين  اأر�سيف 
اجلزائريني  من 
املدنيني  والفرن�سيني 
كل  خالل  والع�سكريني 
التحرير  حرب  مراحل 
الفرتة املمتدة  �سيما  ال 
و�سبتمرب  بني جانفي  ما 
1957 وهي الفرتة التي �سهدت 
اجلزائر«  »معركة  ي�سمى  ما 
جلنة  اأن�ساأتها  ملفات  وهي 
الفرن�سية  احلكومة  اأر�سلتها 
االنتهاكات  يف  للتحقيق 
والقمع  التعذيب  وعمليات 
التي  واالختطافات  الوح�سي 

عرفتها تلك الفرتة.
البحث  جماالت  حددت  وقد 

اأنتجته  الذي  االأر�سيف  يف 
قبل  اجلزائري  الرتاب  على 
اال�ستقالل املوؤ�س�سات املدنية 
املحافظات  مثل  املختلفة 
والبلديات املختلطة واملحاكم 
املراكز  اأنتجه  الذي  وذلك 
املوؤ�س�سات  وكذا  الع�سكرية 

باري�س  يف  للدولة  التابعة 
ال�رشطة  مراكز  مثل 
اإىل  واجلهوية  الكربى 
جانب االأر�سيف املرتبط 
اأكتوبر   17 باأحداث 
بباري�س ومنتوجات وزارة 

اخلارجية.
الباحثون  ي�ستح�سن  مل 
اخلطوة  الفرن�سيون 
ب�ساأن  ترددوا  ما  بقدر 
وكفايتها  جدواها 
وهو  الهدف  لتحقيق 
على  ال�سوء  ت�سليط 
االنتهاكات  حقيقة 
حلقوق  ال�سارخة 
يقدر  حيث  االإن�سان 
�ستورا  جامان  بني 

املقربني  املثقفني  اأحد  وهو 
فتح  اأن  ماكرون  الرئي�س  من 
يكفي  ال  املفقودين  اأر�سيف 
االنتهاكات  اإال  ير�سد  ال  فهو 
ال�سيا�سة  كانت  بينما  املوثقة 
اال�ستعمارية  لفرن�سا  القمعية 
املعزولة  بالعمليات  مليئة 
ودون  �سمت  يف  حدثت  التي 
توجد  ال  والتي  فوقية  اأوامر 
اأر�سيفية  اآثار  اأي  ب�ساأنها 
ال  التاريخ  حول  فاحلقيقة 
حمررات  يف  بال�رشورة  توجد 

الدولة اإذ اأنه ينبغي كذلك جمع 
وال�سهود ممن  الفاعلني  اأقوال 
احلياة.  قيد  على  وبقوا  جنوا 
بادروا  اآخرون  باحثون  وراأى 
الرقمية  بالبوابة  باالحتكاك 
اأن الكثري من حماوالت البحث 
اإذ  الباحثني  تعط�س  تروي  ال 

اأتلفت  امللفات  من  الكثري  اأن 
على  يحتوي  ال  منها  والبع�س 
قوائم ا�سمية كاملة للمفقودين 
ال�سعوبات  عن  ف�سال 
على  الوثائق  بتوزع  املرتبطة 
اإدارات ومراكز خمتلفة مدنية 
العثور  ميكن  وما  وع�سكرية، 
بحذر  تناوله  من  البد  عليه 
ب�سبب ت�سارب املعلومات بني 
الوثائق املختلفة حول �سخ�س 
الدقيقة  الكتابة  وغياب  واحد 
من  ذلك  غري  اإىل  لالأ�سماء 

التحفظات.
هذه  تبقى  كله  هذا  ومع 
اإذ  فرن�سيا  �ساأنا  اخلطوة 
انتقائية  مقاربة  �سمن  تدخل 
من  تنطلق  ففرن�سا  للذاكرة. 
اأعلن  اجلزائري  ال�سعب  اأن 
نوفمرب  يف  فرن�سا  على  حربا 
عن  اأ�سفرت   1954
الطرفني  من  �سحايا 
ومفقودين،  قتلى  من 
لي�سوا  فاجلزائريون 
من  ت�رشر  من  وحدهم 
كثريا  بل  احلرب  هذه 
واملدنيني  اجلنود  من 
مغالطة  يف  الفرن�سيني، 
تاريخية جديدة وخدعة 
من  املرة  هذه  تاأتي 
التاريخي  البحث  باب 
فرن�سا  من خاللها  وتريد 
2020 اأن توهم العامل اأنها 
حرب  خلو�س  ا�سطرت 
فيها  قاتل  اجلزائريني  مع 
وُقتلوا وقد  فَقتلوا  جنودها 
جلرد  اليوم  الوقت  جاء 
�سحايا الطرفني �سمن منطق 
يف  اخلا�رش«  مقابل  »اخلا�رش 
عملية طم�س لتاريخ ا�ستعماري 

اأ�سود.
ماي  من  الثامن  هو  ها  لكن 
كما  الر�سمية  فرن�سا  يحرج 
االحتالل  فرتات  اأحرجتها 
طرحها  ويدح�س  املختلفة 
كما يدح�سه قرن وثالثون �سنة 
جماعي،  وتنكيل  تقتيل  كلها 
لن  الذاكرة  حرب  اأن  يبدو 

تنتهي قريبا.

حرب الذاكرة لن تنتهي قريبا
لي�ص احلديث عن التاريخ ترفا فكريا ال يهم اإال فئة من املهو�ضني با�ضتح�ضار املا�ضي بل 

يعترب يف اجلزائر التي نطمح اإليها كدولة قوية مهابة اجلانب من �ضروريات احلياة التي 
ت�ضتدعي اهتمام موؤ�ض�ضات الدولة واملثقفني واملوؤ�ض�ضات الرتبوية والتعليمية. 

8 ماي يك�ضف مناورات فرن�ضية

الثامن ماي  تاأ�ضي�ص  " ياأتي 
كيوم وطني للذاكرة كخطوة 

مهمة �ضمن عملية و�ضع 
الدولة اجلزائرية احلديثة 

على م�ضار البحث امل�ضتمر 
يف التاريخ ال�ضيما التاريخ 

احلديث الذي جتمعنا فيه مع 
النظام اال�ضتعماري الفرن�ضي 

التاأثري  لها  كان  �ضنة   132
البالغ على الن�ضيج االجتماعي 
الوطني وعلى املاآالت ال�ضيا�ضية 
والثقافية التي ورثناها اليوم "

ال�ضعب  اأن  من  تنطلق  " فرن�ضا 
اجلزائري اأعلن حربا على 

فرن�ضا يف نوفمرب 1954 
اأ�ضفرت عن �ضحايا من 

الطرفني من قتلى ومفقودين، 
فاجلزائريون لي�ضوا وحدهم 
من ت�ضرر من هذه احلرب بل 

كثريا من اجلنود واملدنيني 
الفرن�ضيني، يف مغالطة 

تاريخية جديدة "
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 الكراهية طاعون امل�ضاعر ، تاأكل الكاره و املكروه ، وحتفر اخلنادق عر�ض دروب التوا�ضل و �ضبل االلتقاء ، تيار جارف اإىل قاع 
ال�ضقاق ، و م�ضاعر ان�ضحابية وانعزالية تولد العداوة والنفور ، جتاه مو�ضوع اأو �ضخ�ض اأو جمموعة ، وقد ي�ضتد خطر �ضلوك الكراهية 

، اإذا اقرتن بالتحري�ض اأو الدعوة . غري ح�ضا�ضية هذا املو�ضوع تكمن يف ارتباطه بحرية التعبري . مما اأوجب على الت�ضريعات التي 
ت�ضدت اإىل جترمي �ضلوك الكراهية ، اال�ضتئنا�ض مبا ورد من مفهوم و م�ضطلح يف املادة 20 من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية 

وال�ضيا�ضية ، لذا نرى لزاما و جوب الت�ضييق يف �ضبط مفهوم الكراهية ل�ضد الباب عن التطبيق التع�ضفي لتلك القوانني .

�ضوابط قانونية لتجرمي الكره

يف د�ستورية قانون 20/05 
املتعلقة مبكافحة الكراهية

الوليد فرج

ذات  حقولها  التي  امل�صطلحات  لعل 
على  التحري�ض  بجرمية  التما�ض 
جمال  غمو�ض  من  يزيد   ، الكراهية 
من  جديد  اأنواع  يولد  قد   ، التجرمي 
واردة  غري  التعبري  حرية  على  القيود 
يف املادة 19 من العهد الدويل اخلا�ض 

باحلقوق املدنية و ال�صيا�صية .
جترمي  يف  الدولية  املرجعية  اإن 
خطاب الكراهية تثبتها املادة 20 من 
العهد الدويل ، وبالإ�صافة اإىل املادة 
04 من التفاقية الدولية للق�صاء  على 
جميع اأ�صكال التمييز العن�رصي ، كما 
اأكدت اللجنة املعنية حلقوق الإن�صان 
يف التعليق رقم 34 على اأنه و با�صتثناء 
احلالت املعنية املن�صو�ض عليها يف 
العهد ،  الفقرة 02 من املادة 20 من 
و يعترب معار�صا للعهد ، حظر اإظهار 
قلة الحرتام للدين اأو نظام عقائدي 

اآخر ، مبا ق
يف ذلك قوانني ازدراء الأديان ويجب 
مع  متم�صية  احلالت  تلك  تكون  اأن 

الفقرة  اأحكام  يف  الواردة  ال�رصوط 
03 من املادة 19 من العهد ف�صال عن 
املواد : 02 و 05 و 17و 18 و 26 منه . 
ويف �صوء هذه الأحكام وجب التمييز 
اأنواع من التعبري املت�صمن  بني ثالث 

ل�صلوكات الكراهية :
قائمة  جرمية  ي�صكل  الذي  التعبري   -

الأركان .
العقاب  ي�صتحق  ل  الذي  التعبري   -
لدعوى  م�صوغا  يكون  واإمنا  اجلزائي 

مدنية اأو عقوبة اإدارية .
- التعبري الذي ل ي�صتدعي اأي عقوبة 
كونه  مع  اإدارية  اأو  مدنية  اأو  جنائية 
التاأدب  و  الت�صامح  ب�صاأن  للقلق  مثريا 

و احرتام حقوق الآخرين .
للكراهية  املحوري  املفهوم  ويبقى 
 ، العهد  من   20 املادة  ت�صمنته  ما 
 ( قولها  يف  مفهوم.  و  م�صطلح  من 
اأو  القومية  الكراهية  اىل  دعوة  ..اأية 
حتري�صا  ت�صكل  الدينية  اأو  العن�رصية 
على التمييز اأو العداوة اأو العنف ..(، 
قد يكون اأح�صن ما �صتاأن�ض و ي�صرت�صد 
به ، لذا وجب على اأي قانون حتديد 

يف  الرئي�صية  امل�صطلحات  مفاهيم 
 . العداوة   . كالكراهية   : التجرمي 

العنف . الدعوة . التحري�ض ...
كمرجع  يوجد  ل  ال�صدد  هذا  ويف 
)كمبادئ  اجلنائي  للم�رصع  تاأ�صي�صي 
و  التعبري  بحرية  املتعلقة  كامدن( 
امل�صاواة ، لال�صتعانة مبا ت�صمنته من 

توجيهات و مبادئ .
و فقا للمبداأ الثاين ع�رص )12( من هذه 
الأنظمة  تو�صح  اأن  يجب  ؛  املبادئ 
ب�صكل �رصيح اأو عرب تف�صري ر�صمي اإن 
كلمتي )الكراهية( و )العداء( : ت�صريان 
اإىل م�صاعر قوية و غري عقالنية من 
جتاه  البغ�ض  و  العداوة  و  الزدراء 
كلمة  واأن   . امل�صتهدفة  املجموعة 
للرتويج  نية  وجود  تعني  )دعوة( 
البغ�ض ، و الكراهية للفئة امل�صتهدفة 
، بطريقة علنية ، وان كلمة )حتري�ض( 
ت�صري اإىل الت�رصيحات حول جمموعات 
التي  و  الدينية  اأو  العرقية  و  القومية 
توؤدي اإىل خطر و�صيك لوقوع التمييز 
اأ�صخا�ض  �صد  العنف  اأو  العدائية  اأو 

ينتمون اإىل هذه املجموعات .

جترمي  اإىل  ي�صعى  قانون  اأي  اأن  كما 
والوقاية  الكراهية  خلطاب  الدعوى 
العتبار  بعني  الأخذ  عليه   ، منه 
التعليق العام رقم 34 والتو�صية العامة 
رقم 15 ال�صادران عن اللجنة الدولية 

جلنة  و  الإن�صان  بحقوق  املعنية 
الق�صاء على التمييز العن�رصي . يبقى 
الأ�صا�ض  العن�رص  و  التجرمي  مناط 
احلّدة  هي  الكراهية  �صلوك  يف 
املعايري  حوله  تدور   رئي�ض  كمحور 

على  تِرد  التي  للقيود  بدقة  املحددة 
حرية التعبري و حتدد التحري�ض على 
الكراهية لتطبيق املادة 20 من العهد 
و  املدنية  باحلقوق  اخلا�ض  الدويل 

ال�صيا�صية.

د.وليد بوعديلة،جامعة 
�ضكيكدة

عندما يتحدث كتاب الرقائق ال�صوفية 
والرتبوية اأو العلماء الذين بحثوا �صبل 
ال�صحة القلبية يف الإ�صالم،عن طريق 
واأركانها،يتوقفون  النف�ض  جماهدة 
كثريا عند معاين العزلة واآثارها على 
عند  وجدنا  وقد  وال�صلوك،  الفكر 
حوى،يف  �صعيد  واملفكر  الداعية 
القيم«تربيتنا  الدعوي  الرتبوي  كتابه 
للعزلة  م�رصقة مميزة  الروحية«اإحالة 
اهلل  اإىل  القلبية  الهداية  يف  ودورها 

ور�صوانه.
جعل  على  حر�ض  الإ�صالم  اأن  لنتفق 
الأ�صا�ض،لكن  هي  ال�صاحلة  اخللطة 
قد ي�صطر الن�صان لتجنب الختالط 
حمددة،والدخول  لغايات  والجتماع 
مثل  مغلق  مكان  العزلة،داخل  يف 
�صعيد  الإمام  ال�صيخ  املنزل،يقول 
العزلة  جتب  التي  احلالت  حوى«:اأن 
حالت   الإن�صان  على  املطلقة 
موؤقتة،ولذلك  اأو  طارئة،  اأو  عار�صة 
اإىل  ال�صري  معر�ض  يف  نبحث  فنحن 
اأركان  من  كركن  العزلة  مو�صوع  اهلل 
الإن�صان  لقلب  كدواء  املجاهدة 
اأحيانا يف حياة  ونف�صه و�رصورة ذلك 

امل�صلم«.
اأحدثه  ملا  الآخر  للوجه  ننظر  وقد 
عرب  الب�رص  يوميات  يف  كورونا  وباء 

الدخول  على  األزمنا  العامل،حيث 
حتمية  املنزيل،كوقاية  للحجر 
اللقاح  غياب  ظل  العدوى،يف  لتجنب 
ف�صاء  النا�ض  اكت�صف  والعالج،وهنا 
الأبواب  و  اجلدران   بني  العزلة 
ال�صوارع  فو�صى  عن  املغلقة،بعيدا 
املدن  الطرقات،فارتاحت  وازدحام 
احليوانات  اإن  الطبيعة،بل  وتنف�صت 
عليها،يف  و�صيطرت  مدنا  دخلت 
منظر غري ماألوف!!.كما بداأت معامل 

و مالمح العزلة واأثرها تتجلى.
العنف  م�صائل  يف  البحث  لنريد 
وم�صاكل  ال�رصاع  و  والغ�صب 
املنزيل،و  احلجر  الأولد،زمن 
عراك،اأو  من  الأ�رص  بع�ض  ماعرفته 
مواقع  تناقلت  املراأة،كما  �صد  عنف 
التوا�صل والقنوات،اأو ما�صهدته بع�ض 
جمتمعية  ظواهر  من  الأوربية  الدول 
،فهذا من  ناجتة عن احلجر املنزيل 
الجتماعية،وهي  الدرا�صات  �صاأن 
�صتك�صف الفرق بني الفعل ورد الفعل 
جمتمع،وتباين  كل  يف  كورونا  زمن 
ت�صيطر  جمتمعات  بني  املواقف 
الدينية  الرمزيات  و  الن�صو�ض  فيها 

وجمتمعات مادية علمانية.
عن  باحلديث  نكتفي  ان  نريد 
العزلة،داخل  و  النف�ض  جماهدة 
جمتمعنا  امل�صلم،ومنه  املجتمع 
قد  التي  ال�صورة  اجلزائري،لنقدم 
العقول،   و  القلوب  بع�ض  عليها  تكون 

زمن  تتحقق  قد  التي  واليجابات 
تلله  عطاء  ابن  كورونا،يقول  عزلة 
القلب  :« مانفع  ال�صكندري يف حكمه 
ميدان  بها  يدخل  عزلة  مثل  �صيء 
الأكوان  �صور  قلب  ي�رصق  فكرة،كيف 
اإىل  يرحل  كيف  مراآته،اأم  منطبعة يف 
اهلل وهو مكبل ب�صهواته،اأم كيف يطمع 
من  يتطهر  ومل  اهلل  يدخل ح�رصة  اأن 
اأن  يرجو  كيف  غفالته،اأم  جنابة 
يفهم دقائق الأ�رصار وهو مل يتب من 
اجلليل  ال�صيخ  اأيها  هفواته«،�صدقت 

والعامل الب�صري.
لالأولياء  املنزيل  احلجر  ك�صف  واإن 
عن قيم وم�صاعر وميول اأبنائهم ،فقد 
اأمدتهم العزلة-ومعهم كل من يف البيت 
بفر�ض  الوباء-  من  خائفا  حما�رصا 
وفكرية،لكي  روحية  عوامل  مكا�صفة 
يرتقوا،مع نفحات �صهر رم�صان،نحو 
من  بع�صا  القراآنية،وليعرفوا  الأجواء 
ال�صمت  و الهدوء،وليدخلوا يف بع�ض 
من التاأمل يف املا�صي احلا�رص،حا�رص 
وا�صت�رصاف  واآثاره،  الوباء 
التي  القيم  من  امل�صتقبل،وغريها 
اأن غيبتها م�صاغل احلياة  بعد  جتلت 

وم�صاكلها و�صو�صائها.
اخلبيث- كورونا  -قبل  لنا  تكن  مل 
واللتفات  القلب  تنظيف  فر�صة 
مل  الفقري،كما  و  واملري�ض  للمحتاج 
م�صرينا  يف  للنظر  الأوقات  لنا  تكن 
بعد املوت،بل اأخذتنا الدنيا بوهجها 

خنقنا  ثم   ، قلوبنا  ئف،وق�صت  الزا 
زائفة.   مبظاهر  وج�صدنا  روحنا 
و�صهواتها  الفانية  الدنيا  �صميم  من 

الراحلة؟؟
الغربية،ودا�صت  الدول  جتربت  كما 
الدول ال�صعيفة،و�صار قطار التقدم و 
اأمريكا  احلداثة الليربالية،و مل ترتك 
�صاحة دولة  اإل ون�رصت فيها اجلنود 
وحتكمت يف الأنظمة ونهبت الرثوات 
ون�رصت م�صاريعها ال�صيا�صية والفكرية 

)العراق،اأفغان�صتان، �صوريا...(.
واملنا�صب  الأعمال  بع�ض  وب�صبب 
،غرق النا�ض يف املهمات والت�صالت 
العبادة  اأوقات  وال�رصاعات،و�صاعت 
والذكر،بل غابت التوبة و انت�رصت كل 
اأنواع املفا�صد،لدرجة بنينا ال�رصكات 
اجلامعات،وغريها  و  امل�صانع  و 
اأن  دون  من  الهياكل،  كربى  من 
موؤ�ص�صاتنا  ومدراء  روؤ�صاء  يفكر 
فيه  �صغري،نعود  م�صلى  بناء  يف 
�صلواتنا،لرتتاح  ون�صلي  خلالقنا 
ل  عمل  �صغط  من  واأج�صادنا  قلوبنا 
اآلة  املوظف  او  العامل  ينتهي،وكاأن 
ول  فيه  الكرتونية،لروح  او  كهربائية 

اأ�صواق ربانية؟!
يفكر  لكي  للعزلة  الن�صان  يحتاج 
املوت،كما  بعد  وم�صريه  حياته  يف 
زلته  يف  للبحث  يحتاجها 
مايلي  مثال  بع�صنا  واخطائه،�صيجد 
:البع�ض مل يزر والديه ومل ي�صاأل عن 

باملال  خزائنه  ملء  اأحوالهم،البع�ض 
و  له ولزوجه  ووفر امللب�ض و املاأكل 
لعواطف  و  للرتبية   يهتم  ومل  لالأبناء 
العمران  �صيد  واملودة،البع�ض  احلب 
والف�صائل،البع�ض  الأخالق  ينب  ومل 
كد�ض املال بالنهب وال�رصقة و ن�صي 
اجلماعات... ومفرق  اللذات  هادم 
والكل بقي خائفا مرتقبا من فريو�ض 

خطري،ل يرى بالعني؟؟
يف  اجلوزية  القيم  ابن  الإمام  يقول 
والنفو�ض  ال�رصيفة  النفو�ض  ف�صل« 
الفوائد:«فلو  كتابه  من  الدنيئة« 
تر�ض  مل  كبرية  �رصيفة  النف�ض  كانت 
اهلل  بتوفيق  كله  اخلري  الدون،فاأ�صل 
و  ونبلها  النف�ض  و�رصف  وم�صيئته 
ودناءتها  خ�صتها  ال�رص  كربها،واأ�صل 
من  اأفلح  قد  تعاىل:«  و�صغرها،قال 
زكاها وقد خاب من د�صاها«،اأي اأفلح 
بطاعة  ومناها  وكرثها  كربها  من 
وحقرها  �صغرها  من  اهلل،وخاب 
ال�صيخ،  كالم  اهلل«،انتهى  مبعا�صي 
هام  لف�صل  الكرمي  القارئ  ونحيل 
عنوانه الإمام ب«من ل يعرف نف�صه 
باأن  نقول  خالقه«،لذلك  يعرف  كيف 
نكت�صف  لكي  كبرية  فر�صة  العزلة 
ونب�صها،  وحتولتها  النف�ض  هذه 
ونعيد ح�صاباتنا مع النا�ض وعالقاتنا 
تعامالتنا،ولنتاأمل  يف  احلكم  وميزان 
واأنعم  خلقنا  مبن  عالقتنا  هذا  قبل 

علينا،دون اأن ن�صكر؟؟؟ 

اأخريا...
املنزيل  احلجر  وطني...اإن  اأبناء 
رم�صان  هلل،زمن  للعودة  فر�صة 
الزاحف  الوباء  الكرمي،وزمن 
امل�صالح  ترتتب  وعندما  اخلطري، 
واجبة،باملفهوم  تكون  العزلة  مع 
انت�صار  الديني،لتجنب  و  الوطني 
لكل  الوقت  من  الوباء،ولال�صتفادة 
والكتب  للقراآن  قراءة  من  مايفيد 
و  وعلم  تخ�ص�ض  كل  يف  الهامة 
ومراجعة ملحطات احليات املختلفة 
احلجر  واأحزانها،ولعل  باأفراحها 
القلوب  لعالج  ثمينة  فر�صة  املنزيل 
�صابقة،حو�رصت  اأزمنة  و�صخ  من 
واحلقد  الغيبة  و  بالنميمة  فيها 
و  التخريب  اأخالق  ،وكل  واحل�صد 
و  ال�صوارع   يف  الت�صكع  التهدمي،عرب 
يف  ،والغرق  املقاهي  يف  اجللو�ض 
مظاهر الزيف ،فتكون جتربة ال�رصاع 
اليجابية  املحطة  مبثابة  الوباء  مع 
وحماورتها  النف�ض  اأ�رصار  لك�صف 
ملجتمعها  قدمته  ما  وجمادلتها،عن 
خالقها،  للقاء  اأعدته  ووطنها،وما 
قد  امل�صلني  من  الكثري  اأن  يبدو  و 
الر�صائل  ودللت  اأبعاد  موؤخرا  وعوا 
املكتوبة على جدران امل�صاجد،وهي 
،اترك  الهاتف  اأغلق  لهم:«  تقول 
باخلالق«.اللهم  ات�صل  و  املخلوق 

احفظ الوطن وجنبه الوباء والبالء.

وجهة نظر

العزلة وطريق تهذيب القلب وال�سلوك زمن الوباء

يتبع ..
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�ضالح عو�ض

عديد  منذ  اجلزائر  متتعت  لقد 
القرون مبكانة جغرافية اإ�سرتاتيجية 
وظل املكان ملهما لأبنائه مبهمات 
خا�سة انها الإ�سناد امل�ستمر للأمة 
كي ل ت�سقط وهكذا كان دورها يف 
قرون   عدة  الأندل�س  �سقوط  تاأخري 
القد�س  حترير  يف  دورها  كان  كما 
كان  كما  الأيوبي  الدين  �سلح  مع 
ويف   1967 يف  م�رص  مع  وقوفها 
1973.. وكان وقوفها ال�ستثنائي يف 
ورعايتها  الفل�سطينية  الثورة  اإطلق 
التي  اجلزائر  هي  بيدها..  والأخذ 
لتزال بحيوية ثورتها وروح �سهدائها 
اىل  عينها  بنور  تتطلع  وعلمائها 
القد�س التي متد اإليها حبال املودة 
من  اأحد  اإىل  متده  مل  كما  واحلب 
لأن  فقط  لي�س  وامل�سلمني  العرب 
توكيلهم  مت  من  هم  اجلزائريني 
ولكن  الرباق  حائط  عن  بالدفاع 
الأحب  اأنهم  اأثبتت  الأيام  لأن  اأي�سا 
حمددات  دونت  لقد  والأقرب.. 
عليها  ركب  وما  اجلغرايف  املوقع 
وذلك مبا  التاريخ،  ب�رصي  اإنتاج  من 

ي�سمى بو�سوح عبقرية املكان..
فينت�رص  تنت�رص  قدرها..   اإنه 
مركبها  يف  ي�سريون  الذين  الآخرون 

تهزم  او  والإن�ساين  احل�ساري 
قاطرة  الإن�ساين  قطارها  فينهار 
وراء قاطرة.. وينتظر كل املريدين 
تنه�س  حتى  حلركتها  والتابعني 
على  خطواتها  وتثبت  جديد  من 
فيلحق  والتحرر  الإنعتاق  طريق 
اإفريقيا  يف  الطويل  قطارها  بها 
ولهذا  املكافح..  والعامل  والعرب 
خا�س  بن�سق  تتميز  دوما  كانت 
ي�سبهها  ل  اجلماعي  ال�سلوك  يف 
�سواها.. وهي بهذا حتدد ملمح 

دورها احل�ساري.

تنبيه �ضروري:

الدور  عن  احلديث  قبل 
تناول  من  لبد  ما  لبلد  املنتظر 

اأبعاده  وكذلك  بالتحليل  �سخ�سيته 
يف  تتحرك  التي  اجليو�سيا�سية 
ي�سبح  هكذا  ال�سخ�سية..  جمالتها 
ل  ان  ينبغي  الدور  عن  احلديث 
هنا  ..ومن  ي�سخم  ان  ول  ينتق�س 
�سخ�سية  عن  للحديث  ننطلق 
لي�سع  الكلم  هذا  ياأتي  اجلزائر.. 
اأمام اجلميع حماولة لقراءة اجلزائر 
وما يليق بها من دور اإقليمي  وعربي 
مع  يتنا�سب  مبا  واإن�ساين  واإ�سلمي 
من  انه  وكما  واإمكاناتها..  موقعها 
غري اللئق تكبري حجم الدور بل من 
اخل�رصان  اإىل  �سيقود  حيث  العبث 
فاإنه  الطاقة  فوق  املواجهات  يف 
كذلك من غري املحمود تقزمي دور 
اجلزائر لأنه يحرمها من النطلق 
يف  املمكنة  احلقيقية  اآفاقها  نحو 

اإقليم  يف  الإن�سانية  امل�سرية  حماية 
تتبواأ فيه موقع الريادة واملبادرة.

ما هو الع�سب الذي يحفظ للجزائر 
وال�سد  ال�سغط  عملية  يف  اجتاهها 
ويحفظ  اأبعادها،  متار�سها  التي 
وتوازنها  الإرتكا�س،  من  ذاتها  لها 
يجعلها  الذي  ما  الرجتاج؟  من 
و�سيجعلها قادرة على اخلروج من كل 
دوامة واجهتها وتواجهها.. ومن كل 
اعرتاك دوار نتيجة ا�ستباك اأبعادها 
اأو ت�سادمها من حني لآخر؟.ثم كيف 
توؤدي اجلزائر اأدوارها التي تر�سحها 

لها اجلغرافيا والثقافة؟؟.

عبقرية املكان:

اإن تاأمل اأبعاد ارتكاز اجلزائر يك�سف 
عملية  ـ  العملية  تبدو  مدى  اأي  اإىل 
احلفاظ على توازن الذات ـ حمفوفة 
من  الأبعاد  لهذه  اأن  اإذ  باملخاطر، 
ال�سحر اخلا�س واجلاذبية واحل�سور 
ما يجعلها ذات اأثر عميق يف تكوين 
يف  ووظيفتها  اجلزائر  �سخ�سية 
الزمان واملكان املعينني . يف البداية 
القول  اإىل  التاأكيد  يقودنا  اأن  يجب 
باأن الإ�سارة اإىل عبقرية املكان هي 
حماولة لتجاوز التف�سيلت املعي�سة 
من  درجتها  بلغت  مهما  التي  الآنية 

احلدة لن ت�ستطيع ت�سويه ما اأجنبته 
اأ�سبح  اجلغرافيا لكي يتوحد مع ما 
هذا  يف  التاريخ  جمرى  حركة  يف 
لإعادة  حماولة  هي  اإذن  املكان.. 

الر�سد والتوازن.
�سمالً  18و38  عر�س  خطي  بني 
وخطي طول 9 غرباً و 12�رصقاً تقع 
 2.38 م�ساحتها  تبلغ  التي  اجلزائر 
اجلغرافيا  هذه  مربع..  كلم  مليون 
اجلبلية  ال�سل�سلة  من  املمتدة 
الأطل�سية  اجلبلية  وال�سل�سلة  التلية 
والأطل�س ال�سحراوي وما بينهما من 
�سهول �سيقة وم�ستطيلت اإىل عمق 
الطريق  عليه  متر  وما  ال�سحراء 
هذه  وجبال..  وه�ساب  �سهول  من 
اجلغرافيا املندفعة اإىل عمق البحر 
بني  امل�سافة  يجعل  �سخم  نتوء  يف 

 700 ومر�سيليا  اجلزائر  العا�سمة 
كلم يوحي بانتخاب هذا املوقع لكي 
اأفريقيا  م�سبحة  راأ�س  على  يكون 
اأن  املتو�سط  ل�سمال  ميكن  ل  التي 
كما  راأ�سها..  يقطع  مل  ما  يفككها 
اأمام  تقف  التي  املنيعة  القلعة  اأنها 
امل�رصق  نحو  اندفاعه  يف  الغرب 
العربي والذي يكون �سقوطها اإيذانا 
ب�سقوط عوا�سم امل�رصق واحدة تلو 

الأخرى!
الإفريقية  املقاومة  موقع  اأنها  كما 
يف  انثناوؤه  ين�سئ  حيث  املتقدم 
البحر بهذه الكيفية الفر�سة اخلا�سة 
بهذا املكان للتحكم بالبحر كما كان 
ذلك على مدار قرون �سابقة، الأمر 
الديار  هذه  اأهل  على  جلب  الذي 
املوؤامرات واحلروب الطويلة، وهذا 
ولكن  ار�س اجلهاد،  ما جعلها بحق 
قمحا  املتميز  العطاء  موقع  اأي�سا 
ينقذ اأوربا وفرن�سا يف القرن الثامن 
ع�رص والتا�سع ع�رص ويجعلها تتحرك 
 15 يقف  الإن�ساين عندما  بوجدانها 
مواجهة  يف  جزائري  طبيب  األف 
اأكرب  ومنهم  فرن�سا  يف  “كورونا” 
و  الفريو�سات  علم  املتخ�س�سني يف 
للأ�سف  ولكن  الطبية  التخ�س�سات 
ي�سبح هذا كله حمل مطامع الأعداء، 
لل�سيطرة  العاملية  القوى  وتناف�س 
فلكها..  يف  لك�سبها  او  عليها 
تعمقها  يقابل  حني  يف  هذا 
ال�سحراء  اآخر يف  تعمق  البحري 
جغرافيا  طبيعة  من  بدور  يوحي 
امل�سوؤولية  ت�سبح  حيث  املكان 
الإفريقي  العمق  حماية  على 
اجلغرافيا  توحي  كما  رئي�سية 
للجوار  واحلامي  احلا�سن  بدور 
منعة  هي  بذلك  فتكون  العربي 
ليبيا  كله ل�سيما  العربي  املغرب 
وتون�س وموريتانيا وقلعة �سموده 
تعطى  وبذلك   .. ومقاومته 
اآخر  ف�ساء  اجلغرافيا  اأطراف 
ينتقل  وعبقريته  املكان  حليوية 
ال�ساحر  ال�سمال  �سلطان  يف ظله 
اأوا�سط  عتبات  اإىل  مبوقعه 
م�ساحات  عن  بحثاً  اأفريقيا 
فيحت�سن  به  اخلا�سة  للفاعلية 
اإفريقيا  طوقا  اجلنوبي  عمقها 
علقات  اأن�ساأت  اأقوام  عدة  من 
جاء  اجلزائر  اأهل  وبني  بينه  اأبدية 
�سكل  ويعطيها  ليكر�سها  الإ�سلم 
لعبت  ولقد  مبريده..  ال�سيح  علقة 
الطرق ال�سوفية التي وجدت منطلق 
دعواتها من اجلزائر يف هذا ال�سدد 
الطوق  هذا  لي�سبح  �سيا�سياً  دوراً 
تن�سى  ول  واقياً  �سياجاً  الإفريقي 
اإفريقيا كيف ت�سدت اجلزائر ل�سفن 
اأمريكا التي كانت ت�سطو على �سكان 
منهم  تقتل  عبيدا  جتلبهم  اإفريقيا 
على  يقوى  ل  من  كل  الرحلة  يف 
اأّدب  كيف  الأفارقة  يتذكر  ال�سفر 
ويف  اأمريكا..  �سفن  اجلزائريون 
التاريخ املعا�رص يدرك الأفارقة ان 

منها  يتلقون  قبلتهم  كانت  اجلزائر 
ال�ستعمار  لدحر  والدعم  ال�سند 
في�سبح  والأوربي..  الفرن�سي 
تقف  فيما  حممياً  اجلزائر  ظهر 
املتو�سط  طرف  اأمام  لوجه  وجهاً 
ال�سحراء  حتل  ومل  ال�سمايل.. 
نحو  اجلزائر  امتداد  دون  الكربى 
يف  اأ�سا�سيا  ح�سورا  فتكون  القد�س 
ذلك  يتطلب  وما  وحتريره  حمايته 
ونهو�سهم..  العرب  روح  تفعيل  من 
مع  التداخل  حدود  اإىل  البحر  ومن 

الكربى  ال�سهول  تنت�رص  اإفريقيا 
ت�سكل  والوظائف  املناخ  متنوعة 
�سامًل  غذائياً  اكتفاء  بتكاملها 
بل وفائ�سا كان على مدار القرون 
الإ�سرتاتيجية  الأ�سلحة  اأحد 

للم�ستعمرين والغزاة. 
قلب  يف  والغاز  البرتول  وجاء 
الربكة  ال�سحراء وتنوعت م�سادر 
دوره  للمكان  ي�ستمر  لكي  واخلري 
يتخلف  ول  والطبيعي  التاريخي 
عن متيزه معطياً لل�سحراء وظيفة 
الروح  �سياغة  على  زيادة  اأخرى 
لكل  املطلوب  الأمر  وجتليها 
وهكذا  حقيقية..  ر�سالية  نه�سة 
الو�سائل  املكان  عبقرية  جتدد 
التحديات  ملواجهة  امللئمة 

املعا�رصة.

انتخاب اجلغرافيا:

الهڤار  جبال  اإىل  القبائل  جبال  من 
الرطبة  البي�ساء  الأوجه  من  اأي 
املنت�رصة  الف�سيحة  واخل�رصة 
بزيتونها وزيتها املن�سكب يف اجل�سم 
الرمال  اإىل  ون�ساطاً  فاعلية  والروح 
واحلجارة  البعيد  والأفق  امل�سطحة 
القا�سية وكل ما ترتكه للنظر والنف�س 
�سدر  و�سعة  �سكيمة  �سلبة  من 
هنا  اإىل  هناك  من  �رصيرة..  ونقاء 
التي  الت�ساري�س  من  ف�ساءات  متتد 
يركب على كل منها فاعلية خمتلفة 
عن الأخرى م�سكلة مبجموعها كياناً 
والبيئية،  املناخية  العنا�رص  متعدد 
اأي�ساً  املوقع  لهذا  يعطي  مما 
املتفتح  الإن�ساين  العمق  من  ف�سحة 
جميعاً  احلي  الكائن  حيثيات  على 
اأحد املنارات  يوؤهله لأن يكون  مما 

الأ�سا�سية للر�سالة.
وعلى  املتو�سط  �ساطئ  على   
الكثافة  ترتكز  وغرباً  �رصقاً  طوله 
بع�س  ظلت  فيما  الهائلة،  ال�سكانية 
ال�سهول  يف  �ساربة  العربية  القبائل 
املنقطعة  والواحات  ال�سحراوية 
مع  بعيد  حد  اإىل  تتنا�سب  التي 
تراثه..  مع  وتن�سجم  العربي  نف�سية 
على  لل�سكان  اجلغرايف  الدفع  وهذا 
على  زائدة  اأخرى  دللة  له  ال�ساحل 
املعي�سة،  باأ�سباب  ترتبط  التي  تلك 
توا�سلت  �ساحل  على  وقوف  اإنها 
حملت التهديد عليه مئات ال�سنني 
مع  التعامل  واجهة  اأي�ساً  اأنه  كما 

املتو�سط  البحر  من  الآخر  الطرف 
وهران،  الأ�سا�سية:  العوا�سم  حيث 
واملدن  عنابة،  ق�سنطينة،  اجلزائر، 
البليدة،  املدية،  الإ�سرتاتيجية: 
تلم�سان..  مع�سكر،  بجاية،  تب�سة، 
مع  متوا�سل  حوار  يف  الداخلة 
الطرف الآخر �سواء كان هذا احلوار 

هذا  جعل  �سلمياً.. مما  اأو  �رصاعياً 
الأحيان  من  كثري  يف  اأي�ساً  ال�ساحل 
لكثري  ا�ستقبال  اأو  انطلق  قاعدة 
من موجات اجلهاد والهجرة.. وهذا 
با�ستمرار  ال�ساحل  �سيعطي هذا  ما 
املتو�سط  لطرف  بالن�سبة  اأهميته 
اأهمية  بل  يكون  فلن  ال�سمايل.. 
هذا  �سواطئ  بني  امل�سافة  ق�رص 
انها  الأوروبي..  وال�ساحل  ال�ساحل 
اأو  الطائرة  حتتاجها  التي  امل�سافة 
الباخرة لت�سل بني �ساطئني خمتلفي 
جالبة  القومية،  خمتلفي  احل�سارة، 
والرتباطات  والعادات  الب�سائع  من 
يحدث  مما  العاطفية  اأو  املادية 
اأو الخرتاق .. واإنه لي�سبح  املناعة 
احلقيقة  هذه  اإغفال  العبث  من 
ال�ساحل  هذا  جغرافيا  تلدها  التي 
واحتياجاته وطموحاته اأو اآثاره على 

طموحات الآخرين واحتياجاتهم.

الدور اال�ضرتاتيجي:

عرب  املتو�سط  الأبي�س  اأوجد  لقد 
من  به  املحيطة  القوى  بني  التاريخ 
م�سالح م�سرتكة اأو مت�سادة مل ترتك 
فر�سة لكي يكون هذا البحر فا�سًل 
للهيمنة  ج�رص  دوماً  هو  بل  للهدنة 
ذلك  على  دللة  اأكرث  ولي�س  والغزو 
والتي  الأخرية  قرناً  الع�رصين  من 
الطرف  قبل  من  اإ�رصاراً  �سهدت 
الطرف  على  لل�سيطرة  ال�سمايل 
تبعياً  واإحلاقه  البحر  من  اجلنوبي 
به.. كما اأن اجلنوب حاول مرات من 
الندفاع للق�ساء على مكمن اخلطر 

يف ال�سمال.. وهكذا ي�سبح املتو�سط 
باأكرث مما هو  تدافع و�رصاع  بحرية 
مدعاة  للهدنة وال�ستقرار.. وتاأخذ 
اجلزائر يف هذا املعرتك دور قيادة 
اجلنوب يف مواجهة اأطماع ال�سمال.

اجلغرافيا  ت�سكلها  هنا  ال�سيا�سة  اإن 
التاريخ  اأن  اأي  يكون،  ما  كاأو�سح 
�سناعة اجلغرافيا وانتخابها ملوقع 
ما، بدور ما، ولي�س جمديا ت�سور اأن 
اأن  الظاهرة ميكن  الهدنة  حلظات 
اأنها هدنة عميقة..  اأو  كثرياً  تدوم 
بامل�سالح  ي�سطدم  ذلك  لأن 
اإن  اأو ذاك..  احليوية لهذا الطرف 
م�رصة  بال�رصورة  هي  هنا  الهدنة 
احلياة  م�سرية  و  الطرفني..  باأحد 

رهينة بالتدافع.
وللقيام بالدور ال�سرتاتيجي مبعنى 
وا�سعة  عملية  يف  اجلنوب  قيادة 
القت�سادي  والبناء  التنمية  من 
وتقويته يف مواجهة اأطماع ال�سمال 
تفعيل  من  لبد  واإ�سرتاتيجيته 
ثروات  من  جميعا  القوة  عنا�رص 
النا�س  قلوب  �سكنت  عليا  وقيم 
وحتديثها  بالإدارة  والرتقاء 
ومطاردة البريوقراطية واللمبالة 
ق�سايا  يف  حا�سم  واع  وح�سور 
الإقليم حيث ي�سبح من العبث توقع 
ال�سرتاتيجي  بدورها  اجلزائر  قيام 
وتبعيته  اأمنيا  الإقليم  ت�ستت  يف ظل 
فالدور  ال�سمال..  يف  ملحاور 
والإقت�سادي  الأمني  ال�سرتاتيجي 
يت�سع دوما يف ظروف  يحتاج ف�ساًء 
هنا  ومن  حقيقية  واإمكانات  مواتية 
الآمن  ال�سيد  اأفريقيا  �سمال  ي�سبح 
وعمقها الإ�سلمي املتوا�سل جمال 
وهذا  ال�سرتاتيجي  لدورها  حيويا 
يعني بو�سوح ال�سري خطوات جديدة 
نحو الت�سادم مع القوى ال�ستعمارية 
امل�سكلت  اإثارة  �ستحاول  التي 
داخليا  بدورها  اجلزائر  قيام  اأمام 
وخارجيا وملواجهة هذه الحتمالت 
حقيقيا  ال�سرتاتيجي  الدور  ي�سبح 
احلريات  تنف�س  حتمية  ظل  يف 
الإعلمية  الآلة  وتن�سيط  الداخلية 
بعيدا  ومتابعة  بقوانني  �سبطها  و 
الوعي  تعزيز  و  ال�سفا�سف،  عن 
من  امل�ستمر  العميق  باحلوار  العام 
وثقافية  ت�رصيعية  موؤ�س�سات  خلل 
والتحليل  البحث  مراكز  ن�رص  و 
تدرك  نخب  لإيجاد  وال�ست�رصاف 
العقيدة الأمنية الإ�سرتاتيجية للبلد.

تت�سدر  و�سيا�سيا  وعلميا  اقت�ساديا 
ح�سب  وعلى  الإقليم  اجلزائر 
الأ�سعدة  هذه  يف  اجنازاتها  حجم 
يعود  وبهذا  الإقليم..  و�سع  يكون 
للجزائر دورها ومفاعيلها يف العرب 
وهكذا  جملة  واإفريقيا  وامل�سلمني 
نكون يف اجتاه القد�س.. واهلل غالب 

على اأمره.

اجلزائر لي�ض بلدا عاديا يف خريطة العرب والعامل االإ�ضالمي.. و�ضعبها و�ضمريه اجلمعي لي�ض 
كما هو حال كثري من مواقعنا م�ضرقا ومغربا.. فهنا انت�ضرنا وهنا قاتلنا كما مل ينت�ضر اأحد وكما 

مل يقاتل اأحد.. كانت املالحم الكربى 130 �ضنة مقاومة م�ضتمرة ففي �ضحرائها وجبالها ووديانها 
و�ضواحلها اأثبتت اجلغرافيا اإ�ضرارها على حتميل اأبنائها م�ضئولية تاريخية، ومن هنا اأرخ انهيار 
اال�ضتعمار الفرن�ضي الإفريقيا دورته.... مل تبداأ اجلزائر من انطالق ثورتها املجيدة عام 1954 
اأو انت�ضارها املعجزة عام 1962 والتي كانت وحدها كافية لت�ضبح قاعدة ارتكاز لالنبعاث نحو 

النه�ضة.. ومل تبداأ اجلزائر مع مقاومة االأمري عبد القادر اجلزائري العظيمة والتي تظهر مدى 
عبقرية البناء املدين يف ظل معركة ع�ضكرية طاحنة.. 

مهمات جديدة

 اجلزائر.. عبقرية املكان والدور احل�ساري

ارتكاز  اأبعاد  تاأمل  " اإن 
اجلزائر يك�ضف اإىل اأي 

مدى تبدو العملية ـ 
عملية احلفاظ على توازن 
الذات ـ حمفوفة باملخاطر، 

اإذ اأن لهذه االأبعاد من 
ال�ضحر اخلا�ض واجلاذبية 
واحل�ضور ما يجعلها ذات 

اأثر عميق يف تكوين 
�ضخ�ضية اجلزائر ووظيفتها 
يف الزمان واملكان املعينني " 

و�ضيا�ضيا  وعلميا  " اقت�ضاديا 
تت�ضدر اجلزائر االإقليم 

وعلى ح�ضب حجم اجنازاتها 
يف هذه االأ�ضعدة يكون 

و�ضع االإقليم.. وبهذا يعود 
للجزائر دورها ومفاعيلها يف 

العرب وامل�ضلمني واإفريقيا 
جملة وهكذا نكون يف اجتاه 
القد�ض.. واهلل غالب على 

اأمره "
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اجلرائم  حماربة  اإطار  يف 
غري  باالجتار  املتعلقة 
و  باملخدرات  امل�رشوع 
متكنت    ، العقلية  امل�ؤثرات 
 )BRI(فرقة البحث والتحري
لل�رشطة  ال�الئية  بامل�صلحة 
خم�صة  ت�قيف  من  الق�صائية 
ترتاوح  اأ�صخا�ص   )05(
 42 و   20( بني  ما  اأعمارهم 

تك�ين  ق�صية  عن  �صنة( 
اأجل  من  اإجرامية  جماعة 
بامل�ؤثرات  واملتاجرة  البيع 
 ، ريف�تريل   ن�ع  من  العقلية 
حيث مت حجز كمية من هذه 
بـ  تقدر  العقلية   امل�ؤثرات 
)900 قر�ص مهل��ص( .حيثيات 
الق�صية تع�د ملعل�مات م�ؤكدة 
مفادها   ، مل�صاحلنا  وردت 

االأ�صخا�ص  اأحد  اإ�صتغالل 
اأنك�ف،  بحي  امل�صاكن  الأحد 
وترويج  تخزين  اأجل  من 
امل�ؤثرات العقلية ، وبالتن�صيق 
اجلمه�رية  وكيل  ال�صيد  مع 
مت  مترنا�صت،  حممة  لدى 
بالتفتي�ص  اإذن  ا�صت�صدار 
اأين  الذكر،  ال�صالف  للم�صكن 
حيث  اإيجابية  نتائجه  كانت 

خم�صة  بداخله  ت�قيف  مت 
على  العث�ر  مع  اأ�صخا�ص 
العقلية  امل�ؤثرات  من  كمية 
من ن�ع ليف�تريل قدر كميتها 
ليتم  مهل��ص(،  قر�ص   900( بـ 
حت�يل املحج�زات وامل�صتبه 
يف  حتقيق  وفتح  للمقر  فيهم 

الق�صية.
�ضيخ مدقن 

 
االعالم  خللية  بيان  اأفاد 
العامة  والعالقات  واالت�صال 
مبديرية اأمن والية ورقلة كانت 
"ال��صط  ي�مية  ت�صلمت  قد 
ورقلة  �رشطة  اأن   منه  "ن�صخة 
االإجراءات  من  جملة  اتخذت 
تزامنا  ال�صارمة  امليدانية 
املبارك  رم�صان  �صهر  وحل�ل 
االأمنية  املراقبة  خالل  من   ،
احل�اجز  جلميع  امل�صددة 
االخت�صا�ص  بقطاع  االأمنية 
مراقبة  نقاط  و�صع  وكذا 
املحاور  م�صت�ى  على  ثابتة 
باالإ�صافة   ، للمدينة  الكربى 
الراكبة  الدوريات  تكثيف  اإىل 
لل�ق�ف  املدينة  اأحياء  عرب 
الفعلي  التطبيق  مدى  على 
ت�صجيل  االإجراء حيث مت  لهذا 
املخالفني  امل�اطنني  بع�ص 
لعدم االلتزام باإجراءات احلظر 
تكمن  والتي  اجلزئي  املنزيل 

املخالفات   يف و�صع باملح�رش 
ودراجة  مركبة   490 البلدي 
نارية، كما اأن م�صالح امن والية 
 972 باإخ�صاع  قامت  ورقلة 
�صخ�ص لتحقيق اله�ية ودرا�صة 
باالإ�صافة  �صخ�صا   472 حالة 
حمل  �صخ�صا   350 ت�قيف  اإىل 

متابعة ق�صائية.

ذلك  تطبيقا  جانب  اإىل 

والتدابري  لالإجراءات 
انت�صار  من  لل�قاية  االحرتازية 
ك�فيد  ك�رونا  فريو�ص  وعدوى 
والية  اأمن  م�صالح  �صطرت   19
لتعقيم  مكثفا  برناجما  ورقلة 
الف�صاءات  خمتلف  تطهري  و 
بقطاع  العم�مية  واالأماكن 
االخت�صا�ص، من خالل ت�صخري 
وو�صائلها  اإمكانياتها  كل 
املادية  والب�رشية، هذا 

للم�صاهمة يف املخطط ال�قائي 
طرف  من  املعتمد  لل�الية 
اللجنة االأمنية للحد من انت�صار 

فريو�ص ك�رونا امل�صتجد.
اأمن  م�صالح  تدع�  االأخري  يف 
امل�اطنني  جميع  ورقلة  والية 
اأ�صحاب  كذا  و  وامل�اطنات 
املركبات عرب رب�ع ال�الية اإىل 
االإجراء  بهذا  االإلتزام  �رشورة 
من  ال�قاية  �صاأنه  من  الذي 
من  الفريو�ص،  هذا  انت�صار 
البقاء يف منازلهم وعدم  خالل 

اخلروج اإال لل�رشورة الق�ص�ى.
  

للم�صاهمة  تدع�هم  كما 
يف  وامل�صاركة  الت�عية  يف 
من  ال�قاية  تدابري  احرتام 
فريو�ص  وعدوى  انت�صار 
حتت  وا�صعة  امل�صتجد  ك�رونا 
اخل�رشاء  اأرقامها  الت�رشف 
1548 والرقم 104 وخط �رشطة 

النجدة 17.

االأخرية  االأيام  هذه  تعي�ص يف 
ب�اليات  ال�ق�د  حمطات 
حادة  ندرة   ، الكبري  اجلن�ب 
يف ن�عيتي املازوت و البنزين، 
لت�صكيل  ال�رشورة  دعت  مما 
اأمام  متناهّية   ال  ط�ابري 
يف  املنت�رشة  ال�ق�د  حمطات 

نقاط هامة لل�اليات.
 و  ميكث امل�اطن امل�صتعمل 
للمركبات اخلفيفة و الثقيلة من 
ط�يلة  ملدة  خزانه  ملء  اأجل 
متناهي  ال  طاب�ر  يف  ه�  و 
الطلب  و  االكتظاظ  ب�صبب 
باملحطة  يحل  للمادة،  امللح 
يف ال�صاعات املبكرة ال يغادر 
ال�صاعات  غاية  اإىل  منها 
من  ي�م  كل  �صباح  من  االأوىل 
و  املركبات  م�صتعملي  طرف 
�ُصهد  ما  و  اأن�اعها،  مبختلف 
البنزين  مادة  اأّن  الط�ابري  يف 
االأكرث  هي  و  ط�يل  رواقها 
ا�صتعماال ، من طرف اأ�صحاب  
ال�صحنات  و  النارّية  الدرجات 
ذات وزن اخلفيف، ناهيك عن 
الثانّية  املادة  اأما  ال�صيارات.  
املازوت فهي لبع�ص املركبات 
املعّينة ، و اأمام هذا امل�صكل 
الع�ي�ص الذي حّل على �صكان 

منده�ص�ن   جعلهم  املنطقة 
علما  املادتني  هذه  ندرة  من 
تزود  م�صفاة  لديها  ورڨلة  اأّن 
املجاورة  البلديات  بع�ص  بها 
حاجيتها  تغطي  ال  فكيف 
الداخلّية اأوال لكي تتخل�ص من 
اأطلق�ا عليها  هذه العقبة كما 
االأمر  املركبات،  م�صتعملي 
اأكدوا  الذين  الذي حرّي ه�ؤالء 
يف ت�رشيحات متفرقة لهم مع 
يف  ميكث�ن  اأّنهم    " "ال��صط 
اأمام  ط�يلة  ملدة  املحطات 
الط�ابري لكي يحني دورهم يف 
قادرون   غري  هم  ال�قت  نف�ص 
احلرارة  درجة  مقاومة  عن 
كل  يف  حرارتها  ت�صتد  التي 
ط�يل  طاب�ر  يف  هم  و  فرتة 
اأجله  و�ص�ل  وقت  يرتقب 
منهم  و  املغادرة،  اأجل  من 
يهدر  الطاب�ر  اأّن  قال  من 
م�صاحله  اأمام  امل�اطن  وقت 
ال�صخ�صّية  خا�صة و ه� متجه 
اإىل املراكز التابعة للدولة من 
معّينة  م�صلحة  ق�صاء  اأجل 
ال�قت  اأمام  نف�ص  يجد  و  اإال 
ال�صائع و ي�ؤجل عمل ي�مه اإىل 

الي�م امل�ايل .
�ضالح،ب 

يف اإطار تطبيق اإجراءات احلجر ال�ضحي اجلزئي املطبق على والية ورقلة على غرار باقي واليات 
الوطن للوقاية من انت�ضار فريو�س كورونا " كوفيد 19 " �ضجلت م�ضالح اأمن والية ورقلة خالل الفرتة 
املمتدة من تاريخ تطبيق اإجراءات احلجر ال�ضحي اجلزئي اخلام�س من �ضهر اأفريل من �ضنة 2020 اإىل 

غاية �ضبيحة يوم ال�ضبت املوافق للثالثني من نف�س ال�ضهر وال�ضنة ، وفقا للقوانني املعمول بها بدية من 
ال�ضاعة ال�ضابعة م�ضاء )19و00د( اإىل غاية ال�ضاعة ال�ضابعة �ضباحا )07و00 د( من اليوم املوايل.

فيما مت توقيف350 �ضخ�ضا حمل متابعات ق�ضائية  

اأحمد باحلاج 

رغم ت�ضديد اخلناق على جميع املعابر 

ندرة يف مادتي البنزين و 
املازوت باجلنوب

اأخبار اجلنوب

اأمن ورقلة ي�شع 490 مركبة باملح�شر 

االإح�صان  جمعية  بادرت 
بلدية  مقرها   التي  اخلريية 
منذ  ال�ادي،  ب�الية  تغزوت 
بعديد  ك�رونا  وباء  ظه�ر 
بدا  التط�عية،  العمليات 
االأماكن  من  الكثري  بتعقيم 
العامة وال�صاحات والف�صاءات 
امل�ؤ�ص�صات  وكذا  املفت�حة 

العم�مية واخلا�صة.
الف�صيل  ال�صهر  بداية  ومع 
اكرث  بت�زيع  اجلمعية  قامت 
غذائي  وطرد  قفة  من600 
من  قنطار   200 وح�ايل 
الفقراء  على  البطاطا  مادة 
من  واملت�رشيني  واملع�زين 
جائحة ك�رونا ك�فيد 19 ممن 
التجارية  ن�صاطاتهم  ت�قفت 
واأعمالهم الي�مية، على خلفية 
واحلجر  ال�قائية  التدابري 
ال�صحي املطبق على ال�الية، 
من  علبة   250 ت�زيع  مت  كما 
مربجمة  كانت  التي  التم�ر 
مل�رشوع اإفطار ال�صائمني من 
اإلغاءها  بعد  ال�صبيل،  عابري 
الظروف  بحكم  ال�صنة  هذه 

التي متر بها البالد.

ويف �صياق ذي �صلة قام اأع�صاء 
للجمعية ي�م   املكتب امل�صري 
بزيارة  2020م  03ماي  االأحد 
اجلياليل  عمر  بن  مل�صت�صفى 
بال�ادي حيث املركز الرئي�صي 
اخلا�ص بامل�صابني بـ فايرو�ص 
خالل  19 ومّت   covid ك�رونا
من  اأكرث  تقدمي  الزيارة  هاته 
40  لبا�ص واقي من الفريو�صات 
عن  مايزيد  و  الطبية  لالأطقم 
واكرث  طبية  كمـامــات   200
التم�ر التي  من 100 علبة من 
�صت�جه ملركز احلجر ال�صحي 
الطبية  باالأطقم  اخلا�ص 

العاملة يف ذات امل�صت�صفى.
جمعية  اأن  اإىل  االإ�صارة  جتدر 
كانت  اخلريية  االإح�صان 
الت�عية  ن�رش  يف  ال�صباقة 
اأين   ، ك�رونا  فريو�ص  بخطر 
بت�عية  ن�صاطاتها  با�رشت 
اإنت�صار  امل�اطنني، منذ بداية 
ال�باء، كما تط�ع اأكرث من 20  
التعقيم،   بعملية  للقيام  �صاب 
على  املط�يات  وت�زيع 

امل�اطنني.
 اأحمد باحلاج 

   جمعية االح�ضان بتغزوت بالوادي  

40 لبا�شا واقيا من 
الفريو�شات للأطقم الطبية 

�ضبط بحوزتهم 900 قر�س مهلو�س 

نتيجة ان�ضداد بقناة ال�ضرف ال�ضحي الرئي�ضي

اأمن والية مترنا�شت يطيح بخم�شة اأ�شخا�ص 

مدخل موؤ�ش�شة اإعادة الرتبية �شابقا  بورقلة يغرق 
فك  عملية  يف  التاأخر   �صاهم 
قناة  يف  احلا�صل  االن�صداد 
الرئي�صية  ال�صحي  ال�رشف 
�صيدي  حلي  املجاور  بال�صارع 
ببلدية ورقلة ، يف  القادر  عبد 
املياه  �صع�د  ظاهرة  تف�صي 
باب  فتح  وه�ما  القذرة  ، 
الت�صاوؤل من جديد عن م�صري 
للتكفل  امل�جهة  االأم�ال 

بامل�صكل القائم . 
االأخريين  الي�مني  يف   حت�ل 
مل�ؤ�ص�صة  الرئي�صي  املدخل 
اإعادة الرتبية �صابقا  بعا�صمة 
لربك   ، ورقلة  ب�الية  ال�احات 

املنازل  خملفات  من  مائية 
املجاورة للمرفق التابع جلهاز 
العدالة ، وه� ما اأرجعه ال�صكان 
بحي  القاطنني  املحليني 
�صيدي عبد القادر وحي اأحمد 
حديثهم  معر�ص  متام   يف 
احلا�صل  ،  لالن�صداد  معنا 
ال�صحي  ال�رشف  قناة  يف 
االأمر  زاد  ومما   ، الرئي�صية 
�ص�ءا ه� التاأخر الغري مربر يف 
ال�طني  الدي�ان  اأع�ان  تدخل 
حمل�هم  للتطهري  الذين 
املركبات  واأ�صحاب  ال�صكان 
ممن  واخلا�صة  العم�مية 

الرابط يف  الطريق  ي�صتعمل�ن 
منعطفه ما بني مقري ال�صجن 
الرابعة  اجله�ية  والقيادة 
،م�ص�ؤولية  ال�طني  للدرك 
اجل�صيمة  ال�صحية  االأ�رشار 
التي قد تلحق بهم يف حالة ما 
مل يتم ت�صجيل تدخل ر�صمي يف 
املعنية  لل�صلطات  وقت  اأ�رشع 
للتكفل بامل�صكل القائم ، ومما 
اأثار ده�صة وا�صتغراب حمدثي 
ال�صبكة  "ال��صط"اأن  ي�مية 
اإعادة  مت  قد  كان  املعطلة 
االأمر   ، م�ؤخرا  لها  االعتبار 
ملطالبة  بهم  دفعهم  الذي 

للقطاع  التنفيذية  املديرية 
ب�رشورة التدخل لدى امل�صالح 
تق�صي  اأجل  من  الرقابية 
حقيقة ت�صجيل عملية غ�ص يف 
احرتام  عدم  اأو  االجناز  طرق 
الق�انني املعم�ل بها يف اإطار 
يف  املدرجة  امل�صاريع  اجناز 
للبنية  االعتبار  اإعادة  خانة 
م�صاعي  اإطار  يف  التحتية 
للتكفل  ال�الئية  ال�صلطات 
ح�صب  امل�اطنني  بان�صغاالت 
االأول�يات واالإمكانات املتاحة 

.
جناة ،ح 
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بقلم د.حممد مرواين 
/اأ�ضتاذ جامعي وكاتب 

�ضحفي

الوكالة الوطنية 
للإ�ضهار بروؤية وافق 

جديد

املدير  ر�سائل 
للوكالة  اجلديد 
للإ�سهار  الوطنية 
وهامة  قوية  كانت 
املوؤ�س�سات  مللك 
خا�سة  الإعلمية 
تطفلوا  الذين  منهم 
امل�سهد  على 
الإعلمي  واملجال 
اأي  تربطهم  ول 
املهن  مع  علقة 
ال�سحفية  والكيانات 
من  هام  جزء  وهذا 

عنه  حتدث  الذي  امللف 
بخربته  املعروف  الرجل 
من  ون�ساله  املهنية 
جودة  ذات  �سحافة  اجل 
اإذ  راقية  وخدمة عمومية 
الإ�سهار  مينح  اأن  يجب 
الأول  امل�سوؤول  اأكد  كما 
يف  الهامة  املوؤ�س�سة  عن 
لل�سحافة  الت�سال  قطاع 
بكل  وللمجال  وللمهنة 
قيمة  وبعدل  ب�ساطة 
ارتقاء  من  تزيد  جت�سيده 
ومن  الإعلمي  العمل 
هام  دور  بعث  اإعادة 
التي  الوطنية  لل�سحافة 
عنوان  تكون  اأن  يجب 
الإعلمية  للتعددية 

خلدمة  وجمال  الراقية 
مهنية  بر�سالة  املجتمع 
الت�سيي�س  عن  تبتعد 
فعل  وي�سكل  والت�سطيح 
واملوؤ�س�سات  ال�سحفيون 
تلتزم  التي  ال�سحفية 
والقيم  الأعباء  بدفرت 
واملهنية  التنظيمية 

احللقة الأ�سا�سية يف جناح 
اجلديدة  الإ�سهار  �سيا�سة 
تركز على  اأنها  يبدو  التي 
حمكمة  تنظيمية  معايري 
ن�ساط  يف  هامة  وقيم 
ال�سحفية  املوؤ�س�سات 
مدار  على  انت�رشت  اإذ 
»ال�سحف  طويلة  �سنوات 
التي ل توزع » و »املجلت 
يعلم  ل  التي  الأ�سبوعية 
عنها الكثري �سيئا » ورغم 
الإ�سهار  لها  منح  هذا 
من  عهد  يف  ل�سنوات 
التمييع وتبذير املال العام 
اجلديد  الروؤية  فان  لذا 
والأفق الهام الذي تراهن 
الوطنية  املوؤ�س�سة  عليه 

يف  تابعنا  كما  للإ�سهار 
ال�سحفي  اللقاء  �سياق 
مدير  فيه  حتدث  الذي 
على  الرتكيز  هو   « »اأناب 
الإ�سهار  يف  ال�ستثمار 
يخدم  مبا  العمومي 
ال�سحافة الوطنية ويطور 
املوؤ�س�سات  اأداء  من 
دون  ال�سحفية 
�سيا�سة  اأي  اعتاد 
واقعا  كانت  متييز 
طويلة  ل�سنوات 
هامة  قيم  واعتماد 
خطاب  يف  ح�رشت 
توزيع  يف  امل�سوؤول 
وطرحه  الإ�سهار 
متاما  مغاير  ب�سكل 
كان  الذي  على 
منظومة  عهد  يف 
اأفاقا  �سيفح  �سابقة 
لل�سحافة  هامة 
وللممار�سني  الوطنية 
وثقة  بروؤية و�سرب  للمهنة 
فيه  تعود  م�ستقبل  يف 
وتزول  مكانها  اإىل  القيم 
التمييع  من  م�سارات  فيه 
اإىل  العام  املال  وحتويل 

ريع ل�رشاء الذمم .

تو�ضيع ن�ضاط 
ال�ضحف مقاربة 

هامة

من خلل ا�ستغايل كاأ�ستاذ 
ال�سحافة  يف  جامعي 
واهتمامي  والت�سال 
يف  والتدريب  بالتكوين 
والإعلم  الت�سال  مهن 

من  عدد  اجتاه  لحظت 
الإعلمية  املوؤ�س�سات 
ن�ساطها  تو�سيع  اإىل 
ن�رش  خارج  الإعلمي 
بل  الورقية  اجلريدة 
من  العديد  اأ�سبحت 
ال�سحفية  املوؤ�س�سات 
منتديات   « مثل  تنظيم 
اإعلمية » كما توؤطر عدد 
من املبادرات الهامة ذات 
تنموي  اجتماعي  طابع 
هذه  اأن  واعتقد  هادف 
ن�ساط  يف  الهامة  الروؤية 
ال�سحفية  املوؤ�س�سة 
وميكن  بالهتمام  جديرة 
يكون  اأن  الدولة  لدعم 
املبادرات  لهذه  حمفزا 
من  يجعل  توجه  �سمن 
التي  املحرتمة  ال�سحف 
جتتهد للتواجد يف ال�ساحة 
منتج  وتقدمي  الإعلمية 
اإعلمي هادف وراقي يف 
الأخلقية  املواثيق  كنف 
اجلمهورية  وقوانني 
دعم  يجب  انه  واعتقد 
من  �سواء  التجربة  هذه 
الوطنية  الوكالة  قبل 
للإ�سهار اأو وزارة الت�سال 
مبرافقة يتم على اأ�سا�سها 
اإعلمية  م�ساريع  دعم 
ال�سالح  تخدم  اجتماعية 
العام وميكن اأن يتيح هذا 
الن�ساط املو�سع لل�سحف 
التاأثري  املكتوبة  مثل 

ن�سب  وحتقيق  والتواجد 
مردودية  يف  حمرتمة 
تبعا  الأداء وهذا مطلوب 
من  املجال  يقت�سيه  ملا 
ت�سع  ملوؤ�س�سات  حاجة 
الجتاه  وتوؤطر  الراأي 
الت�سيري  خارج  تتواجد 
العام  لل�ساأن  الكل�سيكي 
على  يقع  اأن  ميكن  الذي 

عاتق موؤ�س�سات معينة .

ال�ضحفيون هم »بناة 
الكيان »...

التي  العميقة  الر�سالة 
هامة  كانت  اأنها  اعتقد 
الأ�ستاذ  اإليه  اأ�سار  ما  يف 
اونوغي  »العربي  الفا�سل 

لقائه  يف   «
ل�سحفي  ا
الأخري كانت 
اأي�سا  تتعلق 
م�سار  بدعم 
ل�سحفيني  ا
ممار�سة  يف 
لعمل  ا
ل�سحفي  ا
حت�سني  و
فهم  و ظر
روؤى  وفر�س 

مع  التعاطي  يف  جديدة 
ال�سحفية  املوؤ�س�سات 
القانون  له  يخوله  �سمن 
و�سمن  �سلحيات  من 

�سيا�سية  قيادة  اأولويات 
جتاوز  اإىل  ت�سعى  جديدة 
مل�سار  اإ�ساءات  اإخفاقات 
موؤ�س�سات هامة من بينها 
اإذ  الإعلم  موؤ�س�سات 
ال�سحفيني  دعم  ي�سكل 
وحت�سن الإطار »ال�سو�سيو 
مهني » اأولوية هامة يجب 
عرب  عليها  ال�ستغال 
كافة امل�ستويات املتاحة 
وذالك باعتبار اأن حت�سني 
ال�سحفيني  عمل  ظروف 
والأجر املحرتم ي�سكل من 
هام  جمال  نظري  وجهة 
الإعلمية  حلماية املهنة 
للقوى  ا�ستهداف  اأي  من 
التي  اإعلمية  الغري 
عبثا  املجال  يف  عاثت 

اأن  كما  طويلة  ل�سنوات 
ن�ساط  وتنظيم  تاأطري 
الإعلمية  املوؤ�س�سات 
القانونية  الآليات  �سمن 

يف  والإ�رشاع  املعروفة 
جديدة  قوانني  اإخراج 
لقطاع الإعلم تتكيف مع 
امل�ستجد  العام  ال�سياق 
ال�سعبي  »احلراك  بعد 
اأي�سا  ي�سكل   « الراقي 
يجب  هامة  اأولوية 
�سمن  عليها  ال�ستغال 
التي  الإ�سلح  ور�سات 
اأنها  الت�سال  وزارة  توؤكد 
نوعية  بوترية  �ستكون 
يف  وا�سعة  وبا�ست�سارة 
واملهني  العلمي  الو�سط 
قطاع  يكون  اأن  يجب  اإذ 
مهنيا  قطاعا  ال�سحافة 
ينت�سب  الأوىل  بالدرجة 
اإليه املهنيون الذي ميكن 
قيا�س م�سارهم وكفائتهم 
�سمن  ون�ساطهم 
املنظمة  القوانني 
تطهري  يف  والنطلق 
ال�سحفي  القطاع 
والقوى  الدخلء  من 
يجب  اإعلمية  الغري 
يفعل  وهو  ي�ستمر  اأن 
ونحن  �سارمة  باأدوات 
يوؤ�س�س  توجها  ندعمه 
مع  حقيقة  لقطيعة 
املا�سي  ممار�سات 
يف  ونرى  املميعة 
دون  اجلديد  اخلطاب 
خطوة  ومبالغة  جماملة 
هامة لإ�سلح ما اأف�سدته 

القوى الغري اإعلمية.

ميديا

الإ�ضهار ا�ضتثمار يف �ضناعة �ضحفية ...
يبدو اأن الت�ضريحات الهامة التي اأدىل بها املدير العام للوكالة الوطنية للإ�ضهار الأ�ضتاذ  "العربي انوغي  "يف لقاء �ضحفي مع قناة  "احلياة  "حتمل 

يف طياتها العديد من املعطيات التي مل يكن الراأي العام على علم بها خا�ضة فيما تعلق ب�ضيا�ضة الإ�ضهار املوزع يف عهد النظام ال�ضابق وكيف مت 
ا�ضتغلل املال العام اأ�ضواأ ا�ضتغلل من ع�ضب وقوى غري اإعلمية وكان الرجل دون جماملة لأداء �ضريحا لأق�ضى درجة يف احلديث عن اإخفاقات 
املا�ضي وعن عهد جديد يجب اأن يكون فيها  "الإ�ضهار العمومي  " لل�ضحافة وال�ضحفيني وهذه ر�ضالة عميقة يف �ضياق هام يجب اإن ت�ضرتجع فيه  

"املمار�ضة الإعلمية  " كيانها الذي حا�ضرته ممار�ضات �ضعت لتمييع الأداء وا�ضتنزاف القطاع واأعتقد اأن املوؤ�ض�ضة الوطنية للإ�ضهار حتتاج وتبعا 
ملا اأ�ض�س له خطاب امل�ضوؤول الأول من اأفق رغم فداحة ما �ضاع من قيم واإمكانيات مالية  لدعم من قبل خمتلف الفاعلني يف القطاع  الذي كان 

ميكن اأن تتح�ضن فيه الظروف الجتماعية ومهنية لل�ضحفيني وترتفع فيه مردودية املوؤ�ض�ضات الإعلمية.

من  عدد  اجتاه  " لحظت 
املوؤ�ض�ضات الإعلمية اإىل تو�ضيع 

ن�ضاطها الإعلمي خارج ن�ضر 
اجلريدة الورقية بل اأ�ضبحت 

العديد من املوؤ�ض�ضات ال�ضحفية 
تنظيم مثل » منتديات اإعلمية 

» كما توؤطر عدد من املبادرات 
الهامة ذات طابع اجتماعي 

تنموي هادف "

التي  العميقة  " الر�ضالة 
اعتقد اأنها كانت هامة يف ما 

اأ�ضار اإليه الأ�ضتاذ الفا�ضل 
»العربي اونوغي » يف لقائه 

ال�ضحفي الأخري كانت تتعلق 
اأي�ضا بدعم م�ضار ال�ضحفيني 
يف ممار�ضة العمل ال�ضحفي 
وحت�ضني ظروفهم وفر�س 

روؤى جديدة يف التعاطي مع 
املوؤ�ض�ضات ال�ضحفية "
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 

autorisation d’exercice de 
l’activité de stockage et de 
distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019



بقلم عي�سى قراقع

الكني�ست  �سادق  اأن  و�سبق 
على   2018/5/3 بوم  الإ�رسائيلي 
ال�رسائب  اأموال  احتجاز  قانون 
الفل�سطينية حتت ادعاء انها ت�رسف 
كاإعانات لعائالت ال�رسى وال�سهداء 
ول  ب�ساعة  اأكرث  هي  واجلرحى 
اأنها  نف�سها،  احلرب  من  اأخالقية 
حيا،  الفل�سطيني  ال�سعب  ت�سلخ 
اآليات  �سوى  لي�ست  ت�رسيعات  فت�سع 
القانون.  غطاء  حتت  الب�رس  لطحن 
اأكرث  الإحتالل  �سلطات  قامت  لقد 
اأموال  باحتجاز  زالت  وما  مرة  من 
املقا�سة الفل�سطينية حتت حجة اأن 
جزء من هذه الأموال يذهب لإعالة 
غوائل الأ�رسى وال�سهداء واجلرحى، 
وقامت يف الفرتة الأخرية بال�ستيالء 
من  اأ�سريا   35 من  اأكرث  اأموال  على 
القد�س والداخل الفل�سطيني واإغالق 
حتت  منازلهم  ومداهمة  ح�ساباتهم 
هي  الأموال  هذه  اأن  الإدعاء  نف�س 
حملة  اإىل  اإ�سافة  لالإرهاب  دعم 
الدويل  امل�ستوى  على  دبلوما�سية 
الوطنية  ال�سلطة  على  للتحري�س 
على  لإجبارها  الفل�سطينية  والقيادة 
الإ�رسائيلية.  لل�رسوط  اخل�سوع 
والمريكي  ال�رسائيلي  الهدف 
البتزاز  هذا  خالل  من  والوروبي 
الفل�سطينية  ال�سلطة  على  وال�سغط 
هو  ما  بقدر  ماديا  لي�س  والبنوك 
و�سع كل الن�سال الوطني الفل�سطيني 
وان  واجلرمية،  الإرهاب  اإطار  يف 
املقاومة الفل�سطينية �سد الحتالل 
وال�سهداء  ال�رسى  ميثلها  والتي 
م�رسوعية  بال  اأ�سبحت  واجلرحى 
القانونية  اأ�س�سها  من  وجمردة 
الدولية  ال�رسعية  ومن  والإن�سانية، 

يخ�سع  �سعب  لأي  اأجازت  التي 
الحتالل  هذا  مبقاومة  لالحتالل 

من اأجل حريته وكرامته.

العدوان على عائالت الأ�سرى 
وال�سهداء واجلرحى

 ا�رسائيل ب�سنها العدوان على عائالت 
ال�رسى وال�سهداء واجلرحى تريد اأن 
ونظيفة  وطاهرة  وبريئة  نقية  تخرج 
وكوارثنا  واآلمنا  ونكباتنا  دمنا  من 
الحتالل  بها  ت�سبب  التي  امل�ستمرة 
يف  جنحت  ما  واإذا   ، ال�رسائيلي 
ال�رسائيلي  لل�سغط  ور�سخنا  ذلك 
املحكمة  اإىل  التوجه  فاإن  الأمريكي 
�سيكون  قبلنا  من  الدولية  اجلنائية 
نكون  اأن  بعد  لل�سخرية  مدعاة 
اأ�سكال  كل  اأن  وقبلنا  اعرتفنا  قد 
جرائم  هي  لالحتالل  مقاومتنا 
حتدث  اأن  تريد  ا�رسائيل  واإرهاب. 
الفل�سطيني  التاريخ  على  انقالب 
وكافة القرارات الدولية، فلي�س فقط 
ال�سخ�سية  ن�سف  هو  اإليه  ت�سعى  ما 
فل�سطني  لدولة  القانونية  واملكانة 
اعرتاف  بعد  و�سهدائها  واأ�رساها 
الدول  من  والعديد  املتحدة  الأمم 
التن�سل  واإمنا   ، الفل�سطينية  بالدولة 
وبغطاء قانوين ودويل عن م�سوؤولياتها 
الإن�سانية والقانونية ب�سبب احتاللها 
ال�سم  �سيا�سة  وا�ستكمال  لفل�سطني 
الفل�سطينية  لالأرا�سي  وال�ستيطان 
واإزاحة ل�سعب الفل�سطيني من الوجود 
ال�سيا�سي. لقد بداأ التدخل بالدعوات 
ال�رسائيلية لتفكيك الونروا و�سطب 
ق�سية الالجئني، وو�سل التدخل اإىل 
املناهج الدرا�سية الفل�سطينية، واىل 
والقر�سنة  وال�رسقة  النهب  �سيا�سة 
حياة  يف  �سيء  لكل  املك�سوفة 

الفل�سطينيني، �رسقة املياه واحلركة 
والأر�س  الراأي  وحرية  والهواء 
ال�رسى  اأموال  و�رسقة  والأ�سجار، 
ال�رسائيلية،  الع�سكرية  املحاكم  يف 
وجباية املاليني بالغرامات و�سيا�سة 
التعوي�سات ، فقد اأ�سبح ال�سحية يف 
الزمن ال�سهيوين يدفع تعوي�سا للقاتل 
القيادة  موقف  على  بناءا  واجلالد. 
الت�سدي  اأول:  يجب  الفل�سطينية 
ال�رسائيلي  للعدوان  وبقوة  ب�رسعة 
لالأ�رسى  القانوين  املركز  على 
وال�سهداء واجلرحى وملقاومة وكفاح 
فالإجراءات  الفل�سطيني،  ال�سعب 
لتفاق  ا�سا�سا  خمالفة  ال�رسائيلية 
اخلدمات  كافة  اأحال  الذي  اأو�سلو 
ال�سلطة  اإىل  والجتماعية  الإن�سانية 
الحتالل  ترك  اأن  بعد  الفل�سطينية 
بيت  كل  يف  جمة  وفجائع  م�سائب 
 1994 عام  فال�سلطة   ، فل�سطيني 
وماأ�ساويا  مدمرا  جمتمعا  ا�ستلمت 

وكارثيا.

الإرهاب اليهودي املنظم

ثانيا: اأن نربز احلقائق حول الإرهاب 
اليهودي املنظم واملدعوم من دولة 
الحتالل ر�سميا، وما تقوم به حكومة 
واجتماعي  مايل  دعم  من  ا�رسائيل 
اليهود  والإرهابيني  للقتلة  وقانوين 
 ، عائالتهم  واإعانة  عنهم  والدفاع 
اإ�سافة اإىل متويل منظمات الإرهاب 
القتل  ترتكب  التي  ال�ستيطانية 
�سعبنا  اأبناء  بحق  واخلطف  واحلرق 

الفل�سطيني.
الر�سمي  اخلطاب  نربز  ان  ثالثا: 
القتلة  عن  يدافع  الذي  ال�رسائيلي 
اعدموا  الذين  و  اليهود  والإرهابيني 
من  الع�رسات  وا�رسار  �سبق  عن 
ووقوف  وفتياتنا،  و�سبابنا  اأطفالنا 
عن  للدفاع  ال�رسائيلية  احلكومة 
الع�سكرية  املحاكم  يف  القتلة 
اأن  رابعا:  عنهم.  العفو  واإ�سدار 

الدولية  العدل  حمكمة  اإىل  نتوجه 
املركز  حول  فتوى  ل�ست�سدار 
وفق  واملعتقلني  لالأ�رسى  القانوين 
الدويل  والقانون  الدويل  القانون 
ال�سفة  لتح�سني  وذلك  الإن�ساين، 
وفق  كمحميني  لالأ�رسى  القانونية 
والرابعة  الثالثة  جنيف  اتفاقيات 
القانوين  الو�سع  على  والتاأكيد   ،
كاأرا�سي  الفل�سطينية  لالأرا�سي 
الراأي القانوين من  حمتلة، وما لهذا 
قيمة �سيا�سية متكننا من الدفاع عن 
املركز  وتعزيز  وحمايتهم  ال�رسى 
خام�سا:  فل�سطني.  لدولة  ال�سيا�سي 
ان�سمام  بعد  مبوقفنا  نت�سلح  اأن 
الدويل  العهد  اإىل  كدولة  فل�سطني 
القت�سادية  باحلقوق  اخلا�س 
والجتماعية والثقافية والتي اأعطتنا 
الجتماعية  والرعاية  بالعناية  احلق 
�سوؤون  تدير  ك�سلطة  �سعبنا  لأبناء 
احلياة يف فل�سطني اجتماعيا وثقافيا 
ونقابيا وتعليميا واقت�ساديا وحتملها 
اأن  �ساد�سا:  ذلك.  امل�سوؤوليات حول 
حتقيقات  فتح  ت�رسيع  على  نعمل 
بعد  الدولية  اجلنائية  املحكمة  يف 
احلرب  جرائم  ق�سايا  لها  الإحالة 
وجرائم �سد الإن�سانية التي ترتكبها 
كالتعذيب  حمتلة  ك�سلطة  ا�رسائيل 
والنقل الق�رسي لالأ�رسى اإىل �سجون 
غري  واملحاكمات  ا�رسائيل  داخل 
وغريها  املالية  والقر�سنة  العادلة 
من املخالفات اجل�سيمة التي ترتقي 

اإىل م�ستوى جرائم احلرب.

تعوي�سات عن الأ�سرار

عن  بتعوي�سات  نطالب  اأن  �سابعا: 
الأ�رسار التي اأ�سابت �سعبنا على يد 
الحتالل ال�رسائيلي وما نتج عن هذا 

الحتالل من خ�سائر مادية وب�رسية، 
يف  الواردة  اللتزامات  وفق  وذلك 
والربوتوكولت  جنيف  اتفاقيات 
امللحقة بها اأو وفق ميثاق روما، وهو 
حق م�رسوع يف اإطار الق�ساء الدويل. 
على  املت�رسرة  العائالت  رعاية  اإن 
يد الحتالل كفلها القانون الأ�سا�سي 
الفل�سطيني وهو مبثابة د�ستور دولة 
تن�س  والتي   22 املادة  يف  فل�سطني 
خدمات  القانون  ينظم  اأن  على 
وال�سحي  الجتماعي  التاأمني 
 ، وال�سيخوخة  العجز  ومعا�سات 
ال�سهداء  ا�رس  رعاية  اأن  اإىل  اإ�سافة 
والأ�رسى ورعاية اجلرحى واملعاقني 
واجب ينظم القانون اإحكامه وتكفل 
ال�سلطة الوطنية لهم خدمات التعليم 
والتاأمني ال�سحي والجتماعي. وبناء 
الفل�سطيني  الأ�سا�سي  القانون  على 
ال�رسى  �سوؤون  وزارة  اأن�سئت 
هيئة  اإىل  حولت  والتي  واملحررين 
واأقر  واملحررين،  ال�رسى  �سوؤون 
ال�سجون  يف  ال�رسى  دعم  قانون 
 ،2004 ل�سنة   14 رقم  ال�رسائيلية 
وقرار بقانون رقم 1 ل�سنة 2013 ب�ساأن 
واملحررين  ال�رسى  قانون  تعديل 
واأقرت خم�سة   ،2004 ل�سنة   19 رقم 
مما  القانون،  لهذا  تنفيذية  لوائح 
من  جزء  ال�رسى  رعاية  جعل 
والد�ستورية  القانونية  املنظومة 

للنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني.
دولة  يواجه  الفل�سطيني  ال�سعب 
حذرهم  اأن  �سبق  واأوغاد  ع�سابات 
عندما  دروي�ش  حممود  �ساعرنا 

قال:
اأنا ل اأ�سطو على احد

حلم  اآكل  ماجعت  اإذا  ولكني 
مغت�سبي

حذار حذار من جوعي ومن غ�سبي
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يبدو اأن "ا�سرائيل" بعد اأن ا�ستكملت م�سروعها الكولونيايل ال�ستيطاين العن�سري بداأت ترتب تفا�سيل التفا�سيل يف حياة ال�سعب الفل�سطيني على 
طريق دراما التدمري للهوية الوطنية الفل�سطينية ومل�سروع التحرر الفل�سطيني. التهديد ال�سهيوين الأخري لقطاع البنوك العاملة يف فل�سطني 

بالعتقال واملالحقة ب�سبب فتحها ح�سابات لالأ�سرى وال�سهداء واجلرحى وتهديد البنوك باأنها �ستواجه دعاوى ق�سائية اإذا ا�ستمرت يف �سرف رواتب 
الأ�سرى اأو ذويهم، جاء ذلك بعد اأن ف�سلت �سلطات الإحتالل على مدار كل ال�سنوات ال�سابقة يف �سغوطاتها امل�ستمرة على القيادة الفل�سطينية 

للتخلي عن الأ�سرى وال�سهداء واجلرحى حتت حجة دعم الإرهاب وتاأكيد الرئي�ش اأبو مازن اأكرث من مرة اأن الأ�سرى وال�سهداء واجلرحى اأغلى 
ما منلك واأن اأي مبلغ يتوفر لدينا �سيكون خم�س�سا لهم حتى يفهم اجلميع اأن ال�سهداء والأ�سرى واجلرحى هم اأعظم واأ�سرف ما لدى �سعبنا راف�سا 

الرئي�ش �سيا�سة البتزاز والقر�سنة الإ�سرائيلية.

الهجمة الإ�سرائيلية على ح�سابات الأ�سرى يف 
البنوك عدوان �سافر

الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  اأفادت 
واملحررين، اأن ما ت�سمى باملحكمة 
العليا ال�رسائيلية رف�ست اللتما�سات 
القانوين  الطاقم  قبل  من  املقدمة 

بالهيئة �سد اأوامر العتقال الإداري 
�سامي  الأ�سريين  بحق  ال�سادرة 
جنازرة وثائر قطي�س. ولفتت الهيئة، 
�سعبان  حممد  �سامي  الأ�سري  اأن 

الفوار  من خميم  )47عاماً(،  جنازرة 
جنوب اخلليل، كانت قوات الحتالل 
بتاريخ  اعتقاله  اأعادت  ال�رسائيلية 
منزله،  اقتحام  بعد   ،2019/9/16

اإداري  اعتقال  قرار  بحقه  و�سدر 
ملدة اأربعة اأ�سهر، وحني قاربت على 
النتهاء جدد له الحتالل ملرة ثانية 
اعتقاله الإداري لأربعة �سهور اأخرى. 

وقالت اأن الأ�سري ثائر قطي�س من بلدة 
عتيل ق�ساء طولكرم، كان قد اعتقل 
بعد  منزله  من   2019/7/16 بتاريخ 
وقامت  الحتالل  قوات  داهمته  اأن 

بحقه  واأ�سدرت  بتحطيم حمتوياته، 
اأ�سهر  قرار بالعتقال الإداري ل�ستة 
لأربعة  بتجديده  قامت  ذلك  وبعد 

اأ�سهر اأخرى.

هيئة الأ�سرى: " العليا ال�سرائيلية" 

ترف�ش اللتما�سات املقدمة �سد العتقال الإداري للأ�سريين جنازرة وقطي�ش
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اأ�سرى فل�سطينيون حرمهم االحتالل 
من احت�سان فلذات اأكبادهم

كتب ن�ضاأت الوحيدي الناطق با�ضم مفو�ضية ال�ضهداء والأ�ضرى واجلرحى بالهيئة القيادية العليا حلركة 
فتح يف قطاع غزة وممثل حركة فتح يف جلنة الأ�ضرى للقوى الوطنية والإ�ضالمية اأن هناك مناذج 
وق�ض�ص اإن�ضانية كثرية حتت�ضنها خا�ضرة وثنايا احلركة الوطنية الفل�ضطينية الأ�ضرية ومن بينها 

ق�ض�ص الأ�ضرى الذين حرمهم الحتالل الإ�ضرائيلي من احت�ضان اأطفالهم وهم اأحياء وحرمهم من اإلقاء 
نظرة الوداع الأخرية عليهم وهم اأموات .

ف.ط

الأ�سري املحرر  اأن  الوحيدي  واأفاد 
من  النجار  خليل  اهلل  عبد  �سعيد 
قطاع  بجنوب  رفح  مدينة  مواليد 
غزة يف 1 / 8 / 1975 قد فقد اأثناء 
مدة اعتقاله جنله ) عبد اهلل – 14 
الثالثاء املوافق  يوم  ( م�ساء  عاما 
�سري  حادث  يف   2017  /  2  /  14
جنوب  يف  رفح  مبدينة  موؤ�سف 
الحتالل  قوات  وكانت  غزة  قطاع 
عر�ض  يف  اعتقلته  قد  الإ�رسائيلي 
بتاريخ 30 / 11 / 2005  بحر غزة 
عليه  وحكمت  بال�سيد  عمله  اأثناء 
الإ�رسائيلية  العن�رسية  املحاكم 
بال�سجن 13 عاما وقد حترر يف 29 
اأن الأ�سري  / 11 / 2018 . واأو�سح 
دبلوم  على  حا�سل  النجار  �سعيد 
اأبناء  ثالثة  وله  معمارية  هند�سة 
اهلل  وعبد   – عال   – عبيدة   : وهم 
اأكربهم  وكان  احلياة  فارق  الذي 
الإ�رسائيلي  الحتالل  حرمه  وقد 
 . اعتقاله  اأثناء  اأبيه  زيارة  من 
الناطق  الوحيدي  ن�ساأت  واأكد 
والأ�رسى  ال�سهداء  مفو�سية  با�سم 
العليا  القيادية  بالهيئة  واجلرحى 
وممثل  غزة  قطاع  يف  فتح  حلركة 
حركة فتح يف جلنة الأ�رسى للقوى 
الأ�سري  اأن  والإ�سالمية   الوطنية 
وبلدته  ال�سكني  الزين  ر�ساد  اأحمد 
جنله  فقد  قد  كان  غزة  الأ�سلية 
الوحيد طارق يف �سباح يوم الثنني 
املوافق 24 / 6 / 2013 يف حادث 
�سري موؤ�سف وهو  من مواليد غزة 
يف 3 / 7 / 2001 . وذكر الوحيدي 
اأن الأ�سري اأحمد ال�سكني املعتقل يف 
�سجن رميون يق�سي حكما بال�سجن 
ملدة 27 عاما وكان قد اعتقل على 
يف  الإ�رسائيلي  الحتالل  قوات  يد 
حاجز اأبو هويل بو�سط قطاع غزة 
الأمن  قوات  يف  لعمله  ذهابه  اأثناء 
اأحمد  ال�سهيد  القائد  مع  الوطني 
مفرج اأبو حميد يف 9 / 12 / 2002 
. وا�ستطرد اأن اهلل عز وجل قد رزق 
الزين  ر�ساد  اأحمد  البطل  الأ�سري 
وفاة جنله  بعد عامني من  ال�سكني 
املهربة  النطف  طارق بطفلني من 
اأ�سماهما  وقد   2015 / 7 يف 17 / 
ن�ساأت  وقال   . و�سوار  معتز 
مفو�سية  با�سم  الناطق  الوحيدي 
واجلرحى  والأ�رسى  ال�سهداء 

فتح  حلركة  العليا  القيادية  بالهيئة 
فتح  حركة  وممثل  غزة  قطاع  يف 
الوطنية  للقوى  الأ�رسى  جلنة  يف 
اأن الأ�سري يو�سف عبد  والإ�سالمية 
الرحيم عبد املح�سن ال�سكايف الذي 
موؤبدات   4 بال�سجن  حكما  يق�سي 
الإ�رسائيلي  الحتالل  �سجون  يف 
فقد كرميته الطفلة الربيئة عبري يف 
م�ساء يوم اخلمي�ض املوافق 21 / 4 
/ 2011 اإثر اإ�سابتها ب�سدمة نف�سية 
يف  اأ�سبوع  ملدة  اأرقدتها  وع�سبية 
مدينة  بو�سط  عالية  م�ست�سفى 
وقوانني  جرائم  ب�سبب  اخلليل 
العن�رسية  الإ�رسائيلي  الحتالل 
من  الأطفال  وحرمان  منع  يف 
لتفارق الطفلة عبري احلياة  الزيارة 
حتت�سن  للحظة  ترحل  وعيونها 
واأ�سار   . يديه  تلم�ض  اأو  اأبيها  فيها 
الرحيم  يو�سف عبد  الأ�سري  اأن  اإىل 
ا�سكايف من مواليد 9 / 10 / 1972 
وبلدته الأ�سلية اخلليل وكانت قوات 
الحتالل الإ�رسائيلي اعتقلته يف 15 
/ 2 / 2003 مبيناً اأن ابنته ال�سهيدة 
باإذن اهلل عبري كانت من مواليد 16 
اأن  الوحيدي  وبني   .  2001  /  3  /
لالأ�سري يو�سف عبد الرحيم ا�سكايف 
�سقيق يق�سي حكما بال�سجن املوؤبد 
مواليد   - اأعزب   – عالء   ( هو 
اخلليل يف 1 / 2 / 1983 - معتقل 
يف �سجن نفحة ال�سحراوي ( وكانت 
قوات الحتالل الإ�رسائيلي اعتقلته 
كان  حني  يف   2003  /  2  /  30 يف 
املح�سن  عبد  الرحيم  عبد  احلاج 
 – البطلني  ال�سكايف والد الأ�سريين 
يرتاأ�ض   -  1945 العام  مواليد  من 
حمافظة  يف  الأ�رسى  اأهايل  جلنة 
يوم  يف  احلياة  فارق  وقد  اخلليل 

 2017  /  1  /  28 املوافق  اجلمعة 
ور�سا�سة  اإ�سابة  من  يعاين  وهو 
بها  اأ�سيب  كانت م�ستقرة يف بطنه 
على يد قوات الحتالل الإ�رسائيلي 
يف العام 1969 مبنطقة عقبة تفوح 
ال�سكايف  عائلة  وبح�سب   . باخلليل 
املنا�سلة فهناك لالأ�سريين يو�سف 
عبد  اأحمد  هو  �سقيق  ابن  وعالء 
ال�سكايف  الرحيم  عبد  املح�سن 
 /  3 يف  �سهيدا  نحبه  ق�سى  الذي 
باخلليل  عي�سا  مبنطقة   2007  /  7
�سهيونية  بقذيفة  اأ�سيب  اأن  بعد 
ر�سا�سة   30 من  وباأكرث  حاقدة 
ج�سده  على  ليطلقوا  �سهيونية 
منه  وتاأكل  تنه�ض  كالبهم  الطاهر 
. وا�ستذكر ن�ساأت الوحيدي الناطق 
والأ�رسى  ال�سهداء  مفو�سية  با�سم 
العليا  القيادية  بالهيئة  واجلرحى 
وممثل  غزة  قطاع  يف  فتح  حلركة 
للقوى  الأ�رسى  حركة فتح يف جلنة 
الوطنية والإ�سالمية الأ�سري القيادي 
يف اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني 
لري�سم  ال�سافعي  عيد  عليان  رائد 
الأ�سري  بفقدان  اآخر حزينا  م�سهدا 
رائد عليان عيد ال�سافعي لكرميتيه 
ال�سافعي  الأ�سري  وكان  ورانيا  دنيا 
يد قوات الحتالل  اعتقل على  قد 
الإ�رسائيلي يف 28 / 7 / 2003 بعد 
اأكرث  ا�ستمرت  �ساخنة  مطاردات 
املربح  ال�رسب  حيث  عامني  من 
والتحقيق والعزل يف �سجن هدارمي 
املعاناة  ف�سول  لتبداأ  الإ�رسائيلي 
وظلمة ال�سجن والزنزانة واحلرمان 
من اأب�سط احلقوق الإن�سانية لتعاين 
املالحقات  من  وعائلته  اأ�رسته 
والتهديدات  وال�ستدعاءات 
عليهم  اخلناق  وت�سديد  والنتقام 

الأ�سري  باأن  الوحيدي  واأ�سهب   .
القيادي يف اجلبهة ال�سعبية لتحرير 
�سكان  من  ال�سافعي  رائد  فل�سطني 
حكما  ويق�سي  طولكرم  مدينة 
الكربى  كرميته  املوؤبد  بال�سجن 
 6 العمر  من  تبلغ  كانت  التي  دينا 
موؤ�سف  مروري  حادث  يف  �سنوات 
وفقد  طولكرم  مدينة  �سكان  من   -
كرميته الأخرى رانيا يف حادث �سري 
بعد ثالثة �سهور من وفاة �سقيقتها 
وكان الأب الأ�سري مل ي�ستوعب بعد 
كرميته  بفقدان  الأوىل  �سدمته 
الحتالل  له  ي�سمح  ومل  الكربى 
ووداعهما  باحت�سانهما  الإ�رسائيلي 
وهما  زيارتهما  من  حمروما  وكان 
على قيد احلياة . وي�ستمر امل�سهد 
يف  املفتوح  الفل�سطيني  واجلرح 
رائد  القائد  الأ�سري  ليفقد  النزيف 
عيد  عليان  احلاج  والده  ال�سافعي 
رئي�ض   ) الرائد  اأبو   ( ال�سافعي 
املركزية مبحافظة  الإ�سالح  جلنة 
املوافق  الثالثاء  م�ساء  طولكرم يف 
ن�ساأت  واأعرب   .  2019 جويلية   2
مفو�سية  با�سم  الناطق  الوحيدي 
واجلرحى  والأ�رسى  ال�سهداء 
فتح  حلركة  العليا  القيادية  بالهيئة 
فتح  حركة  وممثل  غزة  قطاع  يف 
الوطنية  للقوى  الأ�رسى  جلنة  يف 
والإ�سالمية عن حزن �سديد معتربا 
�سور املعاناة واملاأ�ساة التي يعي�سها 
�سجون  يف  الفل�سطينيني  الأ�رسى 
الحتالل الإ�رسائيلي ل تتجزاأ حيث 
النزيف الذي ل يتوقف والدموع التي 
تعجز الكلمات والعبارات والوقفات 
اأو  و�سفها  عن  ال�سعارات  وكل 
تطلعات  يلبي  مبا  لها  النت�سار 
والعودة  الأ�رسى يف احلرية  الأحبة 
حتى  اأو  واأحياء  اأحرارا  ذويهم  اإىل 
الذين  اأحبتهم  ووداع  احت�سان  يف 
 . واأمل  ب�سمت  احلياة  عن  يرحلون 
ودعا الوحيدي املوؤ�س�سات العاملة 
والنا�سطني  الأ�رسى  �سوؤون  يف 
واملخت�سني والباحثني وال�سحفيني 
العمل  تو�سيع  اإىل  والإعالميني 
مبا  ميديا  وال�سو�سيال  اللكرتوين 
الأ�رسى  و�سوؤون  ق�سايا  يخدم 
وف�سح اجلرائم والقوانني العن�رسية 
حقوق  ت�ستهدف  التي  الإ�رسائيلية 
وخم�س�ساتهم  وحياتهم  الأ�رسى 
القانونية وال�رسعية خا�سة يف ظل 

انت�سار وباء كورونا القاتل .

نحن موؤ�ض�ضات الأ�ضرى نوؤكد 
على ما يلي:

الحتالل  �سلطات  داأبت  اأول: 
ق�سية  ا�ستخدام  على  الإ�رسائيلي 
وال�سهداء،  الأ�رسى  اأ�رس  رعاية 
املا�سية  ال�سنوات  مدار  على 
ال�سعب  على  �سلطتها  لفر�ض  كاأداة 
حملة  و�سنت  وقيادته،  الفل�سطيني 
كبرية  اإمكانيات  و�سخرت  دولية، 
وا�ستجالب  العامل  ت�سليل  �سبيل  يف 
الفل�سطيني  ال�سعب  على  ال�سغط 
عن  الرتاجع  اأجل  من  وقيادته، 
هذه  برعاية  بال�ستمرار  قرارها 

الأ�رس املنا�سلة.
ذلك  عرب  الحتالل  �سعى  ثانياً: 
لتحقيق هدفني ا�سرتاتيجيني اأولهما: 
الفل�سطيني  والكفاح  الن�سال  و�سم 
اإثبات  حماولة  وثانيهما:  بالإرهاب، 
على  القائمة  الوحيدة  ال�سيادة  اأن 
�سيادة  هي  الفل�سطينية  الأر�ض 
ف�سلت  وحني  ولذلك  الحتالل، 
ال�سغط  ا�ستجالب  يف  اإ�رسائيل 
الدويل على م.ت.ف وال�سلطة جلاأت 
لالعتماد على نف�سها فقط، عرب �سن 
ت�رسيع عن�رسي فا�سي يف الكني�ست 
 ،2019 فرباير  �سباط/  �سهر  يف 
املبلغ  ح�سيلة  مب�سادرة  ويق�سي 
الأ�رسى  لأ�رس  كرعاية  يُدفع  الذي 
اأمراً ع�سكرياً وقع  وال�سهداء، وتبعه 
من   2020 فرباير  �سباط/  �سهر  يف 
قبل احلاكم الع�سكري لل�سفة الغربية 
ويق�سي مبالحقة كل من يتعاون يف 
اإي�سال هذه املبالغ لأ�رس املنا�سلني 
مبا يف ذلك البنوك الفل�سطينية، واأن 
املخالف �سيتعر�ض لعقوبة ت�سل اإىل 
الأمر  اإن  ثالثاً:  �سبع �سنوات �سجن. 
جديدة  حرباً  اإل  هو  ما  الع�سكري 
ت�سنها �سلطة الحتالل على ال�سعب 
املزيد  لفر�ض  وقيادته  الفل�سطيني 
اإ�رسائيل  يهم  ل  اإذ  ال�سيطرة،  من 
يهمها  واإمنا  موازنتنا  ننفق  كيف 
احلاكم  واأنها  �سيادتها،  توؤكد  اأن 
بهذا  وهي  الغربية،  لل�سفة  الفعلي 
املبا�رس  احتاللها  تعيد  اإمنا  القرار 
الع�سكري  احلاكم  �سلطة  وتفر�ض 
واملوؤ�س�سات،  املواطنني  على 
اأن  اإذ  اخلطورة  مكمن  هو  وهذا 
امل�ستهدف لي�ض الأ�رسى وعائالتهم 
واإمنا املنظومة الوطنية واحلكومية 
فل�سطني،  يف  والقانونية  والإدارية 
اأخرى  خطوة  ت�سبق  خطوة  وهي 
كبرية  اأجزاء  ب�سم  تق�سي  لحقة 
الحتالل  لدولة  الغربية  ال�سفة  من 
الأمر الذي يعني اإنهاًء فعلياً وعملياً 
بني  املربمة  التفاقات  لكافة 
م.ت.ف ودولة الحتالل. وبناًء على 

التطورات  هذه  �سوء  ويف  تقدم  ما 
اخلطرية، فقد اجتمعت املوؤ�س�سات 
العاملة  والأهلية  الر�سمية  والهيئات 
مع الأ�رسى وناق�ست مو�سوع الأمر 
عن  ال�سادر  اجلديد  الع�سكري 
 – الغربية  لل�سفة  الع�سكري  احلاكم 
يف  العاملة  البنوك  بع�ض  و�سلوك 

فل�سطني وتوافقت على مايلي:
الفل�سطينية  النقد  ب�سلطة  نهيب   .1
للبنوك  تعليمات  باإ�سدار  واحلكومة 
بعدم اإغالق ح�سابات اأ�رس الأ�رسى 
هذه  اأن  اإن  كانت  ذريعة  اأي  حتت 
البنوك تعمل وفقا لقانون امل�سارف 
الفل�سطيني، ولي�ض ا�ستنادا لقرارات 
احلاكم الع�سكري الإ�رسائيلي ويجب 
يف  �رسيكة  اأنها  البنوك  تعلم  اأن 
املغنم واملغرم ولي�ض املغنم فقط.

هي  الق�سية  هذه  لكون  نظراً   .2
اإ�سرتاتيجية  و�سيا�سية  وطنية 
تدعو  املوؤ�س�سات  فاإن  باإمتياز 
اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف وال�سلطة 
لتخاذ  الف�سائل،  وكافة  الوطنية 
اأن  حقيقة،  اإىل  ت�ستند  قرارات 
الحتالل قو�ض من الناحية العملية 
احتالل  ويعيد  التفاقيات،  كافة 
مبا�رساً  احتاللً  الغربية  ال�سفة 
والعمل  ال�ستعداد  ي�ستدعي  وهذا 
اجلدي ملواجهة اإجراءات الحتالل 

مب�سامني عملية واإجرائية.
�سجون  يف  الأ�رسى  دعوة   .3
املحررين  والأ�رسى  الحتالل، 
العمل  النخراط يف  اإىل  وعائالتهم 

ال�سعبي املقاوم لهذه الإجراءات.
4. كما وناق�ست الهيئات واملوؤ�س�سات 
والإجراءات  الأفكار  من  جمموعة 
لحقاً  عنها  الإعالن  �سيتم  التي 
وبالتن�سيق مع كافة القوى املنا�سلة 
اإجراءات  ملواجهة  فل�سطني  يف 
اجتاه  الظاملة  وقراراته  الحتالل 

�سعبنا العظيم وم�ستقبله.
•       هيئة الأ�رسى واملحررين

•       نادي الأ�سري
�سوؤون  العليا ملتابعة  الهيئة         •

الأ�رسى
•       موؤ�س�سة ال�سمري
•       موؤ�س�سة حريات

•       موؤ�س�سة احلق

بيان هام
موقف موؤ�س�سات االأ�سرى 

ب�ساأن قرار االحتالل مالحقة 
خم�س�سات عائالت االأ�سرى



ي�ؤثر انتفاخ املعدة على معظم 
النا�س يف مرحلة ما من حياتهم، 
ال�شع�ر  جتنب  ميكنك  ولكن 
نبات  خف�س  مبجرد  باالنتفاخ 

معني يف النظام الغذائي.
�شع�را  املعدة  انتفاخ  وي�شبب 
واأملا  عام،  ب�شكل  مريح  غري 
قد يك�ن ناجتا عن تناول بع�س 
االأطعمة الغازية، اأو عن طريق 
كبرية  ب�رسعة  الطعام  تناول 
من  ولكن،  الالزم  من  اأكرث  اأو 
اأف�شل الطرق واأ�شهلها للحد من 
خطر االنتفاخ ه� جتنب تناول 
على  يحت�ي  اأنه  حيث  الث�م، 
با�شم  يُعرف  االألياف،  من  ن�ع 
اإىل  ي�ؤدي  اأن  ميكن  الفركتانز، 

االإ�شابة بهذه احلالة املزعجة، 
 Medical News وفقا مل�قع
ال�شعب  من  ويك�ن   Today
االأمعاء،  يف  الفركتانز  ك�رس 
يف  ويتخمر  ميكث  ذلك  وبعد 

املعدة.
من  �شغرية  كمية  تناول  وحتى 
انتفاخا  ت�شبب  اأن  ميكن  الث�م 
اأي�شا  الفركتانز  وي�جد  م�ؤملا. 
والهلي�ن  والكراث  الب�شل  يف 
من  اأخرى  وجمم�عة  والقمح 
وقال  للغاز  املنتجة  االأطعمة 
يف  »حتى  الطبي:  امل�قع 
اأن  ميكن  ال�شغرية،  الكميات 
االنتفاخ  والث�م  الب�شل  ي�شبب 
اجلهاز  يف  اأخرى  وم�شكالت 

اله�شمي«.
بع�س  يعاين  »قد  واأ�شاف: 
جتاه  ح�شا�شية  من  االأ�شخا�س 
من  يزيد  ما  الب�شل،  اأو  الث�م 
والتج�ش�ؤ  االنتفاخ  احتمالية 

تناولها«واأ�شار  بعد  والغازات 
اإىل اأنه اإذا كنت ت�شتخدم الث�م 
اأو الب�شل غالبا يف الطهي، فمن 
االأف�شل ا�شتبدالهما بالكراث اأو 

الكرف�س.
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ال�صيام ومر�صى القلب
ي�شتفيد مر�شى القلب من ال�شيام الأن امتناع ال�شائم عن الطعام 
ما يقارب 14 �شاعة ي�ميا يعمل على خف�س املجه�د الذي يق�م 
به القلب يف �شخ الدم اإىل املعدة كما تقل ن�شبة الده�ن يف الدم 
فيتح�شن عمل القلب. ولكن يجب احلر�س على عدم تناول كميات 

كبرية من الطعام عند االإفطار حتى ال يتم اإجهاد القلب.
وارتفاع   وال�شمامات  التاجية  ال�رسايني  مر�شى  فاإن  عام  ب�شكل 
ال�شيام  م�شاعفات ميكنهم  اأية  من  يعان�ن  ال  الذين  الدم  �شغط 
بعد  وجباتهم  تك�ن  اأن  وين�شح  املخت�س  الطبيب  ا�شت�شارة  بعد 
ال  حتى  متفرقة  وجبتني  من  اأكرث  على  وم�زعة  خفيفة  االإفطار 
االأغذية  عن  االبتعاد  يجب  كما  القلب.  ويجهد  املعدة  متتلئ 

املاحلة والغنية بالده�ن امل�شبعة والك�لي�شرتول.
املر�شى امل�شاب�ن بالذبحة ال�شدرية ي�شتطيع�ن ال�شيام اإذا كانت 
حالتهم م�شتقرة بتناول العالج حيث ت�جد اأدوية ميكن تناولها مرة 

واحدة اأو مرتني يف الي�م.

اإنتفاخات البطن يف رم�صان
يعطي  ال�شيام  فرتة  وال�رسب  االأكل  عن  ال�شائم  امتناع  الأن 
فر�شة لع�شالت واأغ�شية اجلهاز اله�شمي باأن تتق�ى ويزيد 
عملها وحي�يتها. ويجب على املر�شى االبتعاد عن االأطعمة 
تناول  عند  واملخلالت  والبهارات  واحلل�يات  الد�شمة 

الطعام.

 اال�صطرابات املزمنة 
للأمعاء و ال�صوم

لالأمعاء  املزمنة  اال�شطرابات  عالج  يف  ال�شيام  يفيد  كما 
وامل�شح�بة بتخمر امل�اد الن�ش�ية والربوتينية حيث يح�شل 
اجلهاز اله�شمي على الراحة خالل فرتة ال�شيام وهذا يعطي 

االأمعاء فر�شة للتخل�س من الف�شالت املرتاكمة فيها.

القرحة و ال�صوم
لهم  بالن�شبة  منا�شب  غري  ال�شيام  احلادة:  القرحة  مر�شى 
اأال يرتك�ا املعدة فارغة لفرتة ط�يلة فالقرحة  الأنهم يجب 
تزداد �شدة بزيادة حم��شة املعدة لذلك ين�شح بتناول من 4 
– 6 وجبات �شغرية ي�ميا من اأجل تعديل حم��شة املعدة.

مر�شى القرحة الغري حادة:  فيمكنهم ال�شيام بحر�س على 
حتديد  املمكن  ومن  �شاعة   12 كل  االأدوية  تناول  يتم  اأن 

امل�اعيد دون حدوث ت�شارب مع ال�شيام.

الريا�صة يف رم�صان
ال�شنة،  اأيام  باقي  عن  ميزات خمتلفة متيزه  الكرمي  لل�شهر 
االأغذية  املختلفة،  االأن�شطة  احلياة،  وترية  حيث  من  �ش�اء 

املتن�عة والكمية الكبرية يف نف�س ال�جبة.
وال �شك اأن العالقات العائلية واالجتماعية املميزة يف �شهر 
ح�ل  امل�شائية  واجلل�شات  ال�شهرات  تكرث  حيث  رم�شان، 
م�ائد الطعام، ت�ؤثر على اأ�شل�ب احلياة العادي وخا�شة على 
فكثري  منتظم.  ب�شكل  الريا�شة  الذين ميار�ش�ن  اال�شخا�س 

من االأ�شخا�س ميتنع�ن عن ممار�شة الريا�شة يف رم�شان.
ال �شك اأن ملمار�شة الريا�شة خالل ال�ش�م املت�ا�شل خط�رة 
معينة، الأنه عند ال�ش�م ين�شاأ نق�س يف الطاقة وال�ش�ائل يف 
اجل�شم، مما ي�ؤدي اإىل اجلفاف يدخل اجل�شم اإىل �شغط قد 
من  بناوؤها  يتم  التي  اجل�شم  خاليا  وتلف  انهيار  اإىل  ي�ؤدي 

خالل الريا�شة.
خالل ال�ش�م ملدة 8 – 10 �شاعات، تقل كمية اجلل�ك�جني 
يف الكبد وتقل كميته يف الع�شل بنح� 50%، دون اأية عالقة 
بالن�شاط اجل�شماين. هذا االنخفا�س يف كمية اجلل�ك�جني 

ي�ؤدي اإىل حت�ل احل�ام�س االأمينية اإىل �شكر. 
وبعد  فارغة  معدة  على  رم�شان  يف  الريا�شة  ممار�شة  اأما 
�ش�م 8 -10 �شاعات فهي تزيد من ا�شتهالك الدهن كم�شدر 
للطاقة، لكن هنالك تاأثري اأي�شا على الربوتني يف اجل�شم اإذ 

يتم ا�شتهالكه كطاقة

خماوف من احتمال انتقاله عرب اجلن�س!

اكت�صاف فريو�س كورونا يف 
احليوانات املنوية 

ك�شف علماء عن وج�د فريو�س 
لدى  املن�ي  ال�شائل  يف  ك�رونا 
الباب  يفتح  ما  الرجال،  بع�س 
الحتمال انت�شار املر�س جن�شيا، 
اأم�س  اأول  �شدر  لتقرير  وفقا 
االأطباء  واأخذ  اخلمي�س   ي�م 
 Shangqiu م�شت�شفى  يف 
ال�شيني،   Municipal
اإىل  نُقل�ا  رجال   38 من  عينات 
الفريو�س  ب�شبب  امل�شت�شفى 
القاتل، ووجدوا اأن 6 منهم - اأو 
16%- اأثبتت اإ�شابتهم بالفريو�س 

يف ال�شائل املن�ي.
يف  العلماء  فريق  وكتب 
 JAMAم يف  ن�رست  درا�شة 
اأمكن  »اإذا   Network Open
ميكن  ك�رونا  فريو�س  اأن  اإثبات 
االت�شال  طريق  عن  ينتقل  اأن 
جزءا  ذلك  يك�ن  قد  اجلن�شي، 
مهما من ال�قاية، خا�شة بالنظر 
املن�ي  ال�شائل  يف  اكت�شافه  اإىل 

لدى املر�شى املتعافني«.
من  الباحث�ن  حذر  ذلك،  ومع 
مبا  كبرية  تكن  مل  الدرا�شة  اأن 
حاجة  هناك  واأن  الكفاية  فيه 

وقال  البحث  من  مزيد  اإىل 
ملزيد  حاجة  »هناك  الفريق 
يتعلق  فيما  الدرا�شات  من 
ح�ل  التف�شيلية  باملعل�مات 
الفريو�س، ووقت البقاء والرتكيز 
املن�ي«واأو�شح  ال�شائل  يف 
التي  الدرا�شة  اأن  اخلرباء 
الذين  الرجال  ح�ل  متح�رت 
وما   16 بني  اأعمارهم  ترتاوح 

يناير و16 فرباير،  ف�ق، بني 26 
�شئيلة  فر�شة  فقط  تعك�س 
طريق  عن  الفريو�س  النتقال 
حديثه  ويف  اجلن�شي  االت�شال 
با�شي،  اآالن  قال  رويرتز،  مع 
جامعة  يف  الذك�رة  علم  اأ�شتاذ 
»ال  الربيطانية:   Sheffield
العث�ر  مت  اإذا  نفاجاأ  اأن  ينبغي 
ي�شبب  الذي  الفريو�س  على 

املن�ي  ال�شائل  يف   »19 »ك�فيد 
حيث  الرجال،  بع�س  لدى 
العديد  مع  ذاته  االأمر  اكتُ�شف 
مثل  االأخرى  الفريو�شات  من 
درا�شة  ووجدت  وزيكا«.  اإيب�ال 
مري�شا   12 بني  من  اأنه  �شابقة 
مل  ال�شني،  يف  ك�رونا  بفريو�س 
يثبت وج�د الفريو�س يف اأي من 

ال�شائل املن�ي لديهم.

خ�صار يجب جتنبها للتخل�س من اأمل 
انتفاخ املعدة

بعد اكت�ضاف الأطباء م�ضكلة قاتلة يف قلبها!

كورونا »ينقذ« حياة مري�صة 
قالت امراأة يف لندن اإن اإ�شابتها 
»اأنقذت«  ك�رونا  بفريو�س 
حياتها عندما اكت�شف االأطباء 
قلبية  حالة  من  تعاين  اأنها 

مميتة، وفقا للتقارير.
اأن  �شي«  بي  »بي  واأفادت 
 36 عمرها  �شليغل،  اأجنيال 
فريو�س  تكافح  كانت  �شنة، 
العناية  وحدة  يف  ك�رونا 

»رويال  م�شت�شفى  يف  املركزة 
عندما  لندن،  يف  برومبت�ن« 
بحالة  اإ�شابتها  �ُشخ�شت 
�شريغ  متالزمة  با�شم  تعرف 
االأوعية  اللتهاب  �شرتاو�س 

.)EGPA( الدم�ية
املر�س،  عن  �شليغل  وقالت 
الذي ي�شبب الرب� احلاد وتلف 
والرئتني  واملفا�شل  القلب 

ب�شدمة  »اأ�شبت  واالأع�شاب: 
ال  قلبي  اإن  يل  قيل  عندما 
اأنها  يجب«وك�شفت  كما  يعمل 
كانت تزور االأطباء منذ عامني 
»مل  ولكنها  الرب�،  مل�شاكل 
من  يعاين  قلبها  اأن  تعلم  تكن 
م�شاكل �شحية«وقالت �شليغل: 
EGPA دون  »ل� تركت حالة 
�شقطت  لكنت  ت�شخي�س، 

اأو�شحت  ذلك،  ميتة«ومع 
�شد  معركتها  اأن  �شليغل 
فريو�س ك�رونا، كادت تعر�س 
 5 خالل  اأي�شا  للخطر  حياتها 
اأ�شابيع من دخ�لها امل�شت�شفى 
الفريو�س  »اأنقذ  واأ�شافت: 
الط�يل،  املدى  على  حياتي 
ولكن على املدى الق�شري كاد 

ك�رونا اأن يقتلني تقريبا«.



�صحفي  تقرير  ك�صف 
�إ�صابات   5 ظهور  عن  �أم�س 
بني  كورونا  بفريو�س  جديدة 
ووفقا  �إ�صبانيا،  يف  �لالعبني 
ديبورتيفو«  »موندو  ل�صحيفة 
�إجر�ء  عقب  فاإنه  �لإ�صبانية، 
�لالزمة  �لطبية  �لختبار�ت 
يف  �لكرة  �إىل  �حلياة  لعودة 
�إ�صبانيا، تبني �إ�صابة 3 لعبني 

خمتلفة  فرق   3 يف  بكورونا 
بالليغا، و�أ�صارت �إىل �أن هناك 
يف  بكورونا  م�صابني  لعبني 
�لدرجة  بدوري  و�حد  فريق 
و�أو�صحت  �لإ�صباين،  �لثانية 
�ل�صباين  �لدوري  ر�بطة  �أن 
عدد  يكون  �أن  تتوقع  كانت 
�مل�صابني بني 25 و30 لعبًا، 
هذه  �أن  �ل�صحيفة  وذكرت 

حيث  نهائية،  لي�صت  �لنتيجة 
مل تتلق ر�بطة �لليغا بعد نتائج 
�لختبار�ت �لتي �أجريت �أول 
بر�صلونة،  نادي  وكان  �أم�س، 
لعب  �أي  �إ�صابة  عدم  �أعلن 
كما  كورونا،  بفريو�س  لديه 
�لتدريبات  �إىل  �لفريق  عاد 

�أم�س ب�صكل ر�صمي.
ق.ر.

مولودية  �إد�رة  تر�هن 
�رشكة  دعم  على  وهر�ن 
لإطالق  ><هيربوك<< 
م�رشوع مركز تكوين �ملو�هب 
باأن  �قتنعت  بعدما  �ل�صابة 
�لعودة �إىل �لعمل �لقاعدي هو 
�أجماد  باإعادة  �لكفيل  وحده 
فريقها، ح�صبما علم �أول �أم�س 
من �إد�رة هذ� �لنادي، ويعتقد 
�صي  للمولودية،  �لعام  �ملدير 
�لوز�ين،  �رشيف  �لطاهر 
هذ�  مثل  باأن  وم�صاعدوه 
�إمكانيات  يتطلب  �مل�رشوع 
عليها  تقدر  ل  كبرية  مالية 
مثل  عمومية  موؤ�ص�صة  �إل 
�أ�صحت  �لتي  ><هيربوك<< 
�ملمول  �لفارط  �لعام  منذ 

�لرئي�صي للحمر�وة، يف �نتظار 
�ل�رشكة  �أ�صهم  �أغلبية  �رش�ء 
و�رشح  للنادي،  �لريا�صية 
�رشيف �لوز�ين يف هذ� �ل�صدد 
وهر�ن  مولودية  يف   »: يقول 
ل�صيا�صة  حد�  ن�صع  �أن  قررنا 
م�رشوع  لدينا  �لربيكولج، 
طموح من خالل �إطالق مركز 
�عتماد  مع  �لنادي  تكوين 
غر�ر  على  حمرتف  ت�صيري 
�لأندية  يف  به  معمول  هو  ما 
�ملادة  �أن  �أعتقد  �لكبرية، 
وما  بوهر�ن،  موجودة  �خلام 
�لإمكانيات  هو  فقط  ينق�صنا 

�ملالية«.
وي�صعى �لدويل �لأ�صبق �حلائز 
مع  لالأمم  �إفريقيا  كاأ�س  على 

�ملنتخب �جلز�ئري يف 1990، 
�إىل ��صتغالل �ملو�هب �ل�صابة 
�لكثرية �لتي تزخر بها عا�صمة 
و�لتي  �جلز�ئري  �لغرب 
�ملتتبعني،  ح�صب  �أ�صبحت 
خمتلف  لتدعيم  هاما  خز�نا 
وهو  �لأوىل،  �لر�بطة  �أندية 
من  �لكثري  تو�جد  يوؤكد  ما 
�لوهر�نية  �لأندية  خريجي 
يف خمتلف فرق �لنخبة، وتابع 
�ملدير �لعام للحمر�وة يف هذ� 
�ل�صياق : »ناأمل يف �أن ي�صرتجع 
�لتي  �لرئي�صية  �مليزة  �لنادي 
كانت تطبعه يف �ل�صابق �أي تلك 
�ملعروفة  �لكروية  �ملدر�صة 
�صابة  مو�هب  من  تنجبه  مبا 
و�لو�قع  مو�صم،  كل  نهاية  يف 
�ملدينة  يف  �خلام  �ملادة  �أن 
�لأندية  خمتلف  بني  منت�رشة 
جمعية  غر�ر  على  �ملحلية 
وهر�ن  ومديوين  وهر�ن 
�لفرق  وحتى  وهر�ن،  ور�ئد 
�لدنيا،  �لأق�صام  يف  �لنا�صطة 
�مل�رشوع،  هذ�  لتحقيق  لكن 
مدربني  على  �لرهان  يتوجب 
عالية،  كفاءة  ذوي  ومكونني 
توفري  ي�صتلزم  �لأمر  وهذ� 
�ملعتربة،  �ملالية  �لإمكانيات 
ل�رشكة  �إل  ميكن  ل  �لتي 

ما  وهو  بها،  �لوفاء  عمومية 
لتحقيقه  جاهدين  ن�صعى 
�ملتكررة  دعو�تنا  خالل  من 
ل�رشكة هيربوك ل�رش�ء �أغلبية 
حدث  مثلما  �لنادي،  �أ�صهم 
من  �أخرى  فرق  مع  �أي�صا 
ت�صريها حاليا  �لأوىل  �لر�بطة 
وكانت  عمومية«.   موؤ�ص�صات 
وعدت  قد  �ملحلية  �ل�صلطات 
للمولودية  �ل�صابقة  �لإد�رة 
على  �أر�صية  قطعة  مبنحها 
�لريا�صي  �ملركب  م�صتوى 
�جلديد �جلاري �إجنازه ببلدية 
لبناء  ل�صتغاللها  �جلري  بئر 
مركز تكوين �لنادي. لكن ذلك 
قد ل يكون كافيا لالنطالق يف 
�مل�رشوع بالنظر �إىل �لعر�قيل 
�رشكة  �رش�ء  تو�جه  �لتي 
�أغلبية  على  ><هيربوك<< 
�لريا�صية  �ل�رشكة  �أ�صهم 
تطالب  حيث  للحمر�وة، 
�ملوؤ�ص�صة �لتي تعد �أحد فروع 
جممع �صوناطر�ك، باحل�صول 
لفرتة  �ملالية  �لتقارير  على 
ت�صيري �لنادي منذ دخوله عامل 
وهي   ،2010 يف  �لحرت�ف 
عليها  تتوفر  ل  �لتي  �لوثائق 

�لإد�رة �حلالية.
ق.ر.
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يف  �لنتقالت  فرتة  تعترب 
حلقة  �لوطنية  �لبطولة 
فا�صلة يف �صجالت �لأندية، 
للظفر  �جلميع  يطمح  حيث 
خا�صة  �ل�صفقات،  باأف�صل 
�لكثري  �أن  غري  �لأجنبية، 
ب�صبب  بالف�صل،  باءت  منها 
�أن  ورغم  �لتقدير،  �صوء 
�ملحرتفة  �لر�بطة  �أندية 
�لأوىل حتر�س يف كل مو�صم 
�أبرز �لالعبني،  �نتد�ب  على 
�أفارقة  لعبني  و��صتقد�م 
�أن  غري  �مل�صتوى،  لرفع 
م�صري �لعديد من �ل�صفقات 
باءت بالف�صل وكبدت �لأندية 
بها  ورمت  فادحة،  خ�صائر 
وف  �لنتقاد�ت،  مرمى  �إىل 
ن�صتعر�س  �ل�صدد  هذ�  يف 
كانت  �لتي  �ل�صفقات  �أ�صو�أ 
نتائجها خ�صائر مالية كبرية 
�جلز�ئرية،  �لأندية  على 

بعيد� عن �لفو�ئد �لفنية.

املوريتاين حممد يايل 
دالهي

د�ي  ح�صني  ن�رش  تعاقد 
يايل  حممد  �ملوريتاين،  مع 
دفاع  من  قادًما  دلهي، 
بعقد   ،2019 عام  تاجنانت، 
يكن  ومل  ملو�صمني،  ميتد 

يعلمون  �لن�رشية،  م�صوؤولو 
�لدويل  �لالعب  �صم  �أن 
�لنادي  �صيجر  �ملوريتاين، 
غنى  يف  هو  متاهات  �إىل 
رئي�س  قام  �أن  بعد  عنها، 
جمل�س �إد�رة �لنادي بطرده، 
ب�صبب �صعف م�صتو�ه �لفني، 
�لن�رشية  �إد�رة  قر�ر  وبعد 
�لفريق  عن  �لالعب  باإبعاد 
�ملالية  �لأعباء  لتخفيف 
خزينة  على  �ملرتفعة 
�إىل  دلهي  توجه  �لنادي، 
جلنة �ملنازعات بـ »�لفيفا«، 
نهائي  حكم  على  ليح�صل 
�ألف   350 مبنحه  يق�صي 
م�صتحقاته  قيمة  يورو متثل 

ملو�صمني.

املايل ديالن باهاموبال

مع  ق�صنطينة  �صباب  تعاقد 
باهامبول  ديالن  �ملايل 
�ل�صتوي  �ملركاتو  خالل 
�ملنق�صي قادًما من �صفوف 
�لبلجيكي،  جيورجيو  �أ�صرت� 
خزينة  كلفت  �صفقة  يف 
�لأمو�ل،  من  �لكثري  �لنادي 
باهاموبال  يتمكن  ومل 
بامل�صتوى  �لظهور  من 
�ملطلوب، وعجز عن تقدمي 
�ملباريات  كل  يف  �لإ�صافة 

�لتي خا�صها باألو�ن �ل�صباب، 
و�حد،  مو�صم  بعد  لريحل 
�لحتاد  �إىل  �للجوء  ويقرر 
�لدويل لنيل م�صتحقاته �لتي 
�ألف   120 حاجز  تخطت 

يورو.

املوريتاين حممد عبد اهلل 
�ضوداين

مع  تاجنانت  دفاع  تعاقد 
�ملوريتاين  �لدويل  �لالعب 
�صود�ين  �هلل  عبد  حممد 
�صتاء 2019، قادما من نادي 
�لتون�صي يف  قاب�س  م�صتقبل 
و�كتفى  حر،  �نتقال  �صفقة 
مو�صم  ن�صف  بلعب  �صود�ين 
�لنادي وعجز عن  فقط مع 
قبل  م�رشف،  بوجه  �لظهور 
بعد  �آليا  يتم ف�صخ عقده  �أن 
�لدرجة  �إىل  فريقه  نزول 
�إىل  �للجوء  ليقرر  �لثانية، 
للح�صول  �لدويل  �لحتاد 
م�صتحقاته،  كامل  على 
ورغم �أن �إد�رة �لدفاع كانت 
�لدعوة،  برف�س  متفائلة 
�لنادي  �ألزم  �لفيفا  �أن  �إل 
 300 بت�صديد   �جلز�ئري 
م�صتحقات  قيمة  يورو  �ألف 

�لالعب.
ق.ر.

ريا�ضة

عي�ضة ق.

ت�رشيحات  يف  �ملتحدث  و�أ�صار 
»دويت�صه  �لأملانية  �لإذ�عة  مع 
يف  �ل�صحي  �لو�صع  �أن  فيله« 
�أي�صا  �لأمر  هو  مثلما  �لعامل 

غري  لز�ل  �لإفريقية  �لقارة  مع 
وهو  ت�صوده  و�ل�صبابية  و��صح 
�مل�صوؤولني  مينع  �لطي  �لأمر 
ب�صكل جيد�  �لروؤية  على حتديد 
م�صري  بتحديد  يتعلق  فيما 
تثبيت  بني  �ملقبلة  »�لكان« 

�إىل  تاأجيلها  �أو  �لأ�صلي  تاريخها 
�لأمر  �ن  م�صيفا  لحق،  وقت 
و�لنتظار  �لرتيث  يفر�س عليهم 
�لوقوف  �أجل  من  مقبلة  لفرتة 
فيما  �ل�صحية  �لتطور�ت  على 
يتعلق بانت�صار وباء كورونا �لذي 

�رشب �لعامل برمته.
لنف�س  �لكاف  رئي�س  و��صتطرد 
على  �مل�صوؤولني  �أن  �مل�صدر 
�ل�صمر�ء  للقارة  �لكروية  �لهيئة 
�لقر�ر  �تخاذ  يف  يت�رشعو�  لن 
ح�صم  يف  و�ل�صتعجال  �لنهائي 

م�صري �مل�صاقة �لكروية �لقارية، 
تفادي  يف�صل  �أنه  ��صتطرد  �أين 
تبعات �لإعلن عن �أي قر�ر خالل 
هذ� �لتوقيت بالذ�ت تفاديا منهم 
و�رش�عات  �صجال  يف  للدخول 
مع حكومات دول �إفريقية و�لتي 

جتاوز  على  �لفرتة  هذه  تركز 
�أن  ينتظر  �أن  كوفيد19«،  »وباء 
للعبة  �لإفريقي  �لحتاد  يعقد 
�جتماعا بعد جتاوز هذه �لأزمة 
يف  �حل�صم  �أجل  من  �ل�صحية 

موعد �لعر�س �لكروي �لقاري.

�ضّدد اأن االحتاد االإفريقي للعبة لن يت�ضرع يف اتخاذ القرار

اأحمد اأحمد يرتاجع ويلّمح 
نحو تاأجيل كان 2021

ب�ضبب ال�ضعي خلف انتداب العبني اأجانب دون درا�ضة

�ضفقات العبني فا�ضلة كّبدت 
االأندية خ�ضائر فادحة

لنّي رئي�س االحتاد االإفريقي لكرة القدم اأحمد اأحمد موقفه بخ�ضو�س حتديد م�ضري مناف�ضة كاأ�س اإفريقيا لالأمم املقررة مطلع العام 2021 ما بني 9 
جانفي و8 فيفري يف الكامريون، وذلك بعد انت�ضار مطالب بتاأجيل املناف�ضة الكروية القارية اأ�ضوة ببقية املواعيد الكروية العاملية التي مت تاأخري 

مواعيدها بعام من اجل ال�ضماح م�ضوؤولني على التنظيم اال�ضتعداد يف اف�ضل الظروف، حيث ترك الرئي�س امللغا�ضي االنطباع نحو تاأجيل العر�س الكروي 
القاري خالل الفرتة املقبلة

ي�ضعى اإىل اال�ضتثمار يف املواهب ال�ضابة من خالل ت�ضييد مركز تكوين

�ضريف الوزاين يدعو �ضركة هريوك اإىل �ضراء 
اأغلبية اأ�ضهم احلمراوة

ينتظر �أن يعود �لالعب �لدويل 5 اإ�ضابات جديدة بكورونا يف اإ�ضبانيا
�إىل  ماندي  عي�صى  �جلز�ئري 
جو �ملناف�صة جمدد� من خالل 
�لدوري  يف  �ملناف�صة  بعث 
جو�ن  �صهر  �ملقرر  �ل�صباين 
�إعالن  بعد  وذلك  �ملقبل، 
���صتئناف  �ل�صباين  �لحتاد 
�ل�صباين  �لدوري  م�صابقة 
لأ�صابيع  توقفها  �إثر  جمدد� 
كورونا،  فريو�س  تغ�صي  ب�صبب 

�لحتاد  م�صوؤولو  �ختار  �أين 
�لن�صاط  عودة  للعبة  �ل�صباين 
من  �لبالد جمدد�  �إىل  �لكروي 
من  تبقى  ما  ��صتكمال  �أجل 
وم�صابقة  �لدوري  يف  مباريات 
�لغر�س  ولهذ�  �مللك،  كاأ�س 
�ملحوري  �ملد�فع  خ�صع 
للخ�رش �إىل �لختبار�ت �لطبية 
�كت�صاف  �أجل  من  �لالزمة 
حاملي وباء كورونا وتعري�صهم 

�ل�صامل  �ل�صحي  �حلجر  �إىل 
�أعر��س  من  �ل�صفاء  غاية  �إىل 
�إد�رة  وّجهت  حيث  �ملر�س، 
�ل�صباين  بيتي�س  ريال  نادي 
لعب  بينهم  من  لعبيها 
�إىل  �خل�صوع  نحو  �خل�رش 
�ل�رشوع  ي�صبق  �لذي  �لختبار 
للعودة  متهيد�  �لتدريبات  يف 

�إىل �ملناف�صة جمدد�.
ع.ق.

ماندي يخ�ضع لفح�ص كورونا متهيدا للعودة 
اإىل التدريبات
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طوبى ل�سائم عرف ف�سل وقدر رم�سان
�سهر �خلري و�لإح�سان, و�لتجارة �لر�بحة مع �لكرمي �لرحمن, فحر�ص �أن تكون جميع �أعماله قربًة 
هلل, فاإن �سام بالنهار �أو قام يف �لليل فعل ذلك طاعًة للرحمن, ل حماكاة وتقليد�ً لالأهل و�خلالن, قال 
ر�سول �هلل علية �ل�سالة و�ل�سالم: ) من �سام رم�سان �إمياناً و�حت�ساباً, ُغفر له ما تقدم من ذنبه, ومن 
قام رم�سان �إمياناً و�حت�ساباً, ُغفر له ما تقدم من ذنبه ( ]متفق عليه[ و�إن �أكل �أو �رشب �أو نام نوى 

بذلك تقوية بدنه على �ل�سيام و�لقيام يرجو بذلك �لثو�ب من �هلل.

�سوم �جلو�رح
من  ل�سانه  فامتنع  �هلل,  حرم  عما  �لظاهرة  جو�رحه  ف�سامت  �ل�سحيح  �ل�سيام  �سام  ل�سائم  طوبي 
�لكالم �لفاح�ص من كذٍب وغيبٍة ولغو, وغ�َصّ ب�رشه عن �لنظر �إىل �حلر�م, و�سَمّ �أذنيه عن �سماع ما 
ل يحل, ف�سامت �لأذن و�لعني و�لل�سان قبل �لبطن و�لفرج, لأنه يعلم �أنه ل يتم �لتقرب �إىل �هلل تعاىل 
�إليه برتك ما حرمه �هلل يف كل حال, قال  �لتقرب  �إل بعد  �ل�سيام  �ل�سهو�ت �ملباحة يف غري  برتك 

ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: )من مل يدع قول �لزور و�لعمل به, فلي�ص هلل حاجة يف �أن 
يدع طعامه و�رش�به( ]�أخرجه �لبخاري[ 

ثو�ب عظيم لل�سائمني
�لتفكر يف �لثو�ب �لعظيم �لذي �أعده �هلل لل�سائمني, و�لتعر�ص لنفحات �هلل يف هذه �لأيام 
اَن �إِمَياًنا َو�ْحِت�َساًبا ُغِفَر  اَم َرَم�سَ �ملباركة, قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: ))َمْن �سَ

ِ ُعتََقاءُ ِمَن �لنَّاِر , َوَذِلَك  َم ِمْن َذنِْبِه )), ويقول عليه �ل�سالة و�ل�سالم: ))... َوهلِلَّ لَُه َما تََقَدّ
يِف ُكِلّ لَيْلٍَة ((.

من ف�سائل �لدعاء
و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  �هلل_قال  م�سمونة_باإذن  ثمرته  �أن 

)ما من �أحد يدعو بدعاء �إل �آتاه �هلل ما �ساأل, �أو كّف عنه من 
�سوء مثلَه؛ ما مل يدع باإثم �أو قطيعة رحم(. رو�ه �أحمد 

من  )ما  و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  وقال  و�لرتمذي, 
�أعطاه  �إل  م�ساألًة  ي�ساأله  هلل  َوْجَهُه  ُب  يَنْ�سِ موؤمٍن 
�هلل �إياها, �إما عّجلها له يف �لدنيا, و�إما ذخرها له 

يف �لآخرة, ما مل يعجل( قالو�: يا ر�سول �هلل 
ودعوت  دعوت  )يقول:  قال:  َعَجلَتُه؟  وما 
�أحمد,  �أخرجه  يل(.  يُ�ستجاب  �أر�ه  ول 

و�لبخاري يف �لأدب �ملفرد.

�ل�سوم عبادة �لإخال�ص

�لإح�سا�ص بجوع �لفقري
 �لإح�سا�ص بجوع �لفقري دققو� يف هذ� �لكالم: �إذ� ذ�ق 
�أمل �جلوع فلقد ذ�قه �لفقر�ء  و �ختيار�ً  �ل�سائم تعبد�ً 

عجز�ً و��سطر�ر�ً.
�ختار  باختياره,  �جلوع  هذ�  لكن  طبعاً  يجوع  �ل�سائم 
�أن يجوع تقرباً �إىل �هلل عز وجل, هو يذوق طعم �جلوع 
�لفقري يذوق طعم �جلوع عجز�ً  ولكن  و�ختيار�ً,  تعبد�ً 
و��سطر�ر�ً, و لأنه عاناه �ل�سائم وقتاً حمدود�ً فهو عند 
�لفقر�ء عناء ممدود, ت�سوم �ل�سيام لوقت حمدود, لكنه 

عند �لفقر�ء عناء ممدود, 
لذلك كان �لإنفاق يف رم�سان زكاة �لفطر, هذه �لزكاة 
لها �أحكام خا�سة, َمن ملك قوت يومه وجب عليه زكاة 
�لفطر, فقري جد�ً ميلك وجبة طعام و�حدة عليه زكاة 
مرة  �لعام  �لفقري يف  يذوق  �أن  �أر�د  �هلل  �أن  �أي  �لفطر, 
و�حدة طعم �لإنفاق, كاأن �لفقري ماأمور �أن ينفق, و �لذي 
ينفق ميكن �أن ياأخذ �لزكاة �أي�ساً, لكن �أر�د �هلل �أن نذوق 
طعم �لإنفاق, �إذ�ً �أنت حينما جتوع يجب �أن تذكر �أنك 
يجوع  يجوع  حينما  �لفقري  لكن  وتعبد�ً,  �ختيار�ً  جتوع 
حمدود,  لوقت  جتوع  جتوع  حينما  �أنت  و  ��سطر�ر�ً, 
ولكن �لفقري يجوع لوقت ممدود, لذلك ينبغي �أن يثمر 

�ل�سيام معاونة �لآخرين, و�أد�ء �لزكاة و�ل�سالة.

�ل�سوم من �أ�سباب تكفري �لذنوب:
من ف�سائل �ل�سيام ـ �أي�ساً ـ �أنه من �أ�سباب تكفري 

�لذنوب, فعن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه �أَنّ �لنبي �سلى 
�هلل عليه و�سلم قال:

)) �ل�سلو�ُت �خلم�ُص, و�جلمعُة �إىل �جلمعِة, ورم�سان 
, �إذ� �جتنبت �لكبائر  ر�ت ملا بينهَنّ �إىل رم�ساَن ؛ ُمَكِفّ

))

دعاء

اَلّلُهَمّ ال َتْخُذلني فيِه 
َيِتَك ، َو  �ِض َمع�ضِ ِلَتَعُرّ

ياِط َنِقَمِتَك  الَت�ضِربني ِب�ضِ
، َو َزْحِزحني فيِه ِمن 

َك  ِنّ مُوِجبات �َضَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي . �ل�سوم �سبب لدخول �جلنة من باب �لريان:
�إل  يدخله  ل  �جلنة,  �أبو�ب  من  كبري  بباب  �أهله  �خت�ص  �هلل  �أن  �ل�سيام  ف�سائل  من  ثانية:  حقيقة  �لكر�م,  �لإخوة  �أيها 
�ل�سائمون, ينادون يوم �لقيامة �إكر�ماًَ لهم, و�إظهار�ً ل�رشفهم, كما يف �ل�سحيحني, عن �سهل بن �سعد ر�سي �هلل عنه قال: 
يان, يدخل منه �ل�سائمون يوم �لقيامة, ل يدخُل منه  قال ر�سوُل �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: )) �إَنّ يف �جلنة باباً يقال له: �لَرّ
�أحد غرُيهم, يقال: �أين �ل�سائمون ؟ فيقومون, ل يدخل منه �أحد غريهم, فاإذ� دخلو� �أْغِلق فلم يَْدُخل منه �أحد ((  )حديث 
مرفوع �سحيح �أخرجه �لبخاري وم�سلم و�لرتمذي و�لن�سائي( �أي هذ� �لذي عط�ص يف �حلياة �لدنيا له ق�رش مكتوب على بابه 

�لريان, لذلك قال بع�ص �لعلماء: هذ� �ل�سهر �لعظيم �سهر �ل�سرب.

لو �أن دولة ما �رتاأت �أن �ل�سيام مفيد للمو�طنني, و �أ�سدرت قانوناً باإلز�مهم بال�سيام, هل ت�ستطيع تنفيذ هذ� �لقانون ؟ 
يدخل �لإن�سان �إىل بيته في�رشب, ل يوجد قوة تر�قبه, �نظر �إىل �مل�سلم ي�سوم يف �أيام �ل�سيف و�حلر, ل يحتمل, وهو يف �ل�ساعة 
�لثانية ع�رشة يكاد ميوت من �لعط�ص, و يدخل �إىل بيته وحيد�ً, و يقفل �لباب ويفتح �ل�سنبور ليتو�ساأ, و ل ي�ستطيع �أن ي�سع يف 

فمه قطرة ماء. دققو� ـ �أيها �لإخوة �لكر�م ـ كما �أن غ�ص �لب�رش عبادة �لإخال�ص, كذلك �ل�سوم عبادة �لإخال�ص, �أنت توقن �أنك 
خمل�ص هلل, لأن جهة يف �لأر�ص ل ت�ستطيع �أن ت�سبط �ل�سيام, ل ت�ستطيع جهة يف �لأر�ص مهما قويت, و مهما متكنت �أن ت�سبط 

�سيام �لإن�سان, �إل �أن �لو�حد �لديان ي�سبط هذ� �ل�سيام.

�ملر�جعة �لنف�سية
�لنف�سية  �ل�سفات  �ملرء  ير�جع  �أن  وهي   
فهل هو جبان  �سخ�سيته,  عليها  تنطوي  �لتي 
لني؟  �أم  حازم  مرتدد؟  �أم  جريء  �سجاع؟  �أم 
�أم  ك�سول  ملتو؟  �أم  �رشيح  كاذب؟  �أم  �سادق 
من  نف�سه عدد�ً  على  وليطرح  �لخ.  ن�سيط؟.. 
�لأ�سئلة �لتي تك�سف عن هذ� �لبعد, مثل: ماذ� 
�ساأفعل لو ق�سدين فقري يف بيتي؟ ماذ� �ساأفعل 
لو عبث �لأطفال باأثاث �ملنزل؟ ماذ� �ساأفعل 
لو حدث �أمامي حادث �سري؟ وكيف �سيكون رد 
فعلي لو �أ�سيء �إيل يف مكان عام؟ وكيف �أقرر 
لو تعار�ست م�سلحتي �ل�سخ�سية مع �ملبد�أ �أو 
�مل�سلحة �لعامة؟ وتاأتي �أهمية هذه �ملر�جعة 
يف �أن �لإن�سان ينبغي �أن يقرر بعدها �أن ي�سلح 
تطوير  على  يعمل  و�أن  عنده,  نف�سي  كل خلل 

نف�سه, وتقدميها خطو�ت �إىل �لأمام. 

�ل�سوم عبادة لها ميزة خا�سة
ـ  �لكر�م  �لإخوة  �أيها  ـ  �ل�سوم  لكن 
بني  من  �هلل  �خت�سها  متميزة,  عبادة 
�سائر �لأعمال, ففي �حلديث �لقد�سي 
كل   (( وجل:  عز  �هلل  يقول  �ل�سحيح, 
فاإنه يل  �ل�سوم,  �إل  له,  �آدم  �بن  عمل 
قد�سي  من حديث    )) به  �أجزي  و�أنا 
�بن  �أخرجه  �سحيح  �إ�سناده  مرفوع, 
عن  �سحيحه  يف  خزمية  ماجه,و�بن 
�أبي هريرة ر�سي �هلل عنه فكفى بذلك 
تنبيهاً على �رشفه, و عظم موقعه عند 
�لأجر  بعظم  يوؤذن  وجل, مما  عز  �هلل 
عليه, فباإ�سافة �هلل تعاىل �جلز�ء على 
�ل�سيام �إىل ذ�ته �لعليا تنبيه على عظم 

�أجر �ل�سائم.
)) فاإنه يل و�أنا �أجزي به ((

�أعظم من  �لثو�ب  عليه  ي�ساعف  و�أنه 
م�سلم,  �سحيح  ففي  �لأعمال,  �سائر 
عن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه �أن �لنبي 

�سلى �هلل عليه و�سلم قال:
)) كل عمل �بن �آدم ي�ساعف, �حل�سنة 
�سعف,  �سبعمائة  �إىل  �أمثالها,  ع�رش 
قال �هلل عز وجل: �إل �ل�سوم, فاإنه يل, 
و�أنا �أجزي به, يدع �سهوته وطعامه من 
عند  فرحة  فرحتان,  لل�سائم  �أجلي, 
فطره, وفرحة عند لقاء ربه, وخللوف 
فيه �أطيب عند �هلل من ريح �مل�سك ((

�أخرجه  �سحيح,  مرفوع  حديث 
و�لرتمذي  د�ود  و�أبو  وم�سلم  �لبخاري 
�أبي  عن  �ملوطاأ  يف  ومالك  و�لن�سائي 

هريرة ر�سي �هلل عنه.
قال تعاىل:

َفِبَذِلَك  َوِبَرْحَمِتِه   ِ �هلَلّ ِل  ِبَف�سْ ُقْل 
ا يَْجَمُعوَن َفلْيَْفَرُحو� ُهَو َخرْيٌ مِمَّ

�لإن�سان   )  58 �لآية  يون�ص:  �سورة   (
بلغ  �إذ�  �أما  رزقه,  عن  يبحث  �أحياناً 
�جلمع,  همه  ي�سبح  �لغنى  من  درجة 
َفلْيَْفَرُحو�  ِبَذِلَك  وجل: َ عز  �هلل  يقول 
ا يَْجَمُعوَن ) �سورة يون�ص:  ُهَو َخرْيٌ مِمَّ

�لآية 58 (
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الدكتور  اأكد  ال�شدد  هذا  ويف    
خمرب  ع�شو  ي�رشي  �شي�شي 
والنف�شية  االجتماعية  الدرا�شات 
غليزان  بجامعة  واالأنرثوبولوجية 
اأن  لكل دوره االأ�شا�شي يف احلرب 
التي نخو�شها �شد هذا الوباء مهما 
كان متوقعه وال مزايدة لفئة على 
االأخرى اإال بالفعل والتطبيق، فعند 
م�شتوى  على  اخلطر  ناقو�ش  دق 
احلجر  وفر�ش  اجلزائرية  الدولة 
ووقف  الدرا�شة  وتعليق  ال�شحي 
من  وغريها  واخلا�ش  العام  النقل 
املنطقي  من  كان  االإجراءات، 
على  البداية  يف  الرتكيز  يكون  اأن 
من  بدءا  االأوىل  الدفاع  خطوط 
واالأمنية،  الطبية  املنظومة 
التباعد  كانت  الق�شوى  واالأولوية 
غ�شل  على  والت�شديد  االجتماعي 
اليدين والتعقيم الدوري، وهنا برز 
دور اجلامعة يف دعم هذا املجال 
مبا متتلكه من خمابر بحث علمية 
كانت مهم�شة لفرتات طويلة، غري 

اأن تعوي�ش الق�شور املوجود على 
واملعقمات  الكمامات  م�شتوى 
مل�شوؤوليتها  املخابر  هذه  وحتمل 
لي�ش  املجتمع  اجتاه  االجتماعية 
االأولوية الوحيدة واإن كان فهو على 
املدى  على  لكن  القريب،  املدى 
هذه  يف  نعي�شه  ما  ن�شبيا-  البعيد 
بداأت تداعيات  بالذات-  املرحلة 

احلجر تطفو اإىل ال�شطح.
الباحث  اأ�شاف  ال�شياق   ذات  ويف 
من  تدفقا  ن�شهد  اأ�شبحنا  قائال: 
ال�شلوكيات واملظاهر االجتماعية 
والنف�شية غري م�شبوقة على م�شتوى 
االأفراد واالأ�رش واجلماعات، هذه 
مقاومة  اأبدت  التي  املظاهر 
من  الدولة  تبذله  ما  جتاه  �شديدة 
منحى  واتخذت  �شارمة  اإجراءات 
املبذولة،  للمجهودات  معيقا 
فنجد خمالفات وا�شحة لتعليمات 
االحتكاك  لدرجة  ت�شل  التباعد 
املربر  غري  املفرط  اجل�شدي 
انت�شار  وال�شاحات،  االأ�شواق  يف 
هائل لالأطفال يف االأزقة وال�شوارع 
رمبا اأكرث مما كان عليه االأمر قبل 

هي  املدار�ش  كانت  اأين  احلجر 
باملقابل  االأ�شا�شية،  احلا�شنة 
وزارة  وت�شديد  تعليمات  ورغم 
التجارة اإال اأن اجل�شع بقي ال�شمة 
الذين  التجار  الأغلب  االأ�شا�شية 
يعتربون هذه االأزمة هي فر�شتهم 
الذهبية مل�شاعفة روؤو�ش اأموالهم 
ح�شاب  على  اأرباحهم  وت�شخيم 
وال  له  حول  ال  الذي  امل�شتهلك 
اإن�شانية  املظاهر  هذه  قوة، 
تعك�ش  وهي  بحتة  واجتماعية 
خال�شة النف�ش الب�رشية وتخبطها 
فقد  لقوانني  لتقوميها  حتتاج  وال 
حتتاج  وال  جماعة،  خمالفتها  مت 
بقدر  لرتوي�شها  وتقنيات  الأجهزة 
خمتلف  يف  ملخت�شني  حتتاج  ما 
التخ�ش�شات، من علم النف�ش وعلم 
االجتماع وعلوم االإعالم واالت�شال 
مبقدوره  اأن  يرى  تخ�ش�ش  واأي 
الوعي  حرب  يف  امل�شاهمة 

ومقاومة القوانني والتعليمات . 

اجلامعة و فك قيد ال�ضورة 
النمطية

وبخ�شو�ش اجلامعة اجلزائرية اأكد 
مثل  مثلها  تعي�ش  اأنها  املتحدث 
اختبارا  املجتمعية  االأن�شاق  باقي 
حقيقيا يحتاج للحظة تاأمل ون�شيان 
ولو موؤقت لل�شور الذهنية ال�شابقة 
عقدة  دومنا  اللحظة  من  والبدء 
نق�ش اأو انتقا�ش، وامل�شاهمة ولو 
�شيحدث  ولكن  جدا  ب�شيط  بجزء 
اآجال،. واذكر يف  اأم  فارقا عاجال 
التعليم  وزارة  مبادرة  ال�شياق  هذا 
العايل يف دعوتها لالأ�شاتذة الإتاحة 
املن�شات  على  حما�رشاتهم 
االإلكرتونية للجامعات، هذا االأمر 
لالأ�شف  معه  التعامل  مت  الذي 
ب�شخرية ونقد الذعني غري مربرين 
على  والطلبة  االأ�شاتذة  اأغلب  من 

حد ال�شواء 
للمبادرة  تقييمهم  يف  وتعاملوا 
ولي�ش  ترفيهي  م�رشوع  اأنها  على 
كربى،  الأزمة  موؤقت  جزئي  حل 
التعليم  اأن  وجتاهل  تنا�شي  ومت 
ال�شلم  حالة  يف  االلكرتوين 
والظروف العادية يحتاج اإىل خربة 
ووعي  �شلبة  واأر�شية  وتدريب 

طالبي عال وغريها من ال�رشوط 
يكون  حني  بالك  فما  الإجناحه، 
احلرب  وقت  يف  امل�رشوع  اإطالق 
دومنا حت�شري م�شبق فاالأمر اأ�شبه 
االأهايل  من  جمعه  يتم  بجي�ش 
خلو�ش معركة مع نظريه املجهز 
االلكرتوين  التعليم  وعتادا،  عدة 
ويف ظل احلجر يعني �شيناريوهات 
االأعظم  ال�شواد  يعي�شها  معقدة 
التزاماتهم  بني  االأ�شاتذة  من 
العائلية و�شعوبة اإيجاد جو مالئم 
لي�شت  وهي  والتح�شري،  للت�شجيل 
هي  ما  بقدر  ومربرات  حجج 
عوامل يجب اأخذها بعني االعتبار 
لدى الذين يقيمون االأمور جزافا.

من  املتحدث  ذات  واأ�شاف 
التي  والدرو�ش  املهمة  االأمور 
ال�شلل  حالة  هي  لها  التنبه  يجب 
يف  البحوث  اأغلب  اأ�شابت  التي 
واالإن�شانية  االجتماعية  العلوم 
لي�شان�ش  امل�شتويات  خمتلف  يف 
ما�شرت دكتوراه، والتي يجب النظر 
لها من ال�شق االإيجابي بدل الغرق 
التعامل  وحماولة  الذات،  جلد  يف 

يف  الدخول  دون  اأكرب  مبرونة 
التي  امل�شاكل  فمن  الهلع،  حالة 
الطلبة  من  كثري  ح�شابات  خلطت 
كانت  التي  بحوثهم  طبيعة  هي 
اإحدى  يف  ميدانيا  ترب�شا  تت�شمن 
ميدانية  درا�شة  اأو  املوؤ�ش�شات 
ي�شتحيل  ما  وهذا  ما،  عينة  على 
يف ظل احلجر املفرو�ش و�شبابية 
يف  �شديدا  تاأخرا  �شهدنا  االآتي 
�شري  على  تعمل  قرارات  اتخاذ 
االأمثل،  بال�شكل  ودفعها  االأمور 
�شيفعل  ماذا  االآخر  ينتظر  فالكل 
�شمني  تفوي�ش  هناك  بينما 
ت�رش،  ال  ممنوحة  و�شالحيات 
العينة  بتغيري  امل�رشف  قام  فاإذا 
الطالب  اأو تكييف مو�شوع مذكرة 
احلايل،  الو�شع  مع  يتالءم  مبا 
التعديل  يتم  االأمور  تنفرج  وحني 
الر�شمي اإداريا فهذا لن ي�رشه يف 
من  ا�شتغرابي  اأُبدي  وهنا  �شيء، 
يتعاملون  الذين  االأ�شاتذة  بع�ش 
الطلبة  مع  مقبولة  غري  ب�رشامة 
وال  احلجر  ظروف  مراعاة  دون 

حاالتهم النف�شية.

خمرب الدرا�ضات االجتماعية بجامعة غليزان

 جهود لتخفيف تبعات احلجر 
ال�شو�شيونف�شية

كرث اجلدال وال�ضجال يف الفرتة االأخرية حول دور اجلامعة يف ظل اأبعاد اجلائحة التي نعي�ضها، ولعله كان 
من ال�ضهل ر�ضد وا�ضتيعاب دور التخ�ض�ضات العلمية والتقنية يف امل�ضاعدة على انح�ضار هذه االأزمة، من 
مبادرات اإنتاج املعقمات واالأقنعة الواقية والكمامات وحتى ظهور بع�ض املبادرات الفردية ل�ضباب مبدع 

اأين �ضهدنا اخرتاع اأجهزة وروبوتات للم�ضاعدة والتدخل الطبي وكل هذا اأمر حممود يعك�ض فعال الطاقات 
الدفينة، باملقابل كان هناك �ضعوبة يف تقبل دور التخ�ض�ضات االجتماعية واالإن�ضانية يف مكافحة هذا 

الوباء - على االأقل وفق ما مت مناق�ضته- واعتبارها وقفت عاجزة اأو باالأحرى غري ذات فائدة يف اجلامعة، 
وهذا التحليل جمانب لل�ضواب على اجلملة ويحتاج اإىل حتليل اأعمق.

بقلم: القا�ض املغربي
 فريد اخلمال 

البحر هادئ، والقمر يبعث �شياءه 
�شحرا.  فيزيده  �شفحته،  على 
اأو هكذا يظهر،  اجلميع �شامتون، 
بينما غابة كثيفة من االأفكار متالأ 
عن  انحجبت  زاوية،  يف  النفو�ش. 
كبرية،  اأحجار  قرب  القمر،  نور 
يجتمع زمرة من ال�شباب، يراقبون 
من  مينع  مل  املقابلة،  ال�شفة 
متالألئة  البارد،  الطق�ش  ظهورها 

مب�شابيحها املتوهجة.
واجلميع  نف�شه،  ياأكل  احلطب 
االأعمار متقاربة،  متحلقني حوله. 
املالمح مت�شابهة، غري رجل كبري 

ال�شن بدت مالحمه جامدة مل  يف 
تراقب  االأعني  �شيء.  عن  تف�شح 
بحرف،  تنطق  اأن  دون  الو�شع 
نظارات خمتل�شة، اأج�شاد متهالكة 
يزحف  والوقت  باحلزن،  تدثرت 
ير�شل  البحر  النفو�ش..  على 
الأحد  قدرة  وال  ال�شامتة،  ر�شائله 
الربد  اأن  كما  رموزه،  فك  على 
فهمها.  حماوالت  يُحبط  القار�ش 
االأ�شنان  ا�شطكاك  وقع  تزايد 
تفلح  ومل  اأكرث.  م�شموعا  و�شار 
يف  الكثرية  وال�رشاويل  املعاطف، 
منع ت�شلل برد �شهر مار�ش. ا�شتُِهر 
كثريا زمهرير هذا ال�شهر، غري اأن 
من مل يتذوقه، لن يعرف ق�شاوته. 
امل�شن  الرجل  يد  يف  ال�شيجارة 

يُنقذها.  نَف�ش  دون  نف�شها،  تاأكل 
الوجه  خلف  تختبئ  كثرية  حكايا 
الذي متكنت منه التجاعيد، متكن 
مل  خ�شبة.  اأر�ش  من  املحراث 
اأي تفاعل مع ما يح�شل، ومل  يُبِد 
عاي�شه  الذي  ما  اأ�شنانه.  ت�شطك 
لديه؟  ال�شعور  حا�شة  تتعطل  حتى 
ومل  وفِهمها،  احلياة  ا�شتوعب  هل 
يعد يلتفت لنوائبها! اأم اأنها لفظته 
ي�شعر  يعد  ومل  اأحا�شي�شه  فعطلت 
اإجابات  وال  ظماأى  اأ�شئلة  ب�شيء؟ 
�شيجعل  الذي  ال�شبب  ما  ترويها. 
اأن  �شنة،  اخلم�شني  جاوز  رجال 
يح�رش نف�شه بني هوؤالء! هل هدفه 
ال�شفة  يف  ما  حلم  حتقيق  اأي�شا 

املقابلة!  

الذكي،  هاتفه  ال�شباب  اأحد  اأخذ 
التوا�شل  موقع  يت�شفح  وراح 
ثقل  تبديد  حماوال  االجتماعي، 
ميرر  �شدره.  على  اجلاثم  الوقت 
اأ�شبعه على ال�شا�شة، ال اإ�شعارات، 
وال ر�شائل، وال تعليقات، وال اأخبار 
متكررة،  من�شورات  فقط  جديدة. 
بال�شاآمة  االإح�شا�ش  من  تزيد 
وال�شجر. ا�شتمر يف ت�شفحه ع�شى 
ت�شله  اأو  �شعوره،  يغري  ما  يجَد  اأن 
وبقي  غيابه،  عن  ت�شاأل  ر�شالة 

يقلب ال�شفحات...
على  قاربت  امل�شتعلة  النار 
االنطفاء  مقاومتها  بعد  االنتهاء، 
املرتقبة  االأعني  نامت  كله.  الليل 
مدينة  اإىل  �شينقلها  الذي  للقارب 

االأر�ش  واإىل  املحققة،  االأحالم 
كما  االإن�شان  اإن�شانية  حترتم  التي 
يف  الكبري  الرجل  ظل  ي�شمونها.. 
ال�شن وحده يقظا، يُ�شعل ال�شيجارة 
ويرتكها تاأكل بع�شها، حتى ت�شقط 
تلقى  كي  االأخرى  وياأخذ  يده،  من 

امل�شري نف�شه، دون مباالة منه.
ال �شوت غري �شوت ارتطام االأمواج 
ال�شغرية بال�شخور الكبرية، و�شوت 
فجاأة،  بع�شها.  تاأكل  وهي  النار 
من  انبعثت  ر�شالة  �شوت  اقتحم 
�شمفونية  قاطعت  ذكي  هاتف 
اأن  بعد  ال�شاب  اأيقظت  الليلة. 
الهاتف،  واأخذ  النوم،  ا�شتغرقه 
له  يبعث  مل  �شديق  ا�شم  فظهر 
ر�شالة منذ مدة طويلة. برز عنوان 

اتبع  الفريو�ش  لتفادي  اأولها؛  يف 
مبا  مليا  فّكر  التالية،  التعليمات 
اال�شم  �شاهد  عندما  �شيجيبه، 
�شديقه  اأن  ح�ِشب  االأوىل،  للوهلة 
 ! واأخباره  اأحواله  ويتفقد  تذكره 
املعلومات  هذه  فائدة  ما  يدِر  مل 
ل�شخ�ش يف و�شعيته، واجه فريو�شا 
ر�شالة  يتلَق  ومل  واأ�رش�ش،  اأعظم 
افرت�شه  اأن  اإىل  تنبهه،  اأحد  من 
قطع  وخطورته.  ب�شاعته  وعِلم 
حبل تفكريه �شوُت مناِد ينبعث من 
بالهاتف  رمى  ال�شط،  على  قارب 
�شوب  وهرول  حقيبته،  داخل 
النداء،  ملبيا  املطاطي  القارب 
الذي  الفريو�ش  من  بج�شمه  وفارا 

كاد يرديه قتيال، ا�شمه؛ البطالة.

ق�ضة ق�ضرية 

انتبهوا الفريو�س ينت�شر
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قلم جاف16
حوار الوديان 

واد الق�ضب و واد 
ال�ضيلكون

الوليد فرج

الق�صب  واد  فوق  مد  ج�رسا  اأعرب  واأنا 
املوؤرخ  تذكرت   ، امل�صيلة  مبدينتي 
باجلنة على �صفة  ي�صفها  امل�صعودي وهو 
غري  يعرف  مل  التي  الأر�ض  واأنها  و  واد 
اأهلها ال�صبع و كان بها نظام �صقي مل تعرف 
الب�رسية و خمازنها ل تفرغ من النعم و اليوم 
نفايات  مكب  و  م�صتنقعاتها  �صار  واديها 
بوؤرة  و  العوام  للهوام  ومرتع  الكدية  ل�صوق 
قاذورات واأو�صاخ ،فمن بدل اجلنة باملزبلة 
؟ و اأنا اأقف على اجل�رس فوق الوادي ،راأيت 
التاريخ يتوىل اإىل اخللف وعقارب �صاعتنا 
تدور للخلف و الأر�ض تدور للخلف، عك�صنا 

حياتنا و كل ما فيها . 
تذكرت ما ي�صمى بواد ال�صيليكون بالوليات 
جمع  الذي  الواد  ذلك  الأمريكية  املتحدة 
اأكرب ال�رسكات املخت�صة يف التكنولوجيات 
الدقيقة  العابرة للقارات مثل �رسكة hp و 
اأمازون و �رسكات بيل غيت�ض و الفي�ض بوك 
و توتري و وياهو وكل ما ت�صمع به يف عامل 

التكنولوجيا 
من اأر�ض قفار و وهاد اخلالء غزو العامل 
و  مزابل  اإىل  النعيم  جنات  من  ونحن   ،
الق�صب  واد  بني  حوار  وهذا   ، م�صتنقعات 

و واد ال�صيلكون .

عني احلجل ت�صنع التميز

م�ضابقة رم�ضانية يف 
القراآن الكرمي والآذان

نظمت املحافظة الولئية ، الق�صم الولئي 
" اجلوالة "  للك�صافة الإ�صالمية اجلزائرية  
فعاليات امل�صابقة اخلا�صة بالقراآن والآذان 
هجرية   1441 لعام  املبارك  رم�صان  ل�صهر 
التوا�صل  و�صائل  خالل  من  وذلك  بعد  عن 
الإلكرتوين للحد من انت�صار جائحة فريو�ض 

كرونا ) كوفيد 19(.
اأوقات  ا�صتغالل  اإىل  هدفت  امل�صابقة 
واملهتمني  املجتمع  اأفراد  لدى  الفراغ 
اأيام  خالل  والآذان  الكرمي  القراآن  مبجال 
ال�صهر الف�صيل وذلك يف اإطار دور الك�صافة 
واملواهب  الروحاين  باجلانب  الهتمام 
والربامج  الن�صاطات  عديد  يف  املختلفة 
هذه  اأقيمت  والآذان  التجويد  م�صابقة   .
ال�صنة عن بعد من البيت من خالل من�صات 
التوا�صل الإلكرتوين املتاحة ، من �رسوطها 
م�صاركة  عرفت   ، الك�صفي  اللبا�ض  اإلزامية 
25 جوال من خمتلف مناطق الولية ، تعد 
الك�صافة  تطرحها  التي  الربامج  اأهم  اأحد 
خطتها  اإطار  يف  اجلزائرية   ال�صالمية 
رم�صان  �صهر  روحانيات  مع  يتنا�صب  مبا 
منت�صبيها  ربط  اإىل  والرامية  املبارك 
ومنخرطيها بكتاب اهلل عز وجل ف�صال عن 

اكت�صاف مواهبهم يف املجال الديني .
خل�صر بن يو�صف

اأمن مدينة تلم�صان

الإطاحة باأربعة مروجني 
للمخدرات 

متكنت عنا�رس ال�رسطة لأمن ولية تلم�صان 
مروجني   04 توقيف  من  الأ�صبوع  نهاية 
ب�صوارع  املهلو�صة  والأقرا�ض  للمخدرات  
احلجر  �صاعات  م�صتغلني  تلم�صان  مدينة 
على  توزعت  التي  احلجز  ال�صحي،عمليات 
دوريات  اإثر  جاءت  منف�صلة  عمليات   03
الوقائي  اإطار خمططها  الأمن يف  مل�صالح 

م.بمن اجلرمية.

يف الربع الأول من عام 2020

جازي تعزز اأدائها اجليد 
ي�صتمر اأداء �رسكة جازي يف حتقيق ال�صتقرار 
على الرغم من التغيري يف اأ�صعار ربط الت�صالت 
البينية ، يف حني اأن املتعامل مي�صي قدًما يف 
الأعمال  رقم  يف  زيادة  مع  الرقمية  طموحاته 
الربع  ا�صتهالك النرتنت. �صهد  ارتفاع  بف�صل 
تاأكيد �رسكة جازي  ا  اأي�صً العام  الأول من هذا 
من�صتها  اإطالق  فبعد  الرقمية:  لطموحاتها 
قامت  اجلزائري"ايزي"،  لل�صباب  املخ�ص�صة 
لالت�صالت  اإ�صرتاتيجيتها  مبراجعة  ال�رسكة  
الرقمية ووظائف التطبيق اخلا�ض بها، وبذلك 
جازي  تطبيق  م�صتخدمي  عدد  ت�صاعف 
الأول  الثالثي  مدار  على   "Djezzy App"
اجلهود  هذه  عليه.  عدة حتديثات  اإدخال  ومت 
املعامالت  عدد  زيادة  املمكن  من  جعلت 
الإلكرتونية على التطبيق اأربعة اأ�صعاف خا�صة 
نهاية  يف  ال�صحي  للحجر  الأوىل  الأيام  خالل 
فوائد  على  ال�صوء  ي�صلط  مما  مار�ض،  �صهر 
جازي  ورغبة  اجلزائري،  لالقت�صاد  الرقمنة 
فيدعم هذا التحول. من خالل تعزيز �صورتها 
عرو�ض  حت�صني  وموا�صلة  رقمية  ك�رسكة 
جازي  �رسكة  �صجلت  فقد   ، املحمول  الهاتف 
الربع  يف   ٪8 بن�صبة  مرتفع  فردي  دخل  معدل 
الأول من عام 2020 مقارنة بالفرتة نف�صها من 
قاعدة  انخفا�ض  من  الرغم  على   ،  2019 عام 

امل�صرتكني اإىل 14.2 مليون م�صرتك.

ميلة 

اعتداءات بال�ضرقة 
طالت 05 م�ضاجد

الدينية  ال�صوؤون  مديرية  م�صالح  �صجلت 
بال�رسقة  اعتداءات  عدة  ميلة  لولية  والأوقاف 
مدير  من  علم  ما  ح�صب  م�صاجد،   05 طالت 
يف  و  بوجلويجة.   م�صعود  ال�صيد  القطاع 
العتداءات  هذه  اأن  امل�صوؤول  اأو�صح  ت�رسيح 
الزكاة  �صناديق  اأموال  �رسقة  بغر�ض  كانت 
غرار  على  امل�صجدية  التجهيزات  وخمتلف 
مكربات ال�صوت وامليكروفونات وقد متت هذه 
بني  املمتدة  الفرتة  يف  املتفرقة  العتداءات 
اإقامة  ومنع  امل�صاجد  غلق  قرار  تطبيق  بداية 
فريو�ض  انت�صار  ملخاطر  جتنبا  فيها  ال�صلوات 

كورونا و قبيل ال�صهر الف�صيل.

اجلزائر" بتلم�صان "ات�صالت 

بفتح نقطة بيع جديدة 
بحي "اأوجليدة"

مطلع  بتلم�صان  اجلزائر"  "ات�صالت  تدعمت 
بحي  جديدة  بيع  نقطة  بفتح  اجلاري  الأ�صبوع 
"اأوجليدة" بعا�صمة الولية، ح�صبما اأفاد به بيان 
للمديرية العملية لذات املوؤ�ص�صة بالولية واأبرز 
اإطار  يف  تندرج  العملية  هذه  اأن  امل�صدر  نف�ض 
اجلزائر"  ل"ات�صالت  التجارية  ال�صبكة  تو�صعة 
يف  للمواطنني  اخلدمات  تقريب  بغية  بتلم�صان 
كورونا  بفريو�ض  اخلا�صة  ال�صحية  الأزمة  ظل 
و�صي�صاهم هذا املرفق يف تخفيف الكتظاظ عن 
باقي الوكالت التجارية بذات البلدية وللحفاظ 

على �صحة املواطنني.  

 حكيم مالك

ال�صريفة  توطني  على  العمل 
ويتجاوب  اجلزائر  يف  الإ�صالمية 
بنك  من  ال�صادر   02-20 النظام 
رئي�ض  توجيهات  مع  اجلزائر 
اجلمهورية وخمطط عمل احلكومة 
التي دعت لت�صجيع املبادرات التي 
ال�صريفة  توطني  على  ت�صاعد 
تهدف  والتي  ببالدنا،  الإ�صالمية 
يف جمملها اإىل تعبئة الأموال التي 
يف  واإدماجها  البنوك  خارج  هي 
بفعالية  لت�صاهم  الر�صمية  القنوات 

يف متويل التنمية الوطنية.
دعت  هذه الهيئة التابعة للمجل�ض 
الإ�صالمي الأعلى  يف اأول بيان لها 

الإيجابي  التعاطي  اإىل  املواطنني 
مع هذه الإرادة ال�صيا�صية والتجند 
لبناء نظام اقت�صادي فعال و�صفاف 

والت�صامن  الأخوة  روح  ت�صوده 
تعرقل  التي  التحديات  ملواجهة 

م�صار التنمية باجلزائر.

الوطنية  ال�رسعية  الهيئة  اأن  كما 
املالية  لل�صناعة  لالإفتاء 
يف  اإن�صاوؤها  مت  الإ�صالمية  قد 
الفاحت  من اأفريل املا�صي وتت�صكل 
من اأع�صاء من املجل�ض الإ�صالمي 
املجل�ض  رئي�ض  برئا�صة  الأعلى 
الدكتور بوعبد اهلل غالم اهلل وتكمن 
النظام  الأ�صا�صية  ح�صب  مهمتها 
20-02 ال�صادر باجلريدة الر�صمية 
يف   ،2020 �صنة  مار�ض   15 يوم 
ال�رسعية  املطابقة  �صهادة  منح 
بعد  والبنوك  املالية  للموؤ�ص�صات 
درا�صة ملفاتها، التي يوجب نظام 
اأن  الإ�صالمية  املالية  ال�صناعة 
احل�صول  بطلب  الهيئة  اإىل  تتقدم 

على �صهادة املطابقة ال�رسعية.

هيئة الإفتاء لل�صناعة املالية الإ�صالمية

منح �ضهادة املطابقة ال�ضرعية 
للموؤ�ض�ضات املالية والبنوك

با�صرت  الهيئة ال�صرعيـة الوطنية لالإفتاء لل�صناعة املالية الإ�صالمية يف درا�صة ملفات  املوؤ�ص�صات 
املالية والبنوك عن طريق  اإر�صالها لها  للح�صول على �صهادة املطابقة ال�صرعية، و تدخل هذه 

العملية يف اإطار النظام 02-20 الذي اأ�صدره بنك اجلزائر املوؤرخ يف 20 رجب 1441 هـ املوافق لـ 15 
مار�س 2020م الذي يحدد العمليات البنكية املتعلقة بال�صريفة الإ�صالمية وقواعد ممار�صتها من 

طرف البنوك واملوؤ�ص�صات املالية، وخا�صة املادة 14 منه.

الإر�صاد  جمعية  متكنت 
من  املدية  بولية  والإ�صالح 
طرد   5600 من  اأكرث  توزيع 
غذائي على العائالت املت�رسرة 
من وباء "كورونا" عرب 15 بلدية 
من جمموع بلديات الولية منذ 
بداية الأزمة يف ح�صيلة قدمتها 
الو�صع  ملتابعة  الولئية  اخللية 
اأم�ض ت�صلمت "الو�صط" ن�صخة 
للم�صاعدات  فبالإ�صافة  منها، 
الور�صات  الغذائية،متكنت 
توفري  من  للجمعية  التابعة 
امل�صتلزمات  من  كبرية  كميات 
املتطوعني  ب�صواعد  الطبية 

بح�صيلة  الكمامات  غرار  على 
وحدة،   13060 حدود  و�صلت 
واقي  قناع   600 اإىل  بالإ�صافة 
و 480 لبا�ض خا�ض و 300 رداء 

لالأ�رسة الطبية، .
ر. بوخدميي

جمعية الإر�صاد والإ�صالح باملدية

توزيع اأكرث من 5600 طرد 
غذائي 

الوطنية  النقابة  ك�صفت 
والإ�صفار يف  ال�صياحة  لوكالت 
مرا�صلة لأمينها الوطني ال�صيد 
�صنو�صي  اإليا�ض  اإىل ال�صلطات 
من  اأكرث  اإن  اإىل   للبالد  العليا 
مهددة  �صياحية   وكالة   3000
العمل  عن  والتوقف  بالإفال�ض 
يزيد  الذين  عمالها  وت�رسيح 
األف موظف  عددهم عن ال30 
نتيجة  ن�صاطها  تعطل  بفعل  
لفريو�ض  الوا�صع  النت�صار 
احلركة  توقف  ومعه  كورونا  
اجلوية  والرحالت  ال�صياحية 
كبد  ما   ، والبحرية  والربية  
الوكالت خ�صائر كبرية  خا�صة 
بفعل كتلة اجور العمال  وكراء 

التامني  وا�صرتاكات  املحالت  
واأ�صارت  هذا  وال�رسائب. 
 90 من  اأكرث   اأن  املرا�صلة 
مداخليها  يف  تعتمد   الوكالت 
احلج  رحالت  تنظيم  على 
والعمرة  التي مت اإلغاوؤها بفعل 
الرحالت  ومعه  احلرم  غلق 
املنظمة  الرحالت  وحتى   ،
اأداء  وبع�ض  وتركيا  تون�ض  نحو 
الوكالت خالل ال�صنون الأخرية 
بفعل �صعف امل�صتوى املعي�صي 
للمواطن وانهياره خا�صة  ب�صبب 
تاجر البلدان العربية التي كانت  
الوكالت  مداخيل  يف  ت�صاهم 

ولو ب�صكل ب�صيط  اختفت .
حممد بن ترار

الإعالم  خللية  بيان  اأفاد 
العامة  والعالقات  والت�صال 
مترنا�صت  ولية  اأمن  مبديرية 
كانت قد حت�صلت يومية "الو�صط 
اإثر  على  اأنه  منه  ن�صخة  على   "ّ
قامت  م�صرتكة  ميدانية  خرجة 
بها م�صالح الأمن ممثلة يف الأمن 
مع  بالتن�صيق   ، الأول  احل�رسي 
اأعوان الرقابة مبديرية التجارة و 

، متكنت  البيطرية  امل�صالح  كذا 
املخالفات  من  العديد  رفع  من 
مع حجز كمية معتربة من اللحوم 
بحوايل  كميتها  قدرت  البي�صاء 
و  الدجاج  من  قناطري(   08(
البي�ض  من  �صفيحة   280 حوايل 
ب�صبب عدم توفر �رسوط التربيد 

والنظافة .
�صيخ مدقن 

نقابتها ترا�صل ال�صلطات العليا 

3اآلف وكالة لل�ضياحة مهددة  
بالإفال�س 

اأمن مترنا�صت

حجز 08 قناطري من الدجاج 

العاملي  الطلب  اأن  خرباء  يرى 
بوترية بطيئة  يتعافى  النفط  على 
ي�صتاأنف  اأن  املرجح  ومن  للغاية، 
النمو لي�ض قبل بداية العام 2021، 
العام  نهاية  حتى  الطلب  اأن  اأي 

اجلاري �صيظل منخف�صا.
وقال خرباء يف جمموعة بو�صطن 
جمموعة  دول  اإن  ال�صت�صارية 

"اأوبك+" قد ت�صطر العام اجلاري 
هو  عما  التخفي�صات  زيادة  اإىل 
مت  الذي  التفاق،  يف  من�صو�ض 
املا�صي،  اأبريل   12 يف  اإبرامه 
اخلام  على  الطلب  �صعف  ب�صبب 
دول  اأن  واأ�صافوا،   2020 يف 
با�صتثناء  "اأوبك+"،  جمموعة 
يف  تراجعا  ت�صهد  مل  العراق، 

الطلب مبثل هذا امل�صتوى، لذلك 
الدول  اأن  املجموعة  خرباء  يرى 
�صت�صطر خلف�ض  للنفط  املنتجة 
ملا  وفقا  ميزانياتها،  يف  الإنفاق 
نقلته وكالة "تا�ض"ويقول اخلرباء، 
تتعافى يف 2020  لن  "الأ�صعار  اإن 
توؤثر على  بحيث  الكفاية  فيه  مبا 

اإيرادات امليزانية".

خرباء

الطلب على النفط لن يتعافى يف 2020

مت بناوؤه غربي ولية ال�صهيد احلافظ

اجلزائر ت�ضيد م�ضت�ضفى 
مل�ضاعدة ال�ضعب ال�ضحراوي 

�صيدت اجلزائر م�صت�صفى ميدانيا 
 ، ال�صحراوي  ال�صعب  لفائدة 
ال�صحي  املجال  يف  وم�صاعدته 
ت�رسب  التي  كورونا  اأزمة  ظل  يف 
العامل. وقال م�صدر موقع "امل�صهد 
امل�صت�صفى  اإن  ال�صحراوي" 
غربي  بناوؤه  مت  الذي  اجلديد، 
معزز  احلافظ،  ال�صهيد  ولية 
مبختلف الأجهزة الطبية والأدوية 

قادرا على  �صيكون  كما   ، الالزمة 
اإجراء العمليات اجلراحية.

ي�صاهم  اأن  املنتظر  ومن 
الت�صامني  امليداين  امل�صت�صفى 
كانت  التي  اخلدمات  تعوي�ض  يف 
توفرها م�صت�صفيات ولية تيندوف 
التي  الوقائية  الإجراءات  قبل 
ال�صحية  الأزمة  واقع  فر�صها 

العاملية.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

