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مزيد من التدابري الوقائية 

اإجبارية الكمامات للتجار اأو الغلق

ت�صريحات  مدير التكوين بوزارة التعليم العايل  

ت�سريحات تثري لغط ال�سركاء الجتماعيني
اخلبري القت�صادي اأحمد �صواهلية يف حوار :"للو�صط ": 

احتاد العمال لي�س بديال عن النقابات امل�ستقلة

را�صلت رئي�ص اجلمهورية

نقابة الق�ساة حتتج �سد تعليمة لوزيرالعدل
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بني الإ�صالح وتغيري منط احلكامة

الد�ستور والعقيدة املركزية لإدارة الدولة
يف ذكرى النكبة

العرب وجدلية ال�سراع اإما فل�سطني اأو املوت
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مقالت

  .         ا�ستئناف اجلل�سات يف الق�سايا الإدارية واملدنية  
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اخلبري االقت�ضادي اأحمد �ضواهلية يف حوار لـ"الو�ضط ": 

احتاد العمال لي�س بديال عن النقابات امل�ستقلة
.          م�ضودة  الد�ضتور ت�ضمنت ا�ضت�ضرافا اقت�ضاديا 

.          قرار  اإلغاء �ضريبة الدخل ال�ضامل يدخل �ضمن تعهدات  عبد املجيد تبون

اعترب االأ�ضتاذ جامعي واخلبري االقت�ضادي  اأحمد �ضواهلية يف حوار خ�ص به »الو�ضط« بان م�ضودة 
الد�ضتور  جاءت بروؤية اإ�ضالحية  جديدة �ضاملة لكل القطاعات، الفتا باأنه �ضن�ضهد رقابة د�ضتورية 

�ضارمة للمال العام ، مربزا باأنه مت د�ضرتة هيئة عليا لل�ضفافية والوقاية من الف�ضاد ومكافحته واإدراجها 
�ضمن الهيئات الد�ضتورية الرقابية وهو ما نعتربه مهما للغاية،  تعزيزا للرقابة على املال العام ومكافحة 

التالعب به حماية لالقت�ضاد من كل ظواهر الف�ضاد

حاورته : اإميان لوا�ص 

االقت�ضادية  ماقرائتك      
مل�ضودة الد�ضتور ؟

اجلزائر  د�ستور  م�سودة  عن  اأفرج 
رئي�س  لتعهدات  تبعا  اجلديد 
اجلمهورية عبد املجيد تبون ، هذه 
اإ�سالحية  بر�ؤية  جاءت  امل�سودة 
�ساملة لكل القطاعات بعدما �سهدنا 
اأم�س يف ظل جزائر املا�سي القريب 
التي عرفت لالأ�سف ف�سادا نخر كل 
ال�سيا�سي  ال�سق  ال�سيما  القطاعات 
ما  ذاك  على  �الدليل  �االقت�سادي 
لق�سايا  حماكمات  من  اليوم  ن�سهده 
رئي�س  هو  ها   ، مل�سوؤ�لني  ف�ساد 
�سامل  بتعديل  �عده  اجلمهورية 

للد�ستور مبا يخدم ال�سالح العام .

اأكرث  رقابة  �ضن�ضهد  هل      
�ضرامة للمال العام ؟

لل�سفافية  عليا  هيئة  د�سرتة  مت 
�مكافحته  الف�ساد  من  �الوقاية 
الد�ستورية  الهيئات  �سمن  �اإدراجها 
مهما  نعتربه  ما  �هو  الرقابية 
املال  على  للرقابة  تعزيزا  للغاية،  
حماية  به  التالعب  �مكافحة  العام 
الف�ساد  ظواهر  كل  من  لالقت�ساد 
با�ستغالل  امل�رش�ع  غري  كالرثاء 
�التهرب  �التهريب  �الر�سوة  النفوذ 
�ت�سخيم  �االختال�س  ال�رشيبي 
الفواتري �حماية املمتلكات الوطنية 
، اإ�سافة اإىل اأن هاته امل�سودة قامت 
بتعزيز د�ر جمل�س املحا�سبة كهيئة 
الوطني  املجل�س  د�ر  �كذا  رقابية 
نرى  الذي  �االجتماعي  االقت�سادي 
اال�ست�رشايف  بد�ره  االرتقاء  �رش�رة 

م�ستوى  يف  �جعله  للحكومة  امللزم 
املعمق  �التحليل  للدرا�سات  مركز 
للقطاعات  ال�رش�رية  املكونات  مع 
للتنمية  �املكر�سة  املمار�سة 
االقت�سادية  كالوكاالت  امل�ستدامة 
املتخ�س�سة  �االجتماعية 
ترجمة  على  تعمل  التي  �ال�سناديق 
متغريات  اإىل  التنمية  التزامات 
�املجتمع  االأفراد  حياة  يف  حقيقية 
�ذلك بتحديد االحتياجات �ت�سجيع 
ركائز  بني  التكامل  �حتقيق  االبتكار 
يف  حقه  د�سرتة  ميكن  كما  املجتمع 
املعايري  على  امل�سبقة  املوافقة 
�تقييم  �االجتماعية  االقت�سادية 

�سيا�سات احلكومة .

حتفظاتكم  هي  ما      
االقت�ضادية على امل�ضودة ؟

حول  حتوم  ال�سكوك  بع�س  اإن 
خا�س  نظام  اعتماد  تنفيذ  اآليات 
تكري�س  يف  ي�سهم  قد  مما  للبلديات 
�اجلهوية  االقطاعية  املمار�سات 
االقرتاح  هذا  اإلغاء  نقرتح  لذلك 
�جعل نظام �احد لكل البلديات كما 
متاحة  بلدية  كل  خ�سو�سية  تبقى 
باملوقع   ، تن�سي�سا  �لي�ست  عمليا 
فيها  االقت�سادي  الن�ساط  �حركية 
�الب�رشية �مدى  الطبيعية  �مواردها 
�التنمية  املحلية  جبايتها  تفعيل 
املرتبطة  �االجتماعية  االقت�سادية 
املجال�س  فعالية  مبدى  اأ�سا�سا 
املنتخبة املحلية التي تبقى م�سوؤ�لة 
لتحفيز  غياب  هناك  اأن  كما   ، عنها 
الن�ساط  على  اخلا�س  القطاع 
�احلركية االقت�سادية خا�سة يف ظل 
�سعف املوؤ�س�سات العمومية �اتكالها 

عل التمويل العمومي .

قرارات  حول  تعليقك      
جمل�ص الوزراء ؟

�رثت ال�سلطة احلالية ��سعية مزرية 
الداخلي  للف�ساد  اإ�سافة   ، لالقت�ساد 
�الوهمية  امل�سخمة  ال�سفقات  من 
من  �غريهم  ال�رشيبي   �التهرب 
االأزمات الداخلية ، مما جعل اجلزائر 
اجلديدة ت�سعى جاهدة لبناء اقت�ساد 
متكامل متنوع م�ستغال كل االإمكانات 
�اإيجاد  �تنوعها  �الرث�ات  الطبيعية 
خمتلف  ملعاجلة  م�ستعجلة  حلول 
حيث  اآنفا  املذكورة  العجز  حاالت 
معاجلتها  على  الرئي�س  راهن  
املحلي  االإنتاج  على  باالعتماد 
اإن�ساء  على  االعتماد  مقاربة  �دعم 
موؤ�س�سات �سغرية �متو�سطة من اأجل 
اأ�ال ،  اأن ت�ساهم يف تنويع االقت�ساد 
�عدم االتكال على قطاع املحر�قات 
املنتج  تدعيم  اأي�سا  اأجل  �من  ثانيا 
املحلي �احلد من فاتورة اال�سترياد 
اأن  اإال   ، التجاري  العجز  الهبت  التي 
تفاقما  �اأخرى زادها  االأزمات  هاته 
العاملي  الوباء   ، ال�سحي  الو�سع 
على  ق�سى  الذي  كور�نا  جائحة 
القوي  �الياب�س  االأخ�رش  االقت�ساد 
�ال  جماال  يرتك  �مل   ، �ال�سعيف 
�سعة للتحرك النقاذ ما ميكن انقاذه 
اأ�  توقف جزئي  ما متثل يف  خا�سة 
اقت�سادية  موؤ�س�سات  لعدة   كامل 
�اجلوي  البحري  النقل  منها  خا�سة 
اإيرادات الد�لة من  مما �سيوؤثر على 
اجلباية العادية التي متثل الثلثني من 
ذلك  على  �سف   ، العامة  االإيرادات 
توقف  ب�سبب  النفط  اأ�سعار  انهيار 
االإنتاج  عن  العاملية  املوؤ�س�سات 
البحري  النقل  موؤ�س�سات  �توقف 
�اجلوي �الربي التي ت�ستعمل النفط 

كثريا �بلغت اأ�سعار النفط م�ستويات 
منخف�سة جدا مل ي�سبق لها مثيل .

اإن ما يتعر�س له االقت�ساد اجلزائري 
اجلوانب  متعددة  خانقة  اأزمات  من 
 ، االأحوال  متقلب  بقطاع  الرتهانها 
باال�ستثمار يف  يهتم  �ب�رشعة  يجعله 
اأدائها  �حت�سني  االأخرى  القطاعات 
يف  �اإ�رشاكها  بينها  التوازن  �خلق 
اإجراءات  التنمية حيث جاءت  عجلة 
لت�سب  االأخري  الوزراء  جمل�س 
اال�ستثمار   بدعم  االجتاه  هذا  يف 
قاعدة  باإلغاء  اأكرث  االأجنبي  خا�سة 
حقيقية  عقبة  كانت  التي   49-51
اإىل  اإ�سافة  االأجانب  للم�ستثمرين 
اال�ستغناء عن حق ال�سفعة �ا�ستبداله 

برتخي�س م�سبق .

ال�ضتثناء  بالن�ضبة      
من   االإ�ضرتاتيجية  القطاعات 

اإلغاء قاعدة 49/51 ؟

اأ�سا�س  على   51/49 قاعدة  تعرف 
بني  حتمية  اقت�سادية  �رشاكة  اأنها 
اإحداهما  موؤ�س�ستني  اأ�  متعاملني 
مما   ، حملية  �االأخرى  اأجنبية 
يفر�س على امل�ستثمر االأجنبي الذي 
اإيجاد  اجلزائر  يف  اال�ستثمار  يريد 
اأ�  عموميا  كان  �سواء  حملي  �رشيك 
يجب  كما  ن�ساطه  ملمار�سة  خا�سا 
على  اجلزائري  املتعامل  يحوز  اأن 
 51 تفوق  اال�ستثمار  اأ�سول  جمموع 
امل�ستثمر  اأ�سول  تكون  حيت  يف   %
االأجنبي ال تفوق 49 % �هو ما يعترب 
�حمفز  مربح  �غري  حقيقيا  عائقا 
عرفت  كما   ، االأجانب  للم�ستثمرين 
بعد  �ا�سعا  جدال  القاعدة  هاته 
 2009 املالية  قانون  يف  اعتمادها 
بحجة حماية االقت�ساد �املوؤ�س�سات 

يف  ت�سبب  مما  االأجنبية  الهيمنة  من 
االأجنبي  لال�ستثمار  حاد  تناق�س 
اجلزائرية  املوؤ�س�سات  اأداء  ��سعف 
التدخل  ال�سلطات  من  تطلب  مما   ،
من  فيها  النظر  �اإعادة  �رشيعا 
�اإلغائها   2020 املالية  قانون  خالل 
م�رش�ع  يف  االأمر  هذا  تثبيت  ثم 
جلب  اآملني  التكميلي  املالية  قانون 
خا�سة  املبا�رش  االأجنبي  اال�ستثمار 
يف ظل اال�ستقرار ال�سيا�سي �االأمني 
ا�ستثماري ي�سجع  �حت�سني جو مناخ 
على خلق فر�س للعمل �جلب لراأ�س 
القطاعات  �تبقى  االأجنبي  املال 
كقطاع  م�ستثناة  احل�سا�سة 
�البنوك  �املناجم  املحر�قات 

�التاأمينات .

يف  النظر  اإعادة  مت  ملاذا      
نظام اأ�ضكادي �ضيكادي ؟

التف�سيلي  النظام  �سهده  ما  اإن 
يف  ��سيكادي  ا�سكادي  مل�رش�ع 
فامل�رش�ع  جدا  موؤ�سف  اجلزائر 
موؤ�س�سات  اعتماد  هو  نظريا 
ت�سنيع اأ� م�سانع لرتكيب ال�سيارات 
�قطع  اأجزاء  ا�سترياد   خالل  من 
اأ�   )C( متاما  مفككة  ال�سيارات 
باجلزائر  �تركيبها   )S( ن�سفيا 
اال�سترياد  كلفة  تقلي�س  بهدف 
�توفري  متاما  مركبة  لل�سيارة 
اأ�سعار  من  اأح�سن  باأ�سعار  �سيارات 
خلق  ذلك  يف  م�ستغلني  اال�سترياد 
لل�سغل �ن�سبة اندماج حملي  فر�س 
معز�ز  جممعات  خالل  من  �ذلك 
توقيف  مت  كما  �عوملي  �طحكوت 
�كالء  مع  باال�سترياد  التعامل 
مما  امل�رش�ع  لنجاح  ال�سيارات 
احلتمي  املحلي  االقتناء  يفر�س 

اكت�ساف  مت  التحقيق  �بعد  اأنه  اإال 
مركبة  ال�سيارات  ا�سترياد  يتم  اأنه 
نفخ  مب�سانع  عرف  ما  �هو  متاما 
اأ�سعار  من  اأكرث  �باأ�سعار  العجالت 
كذلك  ��سهدت  املبا�رش  اال�سترياد 
تطلب  ، مما  ال�سعبة  للعملة  تهريبا 

اإلغاء هذا النظام .

اإلغاء      تعليقك على قرار  
�ضريبة الدخل ال�ضامل؟

يدخل �سمن تعهدات  عبد املجيد 
خالل  اجلمهورية  رئي�س  تبون 
اأ�سا�سا  �يهدف  االنتخابية  حملته 
لذ�ي  ال�رشائية  القدرة  لتعزيز 
تقدر  الذين  ال�سعيفة  الدخول 
مداخيلهم اخلامة بحوايل 30.000 
الوطني  االأجر  لرفع  اإ�سافة  دج 
فوائد  �تخفي�س  امل�سمون  االأدنى 
مناطق  يف  حمققة  مداخيل  من 
حتفيزا   %  50 ب  مقدرة  اجلنوب 

للن�ساط االقت�سادي يف اجلنوب .

   كيف تقيم خطوة  اإ�ضراك 
اجتماع  يف  امل�ضتقلة  النقابات 

الثالثية ؟

امل�ستقلة   النقابات  اإ�رشاك  �جب 
بني  املرتقب  االجتماع  خالل 
�النقابات  العمل  �اأرباب  احلكومة 
هاته  م�ساعدة  اآليات  درا�سة 
ملا  خالفا  املت�رشرة  املوؤ�س�سات 
اتخذه احلكومة �سابقا من اإجراءات 
كلها  النقابات  اإ�رشاك  يجب  كما   ،
التمثيل  ذات  النقابات  خا�سة 
العايل  كالتعليم  الفاعلة  الوطني 
االكتفاء  �عدم  �غريهم  �الرتبية 

بنقابة »االيجيتيا ».

24 �ساعة

مزيد من التدابري الوقائية 

اإجبارية الكمامات للتجار اأو الغلق
االأيام  يف  احلكومة  تتجه 
فر�س  اإىل  القادمة  القليلة 
االإجراءات  من  مزيد 
�باء  من  الوقائية  �التدابري 
اأ�دى  الذي  كور�نا  فري��س 
مواطن   500 من  اأكرث  بحياة 
اإلزامية  منها  االآن  حلد 
املواطنني بارتداء الكمامات 
على  عقوبات  �فر�س 
الذي  االإجراء  هذا  خمالفي 
من  بداية  التجار  مع  ينطلق 

يوم غد االأحد .
احلكومة  فر�س  �ياأتي 
الكمامة  ارتداء  اإجبارية 
الوطن  �اليات  بكافة 
ملحا�رشة  �قائي  كاإجراء 
الذي  كور�نا  فري��س  �باء 
 500 من  اأكرث  االآن  قتل حلد 
 7 قرابة  اأ�سل  من  مواطن 
اآالف اإ�سابة منذ ظهور هذا 

الوباء نهاية مار�س الفارط ، 
توفري  الغر�س  لهذا  مت  �قد 
ال�سيدليات  يف  الكمامات 
�سبه  املواد  املوزعني  �لدى 
�اليات  كافة  عرب  الطبي 
االأ�ل  الوزير  �كان   ، الوطن 
�رشح  قد  جراد  العزيز  عبد 
من  الفارط  االأ�سبوع  نهاية 
احلكومة  التزام  عن  �هران 
كمامة  ماليني   7 بتوفري 
املواطنني  لتمكني  اأ�سبوعيا 
كما  عليها  احل�سول  من 
جتنيد  الغر�س  لهذا  مت 
العمومية  املوؤ�س�سات  عديد 
ل�سناعة الكمامات باالإ�سافة 
من  متطوعني  عدة  اإىل 
موؤ�س�سات �سغرية �متو�سطة 
�كذا  اخلا�س  القطاع  يف 

مراكز بحث �جامعات .
ال�سحة  ملح  �زير  �قد 

بن  الرحمان  �ال�سكان  عبد 
االإجراء  بهذا  اأم�س  بوزيد 
�باء  ملحا�رشة  اجلديد 
كور�نا حيث �رشح اأن  فر�س 
الكمامة  ��سع  اإجبارية 
على  القانون  بقوة  الواقية 
ا�ستمرار  املواطنني يف حال 
باجلزائر  كور�نا  �باء  تف�سي 
�ارد  اأمر  فيه  التحكم  �عدم 
اللجنة  لطلب  ا�ستجابة 
هذا  بر�سد  املكلفة  العملية 

الوباء
�اأكد الوزير بن بوزيد اأنه مع 
العلمية  الدرا�سات  توا�سل 
�سباق  يف  يوميا  العامل  عرب 
على  للتعرف  معلن  غري 
�م�سدرها  اجلائحة  �سلوك 
جل  تبقى  الوقاية  ��سبل 
اأن  على  تتفق  الدرا�سات 
انتقال العد�ى تتم عن طريق 

جهاز  لتهاجم  �الهواء  الفم 
التنف�س، لذلك يتوجب ��سع 

االأقنعة الواقية .
�زير  اأكد  االإطار  نف�س  �يف 
من  رزيق  كمال  التجارة 
التجار  اأن ارتداء  �هران 
�سي�سبح  الواقية  للكمامات 
من  ابتداء  اإجباريا  اأمرا 
اأن  القادم موؤكدا  االأحد 
�سهر  ملدة  بالغلق  عقوبات 
�ست�سلط يف حالة عدم التزام 
�من   ، االإجراء  بهذا  التجار 
احلكومة  ت�سع  اأن  املقرر 
تلزم  �اإجراءات  �سوابط 
املواطنني بارتداء الكمامات 
عقوبات  فر�س  مع  الواقية 
قد  �التي  املخالفني  على 
غرامات  عن  عبارة  تكون 

مالية.
باية ع

را�ضلت رئي�ص اجلمهورية

نقابة الق�ساة حتتج �سد تعليمة لوزير العدل
يوم  �سادرة  تعليمة   فجرت 
�زير  عن  املن�رشم  ماي   13
العدل حافظ االأختام  بلقا�سم  
زغماتي  اإىل ر�ؤ�ساء اجلال�س 
يطالبهم  االإدارية   �املحاكم 
فيها با�ستئناف اجلل�سات يف 
�املدنية   االإدارية  الق�سايا 
املحاكم  م�ستوى  على 
اأن  �رشيطة  �املجال�س 
د�ن  فيها حمامون   يتاأ�س�س 
�رشاعا  االأطراف  ح�سور 
جديدا ما بني الوزير �نقابة 
بتدخل  طالبت  التي  الق�ساة 
رئي�س اجلمهورية لعدم جدية 

القرار �قانونيته .
الق�ساة  نقابة  �اأ�سارت  هذا 
رئي�س  اإىل   ر�سالتها  يف 
التعليمة  اأن   اجلمهورية 
�زير  معايل  عن  ال�سادرة 
العدل  غري قانونية  �تعترب 

يف  م�سبوق   غري  انحرافا 
اأنها  بحكم  الق�ساء  تاريخ 
االجتماعية  الفوارق  تثري 
املتقا�سني   �متنح  بني  ما 
على  لطرف  التقا�سي  حق 
تنا�لت  انها  بحكم  اآخر  
التي  الق�سايا  يف  الف�سل 
ما  حمامون  فيها  تاأ�س�س 
يخلق  ما  د�نها   ما  تاأجيل 
مبداأ املفا�سلة بني الق�سايا 
اأ�سا�س تاأ�سي�س الدفاع   على 
�هو ما يعد اغت�سابا  ملبداأ 
م�سا�اة اجلميع  اأمام الق�ساء 
للمبادئ  �خمالف  جهة  من 
العاملية للتقا�سي الذي متنح 
اجلميع هذا احلق د�ن متيز  
برتتيب  مت�س   اأنها  كما   ،
 ، اأخرى   جهة  من  الق�سايا 
اأ�سارت  اأخرى  ناحية   من 
االإجراء  هذا  اأن   النقابة 

ب�سحة  امل�سا�س  �ساأنها  من 
الق�ساة  �موظفي  املحاكم  
انعدام  ظل  يف  �املجال�س  
اأدنى  ��سائل للتعقيم   االأمر  
تطالب   النقابة  جعل  الذي 
بالتدخل  اجلمهورية  رئي�س 
من اأجل اإلغاء هذه التعليمة 
القانونية  �غري  االنفرادية 
العدل  �زير  �كان  هذا   ،
بلقا�سم  االأختام  حافظ 
تعليمة  �جهة  قد  زغماتي 
ماي   13 يوم  ا�ستعجالية 
با�ستئناف  تق�سي  املن�رشم 
الق�سايا  يف  على  اجلل�سات 
على  �االإدارية   املدنية 
م�ستوى املحاكم �املجال�س 
مع الف�سل يف الق�سايا التي 
مع  حمامون   فيها  تاأ�س�س 

تاأجيل ما د�نها .
حممد بن ترار
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الرابطة ت�ضتغرب 

للطلبة  الوطنية  الرابطة  ا�ستغربت 
مكتبها  ع�سو  ل�سان  على  اجلزائريني 
الوطني عبد القادر بن خالد يف ات�سال 
هاتفي مع الو�سط قرار مدير التكوين 
و�سفوه  بوكرزاطة  الذي  جمال 
انتهاء  حالة  يف  خا�سة   ، باملبهم 
احلجر بداية جوان اأو منت�سفه ،  وهو 
الوزاري  الذي يخالف قرار االجتماع 
االأخري الذي اأكد عودة الدرا�سة �سهر 
�سبتمرب ملدة اأ�سبوعني  من اجل �رشح 
من�سات  على  املعرو�سة  الدرو�س 
ما  وهو   ، االجتماعي  التوا�سل 
والتكوين  التعليم  مدير  اأكده  ت�رشيح 
العاليني  بوعالم  �سعيداين ، من جهة 
التعليمة  التي  هذه  تخالف  اأخرى 
للخدمات  الوطني  الديوان  اأ�سدرها 
من   2020 ماي   14 يوم  اجلامعية 
للطلبة  لل�سماح  الغرف  فتح  اجل 
هذا   ، ومعداتهم  متاعهم  باأخذ 
للطلبة  الوطنية  الرابطة  واأ�سارت 
يف  الدرو�س  تقاطع  اأنها  اجلزائريني 
خا�سة   ، �سبتمرب  قبل  حالة  العودة 

الطلبة  التحاق  �سعوبة  ظل  يف 
الوطن  جنوب  الواقعة  باجلامعات 
الدرا�سة  احلر  و�سعوبة  مو�سم  بفعل 
الوباء ال  تداعيات  اأن  ، كما  من جهة 
بعد  ان كانت هناك  تزال مل تظهر 
ي�ستوجب  ما   ، غريها  اأو  تبعيات 
 ، الراأي  وتغليب  باحلكمة  التحلي 
قنوات  مع  بفتح  الوزارة  مطالبة 
االجتماعيني  )املنظمات  ال�رشكاء 
 ) االأ�ساتذة  ونقابات  الطالبية 
ب�سفتهم املعنيني املبا�رشين بال�سنة 
وتفادي  الت�رشيحات  اجلامعية 

تاأثريات  من  لها  ملا  املت�ساربة 
اجلامعي  الطالب  على  نف�سية 
الذي يعي�س القلق بفعل عدم و�سوح 
من   ، اجلامعية  ال�سنة  حول  االآراء 
اأنها  الرابطة  اأ�سارت  اأخرى  جهة 
ممتلكات  على  اعتداءات  �سجلت 
االإقامة  بعد  من  بالعديد  الطلبة 
ودخول  واأخذ  للغرف  ك�رش  ت�سجيل 
اأنها  تندد  ،اإذ  الطلبة  ممتلكات 
املنعزلة  وتطالب  الت�رشفات  بهده 
على  للوقوف  �سفافة  بتحقيقات 
مرتكبيها من اجل تطهري االقامات 

من املظاهر ال�سلبية .
جتمع الطلبة اجلزائريني يو�سح

اجلزائريني  الطلبة  ك�سف  جتمع 
املكتب  ع�سو  ل�سن  على  )الريال( 
ان  مرزوق  بن  الوهاب  عب  الوطني 
التكوين  جمال  ت�رشيحات  مدير 
بحكم  باجلديد  تاأتي  بوكرزاطة  مل 
اأنه ال اأحد يعرف متى ينتهي الوباء 
الف�سل  كما  ال�سنة  اجلامعية  مت   ،
 ، االأخري  الوزاري  املجل�س  فيها يف 
ونحن   ، بالتدخل  احلق  له  اأحد  وال 
بالتعليم  اجتماعي  نطالب  ك�رشيك 
الدرو�س  جناعة  لتاأكيد  احل�سوري 
تعو�س  ال  املن�سات التي  عرب 
وعن   ، للطالب  احل�سوري  الدر�س 
للخدمات  الوطني  الديوان  قرار 
االقامات اجلامعة  بفتح  اجلامعية 
قرار  فهو  ال�سرتجاع  اأغرا�سهم 
احلجر  فرتة  لطول  الزم  نظرا 
معر�سة  االأعرا�س  يجعل  ما 
جتمع  وطالب   ، والتلف  للحجر 
الطلبة  من  اجلزائريني  الطلبة 
والطالبات  ب�رشورة احرتام التباعد 
يف هذا االإجراء  مع اإجبارية  ارتداء 
بالتعليمات  الكمامات  وااللتزام 

ال�سحية.

فجرت ت�ضريحات مدير التكوين  على م�ضتوى وزارة التعليم العايل والبحث العلمي جمال بوكرزاطة  نهاية 
االأ�ضبوع الذي اأ�ضار بعودة الطلبة اإىل مقاعد الدرا�ضة بعد انتهاء احلجر  حفيظة ال�ضركاء االجتماعية 

وخا�ضة املنظمات الطالبية التي اختلفت اآرائها و  اعتربت الت�ضريح غري م�ضوؤول ، وخمالف 
لت�ضريحات  وزير القطاع ، معتربين كرثة الت�ضريحات وت�ضاربها ي�ضر باالأ�ضرة اجلامعية ، خا�ضة يف ظل 

مبا�ضرة املديرية العامة  للخدمات اجلامعية  باإخالء االقامات ومنح  اأغرا�ض الطلبة والطالبات  بفعل 
نهاية الف�ضل االأول و�ضمان العودة �ضهر �ضبتمرب  مثلما  خرج بها  املجل�ض الوزاري االأخري، يفاجئ مدير 

التكوين بالعودة بعد احلجر يف اإ�ضارة اإىل �ضهر جوان  من اجل �ضرح درو�ض املن�ضة  االأمر الذي اعتربوه غري 
ممكن  خا�ضة يف جنوب الوطن اأين ترتفع احلرارة ب�ضدة وي�ضعب اخلروج املر الذي جعلها تطالب بالعودة 

�ضهر �ضبتمرب ال�ضتكمال الدرو�ض واالمتحانات .

يف عمليات متفرقة مل�ضالح االأمن واجلي�ض 

حجز �أكرث من 28 قنطار من 
�لكيف �ملعالج 

الفواتري غري املدفوعة يف فرتة احلجر

�سونالغاز متتنع عن 
قطع �لكهرباء

عنا�رش  االأ�سبوع  نهاية  متكنت 
مع  بالتعاون  امل�سرتكة  االأمن 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  م�سالح 
من  حجز اأكرث من 28 قنطار من 
الكيف املعالج وتوقيف 11 مهربا 
مننهم 05 ن�ساء وذلك اإثر عمليات  
واليات  م�ستوى  على  متفرقة 

ال�رشيط احلدودي.
 ففي والية ب�سار  متكنت عنا�رش 
اجلي�س الوطني ال�سعبي  من حجز 
23 قنطار و32 كلغ فقي عمليتني 
االأوىل متت  العملية   ، منف�سلتني 
مت  اأين  ونيف   بني  م�ستوى  على 
حجز مركبة رباعية الدفع حمملة 
املعالج  الكيف  من  كلغ  ب560 
الثانية  العملية  متت  حني  يف   ،
حجز  مت  اأين  املنطقة  بذات 
املعالج  الكيف  من  كلغ    772
بتلم�سان  فقد متكنت  اأما   ،
عنا�رش الفرقة املتنقلة لل�رشطة 
بو�سعيد  ،  بني  الق�سائية 
تابعة  مفرزة  مع  وبالتن�سيق 
من  ال�سعبي  الوطني  للجي�س 

حجز كمية هامة من املخدرات 
بنواحي منطقة امل�سامي�س بجبل 
بـ 04 قناطري  وزنها  ع�سفور قدر 
والنقل  لل�سحن  كلغ، مهيئة  و45 
ق�سد االجتار والرتويج ، وب�سيدي 
الفرقة  من  كل  بلعبا�س  متكنت 
للجمارك  املهام  املتعددة 
املتعددة  الفرقة  و  بادي�س  بنب 
بالتعاون  بلعبا�س  ب�سيدي  املهام 
للجي�س  مفرزة  مع  التن�سيق  و 
من حجز   ، ال�سعبي  الوطني 
ب 23.9  حمملة  �سياحية  مركبة 
على  املعالج.   الكيف  من  كلغ 
�رشق  ال�سيار  الطريق  م�ستوى 
�سيدي  مدخل  والية  غرب 
اأربع مهربني  وتوقيف  بلعبا�س. 
،و  مبع�سكر متكنت عنا�رش االأمن  
من االإطاحة ب�سبكة دولية لتهريب 
اأ�سخا�س   07 ت�سم  املخدرات 
منهم 05 ن�ساء وحجز اأكرث من 01 
املعالج  واليزال  الكيف  من  كلغ 

التحقيق جار يف الق�سية .
حممد بن ترار

اأكد وزير الطاقة حممد عرقاب، 
�رشكة  اأن  العا�سمة،  باجلزائر 
الكهرباء  بقطع  تقوم  لن  �سونلغاز 
ي�سددوا  مل  الذين  لزبائنها 
احلجر  فرتة  خالل  فواتريهم، 

ال�سحي.
ندوة  خالل  الوزير  اأو�سح  و 
له  تدخل  هام�س  على  �سحفية، 
الوطني،  ال�سعبي  املجل�س  يف 
يتمكنوا  مل  الذين  املواطنني  اأن 
بعد،  عن  فواتريهم  ت�سديد  من 
عنهم  الكهرباء  قطع  يتم  لن 
يف  ال�سحي،  احلجر  فرتة  طيلة 
التي  الت�سامنية  االإجراءات  اإطار 

اتخذتها �سونلغاز.
»�سونلغاز  اأن  اإىل  عرقاب،  واأ�سار 
هذا  يف  اإجراءات  اتخذت  قد 
املواطن  �سحة  الأن  ال�سدد، 
مببادرة  منوها  االأولويات«،  من 
خالل  زبائنها  باجتاه  �سونلغاز 

فرتة االأزمة ال�سحية.
ال�سياق،  هذا  يف  الوزير  وتطرق 
البالد  بلديات  خمتلف  ربط  اإىل 
�سيما  الغاز،  و  الكهرباء  ب�سبكات 

على م�ستوى مناطق الظل.

ال�سيد  ي�سيف   - االإطار،  هذا  يف 
الطاقة  وزارة  اأطلقت   - عرقاب 
تغطية  اأجل  من  كبريا،  م�رشوعا 
ب�سبكة  البالد  مناطق  كامل 
جت�سيد  بهدف  والغاز،  الكهرباء 
من  و  الطاقوية،  النجاعة  مبداأ 
للطاقات  وا�سع  ا�ستعمال  اأجل 
اأن  عرقاب،  اأكد  كما  املتجددة 
»مناطق الظل التي مت اإح�ساوؤها، 
ب�سبكتي  جميعا  ربطها  �سيتم 
على  اعتمادا  الغاز،  و  الكهرباء 
الطاقات  و  احلديثة  التقنيات 

املتجددة«.
و يف رده على �سوؤال حول التوظيف 
الوطنية  ال�رشكة  م�ستوى  على 
)�سوناطراك(،  للمحروقات 
�سوناطراك  اأن  الوزير  اأو�سح 
اإعطاء  على  م�سممة  تبقى 
يف  اجلزائري  لل�سباب  الفر�سة 
»يف حدود  وذلك  الت�سغيل،  جمال 
لكل  ال�رشورية  املنا�سب  عدد 
منطقة ولكل  م�رشوع«، موؤكدا اأن 
»�سوناطراك تقوم �سنويا بعمليات 
قوانني  احرتام  ظل  يف  توظيف 

اجلمهورية يف هذا املجال«.

ت�سريحات تثري لغط �ل�سركاء �الجتماعيني

رئي�ض املنظمة الوطنية الأولياء التالميذ لـ«الو�ضط«:

نطالب بالتحقيق يف ملف �لكتاب �ملدر�سي »�الأطل�س« 
الأولياء  الوطنية  املنظمة  رئي�س  دعا 
وزير  اأم�س،  زينة،  بن  علي  التالميذ، 
للتحقيق  واجعوط،  حممد  الرتبية، 
املدر�سي  الكتاب  مراجعة  ملف  يف 
»االأطل�س«، معتربا اأن هذا يعد مبثابة 
جتاوز خطري، ي�ستغل الظرف الوبائي، 
مع  خ�سو�سا  البالد،  به  متر  الذي 

تعليق عمليات امل�سادقة واالعتماد.
به  ت�رشيح خ�س  زينة يف  بن  واأف�سح 
جريدة الو�سط، اأنه من املفرت�س يف 
الوقت الراهن، اأن تكثف اجلهود، من 
اأجل االإعداد لدخول مدر�سي ح�سن، 
تعي�سه  الذي  الوبائي  الو�سع  ظل  يف 
العامل،  دول  باقي  مثل  اجلزائر، 
الوطني  الديوان  هذا،  رغم  لكن 
ي�ستغل  املدر�سية،  للمطبوعات 
الكتب  �سل�سلة  ملراجعة  الفر�سة، 

املدر�سية »االأطل�س«، حيث دعا هذا 
التي  التاأليف  جلنة  ح�سبه،  االأخري 
ملراجعة  املركزي،  املفت�س  يراأ�سها 
اإحالته  ق�سد  املدر�سي،  االأطل�س 
الرتبوي  للبحث  الوطني  املعهد  اإىل 

للم�سادقة عليه.
االأمني  اأن  ذاته،  املتحدث  اأكد  حيث 
الوطنية،  الرتبية  لوزارة  ال�سابق  العام 
الديوان  مدير  اإىل  �سابقا  اأر�سل  قد 
املدر�سية،  للمطبوعات  الوطني 
عمليات  تعليق  مفادها  مبرا�سلة 
م�سريا  واالعتماد،  امل�سادقة 
للت�ساوؤل  يدعو  هذا  اأن  باملنا�سبة، 
عن مربرات هذا التجاوز ، خا�سة اأن 
املدر�سية،  املطبوعات  ديوان  مدير 
من  احلايل، هم  الديوان  رئي�س  رفقة 
الذين ا�ستقدمتهم الوزيرة ال�سابقة بن 

غربيط.
يف  امل�سدر،  نف�س  ت�ساوؤل  حني  يف 
الرتبية،  وزير  كان  اإن  ال�سياق،  ذات 
املمار�سات،  هذه  مبثل  علم  على 
االأمر  بذات؟،  الوقت  هذا  يف  وملاذا 
والريبة،  لل�سك  ح�سبه،  يدعو  الذي 
ا�ستغالال منهما، لالأزمة ال�سحية التي 
ال  بتجاوزات،  للقيام  البالد،  تعي�سها 
اأن  وباالأخ�س  عنها،  ال�سكوت  يجب 
من  يعد  وطبعه،  املدر�سي  الكتاب 
التحقيق  اإىل  التي تدعو  بني امللفات 

معمق، من قبل اجلهات املخت�سة.
الإلغاء  للتدخل  تبون  يدعو  زينة  بن 

»البيام«
رئي�س  ك�سف  اأخرى،  جهة  من 
التالميذ،  الأولياء  الوطنية  املنظمة 
اإىل  م�ستعجلة،  ر�سالة  بعث  قد  اأنه 

املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س 
الإلغاء  التدخل،  منه  ملتم�سا  تبون، 
املتو�سط،  التعليم  �سهادة  امتحان 
الذي  م�ستقرة،  الغري  للو�سعية  نظرا 
منذ  املنقطعني  التالميذ،  يعي�سها 
الظرف  ب�سبب  الدرا�سة،  عن  اأ�سهر 

الوبائي احلايل.
منظمته  اإقدام  اأن  زينة،  بن  واأورد 
منها،  اإميانا  جاء  اخلطوة،  هذه  على 
وال�سعي  الفاعلة،  امل�ساركة  ب�رشورة 
امل�ساهمة،  على  العمل  اأجل  من 
واإبداء الراأي، مع تقدمي املقرتحات، 
على اعتبار اأن برجمة امتحان �سهادة 
التعليم املتو�سط، يف �سبتمرب، قد اأثار 
قلق االأولياء واالأبناء، على حد �سواء، 

من انعكا�سات هذا القرار م�ستقبال.
مرمي خمي�ضة

اجلزائريني  الطلبة  طالب  جتمع 
االأحرار وزارة التعليم العايل والبحث 
اخلدمات  الوطني  والديوان  العلمي 
لزمالئنا  حال  يجدو  باأن  اجلامعية 
على  واملتوزعني  االأجانب  الطلبة 
الوطن  عرب  اجلامعية  االإقامات 
ا�ستئناف  لتاأجيل  نظرا  وهذا 
ب�سبب  احلايل  اجلامعي  املو�سم 
على  �سبتمرب  �سهر  بداية  اإىل  الوباء 

اأقل تقدير
مرزوق  بن  الوهاب  عبد  اأكد 
املكلف  الوطني  املكتب  ع�سو 
الطالبي  التنظيم  يف  بالبيداغوجيا 
جتمع الطلبة اجلزائريني االأحرار يف 
ت�رشيح له مع يومية »الو�سط«اأن 08 
جن�سية   70 من  اأجنبي  طالب  اآالف 
من  منهم   %90 من  واأكرث  خمتلفة 
اأ�سقائنا  من  والبقية  اإفريقية  بلدان 

الوزارة  على  الواجب  العرب. لذلك 
الو�سية والديوان الوطني اخلدمات 
عاجال  �سبيال  يجدو  اأن  اجلامعية 
واأهاليهم  بلدانهم  اإىل  لرتحيلهم 
معهم  العطلة  من  ماتبقى  ليكملو 

اأخريا .
نف�س  ثمن  فقد  ثانية  جهة  من 
اجلبارة  املجهودات  املتحدث 
املبذولة من طرف  الديوان الوطني 

خالله  ومن  اجلامعية  للخدمات 
عرب  اجلامعية  اخلدمات  مديريات 
بالطلبة  االأمثل  التكفل  على  الوطن 
ويف  االأزمة  بداية  منذ  االأجانب 
تقدمي  عرب  اأي�سا  الف�سيل  ال�سهر 
املواد الغذائية ومواد التنظيف وكذا 
اجلامعية  االقامات  اأغلب  تعقيم 

وال�سهر على راحتهم .
اأحمد باحلاج

جتمع الطلبة اجلزائريني االأحرار

مطالب برتحيل 08�الف طالب �أجنبي

تزامنا مع احلجر ال�ضحي

قانون �ملالية �لتكميلي على 
طاولة �لربملان غد�

املالية  جلنة  اأع�ساء  ي�رشع 
ال�سعبي  باملجل�س  وامليزانية، 
الوطني، بداية من يوم غد االأحد، 
يف مناق�سة م�رشوع قانون املالية 
التكميلي، ل�سنة 2020 ، مع �سبط 
من  املعنيني  ح�سور  رزنامة، 
،ملناق�سة  احلكومي  الطاقم 

ن�سو�س امليزانية االإ�سافية.
فاإنه  اإعالمية،  م�سادر  وح�سب 

وزير  يعر�س  اأن  املنتظر  من 
اأع�ساء  اأمام  امل�رشوع،  املالية 
اأمام  الباب  بذلك  ليفتح  اللجنة، 

باقي اأع�ساء الطاقم احلكومي.
املالية  قانون  م�رشوع  و�سيكون 
اأهم  من   ،2020 ل�سنة  التكميلي 
على  �ستمرر  التي  امل�ساريع 
احلجر  فرتة  خالل  الربملان 

مرمي .خال�سحي.
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اح�ضن خال�ص   

مل تكن اجلزائر من قبل متلك 
منوذج اإدارة دولة حديثة مبفهوم 
ومعاهدة  ال�صناعية  الثورة 
لأنها  فيينا  وموؤمتر  وي�صتفاليا 
عثمانية  �صيادة  حتت  كانت 
تاأ�ص�صت  عندما  فرن�صية  ثم 
هذه املفاهيم بل كانت تعي�ش 
الع�صبية  اأو  اجلماعة  بنظام 
باملفهوم اخللدوين التي تتطور 
اإىل الدولة- املدينة يف اأح�صن 
الأحوال اأو الإمارة التي حتمي 
واملعلنني  ال�رضيبة  دافعي 
تدخل  اأن  قبل  لل�صلطان  الولء 
اخلالفة  نظام  �صمن  كلية 

الذي  العثمانية 
كانت  اإدارة  اأ�ص�ش 
لت�صيري  موجهة 
الباب  مع  العالقة 
متابعة  اأو  العايل 

احل�صاد اجلبائي.
دخول  كان  لقد 
الدولة  عهد  اجلزائر 
ق�رضيا  احلديثة 
حرب  بعد  ومكلفا 
�رضو�ش خلفت ن�صيجا 
متمزقا  اجتماعيا 
عتيقا  واقت�صادا 

ما  املرحلة  يغادر  مل 
وال�صناعية  الراأ�صمالية  قبل 
كان  رهيبا.  اجتماعيا  وفراغا 
بعد  جاءت  التي  ال�صلطة  اأمام 
نف�صها  بناء  مهمة  ال�صتقالل 
التي كان على  قبل بناء الدولة 
حديث  جمتمع  بناء  عاتقها 
و�صع  ال�صرتاكي.  باملنظور 
يتيح  باأن  كفيال  كان  كهذا 
بني  مو�صوعي  حتالف  بروز 
املرحلة املوروثة وبني التوجه 
اليعقوبي اأو ما ي�صمى املركزية 

الدولة  لتنظيم  الدميقراطية 
اعتماد  ا�صتمرار  �صاهم  التي 
توزيع  على  النا�صئ  القت�صاد 
اإذ  اليوم،  اإىل  بقائها  يف  الريع 
كلية  تتخل�ش منها اجلزائر  مل 
النفتاح  اأتاحه  مما  بالرغم 
من   1989 عام  الدميقراطي 
واأن  ل�صيما  تغيريه  اإمكانية 
النتقال  فكرة  تقبل  املجتمع 
فقد  ال�صوق،  اقت�صاد  اإىل 
اخليارات  عن  اجلزائر  تخلت 
اأن  بعد  ال�رضقية  الإيديولوجية 
تخلى عنها اأهلها لكنها عززت 
التي  الفرن�صية  املرجعية 
كر�صها د�صتور 1989 ون�صطتها 
التعديالت الد�صتورية املتوالية 

اإىل اليوم.
الدولة  اإدارة  نظام  كر�ش 
اإدارة  نظام  على  تاما  انقالبا 
الثورة التحريرية. فمنذ اندلع 
قادتها  اختار  الأخرية  هذه 
تنظيما مبنيا على توزيع مهام 
مناطق   6 اإىل  الثورة  اإدارة 
اأن يعززه موؤمتر  ع�صكرية قبل 
كوليات  باإن�صائها  ال�صومام 
كبري  بجانب  تتمتع  تاريخية 
بع�صها  عن  ال�صتقاللية  من 

كان  تنظيمها  اأن  من  بالرغم 
الوليات  جميع  يف  موحدا 
وجي�ش  جبهة  ازدواجية  �صمن 

التحرير الوطنيني. 
املوؤقتة  احلكومة  اإن�صاء  وكان 
الرتاجع  بداية  نقطة  مبثابة 
ل�صيما  التاريخي  التنظيم  عن 
بعد دخولها يف �رضاع مع قيادة 
الوطني،  التحرير  اأركان جي�ش 
خارج  �صاحته  كانت  �رضاع 
نظاما  اأحدث  حيث  الوطن 
الداخل.  لنظام  موازيا  ولئيا 
الذين  الثورة  قادة  وكاأن 
واملغرب  تون�ش  بني  ا�صتقروا 
وم�رض يتهيوؤون ل�صتالم �صلطة 
�صلطتهم  ثبتوا  بعدما  الدولة 
على الثورة وذلك مبجرد 
لل�صلم.  فرن�صا  جتنح  اأن 
يف  التحول  هذا  كان 
الثورة  اإدارة  نظام 
متهيدا  التحريرية 
لالنطالق مبا�رضة بعد 
نظام  يف  ال�صتقالل 
على  �صاعد  مركزي 
ورثته  ما  تكري�صه 
جزائر ال�صتقالل عن 
ال�صتعماري  النظام 

من تقاليد اإدارية.
جزائر  انطلقت 
من  اإذن  ال�صتقالل 
تبذل  ومل  الفرن�صي  املوروث 
التخل�ش  �صبيل  يف  جهدا 
ميتثل  منوذج  واإبداع  منه 
الجتماعية  للخ�صو�صيات 
والثقافية للمجتمع بل �صارعت 
اإىل تكييف املجتمع مع النموذج 
كل  له  وكر�صت  بل  الإداري 
لتعزيزه  البيداغوجية  الو�صائل 
اإذ اأن�صاأت عام 1964 املدر�صة 
�صاكلة  على  لالإدارة  الوطنية 
بنظامها  الفرن�صية  مثيلتها 
البيداغوجية  وبراجمها 
الإدارة  لطبيعة  املالئمة 
وعالقاتها  العامة  املركزية 
اإىل  اإ�صافة  املحلية  بالإدارة 

ال�صلك الديبلوما�صي. 
التعديالت  م�صودة  تاأتي 
اقرتاحات  لت�صيف  الد�صتورية 
اإ�صالح  �صبيل  يف  جديدة 
ق�صد  الدولة  اإدارة  وتطوير 
اإك�صابها مرونة اأكرب يف التعامل 
امل�صا�ش  دون  املواطنني  مع 

التاريخي  وامل�صار  باأ�ص�صها 
ذكرنا،  كما  فيه  تاأ�ص�صت  الذي 
منها القرتاح الوارد يف املادة 
اأنه  اإذ  مبهما  يظل  والذي   16
يتحدث عن تخ�صي�ش القانون 
خا�ش  بنظام  البلديات  بع�ش 
دون يحدد بدقة املعايري التي 
ذلك،  يف  القانون  لها  يخ�صع 
واإذا كان املق�صود هو البلديات 

على  حتتوي  التي 
ا�صرتاتيجية  من�صاآت 
التي  البلديات  اأو 
املقرات  فيها  تقع 
الر�صمية  املركزية 
للدولة اأو معايري اأخرى 
املق�صود  يتبني  ومل 

بالنظام اخلا�ش. 
مقرتح اآخر ل يقل اأهمية 
ورد يف املادة 17 يتعلق 
الدولة  بني  بالعالقة 
الإقليمية  واملجموعات 
على  تقوم  اأن  يجب  التي 

وعدم  الالمركزية  مبادئ 
بني  الفرق  ولعل  الرتكيز. 
املفهومني ل يغني �صيئا اإذ ل 
اجلزائرية  الدولة  اإدارة  يجرد 
فاإذا  الرا�صخة،  تقاليدها  من 
كانت الالمركزية تعني حتويل 
اإىل موؤ�ص�صات  �صلطات الدولة 
حملية وعلى راأ�صها املجال�ش 
البلدية والولئية املنتخبة فاإن 
تفوي�ش  يعني  الرتكيز  عدم 
�صلطات الدولة لأعوان وهيئات 
حملية تنتمي اإىل اإدارة الدولة 
وروؤ�صاء اجلامعات  الولة  مثل 
وم�صوؤويل  وامل�صت�صفيات 
للوليات  اخلارجية  امل�صالح 

الد�صتور  كر�ش  فقد  وغريها. 
املقرتح  هذا  خالل  من 
تقليدا  كان  ما  على  بالن�ش 
را�صخا يف اإدارة الدولة دون اأن 
اإرادة  على  يدل  �صيئا  ي�صيف 
احلرية  من  هام�ش  اإتاحة 
الإدارة  يف  وال�صتقاللية 
ناهيك  للمفو�صني  والت�صيري 
املبادرة،  اتخاذ  حرية  عن 

بالرغم من اأن الدولة حتملهم 
كامل امل�صوؤولية اجلزائية. 

تزال  ل  الدولة  اأن  ويبدو 
الثقة  من  يكفي  ما  اإىل  تفتقر 
ل�صيما  املحلية  اإطاراتها  يف 
تداعيات  �صمن  برز  ما  بعد 
تورط  من  ال�صعبي  احلراك 
املركزية  الإطارات  اآلف 
واملحلية يف الف�صاد والت�صيب 
اأدل  ولي�ش  الت�صيري  و�صوء 
التحفظية  النزعة  هذه  على 
يف  الواردة  املقرتحات  من 
اجلمع  متنع  التي   23 املادة 
العمومية  الوظائف  بني 

واملهن  اخلا�صة  والن�صاطات 
احلرة وي�صرتط تفادي ت�صارب 
اأو  اإن�صاء منا�صب  اأو  امل�صالح 
بطلبات عمومية خارج  القيام 
بالإ�صافة  العامة  امل�صلحة 
اإىل اإلزام املعينني يف الوظائف 
بالت�رضيح  واملنتخبني  العليا 
ونهاية  بداية  يف  مبمتلكاتهم 
املقرتحات  وهي  املهمة. 
 24 املادة  دعمتها  التي 
باحلكم  التقيد  توجب  التي 
ال�صوؤون  ت�صيري  يف  الرا�صد 
وبال�صفافية  العمومية 
القوانني  توؤدي  ل  واأن 

والتنظيمات اإىل الف�صاد.
مل جتروؤ اقرتاحات تعديل 
نزلت  التي  الد�صتور 
على  اخلرباء  جلنة  بها 
ال�صائدة  النمطية  تغيري 
باإدخال  اكتفت  بل 
حت�صينات ل�صد الثغرات 
التي ر�صدتها من خالل 
الف�صاد  مكافحة  جتربة 
قويا  ح�صورا  عرفت  التي 
منت�صف  من  بداية  ووا�صعا 
تزال  ول  املا�صي  العام 
يحن  مل  الوقت  اأن  اإذ  قائمة، 
من  مزيد  نحو  للتوجه  بعد 
الإقليمية  اجلماعات  حترير 
املركزية  الدولة  �صلطة  عن 
والتحرر من النموذج اليعقوبي 
الفرتة  الفرن�صي املوروث عن 
نظام  واإن�صاء  ال�صتعمارية 
اخل�صو�صيات  من  ينطلق 
وا�صع  نقا�ش  بعد  اجلزائرية 
ملا يكت�صيه نظام اإدارة الدولة 

من اأهمية حلياة املواطنني.

الد�ستور والعقيدة املركزية لإدارة الدولة
ورث اجلزائريون عندما انهوا االحتالل الفرن�ضي لرتابهم نظام االإدارة الفرن�ضية اال�ضتعمارية مقابل نظام 
�ضيا�ضي يعتمد على مركزية القرار كان اأكرث ميال اإىل االأنظمة ال�ضمولية لدول اأوروبا ال�ضرقية على غرار 

العديد من االأنظمة العربية بينما اجتهت الدولة توجها اإيديولوجيا هجينا اإذ ورثت نظاما �ضوفياتيا من 
الناحية ال�ضيا�ضية ونظاما ميزج بني اال�ضرتاكية والقومية العربية. مل تكن ت�ضمح هذه العالقات املعقدة 

بربوز نقا�ص حول منوذج دولة ينطلق من املجتمع اإ�ضافة اإىل اأن النخب املفكرة للدولة بعد اال�ضتقالل كانت 
قريبة جدا من النماذج املذكورة وهي مناذج م�ضتوردة كلها.

بني االإ�ضالح وتغيري منط احلكامة

تعديل  اقرتاحات  جتروؤ  " مل 
الد�ضتور التي نزلت بها جلنة 
اخلرباء على تغيري النمطية 
ال�ضائدة بل اكتفت باإدخال 

حت�ضينات ل�ضد الثغرات التي 
ر�ضدتها من خالل جتربة مكافحة 
الف�ضاد التي عرفت ح�ضورا قويا 
ووا�ضعا بداية من منت�ضف العام 

املا�ضي وال تزال قائمة "
التعديالت  " تاأتي م�ضودة 

الد�ضتورية لت�ضيف 
اقرتاحات جديدة يف �ضبيل 

اإ�ضالح وتطوير اإدارة الدولة 
ق�ضد اإك�ضابها مرونة اأكرب 
يف التعامل مع املواطنني 

دون امل�ضا�ص باأ�ض�ضها وامل�ضار 
التاريخي الذي تاأ�ض�ضت فيه 

كما ذكرنا "
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�ضالح عو�ض

الإبراهيمي   الب�شري  ال�شيخ  اأما 
والذي تزعم امل�ؤمتر الإ�شالمي يف 
والذي  فل�شطني  اأجل  من  القد�س 
امل�شلمني  علماء  من  الأكرث  اأ�شبح 
»اأيظُنّ  فيق�ل:  فل�شطني  دفاعا عن 
يف  بعراقتها  اجلزائر  اأن  الظانُّ�ن 
فل�شطني،  تن�شى  والعروبة  الإ�شالم 
التي  منزلتها  غري  فى  ت�شعها  اأو 
ل  نف�شها،  من  الإ�شالم  و�شعها 
واهلل، وياأبى لها ذلك �رشف الإ�شالم 
القربى«،  وو�شائج  العروبة  وجمد 

ه�اري  واأما 
رحمة  ب�مدين 
الرئي�س  عليه  اهلل 
بكل  وقف  الذي 
اجلزائر  ق�ة 
انطالق  خلف 
الث�رة الفل�شطينية 
لها  وانتزع 
الأممية  القرارات 
وكان  والعربية 
حاميا  �شياجا 
القريب  من  لها 
فلقد  والبعيد 

نطق بل�شان اجلزائر كلها: »نحن مع 
فل�شطني ظاملة ومظل�مة«.

انه ال�عي اجلزائري املتميز لطبيعة 
املكت�شب  ال�عي  وغاياته،  ال�رشاع 
مع  الط�يل  ال�رشاع  معاركة  من 
اخلبيثة،  واأ�شاليبه  ال�شتعمار  األ�ان 
ولهذا اندفع اجلزائري�ن بكل ق�تهم 
لإحباط امل�ؤامرة على فل�شطني وان 
ظل�ا  اأنهم  اإل  امل�شافة  ت�شعفهم  مل 
التفاوؤل  ويبعث�ن  اليقني  يحمل�ن 
والأمل والإ�شناد ل�شعب تربطهم بهم 
والعقيدة..  واحل�شارة  الدم  روابط 
دروب  لهم  ي�شيء  اليقني  هذا  ولعل 
النه�شة والت��شع يف دورهم الإقليمي 

يف جمالهم احلي�ي.

طبيعة ال�ضراع:

لقد غ�شي ال�شباب على روؤية طبيعة 
بع�س  حتى  الكثريين  لدى  ال�رشاع 
الذي  الأمر  بالن�شال  املنهمكني 
بال  الت�شحيات  من  كثريا  اذهب 
وهنا  ال�رشاع..  حم�شلة  يف  مردود 
تاريخ  اىل  نلجاأ  ان  ال�رشورة  من 
التي  املت��شط  ب�شمال  العالقة 
مدار  على  �شلميا  �شكال  تاأخذ  مل 
ق�ى  متكنت  ان  وبعد  قرون  عدة 
من  اأجزاء  احتالل  من  ال�شتعمار 
جغرافيا اإ�شرتاتيجية لالأمة تقدم�ا 
العرب  بالد  يف  التجزئة  لتكري�س 
ال�شام  بالد  فنال  ع�شكرية  بحدود 
من ذلك الن�شيب الأب�شع على اعتبار 
ان هذا امل�قع ال�شرتاتيجي يف�شل 
افريقيا  م�شلمي  عن  ا�شيا  م�شلمي 
من  بالتغريب  اأي  عن�رشي  بكيان 
ترتيب  ويتم  ب�رشي  تكتل  خالل 
طائفيا  ترتيبا  املنطقة  يف  الدول 
م�رشوع  اأي  ويعطل  فعلها  ي�شل 

حترري داخلها..
ومبتابعة م�شرية ال�عي يف املنطقة 
يف  التقهقر  حالة  ر�شد  ميكن 

الفل�شطينية  الق�شية  مع  التعامل 
العربي والإ�شالمي  الفعل  ان  فرغم 
كان متدنيا يف البداية ال انه انتهى 
وحدها  فل�شطني  ترك  اإىل  الآن 
ا�شتمر  فلقد  م�شريها..  ت�اجه 
اعرتاف  ل  ب�شعارات  ط�يلة  فرتة 
اىل  ال�شهي�ين  الكيان  مع  �شلح  ول 
قمة  م�ؤمترات  يف  عربية  مبادرات 
اإ�رشائيل  وج�د  ب�رشعية  تعرتف 
فل�شطني  ار�س  من  باملائة  على80 
مقابل  الأر�س  اأطروحة  مقدمة 
يف  ح�شل  كما  والتطبيع  ال�شالم 
م�ؤمتر القمة العربية يف بريوت ومل 

بل  النقطة  هذه  عند  الأمر  يت�قف 
اجته اىل الأخطر ان تنخرط اأنظمة 
اأمنية  واإ�شالمية يف عالقات  عربية 
واقت�شادية مع امل�شتعمرين �شاربة 
ال�شعب  مظل�مية  احلائط  بعر�س 
منتهى  الأمر  ويبلغ  الفل�شطيني.. 
الأطراف  بع�س  تتجه  �ش�ئه عندما 
من  مزيد  ممار�شة  اىل  العربية 
للتنازل  الفل�شطينيني  على  ال�شغط 
او  اأجزاء من حقهم يف الأر�س  عن 
الهج�م  مراحل  ع�شنا  بل  الع�دة.. 
امل�شلح من قبل بع�س الأنظمة على 
وارتكاب  الفل�شطينية  الث�رة  ق�اعد 
جمازر بحق الالجئني الفل�شطينيني 
يف لبنان والأردن والعراق واأخريا يف 

خميمات الفل�شطينيني يف �ش�رية.
على  العربي  النظام  يدرك  مل 
الكيان  متكني  ان  به  الظن  اأح�شن 
ال�شهي�ين يفرت�س اإ�شعاف املنطقة 
العربية واإدخالها يف �رشاعات بينية 
ال�شمانة  ه�  ذلك  لن  وداخلية 
الكيان  تف�ق  ل�شتمرار  احلقيقية 
ومل  وج�ده..  عن  ف�شال  ال�شهي�ين 
اأح�شن  على  العربي   النظام  يدرك 
الظن ان الكيان ال�شهي�ين ما ه� اإل 
الأخرى  والأدوات  ا�شتعمارية  اأداة 
الداخل  يف  ومنت�رشة  م�ج�دة 
عال  بتن�شيق  ت�شتغل  وكلها  واخلارج 
حرمانها  و  وتفتيتها  الدول  لإرباك 
من اإيجاد عالقة ح�شنة مع ال�شع�ب 
بابتزازها من قبل ق�ى يتم  والقيام 

�شناعتها غربيا.
ال�رشاع  بطبيعة  ال�عي  غاب  لقد 
كان  الأح�ال  اأح�شن  ويف  الدائر.. 
ميكن اإعالن م�اقف م�ؤيدة لل�شعب 
رف�س  على  وحمافظة  الفل�شطيني 
ال�شهي�ين..  الكيان  مع  التطبيع 
ورغم اأخالقية امل�قف، اإل اأنه دون 
فهم ج�هر ال�رشاع وطبيعته ولذلك 

فه� لن ت�شمد كثريا.

الأمة  بني  يدور  احلقيقي  ال�رشاع 
من جهة  العرب  مقدمتها  ويف  كلها 
من  املرتابطة  باأدواته  وال�شتعمار 
ابن  الإمام  قال  كما  اأخرى  جهة 
بادي�س يف روؤيته احل�شارية لل�رشاع 
على ار�س فل�شطني. فال نه�شة ول 
وحدة ول �شيادة ول �شالم ان تركت 
ال�شهي�ين..  لال�شتيطان  فل�شطني 
هذا  ا�شتبدلت  العربية  النخب  لكن 
ال�رشاع  من  اأخرى  باأل�ان  ال�رشاع 
الأيدي�ل�جي الذي مزق �شف الأمة 
اجلاهلية  النعرات  واأثريت  وبعرثه 
واجله�ية  والطائفية  العرقية  كلها 
والطبقية وكان ذلك كله مبثابة 
ال�رشاع  عن  حقيقية  ملهاة 
احلروب  واندلعت  احلقيقي.. 
داخل الأمة ولزالت، م�شتنزفة 
ال�شتقرار  ومبددة  ثرواتها، 
يف  بع�شها  اأ�شبح  وقد  فيها 
كالعراق  الفا�شلة  الدول  عداد 
واليمن وليبيا و�ش�رية وفاحتة 

م�شتقبلها على املجه�ل.

الأداء الفل�ضطيني:

مقاومة  واجهت  بال�شك 
حتديات  الفل�شطيني  ال�شعب 
تك�ن  اأن  لها  قدر  حيث  خطرية 
الدولية  الإرادة  مع  الت�شاد  يف 
وال�شرتاكي  الراأ�شمايل  للمع�شكرين 
الكيان  وج�د  على  ت�افقا  الذين 
ار�س فل�شطني منذ  ال�شهي�ين على 
احلرب العاملية الأوىل رغم ما يبدو 
يعني  وكان هذا  تباينات  بينهما من 
يف  يقف�ن  الفل�شطينيني  ان  ب��ش�ح 
انهمك  الذي  الدويل  القرار  وجه 
مق�مات  بكل  الكيان  تزويد  يف 
املنطقة  على  ال�شرتاتيجي  التف�ق 
بخرية  ال�ش�فيتي  الحتاد  فزوده 
واجلن�د  وامل�شت�شارين  ال�شباط 
من  هاجر  من  يبغ  والالجئني حيث 
رو�شيا اإىل فل�شطني اأكرث من ملي�ن 
وحتى  يه�د  لي�ش�ا  ن�شفهم  �شخ�س 
اأي  اخلزر  قبائل  اإىل  ينتم�ن  اليه�د 
الغرب  اأما  م�ؤخرا  ته�دوا  الذين 
عاتقه  على  اأخذ  فلقد  الراأ�شمايل 
وال�شغط  وال�شالح  باملال  التزويد 
على العرب و�رشفهم عن الن�شغال 
بالق�شية الفل�شطينية.. هذا �شحيح 
متام وه� اأمر خطري بال�شك اإل اأن 
عدم اليقني بطبيعة ال�رشاع وج�هره 
اأفقد املنخرطني يف الكفاح القدرة 
ال�عي  ترتجم  اأدوات  اإبداع  على 
ينا�شب  ما  الطاقات  من  فتح�شد 
تاأخذ  اإ�شرتاتيجية  وتعتمد  ال�رشاع 
يرتتب  ان  ميكن  ما  الأهمية  بعني 
ولغياب  املنطقة  يف  ال�رشاع  على 
مب�شت�ى  ح�شاري  ا�شرتاتيجي  فهم 
املرتبطة  الفل�شطينية  الق�شية 
وا�شتقاللها  امة  نه�شة  مب�رشوع 
لدى  ج�هرية  تنازلت  حدثت 
�شد  الن�شال  يف  املنخرطني 
املطالبة  فمن  ال�شهي�ين  امل�رشوع 
ب20  املطالبة  اإىل  كلها  بفل�شطني 
املنظمة  ك�ن  ومن  منها  باملائة 
ال�شعب  لكل  ممثلة  الفل�شطينية 
اإل  متثل  ل  �شلطة  اإىل  الفل�شطيني 

ال�شعب  من  باملائة   20 من  اقل 
احلديث  ترك  كما  الفل�شطيني.. 
يف  فل�شطيني  ملي�ين  عن  نهائيا 
العمق الفل�شطيني.. وانتهى ال��شع 
املذلة وفق  الهدنة  اىل حالت من 
بحيث  واأمنية  �شيا�شية  �شياقات 
املهمات  يف  التداخل  اأ�شبح 
الن�شال  اإىل حد كبري لعملية  مربكا 
واختتمت  جملة..  الفل�شطينية 
م�شريتها  الفل�شطينية  احلركة 
الت�جه  يف  ماأ�شاوي  بان�شطار 
الت�جه  فائدة من  والتعامل وهنا ل 
ن�شبها  ت�زيع  او  امل�شئ�لية  لتحميل 
لأحد الطرفني لأنهما معا م�شرتكان 
الفعل  يف  الف��شى  تكري�س  يف 
الفل�شطيني والأخطر ت�زيع ما بقي 
من فل�شطني بني غزة وال�شفة على 
مك�نني �شيا�شيني فل�شطينيني اأ�شبحا 
وتعبا يف م�اجهة عدو  اإرهاقا  اأكرث 
يفاجئهما مبخططات ال�شم والتغيري 
وتغيري  القد�س  يف  الدميغرايف 
املقد�شات  وته�يد  الأر�س  معامل 
الزماين  التقا�شم  اإىل  و�ش�ل 
الأق�شى  امل�شجد  يف  واملكاين 
على  ال�شط�  و  الإبراهيمي  واحلرم 
والأر�س  القيامة  كني�شة  ممتلكات 
املقد�شية جملة ومزيد من م�شاريع 
يف  اجلماعي  والعقاب  ال�شتيطان 
الفل�شطينية  احلركة  اأ�شبحت  حني 
اإل  عديدة  لأ�شباب  قادرة  غري 
بالتل�يح باأنها لن تلتزم بالتفاقيات 
يغيب عنها ان الكيان ال�شهي�ين ه� 
الذي جتاوز هذه التفاقيات التي مل 
اإل لك�شب مزيد من  اأ�شلها  تكن يف 
والتطبيع  ال�شتيطان  لتمرير  ال�قت 

يف املنطقة العربية.

فل�ضطني من 
جديد:

الكيان  اأن  �شحيح 
يتحدث  ال�شهي�ين 
ال�ترية  عالية  بلغة 
ب�رشعة  ويتحرك 
وقائع  فر�س  نح� 
على الأر�س و�شحيح 
ال�شيا�شية  الطبقة  ان 
منهكة  الفل�شطينية 
ومنخرطة يف اأو�شاع 
و  املعي�شة  حت�شني 

القدرة  وفاقدة  جزئية  تفاهمات 
ج�هرية  تغيريات  اإحداث  على 
وعاجزة  الدائر  ال�رشع  واقع  يف 
اخلط�ات  على  يالئم  مبا  الرد  عن 
عن  ف�شال  ال�شتيطانية  الت�شعيدية 
املقاومة �شد ال�ج�د ال�شهي�ين يف 
الغربية ف�شال عن املطالبة  ال�شفة 
بتفكيك الكيان ال�شهي�ين.. و�شحيح 
الكيان  يف  البغي�س  النق�شام  ان 
ال�شيا�شي الفل�شطيني مرهق ومتعب 
مبدد  و  لن�شاله  وم�شيء  لل�شعب 
للطاقة.. ورغم كل ما ميكن اأن يقال 
عن ال�اقع العربي والإ�شالمي.. اإل 
قمنا  ان  اأخرى  معطيات  نرى  اأننا 

بت��شيع دائرة الروؤية.
وليد  ال�شهي�ين  الكيان  اأن  فكما 
حتما  فه�  ال�شتعماري  امل�رشوع 

امل�رشوع  دفع  بق�ة  �شيتاأثر 
وه�  منطقتنا  يف  ال�شتعماري 
امل�شالح  جملة  مع  مرتبط  باحلتم 
من  منطقتنا..  يف  ال�شتعمارية 
جزئيا  تنازل  هناك  اأن  ال�ا�شح 
وما  ال�شهي�ين  امل�رشوع  عن  اأوربيا 
يف  املقاطعة  حلمالت  ال�شتجابة 
اإ�شارة  اإل  الأوربية  املدن  من  كثري 
التي تقف عندها  للمرحلة  وا�شحة 
اأوربا اجتاه الكيان ال�شهي�ين.. فرغم 
اأن الدول الأوربية هي الداعم الأول 
على الأقل ظاهريا لقيام دولة الكيان 
ان  تدرك  اأن  اإل  اأنها  اإل  ال�شهي�ين 
املنافع الكبرية التي جتنى من وج�د 
لأمريكا  تع�د  ال�شهي�ين  الكيان 
مبا�رش  غري  وب�شكل  مبا�رش  ب�شكل 
الل�بيات  ورغم  و�ش�اهم..  للرو�س 
ال�شهي�نية يف الغرب ورغم ا�شتنفار 
دوائر ا�شتعمارية مع ال�شهي�نية الآن 
اأن الراأي العام الأوربي يعلن ب��ش�ح 
ه�  ال�شهي�ين  الكيان  بان  تقديره 
الأمني  بالفلتان  الأكرب  املت�شبب 
يف العامل ولقد اأ�شبح كثري من قادة 
للمحاكم  ال�شهي�ين مطالبني  الكيان 
الع�ا�شم  اىل  و�ش�لهم  حال  يف 
�شانع  على  يخفى  ل  كما  الأوربية 
القرار الأوربي ان النحياز الأعمى 
للكيان ال�شهي�ين يق�د اإىل خ�شارات 

على  العربية  املنطقة  يف  فادحة 
ال�شعيد ال�شعبي على الأقل..

فهي  الأمريكية  ال�شيا�شة  جهة  من 
كربى  بحروب  كبري  ب�شكل  معنية 
ال�شني  العلن واخلفاء مع  جتري يف 
فلكهما  يف  ي�شري  ومن  ورو�شيا 
الذي  الأمر  بالفعل  خطري  والأمر 
دفع الأمريكان اىل ان�شحاب جزئي 
بحر  اىل  والنتقال  املنطقة  من 
حرب  و  ال�شاروخية  والدرع  ال�شني 

اجلمارك وال�رشيبة..
الأمن  اأول�يات  جاءت ك�رنا لرتتيب 
امل�ازنة  وحتمل  الأمريكي  الق�مي 
جاءت  باه�شة..  تكلفة  الأمريكية 
ك�رنا بعد تقييم لل�شيا�شة الأمريكية 
منها  طلع  اخلارجية  احلروب  يف 
والعجز  بالدي�ن  مثقلني  الأمريكان 

حاولت  ولهذا  امل�ازنات..  يف 
حل  ورقة  تقدمي  مرة  لأول  اأمريكا 
قيام  مب�جبها  يتم  القرن  �شفقة 
دولة فل�شطينية على جزر جغرافية 
�شم  عملية  لأي  اأمريكي  ورف�س 
قبل  جديد  �شهي�ين  ا�شتيطاين 
فل�شطينية..  دولة  على  امل�افقة 
-�شفقة  اخلريطة  هذه  اأن  ورغم 
ال�شعب  على  �شافر  عدوان  القرن- 
النظر  من  لبد  انه  اإل  الفل�شطيني 
يقدم  مرة  اأول  اأنها  على  اإليها 
جزئيا  تنازل  فيها  حال  الأمريكان 
ولعل  ال�شهي�ين..  امل�رشوع  عن 
هم  الأمريكان  اإن  يدرك  اجلميع 
الأوربي  اأو�شل�  اتفاقية  اأف�شل�ا  من 
الكيان  قادة  من  تطرفا  اأكرث  واأنهم 
فاأي  فل�شطني..  جتاه  ال�شهي�ين 
ياأتي  قبلهم ل  ول� جزئي من  تنازل 
�شدقة ول ح�شن نية ول اقتناعا بحق 
اإ�شرتاتيجية  ح�شابات  �شمن  اإمنا 
الأمريكي  الدعم  ثقل  بان  تعني 
للكيان ال�شهي�ين �شي�شكل عبء على 
معارك  ظل  يف  الأمريكية  اخلزينة 
كبرية تخ��شها ال�ليات املتحدة.. 
ت�ؤمن  ان  املتحدة  لل�ليات  فيكفي 
من  واأمنه  ال�شهي�ين  الكيان  وج�د 
خالل عالقات وثيقة باأنظمة الط�ق 
ر�شمي  اعرتاف  وانتزاع  العربية 
وج�د  ب�رشعية  فل�شطيني 
وال�شلح  ال�شهي�ين  الكيان 
ان  ال�ا�شح  من  ولكن  معه.. 
هذه املراهنات غري م�شم�نة 
الفل�شطيني  ال�شعيد  على  ل 

ول العربي.
يقابله  هذا  الدويل  ال��شع   
التطبيع  لعمليات  ذريع  ف�شل 
يف املنطقة العربية مع الكيان 
الربب�غندا  فرغم  ال�شهي�ين 
املنطقة  اأن  اإل  ال�شهي�نية 
مع  للتعاي�س  قابلة  غري 
وال�شهاينة  ال�شهي�ين،  الكيان 
اإل  العرب  بالد  يدخل�ا  ل 
فعملية  مريبة،  اأج�اء  يف  و  ت�شلال 
جدا،  ونخب�ية  حمدودة  التطبيع 
الأمر الذي ينعك�س عليه ا�شطرابا 
اجتماعيا  وتنافرا  وج�ديا  وقلقا 

و�رشاعات عن�رشية داخله..
هنا يت�فر املناخ والظرف املالئم 
واإ�شالمي  وعربي  فل�شطيني  لفعل 
ا�شرتاتيجي للع�دة اإىل احلياة.. فمن 
ال�شغط  يخف  ان  جدا  املحتمل 
و�شتتحرك  العرب  على  الأمريكي 
يف هذا املناخ ع�امل كانت جممدة 
نف�شه  ال�شهي�ين  الكيان  و�شيجد 
بروؤية  تتنامى  ق�ى  م�اجهة  يف 
واإعادة  العن�رشية  لتفكيك  ح�شارية 
ال�شالم يف منطقة حرمت منه منذ 
مائة عام اأو اأكرث.. واهلل غالب على 

اأمره.

قبل ما يقارب 80 �ضنة  وقبل وقوع النكبة ب12 �ضنة انطلقت �ضرخة الإمام ابن بادي�ض ر�ضي اهلل 
عنه م�ضت�ضرفا امل�ضتقبل:« يا عرب اإما فل�ضطني اأو املوت«.. ف�ضجل موقف اجلزائر يف �ضفر التاريخ 
هاتفا با�ضمها كلها: »من املوتى يف الأجداث اإىل الأجنة يف الأرحام« معلنا موقف الأخوة والعقيدة 

وال�ضرف جتاه فل�ضطني وقد �ضرح مبنهجية ح�ضارية حقيقة ال�ضراع وطبيعته.. موؤكدا انه عدوان 
ا�ضتعماري غربي �ضد قلب العروبة لق�ضم بالد العرب واإثارة الفنت فيه.

يف ذكرى النكبة

العرب وجدلية ال�سراع اإما فل�سطني اأو املوت

ال�ضغط  يخف  ان  جدا  املحتمل  " من 
الأمريكي على العرب و�ضتتحرك يف 

هذا املناخ عوامل كانت جممدة و�ضيجد 
الكيان ال�ضهيوين نف�ضه يف مواجهة 

قوى تتنامى بروؤية ح�ضارية لتفكيك 
العن�ضرية واإعادة ال�ضالم يف منطقة 
حرمت منه منذ مائة عام اأو اأكرث.. 

واهلل غالب على اأمره "

ال�ضراع  بطبيعة  الوعي  غاب  " لقد 
الدائر.. ويف اأح�ضن الأحوال كان 

ميكن اإعالن مواقف موؤيدة لل�ضعب 
الفل�ضطيني وحمافظة على رف�ض 

التطبيع مع الكيان ال�ضهيوين.. ورغم 
اأخالقية املوقف، اإل اأنه دون فهم 

جوهر ال�ضراع وطبيعته ولذلك فهو 
لن ت�ضمد كثريا "
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يانغ جي/طالبة 
�ضينية مقيمة يف 

اجلزائر

مع  وتوتري  خويف  وازداد 
امل�صابني  عدد  ازدياد 
نف�صه  الوقت  يف  لكن  بها، 
تف�صي  اإن  ما  اأنه  يعجبنى 
ووهان،  مدينة  يف  الوباء 
حتى اّتخذت حكومة ال�صني 
الإجراءات  من  ب�صل�صلة 
متحملًة  ملكافحته  القوية 
امل�صوؤوليات،  جميع  على 
املدينة،  اإغالق  فيها  مبا 
املوا�صالت  عن  التوقف 
وال�رشكات  وامل�صانع 
واجلامعات  واملدار�س 
من  وغريها  واملعاهد 
وطرُح  العمومية،  الأماكن 
املنزىل  احلجر  اأوامر 
وحتت  الوطن،  اأبناء  لكل 
ح�صلت  الهائلة  جهودها 
منع  يف  مبهجة  نتائج  على 

تف�صي اجلائحة.
اأمام هذه الأزمة املرعبة، 
التعاون  روح  ظهرت 
امل�صبوقة  غري  والت�صامن 
من قبل جميع الب�رشية، واإن 
هذا الت�صامن وامل�صاعدات 
جتاوزت  قد  املتبادلة 
واجلن�صيات  الدول  حدود 
مما  والأيديولوجيات 
ر�صمت �صل�صلة من التناغم، 
ويف الأوقات الأكرث �صعوبًة 
بالن�صبة اإىل حكومة ال�صني 
من  كثريا  ووهان،  ومدينة 
قدمت  الأخرى  الدول 
عن  لل�صني  م�صاعداتها  
اإمدادات  اإر�صال  طريق 
بينها  من  اإليها،  طبية 
�صقيقتها احلميمة اجلزائر 

الآن  واأعي�س  اأدر�س  التى 
طائرة  تر�صل  كانت  فيها، 
هبة  متنها  على  خا�صة 
ت�صمل  التي  من المدادات 
األف  مائة  خم�س  على 
األف  وع�رشين  ثالثى  قناع 
مائة  وثالث  وقائية  نظارة 
عمق  عن  تعرب  قفاز   األف 

عالقتها مع ال�صني.
اإن الفريو�س مثل الإع�صار 
�رشيعا  العامل  دول  اإجتاح 
مبا فيها اجلزائر، وحياتي 
حمّطمة  ال�صعيدة  اليومية 

اخلام�س  اليوم  يف  ب�صببه، 
والع�رشين من �صهر فرباير، 
اأُكت�صف اأول مري�س م�صاب 
 19—COVID بفريو�س 
داخل اجلزائر، ويف ال�صهور 
الثالثة املا�صية، تدهورت 
بعد  يوما  فيها  الوباء  حالة 
امل�صابني  عدد  زاد  يوم، 
كل  �صخ�س  مبائتني  به 
�صهر  خالل  تقريبا  يوم 
من  التا�صع  وقبل  اأبريل  
�صهر ماي، عدد امل�صابني 
فيها قد بلغ 5558 �صخ�س، 
وتويف 494 �صخ�س ب�صببه. 
ن�صبة  اأن  يده�صني  وما 
الأعلى  فيها هي   الوفيات 
ال�صني،  مثل  العامل!  يف 

ال�صلطة اجلزائرية اإتخذت 
ملنع  قوية  اإجراءات 
اإغالق  فيها  مبا  اجلائحة، 
وطرح  العمومية  الأماكن 
املنزىل  احلجر  اأوامر 
للن�صاء،  العطلة  واإعطاء 
الوفيات  عدد  زيادة  ومع 
وقع  قد  الفريو�س  ب�صبب 
التوتر  يف  هنا  النا�س 
خ�صو�صا  ال�صديد  والقلق 
ال�رشوريات  نق�س  ظل  يف 

الطبية.
حالة  تدهور  ملواجهة 

اجلزائر، تربعت  الوباء يف 
بخم�س  اليوم  حتى  ال�صني 
هبات من اإمدادات الإغاثة 
�صهر  من  الرابع  اليوم  ،يف 
�رشكة  تربعت  فرباير، 
العمالقة  ال�صينية  البناء 
من  بهبة  اجلزائر  لدى 
قيمتها  الطبية  الإمدادات 
األف  وع�رشين  مائة  اأربع 
فريقا  يورو،واأر�صلت  
حكومة  با�صم  طبيا  
اإىل  بالإ�صافة  ال�صني، 
ذلك،  تعهدت ال�رشكة ببناء 
لتوفري  �صغري  م�صت�صفى 
ومكافحة  الوقاية  خدمات 
ل�صالح  فريو�س  انت�صار 
يف  �صخ�س  األف  ت�صعة 

�صاحية العا�صمة،ويف اليوم 
والع�رشين، تربعت  الواحد 
من  دفعة  ال�صني  حكومة 
والأجهزة  الإمدادات 
والكوا�صف  التنف�صية 
تعرب  طن   20 بلغ  وزنها 
اإرادتها،يف  �صدق  عن 
التربع،  ا�صتقبال  مرا�صيم 
لدى  ال�صينى  ال�صفري  قال 
اجلزائر ال�صيد يل ليان خه 
:«عندما تقع ال�صني يف اأزمة 
اجلائحة، كانت اجلزائر من 
تبادرت  التي  الدول  اأوائل 
لنا،  م�صاعدات  تقدمي  اإىل 
م�صاعدات  �صنقدم  ونحن 
كان  ملن  م�صاعفة 
ال�صني  ت�صاعد  ي�صاعدنا، 
بع�صا  بع�صهما  واجلزائر 
وتتقا�صمان ال�رشاء وال�رشاء 
احلميمني  كال�صقيقني 
مكافحة  يف  وتت�صاركان 
 ،19—COVID فريو�س 
اجلزائر  انت�صار  قبل 
�صنقدم  اجلائحة،  على 
اإليها  امل�صاعدات 

بالتتابع.«
ال�صينية  امل�صاعدات  اإن 
بل  فيلما  لي�صت  للجزائر 
يف  تلفزيوين،  م�صل�صل 
اليوم الثامن من �صهر ماي، 
اأر�صلت حكومة ال�صني مرة 
من  جديدة  دفعة  اأخرى 
من  الطبية،  امل�صتلزمات 
بينها خم�صة ماليني كمامة 
طبية وخم�س مائة وع�رشين 
األف كمامة FFP2 وع�رشة 
وخم�صة  كا�صف  اآلف 

نظارة  األف  ع�رش 
طبية  واألب�صة  وقائية 
واأكد  وغريها.  وقائية 
ليان خه مرة  ال�صفري يل 
�صتقف  ال�صني  اأن  ثانية 
بجانب اجلزائر وتوؤيدها 
الإمددات  لها  وتربعت 
يختفي  حتى  بالتتابع 
—COVID فريو�س 

19 يف اأر�س اجلزائر.
اإر�صال  اإىل  بالإ�صافة 
امللتزمات  من  دفعات 

ال�صني  ت�صاركت  الطبية، 
يف  اجلزائر  مع  اأي�صا 
حماربة  يف  خرباتها 
الثاين  اليوم  يف  اجلائحة، 
قامت  اأفريل،   �صهر  من 
اجلزائرية  ال�صحة  وزارة 

املتخ�ص�صني  واخلرباء 
م�صت�صفى  يف  بالوباء 
التابع  املركزي  اجلنوب 
تقع  التي  هوبي  جلامعة 
مبوؤمتر  ووهان  مدينة  يف 
تبادل  حول  الفيديو  عرب 
يف  واخلربات  التجارب 

حماربة الوباء.
اهتم  ذلك  اإىل  بالإ�صافة 
ىل  ال�صيني  الوزراء  رئي�س 
جائحة  بحالة  ت�صيانغ  كه 
اليوم  ويف  كثريا،  اجلزائر 
مار�س،  �صهر  من  الواحد 
مع  هاتفية  حمادثة  اأجرى 
اجلزائري  الأول  الوزير 
جراد،  العزير  عبد 
و�صكره  اإمتنانه  اإعراباعن 
يف  واأمله  اجلزائر  ل�صعب 

يف  ال�صني  دعم  ا�صتمرار 
يف  للجزائر  امل�صاعدات 

حماربة الوباء.
ال�صلبة  ال�صداقة  تاريخ  اإن 
واجلزائر  ال�صني  بني 
حرب  اإىل  يُرجع  اأن  ميكن 

اجلزائر،  يف  الإ�صتقالل 
اأول دولة  ال�صني هى  كانت 
يف العامل اإ�صافًة اإىل الدول 
باحلكومة  تعرتف  العربية 
بعد  املوؤقتة   اجلزائرية 
اجلزائرية،  ال�صلطة  اإعالن 
املثالية   ال�صداقة  هذه  اإن 
اأمام  ت�صمد  اأن  ت�صتطيع 
اإختبار الأزمان والأزمات! 
قدمية  حكمة  ال�صني  يف 
»اإذا ا�صتقبلت قطرات من 
ف�صاأرد  املاء عند احلاجة 
اللطف مع الينبوع«، ال�صني 
احلكمة  هذه  طبقت  قد 
الدول  اأوائل  باعتبارها 
ظل  يف  العامل،  يف  الكربى 
تدهور حالة الوباء وازدياد 
الوفيات يف اجلزائر، جاءت 

تنامت  ال�صينية،  الإغاثات 
والإطمئنان  الأمل  الثقة، 
ال�صلبية،  م�صاعرهم  كل 
على  اجلزائر  اأبناء  ن�رش 
ال�صكر  كلمات  في�صبوك 
لل�صني با�صتمرار » ال�صني،  

�صكرا على م�صاعدتكم!« » 
اإخوان!«  واجلزائر  ال�صني 
بيد،  يد  نعمل  ال�صني،   «
حتقيق  على  بقلب  قلب 
روح  نثمن   « الإنت�صار!« 
بني  والتعاون  ال�صداقة 

البلدين.« ......
قال املثل اجلزائري: النوع 
الإن�صانى ل يتم وجوده اإل 
املثل  وقال  بالتعاون، 
ال�صينى: يعرف ال�صديق اإل 
عند ال�صدائد، اإن الدولتني 
كالهما اختارتا اأن ت�صاعد 
لالنت�صار  جمردا  الأخرى 
اأ�رشع  يف  الفريو�س  على 
كل  �صاهدت  ممكن،  وقت 
عينَى  باأم  الوقائع  هذه 
واأنا  قلبي  يف  وو�صعتها 
تدر�س  �صينية  كطالبة 
يف اجلزائر، اين اأحب 
يتمتع  التي  اجلزائر 
بال�صغف  �صعبها 
وال�صجاعة  وال�صيافة 
الأخالق  من  وغريها 
وعندى  اجلميلة، 
اأ�صدقائي و�صديقاتي 
كانوايعاملونني  هنا، 
واأعي�س  كاأهلهم، 
 ، كاإخوتي  معهم 
واأمتنى اأن يجيء يوم 
يتح�صن فيه الو�صع يف 
اجلزائر يف اأ�رشع الأوقات، 
واإعادة حياتي وحياة �صعبها 
اأن  اأي�صا  الطبيعية،واأمتنى 
ال�صني  بني  ال�صداقة  تكون 
واجلزائر اأعمق واأ�صلب يف 

امل�صتقبل.

الت�ضامن والتغلب على ال�ضعوبات معا

التعاون بني ال�سني واجلزائر يف مكافحة تف�سى فريو�س كورونا
يف �ضتاء عام 2019، �ضافرت اإىل اجلزائر لأدر�س يف جامعة اجلزائر الثانية، وق�ضيت اأ�ضعد الأوقات بعد و�ضويل اىل البالد  وكنت اأدر�س يف 

اجلامعة واأجتول  يف املعامل للتمتع مبناظر البحر الأبي�س املتو�ضط اجلذابة وزيارة الآثار القدمية امل�ضهورة يف عا�ضمتها، وقد اأحببت هذه 
الدولة اجلميلة وعندى ثقة ورغبة �ضديدة يف ق�ضاء الأيام القادمة فيها. لكن فاجاأتنى اأخبار تف�ضى فريو�س COVID—19 يف مدينة ووهان 

التي تقع يف وطني العزيز، خفت كثريا على تدهور و�ضع الوباء فيها.

في�ضبوك  على  اجلزائر  اأبناء  " ن�ضر 
كلمات ال�ضكر لل�ضني با�ضتمرار » 

ال�ضني،  �ضكرا على م�ضاعدتكم!« » 
ال�ضني واجلزائر اإخوان!« » ال�ضني، 

نعمل يد بيد، قلب بقلب على 
حتقيق الإنت�ضار!« » نثمن روح 

ال�ضداقة والتعاون بني البلدين.« "

فيلما  لي�ضت  للجزائر  ال�ضينية  امل�ضاعدات  " اإن 
بل م�ضل�ضل تلفزيوين، يف اليوم الثامن من 

�ضهر ماي، اأر�ضلت حكومة ال�ضني مرة اأخرى 
دفعة جديدة من امل�ضتلزمات الطبية، من 
بينها خم�ضة ماليني كمامة طبية وخم�س 
مائة وع�ضرين األف كمامة FFP2 وع�ضرة 

اآلف كا�ضف وخم�ضة ع�ضر األف نظارة وقائية 
واألب�ضة طبية وقائية وغريها "
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اأفاد بيان خللية االعالم واالت�صال 
اأمن  مبديرية  العامة  والعالقات 
ت�صلمت  قد  كانت  ورقلة  والية 
منه  ن�صخة  "الو�صط"  يومية 
الق�صائية  ال�رشطة  م�صالح  اأن  
�صهر  خالل  عاجلت  قد  كانت 
ال�صيء  �صد  اأفريل، 03 ق�صايا 
توقيف  عن  اأ�صفرت  العمومي 
منها     ، اأ�صخا�ص   09 وتقدمي 
تكوين  بجرمية  تتعلقان  ق�صيتني 
فيها 08  تورط  اأ�رشار  جمعية 
اجلهات  اأمام  قدموا  اأ�صخا�ص 
اأمر  �صدهم  �صدر  اأين  الق�صائية 
واحدة  لق�صية  اإ�صافة   ، اإيداع 
تتعلق بحمل �صالح حمظور تورط 
اأمام  قدم  واحد  �صخ�ص  فيها 
ا�صتفاد  اأين  الق�صائية  اجلهات 

من ا�صتدعاء مبا�رش.
م�صالح  عاجلت  ثانية  جهة  من 
ال�صهر  خال  الق�صائية  ال�رشطة 
تتعلق  ق�صية    35   ، املن�رشم  
االأموال  و اجلنح �صد  باجلنايات 
توقيف  مت  حيث  املمتلكات،  و 

منها   42 �صخ�صا،  تقدمي  و 
بال�رشقة تورط  تتعلق  30  ق�صية 
فيها  37  �صخ�صا �صدر �صد  19  
اإ�صتفاد    اإيداع، و  اأمر  �صخ�صا 
موؤقت  اإفراج  من  اأ�صخا�ص   04
حتت  اأ�صخا�ص   03 وو�صع   ،
ا�صتفاد  فيما  الق�صائية،  الرقابة 
مبا�رش ،  ا�صتدعاء  من  البقية 
ملك  بتحطيم  تتعلق  ق�صايا  و03 
اأ�صخا�ص   03 فيها  تورط  الغري 
ا�صتفادوا من ا�صتدعاء مبا�رش، و 

ق�صيتني تتعلقان بخيانة االأمانة، 
ا�صتفادا  �صخ�صني  فيها    تورط 

من ا�صتدعاء مبا�رش.
عاجلت  ذلك  جانب   اإىل 
الق�صائية  ال�رشطة  م�صالح 
�صهر  خالل  ورقلة  والية  باأمن 
32 ق�صية  اأفريل املنق�صي 
�صد  واجلنح  باجلنايات  تتعلق 
فيها 21 �صخ�صا،  تورط  االأفراد  
بال�رشب  تتعلق  منها 18 ق�صية 
�صخ�صا   13 فيها  تورط  واجلرح 

 ، الق�صائية  اجلهات  اأمام  قدموا 
اأين �صدر �صد  �صخ�ص واحد اأمر 
من  �صخ�صني    وا�صتفاد   ، اإيداع 
اإفراج موؤقت، فيما ا�صتفاد البقية 
من ا�صتدعاء مبا�رش، اإ�صافة لـ06  
ق�صايا تتعلق بالتهديد تورط فيها 
03 اأ�صخا�ص قدموا اأمام اجلهات 
�صخ�ص  ا�صتفاد  اأين  الق�صائية 
و   ، موؤقت  اإفراج  من  واحد  
البقية من ا�صتدعاء مبا�رش، وكذا 
حرمة  بانتهاك  تتعلقان  ق�صيتني 
منزل تورط فيها   �صخ�ص واحد 
قدم اأمام العدالة اأين ا�صتفاد من 
تتعلق  ق�صايا  و06  موؤقت،  اإفراج 
  04 فيها   تورط  وال�صتم  بال�صب 
اجلهات  اأمام  قدموا  اأ�صخا�ص 
الق�صائية ا�صتفادوا من ا�صتدعاء 

مبا�رش.
عاجلت  اأخر  �صعيد  وعلى 
م�صالح ال�رشطة الق�صائية خالل 
، 15 ق�صية  اأفريل املا�صي  �صهر 
قدموا  �صخ�صا،  فيها 24  تورط 
اأمام اجلهات الق�صائية �صدر يف 

حقهم اأحكام ق�صائية خمتلفة.

قريةغر�ص  قاطني  يتطلع 
بوغفالة ببلدية انقو�صة التابعة 
يف  اأف�صل  لغد  ورقلة  لوالية 
ملطلبهم  اال�صتجابة  حالة 
بالكهرباء  ربطهم  يف  املتمثل 
منذ ع�رش  اإليها  يفتقرون  التي 

�صنوات .
قرية  �صكان  من  عدد  نا�صد 
ببلدية  بوغفالة  غر�ص 
ورقلة  لوالية  التابعة  انقو�صة 
يومية  مع  لهم  ت�رشيح  يف 
العمومية  "الو�صط"،ال�صلطات 
راأ�صها وايل والية ورقلة  وعلى 
ال�صديق بو�صتة ب�صفته  اأبوبكر 
الهيئة  على  االأول  امل�صوؤول 
برجمة  ب�رشورة  التنفيذية 
للوقوف  ميدانية  زيارة  لهم 
التي  املعاناة  حجم  على 

غري  التاأخر  جراء  يكابدونها 
من  هام  عدد  ربط  يف  املربر 
ال�صكنات ب�صبكة الكهرباء ومما 
تفاقم  ما  هو  بلة  الطني  زاد 
التيار  �صعف  مع  معاناتهم 
خا�صة اإذا علمنا اأن والية ورقلة  
يف  حم�صو�ص  ارتفاع  ت�صهد 
اأن هذه  درجة احلرارة ، حيث 
الو�صعية املزرية دفعت بغالبية 
االأجهزة  ال�صتغالل  املواطنني 
الكهرومنزلية ملواجهة لفحات 
انتظار  ويف   . احلار  الطق�ص 
تدخل جاد من طرف ال�صلطات 
بان�صغاالت  للتكفل  املحلية 
ال�صاكنة يبقى لزاما على هوؤالء 
الذي  املزري  الو�صع  معاي�صة 

بات يلفظ اأمثالهم
اأحمد باحلاج 

  يف اإطار جهود قوات ال�ضرطة باأمن والية ورقلة الرامية اإىل احلفاظ على اأمن و�ضالمة املواطنني 
وممتلكاتهم والت�ضدي لكافة اأ�ضكال االإجرام،   حيث مت معاجلة 85 ق�ضية تتعلق باجلنايات واجلنح 

�ضد ال�ضيء العمومي ، االأموال واملمتلكات اإ�ضافة للجنايات واجلنح �ضد االأفراد وكذا مكافحة املخدرات

ال�ضرطة الق�ضائية بورقلة

اأحمد باحلاج 

جراء افتقارهم للكهرباء منذ ع�ضر �ضنوات 

 قاطنو قرية غر�س 
بوغفالة بورقلة يعانون 

اأخبار اجلنوب

 معاجلة 85 ق�صية خالل �صهر اأفريل املن�صرم 

يف اإطار �صمان التواجد االأمني 
عرب املنافذ والطرقات من اأجل 
تاأمني املدينة، قامت امل�صلحة 
بـ  العمومي  لالأمن  الوالئية 
12080 دورية راجلة و متنقلة ، 
 27832 مراقبة  من خاللها  مت 
، حيث مت ت�صجيل 331  �صيارة 
اإقليم  عرب  مرورية  خمالفة 
جنحة   52 االخت�صا�ص،منها 
 101 �صحب  مت  ، كما  مرورية 
اأ�صهر   03 ملدة  �صياقة  رخ�صة 

و 06 اأ�صهر.
االإعالم  خللية  بيان   ك�صف 
العامة  العالقات  و  واالت�صال 
ورقلة  والية  اأمن  مبديرية 
يومية  ت�صلمت  قد  كانت 
اأنه  منه  ن�صخة   " "الو�صط 
املبذولة  اجلهود  من  بالرغم 
الوالية  امل�صلحة  طرف  من 
لالأمن العمومي ، ق�صد حماية 
ال�صواق و الراجلني من حوادث 
التطبيق  خالل  من  املرور 
تنظم  التي  للقوانني  ال�صارم 
م�صاحلي  اأن  اإال  ال�صري  حركة 

حوادث  جمال  يف  �صجلت 
نتج  مرور  املرور 12 حادث 

عنه 12 جريح و  قتيل.    
و�صعت  ثانية  جهة  من 
العمران  �رشطة  م�صالح 
برناجما  البيئة  وحماية 
الوقوف  اأجل  من  اأمنيا  وقائيا 
املرتكبة  املخالفات  على 
التخ�ص�ص،  جماالت  يف 
ت�صجيل 43 خمالفة  مت  اأين 
منها 23 تتعلق بالبيئة ، كما مت 
بناء  ت�صجيل 20 خمالفة اجناز 
بخ�صو�ص  اأما  رخ�صة،   بدون 
فاإنه  �رشعية   الغري  التجارة 
بهذا  ت�صجيل 14 خمالفة  مت 

املجال.
ال�رشطة  م�صالح   وتقوم 
والبيئة  العمران  يف  املخت�صة 
اإىل اتخاذ اإجراءات قانونية يف 
حق املخالفني لهذه التعليمات 
والتي ت�صب يف �صالح املواطن 
وحتافظ على �صالمته و�صحته 

يف كل االأحوال.
اأحمد باحلاج 

فيما مت �ضحب 111رخ�ضة  �ضياقة 

اأمن ورقلة يعالج 331 
خمالفة مرورية 

يف ظل غياب ادين �ضروط احلياة 

�صكان قرية العياي�صة باملقرن بال تنمية 
العياي�صة  قرية  مواطنو  يعي�ص 
كلم   31 املقرن  لدائرة  التابعة 
من  حالة  الوادي  والية  �صمال 
فر�صتها  التي  االإجبارية  العزلة 
املجال�ص،  �صيا�صة خمتلف  عليهم 
التي �صريت �صوؤون البلدية على مر 
تفتقد  مازالت  حيث   ، ال�صنوات 

الأدنى �رشوط احلياة الكرمية.
يتخبط  التي  امل�صاكل  بني  ومن    
النقل  غياب  املواطنون  فيها 
وانعدام  الطرق  اهرتاء  املدر�صي 
احليوية،  املرافق  ملختلف  كلي 
يف  ح�صبهم  القرية  �صكان  ويعي�ص 
اأو�صاع مزرية ل�صبكة الطرق واملاء 

اأثقلت  التي  النقائ�ص  من  وغريها 
يعي�صون يف قهر  كاهلهم وجعلتهم 
يومياتهم  يطبع  م�صتمر،حيث 
وعربوا  واحلرمان،  البوؤ�ص 
لـ:الو�صط عن ا�صتيائهم وتدمرهم 
اليومية  الويالت  وعن  ال�صديدين 
التي فر�صت عليهم حيث اأ�صبحوا 
يلهثون وراء لقمة العي�ص يف ظروف 
عن  املاء  يغيب  حيث  قا�صية، 
يقطعون  ال�صكان  القرية ما يجعل 
م�صافات طويلة من اأجل احل�صول 
على هذا العن�رش احليوي، كما اأكد 
اأي�صا هوؤالء اأنهم  را�صلوا ال�صلطات 
مل  طلباتهم  ولكن  عديدة  مرات 

جمرد  وبقيت  �صاغية  اآذانا  جتد 
حرب على ورق، مت�صائلني اىل متى 
والتجاهل  التهمي�ص  �صيا�صة  تبقى 
ما  يف  �صيما  ال  عليهم  مفرو�صة 
يخ�ص توفري اخلدمات ال�رشورية 
واملرافق  لل�رشب  ال�صالح  كاملاء 
حيث  املدر�صي،  والنقل  ال�صحية 
ي�صطر التالميذ اإىل قطع م�صافات 
طويلة يوميا لاللتحاق باملدار�ص، 
عن  للبحث  البع�ص  ي�صطر  حيث 
�صيارات االأجرة التي ال تكاد جتد 

لها اأثرا لقلتها.
كما تعي�ص القرية يف ظالم دام�ص 
اأرق �صكانها،  باالإ�صافة اإىل غياب 

اأدت  التي  ال�صحي  ال�رشف  �صبكة 
االأ�صاليب  ال�صتعمال  بال�صكان 
ال�صحي،  ال�رشف  يف  التقليدية 
بالقرب  التقليدية  باحلفر  وذلك 
من منازلهم ل�رشف املياه القذرة 
ونتيجة هده االأو�صاع ياأمل ال�صكان 
اإيجاد  يف  املحلية  ال�صلطات  من 
حلول �رشيعة للتكفل بان�صغاالتهم، 
لهم  ت�صمن  طويال،  عمرت  التي 
بهم  تليق  كرمية  حياة  والأبنائهم 
نق�ص  ب�صبب  العزلة  عنهم  وترفع 
حولت  التي  التنموية  امل�صاريع 

حياتهم اإىل جحيم حقيقي.
جناة ،ح 

ببلدية  دزيوة  قرية  قاطني  ي�صكو 
التابعة  احلجرية  بدائرة  العالية 
لوالية  ورقلة ، غنب وتهمي�ص على 
جميع االأ�صعدة وحلول موؤجلة  يف 
ظل ال�صمت الغري مربر من طرف 
�صكان  نا�صد   . املحلية  ال�صلطات 
الواقعة 120 كلم عن  قرية دزيوة  
لهم  العالية يف ت�رشيح  بلدية  مقر 
والية  وايل  يومية"الو�صط"  مع 
بو�صتة  ال�صديق  اأبوبكر  ورقلة 
على  االأول  امل�صوؤول   ب�صفته 
التهمي�ص  لرفع  التنفيذية  الهيئة 

اأنها  بالرغم  املمنهج  واالإق�صاء 
مل  الظل  مناطق  من  حم�صوبة 
العزلة  املنطقة  �صكان  تكفي 
ليعانو االأمرين ب�صبب تاأخر اجناز 
والتي  اأبنائهم  لتدري�ص  اأق�صام 
تاأخر  ب�صبب  الدرا�صة  من  حرموا 
اجناز امل�رشوع الذي يظل متوقفا 
تام  غياب  و  جمهولة  الأ�صباب 
الوايل  ينا�صدون    لذا  للم�صوؤولني 
اإجراءات  واتخاذ  العاجل  التدخل 
جاد  تدخل  انتظار  ويف  �صارمة. 
من �صناع القرار  تنفيذا لتعليمات 

املجيد  عبد  اجلمهورية   رئي�ص 
مناطق  باإح�صاء  القا�صية  تبون 
الظل و التكفل بان�صغاالت �صكانها 
و  االأولويات  ح�صب  مبداأ  بتطبيق 

االإمكانات  املتاحة .
�صالف  اجلهة  �صكان  توعد  وقد 
لهجة  من  بالت�صعيد  ذكرها 
مل  ما  حالة  يف  االحتجاجات 
 ، �صاغية   اذانا  مطالبهم  جتد 
بربجمة  الوالية    وايل  مطالبني 
على  للوقوف  ميدانية  زيارة  لهم 
يكابدونها  التي  امل�صاكل  اأمهات 

حمدثونا   نفو�ص  يف  يحز  ومما   ،
ال�صخمة  املالية    االأغلفة  هو 
بان�صغاالت  للتكفل  املر�صودة  
ح�صب  االجتماعية  اجلبهة 
املتاحة  واالإمكانات  االأولويات 
االآخر من  البع�ص  بعدها  ،ليذهب 
ابعد من ذلك عندما  اإىل  حمدثنا 
ال  املنتخبني  قوافل  بان  اأكدوا 
يعرفون قريتهم �صوى يف املواعيد 
االنتخابية اين يقدمون لهم وعود 

ع�صلية �رشعان ما تتال�صى   .
اأحمد باحلاج 

  ب�ضبب حرمان االطفال من اأق�ضام التدري�س 

قرية دزيوة ببلدية العالية تعاين التهمي�س 
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انفردت يومية »الو�ضط » بحوار ح�ضري مع املخرج اجلزائري املبدع خالد بوناب الذي �ضارك  يف املو�ضم الرم�ضاين 2020 ب�ضل�ضلة فكاهية تلفزيونية  حتت 
عنوان » مان�ضكن�ش مع مياك » التي تبث حاليا على« كنال اأجلريي » اأين  جمع فيها كبار جنوم التمثيل  الفكاهي يف اجلزائر: نوال زعرت ح�ضان بن زيراري ، 
�ضايل بن نا�ضر ومراد �ضاويل ،ب�ضرى عقبي،نورة بن زيراري، ح�ضن ب�ضار ،ليكون هذا هو اأول عمل تلفزيوين يف ر�ضيده،  وياأتي هذا  بعدما  اأخرج العديد 

من الأفالم الق�ضرية والتي توجت بجوائز وطنية يف عدة تظاهرات ومهرجانات ،فلقد توج يف 2019  فيلمه الق�ضري »كوكوطة«  بجائزة علي معا�ضي يف 
جمال ال�ضينما  ، ليوؤكد مرة اأخرى ابن مدينة  اجلزائر العا�ضمة اأنه  خمرج �ضامل ومن طينة الكبار واأمامه الكثري ليقدمه  لل�ضا�ضة ال�ضغرية والفن ال�ضابع 

يف اجلزائر وملا ل يف العامل ككل.

حاوره: حكيم مالك 

        بداية ، حدثنا عن تفا�ضيل 
التلفزيونية   الفكاهية  ال�ضل�ضلة 
مياك«   مع  »مان�ضكن�ش  الرم�ضانية  
كنال  على«  حاليا   تبث  التي 

اأجلريي«  ؟

�سيتكوم   »مان�سكن�ش مع مياك« عبارة عن 
من 15 حلقة ، يحكي ق�سة زوجني هاربني 
من امل�ساكل االجتماعية التي ي�سببها العي�ش 
مع اأم الزوج واأم الزوجة وكل هذا يف قالب 
كوميدي فكاهي ، لقد تناولت فيه جملة من 
املوا�سيع واملتمثلة يف :ال�سيوف، احلقيبة، 
ال�سنعة الر�سالة، ال�سبح، الدالة، راأي براأي، 
ف�سيل،  خايل  ف�سيلة،  خالتي  �سدكة،عيادة 
االإمكان  بقدر  حاولت  فلقد  ولهذا  العيد. 
ي�ستمتع  حتى  الظل  خفيف  اأجعله  اأن 
امل�ساهد بعد االإفطار يف رم�سان بحاالت 
كما    .« اإعجابه  تنال  اأن  اأمتنى  كوميدية  
»الو�سط«  يومية  منرب  من  الفر�سة   اأغتنم 
الأ�سكر كل املمثلني  الذين �ساركوا يف هذا 
ال�سيتكوم :مراد �ساويل ،ب�رشى عقبي، نوال 
زعرت ،نورة بن زيراري، ح�سن ب�سار ،�سايل 
بن نا�رش و ح�سان بن زيراري ، واأ�سكر اأي�سا  
ايباديوان  راأ�سهم  على  التقني   الفريق  كل 
عبد  فو�سيل  جقام/  يا�سمني   / بادي�ش 
وفوؤاد/رابح  عالل  ووليد  يا�سني  احلق/ 
كحلي  احلق  وحممد/عبد  و�سعيد/با�سطا 
واالإداري  االإنتاجي  /والطاقم  بثينة  /وردة 
عمر  االإنتاج  ومدير   / حاجي(  )حاجي 
/ توفيق  يا�سني/  في�ش/  فاحت  بولعقربة/  
اأ�سكر  الربيو�سة/  مول  ه�سا/�سمري  لطفي 
هذا  اإجناز  اأجل  من  �سربهم  على  اجلميع 
خا�ش  و�سكر  قيا�سي  ظرف  يف  العمل 

للمنتجة �سمرة بوعالم اهلل .

جتمع  اأن  ا�ضتطعت  كيف       
يف  الفكاهي  التمثيل  جنوم  كبار 
عقبي  ،ب�ضرى  �ضاويل  اجلزائر:مراد 
زعرت  ونوال  زيراري  بن  ،ح�ضان 
هذا  يف  ب�ضار  وح�ضن  نا�ضر  بن  و�ضايل 
مع  التعامل  كان  وهل  ؟   ال�ضيتكوم 

هوؤلء املبدعني �ضهال ؟

ق�سم  خالل  من  باملمثلني  االت�سال  مت   
لالإنتاج  �سمرة  �رشكة  يف  واالإدارة   االإنتاج 
املنتجة  راأ�سهم  على  الب�رشي  ال�سمعي 
االإنتاج  ومدير  حاجي  وامل�سري  �سمرة 
كتبه  الذي  ال�سيناريو  كان  حيث   ، عمورة 
التج�سيد  وينتظر  جاهزا  بحري  �سديق 
ب�سبب  وال�سرب  العمل  على  اجلميع  فاتفق 
يف  ال�سل�سلة  اإنتاج  وحماولة  الوقت  �سيق 
معهم  التعامل  كان   ، ممكن  وقت  اأق�رش 
كبري،  و�سرب  متبادل  احرتام   ، جدا  جيدا 
ال�سحي  الظرف  الفني يف هذا  االإنتاج  الأن 
بالذات �سعب للغاية فما بالك بالعمل اأي�سا 

يف �سهر رم�سان .

�ضيناريو  على  بالعتماد  قمت       
يف  بودالية  حميد  و  بحري  �ضديق 

الذي  وال�ضوؤال  واملو�ضيقى،  املونتاج 
املعايري  ماهي  باإحلاح،  نف�ضه  يطرح 
هذه  اختيار  يف  لها  ا�ضتندت  التي 

الأ�ضماء ؟

بالن�سبة لل�سيناريو فقد مت اختياره من قبل 
جلنة القراءة التابعة للتلفزيون اجلزائري . 
والتي  االإنتاج  بعد  ما  ملرحلة  بالن�سبة  اأما 
تكفل بها حميد بودالية فقد �سعدت بالعمل 
اأجتاوب  فنيا جعلني  الأنه ميتلك ح�سا  معه 
العمل  ينال  اأن  اأمتنى  معه.املهم  العمل  يف 

اإعجاب امل�ساهد.

     ماهي الأ�ضياء التي ركزت عليها 
؟

لقد قمت مبعاجلة �سيناريو« مان�سكن�ش مع 
جانب  اأولهما   ، اأ�سا�سيني  �سقني  يف  مياك« 
اليوم  يف  حلقة  ن�سور  ماكنا  فغالبا  الوقت 
وتوقيتها  احللقة  تلك  اإمتام  ي�ستدعي  ما 
املتفق عليه اإال وهو 15 دقيقة يف يوم واحد 
حلقتها  ال�سل�سلة يف  نهاية  الثاين  ال�سق  و   ،
على  فيها  اعتمدت  والتي  ع�رش،  اخلام�سة 
حتى  زيراري  بن  ح�سان  القدير  الفنان 

يعطيها نف�سا جديدا ونهاية خمتلفة .

ال�ضل�ضلة  هذه  يف   طرحت        
فما   ،« الزوجية  امل�ضاكل   « مو�ضوع  

الغر�ش من هذا التوظيف ؟

يف  والعائلية  الزوجية  امل�ساكل  طرحت    
اأن من وظائف  تعلم  ، فكما  طابع كوميدي 
قمت  الوقت  نف�ش  ويف  الرتفيه،  التلفزيون 
التكفل  بينها  من  �سمنية  ر�سائل  بتمرير 
العائلية  امل�ساكل  حل  حماولة  و  باليتيم 

باحلوار  .

اجلمهور  تفاعل  هناك   هل        
»مان�ضكن�ش  حلقات   مع  اجلزائري 
و�ضبكات  اليوتيوب  على  مياك«  مع 

التوا�ضل الجتماعي؟ .

االأوىل  حلقاتها  يف  ال�سل�سلة  ال�ساعة  حلد 
ال�سابع  اليوم   من  بداية  بثها  يتم  اأنه  علما 
ع�رش من �سهر رم�سان وعندما تزيد ن�سبة 
اأكرث،فاجلمهور  التفاعل  يزيد  امل�ساهدة 
عرب  بثها  فور  مبا�رشة  احللقات  يف  يتابع 

قناة« كنال اأجلريي«  وهذا اأمر جيد .

     هل وجدت �ضعوبة يف  الإخراج 
يف  متخ�ض�ش  اأنك  بحكم  التلفزيوين 
وراء  ال�ضر  وما  ال�ضينمائي؟  الإخراج 

هذا النتقال؟

بالعك�ش عندما يكون لديك تكوين �سينمائي 
فاإن ال�سمعي الب�رشي ككل  ي�سري مطواعا 
اأن  هو  والتلفزيون  ال�سينما  بني  ،الفرق  لك 
كل  يف  تربير  اإىل  يحتاج  ال�سينمائي  العمل 
اأدق  يف  حتى  االإخراج  يف  تخطوها  خطوة 
اإىل  فيحتاج  التلفزيون  اأما   ، التفا�سيل 
جماليات ال�سورة والتقطيع التقني خمتلف 

ال�سينمائي من خالل  التقطيع  نوعا ما عن 
والتقيد  التلفزيوين  البث  تقنيات  مراعاة 
احلال  بطبيعة  االإخراجية  والروؤية  بالوقت 
،وبالتايل فاأنا ال اأ�سميه انتقاال واإمنا تنوعا 
ال�سينما وال�سمعي  للمجالني  بحكم درا�ستي 
مع  مان�سكن�ش  �سيتكوم«  اأن   اإال  الب�رشي، 

مياك« هو اأول عمل تلفزيوين يف ر�سيدي.

      ماهي الأعمال التلفزيونية التي 
تتابعها يف هذا املو�ضم؟ 

ما  مبرحلة  م�سغوال  الزلت  ال�ساعة  حلد 
العمل  هذا  من  اأتفرغ  وعندما  االإنتاج  بعد 
اأعجبني  التي  االأعمال  بع�ش  �ساأتابع   ،
نوبة  م�سل�سل  مثل  الرتويجي  اإعالنها  فيها 
النهاية  ال�رشيف  يو�سف  وم�سل�سل  التون�سي 
،فظروف العمل ال ت�ساعدك على م�ساهدة 

كل الربامج.

      ملاذا  يتكرر دائما مو�ضوع العنف  
يف  اجلزائرية   املخفية  الكامريا  يف 

�ضهر رم�ضان ؟

االجتماعية  بامل�سوؤولية  عالقة  له  هذا 
يعتمد على  الفرد م�سوؤوال ال  فعندما يكون 
اأو العنف املبالغ فيهم  االإثارة واال�ست�سهال 
عرب  خا�سة  امل�ساهدات  ي�ستقطب  حتى 
منذ  طغت  ظاهرة  وهي  التوا�سل  مواقع 
�ستزول  اأنها  واأظن  االأخري  العقد  بداية 
يف  امل�ساهد  تلقي  تغري  مثلما   ، حمالة  ال 
القذيفة  )نظرية  املا�سي  القرن  منت�سف 
ويتطور  اأي�سا  التلقي  (.�سيتغري  ال�سحرية 

نحو االأف�سل.

     الكثري من الأعمال الرم�ضانية 
كورونا،ما  جائحة  ب�ضبب  توقفت 

تعليقك على هذا الأمر ؟

هذا اأمر خارج عن اإرادة االإن�سان وقد �سار 
اجلائحة  هذه  متر  اأن  ،واأمتنى  االآن  قدرا 
العامل  ي�ستعد  حتى  اجلميع  على  ب�سالم 

عافيته �سحيا واقت�ساديا .

عن  �ضينمائي  لعمل  حت�ضر  هل       
فريو�ش كورونا امل�ضتجد؟

الفايرو�ش  حول  �سينمائي  لعمل  اأح�رش  ال 
وال�سيا�سي  االقت�سادي  اأثره  نرى  حتى 
الفيلم  الأن  التغريات   تلك  وكل  وال�سحي 
ال�سينمائي يوؤرخ حلدث ما اأو يطرح بدائال 
تت�سح  .وعندما  م�ستقبليا  اأمرا  يتخيل  اأو 
االأمور تاأتي الرغبة لوحدها من اأجل التاأريخ 

لهذا احلدث .

فيلمك  م�ضاركة  عن  حدثنا       
الق�ضري »كوكوطة » ؟

ظل  يف  خا�سة  جميلة  جتربة  كانت  لقد 
ممن  الكثريون  متكن  ،اأين  ال�سحي  احلجر 
ال�سينما  قاعات  يف  الفيلم  ي�ساهدوا  مل 
اخلا�ش  الفي�سبوك  موقع  عرب  متابعته  من 

وال�سمعي  لل�سينما  الوطني  باملركز 
و  اإعجاب  ر�سائل  و�سلتني  الب�رشي،وقد 
النف�ش  يف  تبعث  كثرية  ت�سجيعية   ر�سائل 
روح العمل اأكرث لتطوير ال�سمعي الب�رشي و 

للرقي اأكرث بالفن ال�سابع يف اجلزائر .

يف  للتفكري  الأوان  اآن  هل       
اأو  ال�ضينمائي  الإخراج  عامل  اقتحام 

التلفزيوين عربيا ؟

يف  العبا  تكون  ،عندما  اأوانه  يف  �سيء  كل 
حرق  ميكنك  ال  مدربا  اأو  مثال  القدم  كرة 
املراحل  نف�ش ال�سيء  يف عامل الفن ال�سابع 
اأكرث  خربة  اكت�ساب  من  البد  التلفزيون  اأو 

الإنتاج مادة فنية اأف�سل .

ال�ضينمائيني  جهود  تتكاتف  ل  ملاذا 
ليجعلوا من  اجلزائر قطبا �ضينمائيا ؟

و�سعت  قد  اجلزائرية  احلكومة  اأن  اأظن 
�سمن  الب�رشي  وال�سمعي  ال�سينما  ملف 
لكن  القطاع،  تنظيم  اأجل  من  اأولوياتها 
للدولة  جعل  امل�ستجد  كورونا  فريو�ش 
واملجتمع اأولويات اأكرث اأهمية  تتعلق بحياة 
اإيجاد  اأن  اأرى  ،لذلك  الغذائي  واأمنه  الفرد 
يف  الفرج   بداية  هو  الفريو�ش  لهذا  حل 

جميع املجاالت .

     األ تفكر يف اإخراج م�ضل�ضل درامي 
جزائري يف رم�ضان 2021؟

فيه  ووجدت  ال�سيناريو  اأعجبني  اإن  ال  ملا 
التلفزيون  ، خا�سة  الإخراجه  ي�ستهويني  ما 
للجميع  متاحة  ثقيلة  اإعالمية  و�سيلة  فهو 
مبا�رشة  من خالله   ت�سل  الفنية  واالأعمال 

اإىل اجلمهور.

     هل من  م�ضاريع م�ضتقبلية ؟

هنالك العديد من امل�ساريع امل�ستقبلية التي 

تنتظر التج�سيد ، وكما قلت لك فيما �سبق 
اأمتنى متر اجلائحة حتى يتمكن االأفراد من 

العودة اإىل حياتهم العادية.

     كلمة اأخرية ؟

اأمتنى جلميع اجلزائريني ال�سحة والعافية، 
واأقول لهم  �سحة رم�سانكم و�سحة عيدكم

التنويعيفالإخراجبنيال�سينماوالتلفزيونلهمذاقخا�ص
املخرج اجلزائري خالد بوناب لـ "الو�ضط"

املخرج اجلزائري املبدع خالد 
بوناب يف �ضطور.

 خالد بوناب، خمرج �سينمائي وتلفزيوين 
باب  بحي    1985 اأكتوبر   18 مواليد  من 
الوادي باجلزائر العا�سمة ،خريج املعهد 
وال�سمعي  العر�ش  فنون  ملهن  العايل 
�سمعي  تخ�س�ش  الكيفان  بربج  الب�رشي 
�سهادة  �سنة 2014. متح�سل على  ب�رشي 
�سمعي  تخ�س�ش  االإعالم  يف  اللي�سان�ش 
ب�رشي من جامعة اجلزائر 3 �سنة 2010. 
�سهادة  على  حت�سل   2016 �سنة  ويف 
وال�سمعي  ال�سينمائي  النقد  يف  املا�سرت 
الياب�ش  جياليل  جامعة  من  الب�رشي 
ب�سيدي بلعبا�ش،تخ�س�ش »بنية ال�سيناريو 
اإىل   2010 �سنة  منذ  يعمل   .« ال�سينمائي 
وال�سمعي  ال�سينما  مهن  يف  هذا  يومنا 
وكاتب  خمرج  وم�ساعد  كمخرج  الب�رشي 
العديد  اأخرج  درامي.  ومعالج  �سيناريو 
من االأفالم الق�سرية كفيلم  »العار« 2014 
الذي توج بالعديد من اجلوائز يف خمتلف 
التظاهرات واملهرجانات التي اأقيمت يف 
و�سطيف  كاجللفة  الوطن  واليات  خمتلف 
 ، بعبا�ش  و�سيدي  وب�سار  وم�ستغامن 
»امللجاأ« 2016 و«كوكوطة »املتوج بجائزة 
�سنة  ال�سينما  جمال  يف  معا�سي  علي 
2019 ويف 2020 اأخرج ال�سل�سلة الفكاهية 
التلفزيونية » مان�سكن�ش مع مياك » التي 
ال�سهر  هذا  يف  اجلمهور  على  تعر�ش 

الف�سيل على كنال اأجلريي.
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 
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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

الو�ضط:2020/05/16

تهنئة عيد ميالد
 Arezki

  Tismoka
ِو  ِلُعْمِرَك �َساَعاِتي  ِفدَى 

�أَيامي 
       يف ِعيُد مِيالِدَك

ِلُعْمِرَك  ُعْمًر�  نَيُْت  َتَ
ِبَح ُدوَن �أَْرقاَِم ِليُ�سْ

ُجَها �َسْمَعا َو �أْخ�َسُع  الِعي �َساأُ�ْسِ �أنا لٍعيِدَك �أَ�سْ
ميالدك  عيد  مبنا�سبة  لأَْقَد�ِمي.  َر�أْ�سِي  ِمْن 
يا  خ�سي�سا  لك  �لتهاين  باأحر  �إليك  نتقدم 
و  تي�سموقة  عائلة  لكل  و  �لوقات،  كل  رجل 
�لتاألق يف  و  �لنجاحات  من  �ملزيد  �هلل  �ساء  �إن 
ذخر�  و  عز�  و  فخر�  دمت  �ملهني.  م�سو�رك 

لكل حمبيك.



الكاتب: عي�سى قراقع

�صحيفة  ك�صفتها  التي  الوثيقة 
هارت�س تاأتي يف �صياق مئات الوثائق 
�صابقا  عنها  ك�صف  التي  الأخرى 
الأر�صيفات  من  ب�صعوبة  وحررت 
كل  ويف  الإ�رسائيلية،  الع�صكرية 
جمزرة  عن  يك�صف  جديدة  وثيقة 
اإدانات  هي  الوثائق  هذه  جديدة، 
جرائم  اإ�رسائيل  بارتكاب  وا�صحة 
حرب وجرائم �صد الإن�صانية بحق 
باأكرب  والت�صبب  الفل�صطيني  �صعبنا 
�صعبنا  لها  تعر�س  اإن�صانية  ماأ�صاة 

يف الع�رس احلديث.
كتاب  على  الطالع  املهم  من 
الفل�صطينيون  اجلمهور،  "ملعاينة 
الع�صكرية  الأر�صيفات  يف 
الإ�رسائيلية  للموؤلفة  الإ�رسائيلية" 
يبحث  كتاب  اأول  وهو  �صيلع،  رونة 
الفل�صطيني  التاريخ  �صامل  ب�صكل 
الأر�صيفات  واملكتوب يف  الب�رسي 
وقد  الإ�رسائيلية،  الع�صكرية 
ال�صتعمار  ان  الباحثة  خل�صت 
لفل�صطني  الكولونيايل  ال�صهيوين 
الو�صع  اإىل  و�صول   1984 عام 
يتم يف احليز اجلغرايف  الراهن مل 
الوعي  حيز  يف  اأي�صا  بل  فح�صب 
منظومات حمو  بوا�صطة  والذاكرة 
معرفة  اإنتاج  على  والعمل  واإخفاء 

ورواية تاريخية بديلة.
هو  الوعي  على  اإ�رسائيل  حرب 
اإ�صرتاتيجية  درا�صات  حمور 

يف  الر�صمية  املوؤ�ص�صة  ل�صالح 
اأبحاث  معهد  بها  يقوم  اإ�رسائيل 
يف  الإ�رسائيلي  القومي  الأمن 
اأبحاث  ومعهد  اأبيب  تل  جامعة 
مركز  يف  ال�صتخبارات  منهج 
اإ�رسائيل،  يف  ال�صتخبارات  تراث 
الوعي ح�صب  وهدف احلرب على 
اجلماهري  جعل  هو  الدرا�صات 
تتبنى  امل�صتهدفة  الفل�صطينية 
والثقايف  املادي  الواقع  مفهوم 

املهيمن عليه من الحتالل.
النكبة ل تزال مدفونة وما�صورة يف 
الأر�صيفات الع�صكرية الإ�رسائيلية، 
ثقافية  كنوز  الأر�صيفات  ففي هذه 
وتاريخية مت نهبها، ممتلكات، اآثار، 
مقابر  رائحة  وثيقة  كل  وتفوح من 
اأ�رسى  ورائحة  ودماء،  وجثث 
اأطفال �رسدوا  ومع�صكرات، رائحة 
حياة  مالمح  اغت�صنب،  ون�صاء 
وا�صع  ودمار  جرائم  اإزالتها،  مت 
هذه  الفل�صطيني،  بالكيان  حل 
الأر�صيفات ل تزال مغلقة ومقيدة 
اإ�رسائيل  تخ�صى  للرقابة،  وتخ�صع 
اإدانة  ت�صكل  لأنها  عنها  الك�صف 
حرب  جرائم  بارتكابها  وا�صحة 
وامل�صائلة  للمالحقة  يعر�صها 

واملحا�صبة.
الأخطر يف هذه الوثائق املحجوزة 
اأنها  عاما  �صبعني  من  اأكرث  منذ 
التحوير  اأو  لالإتالف  تتعر�س 
واإخفاء  وال�صطب  والتف�صري 
املعلومات يف حماولة لكتابة رواية 

وال�صيطرة  خمتلفة  بطريقة  النكبة 
اخلا�صع  ال�صعب  رواية  على  بذلك 
ت�صتثمر  فاإ�رسائيل  لالحتالل، 
التاريخ  جهودا جبارة لإعادة كتابة 
ل�صالح الرواية الر�صمية ال�صهيونية 
وا�صتبداله  الأ�صلي  التاريخ  لإخفاء 
بتاريخ املحتل واأ�صاطريه وخرافاته 

التوراتية.
الإ�رسائيلي  واملوؤرخ  للباحث  �صبق 
ايالن بابيه ان ك�صف اأي�صا عن وثائق 
الهام:"  كتابه  يف  ن�رسها  خطرية 
فل�صطني"،  يف  العرقي  التطهري 
طرد  جرائم  فيه  يبني  والذي 
الفل�صطينيني من وطنهم عام 1948 
امل�صريي  احلدث  هذا  ان  معتربا 
منذ  منهجية  ب�صورة  اإنكاره  جرى 
غري  الن  حتى  يزال  ول  وقوعه 
من  تاريخية  كحقيقة  به  معرتف 
متهما  اإ�رسائيل،  حكومات  قبل 
ال�صيا�صيني واجلرنالت يف ا�رسائيل 
ارتكاب جرمية تطهري عرقي بحق 

الفل�صطينيني عام النكبة.
موري�س  بني  ال�رسائيلي  املوؤرخ 
اعتمد يف كتابته عن النكبة ح�رسا 
الع�صكرية  الر�صيفات  وثائق  على 
نتائج  اىل  وخل�س  ال�رسائيلية، 
وان كانت جزئية بان ال�صورة التي 
لنف�صهم  ال�رسائيليون  ر�صمها 
اخالقية  حربا  خا�صوا  بانهم 
عربي  عامل  �صد   1948 عام 
للحقيقة  جمايف  وعدائي  بدائي 

وللم�صداقية.

الفل�صطينية  الروايات  من  الكثري 
ال�صفوي  التاريخ  يف  �صجلت  التي 
وعن  واأهوالها  النكبة  عن  تتحدث 
الناب�س  الفل�صطيني  احل�صور 
قبل  والثقافية  احل�رسية  باحلياة 
اىل  ت�صاف  ان  يفرت�س  النكبة 
واإدانة  ملالحقة  الوثائق  جمموع 
عام  ارتكبته  ما  على  اإ�رسائيل 
1948 واإمعانها يف الإنكار والإخفاء 
والتهرب من امل�صوؤولية عما جرى 
م�صتقبله  وتدمري  �صعبنا  بحق 

وحياته وحتويله اإىل لجئني.
�صهادة �صحيفة هارت�س وغريها من 
ال�صهادات التي متكن الباحثون من 
حتريرها من الأر�صيفات الع�صكرية 
اأهمية �صيا�صية يف  الإ�رسائيلية لها 
وموؤامرات  ملخططات  الت�صدي 

ودفن  الالجئني  ق�صية  ت�صفية 
ي�صمى  ما  وفق  الن�صيان  يف  النكبة 
وور�صة  الأمريكية  القرن  �صفقة 
وت�رسيحات  البحرين  يف  املنامة 
التي  الخرية  العن�رسية  نتنياهو 
الفل�صطيني  ال�صعب  وجود  تنكر 

على هذه الأر�س.
ملف  فتح  يف  عجز  هناك  كان  ان 
فانني  الدويل  الق�صاء  اأمام  النكبة 
اإن�صانية  حماكمة  اإجراء  اقرتح 
�صعبية دولية لإ�رسائيل عما اقرتفته 
ال�صحايا  وليتحدث   ،1948 عام 
وال�صهود والوثائق عن تلك اجلرائم 
التي ارتكبت، هي حرب اإ�رسائيلية 
نواجهها  ان  يجب  الوعي  على 
ونحمي روايتنا وحكايتنا و�صحايانا 
بيوتهم  اأنقا�س  حتت  قربوا  الذين 

مالحمهم  واختفت  املنايف  يف  اأو 
وجرفت ذكرياتهم حتت وابل القوة 

القمعية الكولونيالية الإ�رسائيلية.
لن�صع هذه الوثائق واحلقائق لتكون 
واملجتمع  العام  الراي  امام  مراآة 
ال�رسائيليني  غالبية  ال�رسائيلي، 
خمدوعني ل يب�رسون ول يدركون 
هذا التاريخ، ل �صيما ان ما يدر�صه 
ال�رسائيليون عن التاريخ قد خ�صع 
ال�صيطرة  قوامه  قمعي  جلهاز 
الكتابة  واعادة  واملراقبة  واملحو 
ال�صهيونية  للم�صامني  واخ�صاعها 

الدينية والعن�رسية.
اىل  ال�رسورية  الرحلة  هذه  ان 
ذاكرتنا  وفتح  القريب  ما�صينا 
على امل�صتقبل هو الو�صيلة للتقدم 
هويتنا  على  واحلفاظ  المام  اىل 
ان  امل�رسوعة،  وحقوقنا  وعروبتنا 
هو  الن�صيان  من  تاريخنا  ا�صرتداد 

معركة احلا�رس ال�صا�صية.
�صحيفة  يف  الوثيقة  ك�صف  �صادف 
 25 ال  الذكرى  مرور  مع  هارت�س 
زياد  توفيق  الكبري  ال�صاعر  لرحيل 
الذي وجه ر�صالة اإىل الإ�رسائيليني 

قائال:
يا �صادتي... حولتموا بالدنا مقابر

روؤو�صنا،  يف  الر�صا�س  زرعتم 
نظمتم املجازر

يا �صادتي... ل �صيء هكذا مير
ودومنا ح�صاب

فكل ما �صنعتم ل�صعبنا
م�صجل على دفاتر
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التقرير الذي ن�سرته �سحيفة هارت�س الإ�سرائيلية يوم 2019/7/5 وك�سف من خالله وثائق اإ�سرائيلية توؤكد ارتكاب اإ�سرائيل جمازر دموية فظيعة 
بحق �سعبنا الفل�سطيني عام النكبة 1948، وممار�سة �سيا�سة التطهري العرقي بحق �سعبنا وقرانا ومدننا التي هدمت ونهبت و�سلبت باأوامر وتعليمات 
ر�سمية من قيادات الع�سابات ال�سهيونية يف ذلك الوقت، هذا التقرير يرد على ادعاءات اإ�سرائيل امل�ستمرة بان الالجئني الفل�سطينيني خرجوا من 

اأماكنهم طوعا وبتحري�س من الدول العربية، وان اإ�سرائيل غري م�سوؤولة قانونيا و �سيا�سيا واأخالقيا واإن�سانيا عن النكبة وتداعياتها، وهي رد وا�سح 
على �سيا�سة تزوير التاريخ وحمو تاريخ الآخرين الذي متار�سه املوؤ�س�سة ال�سيا�سية والرتبوية والتعليمية يف دولة اإ�سرائيل، وحماولتها ت�سويه 

الرواية الفل�سطينية وحمو النكبة من الذاكرة اجلمعية الفل�سطينية.

النكبة 

جرائم حرب مدفونة يف الأر�سيفات الإ�سرائيلية

بقلم:  جمانا �سمري العتبة

�صباح احلرية .. اأنها الأقالم التي راأت 
ال�صباحات باحلرية  كللت جميع  النور 

والفكر والعنفوان ..
وتكملة ملا بداأه الأ�صتاذ ح�صن العبادي 
مببادرته الرائعة والتي اأطلقها بتاريخ 
ها  كتاب"  اأ�صري  "لكل   2019 30 متوز 
كتاب   .. الثاين  الكتاب  اأمام  نحن 
والذي  كاتبه  للقاء  اأمل  دفعة  يعطينا 
كتب  له  وخرج  بقلمه  الق�صبان  ك�رس 

ومقالت.. ليتنف�س قلمه ويرى النور

- علق �صاخرا : قل يل كيف تتاأمل اأقل 
لك من تكون

- اأجبته : بالأحرى قل يل كيف تقهر 
اأملك اأقل لك من تكون

بهذه اجلملتني من رواية الكاتب الأ�صري 
"وجع بال  رائعته  اأبو حني�س يف  كميل 
يف   .. و�صباحي  �صباحكم  ابداأ  قرار" 
حالت  فيها  ي�صف  التي  الرواية  هذه 
�صواء  لالإحداث  وكيف  امل�صاعر  من 
وتاأثريها  الجتماعية  او  ال�صيا�صية 
يف  ال�رسى  وعلى  املجتمع  على 
املعتقل .. وجدت ان اأبدا مبا اعتربته 

 .. اأملك  تقهر  كيف  يل  قل   .. حكمة 
باأ�صلوب  الكتاب   .. تكون  من  لك  اقل 
اأدبي �رسدي .. ومن الأ�صاليب الأدبية 
وحترك  قلبك  لتدخل  تن�صاب  التي 
ل  حتى  القراءة  تبداأ  اأن  فما  عقلك 
ت�صتطيع ترك الرواية .. وكاأنها �صحر 
باأننا  فمتعتها  والأ�صلوب  الكلمات 
نواجه املنا بقوة .. وكاأن الأ�رس جزء 
منا ولكنه بقوة كلماته يواجهنا باأ�رسنا 
وداخلنا .. ف�رسحه للتقلبات ايل مررنا 
بها يالم�س ما ل ن�صتطيع البوح به .. 
خباأنا  وكيف  عنا  لقد حتدث  بب�صاطة 

لكم  و�صاأكتب   .. انتكا�صاتنا  بداخلنا 
بع�صا من �صطوره .. لتعرفوا كيف لكم 
�صلم   .. الروعة  بهذه  كتابا  ترتكوا  اأن 
قلمك الذي حررنا من داخلنا .. ملاذا 
.. ملاذا.. وقبل ان تعرث على الإجابة 
واقعية  الأكرث  الإجابة   ، ال�صحيحة 
ومنطقية �صتكون رحلتك نازفة ، هذا 
النزيف املتوا�صل هو مبثابة دفع ثمن 
وحينها  اإجابة  على  تعرث  باهظ حتى 
ت�صتنزف .. تعارف الب�رس على ت�صمية 
اوو  واقعية  او  تفهما  او  ن�صجا  ذلك 
امل�صميات  تعددت  ومهما  اعتدال.. 

وجدارة  �صحة  الأكرث  التعريف  فان 
ت�صميه  ان  بو�صعك  او   ، الهروب  هو 
توؤمن  كنت  او حلم  فكرة  التخلي عن 
بهما .. اأما يف العمر الغ�س.. فعليك 
للن�صج  �صيقودك  نزيف  بني  الختيار 
والعتدال او مثابرة جمنونة لل�صباحة 
يتعني  احلالتني  التيار ويف كال  عك�س 
البقاء  باهظة..  تكلفة  دفع  عليك 
ف�صعب   ، كنعان  اأر�س  يف  معجزة 
بعد  جديد  من  الولدة  اعتاد  كنعان 
اأمن   .. التاريخ  به يف  كارثة حتل  كل 
اأ�صطورة  ابتكرت  املعجزة  تلك  اأجل 

ال�صعب  هذا  رموز  من  كرمز  العنقاء 
الرماد  و�صط  من  للحياة  يعود  وهو 
اأن يودع �صهداءه  والدخان والنريان.. 
بالزغاريد والأهازيج ان اأراد لأجياله 
 .. اآلمها  قلب  يف  اأمالها  حتيا  ان 
عدوه  ويقهر  الأمل  و�صط  يبت�صم  وان 
رواية  هي  وها  والن�صيد...  بالفرح 
اأبو  كميل  لالأ�صري  قرار"  بال  "وجع 
ال�صعبّية  املكتبة  حني�س)اإ�صدار 
خلف  من  طريقها  يف  النابل�صّية( 
واملعار�س  املكتبات  اإىل  الق�صبان 

الدولية للكتاب.

ليتنف�س القلم .. قلم يرى النور

رواية الكاتب الأ�سري كميل اأبو حني�ش يف رائعته "وجع بال قرار"
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الدكتور فهد اأبو احلاج

حملة �شعو�ء ت�شتهدف �إ�شكات حق �شعبنا 
بالقد�س �ملحتلة

طالب الدكتور فهد اأبو احلاج مدير عام مركز اأبو جهاد ل�ضوؤون احلركة الأ�ضرية يف جامعة القد�س املوؤ�ض�ضات احلقوقية 
واملنظمات الدولية ب�ضرعة التدخل والك�ضف عن الو�ضع ال�ضحي للواء بالل النت�ضة اأمني عام املوؤمتر ال�ضعبي بالقد�س، 

وذلك بعد ورود املعلومات اأن و�ضعه ال�ضحي �ضعب واأنه نقل مل�ضت�ضفى "�ضعاري ت�ضيدك" نتيجة تعر�ضه لتحقيق قا�ضي من 
قبل املحققني الإ�ضرائيليني 

ق. ف

اللواء  اأن  احلاج  اأبو  الدكتور  واأ�شار 
النت�شة كان قد جرى اعتقاله مع عدد 
القد�س،  حمافظة  يف  القيادات  من 
اإ�شكات كل  يف حملة �شعواء ت�شتهدف 
�شعبنا  اأبناء  حلق  املمثلة  الأ�شوات 
ب�شكل  خ�شع  واأنه  املحتلة،  بالقد�س 
عدد  قبل  من  قا�شي  لتحقيق  فوري 
من املحققني الإ�رسائيليني وهو الأمر 
جتاهه  مبيته  نوايا  على  يدل  الذي 
النوايا  من  حقيقية  خ�شية  هناك  واأن 
القيادي  للدور  نظرا  وذلك  الحتاللية 
النت�شة.  اللواء  به  يقوم  الذي  املتقدم 
لكل  نداء  احلاج  اأبو  الدكتور  ووجه 
ن�شال  اإ�شناد  ب�رسورة  العامل  اأحرار 
اأبناء �شعبنا حيث ت�شتغل دولة الحتالل 
كورونا  بجائحة  العامل  دول  ان�شغال 
الق�شايا  من  العديد  بح�شم  وتقوم 
لعدد  وتغييب  ت�شفيات  بحملة  وتقوم 
كبري من اأبناء �شعبنا، حيث يتم وب�شكل 
الفل�شطينيني  ع�رسات  اعتقال  يومي 
يعترب  ما  وهو  باملعتقالت  بهم  والزج 
متهيد خلطوات م�شريية �شتقدم عليها 

دولة الحتالل .
حتالف منا�ضرة اأ�ضرى فل�ضطني 
يطالب باإجبار الكيان ال�ضهيونى 

على احرتام حقوق الن�ضان

ملنا�رسة  الأوروبي  التحالف  طالب 
الدولية  الهيئات  فل�شطني،  اأ�رسى 
والربملان  الدويل  واملجتمع  والأممية 
الأوروبية،  واحلكومات  الأوروبي 
حقوق  احرتام  على  اإ�رسائيل  باإجبار 
له،  بيان  يف  التحالف  وعرب  الإن�شان. 

الن�شال  بو�شف  القاطع  رف�شه  عن 
الفل�شطيني بالإرهاب، مطالبا بتطبيق 
بحق  الدولية  والتفاقيات  القوانني 
حرب  كاأ�رسى  ومبعاملتهم  ال�رسى، 

ولي�س كمجرمني.
وفيما يلي ن�س البيان:

بتحذير قائد جي�س الحتالل  للبنوك 
الفل�شطينية من �رسف رواتب الأ�رسى 
ومطالبتها  الإ�رسائيلية  ال�شجون  يف 
واعتباره   البنكية  ح�شاباتهم  باإغالق 
لأمواله م باأنها اأموال متويل لالإرهاب 
و�شلت   ، م�شادرتها  ويجب  حمظورة 
ممار�شة  قمة  اىل  الحتالل   قر�شنة 
القوانني  كل  و�رسب  الغاب  قانون 

والتفاقيات الدولية بعر�س احلائط.
بائ�شة  ملحاولة  املمار�شات  هذه  اإن 
الفل�شطيني  الن�شال  جترمي  اأجل  من 
لقمة  بالإرهاب. كما وتعر�س  وو�شمه 
عائلة  اآلف  خم�شة  حوايل  عي�س 

للخطر. وكلنا يعلم ان �شلطة الحتالل 
فور  الأ�رسى  من  الكثري  بيوت  تهدم 
اعتقالهم وبالتايل تهدف هذه  القوانني 
اىل حرمان عائالت الأ�رسى من املاأوى 
التحالف  يف  اإننا  العي�س.  لقمة  ومن 
فل�شطني  اأ�رسى  ملنا�رسة  الأوروبي 
لن�شتنكر ب�شدة هذه املمار�شات والتي 
وحقوق  الإن�شانية  عن  البعد  كل  تبعد 
الإن�شان. ففي ظل تف�شي مر�س كورونا 
والفقر املدقع وما و�شلت اليه الكثري 
هذه  تاأتي  الفل�شطينية  العائالت  من 
اخلانقة  الأزمة  من  لتفاقم  اجلرمية 
التي تواجهها عائالت الأ�رسى يف ظل 
قلقها ال�شديد على م�شري اأبنائها من 
وخا�شة  الوباء  بهذا  الإ�شابة  خطر  
بالتحالف  اإننا  منهم.  املر�شى 
فل�شطني  اأ�رسى  ملنا�رسة  الأوروبي 
يف الوقت الذي نعلن فيه وقوفنا اىل 
جانب الأ�شريات والأ�رسى وعائالتهم 
و�شف  القاطع  رف�شنا  عن  ونعرب 

 ، بالإرهاب  الفل�شطيني  الن�شال 
لنطالب بتطبيق القوانني والتفاقيات 
ومبعاملتهم  الأ�رسى  بحق  الدولية 
كاأ�رسى حرب  ولي�س كمجرمني. كما 
والأممية  الدولية  الهيئات  ونطالب 
واملجتمع الدويل والربملان الأوروبي 
باإجبار  الأوروبية  واحلكومات 
اإ�رسائيل على احرتام حقوق الإن�شان 
ووقف التخفى خلف ما ي�شمى بواحة 
الأو�شط.  بال�رسق  الدميقراطية 
احلكومة  على  بال�شغط  ونطالبها 
ا�رسي  حق  حترتم  حتى  الإ�رسائيلية 
عائالتهم  مع  بالتوا�شل  فل�شطني 
املنا�شب  العالج  وتوفري  وحماميهم 
للمر�شى منهم، وحمايتهم من الأوبئة 
واللتزام بحقوقهم  املكت�شبة بالتعليم 
وتوفريا لغذاء املالئم له م اىل ان يتم 
ال�شجون.  كل  وتبيي�س  عنهم  الإفراج 
التحرير  منظمة  عاتق  على  ·ويقع 
كل  رف�س  م�شوؤولية  ة  الفل�شطيني 
وال�شتمرار  الحتالل  اإجراءات 
بتوفري امل�شتحقات املالية  لالأ�رسى 
عاتقها  على  يقع  كما  وعائالتهم. 
اإغالق  عن  بالرتاجع  البنوك  اإلزام 
واأخريا  البنكية.  الأ�رسى  ح�شابات 
بدعم  الفل�شطينية  اجلاليات  ننا�شد 
تركهم  وعدم  وعائالتهم  الأ�رسى 
املبادرة:  بهذه  وامل�شاهمة  لوحدهم 
احلرية  اأ�رسى  عن  الدفاع  �شندوق 
القانونية  مكانتهم  من  يعزز  مبا 
لالحتالل  مقاومتهم  وم�رسوعية 
باعتبارهم منا�شلني من اأجل احلرية 
ينال  حتى  عائالتهم  مع  والت�شامن   ،
كل اأ�شريات واأ�رسى فل�شطني البوا�شل 

احلرية!

كتب عبد النا�رس فروانة على �شفحته 
يف  تراجع  لوحظ  "الفي�شبوك":  عرب 
باأعداد  وا�شح  وتناق�س  العتقالت 
الإ�رسائيلية،  ال�شجون  يف  الأ�رسى 
اأفريل  �شهر  خالل  �ُشجل  حيث 
فل�شطينياً.   )197( اعتقال  املا�شي 
انتفا�شة  وهذا الرقم مل يُ�شجل منذ 
اأكتوبر2015،  من  الأول  يف  القد�س 
ال�شهرية  العتقالت  كانت  حيث 
تفوق  املا�شي  ال�شنوات  خالل 
بع�س  يف  وو�شلت  بكثري  العدد  هذا 
مرة  الرقم  هذا  �شعف  اإىل  ال�شهور 
ومرتني واأكرث. اإن تراجع العتقالت 
ال�رسى يف  اأعداد  تناق�س  اإاىل  اأدى 
مرة  ولأول  حيث  الحتالل،  �شجون 
القد�س  انتفا�شة  اندلع  ومنذ  اأي�شا 
الأ�رسى  عدد  ي�شل  اأكتوبر2015،  يف 
بعدما  واأ�شرية.  اأ�شري   )4700( اإىل 
 )5000( الرقم  يكون  اأن  على  اعتدنا 
اأ�شري وما يزيد. ان تراجع العتقالت 
يعني  ل  املعتقلني  اأعداد  وتناق�س 
قد  الإ�رسائيلي  الحتالل  قوات  اأن 
العتقالت،  بوقف  قرارا  اتخذت 
املواطنني  حقوق  احرتمت  اأنها  اأو 
الأ�شا�شية  واحتياجاتهم  الُعزل 
وا�شتجابت  "كورونا"،  زمن  يف 
واملطالبات  احلقوقية  للمنا�شدات 
ومعاجلة  العتقالت  بوقف  الدولية 
�شجونها  يف  الكتظاظ  م�شكلة 
وتوفري اأدوات الوقاية و�شبل احلماية 
بالعك�س  بل  للمعتقلني.  الالزمة 
واإجراءاتها  انتهاكاتها  من  �شعدت 
مع  ا�شتهتارها  ووا�شلت  القمعية 
ومل  "كورونا"،  فايرو�س  تف�شي 
واحتياجات  الدينية  امل�شاعر  تراع 

رم�شان  �شهر  يف  الإن�شانية  الأ�رسى 
الإفراج  على  تُقدم  ومل  املبارك، 
)ال�شتثنائي( عن اأي اأ�شري فل�شطيني 
بفايرو�س  لالإ�شابة  عر�شة  هم  ممن 
تتحايل  الحتالل  دولة  "كورونا".اإن 
وحتاول  الدويل  القانون  على 
العيون  يف  الرماد  ذر  –كعادتها- 
وخداع الراأي العام ومنظمات حقوق 
ا�شتثمار  و�شتحاول  الدولية،  الإن�شان 
وال�شتفادة  العتقالت،  تراجع 
وال�شكلية  املحدودة  التدابري  من 
قدمته  وما  موؤخرا  اتخذتها  التي 
من  ال�شجون  يف  الأ�رسى/ت  لبع�س 
ملواجهة  ومتاأخرة  �شكلية  اإجراءات 
"كورونا"، وذلك للرد على النتقادات 
املوؤ�ش�شات  قبل  من  اإليها  املوجهة 
الحتالل  �شورة  وجتميل  احلقوقية 
ظل  يف  ال�رسى/ت  مع  تعامله  يف 
العام.  الراأي  اأمام  "كورونا"،  اأزمة 
جلميع  مطالبتي  واأجدد  اأعود  لذا 
املعنيني )داخل وخارج ال�شجون( اإىل 
�رسورة اإجراء توثيق لكافة الأحداث 
�شكلها  ال�شجون،  يف  والإجراءات 
بحث  واإجراء  وتوقيتها،  وم�شمونها 
بهذا  عالقة  له  ما  كل  يتناول  علمي 
امللف منذ بدء اأزمة "كورونا". فهذا 
الرواية  �شي�شاعدنا لحقا يف دح�س 
م�شتقبال  و�شيخدمنا  الإ�رسائيلية، 
لأ�رسانا  احلماية  لتوفري  �شعينا  يف 
وال�شتهتار  اجلرائم  من  واأ�شرياتنا 
الأ�رسى  عدد  اأن  يذكر  الإ�رسائيلي. 
قد  الحتالل  �شجون  يف  واملعتقلني 
 )39( منهم  اأ�شري،   )4700( قرابة  بلغ 
اأ�شرية، و )180( طفال، وحوايل )400( 

معتقل اإداري. 

عبد النا�ضر فروانة

تر�جع �العتقاالت وت�شاعد يف 
�النتهاكات منذ بدء �أزمة "كورونا"

بقلم الأ�ضري املحرر -  الأديب وليد 
الهودىل

هدمهم  باأن  يعتقدون  عندما  جدا  يخطئون 
اأو  للوعي  كّي  مبثابة  هو  املقاومني  لبيوت 
لالحتالل  املقاوم  اجلمعي  للوعي  هدم 
واإ�رسارهم  الفل�شطيني،  ال�شعب  ثقافة  يف 
بجرافتهم  الفل�شطيني  بالعلم  الإطاحة  على 
فري�شتهم  التهام  من  الفراغ  بعد  العمالقة 
هو  الربغوثي  ق�شام  املعتقل  بيت  بهدم 
بارتكاب  ين�شدونها  التي  لالأهداف  تلخي�س 
احلياة  �شموخ  النكراء.  اجلرمية  هذه 
البيت  رّبة  من  ال�شاعق  والرّد  الفل�شطينية 
مبثابة  كان  بيته  يهدمون  الذي  املعتقل  اأم 
للوعي  كّيا  الذي يتوهمون، ولي�س  للوهم  كّي 
ل  اإ�رسائيل  دولة  "كّل  قالت:  الفل�شطيني، 
من  �شئتم  ما  اهدموا  ق�شام،  حذاء  ت�شاوي 
بيوتنا" واأم نا�رس اأبو حميد الذي هدم بيتها 

للمرة ال�شاد�شة كانت كذلك تقوم بكّي الوهم 
ب�شكل  هي  مرة.فاملعركة  كّل  ال�شهيوين 
ما  هناك  الوعي،  ميدان  يف  معركة  وا�شح 
وهو  املنطقة  هذه  يف  ا�شتمرارهم  ي�شمن 
اأ�شياء يف وعينا ل بّد من اأن يقوموا بهدمها، 
واأن  فينا،  مقاومتهم  روح  يهدموا  اأن  عليهم 
ترف�س  التي  الفل�شطينية  الثقافة  يهدموا 
ترف�شهم  التي  الثقافة  تهون،  اأو  تذل  اأن 
وترف�س وجودهم يف حياتنا، ثقافة التحرير 
والنت�شار وموا�شلة الن�شال، ثقافة الن�شان 
والعي�س  والكرامة  احلرية  ين�شد  الذي 
روحنا  هدم  يريدون  بكرامة،  وطنه  يف 
الروح  من  بركام  وا�شتبدالها  الفل�شطينية 
اأقيمت  التي  املتهالكة على فتات موائدهم 
الأ�شد  روح  نزع  لهم  اأّنى  جماجمنا،  على 
يعرف  فيه ل  اأرنب  روح  وزراعة  من �شدره 
وهمهم  واجلزر؟ومكمن  الع�شي  لغة  ال 
ال�شيا�شة  هذه  على  م�رسون  اأنهم  هو  هذا 

هّدموا  حيث  واأربعني  ثمانية  نكبة  منذ 
قائمة،  كانت  فل�شطينية  وحياة  وقرى  مدن 
دومنا  هذا  يومنا  اىل  ذلك  على  وا�شتمّروا 
املقاومة،  العمال  تتوقف  ومل  توقف  اأّي 
النا�س  يف  ي�شعل  ووقودا  مدادا  كانت  بل 
�شورة  املحتّل،  لهذا  والرف�س  الغ�شب  روح 
الفل�شطيني  اأبدا عن  هذه اجلرافة ل تغيب 
الب�شعة،  ب�شورته  الحتالل  جت�ّشد  وهي 
الحتالل  وهذا  ويعّمر  يبني  الفل�شطيني 
الفل�شطينية، هم ي�رّسون  ليهدم احلياة  جاء 
موتنا ونحن �شعب ي�رّس على احلياة، وهذه 
املطمئنة  المنة  احلياة  اأن  وا�شحة  ر�شالة 
ال�رّس هذه،  اأن تتحّقق بوجود كتلة  ل ميكن 
واإمنا  فح�شب  للفل�شطينيني  لي�س  وهذا 
تتمّدد  ف�شادهم  فدائرة  املنطقة،  دول  لكل 
باإقامة  وال�رّس  الف�شاد  بوؤر  كل  لت�شل  وتت�شع 
يف  تفعل  اأن  ال  لها  لي�س  واأحالف  تعاون 
وهوؤلء  هذه.  اجلرافة  فعل  النا�س  حياة 

الذين يت�شّورون اأنهم اآمنني من �شطوة هذه 
اجلرافة واأن طلبات الوّد والتطبيع والت�شاوق 
مع �شائق اجلرافة �شتنجيهم من ويالتها فهم 
واهمون. وهوؤلء الذين يعتقدون اأن كّف يد 
والر�شوخ  اخلنوع  قواعد  وتر�شيخ  املقاومة 
على  الباطلة  روايته  مع  والت�شاوق  للمحتل 
ل  من  وكل  واهمون.  اأي�شا  الأر�س  هذه 
عات  جمرم  ي�شوقها  جرافة  الحتالل  يرى 
ل يرى يف احلياة الفل�شطينية اإل حياة مّيتة 
اأو ت�شتحق املوت بيد جرافته اللطيفة! فهو 
اىل  ترتّد  املفتوحة  اجلرمية  هذه  واهم. 
مل  لأنها  للوهم  كّي  مبثابة  وهي  نحورهم 
كذلك  وهي  اأبدا،  املقاوم  الفعل  تردع  ولن 
عليه  وتنطلي  بوهمهم  يتوهم  من  لكل  كّي 
اأراجيفهم ال�شوداء، م�شهد اجلرافة وحدها 
وهي تدو�س البيت الفل�شطيني كفيل ب�شحق 
ومترير  والتطبيع  التعاي�س  حماولت  كل 
روايتهم ال�شوداء على هذه الأر�س املباركة.       

هدم �لبيوت وكّي �لوهم �ل�شهيوين؟!
ال�رسى  �شوؤون  هيئة  رئي�س  قال 
بكر،اأن  اأبو  قدري  اللواء  واملحررين 
ت�شن  الإ�رسائيلية  الحتالل  �شلطات 
البوا�شل  اأ�رسانا  على  حقيقية  حربا 
الإرهابية  ال�شبل  ب�شتى  وعائالتهم 
والعن�رسية. واأ�شاف اأبو بكر، اأن �شلطات 
الت�رسيعية  مكوناتها  بكل  الحتالل 
يف  تتكامل  والق�شائية  والتنفيذية 
والقذر  القمعي  امل�شل�شل  هذا  موا�شلة 
وو�شمه  الفل�شطيني  الن�شال  لتجرمي 
اجلماعي  العقاب  وممار�شة  بالإرهاب 
البيوت  كهدم  وعائالتهم  ال�رسى  بحق 
واحلب�س  الباهظة  الغرامات  وفر�س 
اإن  بكر،  اأبو  و�شدد  وغريها.  املنزيل 
وعائالتهم  واملحررين  ال�رسى  ق�شية 
وحر  فل�شطيني  كل  لدى  ق�شية مقد�شة 
يف العامل، ولن نتخلى عنهم مهما كانت 
الإ�رسائيلية  واملمار�شات  ال�شغوطات 
الإرهابية بحقهم وحقنا. اأقوال اأبو بكر 
الحتالل  جرافات  هدم  عقب  جاءت 
منزل  الثنني،  اليوم  فجر  الإ�رسائيلي، 
كوبر  بلدة  يف  الربغوثي  ق�شام  الأ�شري 

�شمال رام اهلل، تخللها اإ�شابة بالر�شا�س 
املعدين عقب املواجهات التي اندلعت 
يف  الحتالل  وقوات  ال�شبان  بني 
الحتالل  قوات  وكانت  املكان.  حميط 
القرية،  اقتحمت  ع�شكرية  بتعزيزات 
منزل  مبحيط  ع�شكريا  طوقا  وفر�شت 
الأ�شري الربغوثي، متهيدا لهدمه؛ بحجة 
تنفيذه عملية قرب عني عريك غرب رام 
اهلل عام 2019، واأ�شيب خالل ذلك �شاب 
باملطاط  املغلف  املعدين  بالر�شا�س 
يف الوجه، والع�رسات بحالت الختناق، 
الغاز امل�شيل للدموع  جراء ا�شتن�شاقهم 
بغزارة  الحتالل  قوات  اأطلقته  الذي 
قوات  وكانت  القتحام.  عملية  خالل 
الأ�شري  عائلة  اأخطرت  قد  الحتالل 
�شباط  من  ع�رس  احلادي  يف  الربغوثي 
والدته  املا�شي بهدم منزلها، واعتقلت 
بجامعة  الإعالم  كلية  يف  املحا�رسة 
من  الأول  يف  الربغوثي  وداد  بريزيت 
الحتالل  قوات  وتتهم   .2019 اأيلول 
ق�شام بتنفيذ عملية تفجري برام اهلل اأدت 

ملقتل م�شتوطنني اثنني.

رئي�س هيئة �ضوؤون ال�ضرى واملحررين
�الحتالل يو��شل حربه على �الأ�شرى 

ومعاقبة ذويهم 



الرو�س  الأطباء  كبري  اأفاد 
املزمنة،  الكلى  اأمرا�س  يف 
�شيلوف،  يفغيني  الربوفي�شور 
الكلى  باأمرا�س  امل�شابني  باأن 
الأكرث  الفئة  من  هم  املزمنة، 
بالفريو�س  للإ�شابة  ُعر�شة 

التاجي والوفاة منه.
لوزارة  الإعلمي  ونقل املكتب 
كبري  عن  الرو�شية  ال�شحة 
اإىل  ذلك  »يرجع  قوله:  الأطباء 
حقيقة اأن مر�س الكلى املزمن 
ال�شائعة  الأمرا�س  عن  ناجم 
وارتفاع  ال�شكري  مثل  الرئي�شة 
وت�شلب  وال�شمنة  الدم  �شغط 
ال�شيخوخة،  وكذلك  ال�رشايني، 
ارتفاع  يف  بذاتها  ت�شهم  والتي 
والوفيات  العتلل  معدلت 

ب�شبب كوفيد – 19«.

باأمرا�س  امل�شابون  ويواجه 
الكلى املزمنة الذين يخ�شعون 
لغ�شيل الكلى، ال�شعوبات الأكرب 
يف تنظيم الوقاية من »كوفيد – 
19«، وذلك ل�شتحالة وقف مثل 
ويعاين  العلج  من  النوع  هذا 
املر�شى  هوؤلء  من  كبري  جزء 
�شعف  من  ذلك،  اإىل  اإ�شافة 

من  اأعلى  وم�شتوى  اجل�شم،  يف 
الأمرا�س امل�شاحبة.

الذين  املر�شى  ينتمي  كما 
يعانون من غ�شيل الكلى، ب�شكل 
الأكرب  العمرية  الفئة  اإىل  عام، 
للأمرا�س  عر�شة  وهم  �شنا 

املعدية ال�شديدة.
الرو�شي يف  الأطباء  ولفت كبري 

اأن  اإىل  املزمنة  الكلى  اأمرا�س 
مر�شى  من   %30-20 بني  ما 
من  يعانون   »19  – »كوفيد 
من  يزيد  ما  الكلوي،  الف�شل 

احلاجة اإىل غ�شيل الكلى.
هذه  اأفراد  �شيلوف  وخاطب 
ممن  كنت  »اإذا  قائل:  الفئة 
غ�شيل  مركز  على  يرتددون 
اأنك  ق�شمك  فاأخرب  الكلى، 
اإذا  التاجي.  بالفريو�س  مري�س 
الف�شل  من  يعاين  مري�شا  كنت 
النهائية  املرحلة  يف  الكلوي 
من غ�شيل الكلى، فاأنت معر�س 
خلطر الإ�شابة بعدوى الفريو�س 
عليك  ويجب  احلادة،  التاجي 
ما  كل  اجمع  يلي:  مبا  القيام 

حتتاجه، مبا يف ذلك الأدوية«.
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كبري اأطباء الأمرا�ض املعدية برو�ضيا 

هذا هو  �صر »خطورة« 
الفريو�س التاجي

الأمرا�س  اأطباء  كبري  ك�شف 
وجه  رو�شيا  يف  املعدية 
الختلف بني عدوى الفريو�س 
ونظرائه  اجلديد  التاجي 

ال�شابقني.
وذكر غيورغي �شابرونوف، كبري 
اخت�شا�شيي الأمرا�س املعدية 
الرو�شية،  الرئا�شية  الإدارة  يف 
الأمرا�س  مركز  ورئي�س 
ال�رشيري  بامل�شت�شفى  املعدية 
املركزي، باأن الأطباء اعتقدوا 
بالفريو�س  الإ�شابة  خطر  اأن 
م�شابها  �شيكون  التاجي 
ال�رشق  ومتلزمة  لل�شار�س 
اللذين  التنف�شية،  الأو�شط 
ب�رشعة  انت�شارهما  توقف 

كبرية.
هذا  يف  �شابرونوف  وقال 
انت�شار  خطر  »قارنا  ال�شاأن: 
هذه العدوى مع وبائني يف عامي 
ال�شار�س  هما  و2013،   2003
الأو�شط  ال�رشق  ومتلزمة 
ب�شلم  مّرا  اللذين  التنف�شية، 
ب�رشعة  انت�شارهما  وتوقف   ...
النت�شار  اأن  نعتقد  كنا  كبرية. 
وكان  الطريقة.  بذات  �شيكون 

الوباء  هذا  باأن  توقع  هناك 
�شينتهي بالطريقة ذاتها«.

الأمرا�س  اأطباء  كبري  ولفت 
»ارتفاع  اأن  رو�شيا  يف  املعدية 
وحقيقة  ال�شني  يف  الإ�شابات 
متكنوا  ال�شينيني  الأطباء  اأن 
العدوى  هذه  مع  التعامل  من 
اإيحاء  منحت  كبرية،  ب�رشعة 
معينا باأن رو�شيا �شتحتوي اأي�شا 

هذه العدوى«.
قائل:  �شابرونوف  وا�شتدرك 
ياأخدوا  مل   النا�س  »لكن 
اقرتحتها  التي  الإجراءات 
مبا  اجلد  حممل  ال�شلطات 
يلتزموا  ومل  الكفاية،  فيه 
والتباعد  ال�شحي  باحلجر 
كبري  الجتماعي«واأ�شار 
يف  الرو�س  الخت�شا�شيني 

املعدية  الأمرا�س  مكافحة 
لقاحا  يتوقعون  الأطباء  اأن  اإىل 
يف  م�شريا  العام،  نهاية  بحلول 
الوقت ذاته اإىل وجود �شعوبات 
هذا  نحو  الطريق  يف  جمة 
يكون  ل  اأن  مرجحا  الهدف، 
العام  هذا  نهاية  قبل  جاهزا 

وبداية العام املقبل.

الفريو�س التاجي و خطورته ال�صديدة 
على امل�صابني بالف�صل الكلوي

خ�صارة الوزن
 

فاإّن  وبالتايل  الغروب،  اإىل  الفجر  من  ي�شتمر  رم�شان  يف  ال�شوم 
وجبة  يف  فقط  يكون  للج�شم  اللزمة  الطاقة  على  احل�شول 
ال�شحور قبل الفجر ويف وجبة الإفطار وقت الغروب، وهذا يوؤّدي 
اإىل ا�شتهلك الدهون يف اجل�شم كم�شدر رئي�شّي للطاقة بدلً من 
الربوتني،  اإىل  التي حتتاج  الع�شلت  ذلك هزلن  ومينع  الغلوكوز، 
الكولي�شرتول  م�شتوى  وتخفي�س  الوزن  اإنقا�س  اإىل  يوؤّدي  وهذا 
ال�شكري  مبر�س  التحكم  على  القدرة  زيادة  وبالتايل  اجل�شم  يف 
اأّنه ملنع هزلن الع�شلت اأثناء  و�شغط الدم. من اجلدير بالذكر 
فرتة ال�شيام يجب اأن حتتوي الوجبات الغذائية على ما يكفي من 

الطاقة، مثل الكربوهيدرات وبع�س الدهون.

التحّكم مب�صتوى ال�صّكر 
والدهون يف الدم 

من فوائد ال�شيام ال�شحّية للج�شم التحّكم بن�شبة ال�شّكر والدهون 
قد  ولكن  عام،  ب�شكل  رم�شان  �شهر  خلل  تتح�شن  اإذ  الدم،  يف 
ما  اإىل  الدم  يف  الدهون  وحتليل  الغلوكوز  اختبار  م�شتويات  تعود 
كانت عليه قبل ال�شيام بعد اأ�شابيع من نهاية ال�شيام، اأّما بالن�شبة 
النتباه  يجب  التي  الن�شائح  من  العديد  فهناك  ال�شّكري  ملر�شى 
الأن�شولني  ياأخذون  الذين  ال�شكري  ين�شح مر�شى  ل  ومنها:  اإليها 
بال�شيام، اإل حتت الإ�رشاف الطبي، كذلك الأمر بالن�شبة للمر�شى 
على  يجب  والأدوية.  باحلمية  املر�س  على  ي�شيطرون  الذين 
الدهون  و  الكربوهيدرات  تناول  يف  العتدال  ال�شّكري  مر�شى 
خلل الوجبات الليلية، وين�شحون بتناول الكربوهيدرات املعقدة 
انخفا�س يف  اإىل  ال�شّكري  مري�س  تعّر�س  اإذا  ال�شحور.  وجبة  يف 

م�شتوى ال�شكر فيجب عليه الإفطار مبا�رشًة. 

فوائد الألياف الغذائية �صحيًا 
توّفر الألياف الغذائية العديد من الفوائد ال�شحية جل�شم الإن�شان، 
ونذكر من اأهّمها ما ياأتي: تغذية البكترييا النافعة يف الأمعاء: حيث 
حتتوي اأمعاء الإن�شان على ما يُقارب 500 نوٍع من البكترييا، وتُعّد 
الوزن  على  حتافظ  فهي  اله�شمي؛  للجهاز  مفيدًة  البكترييا  هذه 
يف  ت�شاهم  اأّنها  كما  الدم،  يف  ال�شكر  م�شتويات  م  وتُنِظّ الطبيعي، 
وظائف اجلهاز املناعي والدماغ، وتُعّد الألياف غذاًء لهذه البكترييا 
النافعة، ومن اجلدير بالذكر اأّن البكترييا املوجودة يف الأمعاء تنتج 
بع�س العنا�رش الغذائية التي يحتاجها ج�شم الإن�شان؛ كالأحما�س 
الدهنية ق�شرية ال�شل�شلة التي تُغّذي خليا القولون، مّما يُقلّل من 
اله�شمي؛  اأمرا�س اجلهاز  بع�س  ويُح�ّشن حالت  الأمعاء،  التهاب 
بالقولون  يُ�شمى  ما  اأو  املتهّيج  القولون  ومتلزمة  كرون،  كداء 
الع�شبي )بالإجنليزّية: Irritable bowel syndrome(، ولكن 
جتدر الإ�شارة اإىل اأّن هذه البكترييا تُخّمر الألياف منتجًة غازاٍت 
يف الأمعاء، مّما يُ�شّبب النتفاخ عند تناول الأطعمة الغنّية بالألياف 
عند بع�س الأ�شخا�س، اإّل اأّن هذه الأعرا�س �رشعان ما تزول عند 

د اجل�شم على تناول الألياف. تعُوّ

ن�صائح لوجبة الإفطار
لتفادي  بالإفطار؛  البدء  قبل  التمر  من  حبات  ثلث  تناول   
ح�شول نق�س يف معدلت ال�شكر يف الدم، ثّم �رشب كوب من 
املاء اأو اللنب، قبل تناول الطعام. بدء الإفطار بتناول ال�شوربة 
ال�شاخنة؛ لأّنها تلنّي املعدة، وتخفف ال�شعور بالنقبا�شات، ثّم 
تناول ال�شلطة، وتناول الوجبة الرئي�شّية بعدها ب�شكل معتدل. 
املختلفة  الأطعمة  واإدخال  الإفطار،  وجبات  يف  التنويع 
كال�شلطات، واللحوم، والأ�شماك، والبقولّيات وغريها. �رشب 
وال�شحور؛ بحيث  الإفطار  كمّية وفرية من املياه بني فرتتي 
ل تقّل عن ثمانية اأكواب، مع احلر�س على �رشبها تدريجّياً؛ 
لتجنب ال�شعور بالنتفاخ. ممار�شة ريا�شة امل�شي يومياً، وذلك 
اله�شمي  اجلهاز  ليقوم  ب�شاعتني؛  الإفطار  وجبة  تناول  بعد 

بعمله ويه�شم الطعام.

تعزيز جهاز املناعة
على  ت�شاعد  اأيام  اأربعة  اإىل  يومني  من  ترتاوح  التي  ال�شيام  فرتات 
حت�شني اأداء جهاز املناعة يف اجل�شم، كما اأّنها ت�شاعد على التخلّ�س 
 ،)old immune cells :من اخلليا املناعّية القدمية )بالإجنليزّية
وتكوين خليا مناعّية جديدة، وكل ذلك يحمي اخلليا من التلف الناجم 
عن بع�س العوامل مثل ال�شيخوخة والعلجات الكيميائّية.] من اجلدير 
بالذكر اأّن مر�شى ال�رشطان الذين ي�شومون ثلثة اأيام قبل خ�شوعهم 
للعلج الكيميائّي، ي�شاعد �شيامهم على حماية خليا اجلهازاملناعي 
اأثبتته درا�شة اأجراها الدكتور  من التلف الذي ي�شببه العلج. كل ذلك 

فالرت لوجنو وزملوؤه من جامعة كاليفورنيا يف لو�س اأجنلو�س.

الأرجيلة اأ�صواأ من تدخني علبة من ال�صجائر
يف  ن�رشت  جديدة  درا�شة  نتائج  ك�شفت 
 Diabetology and( العلمية  املجلة 
تدخني  اأن   )Metabolic Syndrome
الأرجيلة من �شاأنه اأن يرفع من خطر الإ�شابة 
مبر�س ال�شكري وال�شمنة ب�شكل اأكرب مقارنة 
واأ�شار  ال�شجائر.  من  كاملة  علبة  بتدخني 
تدخني  اأن  الدرا�شة  على  القائمون  الباحثون 
ت�شيب  ل  �شحية  مب�شاكل  ارتبط  الأرجيلة 
الأي�شية  وا�شطرابات  ال�شمنة  مثل  املدخن، 

تكون  قد  الأرجيلة  اأن  مبعنى  وال�شكري، 
ملحوظ.  ب�شكل  ال�شجائر  تدخني  من  اأ�شوء 
الدرا�شة على  التجربة يف هذه  هذا و�شملت 
مدخنني  بني  ما  اإيران،  من  م�شرتًكا   9،840
وم�شتخدمي للأرجيلة ومقلعني عن التدخني، 
وطلب منهم الإجابة عن بع�س الأ�شئلة من ثم 

اخل�شوع لفحو�شات معينة.
بعد حتليل هذه املعلومات وجد الباحثون ما 
يلي: ارتفع خطر الإ�شابة بال�شكري ومتلزمة 

الأي�س وال�شمنة لدى م�شتخدمي الأرجيلة
اأعظم  يكون  قد  الأرجيلة  عن  الناجت  ال�رشر 
من  الواحدة  اجلل�شة  ال�شجائر  تدخني  من 
علبة  تدخني  يعادل  قد  الأرجيلة  ا�شتخدام 
اأن  الباحثون  واأو�شح  ال�شجائر.  من  كاملة 
ا�شتخدام الأرجيلة من �شاأنه اأن يحفز اإ�شابة 
اأكرث  ت�شبح  بالتايل  باللتهاب،  الأن�شجة 
على  يعمل  الذي  الأن�شولني،  لتاأثري  مقاومة 

تنظيم م�شتويات ال�شكر يف الدم.



املقرتي�ض  اللطيف  عبد  نفى 
اجلديدي  الدفاع  نادي  رئي�ض 
الرتويج  يتم  ما  كل  املغربي، 
الفريق  مدرب  رحيل  ب�شاأن  له 
وتوقيعه  عمراين  القادر  عبد 
تدريب  على  للإ�رشاف  عقد 
واأكد  ق�شنطينة،  �شباب  نادي 
ت�رشيحات  يف  املقرتي�ض 
اإعلمية: »و�شلتنا هذه التقارير 
وا�شتغربنا لها ب�شكل كبري، نحن 
مع  وم�شتمر  دائم  توا�شل  على 
بهذه  علم  على  وهو  عمراين 
حمرتم  مدرب  لكنه  الأخبار، 
اجلديدي  مع  تعاقده  ويحرتم 
لتدريب  لرحيله  �شحة  ول 
واأ�شاف  باجلزائر«،  اآخر  ناٍد 
احلجر  مي�شي  عمراين  »ال�شيد 
ال�شحي يف بلده، لأن الرحلت 
اجلوية معلقة بني البلدين ونحن 
لطبيعتها  الأمور  عودة  نرتقب 
قريبا كي يت�شنى له اللتحاق بنا 

الفنية  املهمة  على  والإ�رشاف 
الذي  امل�رشوع  ليكمل  للفريق 

ا�شتهله معنا«.
»داخل  اجلديدي:  رئي�ض  وتابع 
اإمكانية  اأي  نرى  ل  الفريق 
عمراين  ملدربنا  لن�شمح 
باملغادرة وثقتنا كبرية فيه ويف 
التي  التعاقد  ل�رشوط  احرتامه 
يتحدث  ومن  اجلميع  يعلمها 

يعود  اأن  ينبغي  مغادرته  عن 
اأول«،  موقفه  ليعرف  لنادينا 
»اللعبون  املقرتي�ض  وختم 
بيوتهم  يف  تدريباتهم  يوا�شلون 
الفيديو  عرب  يواكبها  واملدرب 
جهاز  قرار  انتظار  يف  ونحن 
الكرة  ملعرفة م�شتقبل الدوري 

ككل«.
ق.ر.

اأحمد  اأحمد  امللغا�شي  ح�شم 
الأفريقي  الإحتاد  رئي�ض 
بطولتي  م�شتقبل  القدم  لكرة 
وكاأ�ض  اإفريقيا  اأبطال  دوري 
الإفريقية  الكونفيدرالية 
 2020/2019 ملو�شم 
بالتاأكيد  حالياً،  املجمدتني 
على عدم ا�شتكمال املناف�شات 
ما مل تتم ال�شيطرة على انت�شار 
فريو�ض كورونا اجلديد، وقال 
“دويت�شه  ل�شبكة  اأحمد  اأحمد 
“الو�شع  الأملانية:  فيله” 
اإفريقيا  يف  للوباء  احلايل 
الأمر  وهو  مقلقاً،  مايزال 

التفكري  لعدم  يدفعنا  الذي 
املباريات  اإعادة  يف  مطلقا 
الوقت احلايل،  والبطولت يف 
عدد الفحو�شات التي اأجريت 
مقلقة،  الإفريقية  البلدان  يف 
يف  وا�شحة  روؤية  لدينا  لي�ض 

الوفاة”،  اأزمة  ملف  اإدارة 
حذرين  نزال  “ما  واأ�شاف: 
جتاه عودة كرة القدم يف وجود 
ولن  اجلديد،  كورونا  فريو�ض 
مل  ما  املو�شم  ا�شتكمال  يتم 
انت�شار  على  ال�شيطرة  تتم 
نق�ض  هناك  العاملي،  الوباء 
ب�شفتي  لذلك  الروؤية،  يف 
الإفريقي  للإحتاد  رئي�شا 
احلذر  لتوخي  اجلميع  اأدعو 
ا�شتقرار  حلني  والإنتظار 
اأريد  “ل  وتابع:  الأمور”. 
م�شدراً   القدم  كرة  تكون  اأن 
والإبتعاد  الإ�شتقرار  لزعزعة 

الوقائية  الإجراءات  عن 
احلكومات،  تتخذها  التي 
لن  القارية  املناف�شات 
ي�شبح  عندما  اإل  ت�شتكمل 
حتت  اإفريقيا  يف  الوباء 
باأ�رشه  والعامل  ال�شيطرة، 
احلالية”،  الأزمة  من  يعاين 
يف  دولة  لكل  “لكن  وختم: 
يف  طريقتها  الإفريقية  القارة 
كورونا  فريو�ض  مع  التعامل 
ال�شحة  هي  اأولويتنا  اجلديد. 
واجلماهري  اللعبني  وحماية 

واملوظفني واجلميع”.
ق.ر.
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ولية  امن  م�شالح  �رشعت 
حول  التحقيقات  فتح  �شطيف 
الت�شجيل  يف  جاء  ما  م�شمون 
انت�رش  كان  الذي  ال�شوتي 
ومن�شوب  الأخرية  الأيام  خلل 
فهد  �شطيف  وفاق  رئي�ض  اإىل 
حلفاية يدينه برتتيب املباريات 
وكلء  اأحد  مع  حديث  يف 
رئي�ض  رفع  حيث  اللعبني، 
م�شالح  اإىل  �شكوى  الوفاق 
الأمن بعدما اأ�رّش اأن ما جاء يف 
الت�شجيل ال�شوتي مفربك �شده 
ول علقة له به، وهو ما دفعه 
جمهول،  �شد  ال�شكوى  برفع 
م�شالح  ا�رش  ال�شدد  هذا  ويف 
الأمن يف الولية التحقيقات يف 
ال�شكوى املو�شوعة امامها من 
وملب�شات  خيوط  ك�شف  اجل 
الق�شية والو�شول اإىل احلقيقة.
الت�شجيل  يف  ورد  ما  اأن  الأكيد 
ال�شوتي خطري وي�رشب جمددا 

م�شداقية كرة القدم اجلزائرية، 
وترتيب  الر�شوة  ظل  يف 
املباريات الذي ينخرها، بعدما 
املنق�شي  املو�شم  انتهى  كان 
الثقيل  العيار  على ف�شيحة من 
جمع  �شوتي  �شجيل  بت�رشيب 
�رشيف  القبائل  �شبيبة  رئي�ض 
ملل واملدير الريا�شي ال�شابق 
العمل  حول  ق�شنطينة  ل�شباب 
الأخري  مباراة  ترتيب  على 
اأمام احتاد العا�شمة من خلل 
العا�شمي  بالنادي  الإطاحة 
التتويج  لل�شبيبة  ي�شح  الذي 
حلفاية  وكان  البطولة.  بلقب 
ت�رشيحات  يف  ب�شدة  نفى 
اإعلمية قوية اأدىل بها مبا�رشة 
عقب ت�رشيب الت�شجيل ال�شوتي 
و�شدد خلله اأن ل علقة له به 
مباراة  اي  برتتيب  يقم  ومل 
مقابلت  حقق  الذي  للوفاق 
املو�شم  مدار  على  نزيهة 

من  املتحدث  وترباأ  الكروي، 
اأ�رش  الذي  ال�شوتي  الت�شجيل 
مل  واأنه  خا�شة  مفربك  اأنه 
للعبني،  وكيل  اأي  اإىل  يتحدث 
بعد  جاء  ت�رشيبه  اأن  مو�شحا 
على  املوا�شلة  عن  اإعلنه 
لن  انه  واأ�شاف  الفريق،  راأ�ض 
ي�شكت على حقه و�شوف يتوجه 
ان�شافه  اأجل  من  العدالة  اإىل 
اأن�شار  داعيا  حقه،  وا�شرتجاع 

الوفاق اإىل عدم القلق.
عي�ضة ق.

ريا�ضة

عي�ضة ق.

اجلزائرية  الحتادية  على  الدور  جاء 
را�شلت  اأنها  اأعلنت  التي  القدم  لكرة 
اأجل  من  لها  التابعة  الأخلق  جلنة 
اللعبني  ووكيل  حلفاية  ا�شتدعاء 
لل�شتماع اإليهما، اإىل جانب ال�رشار 

باإلقاء  على فتح حتقيق �شامل ي�شمح 
عن  والك�شف  امللف  على  ال�شوء 
جميع حيثياته من اأجل اأخذ الرتتيبات 
بيد من حديد حول  لل�رشب  اللزمة 
ال�شياق  يف  الت�رشفات،  هاته  مثل 
نف�شه، اأوقف الرابطة املحرتفة للعبة 
غاية  اإىل  مهامه  عن  الوفاق  رئي�ض 

المتثال اأمام جلنة الن�شباط الثنني 
اقواله  اإىل  ال�شتماع  اأجل  املقبل من 
ما جاء يف  نف�شه و�رشح  والدفاع عن 
من  �شّحة  ومدى  ال�شوتي،  الت�شجيل 
اإليه،  من�شوب  باأنه  يتعلق  فيما  عدمه 
عبد  الرابطة  رئي�ض  را�شل  حيث 
الكرمي مدوار جلنة الن�شباط من اأجل 

ال�شاملة  التحقيقات  فتح  ال�رشاع يف 
والك�شف عن  ال�شوتي  الت�شجيل  حول 
من   4 للفقرة  وفقا  وذلك  ملب�شاته، 

املادة 9 من قانون العقوبات.
بلدنا  يف  الكروية  الهيئة  بيان  وجاء 
موقها  على  اأم�ض  اأول  ن�رش  والطي 
يف  جاء  ما  ب�شدة  يدين  اللكرتوين 

اإىل  املن�شوب  ال�شوتي  الت�شجيل 
عن  خلله  يك�شف  والذي  حلفاية 
�شعيه من اأجل ترتيب املباريات التي 
لقب هذا  اإحراز  على  الوفاق  ت�شاعد 
البيان  يف  او�شحت  حيث  املو�شم، 
للقيم  اخرتاق  اي  ب�شدة  اإدانتها  عن 
على  والتعهد  الريا�شية  والخلق 

التنظيمية  واللوائح  القوانني  تطبيق 
وال�شليم  احل�شن  ال�شري  على  لل�شهر 
للمباريات، واأ�شافت اأنها تعمل بكافة 
اأي  توقيف  اأجل  من  وال�شبل  الو�شائل 
الرابطة  ل�شورة  ت�شويه  اأو  اإ�رشار 
هاته  خلل  من  بلدنا  يف  الكروية 

املمار�شات.

الفاف والرابطة تاأمران بالتحقيق يف الت�ضجيل ال�ضوتي

اإيقاف حلفاية اإىل غاية اال�ضتماع 
الأقواله غدا اأمام جلنة االن�ضباط

حلفاية �ضدد على براءته ورفع �ضكوى ر�ضمية

م�ضالح اأمن �ضطيف تبا�ضر التحقيق 
يف الت�ضجيل ال�ضوتي

اأثار الت�ضجيل ال�ضوتي امل�ضّرب واملن�ضوب اإىل رئي�س نادي وفاق �ضطيف فهد حلفاية حالة غليان كبرية 
يف او�ضاط الهيئات الكروية يف بالدنا والذي يتحدث خالله �ضاحب الت�ضجيل رفقة اأحد وكالء الالعبني 

على ترتيب املباريات خالل ما تبقى من املو�ضم الكروي احلايل من اأجل م�ضاعدة ناديه على التتويج بلقب 
البطولة الوطنية، وبعدما خرج وزير ال�ضباب والريا�ضة �ضيد علي خالدي ببيان �ضديد اللهجة بدين من 

خالله ما جاء يف الت�ضجيل ال�ضوتي والطي يوؤثر على م�ضداقية مباريات الكرة امل�ضتديرة يف بالدنا

اأحمد اأحمد: تاأجيل املناف�ضات القارية حلني 
ال�ضيطرة على كورونا

بعد اأخبار راجت حول عودته اإىل تدريب �ضباب ق�ضنطينة

املقرتي�ض: عمراين ملتزم بعقده مع اجلديدي

الدويل  اللعب  ان�شم 
�شبعيني  بن  رامي  اجلزائري 
اإىل قائمة اللعبني املطلوبني 
اإدارة  للتعاقد معهم من طرف 
الفرن�شي،  ليون  اأوملبيك  نادي 
موقع  ك�شف  ال�شدد  هذا  ويف 
اأن  الفرن�شي  �شبور«   10 »لو 
اول�ض  مي�شال  الرئي�ض  اإدارة 
املنتخب  مدافع  ا�شم  و�شعت 
اأ�شماء  قائمة  �شمن  الوطني 
يف  ترغب  الذين  اللعبني 

احل�شول على خدماتهم خلل 
فرتة املركاتو ال�شيفي املقبل، 
الذي  اللعب  تاأق  نظري  وذلك 
فريقه  مع  طيبا  مو�شما  يقدم 
بوري�شيا مون�شغلدباخ الأملاين 
يلعب خلله يف  اأول مو�شم  يف 
ملعب  من  قادما  البوند�شليغا 
ابن  ويدخل  الفرن�شي،  رين 
ح�شابات  ق�شنطينة  مدينة 
املدرب رودي غار�شيا باعتبار 
املنا�شب  متعدد  لعب  اأنه 

ين�شط  اأين  اخللفي  اخلط  يف 
جانب  اإىل  الأي�رش  الرواق  يف 
ظهريا  اللعب  على  قدرته 

مع  بالتكيف  له  ي�شمح  اأي�رش، 
خمتلف اخلط التكتيكية للطقم 
الفني، ويعترب بن �شبعيني ثالث 
لعب جزائري تتحدث م�شادر 
رغبة  عن  فرن�شية  اإعلمية 
ظل  يف  معها  التعاقد  اإدارتها 
اأجل تدعيم  القوية من  رغبتها 
اخلط اخللفي للت�شكيلة ويتعلق 
ماندي  عي�شى  من  بكل  الأمر 

وجمال بن العمري.
عي�ضة ق.

بن �ضبعيني على دائرة اهتمام اأوملبيك ليون

�ضعودي:

 ن�ضر ح�ضني داي �ضحية الت�ضرفات غري الريا�ضية
امل�شاهم  �شعودي  كمال  هدد 
نادي  اإدارة  مبجل�ض  الفعال 
باللجوء  داي،  ح�شني  ن�رش 
الدولية  املحكمة  اإىل 
حق  ل�شتعادة  الريا�شية 
جلنة  تتخذ  مل  حال  النادي، 
ردعية  اإجراءات  الن�شباط 
املباريات،  ترتيب  ق�شية  يف 

ت�رشيحات  يف  �شعودي  وقال 
»للأ�شف  اأم�ض:  اأول  اإعلمية 
ن�رش ح�شني داي يجد نف�شه يف 
كل مرة �شحية لت�رشفات غري 
ريا�شية من اأ�شخا�ض يريديون 
ب�شتى  ويخططون  ال�شوء،  له 
الدرجة  اإىل  لإ�شقاطه  الطرق 
الثانية«، واأ�شاف: »يجب على 

ووزير  الريا�شية  ال�شلطات 
اتخاذ  والريا�شة،  ال�شباب 
حد  لو�شع  ردعية  اإجراءات 
التي  التجاوزات  هذه  ملثل 
اأ�شبحت تنخر ج�شد الريا�شة 
»ن�رش  وختم  اجلزائرية«، 
ح�شني داي هو املت�رشر الأول 
هذا  املباريات  ترتيب  من 

يدفعنا  الأمر  وهذا  املو�شم، 
للدفاع  بقوة  التحرك  اإىل 
حتى  النادي،  م�شالح  عن 
اإىل  اللجوء  الأمر  اقت�شى  ولو 
الريا�شية،  الدولية  املحكمة 
قرار  اتخاذ  يتم  مل  حال  يف 

منا�شب«.
ق.ر.

اجلزائري  الدويل  احلار�ض  توج 
اأح�شن  بلقب  اوكيدجا  األك�شندر 
ب�شفوف  املو�شم  يف  لعب 
متفوقا  الفرن�شي  ميتز  ناديه 
الأداء  بعد  زملئه  بقية  على 
مدار  على  قدمه  الذي  الكبري 

الآوان يف  قبل  املنتهي  املو�شم 
فرن�شا بعد اإعلن ال�شلطات يف 
البلد عن توقيفه ر�شميا ب�شبب 
مثل  البلد  كورونا  وباء  اجتياح 
�شائر دول العامل، واأعلنت اإدارة 
الذي  الت�شويت  نتائج  عن  ميتز 

ن�رشته عرب ح�شابها على موقع 
»تويرت«  الجتماعي  التوا�شل 
عرين  حار�ض  ت�شدره  والذي 
املركز  يف  جاء  بعدما  اخل�رش 
ان�شار  ت�شويت  بف�شل  الأول 
اأ�شل  ليكون  اتاروه  الذين  ناديه 

لعب يف املو�شم بن�شبة ت�شويت 
قدرها 59% متفوقا على زميليه 
يف الفريق حبيب ديالو و�شونتونز 
فابيان اللذان جاءا يف املركزين 
الثاين والثالث بن�شب ت�شويت 26 

و9% على التوايل.

اأوكيدجا يتوج اأح�ضن العب باملو�ضم يف ميتز

ع.ق.
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يف �أي ليلة تكون؟ ليلة �لقدر
ليلة �لقدر يف �سهر رم�سان لأن �هلل �أنزل �لقر�آن �لكرمي فيها وقد �أخرب �سبحانه وتعاىل �أنه �أنزل �لقر�آن يف 
]�لبقرة: 185[.  وليلة �لقدر يف  �لُْقْر�آُن{  ِفيِه  نْـِزَل  �أُ اَن �لَِّذي  �سهر رم�سان كما قال تعاىل:  }�َسْهُر َرَم�سَ
�لع�رش �لأو�خر من رم�سان، كما �أخرب به �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم:  »حترو� ليلة �لقدر يف �لع�رش �لأو�خر من 
رم�سان«.  )متفق عليه(. وهي يف �لأوتار �أقرب من �لأ�سفاع، كما �أخرب به �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم:  »حترو� 
ليلة �لقدر يف �لوتر من �لع�رش �لأو�خر من رم�سان«. )رو�ه �لبخاري(. وهي يف �ل�سبع �لأو�خر �أقرب، �أي ليلة 
خم�سة وع�رشين و�سبعة وع�رشين، وت�سعة وع�رشين لقول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: »�لتم�سوها يف �لع�رش 
�لبو�قي«.  )رو�ه م�سلم(. ولقوله �سلى �هلل عليه  �ل�سبع  �أو عجز فال يغلنب على  �أحدكم  �لأو�خر فاإن �سعف 
و�سلم:  »�أرى روياكم قد تو�طاأت يف �ل�سبع �لأو�خر ممن كان متحريها فليتحرها يف �ل�سبع �لأو�خر«.  )متفق 
عليه(. و�أقرب �أوتار �ل�سبع �لأو�خر ليلة �سبع وع�رشين وهو ما عليه جماهري �لعلماء حلديث �أبي بن كعب قال:  

»و�هلل �إين لأعلم �أي ليلة هي �لليلة �لتي �أمرنا ر�سول �هلل بقيامها هي ليلة �سبع وع�رشين«. )روه م�سلم(.  

عالمات ليلة �لقدر
هناك عالمات تعرف بها ليلة �لقدر ذكرها لنا ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم منها: �لعالمة �لأوىل: 

�أنها ليلة �سمحة طلقة ل حارة ول باردة، كما قال �سلى �هلل عليه و�سلم: »ليلة �لقدر طلقة ل حارة 
ول باردة ت�سبح �ل�سم�س يومها حمر�ء �سعيفة«. رو�ه �بن خزمية. �لعالمة �لثانية: قوة �لإ�ساءة 
و�لنور يف تلك �لليلة و�ن�رش�ح �ل�سدر يف تلك �لليلة �أكرث من غريها و�لرياح تكون فيها �ساكنة ول 
يرمى فيها بنجم، �أي ل تر�سل فيها �ل�سهب، لقول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: »ليلة �لقدر لية بلجة 
ل حارة ول باردة ل يرمى فيها بنجم«. رو�ه �أحمد. �لعالمة �لثالثة: �أن �ل�سم�س تطلع يف �سبيحتها 

لي�س لها �سعاع �سافية لي�ست كعادتها يف بقية �لأيام، لقول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم:   »�سبيحة 
ليلة �لقدر تطلع �ل�سم�س ل �سعاع لها كاأنها حلت حتى ترتفع«.  )رو�ه م�سلم(. 

دعاء �لع�سر �الو�خر من رم�سان مكتوب
�للـهم �فتح يل فيه �بو�ب �جلنان، و�غلق عني فيه �بو�ب �لنري�ن، ووفقني 

فيه لتالوة �لقر�آن، يا منزل �ل�سكينة فى قلوب �ملوؤمنني.
فيه  لل�سيطان  جتعل  ول  دليال،  مر�ساتك  �ىل  فيه  يل  �جعل  �للـهم 

علي �سبيال، و�جعل �جلنة يل منزل ومقيال، يا قا�سي حو�ئج 
و�نزل علي  ف�سلك،  �بو�ب  فيه  �فتح يل  �للـهم  �لطالبني. 

فيه بركاتك، ووفقني فيه ملوجبات مر�ساتك، و��سكني 
فيه بحبوحات جناتك، يا جميب دعوة �مل�سطرين.

من  فيه  وطهرين  �لذنوب،  من  فيه  �غ�سلني  �للـهم 
يا  �لقلوب،  بتقوى  فيه  قلبي  و�متحن  �لعيوب، 

مقيل عرث�ت �ملذنبني.
بك  و�عوذ  ير�سيك،  ما  فيه  ��ساألك  �ين  �للـهم 
�طيعك  فيه لن  �لتوفيق  و��ساألك  يوؤذيك،  مما 

ول �ع�سيك، يا جو�د �ل�سائلني.

من خ�سائ�ص ليلة �لقدر 

حاجة �لعبد وفقره �إىل عفو 
�هلل

عائ�سة ر�سي �هلل عنها - وهي من هي - حتر�س على 
فيجيبها  �لقدر  ليلة  يف  تقول  ماذ�  عن  �لنبي  �سوؤ�ل 
�ساأن  فاإذ� كان هذ�   ، �لعفو  �هلل  ب�سوؤ�ل  �لكرمي  �لنبي 
يف  دونها.�ألي�س  مبن  فكيف  �ل�سديق  بنت  �ل�سديقة 
ذلك دللة قاطعة على �أََنّ �لعبد فقري �إىل �هلل من كل 
وجه وبكل �عتبار؟ من هذه �لوجوه �أَنَّه » فقري �إليه من 
يعافيه  �إن مل  فاإنه  �لبالء  �أنو�ع  من  له  معافاته  جهة 
�إليه من جهة عفوه عنه  ، وفقري  منها هلك ببع�سها 
ومغفرته له فاإن مل يعف عن �لعبد ويغفر له فال �سبيل 
�إىل �لنجاة فما جنى �أحد �إل بعفو �هلل ول دخل �جلنة 

�إل برحمة �هلل« )]6[(.

ف�سل �لع�سر �الأو�خر
�أولً �أن فيها ليلة �لقدر �لتي هي خري من �ألف �سهر �أي 
�أكرث من 83 �سنة قال �هلل تعاىل }*�إِنَّا �أَنَزلْنَاهُ يِف لَيْلَِة 
ْن  �لَْقْدِر *َوَما �أَْدَر�َك َما لَيْلَُة �لَْقْدِر *لَيْلَُة �لَْقْدِر َخرْيٌ ِمّ
�أَلِْف �َسْهٍر { قال �ل�سعدي رحمه �هلل : قوله تعاىل } 
لَيْلَُة �لَْقْدِر َخرْيٌ ِمْن �أَلِْف �َسْهٍر { �أي: تعادل من ف�سلها 
�لعمل  من  خري  فيها،  يقع  �لذي  فالعمل  �سهر،  �ألف 
يف �ألف �سهر ]خالية منها[، وهذ� مما تتحري فيه 
�لألباب، وتنده�س له �لعقول، حيث من تبارك وتعاىل 
يكون  بليلة  و�لقوى،  �لقوة  �ل�سعيفة  �لأمة  هذه  على 
�ألف �سهر، عمر رجل  يقابل ويزيد على  �لعمل فيها 
معمر عمًر� طوياًل، نيًفا وثمانني �سنة. وليلة �لقدر يف 
�لع�رش �لأو�خر من رم�سان ملا روى �لبخاري عن �بن 
�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم  �أن  عبا�س ر�سي �هلل عنه 
اَن لَيْلََة  قال: ) �لتَِم�ُسوَها يف �لَع�رْشِ �لأَو�ِخِر ِمن َرَم�سَ
�لَقْدِر، يف تَا�ِسَعٍة تَبَْقى، يف �َساِبَعٍة تَبَْقى، يف َخاِم�َسٍة 

تَبَْقى ( قوله ) �إلتم�سوها ( �أي �إطلبوها وحتروها.

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 .

خ�س �هلل تعاىل هذه �لليلة بخ�سائ�س : 1- منها �أنه نزل فيها �لقر�آن ، كما تقّدم ، قال �بن عبا�س وغريه : �أنزل �هلل 
�لقر�آن جملة و�حدة من �للوح �ملحفوظ �إىل بيت �لعزة من �ل�سماء �لدنيا ، ثم نزل مف�ساًل بح�سب �لوقائع يف ثالث 

وع�رشين �سنة على ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم . تف�سري �بن كثري 529/4 . 
فها باأنها خري من �ألف �سهر يف قوله : ) ليلة �لقدر خري من �ألف �سهر ( �سورة �لقدر �لآية/3  2- و�سْ

3- وو�سفها باأنها مباركة يف قوله : ) �إنا �أنزلنه يف ليلة مباركة ( �سورة �لدخان �لآية 3 .
4- �أنها تنزل فيها �ملالئكة ، و�لروح ، » �أي يكرث تنزل �ملالئكة يف هذه �لليلة لكرثة بركتها ، و�ملالئكة يتنزلون مع 
ْكر ، وي�سعون �أجنحتهم لطالب �لعلم  تنزل �لربكة و�لرحمة ، كما يتنزلون عند تالوة �لقر�آن ، ويحيطون بِحلَق �لِذّ

ه بالذكر ل�رشفه . ب�سدق تعظيماً له » �أنظر تف�سري �بن كثري 531/4 و�لروح هو جربيل عليه �ل�سالم وقد خ�سَّ
5- وو�سفها باأنها �سالم ، �أي �ساملة ل ي�ستطيع �ل�سيطان �أن يعمل فيها �سوء� �أو يعمل فيها �أذى كما قاله جماهد 

�أنظر تف�سري �بن كثري 531/4 ، وتكرث فيها �ل�سالمة من �لعقاب و�لعذ�ب مبا يقوم �لعبد من طاعة �هلل عز وجل .

قبل �أن يرحل رم�سان
ود�عاً يا �سهر يا رم�سان ! ود�عاً يا �سهر �خلري�ت 
و�لإح�سان ! ود�عاً يا �سيفنا �لر�حل ! م�سى كثريك 
ع�رش   ، قالئل  �أيام  �إل  منك  �أيدينا  بني  يبق  ومل 
�أقرب من �لبقاء ،  �إىل �لرحيل  جتاورنا �ليوم وهي 
ولئن قال �بن رجب يف لطائفه عند �لفر�ق : يا�سهر 
رم�سان ترّفق ، دموع �ملحبني تدّفق ، قلوبهم من 
�أمل �لفر�ق ت�سّقق . ع�سى وقفة للود�ع تطفيء من 
و�إقالع  توبة  �ساعة  ع�سى   ، �أحرق  ما  �ل�سوق  نار 
ترقع من �ل�سيام ماتخّرق ، ع�سى منقطع من ركب 
�ملقبولني يلحق ، ع�سى �أ�سري �لأوز�ر يُطلق ، ع�سى 
بتدّبر  �أحر�نا  فما  �هـ   . يُعتق  �لنار  ��ستوجب  من 

قوله ، وفعل يطفيء حر�رة �لود�ع .

ف�سل ليلة �لقدر
فيها  �لعمل  �لقدر  ليلة  �أولً 
�أكرث  �أي  �سهر  �ألف  من  خري 
قال  �سنة  وثمانني  ثالث  من 
يِف  �أَنَزلْنَاهُ  }*�إِنَّا  تعاىل  �هلل 
َما  �أَْدَر�َك  *َوَما  �لَْقْدِر  لَيْلَِة 
َخرْيٌ  �لَْقْدِر  *لَيْلَُة  �لَْقْدِر  لَيْلَُة 
جماهد  عن   } �َسْهٍر  �أَلِْف  ْن  ِمّ
 ( تعاىل  قوله   : قال  �هلل  رحمه 
لَيْلَُة �لَْقْدِر َخرْيٌ ِمْن �أَلِْف �َسْهٍر ( 
قال: عملها و�سيامها وقيامها 
خري من �ألف �سهر.وعن قتادة 
�أَلِْف  ِمْن  َخرْيٌ  تعاىل)  قوله  يف 
�لقدر. ليلة  فيها  لي�س   ) �َسْهٍر 

] تف�سري �بن كثري [
تلك  تتنزل  �ملالئكة  �أن  ثانياً 

ُل  )تَنََزّ تعاىل  �هلل  قال  �لليلة 
وُح ِفيَها ( قال �بن  �مْلَالِئَكُة َو�لُرّ
كثري رحمه �هلل : �أي : يكرث تنزل 
لكرثة  �لليلة  هذه  يف  �ملالئكة 
بركتها ، و�ملالئكة يتنزلون مع 

تنزل �لربكة و�لرحمة
ثالثاً �أن �هلل تعاىل و�سفها باأنها 
�أي  �لفجر  مطلع  حتى  �سالم 
عز  قال  �ل�رشور  من  خالية 
َمْطلَِع  َحتَّى  ِهَي  }�َسالٌم  وجل 
�لَْفْجِر{ قال جماهد رحمه �هلل 
: يعني �أن ليلة �لقدر ] �ساملة 
�أن  �ل�سيطان  ي�ستطيع  ل   ]
يعمل فيها �سوء� ول �أن يحدث 

فيها �أذى .

عالمات ليلة القدر
�أنها  �لقدر  ليلة  عالمات  من 
بلجة �أي ليلٌة ذ�ت �لنور و�سياء 
)�إَنّ  �أحمد  م�سند  يف  جاء  ملا 
�سافيٌة  �أنَّها  �لقدِر  ليلِة  �أَمارَة 
�ساِطًعا  قَمًر�  فيها  كاأَنّ  بِلجٌة 
�ل�سم�س  �أن  عالماتها:  ومن   )
لها  لي�س  �سبيحتها  يف  تطلع 
عند  جاء  ملا  �سافية،  �سعاع، 
م�سلم من حديث �أبي بن كعب 
-ر�سي �هلل عنه- قال: )�أخربنا 
عليه  �هلل  �سلى   - �هلل  ر�سول 
ل  يومئذ  تطلع  �أنها  و�سلم- 

�سعاع لها(.
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الفرن�شية  الباحثة  ذّكرت  حني   
ُجويل هان�شل يف ا�شتهالل موؤلّفها 
ال�ّشحر«  فل�شفة  »جانكليفت�ش، 
مطارحة  اإىل  العودة  علينا  باأّنه 
البارثي  باملعنى  الفيل�شوف  فكر 
للكلمة/ الفعل، ملا حتمله فل�شفته 
االأخالقية من روؤية ميكنها اإنعا�ش 
املعا�رشة  الفرن�شية  الفل�شفة 
على  مّر  قد  كان  واإن  حتديدا 
يف  بحث   « كتاب  �شاحب   وفاة 
كان  ويزيد،  قرن  ربع  الف�شائل« 
واملهتمني  الباحثني  من  رهط 

ناهزت  التي  الفكرية  بالرتكة 
ويف  االأخالق  يف  موؤلفا،  االأربعني 
اإعادة  على  عمل  قد  املو�شيقى 
الواجهة،  اإىل  الهام�ش  فيل�شوف 
ا�شتئنافا  مقوالته،  يف  بحثا 
ترجمات  وحتى  وا�شت�رشافا 
اأخذت بفل�شفته اإىل ما وراء حدود 
ال�شيت  الباهت  اجلغرايف  ذيوعه 
موؤخرا  �شدر  ما  ولعّل  واملعامل. 
مارلني  الدكتورة  اللبنانية  للباحثة 
ذاته  املقام  يف  يتنّزل  يون�ش 
وبل�شان عربي متمّكن من حروفه 
ومم�شك بنا�شية ال�شوؤال الفل�شفي، 
ليكون بدوره م�شاءلة منخرطة يف 
االأخالقي  الوعي  ت�شكيل  اإعادة 

واجلمايل بالعامل. 
بالفيل�شوف  احتفاليا  عر�شا  لي�ش 
Buzzوح�شب،  الـــ   يحقق 
مركز  عن  ال�شادر  الكتاب  كون 
لعام  العربية  الوحدة  درا�شات 
» فالدميري  بـــــ:  واملو�شوم   ،2020
جانكليفت�ش، حماكمة اأخالقية يف 
ت�شيف  اأوىل  بادرة  جمايل«  هدي 
العربية  املكتبة  واإىل  القارئ  اإىل 
ا�شما ورافدا فل�شفيا ال يعرفه اإال 
اإ�شهاما  يعُدّ  الأّنه  واإّنا  قليل،  نزر 
جادا وطرحا نا�شجا يروم تفكيك 
االإطيقي  و�شل  اإعادة  ثّم  ومن 
تاأ�شي�ش  كفعل  باالإ�شتطيقي 
وكانبنائية يت�شالب فيها املطلبان 

فلئن  الوجود،  لوحدة  امل�شّكالن 
كان هايدغر يدعونا اإىل االإ�شخاء 
اإىل نداء احلقيقة ويذّكرنا بالكائن 
الرواية  حتاول  الذي  املن�شّي 
تواريه  �شد  واملحاربة  ا�شتعادته 
ما  فاإّن  كونديرا  ميالن  بتعبري 
البناء  هو  جانكليفت�ش  به  ينهّم 
االأمر  يتعلّق  حني  للكينونة  اله�ّش 
احلقيقة...  لنداء  االإ�شخاء  بهذا 
فثمة دائما �شيء ما ينق�ش، يذّكر 
احلّب  كما  اأوىل  قيمة  الكمال  باأن 
ف�شيلة الف�شائل وباأّن الكائن ينو�ش 
يف مطلقهما بني املمكن واملحال 
وبني املتعذر عن الو�شف والقول 
باحثا يف األق اللحظة عن عزاءات 

املرتّنح،  وجوده  ركائز  تدعم 
املدد  املو�شيقى  تكون  وبهذا 
غبطة  ي�شنع  ال  الذي  الروحايّن 
على  يفتح  ولكن  وح�شب  احلياة 
�شوؤال  امليتافيزيقي  املجهول 
مقد�شا...  روحيا  تعالقا  الكينونة 
اإن�شان  على  يتعنّي  كما  متاما 
االأخالق واجلمال االأخذ به م�شوبا 

اللحظة  بحد�ش فنّي مرتع ب�شحر 
ونعمة الهبة االإلهية التي ت�شبغ على 
بالطريقة  الفريد  األقها  وجوده 
من  نوعا  بها  تُفي�ش  التي  عينها 
كيتييج  مدينة  على  امللّغز  اجلود 
وحي  مهبط  اأي�شا،   Kitiège
على  ومن  كور�شاكوف   رمي�شكي 

�شاكلته من احلاملني.

عن مركز درا�ضات الوحدة العربية للباحثة اللبنانية مارلني يون�س

�شدور كتاب  » فالدميري جانكليفت�س، 
حماكمة اأخالقية يف هدي جمايل«

» ميكن العي�س دون فل�ضفة، وبال مو�ضيقى، بال فرح، وبال حب، ولكن لن يكون بحّق عي�ضا ح�ضنا »، 
-Vladimir Jankél  هكذا ختم الفيل�ضوف الفرن�ضي ذو الأ�ضول الرو�ضية، فالدميري جانكليفت�س

وبني  عاتقه  على  العبارة  يحمل  ملن  الهادي  اخليط  تاركا  اأوىل«  »فل�ضفة  كتابه   )vitch ) 1903-1985
يديه كيما ت�ضيء من اجلهات ال�ضّت وكاأنها مل�ضباح ديوجني رديفا اآخر...

تاأليف كولن هاي مايكل لي�ضرت ديفيد مار�س وترجمة اأمني الأيوبي

ترجمة عربية لكتاب "الدولة: نظريات وق�شايا"
وكالت 

يف  "ترجمان"  �شل�شلة  عن  �شدر 
ودرا�شة  لالأبحاث  العربي  املركز 
ال�شيا�شات كتاب الدولة: نظريات 
وق�شايا، وهو ترجمة اأمني االأيوبي 
 The State: لكتاب  العربية 
الذي   Theories and Issues
هاي  كوِلن  باالإجنليزية  حرره 
ومايكل لي�شرِت وديفيد مار�ش.                                    
من  وا�شًعا  نطاًقا  الكتاب  يعر�ش 
املرجعيات  من  جمموعة  اآراء 
العلوم  م�شمار  يف  االأكادميية 
نظرية  ومقاربات  ال�شيا�شية، 
الدولة،  لدرا�شة  متباينة  رئي�شة 
اإ�شافًة اإىل الق�شايا البارزة املتنازع 
بالعوملة،  يتعلق  ما  يف  عليها 
للحكم،  اجلديدة  واالأ�شكال 
احلدود  يف  احلا�شل  والتغيري 
واخل�شو�شي،  العمومي  بني  ما 
التي طراأت  التغريات  على  عالوة 
وقدراتها،  الدولة  �شلطة  على 
ومفهومها  تعريفها  عن  ف�شاًل 
طراأت  التي  االأخرية  والتطورات 

على نظرية الدولة.
�شفحة   544( الكتاب  هذا  يتاألف 
بالقطع الو�شط، موثًقا ومفهر�ًشا( 

ف�شاًل  ع�رش  واثني  مقدمة  من 
"نظريات  املقدمة،  يف  وخامتة. 
ولي�شرِت  هاي  يعر�ش  الدولة"، 
ومفهومها،  للدولة  تعريًفا 
نظرية  يف  احلديثة  والتطورات 
كما  الدولة،  بعد  وما  الدولة، 

ا موجًزا للكتاب. يقدمان عر�شً

تعددية ونخبوية

الف�شل  يف  �شميث،  مارتن  ي�شدد 
اأن  على  "التعددية"،  االأول، 
وملا  كانت،  التعددية  نظرية 
يف  التاأثري  عظيم  منظوًرا  تزل، 
ويف  عموًما،  ال�شيا�شي  التحليل 
م�شرًيا  ا،  خ�شو�شً الدولة  نظرية 
يف  احلديثة  التطورات  اأن  اإىل 
الفكر التعددي وجوهر اال�شتقرار 
التعددية.  املقاربات  �شميم  من 
بت�شديد  اجلوهر  هذا  ويتميز 
م�شتمر على مركزية املجموعات، 
الدولة وفهم  بتقييد �شلطة  اإمياًنا 
وي�شلط  معممة.  باأنها  ال�شلطة 
اإخفاق  �شميث ال�شوء على �شعف 
اأن الدولة مثار  اإثبات  النظرية يف 
اإىل  املتاأ�شل  وميلها  اإ�شكاليات، 
حيادي.  منظور  من  اإليها  النظر 
يُنظر  كان  اإذا  اأنه  هي  املفارقة 

متثل  اأنها  على  دائًما  الدولة  اإىل 
يف  املركزية  املرجعية  النقطة 
انطالق  ونقطة  الدولة  نظرية 
فاإن  االأخرى،  النظريات  جلميع 
حد  يف  للدولة  التعددية  مفهوم 

ذاته ال يتمتع بالتف�شري الكايف.
اأما يف الف�شل الثاين، "النخبوية"، 
اإىل  اإيفانز  مارك  في�شعى 
جوهر  تطُوّر  كيفية  ا�شتطالع 
�شل�شلة  حمدًدا  النخبة،  نظرية 
ميثل  منها:  اأ�شا�شية،  اقرتاحات 
متما�شكة  جمموعة  احلكام 
اإمكان  اأ�شا�ش  على  ويُنتقون 
ح�شولهم على موارد اقت�شادية اأو 
ويعملون  اأيديولوجية،  اأو  �شيا�شية 
�شمن منطقة، وهم معزولون عن 
االنتقاد  على  ا  ورًدّ املحكومني. 
بع�ش  من  واالإمربيقي  النظري 
التي  التغريات  وب�شبب  الوجوه، 
طراأت موؤخًرا على البنى ال�شيا�شية 
وجوه  من  العاملية  واالقت�شادية 
هذه  اأن  اإىل  اإيفانز  ي�شري  اأخرى، 
فالنخب  تغريت؛  االقرتاحات 
منخرطة  املعا�رشة  ال�شيا�شية 
على  بينها  ما  يف  مناف�شٍة  يف 
املوارد.  من  وا�شع  نطاق  اأ�شا�ش 
التطورات  على  ت�شديد  ويف 

الف�شل  اإيفانز  يختتم  املعا�رشة، 
مبعاينة النظريات التي ت�شعى اإىل 
حتليل �شور النخب ووظائفها على 

م�شتويات احلكم املختلفة.

مارك�ضية واختيار عام
الف�شل  يف  هاي  كولن  يتحدث 
املق�شود  ")ما  الثالث، 
مارك�شية  نظرية  باملارك�شية( 
النظريات  عن  للدولة؟"، 
بالدولة،  اخلا�شة  املارك�شية 
مل  مارك�ش  كارل  اأن  من  منطلًقا 
يطّور بنف�شه نظرية دولة متما�شكة 
ومنهجية. ويتابع هاي تطوَر هذه 
النظرية املارك�شية بدًءا ب�شذرات 
عرب  الدولة،  يف  مارك�ش  تاأمالت 
االقت�شادية  النزعة  عن  االبتعاد 
من  غرام�شي،  ا�شتهلها  التي 
خالل النقا�ش الدائر بني البنيوية 
بالتعبريات  وانتهاًء  والق�شدية، 
ويختم  وجي�شوب.  لبلوك 
يطور  الذي  الف�شل  هذا  هاي 
املقاربات  �شمن  التغري  مو�شوع 
التعامل  يف  وبينها  االأنوذجية 
اأنه  باملجادلة  الدولة،  مفهوم  مع 
تقدمي  املارك�شية  املقاربة  ميكن 
املزاعم  من  الرغم  على  الكثري، 

الدولة  اأفول  عن  حتكي  التي 
واملارك�شية. ويقول اأندرو هندمور 
يف الف�شل الرابع، "نظرية االختيار 
العام  االختيار  نظرية  اإن  العام"، 
الف�شل،  منظور  من  الدولَة  ترى 
اقت�شادية  طرائق  با�شتخدام 
افرتا�ش  على  اأ�شا�ًشا  وباالعتماد 
ونفعيون.  ا�شتغالليون  االأفراد  اأن 
ويجادل منّظرو االختيار العام باأن 
حار�شة  باعتبارها  الدولة  مفهوم 
اإال  هو  ما  العامة  امل�شلحة 
من  الفاعلة  اجلهات  الأن  خرافة، 
الدول ت�شعى - مثل �شائر االأفراد 
- وراء م�شاحلها الذاتية بطريقة 
يف  هندمور  ويعر�ش  عقالنية. 
االأمثلة  من  عدًدا  الف�شل  هذا 
منّظرو  اأ�شار  التي  الطرائق  عن 
اأن  اإىل  العام من خاللها  االختيار 
تقوم  التي  النفعية  االأعمال  هذه 
الدولة  من  الفاعلة  اجلهات  بها 

توؤدي اإىل اإخفاق الدولة.

موؤ�ض�ضاتية ون�ضوية
الف�شل  يف  �شميت  يفيان  ترى 
اخلام�ش، "النظرية املوؤ�ش�شاتية"، 
النزعة  اعتبار  ميكن  رمبا  اأنه 
فعل  ردة  اجلديدة  املوؤ�ش�شاتية 

االختيار  نظرية  افرتا�شات  على 
العام وثورة ال�شلوكيني يف �شتينيات 
تلك  �شعت  وقد  املا�شي.  القرن 
الدولة،  تاأهيل  اإعادة  اإىل  النزعة 
ومّثلت من بع�ش النواحي ا�شتمراًرا 
ثمانينيات  يف  بداأت  ملحاولة 
القرن املا�شي الإعادة الدولة اإىل 
جتادل  وكما  ال�شيا�شي.  التحليل 
ا عن اختزال العمل  �شميت، عو�شً
الفردية،  مكوناته  يف  ال�شيا�شي 
اإىل  النزعة  هذه  اأ�شحاب  �شعى 
للعمل  اجَلْمعي  العن�رش  حتليل 
نطاق  بالطبع  ويوجد  ال�شيا�شي. 
املوؤ�ش�شاتية  النزعات  من  منوع 
�شميت:  بها  تهتم  التي  اجلديدة 
لالختيار  املوؤ�ش�شاتية  النزعة 
املوؤ�ش�شاتية  والنزعة  العقالين، 
املوؤ�ش�شاتية  والنزعة  التاريخية، 
والنزعة  ال�شو�شيولوجية، 
اال�شتطرادية.  املوؤ�ش�شاتية 
يف  االجتاهات  هذه  وتتفاوت 
طريقة مقاربتها هذه الروؤية، لكنها 
تكييف  بكيفية  اهتماًما  تقت�شم 
الفردية، من  لالأفعال  املوؤ�ش�شات 
خالل ترتيبات حتفيزية اأو تركات 
تاريخية اأو اأعراف تاريخية و/ اأو 

ا�شتطرادية
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قلم جاف16

القن�ضل الأرعن ..
الوليد فرج

قن�صل  �أو  ك�صفري  �لدبلوما�صي  ينزل 
 ، غريه  �أر�ض  على  �صيفا     ، مبتعث  �أو 
حتكم   ، جاليته  يرعى  و  دولته  ميثل 
حتميه  و   ، دبلوما�صية  �أعر�ف  �إقامته 
�لقانون  �أن  ، حتى  دولية �صارمة  قو�نني 
�لقن�صليات  و  �ل�صفار�ت  مقر�ت  �عترب 
لإقليم  �متد�د  �لدبلوما�صية  �لبعثات  و 
�لدولة وما يقع بد�خلها يتحكمه قو�نني 
�لدولة �لتابعة لها وهذ� حماية حلرمتها 

لها من �أي تدخل . 
يف  ينزل  �أن  قبل  �حلذق  و�لدبلوما�صي 
�لعالقات  طبيعة  يعرف  �أن  عليه   ، دولة 
، و مركزية  بينها و بني دولته  �لتاريخية 
و وزنها �لدبلوما�صي �إقليميا و عامليا ، و 
�خل�صائ�ض و �ملالمح �لعامة لل�صخ�صية 
�جلمعية و يجمع كل ما يفيده عن طبيعة 
ممار�صة  من  ليتمكن  ثقافته  و  �ملجتمع 
�لعالقة  �إد�رة  يف  فنا  تعترب  �لتي  مهامه 
ما  �إطار  يف  ح�صاريا  باأ�صلوب  �لبينية 
يختمر من تفاعالت و �أن�صطة و عالقات 
�ل�صعبني وما ينجم عنه  �رتباطات بني  و 
�إد�رته  يجب   . تفاعل  و  �حتكاك  من 
�أ�صول  على  موؤ�ص�ض  ح�صاري  باأ�صلوب 
�لأدب و �للباقة فالدبلوما�صي كما يقولون 

هو مبعوث ح�صارة �إىل ح�صارة .
نحن  �ملغربي  لل�صفري  نقول  هذ�  بعد 
�لأو�ن  �آن  و  �لرقمية  ع�رص  يف  �ليوم 
للعقالء �ملغاربة �أن يبعثو� جيال عقالنيا 
منعتقا من �ل�صالل �لقذرة لالأفكار �لبائدة 
�ملهرتئة للمخزن �ملغربي و ينزعو� �إىل 
�لعقل و ير�جعو� �أخالق ح�صن �جلرية و 
�لتي تربط  �لتاريخية  �لرو�بط  و  �لأخوة 

�ل�صعبني �ل�صقيقني .
�إن ما �فرت�ه هذ� �لقن�صل �لفا�صل �لذي 
يعك�ض  يبقى  �ملغربي  �ل�صعب  ميثل  ل 
ل    ، مهامه  �أد�ء  يف  �لذريع  �لف�صل 
�أكاد  �أنني  غري  ت�رصيحه  خلفية  �أعرف 
�لتي  جاليته  �حتجاج  ب�صبب  �أنها  �أجزم 
،  مبنا�صبة  �أظنها تريد مغادرة �جلز�ئر 
�قرت�ب �لعيد ومل جتد �صبيال لذلك ، غري 
�لحتجاج لدى ممثلهم �لدبلوما�صي �لذي 
عطفا  ي�صتدر  قذر  وتر  على  يعزف  ر�ح 
�لذي  مغربي   �صباب  مهج  من  م�صوها 
جاء �إليه باحثا عن طريقة للرجوع لالأهل 
�إىل  �إل �جلنوح  �لقن�صل  ..فلم يجد هذ� 

مر�فئ �خلبث �لدينء .
و�أن قلت لك لقد كنت قبل هذ� دبلوما�صيا 
�أنني  فاعلم   ، �ل�صقطة  هذه  لول  لطيفا 
للتقاط  �أنحني  كي  فقط  لك  �أقولها 

حجر . على حد قول برنارد �صو .
 ، عدو  باأر�ض  كنت  �إن  و  نف�صك  �حرتم 
�ليوم  و  ولّت  �لتقليدية  فالدبلوما�صية 
�لقوة  ر�أ�صا على  توؤ�ص�ض  دبلوما�صية  هي 

�لع�صكرية )عد رجالك و ��صقي �ملاء(

وزير ال�صحة يوؤكد

و�ضع ثالثة حوامل يف 
�ضرير واحد غري مقبول

و�إ�صالح  و�ل�صكان  �ل�صحة  وزير  �أكد 
�أن  �لرحمان بن بوزيد،  �مل�صت�صفيات  عبد 
و�حد  �رصير  يف  حو�مل  ن�صاء  ثالثة  و�صع 
غري  �أمر  بامل�صت�صفيات   �لتوليد  مب�صالح 
مقبول يف  �جلز�ئر �مل�صتقلة ، كما يجب �أن 
�لأمر ل يحتاج  �لو�صع لأن   ل ي�صتمر هذ� 

�إىل �أمو�ل طائلة .
وجاءت ت�رصيحات وزير �ل�صحة بهذ� �لو�قع 
وز�رته  بني  �تفاقية  توقيع  خالل  �ملرير 
ووز�رة �لعمل من �أجل �صمان تكفل عياد�ت 
�لولدة  فرتة  �حلو�مل يف  با�صتقبال  خا�صة 
�لجتماعي  �ل�صمان  �صناديق  تكفل  مع 

بالتكاليف للموؤمن لهم �جتماعيا
عطار ب

�صيدي بلعبا�س

توقيف 778 خمالف 
للحجر ال�ضحي

متكنت م�صالح �ل�رصطة بولية �صيدي بلعبا�ض 
 778 توقيف  من  رم�صان  �صهر  بد�ية  منذ 
�ملتخذة  �ل�صحي  �حلجر  لإجر�ء�ت  خمالفا 
�نت�صار  من  للحد  �لوقائية  �لتد�بري  �إطار  يف 
�لإعالم  خلية  لدى  علم  ح�صبما  كورونا  وباء 

و�لت�صال لالأمن �لولئي.

من �ضيكون اأول 
تريليونري يف العامل؟

�أن ي�صبح جيف بيزو�ض موؤ�ص�ض  يتوقع خرب�ء 
�أول  �لإلكرتونية  للتجارة  "�أمازون"  �رصكة 
رجل  ثروة  تزد�د  حيث  �لعامل،  يف  تريليونري 
�لآونة  يف  ملحوظ  ب�صكل  �لأمريكي  �لأعمال 
�لأخرية يف ظل �أزمة كورونا ووفقا لتقدير�ت 
م�صتوى  �صتبلغ  بيزو�ض  ثروة  فاإن  �خلرب�ء 
حينها   ،2026 �لعام  بحلول  دولر  تريليون 
وت�صري  عاما   62 �لأعمال  رجل  عمر  �صيبلغ 
بيزو�ض  ثروة  �أن  �إىل  "بلومربغ"  موقع  بيانات 
ويعني  دولر،  مليار   144 �جلمعة  �أم�ض  بلغت 
�ل�صتة  �لأعو�م  خالل  �صرتتفع  ثروته  �أن  ذلك 

�لقادمة بنحو 6 مر�ت.
�إنه جتدر مالحظة  �خلرب�ء  يقول  ذلك  ورغم 
عرب  �ل�رص�ء  عمليات  على  �لطلب  تز�يد 
�لإنرتنت يف ظل �أزمة كورونا، وهو �لأمر �لذي 
ب�صكل  ترتفع  وجعلها  "�أمازون"  �أ�صهم  عزز 
حاد موؤخر� ومع �رتفاع �صهم "�أمازون" تزد�د 
�لعام  و�لتي �صعدت منذ مطلع  بيزو�ض،  ثروة 

�جلاري مبقد�ر 29.4 مليار دولر.

نائب وزير اخلارجية الرو�صي

كورونا كثف اأن�ضطة 
الإرهابيني يف

 ال�ضرق الأو�ضط
�أوليغ  �لرو�صي،  �خلارجية  وزير  نائب  حذر 
�لإرهابية  �لعنا�رص  �أن  من  �صريمولوتوف، 
وعلى  �لأو�صط،  �ل�رصق  يف  �أن�صطتها  تكثف 
ذلك  يف  م�صتغلة  و�لعر�ق،  �صوريا  يف  �لأخ�ض 

�نت�صار وباء كورونا.
�لنائمة  �خلاليا  �إن  �صريمولوتوف  وقال 
�لدول  من  تختف  مل  �لإرهابية  للمنظمات 
�لتباعد  نظام  من  �لرغم  على  �لأوروبية 
ح�صود  وجود  وعدم  �ملفرو�ض،  �لجتماعي 
كبرية للنا�ض هناك و�أ�صاف يف ت�رصيح لوكالة 
"�صبوتنيك" �أن ما يثري �لقلق ب�صكل خا�ض يف 
يف  مناطق  عدة  يف  �لو�صع  هو  �ل�صدد،  هذ� 
يف  �لأخرى  �ملناطق  من  عدد  ويف  �إفريقيا، 

�لعامل.
"على  �لرو�صي:  �خلارجية  وزير  نائب  وقال 
�لإرهابية  �ملنظمات  ت�صعى  �ملثال،  �صبيل 
وذلك  �لوباء،  تف�صي  م�صتغلة  نقاط  لك�صب 
�ل�رصق  منطقة  لأن�صطتها يف  �حلاد  بالتكثيف 

�لأو�صط، ل �صيما يف �صوريا و�لعر�ق".

اأح�صن مرزوق

و�ملثري  �مللفت  �ل�صيء  ويبقى 
للقلق �لتز�يد �ليومي لعدد حالت 
بالإ�صابة موؤخر� و�لتي و�صلت حلد 
4 و 3 حالت يوميا ومت�ض عديد 
�صور  غر�ر  على  �لولية  بلديات 
�لغزلن و �لخ�رصية و بئر غبالو ، 
�أولد ر��صد وعديد �لأحياء مبدينة 
و�أولد  �لدهو�ض  كو�د  �لبويرة 
بو�صية و ر��ض �لبويرة وغريها من 
�ملناطق �لتي تنذر �أن ت�صبح بوؤر� 
حقيقية �إذ� مل يتوقف نزيف ظهور 
ومبقابل   ، يوميا  جديدة  �إ�صابات 
�لإخالل  ظاهرة  للعيان  تربز  هذ� 
وعدم  �ل�صحي  �حلجر  بقو�عد 
�للتز�م �لتام ب�رصوط �لوقاية من 
وجود  ل  كاأن  �ملو�طنني  طرف 
حيث  �لو�قع  �أر�ض  على  للمر�ض 
وقفت يومية "�لو�صط " يف عديد 

�ل�صتهتار  �أ�صكال  على  �ملر�ت 
�جلبني  لها  يندى  يومية  �صور  يف 
�أمام  طويلة  طو�بري  كت�صكيل 
�لأكيا�ض  بحليب  للظفر  �ملحالت 
�لزلبية  لقتناء  �لزدحام  �أو 
�لكتظاظ  �إىل  �إ�صافة  و�ل�صاربات 
و�لتجمعات  �لأ�صو�ق  يف  �ليومي 

�لليلية لكثري من �ل�صباب و�لأطفال 
�صاربني  و�ل�صو�رع  �لأحياء  يف 
�حلائط  عر�ض  �لوقاية  �إجر�ء�ت 
�أو  �حلمامات  �رتد�ء  �لأقل  على 
عدم  ل�صمان  �لجتماعي  �لتباعد 
و  �لأ�صخا�ض  بني  �لعدوى  �نتقال 
�مل�صينة  �ل�صلوكيات  هذه  تتز�من 

تو��صل  مع  �ملو�طنني  طرف  من 
و�لتوعوية  �لتح�صي�صية  �حلمالت 
�لتي با�رصتها عديد �جلهات على 
و�لأمنية  �ل�صحية  �مل�صالح  غر�ر 
�ملجتمع  ومنظمات  وجمعيات 
�ل�صحفية  �ملقالت  وكذ�  �ملدين 
و�لرب�مج و�لتليفزيونية و�لإذ�عية و 
�ل�صفحات �لفاي�صبوكية �لتي تنادي 
بجدية  �لأمر  �أخذ  ب�رصورة  كلها 
و�لق�صاء على  للحد  كون ل �صبيل 
باحلجر  �لتقيد  �صوى  �لوباء  هذ� 
�إجر�ء�ت  كل  و�أخذ  �ل�صحي 
�ل�رصوري  �خلروج  عند  �لوقاية 
�ل�صديد  لالأ�صف  لكن  �ملنزل  من 
من  وهناك  تنادي  ملن  حياة  ل 
و�إذ�  �لوباء  بوجود  �أ�صال  يوؤمن  ل 
لالإ�صابات  �رتفاع  وترية  تو��صلت 
على هذه �ل�صاكلة �صتدخل �لولية 
منطقة �خلطر وي�صبح �لتحكم يف 

�لو�صع حينها �صعبا للغاية .

و�صط ا�صتهتار املواطنني

ارتفاع مقلق حلالت الكورونا بالبويرة
ت�صهد ولية البويرة خالل الفرتة الأخرية ارتفاعا مقلقا يف عدد حالت بالإ�صابة بفريو�س 

كورونا مقارنة مبا كانت عليه يف بداية تف�صي الوباء يف بالدنا اإىل درجة كادت اأن ت�صبح ولية 
منوذجية يف النت�صار على الوباء لكن املعطيات الأخرية قلبت الو�صع ب�صبب ا�صتهتار املواطنني 
الذي يثري احلرية وال�صتغراب  ، حيث و�صلت احل�صيلة حلد م�صاء اأم�س 51 حالة اإ�صابة منها 5 
حالت وفاة و 19 حالة �صفاء مت ت�صريحها اإىل منازلها فيما تبقى 27 حالة تتابع العالج بامل�صلحة 

املرجعية مل�صت�صفى "حممد بو�صياف" .

مو�صى  �صيدي  بلدية  منحت 
بيع د�ئمة  رخ�صة لن�صاء نقطة 
على  وم�صتقاته  �حلليب  ملادة 
م�صتوى طريق �لأربعاء )مبحاذ�ة 
متو�صطة �ل�صهيد �أحمد �لعربي( 
ويتم �ل�رصوع يف �جنازها بد�ية 
من �لأ�صبوع �لقادم، ح�صبما �أكده 

رئي�ض �لبلدية، عالل بوثلجة.
�إطار  يف  �أنه  بوثلجة  و�أو�صح 
معي�صة  ظروف  حت�صني 

�أخذته  وكالتز�م  �ملو�طنني 
بد�ية  منذ  عاتقا  على  �لبلدية 
�لق�صاء  وبهدف  رم�صان  �صهر 
مادتي  ندرة  نهائية عن  وب�صفة 
�حلليب وم�صتقاته على م�صتوى 
�لنطالق  تقرر  �لبلدية،  �قليم 
تقع  د�ئمة  بيع  نقطة  �إجناز  يف 
)مبحاذ�ة  �لأربعاء  بطريق 
�أحمد  �ل�صهيد  متو�صطة 

�لعربي(.

اجلزائر العا�صمة

نقطة بيع دائمة للحليب املدعم  
ب�ضيدي مو�ضى 

�أفاد م�صوؤول يف جلنة �ل�صحة �لوطنية 
باأن خطر  �جلمعة،  �أم�ض  �ل�صني،  يف 
�لبالد  يف  كورونا  فريو�ض  �نت�صار 
جمدد�، ب�صبب ما يطلق عليها حالت 

�لعدوى �لو�فدة، "حتت �ل�صيطرة".
�إ�صابة  حالت  �أربع  �ل�صني  ور�صدت 
�لرئي�صي  �لرب  يف  بكورونا  جديدة 
حالت  وجميعها  �خلمي�ض  �أم�ض 

بكني  ومنعت  حمليا  �لعدوى  لنتقال 
�أر��صيها  �إىل  �لأجانب  معظم  دخول 
منذ نهاية مار�ض مع �نت�صار �جلائحة 
يف �أنحاء �لعامل من جهة �أخرى، �أعلن 
بلجنة  �لوزير  نائب  �صني،  يي  ت�صينغ 
�ل�صحة �لوطنية خالل موؤمتر �صحفي 
�ملرحلة  �كتمال  �ملقرر  من  �أنه 
�لثانية من �لتجارب �ل�رصيرية لبع�ض 

لقاحات "كوفيد-19" يف جويلية.
جتدر �لإ�صارة �إىل �أن عدد �مل�صابني 
حتى  بلغ  كورونا  بفريو�ض  �لعامل  يف 
حالة،   4،540،214 �للحظة،  هذه 
 303،584 �لوفيات  عدد  بلغ  فيم 
موقع  ذكر  ما  بح�صب  �صخ�صا، 
�ملتخ�ص�ض   worldometers

مبتابعة ح�صيلة �صحايا �لوباء.

تك�صف عن مراحل اختبار اللقاحات

ال�ضني تطمئن من خطر موجة كورونا ثانية 

�صاحب ديوان عراجني احلنني

ال�ضاعر الأخ�ضر فلو�س يغادر 
امل�ضت�ضفى 

ملحاولة تهريب 715 قنطار من ال�صعري امل�صتورد 

اإيداع 06 اأ�ضخا�س احلب�س 
املوؤقت بتيارت

لالحتجاج على �صورة ا�صتفزت اجلزائريني

اخلارجية اجلزائرية ت�ضتدعي 
�ضفري فرن�ضا

�جلز�ئري  و�لكاتب  �ل�صاعر  غادر 
�حلنني  عر�جني  ديو�ن  �صاحب 
فلو�ض  �لأخ�رص  �لأ�صتاذ   ،
�مل�صت�صفى ظهر �أم�ض ، عائد� �إىل 
بيته بعد �أن حت�صنت حالته وتعافى 
�ل�رصير  �ألزمته  �صحية  وعكة  من 
�إ�صابته  �إثر   ، �أيام   لعدة  �لأبي�ض 
 ، �حليوية  �أجهزته  يف  بالتهابات 

و��صعا  ت�صامنا  �ل�صاعر  لقي  وقد 
�ملبدعني  من  �لنظري  منقطع  و 
�ملكاملات  عرب  �ملهنة  زمالء  و 
�لتو��صل  مو�قع  و  �ملبا�رصة 
عائلة  طماأنت  فيما   ، �لجتماعي 
باأنه  �أ�صدقاءه  و�ل�صاعر  �لكاتب 
�لآن بخري و �صكرتهم على وقفتهم 

معه و دعمهم �ملعنوي له.
خل�صر بن يو�صف

لدى  �لتحقيق  �أمر  قا�صي 
نهاية  بتيارت  مهدية  حمكمة 
�أ�صخا�ض   06 باإيد�ع  �لأ�صبوع 
 03 منهم  �ملوؤقت  �حلب�ض  رهن 
و�لبقول  بديو�ن �حلبوب  عمال 
��صتفاد  بتيارت �لذي  �جلافة 
من  �آخرين  مديرها وموظفني 

ق�صية  يف  �لق�صائية  �لرقابة 
تهريب  �ل�صعري �ملدعم و�لبزن�صة 
�لوظيفة  بعد  ��صتغالل  و�صوء  به 
قنطار   715 من  �أكرث  حجز 
�إىل  للم�صاربة  مهربة  وموجهة 

خارج �لولية .
حممد بن ترار

فرن�صية،  �إعالم  و�صائل  ك�صفت 
�أن وز�رة �خلارجية قامت موؤخر� 
�لفرن�صي  �ل�صفري  با�صتدعاء 
على  �حتجاجا  ديانكور   كز�يف 
�لأركان  قيادة  ن�رصتها  �صورة 
�لتو��صل  �صبكات  على  �لفرن�صية 

علم  تت�صمن  �لجتماعي، 
�لأمازيغي،  و�لعلم  �جلز�ئر، 
عن  منف�صلني  كيانني  وكاأنهما 
�جلز�ئر  يف  �لبع�ض  بع�صهما 

�مل�صتقلة
عطار ب

عني الدفلى

الق�ضاء على اإرهابي مبنطقة زدين
�لإرهاب،  مكافحة  �إطار  يف 
�لبحث  لعملية  ومو��صلة 
بولية  زدين  ببلدية  و�لتم�صيط 
مت  �لتي  �لدفلى/ن.ع.1،  عني 
�إرهابي يوم  خاللها �لق�صاء على 
مفرزة  ق�صت   ،2020 ماي   12
�ليوم  �ل�صعبي،  �لوطني  للجي�ض 
�إرهابي  على   ،2020 ماي   15
)01( �آخر و�صبطت م�صد�صا )01( 
كال�صنيكوف  نوع   من  ر�صا�صا 

و)03( ثالثة خمازن ذخرية وقنبلة 
)01( يدوية و)01( هاتف نقال.



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 
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