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تفاعالت ال�شريط الوثائقي لقناة تي يف 5 

فرن�سا ت�سفي ح�سابها مع احلراك 
لأنه ف�سحها

.      مقري : تقرير قناة France 5 ي�شيء  للحراك ال�شعبي
عرب نا�شطون و فاعلون يف ت�شريح خ�شوا به جريدة الو�شط عم اأ�شفهم مما ت�شمنه من اإ�شاءة 

للحراك ال�شعبي املبارك و مطالبه ال�شرعية يف بناء دولة احلق و القانون، و  م�شاهد غري 
اأخالقية ل�شباب ال يعرب عن اجلهاد احلقيقي لل�شباب اجلزائري يف �شعيه نحو التغيري واإر�شاء 

بوادر جزائر جديدة حرة م�شتقلة بطريقة �شلمية ح�شارية اأبهرت العلم كله.
اإميان لوا�س 

علي ربيج 
فرن�شا غري را�شية على احلراك 

الأنه اأ�شر مب�شاحلها

اأكد املحلل ال�سيا�سي علي ربيج باأن ما  
ال�سعبي  الوثائقي  حول احلراك  تناوله 
باأن  يوحي   ،  5  France قناة  على  
ر�سمية  فرن�سية  موؤ�س�سات  و  اأطراف 
تريد اإطالق حملة ت�سويه على احلراك 

ال�سعبي املبارك.
خ�ص  ت�رصيح  يف  ربيج  علي  ولفت 
غري  فرن�سا  باأن  الو�سط  جريدة  به 
على  الأوىل  اللحظة  منذ  را�سية 
احلراك ال�سعبي لأنه اأ�رص مب�ساحلها،  
تخدم م�ساحلها  كانت  التي  والأطراف 
اأن  ت�سدق  اأن  تريد  ول  اجلزائر،   يف 
مقاطعة  و  التغيري  نحو  بداية  هناك 
م�ستقبل  واأن  ال�سابقة،  املمار�سات  كل 
�سيكون  البلدين  بني  العالقة  م�ستقبل 

مبني على الإحرتام و ال�رصاكة .
باأن  ال�سيا�سي علي ربيج   �سدد املحلل 
الفرن�سية  القناة  الوثائقي   ت�سمنه    ما 
 ، احلراك  م�سرية  حول    5  France
اأ�سل  على  التجني  و  كبري  جزء  يحمل 
الذي كان حراك  احلراك و جوهره  و 

�سعبي وطني يدافع على هوية و تاريخ و 
اأ�سالة ال�سعب و ت�سامنه ووحدته.

و�سائل  اإنخرط  باأن  ربيج  علي  واإعترب 
التوقيت  هذا  يف  الفرن�سية  الإعالم 
بالذات غري بريء،  يتجه نحو الت�سعيد 
و رف�ص الرتاجع و عدم اإحرتام خطوة 
نحو  امل�سي  و  التغيري  نحو  ال�سعب 
والقانون،  احلق  دولة  لبناء  امل�ستقبل 
م�ستقبل  يخدم  ل  التقرير  باأن  لفتا 
ماي�سو�ص  بقدر  البلدين  بني  العالقات 
من  ردود  تكون  باأن  توقع  اأين  عليها،  
و�سائل اإعالم جزائرية التي هي مطالبة 
بالرد ب�سكل حمرتف بعيدا عن التهويل 

و ال�سب وال�ستم على حد قوله .
وقال علي ربيج :« التقرير يبث ال�سم يف 
اأ�سهم  و  ر�سائل  توجيه  ويريد  الع�سل،  
على  الإجتاهات،   كل  يف  م�سمومة 
املثليني  من  فئات  هناك  اأن  اإعتبار 
لأقليات  و�سعائر  طقو�ص  وممار�سة 
خمتلفة م�سطهدة يف اجلزائر،  ويعطي 
�سورة باأن هذا احلراك ثم تاأطريه من 
يعانون  من  و  اجلن�سيني  ال�سواذ  طرف 
نحن  الدينية،   املرجعية  الفقر يف  من 
املرت�سخة يف  العادة  هذه  مثل  نرف�ص 
يحاربها  اأي�سا  هو  الذي  الغربي  العامل 

.«

عبد الرزق مقري 
تقرير قناة تي يف 5 ي�شيء  

للحراك ال�شعبي

اأكد رئي�ص حركة حم�ص باأن  تقرير قناة 
و  ال�سعبي  للحراك  ي�سيء    5  France
مطالبه ال�رصعية اأبرزها اإحداث قطعية 

مع ممار�سات النظام ال�سابق. 
الأغلبية   »: مقري  الرزاق  عبد  وقال 
اجلمعة  منذ  ال�سعبي  للحراك  املكونة 
الذين ت�رصروا  ال�سعب  اأبناء  الأوىل هم 
ال�سيا�سي،  النظام  خيبات  و  ف�ساد  من 
اإىل ال�ساحات من  اأولئك الذين خرجوا 
ولي�ص  اجلمعة،   �سالة  بعد  امل�ساجد 
الكامنني  البياعني  من  الأ�سكال  تلك 

.« 5 France الذين ابرزتهم قناة

خل�شر بن خالف
التقرير حمل  م�شاهد تخل 
باملوروث احل�شاري للجزائر

اأكد النائب الربملاين عن جبهة العدالة 
الفلم  باأن   بن خالف  التنمية خل�رص  و 
الوثائقي الذي اأعده ال�سحفي الفرانكو 
جزائري م�سطفى ك�سو�ص،  اأ�سعل فتيل 
الغ�سب لدى اجلزائريني، لأنه يت�سمن  
يعرب  ل  ل�سباب  اأخالقية  غري  م�ساهد 

عن اجلهاد احلقيقي لل�سباب اجلزائري 
بوادر  واإر�ساء  التغيري  نحو  �سعيه  يف 
بطريقة  م�ستقلة  حرة  جديدة  جزائر 

�سلمية ح�سارية اأبهرت العلم كله.
وقال بن خالف ت�رصيح خ�ص به جريدة 
م�ساهد  حمل   التقرير   »: باأن  الو�سط 
احل�ساري  واملوروث  بالعرف  تخل 
تدخني  كم�ساهد  اجلزائري،  لل�سعب 
وم�ساهد  الكحول،  واحت�ساء  الن�ساء، 
يريد  اجلن�سي،  الكبت  عن  تعرب  اأخرى 
احلقيقي  الطعن  املخرج  خاللها  من 
الذي  اجلزائري  احلراك  م�سداقية  يف 
من  ومتكنه  ل�سلميته  العامل  به  احتذى 
النظام  من  الع�سابة  برموز  الإطاحة 
رئي�ص  يرتاأ�سه  كان  الذي  ال�سابق 
م�سلل  عمل  فهو  وحا�سيته،  يحت�رص 
من  نا�سل  ما  على  �ساحبه  يركز  مل 
اجلزائريني  من  املاليني  حتقيقه  اأجل 
طيلة عام كامل، بقدر ما ركز على خلق 
واأهدافه  احلراك  عن  مغلوطة  �سورة 

النبيلة.«
العمل  هذا  باأن  خالف  بن  اإعترب  و 
احدث  مدرو�سة  بخلفيات  املغر�ص 
عند  كبرية  وح�سا�سية  كبري  ا�ستياء 
بكل  مرفو�ص  فهو  اجلزائريني 
املقايي�ص ول ميكن اأن ننتظر من هذه 
القنوات احلقودة على اجلزائر و�سعبها 

عك�ص ذلك، م�سددا  باأن احلراك يبقى 
من  الكثري  حقق  وقد  اجلزائريني  بني 
اأهدافه بقي اأهم هدف هو اإقامة دولة 
بيان  �سعارها  والقانون  والعدل  احلق 
ال�سعب  ينتظره  ما  وهذا  نوفمرب  اأول 

اجلزائري.

�شعيدي عبدالرحمان
امل�شمون مغر�س و�شيء 

القناة  يف  بثه  مت  الذي  ال�رصيط 
و�سيء  مغر�ص  اخلام�سة  الفرن�سية 
الجتماعية  حلقائق  وخمالف 
ال�رصيفة  واملقا�سد  اجلزائرية 
ال�سعبي  للحراك  احلقيقية  واملطالب 
و�ساحبه  مو�سوعي  غري  ال�رصيط 
له عالقته م�سبوهة مع  فرنكوجزائري 
بتزييف  قام  �سهيوفرن�سية  منظمات 
وحتريف املطالب واحلالة الجتماعية 
برتكيزه  اجلزائريني  لعموم  والثقافية 
يف  عمق  متثل  ل  �ساذة  عينات  على 

ال�سباب اجلزائري
وا�ستجداء  الغرب  اإثارة  يريد  فهو 
غري  املختلفة   احلقوقية  منظماته 
املطالب  هذه  مل�ساندة  احلكومية 
برتكيزه على ق�سايا لي�ست من ان�سغالت 
عموم ال�سباب وال�سعب كق�سايا اجلن�سية 

واحلريات النوعية الفئوية ،فهو م�سيء 
جدا للحراك وال�سباب ،وهذا ال�رصيط 
جاء ردا على د�سرتة احلراك ال�سعبي يف 
تغذية  على  والعمل  الد�ستور  امل�سودة 
والإيديولوجية   ال�سيا�سية  التجاذبات 
احلراك  اخرتاقات  يف  ظهرت  التي 
هناك دوائر فرن�سية تريد اإذكاء الفتنة 

وخلط الأوراق وتدفع اإىل التعفني
احلراك  يف  كانت  التي  الفواعل  على 
وتو�سيح  التوجه  هذا  �سد  تتحرك  اأن 
واإبرازها  املطالب  وت�سفية  املوقف 
دابر  يقطع  مما  الكايف  بالو�سوح 

املرجفني والفتانني.

االإعالمية �شمرية مواقي
الفيلم مناف للواقع

يعك�ص  ل  و  الواقع،  عن  بعيد  كان  نعم 
ال�سعبية  للثورة  احلقيقية  ال�سورة 
ال�سلمية لل�سعب اجلزائري و ال�سبب هو 
و  اجلزائرية  الإعالمية  القنوات  غياب 
عدم  نزولها ل�سارع لنقل حراك ال�سعب 
و  فتخاذل  تزييف،   دون  اجلزائري 
الباب  فتح  اجلزائري   اإعالمنا  تالعب 

ملن هب و دب اأن يقول ما يريد 
بل  الجنبية  القنوات  يف  لي�ص  امل�سكل 
م�سكلتنا هي غياب الإعالم اجلزائري.

24 �ساعة

النائب الربملاين نا�شر حمدادو�س  

قد نلجاأ  اإىل قانون تكميلي اآخر 
قبل نهاية ال�سنة

عن  الربملاين  النائب  انتقد 
نا�رص حمدادو�ص   حركة حم�ص 
التكميلي  املالية  قانون  م�رصوع 
هناك  باأن  لفتا   ،2020 ل�سنة 
هذا  حول  عالقة  مالحظات 
ت�رصب  وهي  امل�رصوع، 
النمو  ون�سبة  الوطني  القت�ساد 
املتباكى  العمومية  واخلزينة 

عليها على حد قوله .
باأن   حمدادو�ص  نا�رص  اإعترب 
قوانني  اإىل  اللجوء  عن  الإدمان 
على  دليل  التكميلية   املالية 
على  وموؤ�رص  التخبط،  حالة 
ال�سيا�سية  الروؤية  يف  ال�سبابية 
يف  وال�سعف  والقت�سادية، 
وال�ست�رصاف  التخطيط 
مالية  �سنة  ملدة  ولو  احلكومي 
اأن  ميكن  باأنه  م�سريا  واحدة، 
اآخر  تكميلي  قانون  اإىل  نلجاأ  

قبل نهاية ال�سنة.
الربملاين   النائب  وت�سائل  
مربرات  كانت   »: قائال   ،
معاجلة  هو  امل�رصوع  هذا 
عن  الناجمة  الختاللت 
وال�سوؤال  2020م،  املالية  قانون 
هذا  �سيعالج  هل  احلقيقي، 
امل�رصوع تلك الختاللت فعاًل، 
اإجراءات  من  به  جاء  ما  وهل 
الإيجابي  الأثر  لها  وتدابري 
على املواطن،  وهل ميلك روؤية 
تنموية �ساملة ومتكاملة؟ اأم هو 
اإجراءات �سكلية ترقيعية  جمرد 

وظرفية«.
ويف ذات ال�سدد،  قال حمدادو�ص 

:«  هناك مالحظات عالقة حول 
ت�رصب  وهي  امل�رصوع،  هذا 
النمو  ون�سبة  الوطني  القت�ساد 
املتباكى  العمومية  واخلزينة 
اإجراءات  يتخذ  مل  عليها، 
اخلطرية  الختاللت  ملعاجلة 
يف ال�سيا�سية ال�رصيبة: من حيث 
والعدالة  والتهرب  التح�سيل 
املعاجلة  عدم  ال�رصيبية، 
املوازية،  لل�سوق  اجلوهرية 
النقدية فيها  الكتلة  والتي تقدر 
بني 60 و 70 مليار دولر، واأثرها 
العملة  قيمة  على  اخلطري 
الوطنية والقت�ساد الوطني،  ل 
ل�سيا�سة  حقيقية  معاجلة  توجد 
والتي  الجتماعية،  التحويالت 
مليار   18 بحوايل:  �سنويا  تقدر 
ول  عادلة،  غري  وهي  دولر، 
وهي   - مل�ستحقيها  تذهب 
دون   - دول  ميزانيات  ت�ساوي 
املواطن،  على  الإيجابي  الأثر 
من  النتقال  اإىل  ندعو  ولذلك 
�سيا�سة دعم الأ�سعار اإىل الدعم 
امل�ستحقني،   لدخل  املبا�رص 
على  التق�سفية  الإجراءات 
يوؤثر  ما  وهو  التجهيز،  ميزانية 
على التنمية والنمو القت�سادي، 
على  اعتمادها  ب�سبب  وذلك 
اأنه  مع  العمومية،  اخلزينة 
يف  جناعة  اأكرث  بدائل  توجد 
متويل القت�ساد وحتريك عجلة 
امل�رصيف،  التنويع  مثل:  النمو، 
تفعيل ال�سوق املالية والبور�سة، 
واخلا�سة،  العمومية  ال�رصاكة 

املالية الإ�سالمية.«
اأ�ساف   ، ال�سدد  ذات  ويف 
املتحدث :« عدم اتخاذ اإجراءات 
مع  ال�رصاكة  اتفاق  ملراجعة 
وغريه،  الأوروبي  الحتاد 
وتتحمل  اجلزائر  تدفع  والذي 
حتمل  ب�سبب  فادحة  خ�سائر 
التف�سيلية  الإجراءات  اأعباء 
و�سعف  اجلمركية،  والإعفاءات 
التكافوؤ  وعدم  التناف�سية، 
والتبادل  واجلودة  الإنتاج  يف 
التجاري،  التناق�ص يف التباهي 
بتح�سني القدرة ال�رصائية ملجرد 
رفع الأجر الأدنى امل�سمون من 
دج،  األف   20 اإىل  دج  األف   18
والإعفاء ال�رصيبي لذوي الدخل 
ل  وهي  دج،  األف   30 من  الأقل 
اأمام  ال�رصائية  القدرة  حت�سن 
و�سعف  الدينار  قيمة  انهيار 
للفرد،  ال�سنوي  الدخل  ن�سيب 
ن�سبة  وارتفاع  الأ�سعار،  وارتفاع 
اأ�سعار  يف  والزيادة  الت�سخم، 
يف  يرفع  مبا  واملازوت  البنزين 
اإىل  والنقل،  املنتجات  اأ�سعار 
العمومية  اخلزينة  تبقى  متى 
اأعباء  تتحّمل  عليها  املتباكى 
القرو�ص  على  الربوية  الفوائد 
ال�سريفة  واعتماد  اإلغائها  دون 
فوائد  فمثاًل:  الإ�سالمية، 
املقّدر  عدل  �سكنات  م�رصوع 
�سكنية  وحدة  األف   120 بحوايل 
مليار   7700 بحوايل:  تقّدر 

�سنتيم.«

جلول حجيمي لـ"الو�شط":

الرئي�س مطالب باإنقاذ املرجعية الدينية 
الوطنية  التن�سقية  رئي�ص  اأهاب 
اأم�ص،  حجيمي،  جلول  لالأئمة، 
رئي�ص اجلمهورية، عبد املجيد 
تقوم  ما  لوقف  للتدخل  تبون، 
وتغييب  اإق�ساء  من  الوزارة،  به 
الدينية  للمرجعية  ممنهج 
ي�سكل  اأنه  اعترب  ما  الوطنية، 
خطرا حمدقا، بوحدة ومتا�سك 
دين  على  حفاظا  املجتمع، 

الأمة ووحدتها.
ت�رصيح  يف  حجيمي،  واأف�سح 
اأن  »الو�سط«،  جريدة  به  خ�ص 
جعلتنا  كثرية  اأ�سباب  هناك 
ن�سدر البيان الأخري، نو�سح فيه 
املخاطرة املحدقة باملرجعية 
واأهلها،  الوطنية،  الدينية 
الأئمة،  من  رموزها  خ�سو�سا 
اإق�ساء  وما ميار�ص �سدهم من 
والوا�سح  ممنهج  وتهمي�ص 
عن  دفاعهم  نتيجة  املعامل، 

مذهب الإمام مالك، ومدر�ستنا 
الفقهية من اأهل ال�سنة، وانفراد 
اإجراءات  اتخاذ  يف  الوزارة 
اإ�رصاك  عن  بعيد  فردية 
املعني  الجتماعي  ال�رصيك 
و�سع جلنة  مع  القطاع،  ب�سوؤون 
تقنية اأغلبها اإداريني وم�سوؤولني 

يف الوزارة.
الهجوم  حجيمي،  ا�ستغرب  كما 
املمار�ص �سد الأئمة، رغم اأننا 
لقرارات  خالف  اأي  نظهر  مل 
املرحلة  هذه  الفتوى، يف  جلنة 
ملجابهة  منا  �سعيا  الع�سيبة، 
لكن  م�سوؤولة،  روح  بكل  الوباء، 
ت�سفية  اإطالقا  يعني  ل  هذا 
واإ�سكاتهم،  املرجعية  اأهل 
م�سريا  منا�سبهم،  م�ستغلني 
�سدق  على  يربهنوا  اأن  لهم  اأن 
احلوار  اأبواب  ويفتحوا  النية، 
اأن  ل  خمطئا،  كان  اإن  الفعلية، 

يحاربوا نقابة املرجعية واأهلها، 
الذي  الأمر  واهية،  باأ�سباب 
األزمنا بدعوة رئي�ص اجلمهورية 
مرجعيتنا  لإنقاذ  للتدخل، 
املحدق  اخلطر  من  الدينية، 
توتر  من  عنها  ينجر  وما  بها، 
مي�ص  الذي  ال�ستقرار،  وعدم 
بالأمن القومي للبالد، بالدرجة 
الأوىل، منوها باملنا�سبة، اأنه يف 
جميعا،  تخندقنا  الذي  الوقت 
كورونا،  الوباء  هذا  ملواجهة 
اإثارة اأي خالف ل�رصورة  وعدم 
الفرتة  هذه  يف  اجلهود  توحيد 
بقرارات،  ا�سطدمنا  الع�سبية، 
لذا  املبتغي،  هذا  تخدم  ل 
اأن  ح�سبه،  علينا  لزاما  بات 
ل�سيا�سة  اخلطر،  ناقو�ص  ندق 
الدينية  املرجعية  حماربة 
واملتابعة  املمنهجة،  الوطنية 
همها  كثرية،  اأطراف  من 

حتقيق م�سالح اآنية على ح�ساب 
متا�سك اأمتنا.

ذاته،  املتحدث  ت�ساوؤل  لهذا 
ال�سوؤون  وزارة  �سكوت  �سبب  ما 
من  على  والأوقاف،  الدينية 
ي�سيء لل�سحابة، وعقيدة الأمة، 
اإىل  بالإ�سافة  الدين،  وثوابت 
احلياء،  تخد�ص  التي  الربامج 

والأدب لالأ�رص اجلزائرية.
الوطنية  التن�سقية  رئي�ص  وجدد 
�سماه  رف�سهما  لالأئمة، 
والنتقائية،  الإق�ساء  �سيا�سية 
من  املمار�سة  والحتكار، 
الدينية  ال�سوؤون  وزارة  طرف 
والأوقاف، و�سدها لباب احلوار 
مع ال�رصيك الجتماعي، معتربا 
عقول  على  ممار�ص  حجر  اإياه 
واأ�سحاب  وعلمائنا،  اأئمتنا، 

الكفاءات، وما اأكرثهم.
مرمي خمي�شة

ثمنت  دور اجلزائر يف ت�شوية االأزمة الليبية

رو�سيا تدعو الرئي�س تبون لزيارتها 
ال�سفري  بياليف  اإيغور  قال 
اإن  اجلزائر،  لدى  الرو�سي 
رئي�ص هذه الدولة عبد املجيد 
بزيارة  للقيام  تلقى دعوة  تبون، 
اأن  وذكر  رو�سيا  اإىل  ر�سمية 
من  النتهاء  بعد  �ستتم  الزيارة، 

الو�سع الوبائي يف الدولتني. 

واأ�ساف ال�سفري الرو�سي: »على 
حول  الدويل  املوؤمتر  هام�ص 
برلني يف  انعقد يف  الذي  ليبيا، 
ات�سال  اأول  مت   ،2020 جانفي 
الرو�سي  الرئي�ص  بني  مبا�رص 
ونظريه  بوتني،  فالدميري 
تبون،  املجيد  عبد  اجلزائري 

دعوة  خالله،  الأخري  وتلقى 
لرو�سيا،  ر�سمية  بزيارة  للقيام 
�سارية  الدعوة  هذه  تزال  ول 
تنفيذها  و�سيتم  املفعول. 
يف  الوبائي  الو�سع  تطبيع  بعد 

البلدين«.
اأن  اإىل  الدبلوما�سي  واأ�سار 

كانت  الدولتني،  بني  العالقات 
ومت  تقليدي،  ب�سكل  ودية 
ال�رصاكة  مرتبة  اإىل  رفعها 
التوقيع على  ال�سرتاتيجية بعد 
اإعالن حول ذلك يف عام 2001 

.
ع.غ. وكاالت اإميان لوا�س
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رئي�س  �شنقريحة،  ال�شعيد  اللواء  قال 
اأركان اجلي�س الوطني ال�شعبي بالنيابة، 
احلربية  العليا  باملدر�شة  اأم�س 
ولذا  الهمة،  تلد  الأزمة  اإن  بتمنفو�شت، 
اإىل  الأزمة  هذه  حتويل  علينا  �شيكون 
فر�شة حقيقية، من خالل اإعادة النظر 
من  العديد  ويف  الأمور  من  الكثري  يف 
رئي�س  ذلك  على  اأكد  كما  املجالت، 
للقوات  الأعلى  القائد  اجلمهورية، 
امل�شلحة، وزير الدفاع الوطني، ل�شيما 
فيما يتعلق مبراجعة املنظومة ال�شحية 
الوطنية، وبناء منظومة �شحية ع�رصية 
ت�شتجيب لحتياجات املواطن وت�شمن 
اتخاذ  عن  ف�شال  الالئق،  العالج  له 
اإجراءات عملية للتعجيل باإعمال منوذج 
تنويع  على  يقوم  جديد،  اقت�شادي 

الإيرادات واقت�شاد املعرفة«.
فعاليات  افتتاح  هام�س  على  ذلك  جاء 
الع�شكري  املعهد  تنظيم  من  ندوة 
لوزارة  وال�شتقبالية  والتقومي  للوثائق 

يف  »ال�شمود  بعنوان  الوطني،  الدفاع 
مواجهة جائحة كوفيد-19«.

هذه  اأمام  امل�شوؤول  نف�س  اأ�شاف  »و 
ال�شلطات  اتخذت  ال�شعبة،  الو�شعية 
العليا لبالدنا، منذ بداية الأزمة، حزمة 
حيز  و�شعتها  ال�شتثنائية،  التدابري  من 
تف�شي هذا  بالتدريج، ملواجهة  التنفيذ 

الوباء، وكانت �شباقة يف ذلك.
اللواء اأ�شاف يف ذات ال�شياق، اأن اجلي�س 

الوطني ال�شعبي وقف اإىل جانب �شعبنا 
كعادته  الواجب  نداء  لبى  حيث  الأبي، 
واملادية  الب�رصية  طاقاته  كل  جمندا 
اخلطرية،  اجلائحة  هذه  ملواجهة 
موؤكدا على �رصورة حتويل هذه الأزمة 
اإعادة  خالل  من  حقيقية،  فر�شة  اإىل 
النظر يف الكثري من الأمور ويف العديد 
من املجالت:  » ويف هذا الإطار، وقف 
اجلي�س الوطني ال�شعبي اإىل جانب �شعبنا 

كعادته  الواجب  نداء  لبى  حيث  الأبي، 
واملادية  الب�رصية  طاقاته  كل  جمندا 
اخلطرية،  اجلائحة  هذه  ملواجهة 
الوقائية  التدابري  اتخاذ  اإىل  فبالإ�شافة 
الالزمة للحيلولة دون انت�شار الفريو�س 
يف �شفوفه، قام اجلي�س الوطني ال�شعبي 
الع�شكرية  ال�شحن  طائرات  بت�شخري 
جمهورية  من  طبية،  معدات  جللب 
كافة  تعبئة  متت  كما  ال�شعبية،  ال�شني 
للتكفل  الع�شكرية  ال�شحية  الهياكل 
جاهزيتها  على  والوقوف  باملر�شى، 
للتدخل اإذا تطلب الأمر ذلك، مبا فيها 
مبختلف  امليدانية  امل�شت�شفيات  ن�رص 
النواحي الع�شكرية، اإىل جانب تخ�شي�س 
مراكز الراحة العائلية والنوادي اجلهوية 
امل�شابني  لإيواء  الع�شكرية  والفنادق 
امل�شاهمة  عن  ف�شال  بالفريو�س، 
الفعالة يف ن�شاطات اللجان على م�شتوى 
ل�شيما  والوليات،  الع�شكرية  النواحي 
من خالل ال�شهر على التحيني امل�شتمر 
 PLANS( الإغاثة  تنظيم  ملخططات 
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فتحت امل�شالح املخت�شة  حتقيقات معمقة يف اجناز الع�شرات  من امل�شت�شفيات  على امل�شتوى الوطني والتي 
اأجنزت بطريقة م�شبوهة تهدد ال�شحة العمومية  بالإ�شافة اإىل �شفقات �شراء اأدوية كبرية  متورط فيها 

موؤ�ش�شات كربى التي ل تهتم اإىل  �شحة املواطن بقدر ما تهتم لإرباحها ، خا�شة بعدما تبني وجود اجنازات 
قاتلة للمر�شى مب�شالح ال�شتعجالت للعديد من كربيات امل�شت�شفيات املنجزة خالل ال20 �شنة  من 06 

موؤ�ش�شات كربى ن�شبت على املواطن اجلزائري .

النائب بلمداح نور الدين:

تعديل �سقف الت�سريح 
بالعملة ال�سعبة "ف�سيحة"

ال�شعبي  باملجل�س  النائب  انتقد 
باملنطقة  اجلالية  عن  الوطني، 
تركيا  رو�شيا،  اأمريكا،  الرابعة، 
نور  بلمداح  فرن�شا،  عدا  واأوروبا 
قانون  مل�رصوع  قراءته  خالل  الدين، 
املالية التكميلي ل�شنة 2020، ما �شّماه 
لتعديل  املالية،  وزارة  تربير  ف�شيحة 
ال�شعبة،  العملة  عن  الت�رصيح  �شقف 
لإقناع  احلكومة  اعتمدته  والذي 
النواب بتغيري موقفهم، حيال الت�شويت 
بنعم لعودة ت�شقيف الت�رصيح بالعملة 
حدود  يف  كان  بعدما  يورو،  األف  اإىل 
املالية  قانون  يورو، يف  اآلف  خم�شة 
مداخلته  يف  النائب  واأو�شح   .2020
بها  التي بررت  الأ�شباب  اأن  الكتابية، 

اإقرار ن�س هذه املادة 45،  احلكومة 
الأموال،  تبيي�س  مبحاربة  وربطها 
لأن  منطقية،  غري  الإرهاب  ومتويل 
،الأكرث  والأوروبية  الأمريكية  الدول 
عدم  ت�شقف  للظاهرتني،  حماربة 
اآلف   10 عند  بالعملة  الت�رصيح 
اأن  الوقت،  ذات  يف  م�شريا  دولر، 
ت�شمن   ،  2020 لعام  املالية  قانون 
يورو،  اآلف  اإىل حدود خم�شة  رفعها 
غري اأنه مل يتم العمل بها منذ جانفي 
امل�شتحيل  فمن  وبالتايل   ،2020
اأن تكون هناك درا�شة  يقول بلمداح، 
ومعطيات �شلبية، لهذه املادة يف مدة 

زمنية جد ق�شرية، على حد قوله.
مرمي خمي�شة

ميكننا حتويل حمنة كورونا اإىل منحة
.     التحيني امل�شتمر ملخططات تنظيم الإغاثة 

مركبات  تعود اإىل 1958  ل تزال ت�شتهلك الوقود وقطع  الغيار

حتقيقات يف حظائر الواليات والبلديات واملوؤ�س�سات العمومية
.     مركبات اختفت منذ �شنوات دون تقارير 

واجلماعات  الداخلية  وزارة  با�رصت 
ق�شايا  يف  معمقة  حتقيقات  املحلية 
العديد من  ف�شاد تخ�س ت�شري  حظائر 
املوؤ�ش�شات العمومية وخا�شة البلديات 
خلفية   على  والوليات   الدوائر   ،
العديد  اختفاء  ك�شفت  دقيقة  تقارير 
عن  ناهيك   ، واملعدات  املركبات  من 
كبرية  ملبالغ  احلظائر  بع�س  ا�شتهالك 
يف قطع الغيار        وامليكانيك والوقود 
امل�شجلة  املركبات  عدد  تتجاوز 

واختالف يف التقارير املقدمة .

اأغلب  اأن  مقربة  م�شادر  واأ�شارت  هذا 
ما  الغيار  قطع  من  ت�شتهلك  البلديات 
يقدم  جهة   من  التي  حظريتها  يتجاوز 
امل�شوؤولون عنها عجزا كبريا يف و�شائل 
املدر�شي  والنقل  النفايات  ورفع  النقل 
وتقارير  فواتري  تقدم  اأنها  حني  يف 
با�شتغالل مبالغ مالية كربى يف عمليات 
الإ�شالح واقتناء قطع الغري ، بالإ�شافة 
اإىل ا�شتهالك  و�شولت الوقود اأكرث من 
فواتري املياه والكهرباء الأمر الذي كلف 
اخلزينة العمومية خ�شائر مالية �شخمة 

.
هذا وح�شب م�شدر مقرب من التحقيق 
على  وقفت  املفت�شني  تقارير  فاأن 
تزال  ل    1958 �شنة  اإىل  مركبات  تعود 
ت�شتهلك الوقود وقطع  الغيار ، واأخرى 
جتاوزا  يعترب  ما  ال�شتينات   ملرحلة 
بع�س  فاأن   هذا  من  ،اأكرث  خطريا 
احلظائر ا�شتهلك خالل ال�شنة املا�شية  
حظريتها  تتجاوز  العجالت  من  كمية 
ناهيك   ، مرات  بخم�س  ال�شيارات  من 
الزيوت  وتغيري  التنظيف  م�شاريف  عن 

الأمر الذي قد يك�شف جتاوزات  كربى 
، خا�شة يف حظائر البلديات والوليات 
التي  العمومية  املوؤ�ش�شات  وبع�س 
اختفت منها �شيارات منذ عدة �شنوات  
وحولت اإىل اأبناء امل�شوؤولني وعائالتهم  
اأي  خا�شة،دون  ملكية  اإىل  وحتولت 
هذا   ، وحالتها  و�شعيتها  حول  تقرير 
العديد  جتر  اأن  التحقيقات  �شاأن  ومن 
من القائمني على احلظائر اإىل العدالة 

بتهم ف�شاد خطرية.
حممد بن ترار

خالل  املدية  وايل  عبا�س  بداوي  اأكد 
خمتلف  مبمثلي  جمعته  �شحفية  ندوة 
اأم�س  اأول  و�شائل الإعالم ع�شية ثالثاء 
باأن اجلميع معنيون مبجابهة وباء كورونا 
لن  الذي  اجلماعي  الوعي  اإطار  يف   ،
الفعالة  امل�شاهمة  خالل  من  اإل  يتاأتى 
لالإعالم اجلواري يف عمليات التح�شي�س 
والتعبئة، من منطلق اأن هناك الكثري من 
ب�شحتهم  ي�شتهرتون  باتوا  املواطنني 
يوؤمن  ل  من  ومنهم  عائالتهم،  و�شحة 
كواقي  الكمامة  ا�شتعمال  بجدوى 

حقيقي من هذا املر�س. 
الأ�شئلة  عديد  عن  اإجابته  وخالل 
م�شوؤول  اأثنى  ال�شحة،  بقطاع  املتعلقة 
الذي  الدور  على  التنفيذي  اجلهاز 
قامت به اجليو�س البي�شاء يف مقدمتهم 
الأطقم الطبية التي حتملت م�شوؤوليتها 
تعلق  ما  ،خا�شة  الوباء  ملجابهة  كاملة 
من  اعتماده  مت  الذي  ال�شجاع  بالقرار 
يف  ال�شكانري  با�شتعمال  الوزارة  طرف 
الربتوكول  ا�شتعمال  قبل  الت�شخي�س 
الو�شية،  الوزارة  اأقرته  الذي  العالجي 

من  اأثبتت  اإيجابية  نتائج  اأعطى  والذي 
التي  احلالت  من  الكثري  تعايف  خالل 
مبعاناة  معرتفا  امل�شت�شفيات،  غادرت 
وفرة  عدم  من  الأمر  بداية  يف  الولية 
النتائج،  �شدور  وبطوؤ  التحاليل  اأنابيب 
م�شريا اإىل اأن الولية كانت قد تقدمت 
 19 بكوفيد  خا�س  خمرب  لفتح  بطلب 
لكن اإلزام وزارة ال�شحة ب�رصورة توفري 
هذه  جناح  دون  حال  الأدوات  بع�س 
بع�س  الوايل  بعدها  ليتناول  الفكرة، 
الوباء،  بهذا  تتعلق  التي  الهامة  الأرقام 

امل�شالح  اأن  عبا�س  بداوي  قال  حيث 
ال�شحية حت�شي اليوم 192 حالة مري�س 
اإيجابية، منها 31 حالة اأكدتها التحاليل 
للعالج  يخ�شعون  هوؤلء  وكل  املخربية 
ما  اأن  اإل  الربتوكول،  نف�س  طريق  عن 
يهم ح�شبه هو خف�س ن�شبة الوفيات، يف 
حقيقية  كبوؤرة  اأحياء  ثالث  تواجد  ظل 
الولية  بعا�شمة  الداء  بهذا  لالإ�شابة 
ويتعلق الأمر بحي بزوي�س،ثنية احلجر، 

والداميات. 
ر. بوخدميي 

وايل املدية  »عبا�س بداوي« يف ندوة �شحفية

اأح�سينا تواجد ثالث اأحياء كبوؤرة للكورونا
.    لن نتجاوز الأزمة اإل بالوعي اجلماعي

بخ�شو�س مقال الو�شط يوم26 ماي2020

تو�سيحات من امل�سري االإداري 
ملجمع "اأوتيارا�سبي حداد"

الدار البي�شاء يف 27 ماي 2020
اإىل ال�شيد مدير الن�شر جريدة الو�شط

حق الرد مع التو�شيح
بعد التحية و ال�شالم 

تبعا للمقال الذي ن�رصته جريدتكم يف عددها ال�شادر يوم 26 ماي 2020 يف ال�شفحة 
الثانية ، حتت عنوان : النطالق يف ف�شخ �شفقات علي حداد » و نظرا ملا ت�شمنه هذا 
املقال من اإ�شاءة ملجمع حداد و ما يحمله من معلومات خاطئة ، فاإن جممع حداد 
» ETRHB » و عمال بحق الرد اإننا نتوجه اأمام جنابكم طبقا للمواد 100 و ما يليها 
التف�شل  منكم  ملتم�شني  الإعالم  قانون  املت�شمن   12/05 رقم  الع�شوي  القانون  من 

بن�رص التو�شيحات التالية : 
�شلطات  مع  تربط جممع حداد  التي  العقود  اإلغاء  و  ف�شخ  باأنه مت  اجلزم  اإن   : اأول 
اقرتفتها  احتيال  و  ن�شب  لعمليات  نتيجة  الريا�شة  و  ال�شباب  و  العمومية  الأ�شغال 
�شورتها  ت�شويه  تعمد  و  باملوؤ�ش�شة  لالإ�شاءة  مبيتة  نية  وجود  على  يوؤكد   ، موؤ�ش�شتنا 
مبحاولة اإيهام الراأي العام ان املوؤ�ش�شة حت�شلت على ال�شفقات بطريقة احتيالية ، 
مع العلم اأن املوؤ�ش�شة مو�شوعة حتت رهن العدالة و هذه الأخرية مل تف�شل بعد يف 

الق�شية .
ثانيا : فبالرجوع اىل حمتوى املقال ، فاإن ال�شحفي مل يتعمق يف حترياته و ا�شتنتاجاته 
اخلاطئة ، فكان من الأحرى به اأن يقرتب من امل�شوؤول الأول لهذه  املوؤ�ش�شة ليكون 

خمل�شا و عادل يف مثل هذه الأخبار التي ت�شوه �شمعة املوؤ�ش�شة : 
- جل ال�شفقات التي ذكرها ال�شحفي مل يتم اإلغائها نهائيا .

اأموال  على  و  عليها  تر�شو  مل  �شفقات  على  حت�شلت  املوؤ�ش�شة  باأن  القول  اإن   -
بدون اجناز لالأ�شغال و على نهب لأموال تعود للمقاولني ، يعد قذف و افرتاء مي�س 
ا�شتعار دور  و  يكون قد جتاوز حدود مهنته  بهذا  ال�شحفي  اإن   . باحرتافية املهنية 

القا�شي املحقق 
- اإن املوؤ�ش�شة لن تتعاقد بتاتا مع مقاول هندي بالن�شبة مل�رصوع ال�شكة احلديدية 

الرابط ما بني غليزان تيارت و تي�شم�شيلت 
- اإن م�شافة م�رصوع ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 الرابط بني اجلافة و الأغواط 
تقدر ب 64 كلم عو�س 177.5 كلم و انطلق يف جوان 2018 بغالف مايل مقدر ب 18 

مليار فقط خالفا على ما اأكده مقالكم 
ثالثا : اإن موؤ�ش�شتنا على غرار املوؤ�ش�شات الأخرى عا�شت ومازلت تعي�س اأزمة مالية 
حادة ب�شبب انعدام ال�شيولة املالية نتيجة الأو�شاع ال�شتثنائية التي تعي�شها البالد مند 
حوايل �شنة و التي اأجنز عنها توقف الدولة ، كزبون اأول ملوؤ�ش�شتنا ، من دفع الديون 
على عاتقها مما اجنز عنه عدم قدرة املجمع من تنفيذ التزاماته التعاقدية اجتاه 
اأ�شحاب امل�شاريع و خمتلف الإدارات واملوؤ�ش�شات البنكية وكذا املقاولت املكلفة 

بالإنتاج ، �شف اإىل ذلك جتميد الأر�شدة البنكية للموؤ�ش�شة تطبيقا لقرار ق�شائي .
نفهم من ذلك ، اأن هذه الو�شعية اخلارجة عن نطاق املجمع و التي تعد قوة قاهرة 
ي�شتحيل دفعها هي التي عرقلت ال�شري احل�شن مل�شاريع املوؤ�ش�شة و اأدت اإىل ركود يف 

الإنتاج و لي�س لعجز املوؤ�ش�شة كما جاء يف مقالكم .
اإن موؤ�ش�شتنا و مند جميء املت�رصف الإداري اجلديد ، ت�شعى جاهدة من اأجل بعت 
الإنتاج و اخلروج من هذه الو�شعية املزرية من اجل احلفاظ على منا�شب ال�شغل و 

الإبقاء على و�شائل الإنتاج .
حيث و طبقا للمادة 104 من القانون الع�شوي رقم 12/05 كان لزاما عليكم ن�رص هذا 
التو�شيح كامال بنقاطه و هذا يف الآجال القانونية املن�شو�س عليها يف املادة ، يف 

املكان نف�شه ، باحلروف ذاتها و بنف�س ال�رصوط التي بث فيها املقال .
حيث اأن العار�س يف حالة رف�س ن�رص الرد بكامله �شوف يلجاأ للو�شائل التي يخولها 
اإياه القانون يف هذا املجال طبقا للباب الثامن و التا�شع من قانون العالم اخلا�س 
بامل�شوؤولية و املخالفات املرتكبة يف اإطار ممار�شة الن�شاط الإعالمي طبقا للمواد 

115 و 116 و ما يليها من نف�س القانون . 
 واملرجو يف نطاق حق الرد ن�رص هذا املقال 

جزيل ال�شكر و الحرتام 
املت�شرف  الإداري

طالبوا وزير الرتبية التدخل للف�شل يف م�شريهم

طلبة املرا�سلة  يف م�سار م�سدود
طالب الع�رصات من التالميذ الغري من 
درا�شتهم  يبا�رصون  الذين  املتمدر�شني 
مراكز  �شمن  املرا�شلة  طريق  عن 
وزارة  من   بعد   عن  للتعليم  الوطني 
بعني  اإليهم  النظر  الوطنية  الرتبية 

اإىل  الرتابي  النتقال  ل�شمان  العطف 
المتحانات  اإلغاء  بعد  العليا  ال�شنوات 
�شنة   كل  نهاية  تتم  التي  النهائية 
باعتبارها املقيا�س الأ�شا�شي لالنتقال 

اإىل  امل�شتوى الأعلى.

اجلامعية  الوكالة  موؤخرا  وافقت 
على   Auf الفرانكوفونية  الدولية 
من  بحث  فريق  به  تقدم  م�رصوع 
اأوحلاج«  حمند  اأكلي   « جامعة 
من  91م�رصوعا  رفقة  بالبويرة 
لعدة  دوليا  م�رصوعا   2000 بني 
اإطار  يف  دولية  ومعاهد  جامعات 

مبادرات دعم الباحثني واملهند�شني 
كوفيد  جائحة  مبكافحة  وال�شباب 
بحث  فريق  م�رصوع  ويتمثل   ،  19
علمية  درا�شة  يف  البويرة  جامعة 
لفريو�س  ذاتي  مطهر  قما�س  لإنتاج 
ا�شتعمالت  تتعدد  والذي  كورونا 
الطبية على غرار العباءات وال�شتائر 

اجلراحية  ،والكمامات  اجلراحية 
وغريها  الراأ�س  واأغطية  والأغطية 
يف  الأخرى  ال�شتعمالت  من 
بالإ�شارة  واجلدير   ، الطبي  املجال 
ت�شيري  مبخرب  امل�رصوع  هذا  انطلق 
و�شمان  الطبيعية  املوارد  وتقييم 
الدعوة  بعد  البويرة  بجامعة  اجلودة 

اجلامعية  الوكالة  اأطلقتها  التي 
ودرا�شات  مبادرات  لدعم  الدولية 
حماربة  اإطار  يف  والطلبة  الباحثني 
يف  كورونا  فريو�س  جائحة  انت�شار 
الثناء  الأخري  لينال يف  باأ�رصه  العامل 

والعرتاف الدويل واملحلي.
اأح�شن مرزوق

وافقت عليه الوكالة اجلامعية الدولية

جامعة البويرة تطور كمامات ذاتية التعقيم 

حممد بن ترار
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اح�شن خال�س   

القاعدة  هي  هذه 
الرا�سخة اليوم وما دونها 
الذي  الر�سيد  تراجع عن 
حققته الب�رشية والتجربة 
اكت�سبتها  التي  الإن�سانية 
بعد قرون من ال�رشاعات 
اإىل  املريرة  واحلروب 
حدود  يف  ولو  اهتدت  اأن 
اإدارة ال�رشاعات فاأن�ساأت 
للدفاع  عاملية  موؤ�س�سات 
عن حق اجلميع يف الوجود 
املجموعة  هذه  وحترمي 
ب�سبب  تلك  على  الب�رشية 

ف  ختال ا
اأو  عقائدي 
اأو  عرقي 
لغوي اأو فكري 
وتقوم  الدول 
من  احلديثة 
على  جانبها 
يف  احلق  رعاية 
والتعدد  التنوع 
يف جميع اأبعاده.

عا�ست  لقد 
التعددية  اجلزائر 
�سية  ل�سيا ا

بزوغ  منذ  والفكرية 
اإىل  الطموحة  التيارات 
ع�رشية  دولة  يف  احلياة 
بداية من القرن املا�سي، 
لواء  حتت  كانت  �سواء 
اأو  ال�ستعماري  النظام 
فقد  عنه.  بالنف�سال 
احلركة  فجر  عرف 
اأحزاب  ن�سوء  الوطنية 

و�سحف  �سيا�سية 
موازية  اأهلية  وجمعيات 
عرفها  التي  للتعددية 
ال�ستعماري.  النظام 
خطورة  من  وبالرغم 
الختالف  حمل  الأمور 
النخبة  مكونات  بني 
لتعلقها  اجلزائرية، 
واملجتمع  الأمة  مب�سري 
بالكيان  وعالقتهما 
ثقافة  اأن  اإل  املحتل، 
والت�سامح  التعاي�ش 
املتبادل  والحرتام 
ارتقت بالتعددية الثقافية 
م�ستوى  اإىل  وال�سيا�سية 

بع�ش  اإل  منه  تنل  مل 
ترتيب  حول  اخلالفات 
الأزمة  وكذا  الأولويات 
عام  العابرة  الرببرية 

.1949
الذي  للقمع  كان  لقد 
ال�سعب  له  تعر�ش 
جمازر  خالل  اجلزائري 
على  وقع   1945 ماي   8

الفكرية  التعددية 
اأنهكتها  التي  وال�سيا�سية 
منذ  ازدهرت  اأن  بعد 
القرن فقد �سهدت  بداية 
تراجعا  اخلم�سينات  فرتة 
للزخم الذي عرفه الإنتاج 
والنقا�ش  الإعالمي 
احلركات  بني  ال�سيا�سي 
والجتماعية  ال�سيا�سية 
بفقدان  اجلميع  �سعر  ملا 
ال�سيا�سي  الن�سال  جدوى 
واختالف املنابر ودخول 
يف  ال�ستقاللية  احلركة 
مهدت  داخلية،  خالفات 
ال�سباب  جمموعة  لظهور 
التي اأغقلت قو�ش 
التعددية اإىل حني 
املجال  لي�سمح 
الثوري  للعمل 
فيه  تذوب  الذي 
ت  فا ختال ل ا
هدف  اأجل  من 

واحد.
ت�رش  مل 
تري  �سا لد ا
ثيق  ا ملو ا و
عرفتها  التي 
اإىل  اجلزائر 
وكاأنها  التعددية  مبداأ 
م�سار  يف  مر�سي  عار�ش 
الأ�سل  لأن  الأمة  بناء 
ن�سو�ش  وا�سع  ذهن  يف 
كما  املجتمع  م�رشوع 
�سيء  يوجد  ل  الد�ستور 
اأمام  التعددية  ا�سمه 
اأ�سمى  كهدف  الوحدة 
والتي ل تعني اإل ان�سهار 

واحد  وطن  يف  اجلميع 
الواحد  والدين  الفكر  ذي 
فيما  الواحدة  واللغة 
الت�سور  بوحدة  يعرف 
والعمل الذي ورثته الدولة 
من  امل�ستقلة  اجلزائرية 
كانت  التي  التحرير  ثورة 
تذويب  على  حري�سة 
ال�سيا�سية  التيارات  جميع 
اندلعها  قبل  القائمة 
التحرير  جبهة  قالب  يف 
ذلك  عدا  وما  الوطني 
فقد اعترب حركات مناوئة 
اأهداف  بخدمة  متهمة 

العدو.
زمن  اإىل  التعددية  ظلت 
اجلزائر  عمر  من  متاأخر 
اإل  الذكر  �سيئة  امل�ستقلة 
اأو�ساط نخبوية �سيقة  يف 
بل تعني الت�رشذم املوؤدي 
ال�سفوف  ت�ستيت  اإىل 
النظام  يظهرها  ظل  اإذ 
الوحدة  على  كخطر 
ي�سمر  وهو  الوطنية 
خوفا من التهديدات التي 
املعار�سة  من  تاأتي  قد 

والراأي الآخر.     
احلراك  ح�سم  لقد 
اجلزائر  يف  ال�سعبي 
ب�سكل  التعددية  م�ساألة 
كانت  حيث  وا�سح 
ال�ساحات  ال�سوارع 
من  ولأكرث  العمومية 
لول  تزال  ول  كامل،  عام 

الهدنة التي ن�ساأت ب�سبب 
م�رشحا  كورونا،  وباء 
اجلزائريني  للتقاء جميع 
�سلمي  وتعاي�ش  تناغم  يف 
وهو  العامل،  منه  انبهر 
يكن  مل  الذي  التعاي�ش 
ذوبانا اأو ان�سهارا بل كان 
ي�سكل التقاء وتكامال بني 
وفكرية  �سيا�سية  كيانات 
وعقائدية ولغوية وجهوية 

خمتلفة 
على  اأ�رشت 
جنبا  ال�سري 
اإىل جنب نحو 
وطني  هدف 

واحد.
يوؤ�س�ش  مل 
يف  ل  الد�ستور 
يف  ول  ديباجته 
للتعددية  مواده 
الأ�س�ش  كاإحدى 
يقوم  التي 
املجتمع  عليها 

اأ�س�ش  اأنه  ولو  اجلزائري 
للم�ساحلة  قبل  من 
جاءت  التي  الوطنية 
من  قو�ش  على  فعل  كرد 
يف  عر�سيا  فتح  ال�رشاع 
قبل  الفرتات  من  فرتة 
التعاي�ش  وي�سكل  يغلق  اأن 
القاعدة  التعددية  يف ظل 
ينتظر  وكان  الأبدية 
الدولية  النزعة  ظل  يف 
الد�ستورية  للتعديالت 

املطروحة اليوم اأن تدرج 
فكرة العي�ش امل�سرتك يف 
عنها  دافعت  التي  �سالم 
املحافل  يف  اجلزائر 
الدولية وا�ستطاعت جعل 
عامليا  يوما  ماي   16 يوم 

للعي�ش معا يف �سالم.
مل  التعددية  اأن  غري 
الن�سو�ش  يف  غائبة  تكن 
عن  غابت  فقد  فح�سب 

ال�سلطة  رجال  تفكري 
تكن  مل  اإذ  املتعاقبني 
تكر�ش يف اأح�سن احلالت 
اأو  مفرو�ش  كواقع  اإل 
ومل  ومقبول  متاح  خيار 
م�ستوى  اإىل  ترتقي  تكن 
من  اإليها  الدفع  واجب 
الرثاء  منبع  اأنها  منطلق 
ي�ساعد  الذي  املجتمعي 
تنمية وطنية  على حتقيق 
الريع.  يوفره  ما  خارج 

اجلزائر  يجعل  ما  وهو 
بعيدة عن اأن ت�ستفيد من 
تنوعها اجلغرايف والفكري 
وتعدديتها  واللغوي 
تفعل  ما  مثل  ال�سيا�سية 

الأمم املتطورة بذكاء.
هذا  مثل  لو�سع  يكن  ومل 
التعددية  الذي توجد فيه 
يف اجلزائر اإل اأن يهددها 
التما�سك  معها  ويهدد 
فقد  الوطني 
جانب  اإىل  ظهرت 
اجلميلة  ال�سور 
اأظهرها  التي 
ال�سعبي  احلراك 
اإذكاء  حماولت 
ون�رش  النعرات 
خطاب الكراهية 
الآخر،  واإق�ساء 
يعتمد  خطاب 
ت�سويه  على 
ون�رش  التاريخ 
الباطلة  التهم 
يف �رشاع من �ساأنه اأن يلهي 
الذهاب  عن  اجلزائريني 
اجلوهرية  امل�سائل  اإىل 
بدمقرطة  املتعلقة 
ال�سيا�سية  احلياة 
حقيقية  م�ساركة  و�سمان 
قراره  �سنع  يف  لل�سعب 
للتنمية  والتفرغ  وم�سريه 
والجتماعية  القت�سادية 
لتنوعه  اإيجابي  با�ستغالل 

احليوي.

الد�ستور بني الأحادية والتعددية
تقوم احلياة العامة يف املجتمعات احلديثة، وب�شكل بديهي، على التنوع الفكري واالجتماعي 
والعقائدي وا�شتعداد املجموعات الب�شرية مبختلف انتماءاتها ومرجعياتها للعي�س امل�شرتك 

والتبادل الثقايف واحلوار ال�شيا�شي، ويعترب االعرتاف بهذا التنوع عالمة على بلوغ م�شتويات 
من احل�شارة والرقي والقدرة على التعاي�س والتثاقف والتبادل الذي يف�شي اإىل اإثراء ر�شيد 

اجلميع وال�شعور باأن الكل معني بالدفاع عن وجود االأجزاء وحقها يف التعبري.

ح�شر االإق�شاء وغاب االإ�شغاء

لو�شع مثل هذا  يكن  " مل 
الذي توجد فيه التعددية 
يف اجلزائر اإال اأن يهددها 

ويهدد معها التما�شك الوطني 
فقد ظهرت اإىل جانب ال�شور 

اجلميلة التي اأظهرها احلراك 
ال�شعبي حماوالت اإذكاء 

النعرات ون�شر خطاب الكراهية 
واإق�شاء االآخر"

متاأخر  زمن  اإىل  التعددية  "ظلت 
من عمر اجلزائر امل�شتقلة �شيئة 

الذكر اإال يف اأو�شاط نخبوية 
�شيقة بل تعني الت�شرذم املوؤدي 

اإىل ت�شتيت ال�شفوف اإذ ظل 
يظهرها النظام كخطر على 

الوحدة الوطنية وهو ي�شمر 
خوفا من التهديدات التي قد 

تاأتي من املعار�شة والراأي االآخر"     
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�شالح عو�س

 وعلى ال�شعيد العملي ع�شنا يف وطننا العربي 
حماوالت نه�شة يف م�رص والعراق واجلزائر 
فماذا تبقى منها؟ انحرفت يف م�رص ودمرت 
فهل  اجلزائر..  يف  وتعطلت  العراق  يف 
الفكرية  اأطروحاتنا  يف  لق�شور  هذا  حدث 
وت�شوراتنا؟ اأم يف بنائنا املوؤ�ش�شاتي وغياب 

منظومة قيمية حتميه؟

بناء النظرية: 
الدين االأفغاين يف االأمة  ال�شيد جمال  �رصخ 
من  وحتررها  نه�شتها  اأجل  من  بدعوته 
والالمباالة...  والعجز  والتخلف  اال�شتعمار 
فيه  تيبَّ�شت  واقع  يف  فدائية  حماولة  كانت 
مل  اجلبارة  جهوده  ورغم  واالأفهام،  املعاين 
يتمكن �شوته من الو�شول اإال اإىل جزء ب�شيط 
واالإ�شالم..  العرب  اأقطار  يف  املتعلمني  من 
لكن ميكن ت�شجيل �رصخته ك�رصارة االنطالق 

نحو ميالد تيار جديد يف االأمة.
يف  ح�شاري  مفكر  اأهم  بني  مالك  كان  لقد 
وذلك  الع�رصين..  القرن  مدار  على  االأمة 
لتكوينه العلمي والثقايف اخلا�ص فهو مل يكن 
فقط فيل�شوفا اأو موؤرخا او حملال �شيا�شيا او 
اجتماعيا اأو م�شلحا او داعية لفكرة ما.. ومل 
يكن فقط مثقفا ثقافة ع�رصية ومطال على 
وفل�شفتها  وفنونها  وادابها  الغربية  احل�شارة 
بدقة واإتقان..انه كان ذلك كله ودفعة واحدة 
حول  اأطروحته  تقدمي  يحاول  كان  فيما 
العربية  المته  والنه�شة  احل�شارة  �رصوط 
�شابقني  من  �شك  بال  اأفاد  انه  واالإ�شالمية. 
والعمران  احل�شارات  مناق�شة  يف  والحقني 
ال�شخ�شيات  اأكرث  خلدون  وابن  تونبي  ولعل 

التي كان الإنتاجهما الفكري اثر يف 
االأ�شئلة التي طرحها.. اال انه متيز 

عنهما بانه مفكر ثوري ملتزم.
الت�رصيبات  نبي  بن  مالك  ك�شف   
العقل  اىل  ت�شللت  التي  الرديئة 
بني  العالقة  بدقة  وربط  العربي 
ما  وبني  وم�رصوعه  اال�شتعمار 
ا�شتقر يف العقل والوجدان العربي 
يف  حققا  كمعاملني  واالإ�شالمي 
اال�شتعمارية.  احلالة  تفاعلهما 
احل�شاري  البنيان  اآليات  وتاأمل 
القائم  االأول  االإ�شالمي  العربي 

على املوؤاخاة، وجتاوز كل الروابط امل�رصة 
ال�رصخ  ح�شل  كيف  تدبر  ثم  ومن  واملميتة، 
يف م�شرية االأمة عندما ان�شطر وجدانها بني 
كما ح�شل يف  املادي  والبعد  الروحي  البعد 
�شفني.. و�شوال اىل �شقوط القد�ص وفل�شطني 
فل�شطني  ان  مالك  االأ�شتاذ  راأي  حيث 
الفاح�ص جلملة وعينا وم�شاريعنا وهي بهذا 
ومن  ق�شايانا  كل  يف  بحيوية  ت�شري  االعتبار 
تف�شيليا  واأحيانا  خا�شا  تركيزا  اأوالها  هنا 
فيما كان يطرح ق�شية نه�شة االأمة.. وهكذا 
راوحت اأفكارنا م�شاحة االنتقال من االأفغاين 
اىل مالك بن نبي و على �شفة اأخرى طرحت 
البلد لبناء  اأفكار ا�شرتاكية بتعديالت ح�شب 

اقت�شاد م�شتقل عن التبعية لدول ال�شمال.

م�شاريع النه�شة:
النه�شة  حماوالت  يف  العملي  اجلانب  على 
املعا�رصة يف امتنا يف اأكرث من مكان خالل 
القمة واأخرى  الع�رصين حماوالت من  القرن 
يف القاعدة.. حماوالت تبنتها جماميع علمية 
او  مرموقة  وثقافية  فكرية  �شخ�شيات  او 
وموؤ�ش�شات  حكم  اأنظمة  تبنتها  حماوالت 
ف�شل  من  اإليه  انتهت  ما  ورغم  ر�شمية... 
مرحلي اإال اأنها اأ�شهمت يف نقل العقل العربي 
واالإ�شالمي اىل مراحل متقدمة من الوعي.. 
عملية  تدبر  احلقيقة  يف  يعني  تدبرها  وان 

النه�شة و�رصوطها.
احل�شارية  العملية  باأن  احل�شم  وميكن 
تعر�شت اىل انتكا�شات عديدة الأ�شباب ذاتية 
ومو�شوعية وهذا يجب اأن يقودنا اإىل الكالم 
الوا�شح بان هذا الو�شع املادي يقابله على 
فقدان  اأو  خلل  اأو  نق�ص  النظري  امل�شتوى 
اأو  اأولويات  ترتيب  وعدم  الر�شيدة  للروؤية 

اإغفال لعنا�رص واحتماالت �رصورية.
ثالث  اإىل  االإ�شارة  ميكن  �شديد  وباخت�شار 
العربي جتربة  الوطن  نه�شوية يف  حماوالت 
وجتربة  ح�شني  �شدام  وجتربة  عبدالنا�رص 
اقرتبت  الثالثة  والتجارب  بومدين..  هواري 
فجميعها  والعمل  الروؤية  يف  بع�شها  من 
اجتماعية  اقت�شادية  قناعات  من  انبعث 
القطاع  اأي  اال�شرتاكي  بالتف�شري  ت�شرت�شد 
لبنية  التاأ�شي�ص  على  الثالثة  واعتمد  العام 
الزراعية  بالقطاعات  واالهتمام  �شناعية 
وا�شع..  نطاق  على  وال�شحية  والتعليمية 
معتربا  تقدما  الثالث  املحاوالت  وحققت 
اأنها واجهت  اإال  اإليها،  يف املجاالت امل�شار 

اأحيانا  ومت�شابهة  اأحيانا،  خمتلفة  حتديات 
خ�شم  اأنها  يف  ت�شرتك  جميعا  لكنها  اأخرى 
حقيقي الإرادة امل�شتعمرين وهي   حتديات 
خارجي  بدفع  داخلية  او  مبا�رصة  خارجية 
املحاولة  ان�شحبت  فلقد  ودويل..  اإقليمي 
النا�رصية مع نكبة 1967 وتك�رصت املحاولة 
العراقية مع االحتالل االأمريكي للعراق 2003 
ولوج  مع  على  اجلزائرية  التجربة  وتعطلت 
القرن  من  االأخرية  الع�رص  ال�شوداء  ال�شنوات 
الع�رصين.. مبعنى ان اإف�شال التجارب الثالث  
التدخل  واأدواتهم  اال�شتعماريني  من  اقت�شى 
بقوة ع�شكرية غا�شمة.. بالتاأكيد لكل حماولة 
االأخذ  ميكن  وما  ومالب�شاتها  ظروفها 

بان  يق�شي  واالإن�شاف  وعليه،  منه  والرف�ص 
حدة  على  واحدة  كل  املحاوالت  ندر�ص 
وكيفية جتاوزه  اخللل  جاء  اأين  من  لنكت�شف 

يف حماوالت قادمة.
النه�شة  اإىل حماوالت  االإ�شارة  ومن االأهمية 
يف اإيران وتركيا اجلارين املال�شقني للعرب 
كان  وان  بهم..  واملتاأثرين  فيهم  واملوؤثرين 

التجربة  على  للحكم  مبكرا  الوقت 
اأننا  اإال  االإيرانية  والتجربة  الرتكية 
كبرية  اجنازات  اىل  االإ�شارة  ن�شتطيع 
املحاولتني  من  حماولة  كل  حققتها 
تقف  التي  التحديات  حجم  ولكن 
�رصورة  اىل  تدعو  جتربة  كل  اأمام 
املراجعات امل�شتمرة والك�شف العميق 
عن دواع الوهن لتجنبها، والبحث عن 
وامل�شاألة  والتزامها..  القوة  عنا�رص 
هنا حتتاج ور�شات عمل فكري كبرية 
االلتفات  يحدث  ان  ال�رصوري  من 
العدو  الن  الق�شوى  وبال�رصعة  اإليها 
جتربة  كل  اإغراق  يحاول  احل�شاري 

منهما يف واقعات من نوع خا�ص.

املحاوالت النظرية:

توالت  ال�شابقة  العقود  مدار  على 
وحماوالت  النه�شة  �شيحات 

االإ�شالح  الدين ودعاة  املجددين من علماء 
، ولقد الم�شت يف اأحيان كثرية جوهر االأزمة 

لكنها تال�شت يف مواجهة الواقع بتحدياته، 
التقط الثعالبي �شيحة االأفغاين وعبده فكان 
قاد عملية  كبريا  العربي جمددا  يف املغرب 
املجدد  عا�شور  بن  الطاهر  ليعقبه  التنوير 
ل�شيحة  احلقيقية  اال�شتجابة  اأن  اإال  الفذ.. 
العربي  املغرب  يف  عبده  ودعوة  االأفغاين 
ولعل  بادي�ص،  ابن  االإمام  حركة  يف  جتلت 
الرتجمان  هي  كانت  بادي�ص  ابن  جهود 
وعبده؛  االأفغاين  الأفكار  االأو�شع  العملي 
النظرية  االأفكار  بادي�ص  ابن  حَوّل  فلقد 
اإىل تيار �شيا�شي اجتماعي نه�شوي متميز، 
فكانت النه�شة يف حالة ابن بادي�ص ملتزمة 
اىل  مرحلة  من  وتتحرك  وخطة  مبنهج 
وت�شبط  وال�شلوك  االأفهام  تعالج  اأخرى 
يليق  ومنطق  جديدة  بروح  احلياة  اإيقاع 
مب�شتقبل كرمي.. اإال اأن امل�رصوع التجديدي 
الثورة  انطالق  مع  روايته  اقفل  البادي�شي 
التعاطي  التحريرية يف اجلزائر وراوح بني 
وبني  واحليوي  ال�شاغط  ال�شيا�شي  بال�شاأن 
اال�شمل  النه�شة  م�رصوع  خطة  م�شتلزمات 

واالأو�شع.  
وكانت يف م�رص حماولة رائدة يف كيفية االإجابة 
على اأ�شئلة النه�شة؛ اذ مت ال�شعى اإىل ت�شكيل 
منتجة  ومفاهيم  حيوية  بقيم  جمتمع  نواة 
املجتمع  حتريك  بعد  فيما  ت�شتطيع  لعلها 
فتنه�ص  م�شتوى  من  اكرث  على  التقدم  نحو 
االأمة بنه�شة م�رص.. وجعل اأ�شا�ص ذلك كله 
االإ�شالم  قيم  على  والتاآخي  االأخّوة  مفهوم 
والتجزئة  التق�شيم  ت�شنيفات  كل  عن  بعيدا 
العمل  وحب  الف�شيلة  اأخالق  بن�رص  للقيام 
واحلفاظ على معامل الدين.. اإال ان املحاولة 

الكبرية مل تكن حم�شنة بخربة �شيا�شية كافية 
�شيا�شية  وهدات  يف  اأ�شقطها  الذي  االأمر 
وبال وعي ا�شرتاتيجي لطبيعة ال�رصاع الدائر 
لعمليات  فتعر�شت  والأطرافه-  -وجلوهره 
ت�شويه واخرتاق واإرباك اأخرجتها عن ن�شقها 
الذي �شارت عليه �شنواتها االأوىل يف مواجهة 
ال�شهيونية  والع�شابات  والتخلف  اجلهل 

واال�شتعمار االإجنليزي وانتهت بها اىل حزب 
كبري لكنه منهمك با�شتحقاقات احلزب اكرث 
واملفاهيم  القيم  مبجموعة  انهماكه  من 

والروح التي انبعث منها ولها..  
بن نبي وابن خلدون: 

يف  خلدون  ابن  من  نبي  بن  مالك  اأفاد  لقد 
والقوانني  ال�شنن  وفهم  الظواهر  حتليل  اآلية 
انهيار  ويف  جمتمع  نهو�ص  يف  تتحكم  التي 
اآخر.. ولكنه مل يتوقف عند حدود نظريات 
اال�شت�شالم  عليه  يبدو  الذي  خلدون  ابن 
وكاأنه  االنهيار  حتميات  من  اإليه  اطماأن  ا  ملمِ
العرب  ممالك  �شياع  على  نف�شه  يعزي  كان 
وغربها..  االأر�ص  �رصق  يف  وامل�شلمني 
تف�شري  يف  جبار  بجهد  خلدون  ابن  قام  لقد 
النوامي�ص يف �شعود  �ص �شبيل  وتلُمّ الظواهر 
كان  ذلك  كل  يف  ولكنه  وانهيارها،  االأمم 
اأكرث منه ثائرا فاعال يف جمرى  يبدو قدريا 
االأحداث، ورغم كل ذلك فلقد كان رائدا يف 
تخ�ش�شه الذي اأ�شبح علما مثريا فيما بعد، 
علم  نه�شة  يف  خلدون  البن  الف�شل  ويرجع 
انبثقت عنه فيما  التي  والنظريات  االجتماع 

بعد.
بال  وهو  اهلل،  رحمه  مالك  االأ�شتاذ  اما 
والأ�شتاذه  العلم  لهذا  ذكي  متفح�ص  �شك 
االأ�شباب  مبعرفة  يكتف  فلم  خلدون،  ابن 
�شعب  نه�شة  يف  تتحكم  التي  والنوامي�ص 
عنا�رص  عن  بدقة  بحث  بل  اآخر..  و�شقوط 
النه�شة املعا�رصة يف جمتمعنا العربي وبحث 
واأخذ  النه�شة  ميالد  ظروف  عن  بتمعن 
االنبعاث  �رصورة  اإىل  االإ�شارة  عاتقه  على 
فكرة  من  منطلقا  جديد  من  احل�شاري 
االإن�شان والدين وتفاعلها الإن�شاء مناخ القيم 

مالك  فكان  احل�شاري..  وال�شلوك  واالأفكار 
بن نبي مفكرا ثوريا م�شتندا اإىل فهم الواقع 
بة  ومزودا باآليات تثويره من خالل عملية مرَكّ
املميتة  االأفكار  على  حملة  ي�شن  هو  فمرة 
ومتثالتها يف واقع حمبمِط معطل، ومرة هو 
يظهر قيمة الفكرة احلية امُلحيية ومتثالتها 
ح�شاري  فعل  نحو  ينطلق  خا�ص  ت�شكل  يف 
يحدث من خالل تراكم الكَمّ املطلوب 
من  باملجموع  ينتقل  تفاعل  الإحداث 

حال اإىل ما هو اأرقى..
العربي  املجتمع  يبق  مل  بالتاأكيد 
ما  على  االإ�شالمي  او  اجلزائري  او 
تعد  ومل  نبي  بن  مالك  اأيام  عليه  كان 
النه�شة احل�شارية هي تلك  اإ�شعاعات 
تغريت  فلقد  زمانه  يف  كانت  التي 
وتقدمت  اأقوام  وا�شتبدلت  �رصوط 
اأ�شاليب وتراجعت اأخرى.. ولقد تغريت 
اإىل  مراكز احل�شارة الغربية من مكان 
اآخر وتبدلت اأدواتها وحتدياتها وطبيعة 
كثري  ان�شحبت  كما  معها  اال�شتباك 
يخ�ص  فيما  �شاحتنا  يف  االأفهام  من 
واالقت�شادية  االجتماعية  اخليارات 

التي كانت رائجة يف تلك املرحلة.. 
 

اأ�شئلة جديدة:
    هناك اأ�شئلة اأ�شبحت اأكرث اإحلاحا من ذي 
قبل، فمثال هل ال زالت فكرة ميالد جمتمع 
االأ�شا�ص  هي  مالك  االأ�شتاذ  طرحها  التي 
اإجراء  لتحركنا نحو نه�شة؟ ام انه باالإمكان 
ال�شيا�شية  القمة  م�شتوى  على  فكرية  عملية 
والفكرية من خالل التح�شي�ص باملخاطر من 
جهة معينة يتم مبوجبها ت�شكيل اأفق حلركة 
حت�شيل  اجتاه  يف  عمليا  املجتمع  �رصائح 

عنا�رص النه�شة؟ 
�رصوط  م�شاحة  هي  ما  االآخر:  ال�شوؤال 
ان  يجب  التي  االأفكار  منظومة  يف  النه�شة 
مبعنى  رة؟  واملفكمِّ املثقفة  النخب  ل  ت�شغمِّ
املادية  للمنجزات  ميكن  هل  تب�شيطا:  اأكرث 
يف بلداننا ان تُر�شي معطيات جديدة ت�شاعد 

على اإن�شاء مناخ لتولد اأفكار النه�شة؟
يبقى ان ن�شري اإىل اأن منظومة �رصوط النه�شة 
فكرية  منظومة  مالك  االأ�شتاذ  طرحها  التي 
م�شتوى  على  �شيا�شيا  اإطارا  حتتاج  نخبوية 
يجعل  و  يحميها  العربية  واملنطقة  االأمة 
�رصطا  العرب  اأقطار  بني  والت�شاند  التكامل 
حمايتها  بدون  نه�شة  فال  للنه�شة،  اأ�شا�شيا 
االأقطار  بني  بالتكامل  اال  لها  حماية  وال 
العربية او جمموعة منها، وكل حماولة نه�شة 
يف قطر من اأقطار العرب واالإ�شالم لن يُكتب 
لها اال�شتمرار والنجاح اإن بقيت حم�شورة يف 
على  بقوة  الرتكيز  من  البد  ثم  معني،  ُقطر 
قيمة واأهمية ح�شابات ال�شيا�شة يف العالقات 
مفيدة  تكون  ان  ال ميكن  فكرة  فاأي  الدولية 
البد  بل  فقط  �شالحية  ولها  �شحيحة  الأنها 
االأ�شا�ص  الفكرة  بني  بة  متنا�شمِ تكون  اأن  من 
يف نه�شة ال�شعب واالأمة من جهة ومعطيات 
على  غالب  واهلل  وخماطره..  الدويل  الواقع 

اأمره.

 لكي نعي�س اأحرارا ونحقق �شيادة اأوطاننا البد من النه�شة يف �شتى املجاالت، وبالتاأكيد لن يرتكنا 
ال�شمال ن�شري نحو النه�شة ب�شالم؟ فما هي اأ�شلحته؟ وكيف نح�شن م�شاريعنا؟ ومن اأين نبداأ؟ ما الذي 
يتحكم يف ترتيب اأولوياتنا يف مواجهة االأمرا�س الداخلية واملوؤامرات اخلارجية؟ ال نه�شة بال وحدة 
فكيف نرتجم عالقة النه�شة بالوحدة اىل الربنامج؟ لالإجابة على هذه االأ�شئلة الوجودية تقدمت 
اأطروحات عديدة ال�شتئناف االأمة دورتها احل�شارية، وقدم كثري من الرواد روؤاهم التي تفاعلت مع 
قطاعات مهمة من االأجيال يف م�شرق العرب ومغربهم ولقد كان  ل�شيحة ال�شيد جمال الدين االأفغاين 

دوي كبري يف اأو�شاط النخب، وظل االأمر يف حدود اإثارة الهمم والروح املعنوية والتنبيه لالأخطار 
املبا�شرة من اال�شتعمار..  وتفرد مالك بن نبي بقيادة عملية معقدة عميقة لتفكيك املواجهة بيننا 

والغرب اال�شتعماري واأ�شبحنا اإزاء منظومة فكرية جديدة فما طرح م�شطلح �شروط النه�شة والقابلية 
لال�شتعمار والدهان الفكري واالنف�شام احل�شاري وعامل االأفكار واالأ�شياء واالأ�شخا�س اإال ذكر مالك بن 
نبي املفكر الفيل�شوف الثائر والذي متيز بقدرة فائقة على حتديد امل�شطلح بل واخرتاعه، ور�شم معامل 

الفكرة، وحتديد جمالها احليوي فكان بال �شك معلما من معامل ثقافتنا العربية االإ�شالمية املعا�شرة..

بالكفاح 

نه�ستنا نتاج الإرادة والروؤية وامل�سئولية

اأن منظومة  اإىل  ن�شري  ان  "يبقى 
�شروط النه�شة التي طرحها االأ�شتاذ 
مالك منظومة فكرية نخبوية حتتاج 

اإطارا �شيا�شيا على م�شتوى االأمة 
واملنطقة العربية يحميها و يجعل 

التكامل والت�شاند بني اأقطار العرب 
�شرطا اأ�شا�شيا للنه�شة"

ك�شف مالك بن نبي الت�شريبات الرديئة 
التي ت�شللت اىل العقل العربي وربط 

بدقة العالقة بني اال�شتعمار وم�شروعه 
وبني ما ا�شتقر يف العقل والوجدان 

العربي واالإ�شالمي كمعاملني حققا يف 
تفاعلهما احلالة اال�شتعمارية. وتاأمل 

اآليات البنيان احل�شاري العربي االإ�شالمي 
االأول القائم على املوؤاخاة، وجتاوز كل 

الروابط امل�شرة واملميتة، ومن ثم تدبر 
كيف ح�شل ال�شرخ يف م�شرية االأمة 

عندما ان�شطر وجدانها بني البعد الروحي 
والبعد املادي كما ح�شل يف �شفني..
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املحلي  لل�ش�أن  املتتبعني  اأجمع 
من  الكبري  اجلنوب  بوالي�ت 
ا�شتمرار  اأن   غربه  اإىل  �رشقه 
والوالئيني  التنفيذيني  املدراء 
الف��شلني يف من��شبهم بقط�ع�ت 
دواوين   ، ال�شكن   ، ال�شحة   
العق�ري،  والت�شيري  الرتقية 
االجتم�عي  الن�ش�ط   ، الفالحة 
االجتم�عي  ال�شم�ن  �شن�ديق   ،
االأجراء،  وغري  االأجراء  للعم�ل 
واملوارد  الري  لقط�ع  اإ�ش�فة 
التعمري  مديريتي  وكذا  امل�ئية 
قد  العق�ريية  الوك�الت  و  والبن�ء 
�ش�هم على مدار الفرتة االأخرية 
احلرك�ت  معدالت  تزايد  يف 
�شفوف  يف  االحتج�جية 
بخي�ر  املتم�شكني  املواطنني 
مطلب اإيف�د جل�ن حتقيق وزارية  
على  للوقوف  امل�شتوى  ع�لية 
التي  واخلروق  التج�وزات  حجم 

ظل م�شكوت عنه� .
م�ش�درن�  اأ�رشت  ث�نية  جهة  من 
ال�شم�ن  �شن�ديق  من  اخل��شة 
غري  للعم�ل  االجتم�عي 
هذه  على  الق�ئمني  اأن  االأجراء 
تف�شي  ا�شتغلوا  املوؤ�ش�ش�ت 
حركة  الإجراء  كورون�  ج�ئحة 
حتويلية يف من��شب ح�ش��شة على 
�شبيل املث�ل ال احل�رش م�شلحة 

املوظفني وت�شيري االأجور .
ط�لب  فقد  ذلك  ج�نب  اإىل 
واجلمعوي  احلقوقي  الن��شط 
ت�رشيح  يف  تق�ر  الق�در  عبد 
يومية  مع  له  مقت�شب  �شحفي 
»الو�شط« ،من رئي�س اجلمهورية 
عبد املجيد تبون ب�لتدخل لدى 
م�ش�لح الوزير االأول عبد العزيز 
القط�ع�ت  الإلزام خمتلف  جراد 

حد  بو�شع  احل�ش��شة  الوزارية 
امل�شوؤولني  حتويل  اأ�شم�ه   مل� 
من  الع�جزين  و  التنفيذين 
لوالي�ت  الوطن  والي�ت  خمتلف 
الوادي   ، مترنا�شت   ، ورقلة 
 ، غرداية   ، ايليزي   ، اأدرار   ،
ذلك  مق�بل  االأغواط  و  ب�شكرة  
التي  املحلية  الكف�ءات  ترقية 
متو�شطة  من��شب  تتقلد  ظلت 
الالزمة  االإ�ش�فة  تقدمي  مع 
له�  بقط�ع�ت  تعمل  ب�عتب�ره� 
�شلة بيومي�ت املواطن املحلي.

�رشبت  مت�شل  مو�شوع  ويف 
م�ش�در مقربة من حميط الوالة 
ب�لقط�ع�ت  املدراء  غ�لبية  اأن 
املذكورة حققوا ف�شال ذريع� يف 
ت�شيري قط�ع�تهم وهو م� اأثر �شلب� 
التنمية املحلية  على خمطط�ت 
امل�ش�ريع  غ�لبية  اجن�ز  بدليل 
بطرق خم�لفة  للمع�يري وبت�أخر 
غري مربر عن اأج�ل الت�شليم وفق 

م� تن�س عليه دف�تر ال�رشوط .

جنوب  والي�ت  فالحو  ط�لب 
ال�شلط�ت  من  الكبري،  البالد 
التدخل  ب�رشورة  ب�لبالد  العلي� 
الع�جل لدى ال�شلط�ت العمومية 
من اأجل تفعيل  خمطط الوق�ية 
اأحلقت  التي  احلرائق  من 
اأ�رشار  الف�رطة  ال�ش�ئفة  يف 
الزراعية  مبح��شيلهم  كبرية 

ومنتج�تهم املو�شمية .
الفالحني  من  الع�رشات  ن��شد 
ورقلة  بوالي�ت  امل�شتثمرين  و 
الوادي   ، ايليزي   ، مترنا�شت   ،
وب�ش�ر  االأغواط   ، غرداية   ،
يومية  مع  لهم  ت�رشيح  يف 
عبد  االأول  الوزير   ،« »الو�شط 
التدخل  ب�رشورة  جراد  العزيز 
الع�جل لدى وزارتي الداخلية و 
والفالحة  املحلية   اجلم�ع�ت 
الإلزام  الريفية   التنمية  و 
العمومية  ال�شلط�ت  و  الوالة 
خمطط  لتفعيل  الوالي�ت  بتلك 
الوق�ية من احلرائق تزامن� مع 
و  احل�ر  ال�شيف  ف�شل  حلول 
لدرج�ت  املح�شو�س  االرتف�ع 
�شين�ريو  لتكرار  تف�دي�  احلرارة 
ال�شيفية  املوا�شم  خ�ش�ئر 
احلرائق  ت�شبب  حيث  الف�رطة 
احلرة  موجة  ارتف�ع  ب�شبب 
ال�شديدة التي جت�وزت ال�ش�ئفة 

مئوية  درجة   50 عتبة  الف�رطة 
اأ�رشارا  اإحل�ق  يف  الظل  حتت 
املو�شمية  مبنتج�تهم  ج�شيمة 
الزراعية  وحم��شيلهم 
 ، الفالحية  ب�ملحيط�ت 
الب�ش�تني القدمية وامل�شتثمرات 

الفالحية .
من  اأكرث  ق�ل  ث�نية  جهة  من 
متحدث يف املو�شوع ، اأن دخول 
احلرائق  من  الوق�ئية  خمطط 
احل�ر  ال�شيف  مبو�شم  اخل��شة 
يحز  ومم�  حتمية  �رشورة  ب�ت 
الت�أخر يف  يف نفو�س هوؤالء هو 
التح�شي�شية  احلمالت  برجمة 
ان�شغ�ل  ب�شبب    التوعوية  و 
بحملة  العمومية  ال�شلط�ت 
لتف�شي  الت�شدي  و  الوق�ية 
الفت�ك  كورون�  فريو�س  ج�ئحة 

  .
ومعلوم اأن االإعالن عن درج�ت 
ب�لوالي�ت  احلقيقية  احلرارة 
يف  حم�ل  ال  �شيدفع  املذكورة 
عبد  احلقوقي  الن��شط  نظر 
الإعالن  ب�حلكومة  تق�ر  الق�در 
الكربى  اجلزائرية  ال�شحراء 
�شك�نه�  يعفى  منكوبة  كمنطقة 
فواتري  م�شتحق�ت  ت�شديد  من 

الكهرب�ء .
اأحمد باحلاج

املواطنني   من  عدد  عرب 
كلم   40 تيت  بقرية   الق�طنني 
عن   ، مترنا�شت  والية  عن 
ا�شتي�ئهم  وتذمرهم ال�شديدين 
التي  النق�ئ�س  حزمة   نتيجة 
ربع قرن  يعي�شونه� منذ حوايل 
الطرق�ت  اهرتاء  غرار  على   ،
احل��شل  التذبذب   ، واالأر�شفة 
ال�ش�حلة  املي�ه  �شبكة  يف 
لل�رشب ،  اإق�ش�ءهم عدد منهم 
برن�مج   من  اال�شتف�دة  من 
من  وغريه�  الريفي  الدعم 
حي�تهم  نغ�شت  التي  امل�ش�كل 

و اأرقتهم .
يع�ين �شك�ن منطقة تيت  بذات 
امل�ش�كل  من  جملة    ، اجلهة 
التي نغ�شت حي�تهم على غرار 
اإق�ش�ء عدد منهم  من اال�شتف�دة 
 ، الريفي  الدعم  برن�مج  من 
�شكن�ت  يف  هوؤالء  يقطن  حيث 
املحلية  ب�ملواد  مبنية  ه�شة 
روؤو�س  على  ب�ل�شقوط  مهددة 
خ��شة  حلظة  اأي  يف  اأ�شح�به� 
حيث   ، االأمط�ر  هطول  مع 
على  �شطوحه�  تقوى  تعد  مل 
مق�ومة االأمط�ر التي تت�ش�قط 
ب�الإ�ش�فة   ، املنطقة    على 

و  الطرق�ت  �شبكة  اهرتاء  اإىل 
االأر�شفة والتي اأ�شبحت ه�ج�ش� 
يوؤرق ال�ش�ئقني امل�رين من ذات 
ي�شكل  اأ�شبح  كم�   ، املنطقة 
خ��شة  �شحتهم  على  خطرا 
الذين  اأكب�دهم  فلذات  على 
ب�الأمرا�س  ال�ش�رع  يف  يلعبون 
احل�ش��شية  منه�  واالأوبئة 
تط�ير  نتيجة  العيون  واأمرا�س 

الغب�ر واالأتربة .
و م� زاد من مع�ن�ة ال�شك�ن بذات 
املنطقة ، التذبذب احل��شل يف 
لل�رشب  ال�ش�حلة  املي�ه  �شبكة 
على  اأجربهم  الذي  االأمر    ،
�شه�ريج  ب�ش�حن�ت  اال�شتع�نة 
امل�دة  بهذه  للتزود  املي�ه 
احليوية ، وهو م� اأثقل ك�هلهم 
الطلب  يكرث  اأين  ب�مل�ش�ريف،  
 ، ال�رشورية   امل�دة  هذه  على 
التي  ال�شك�وي  عديد  ورغم 
للتكفل  املعنية  للجه�ت  اأبرقه� 
والق�ش�ء  املطروح  ب�مل�شكل 
اأن  غري   ، جذري  ب�شكل  عليه 
حبي�شة  ظلت  ال�شك�وي  هذه 
االأدراج ومل جت�شد حلد ال�ش�عة 

 .
جناة ،ح

طالب ن�شطاء حقوقيون وجمعويون بواليات جنوب البالد الكبري ،من �شناع القرار بالبالد 
ب�شرورة �شن حملة تغيري وا�شعة النطاق الغاية منها االإطاحة باملدراء التنفيذيني و الوالئيني 

الفا�شلني الذين جتاوزتهم االأحداث .

حتذيرات من عواقب وتبعات ت�شرفات الع�شابة ال�شابقة 

اأحمد باحلاج 

يف ظل ارتفاع درجات احلرارة باجلنوب

قرية تيت بتمرنا�شت

فالحون يطالبون بتفعيل 
خمطط الوقاية من احلرائق 

منوذج للحقرة والتهمي�شو
 العزلة

اأخبار اجلنوب

مطلب بتطهري اجلنوب من 
امل�شوؤولني الفا�شلني 

ينتظر التخلي عن خدماتهم بعد جتاوز جائحة كورونا 

روؤ�شاء 30 دائرة باجلنوب مغ�شوب عليهم 
جت�وز  بعد  مب��رشة  ينتظر 
اإنه�ء  مب��رشة  كورون�  ج�ئحة 
ب�جلنوب  دائرة  رئي�س   30 مه�م 
جت�وزتهم  بعدم�  الكبري  
الن�جمة   ، االأخرية  االأحداث 
يف  الف��شح  الت�أخر  خلفية  على 
ال�شكنية  احل�ش�س  عن  االإفراج 
العمومي  االإيج�ري  الط�بع  ذات 
الغمو�س  عن  احلديث  دون   ،
اال�شمية  القوائم  يكتنف  الذي 
للم�شتفيدين من القطع االأر�شية 
خلفي�ت  كذا  و  للبن�ء  ال�ش�حلة 
اأكد  الذي  توزيعه�  كيفية  حول 
عن  املحلي  ال�شعبي  الغ�شب 
البريوقراطية  اأ�ش�ليب  انته�ج 
دون  ح�لت  التي  و  توزيعه�  يف 

التوزيع الع�دل له� .

امل�شتفيدين  من  العديد  اأكد   
غ�لب�  املمت�ز  املواقع  ب�أن  منه� 
اأ�شح�ب  ن�شيب  من  تكون  م� 
تبقى  فيم�   ، امل�ل  و  النفوذ 
ب�قي  ن�شيب  من  املهم�شة 
امل�شتفيدين ، و ذلك على الرغم 
من  اإليه�  امل��شة  احل�جة  من 
اأجل اإ�شتغالله� للغر�س املن�شود 
و املتعلق ب�لن�ش�ط الفالحي . و 
من جهة اأخرى فقد ق�لت نف�س 
ال�شوداء  الق�ئمة  اأن  اجله�ت 
راأ�شه�  على  �شمت  اإليه�  امل�ش�ر 
كل  ، على غرار  30دوائر  روؤ�ش�ء 
 ، مترنا�شت   ، �ش�لح  عني  من 
املنيعة و كذا  تقرت ، الطيب�ت 
، احلجرية  و دائرتي برج ب�جي 
خمت�ر و عني قزام ، فيم� ينتظر 

يف ذات ال�ش�أن اأي�ش� اإعف�ء رئي�س 
الأ�شب�ب  مه�مه  من  دائرة ج�نت 
خ��شة رف�شت م�ش�درن� اخلو�س 

يف حيثي�ته�   .
و ق�لت نف�س اجله�ت التي اأوردت 
اخلرب اأن الوزير االأول  عبد العزيز 
جراد  ك�ن قد ط�لب على خلفية 
اجتم�عه االأخري بوالة اجلمهورية 
اإداري  الوطن  بفتح حتقيق  عرب 
ب�لدوائر املذكورة لك�شف  �رشي 
تقف  التي  االأطراف   مالب�ش�ت 
مفهوم  الغري  الت�أخر  خلف 
و  االإع�ن�ت  عن  االإفراج   يف 
احل�ش�س  ال�شكنية ، جدير ذكره 
ح�لة  خلف  الق�ئم  امل�شكل  اأن 
ب�ت   ، غلي�ن �شعبي غري م�شبوق 
يخيم  الذي  احلذر  الهدوء  يهدد 

على مو�شم ال�شيف .
وعلى �شعيد اأخر، �شجلت م�ش�لح 
مك�فحة  يف  املتخ�ش�شة  االأمن 
ال�شغب خالل ال�شنوات امل��شية 
احتج�جية  حركة   400  ، القليلة 
عن  االإفراج  يف  ب�حلق  تط�لب 
22 األف ح�شة �شكنية ذات ط�بع 
عمومي،  اإيج�ري  اجتم�عي 
مترنا�شت،  �ش�لح،  عني  بدوائر 
تيمي�وين،  اأدرار،  غرداية، 
اأوقروت، الوادي، ج�نت، اإيليزي، 
ذي  �شي�ق  ويف  املغري،  الدبيلة، 
�شلة توعد ط�لبو ال�شكن ب�جلهة 
من  ب�لت�شعيد  الذكر،  ال�ش�لفة 
م�  ح�لة  يف  االحتج�ج�ت  لهجة 
مل جتد مط�لبهم اآذان� �ش�غية.  

اأحمد باحلاج 

بتهمة االقامة غري ال�شرعية بالرتاب الوطني 

 توقيف 08 رعايا اأفارقة باجلنوب 
متكنت خالل االأ�شبوع اجل�ري 
يف  املتخ�ش�شة  االأمن  م�ش�لح 
واجلرمية  االإره�ب  مك�فحة 
الدرك  بقي�دات  املنظمة 
احلدودية  ب�ملن�طق  الوطني 
من  النيجر  و  م�يل  دولتي  مع 

رع�ي�   08 واعتق�ل  توقيف 
جن�شي�ت  يحملون  اأف�رقة 
الغ�بون   ، ت�ش�د  لدول  خمتلفة 
اقتي�دهم  ليتم  الك�مريون  و 
وبعد  املعنية  للم�ش�لح 
الق�نونية  االإجراءات  ا�شتكم�ل 

ق�ش�ئية   ملف�ت  واجن�ز  معهم 
اإح�لتهم  مبوجبه�  مت  �شدهم 
على وكالء اجلمهورية بكل من 
اإدانة  اأين مت  واأدرار  مترنا�شت 
موقوفة  �شجن�  ب�شنة  اجلميع 
النف�ذ مع تغرمي كل واحد منهم 

قبل  جزائري   دين�ر  األف  بـ48 
االإدارية  الرتتيب�ت  ا�شتكم�ل 
لرتحيلهم نحو بلدانهم االأ�شلية 
ال�رشعية  غري  االإق�مة  بتهمة 

ب�لرتاب الوطني .
اأحمد باحلاج 
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بقلم د.حممد مرواين
اأ�شتاذ جامعي يف االت�شال 

واالإعالم

دوائر وزارية يجب اأن توظف 
خمت�شني

الأن�شطة  من  للعديد  ر�شد  عملية  يف 
وزارات  بها  تقوم  التي  الت�شالية 
الأداءات  تتباين  ح�شا�شة  وقطاعات 
فقد لحظت بناءا على متابعة منتظمة 
بيانات  ن�شو�ص  يف  عديدة  اأخطاء 
يف  ترد  وزارات  فيها  وجدت  �شحفية 
هو  ما  على  والرد  اإ�شاعة  على  بيان 
�شخامة  من  يف  يزيد  قد  موؤطر  غري 
مع  للتعامل  الت�شال  واليات  الإ�شاعة 
وموؤطر وميكن  موجود  الإ�شاعات  هذه 
ال�شتغال عليه لكن ل ميكن اأن يزنه اأداءا 
اإل خمت�شون وفاعلون يف هذا املجال 
ومن جهة اأخرى من بني الأخطاء الأكرث 
ل  اأن  املوؤ�ش�شاتي  الت�شال  يف  اإيالما 
من  تخاطب  وقطاعات  وزارات  جند 
مواقع الخت�شا�ص واخلدمات جمهورا 
واحد تن�شيقا ات�شاليا واإعالميا يف ن�رش 

العام  للراأي  املعلومات 
ت�شتلمه  الذي  الوطني 
مواقع  عرب  الإ�شاعات 
الجتماعي  التوا�شل 
اأ�شخا�ص  و�شفحات 
مرتبط  هو  ما  ين�رشون 
اأن  دون  العمومي  بال�شاأن 
يقولوا للنا�ص من اأي مواقع 
وهذا  ين�رشون  اأو  يتحدثون 
الأداء  قزم  اآخر  م�شهد 

الت�شايل يف اأبعاده املوؤ�ش�شاتية الر�شمية 
لذا وجب وتبعا لهذه الإ�شكاليات اأن يتم 
ال�شتعانة باإطارات وكفاءات متخ�ش�شة 
م�شتوى  على  والإعالم  الت�شال  يف 
الوظيف  م�شالح  تتجه  وان  وزارات 

املن�شب  هذا  ا�شتحداث  اإىل  العمومي 
الدولة  وهيئات  املوؤ�ش�شات  كافة  يف 
الت�شال  يف  تكوين  اإ�شرتاجتية  وتنطلق 
بالظرف  ترتبط  ل  املوؤ�ش�شاتي 

واملنا�شبات .

بطاقية للكفاءات الوطنية 
اأولوية

موؤ�ش�شاتي  كيان  وهي  للدولة  ميكن 
الإعالمية  الكفاءات  يف  ت�شتثمر  اأن 
نوعية  قدرات  متلك  والتي  املوجودة 
والت�شايل  الإعالمي  العمل  يف 
بانخراط  املهني  امل�شار  ومتار�ص 
وطنية  وبطاقية  العام  العمل  يف  هام 
ت�شمن  اأن  ميكن  الإعالمية  للكفاءات 
من خاللها الدولة التوازن املطلوب يف 
الأداء الإعالمي املوجود على م�شتوى 
وميكن  املهنية  واملمار�شات  الن�رش 
م�شار  يف  الكفاءات  هذه  تنخرط  اأن 
الوطنية  بال�شحافة  يرتقي  هام  وطني 
ويف  الدولة  موؤ�ش�شات  يف  بالت�شال  او 
الأفكار  هذه  وكل  عام  ب�شكل  املجتمع 
اآليات  لها  نرافع عنها  التي  والت�شورات 

ويف  الواقع  على  اإ�شقاطها  ميكن  عمل 
اعتماد  مبقرتح  تقدمت  وقد  امليدان 
الإعالمية  للكفاءات  وطنية  بطاقية 
الأداءات  من  العديد  اأن  لحظنا  حني 

بعد  توؤطر  مل  بالت�شال  ترتبط  التي 
اإليها  النتباه  يتم  بال�شكل املطلوب ول 
تفر�شه  ما  خطورة  رغم  جيد  ب�شكل 
ال�شاحة  م�شتوى  على  تبعات  من 
الت�شال  تقاليد  ويف  الإعالمية 
اأن  ال�رشوري  من  اأ�شحى  وقد 
املنوط  الدولة  موؤ�ش�شات  تعتمد 
والإعالم  الت�شال  ممار�شة  بها 
توؤطر  اأن  الأعباء  لدفرت  تبعا 
جيدا العمل الت�شايل والإعالمي 
والطاقات  بالكفاءات  وت�شتعني 

العمل  تواجه  التي ميكن 
قد  والذي  موؤطر  الغري 
يبحث  من  ورائه  يكون 
لالت�شال  ممنهج  متييع  عن 
والإعالم يف الف�شاء املوؤطر ويف 
فيها  تتعدد  التي  التوا�شل  منابر 

الجتاهات والآراء .

مديريات لالت�شال يف 
القطاعات اال�شرتاجتية

رغم اأن الهيكل التنظيمي املوجود 
بالإ�شارة  واأخ�شها  الوزارات  يف 

حتتوي على مديرات لالت�شال والإعالم 
و�شع  اأن عملية  اإىل  لالت�شال  اأو خاليا 
مديريات قائمة بذاتها يف هذه الوزارات 
اأ�شلوب  خارج  والإعالم  الت�شال  توؤطر 
اأولوية وهذا  التكليف الظريف للم�شوؤول 
لن الت�شال املوؤ�ش�شاتي خارج املفهوم 
ن�شاط مركزي له اإ�شقاطاته املمار�شاتية 

على امل�شتويات املحلية ويجب اأن متلك 
اأي وزارة يف الدولة مديريات لالت�شال 
متخ�ش�شون  ن�شاطها  يوؤطر  والإعالم 
قيا�ص  على  فائقة  قدرة  لها  وكفاءات 
منابر  خارج  ين�رش  وما  العام  الراأي 
الف�شاء  يحتوي  وما  الكال�شيكي  الن�رش 
تت�شل  ومعلومات  ن�شو�ص  من  الأزرق 
مبوؤ�ش�شات تتطلب الرد عليها ومتابعتها 
�شمن ا�شرتاجتيات عمل هي لعلم يطلب 
وهو "الت�شال "  وقد لحظت اأن العديد 
هياكل  يف  املوجودة  املديريات  من 

وموؤ�ش�شات اإ�شرتاجتية يف الدولة تكلف 
والفرق  والإعالم  بالت�شال  موظفيها 
بينها يف الأعباء والتكليفات وا�شح ويف 
املفهوم عميق و�شا�شع وقد عك�ص هذا 
موؤ�ش�شات  يف  لالت�شال  ال�شيق  الت�شور 
يف  املوؤ�ش�شاتي  الت�شال  حال  الدولة 

البالد الذي تغيب موؤ�رشاته واأداءاته .

املكلف باالإعالم وظيفة ت�شبق 
التكليف

ت�شور اآخر يخنق "الت�شال املوؤ�ش�شاتي 
يرتبط  الذي  ذاك  وهو  اجلزائر  يف   "
الإدارة  يف  موجودة  مازالت  بذهنيات 
مل�شوؤولني يعتقد الكثري منهم اأن احلديث 
اإىل النا�ص جزء من �شالحياته املقد�شة 
التي يجب اأن ل يتم الرتاجع عنها لكن 
الت�شال  فنون  اأن  هوؤلء  يدرك  ل 
ومهارات  يطلب  علم  للنا�ص  واحلديث 
م�شري  لدى  تكون  ققد  نوعية 
ناجح لكنها ل ميكن اأن ميلك 
فيها املقنع اإل اإذا مار�ص اأو 
ا�شتعان مب�شت�شارين وثقافة 
الإعالمي"  "امل�شت�شار 
الدولة  موؤ�ش�شات  يف  تغيب 
اأهمية  رغم  كثريا  وتتوارى 
ال�شت�شارة  ثقافة  وجود 
والإعالم  الت�شال  يف 
وزارات  موؤ�ش�شات  يف 
اإ�شرتاجتية  وقطاعات 
فعالة يف الدولة وانطالقا 
ينتبه  اأن  يجب  هذا  من 
باأن  واملحليون  املركزيون  امل�شوؤولون 
الت�شال والإعالم كيان قائم بذاته ول 
الإداري  العمل  بثقافة  اإحلاقه  ميكن 
واعتقاد اأن املكلف بالت�شال والإعالم 
الأخطاء  اكرب  من  اإداري  موظف 
لبناء  جهد  اأي  تعيق  وثقافة  املوجودة 

ات�شال موؤ�ش�شاتي يف البالد.

ال يبدو اأن مو�شوع االت�شال املوؤ�ش�شاتي يكت�شي االأهمية واالأولوية يف مقاربات العمل عرب املوؤ�ش�شات اأو �شمن الفواعل التي توؤ�ش�س الإيقاع خارج منابر 
االأداء الكال�شكية مل يحال املو�شوع باأبعاده االإ�شرتاجتية لدى املجتمع والدولة اإىل اآليات تنفيذ تعرب عنها اإرادة �شيا�شية تزن جيدا موقع االت�شال يف 
بناء وت�شكيل خطاب الدولة فيما هو عام ت�شتهدف به املجتمع وتوؤ�ش�س من خالله لروؤية ات�شالية اإ�شرتاجتية جتعل من اخلطاب االت�شايل املوؤ�ش�شاتي 
اأكرث ان�شجاما وتاأثريا يف اإيقاع احلياة املوؤ�ش�شاتية وب�شكل عملي ال وجود خلاليا ات�شال فعالة وموؤطر ن�شاطها دون اأن اأعمم يف ال�شياق وما منلكه من 

كفاءات متار�س العملية االت�شالية يف بعدها االأكرث تنظيما يبدو انه جهد م�شتت وقد يكون االت�شال يف مديرية وموؤ�ش�شة تكليفا ميار�س بروتني وعلى 
م�ش�س وهذا جزء هام من واقع امل�شار االت�شايل املوؤ�ش�شاتي املوجود ومل يتم معاجلته باالأداء املطلوب رغم اأن الفراغ الر�شمي يف التعاطي مع املعلومة 

واالأخبار عرب مواقع التوا�شل االجتماعي يف تزايد . 

مقاربات

الت�شال امل�ؤ�ش�شاتي ..حني تغيب امل�ؤ�شرات والأداءات

يف  املوجود  التنظيمي  الهيكل  اأن  "رغم 
الوزارات واأخ�شها باالإ�شارة حتتوي على 

مديرات لالت�شال واالإعالم اأو خاليا 
لالت�شال اإىل اأن عملية و�شع مديريات 
قائمة بذاتها يف هذه الوزارات توؤطر 

االت�شال واالإعالم خارج اأ�شلوب التكليف 
الظريف للم�شوؤول اأولوية"

اأن  كيان موؤ�ش�شاتي  للدولة وهي  "ميكن 
ت�شتثمر يف الكفاءات االإعالمية املوجودة 

والتي متلك قدرات نوعية يف العمل 
االإعالمي واالت�شايل ومتار�س امل�شار املهني 

بانخراط هام يف العمل العام وبطاقية 
وطنية للكفاءات االإعالمية ميكن اأن ت�شمن 

من خاللها الدولة التوازن املطلوب يف 
االأداء االإعالمي املوجود على م�شتوى الن�شر 

واملمار�شات املهنية"
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د. غازي ح�شني

ينطبق  ما  القد�س  ق�ضية  على  وينطبق 
حيث  من  واجلوالن  فل�ضطني  ق�ضية  على 
بالغزو  االأرا�ضي  اكت�ضاب  جواز  عدم 
الع�ضكري واالن�ضحاب ال�ضامل وحق العودة 
بالتغيريات  االعرتاف  وعدم   , والتعوي�س 
كر�ضها  التي  واجلغرافية  الدميوغرافية 

االحتالل .
يعرتف  وال  يقر  ال  الدويل  القانون  اإن 
با�ضتخدام القوة و القيام بعدوان ع�ضكري 
واال�ضتيالء على االأرا�ضي عن طريق الغزو 
وتهويدها  العربي  طابعها  ونزع  الع�ضكري 
بقوة االحتالل وبتاأييد الواليات املتحدة .
املتحدة  االأمم  وميثاق  الدويل  فالقانون 
كو�ضيلةللتو احلروب  ا�ضتخدام  يحرم 
لية  و لد تا عا ز ملنا ا ية ت�ضو و لهيمنة ا �ضعو
التهديد  املتحدة  االأمم  .ويحرمميثاق 
بالقوة او ا�ضتخدامها يف غري ال�ضالح العام 

.
جنيف  واتفاقيات  الدويل  القانون  وينظم 
االحتالل  �ضلطات  �ضالحيات   1949 لعام 
ال�ضيادة  وتعود  االحتالل  يزول  ان  اىل 
ويلزمها   , العربية  القد�س  على  العربية 
بعدم ا�ضتغالل حالة االحتالل غري الطبيعية 
فالطبيعة   . �ضلطاتها  ا�ضتخدام  ت�ضيء  او 
بعدم  املحتل  تلزم  لالحتالل  املوؤقتة 
اجلغرافية  املعامل  تغري  باإجراءات  القيام 
اأو   , املحتل  لالإقليم  الدميغرافية  او 
والتعليمية  والقانونية  االقت�ضادية  ال�ضوؤون 
القيام  مع  .وتتنافى  لالإقليم  واالجتماعية 
عليه  ال�ضيادة  ونقل  املحتل  االإقليم  ب�ضم 

لدولة االحتالل .
ال�ضيادة  ونقل  العربية  القد�س  �ضم  ان 
االإ�رسائيلي  االحتالل  دولة  اىل  العربية 
العام  الدويل  القانون  واأحكام  يتنافى 
احلروب  متنع  التي  الدولية  املواثيق  و 
املعتدي  وتلزم  عليها  وتعاقب  وحترمها 

االإ�رسائيلي بدفع التعوي�ضات عن اخل�ضائر 
التي اأحلقهاباالأر�س و املواطنني والرثوات 

خالل فرتة االحتالل .
املادة  يف  املتحدة  االمم  ميثاق  وينظم 
اىل  اللجوء  ال�ضاد�س  والف�ضل  الثانية 
الو�ضائل ال�ضلمية لف�س املنازعات الدولية 
. ف�ضم القد�س اإجراء بطل وما بني على 
باطل فهو باطل , كما اليجوز اإطالقا تربير 
دينية  وخرافات  ومزاعم  الأ�ضباب  ال�ضم 
تربير  اإطالقا  اليجوز   , وتلمودية  توراتية 
ال�ضم نتيجة حلرب حزيران العدوانية التي 
ملبادئ  خالفا  االإ�رسائيلي  العدو  اأ�ضعلها 
املتحدة  االمم  وميثاق  الدويل  القانون 
وانتهاك فا�ضح حلق تقرير امل�ضري ل�ضكان 

القد�س العرب .
املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اأدانت 

يف القرار 2253تاريخ 
 1 9 6 7 /7 /4
القد�س  �ضم 
واالإجراءاتالتي 
من �ضانها تغيري 

و�ضع القد�س .
ت  عترب ا و
جميع  اأن 

»اإ�رسائيل«  اتخذتها  التي  االإجراءات 
يف  مبا  املحتلة  االأرا�ضي  يف  لال�ضتيطان 

ذلك القد�س املحتلة الغيه وباطلة .
وطالبت »اإ�رسائيل« باالن�ضحاب الكامل من 
منذ  املحتلة  الفل�ضطينية  االأرا�ضي  كافة 
عام 1967 مبا فيها القد�س وبدون �رسوط 
باملمتلكات  امل�ضا�س  عدم  وجوب  مع 
االأمم  قرارات  بكافة  وااللتزام  واملرافق 
التاريخي  بالطابع  املتعلقة  املتحدة 

للمدينة .

القد�س وجمل�س الأمن الدويل

رقم  الدويل  االأمن  جمل�س  قرار  ين�س 
عدم  1967/11/22على  تاريخ   242
باحلرب  االأرا�ضي  على  اال�ضتيالء  جواز 
االأرا�ضي  من  االإ�رسائيلي  واالن�ضحاب 
�ضمنا  القرار  وي�ضمل   . املحتلة  العربية 
جمل�س  واتخذ   . العربية  القد�س  مدينة 
االأمن الدويل القرار 252 يف 1967/6/21 
االإجراءاتاالإدارية  جميع  اأن  اعترب  الذي 
قامت  التي  االأعمال  وجميع  الت�رسيعية  و 
م�ضادرة  ذلك  يف  مبا  »اإ�رسائيل«  بها 
�ضانهااأن  من  التي  االأرا�ضيواالأمالك 
للقد�س  القانوين  الو�ضع  تغيري  اإىل  توؤدي 
تغري  اأن  ميكن  وال  باطلة  اإجراءات  هي 

اأن  »اإ�رسائيل«  القرار  املدينة.ودعا  و�ضع 
تلغي هذه االإجراءات وان متتنع فورا عن 
القيام باأي عمل اآخر من �ضانه تغيري و�ضع 

القد�س .
واتخذ املجل�س القرار 267 يف 1969/7/3 
رقم  ال�ضابق  قراره  يف  جاء  ما  على  واأكد 
252.وعلى اثر اإحراق »اإ�رسائيل« للم�ضجد 
جمل�س  ,اتخذ   1969/8/21 يف  االأق�ضى 

القرار  رقم 271 يف 1969/9/15 االأمن 
احلزن  عن  فيه  عرب 
حلق  ملا 
مل�ضجد  ا
االأق�ضى 

االإن�ضانية  بالثقافة  حلقت  التي  واخل�ضارة 
. واأكد القرار على جميع قرارات اجلمعية 
العامة وجمل�س االأمن ال�ضابقة وعلى مبداأ 
عدم جواز اال�ضتيالء على االأرا�ضي بالغزو 
االمتناع  »اإ�رسائيل«  وطالب   . الع�ضكري 
عن خرق القرارات ال�ضابقة واإبطال جميع 
االإجراءات واالأعمال التي اتخذتها لتغيري 
ت�ضتند  وال  الغيه  واعتربها  القد�س  و�ضع 
اإىل �رسعية قانونية . ودعا »اإ�رسائيل« اإىل 
اإلغائها وعدم اتخاذ اأي خطوات اأخرى يف 

القد�س املحتلة .
يف  الدويل  االأمن  جمل�س  ووافق 
الذي   446 القرار  على   1979/3/22
اعترب اال�ضتيطان يف االأرا�ضي املحتلة 
قرار  وت�ضمن  ال�ضالم.  وجه  يف  عقبة 
جمل�س االأمن الدويل 452 يف 1979/7/2 
, الطلب من »اإ�رسائيل« وقف الن�ضاطات 
مبا  املحتلة  االأرا�ضي  يف  اال�ضتيطانية 

فيها القد�س .
واأعلن جمل�س االأمن يف القرارين 465 , 
التي  االإجراءات  بطالن   1980 لعام   467
القد�س  لتغيري طابع  »اإ�رسائيل«  اتخذتها 

.
اأكدت قرارات ال�رسعية الدولية على مبداأ 
االأرا�ضي  على  اال�ضتيالء  �رسعية  عدم 
االعرتاف  وعدم  امل�ضلحة  بالقوة 
و  العربية  للقد�س  »اإ�رسائيل«  باحتالل 
التاريخي  الطابع  تغيري  بعدم  املطالبة 
للمدينة  اجلغرايف  و  الدميوغرايف  و 
يف   476 القراران  و�ضدر   . املقد�ضة 
 1980/8/20 يف   478 و   1980/6/30
واأكدا بطالن وعدم �رسعية تغيري و�ضع 
القد�س العربية وعدم االعرتاف بقانون 

�ضم »اإ�رسائيل« للقد�س .
 672 رقم  االأمن  جمل�س  قرار  و�ضدر 
جمزرة  بعد  اأي   1990/10/12 يف 

وقعت  التي  ال�رسيف  االإبراهيمي  احلرم 
العنف  اأعمال  فيه  واأدان   1990/10/8 يف 
التي ارتكبتها القوات االإ�رسائيلية ودعاها 
بالتزاماتها  حرفيا  التقيد 
وم�ضوؤولياتها التي توجبها 
لعام  جنيف  اتفاقيات 

. 1949
اجلمعية  و�ضجبت 
اتخذته  قرار  يف  العامة 
قيام   1994/12/15 يف 
بع�س الدول بنقل بعثاتها 

اأن  واأكدت   . القد�س  اإىل  الدبلوما�ضية 
و�ضع  لتغيري  االإ�رسائيلية  االإجراءات 

القد�س باطلة وغري قانونية .
من  الرابع  يف  العامة  اجلمعية  واأقرت 
االإجراءات  كافة  ان   1995 االأول  كانون 
الت�رسيعية واالإدارية والت�رسفات ال�ضادرة 
عن »اإ�رسائيل« وقوات االحتالل واملوؤدية 
املدينة  ونظام  تغيري هوية  اأو  اإىل طم�س 
امل�ضماة  تلك  خا�ضة  وب�ضفة  املقد�ضة 
بالقانوناالأ�ضا�س للقد�س او اإعالن القد�س 
باطلة  اإجراءات  هي  الإ�رسائيل  عا�ضمة 

خالية من اأي قيمة .
حول  الدولية  ال�رسعية  قرارات  تت�ضمن 

القد�س ما يلي :
وجوب االن�ضحاب من االأرا�ضي التي احتلت 

عام 1967 مبا فيها القد�س ال�رسقية .
القد�س  يف  »اإ�رسائيل«  اإجراءات  اإدانة 
واإلغاء جميع االإجراءاتاالإدارية والقانونية 
التاريخي  الو�ضع  واأثرتعلى  متت  التي 
االأرا�ضي  م�ضادرة  ذلك  يف  مبا  للمدينة 

والعقارات وترحيل املواطنني .
لتغيري  اتخذت  التي  االإجراءات  كل  اإلغاء 
الو�ضع اجلغرايف والدميوغرايف والقانوين 

للقد�س .

يف  اليهودية  امل�ضتعمرات  جميع  تفكيك 
القد�س .

الفل�ضطينيني  العرب  للنازحني  ال�ضماح 
اىل  بالعودة   1967 عام  نزحوا  الذين 

القد�س .
بالرغم من قرارات جمل�س االأمن الدويل 
املتحدة   لالأمم  العامة  واجلمعية   ,
الراف�ضة الحتالل ا�رسائيل للقد�س اأعلنت 
»اإ�رسائيل« �ضمها  يف 1980/7/30 واعلنت 
 1948 عام  احتلتها  التي  الغربية  القد�س 
والقد�س ال�رسقية التي احتلتها عام 1967 

بعد  وذلك   , واالأبدية  املوحدة  عا�ضمتها 
اأناأكملت ال�ضيطرة على االأر�س وتهويدها 
و  االإ�ضالمي  العربي  الوجود  واإ�ضعاف 
�ضكانها  من  وتفريغها  فيها  امل�ضيحي 
اليهودي  اال�ضتيطان  وت�ضجيع  العرب 
تطهري  بعملية  قامت  وبالتايل   , فيها 
الدميوغرايف  الو�ضع  وح�ضمت  عرقي 
دور  اأي  ا�ضتبعاد  يف  وجنحت   . للمدينة 
 . املقد�ضة  املدينة  يف  املتحدة  لالأمم 
وا�ضتفردت بالقيادة وال�ضلطة الفل�ضطينية 
املقد�ضيني  على  الواقع  االمر  لفر�س 

الناجت عن ا�ضتخدام القوة .
اىل  امل�ضتندة  املتحدة  االمم  قرارات  ان 
الدويل  والقانون  الدولية  والعهود  امليثاق 
القد�س  بخ�ضو�س  الو�ضوح  وا�ضحة متام 
, وهي تعترب ان القد�س ال�رسقية جزء ال 
يف  املحتلة  العربية  االرا�ضي  من  يتجزاأ 
حرب حزيران العدوانية عام 1967. وتوؤكد 
عدم �رسعية االجراءات اال�رسائيلية التي 
والدميوغرايف  اجلغرايف  الو�ضع  غريت 
للمدينة العربية واعتربتها الغية وباطلة , 
اال�رسائيلية  القوانني  تطبيق  اعتربت  كما 
التفاقيات  انتهاكا  ميثل  القد�س  على 
جنيف لعام 1949 وطالبت باإلغائها وتفكيك 

امل�ضتعمرات اليهودية .
ان  االأمن  جمل�س  قرارات  جميع  واأكدت 
جواز  وعدم  حمتلة  ال�رسقية  القد�س 
�ضم  وبطالن  بالقوة,  اأرا�س  احتالل 
تغيريات  اإجراء  وعدم  الإ�رسائيل  القد�س 
االإجراءات  واعتبار  املدينة  معامل  على 
تعر�س  عدوانية  اأعمال  نفذتها  التي 

ال�ضالم للخطر .
اال�ضتيطاين  اال�ضتعمار  دهاقنة  ويعمل 
لتلطيف  ت�ضميات  ابتكار  على  اليهودي 
ا�ضتعمارهم الوح�ضي مثل: تبادل االأرا�ضي 
,تعديالت طفيفة على احلدود حفاظا على 
امن دولة اليهود , �ضم الكتل اال�ضتيطانية 
الكبرية , اىل اأن طلع علينا نتنياهو موؤخرا 
واأعلن ان ال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س 
ولي�ضت  واالأجداد  االآباء  ار�س  هي 
حمتلة . ان التاريخ �ضي�ضجل تخاذل 
العربية  الدول  قادة  و  ال�ضعودية 
العالقات  ويقيمون  يطبعون  الذين 
االإ�رسائيلي  العدو  مع  الدبلوما�ضية 
خمططاته  ت�ضويق  على  ويعملون 
قادته  وي�ضتقبلون   , مواقفه  وت�ضويغ 
على موائدهم .ووافقوا على التطبيع 
والتحالف مع العدو وعلى عقد موؤمتر 
البحرين اخلياين ومترير �ضفقة القرن 
كاخلائن  التاريخ  مزبلة  اىل  وم�ضريهم 
ال�ضادات و�ضاة ايران والطاغية املخلوع 
والكنز اال�ضرتاتيجي ال�رسائيل مبارك.

اثبت التاريخ الب�رسي اأن م�ضري اال�ضتعمار 
والنظم  اال�ضتيطاين  واال�ضتعمار 

واالأيديولوجيات العن�رسية اإىل الزوال.
من  والفا�ضية  اأملانيا,  من  النازية  زالت 
العن�رسي من رودي�ضيا  والنظام   , ايطاليا 
جنوب  من  االبارتايد  ونظام  والربتغال 

اإفريقيا .
وكيان  العن�رسي  النظام  م�ضري  و�ضيكون 
اال�ضتعمار اال�ضتيطاين اليهودي اىل الزوال 

.

فل�شطني

الو�سع القانوين ملدينة القد�س
ق�شية القد�س جزء ليتجزاأ من ق�شية فل�شطني ول تنف�شل عن عروبتها وم�شكلة الأرا�شي العربية املحتلة . ولكن للقد�س اأهمية خا�شة نظرالنها مدينة 
ال�شراء واملعراجو لوجود اأهمالأماكن الدينية املقد�شة العربية للم�شيحية والإ�شالم فيها . عاجلت الأمم املتحدة ق�شية القد�س ب�شكل م�شتقل عن ق�شية 

فل�شطني , وذلك حتقيقا لرغبة الفاتيكانوالدول الكاثوليكية التي طالبت بالتدويل ولالأطماع اليهودية يف املدينة العربية ولل�شعف العربي .

بالن�شحاب  »اإ�شرائيل«  "طالبت 
الكامل من كافة الأرا�شي 

الفل�شطينية املحتلة منذ عام 1967 
مبا فيها القد�س وبدون �شروط مع 

وجوب عدم امل�شا�س باملمتلكات 
واملرافق واللتزام بكافة قرارات 

الأمم املتحدة املتعلقة بالطابع 
التاريخي للمدينة"

جمل�س  قرارات  جميع  "اأكدت 
الأمن ان القد�س ال�شرقية حمتلة 

وعدم جواز احتالل اأرا�س 
بالقوة, وبطالن �شم القد�س 

لإ�شرائيل وعدم اإجراء تغيريات 
على معامل املدينة واعتبار 

الإجراءات التي نفذتها اأعمال 
عدوانية تعر�س ال�شالم للخطر"
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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تهنئة مبولودة
يو�سف    « ال�سيد  فرا�ش  ازديان  مبنا�سبة 
الطلعة �سميت على  بهية  » مبولودة  �ساّللو 
ال�رسور  و  الفرح  ببالغ   ،  « رتاج   « اهلل  بركة 
من  الغالية  اللحظات  هذه  يف  االبتهاج  و 
 « العزيز  و�سديقي   اأخي  اأهنئ   ، احلياة 
عبد الّنوّر » الذي كتب اهلل له هذا االأ�سبوع  
باأخت ، وعليه يتقدم  اإليه االأ�ستاذ خل�رس، 
بن يو�سف باأحر التهاين واأطيب االأماين  و 
كل ّ عائلة �ساّللو ، و ربي يجعلها من حفظة 
القراآن الكرمي ، راجيا من العلي القدير اأن 
ال�سحة  ويرزقها  بال�سفاء  للوالدة  ي�سارع 

ومتام العافية 
األف األف مليون مبارك يا يو�شف 

ترتبى يف عزك

ذكرى وترحم 
بتاريخ 27 ماي 2020 
تكون قد مّرت اأربعني 
يوما على رحيل اجلد 
له  املغفور  الغايل 
بن   « تعاىل  اهلل  باإذن 
القادر  عبد  حامد 
 18 يوم  تويف  »الذي 
تاركا    2020 اأفريل 
وراءه فراغا ً رهيبًا ال 

ميالأه �سوى االإميان بق�ساء اهلل وقدره .
وكافة  حكيم  حفيده  يطلب  االأليمة  الذكرى  وبهذه 
كل ّ  من   ، احلجل  عني  يف  حامد  بن  عائلة  اأفراد 
له  اأن يدعوا  الفقيد يف خ�ساله احلميدة  من عرف 
بالرحمة واملغفرة ، راجني من اهلل �سبحانه وتعاىل 
اأن يجعل قربه رو�سة من ريا�ش اجلّنة ، ويح�رسه مع 
احلني ، واأن ي�سكنه برحمته الوا�سعة  ال�سّديقني وال�سّ

جنة النعيم .
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون



ق.ف

حممد  هالل  واملبعد  املحرر  الأ�سري 
التا�سع  مواليد  من  جرادات  اأحمد 
بلدة  يف   1966 عام  الثاين  ت�رشين  من 
حاليا  وي�سكن  جنني،  غرب  اليامون 
و�سط  لالجئني  الن�سريات  خميم  يف 
حركة  ن�سطاء  من  وهو  غزة،  قطاع 
الحتالل  �سجون  يف  واأم�سى  فتح 
جهاد  اأبو  ملركز  روى  وقد  عاما،   27
كنت  �سغري  منذ   . الن�سالية  جتربته 
الإ�رشائيلي  الحتالل  قوات  اأُ�ساهد 
التي تعتدي على �سعبنا وتقتحم البيوت 
على  ناقمة  �سخ�سية  لدي  فت�سّكلت   ،
�رشت  وطننا.  يحتل  الذي  العدو  هذا 
املدر�سية،  املظاهرات  يف  اأ�سارك 
مظاهرة  يف  �ساركت   1982 العام  ويف 
لبنان،  على  الإ�رشائيلية  احلرب  �سد 
املظاهرة  على  الحتالل  جي�ش  هجم 
وكنت  الطلبة  من  جمموعة  واعتقل 
اإىل مراكز التحقيق  من بينهم ، نقلونا 
راأيت  اأيام،   10 مدة  اعتقالنا  وا�ستمر 
تهديد  حتت  طوابري  ي�سفونا  كيف 
خيم  اإىل  ويدفعونا  والإرهاب  البنادق 
ويف  باجلنازير.  املحاطة  العتقال 
الحتالل  قوات  قامت   1983 العام 
�رشب  خزانات  يف  �سامة  مواد  بو�سع 
للبنات  اليامون   مدر�سة  يف  املياه 
ت�سمم،  حالت  حدثت  لقد  بجنني،  
يف  اأدوية  بو�سع  اأي�ساً  الحتالل  وقام 
ومنع  الفتيات  تعقيم  بهدف  املياه 
امل�ستقبل،  يف  الإجناب  على  قدرتهن 
تلك  ويف   ، حا�سدة  مظاهرة  فخرجنا 
وا�ستمر  الثانية  للمرة  اعتقلت  الفرتة 
ويف  ون�سف،  عام  مدة  اعتقايل 
الحتالل  قوات  اأعادت   1985 العام 
الإ�رشائيلي اعتقايل جمدداً ملدة عام 
1987جاء  العام  ويف  اأي�ساً.  ون�سف 
العتقال الطويل حيث اعتقلتني قوات 
فدائية  عملية  تنفيذ  بتهمة  الحتالل 
، حيث حكموا  والنتماء حلركة فتح   ،
علّي بال�سجن مدة 99 عاماً،   ومكثت 

عاماً   24 من  يقارب  ما  ال�سجن  يف 
وفاء  �سفقة  يف  عني  الإفراج  مت  حتى 
واأُبعدت  بتاريخ 2011/10/18  الأحرار 
يف  طويلة  م�سرية  غزة.  قطاع  اإىل 
لأ�ساليب  خاللها  تعر�ست  ال�سجون  
كي�ش  ربطوا  وقاهرة،  قا�سية  تعذيب 
الأيام،  ع�رشات  راأ�سي  على  الأو�ساخ 
اليدين  كلب�سات  التنف�ش،  ا�ستطيع  ل 
و�سط  طويلة  اأياماً  ا�ستمرت  والرجلني 
الأر�ش يف  ُعزلت حتت  الدماء،  نزيف 
اأعلى  يف  ال�سبح   ، اخلنق   ، الزنازين 
عندي  و�سار  اإبرة   حقنوين  احلائط، 
اأعاين  �رشت  اخل�سيتني  يف  ت�سخم 
تراكمت  البويل،   اجلهاز  يف  الأمل  من 
عمليات  عملت  الكلى،  يف  احل�سوات 
لتفتيت احل�سى، عملت عملية جراحية 
لإزالة املرارة، تعر�ست لالإهمال الطبي 
يف ال�سجون،  لزلت اأُعاين من األم يف 
واليدين،  والظهر  الفقري  العمود 
وارجتاج  راأ�سي  يف  ل�سدمات  تعر�ست 
ال�سعقات  لتعذيب  تعر�ست  املخ،  يف 
النفرادي  للعزل  تعر�ست  الكهربائية، 
الأيام  اأ�سواأ  من  كانت   ، اأ�سهر   3 ملدة 
حيث مت عزيل يف مكان ل اعرف فيه 
الأوقات كنت دائم النتظار لأي �سوت 

يقرتب ويخفف من وحدتي.

)التعذيب النف�سي(

تعر�ست للتعذيب النف�سي ، فالحتالل 
اأ�ساليب  كل  ا�ستخدام  عن  يتوانى  ل 
اإنه  اأقول  وهنا   ، النف�سية  ال�سدمات  
ما  لالأ�سري  ال�سجان  يحدد  اأن  مبجرد 
اأي  ويف  يلب�ش   وما  ي�رشب  وما  ياأكل 
اأي  اأو  اأي ق�سم  اأو  اأي غرفة  اأو  زنزانة 
منع  نف�سي.  تعذيب  فهذا  يكون  �سجن 
الطعام  تقدمي  الطعام،  منع  الزيارت، 
حرمان   ، الطبي  الإهمال  ال�سيء، 
والكتب  والقراءة  الر�سائل  من  الأ�سري 
هو تعذيب نف�سي، لقد لم�ست التاأثري 
التعذيب  مراحل  نتيجة  النف�سي، 
اأن  لم�ست   ، بها  مررت  التي  والعزل 
لدّي،  احل�سي  اجلانب  قتل  ال�سجن 

اأخبار  اأ�سمع  اأو  اأحداث   متر  اأحيانا 
اأن  ن�سمع  واأهلنا،  عائالتنا  عن  حتى 
اأخي اأو قريبي تزوج فال اأ�سعر ب�سيء، 
اأ�سعر ب�سيء، كنت  العيد فال  ياأتي يوم 
مع باقي الأ�رشى نحاول قدر الإمكان 
التغلب على هذه ال�سعوبات من خالل 

ال�سمود وال�سرب.

)جتربتي التعلمية(

وخالل  التعليمية،  جتربتي  وبخ�سو�ش 
عندي  اأن  وجدت  ال�سجن  يف  وجودي 
وقت فراغ لبد اأن ا�ستثمره يف العلم ، 
الو�سائل  لبع�ش  ومتابعتي  ومن خالل  
اأن  وجدت   ، الإ�رشائيلية  الإعالمية 
العلم،   ب�سبب  تتطور  الحتالل  دولة 
بت�سخري  املهم  القرار  اتخذت  لهذا 
والعلم  املعرفة  لتح�سيل  وقتي  كل 
للتعمق  العربية  اللغة  تعلمت  والثقافة. 
يف قراءة ال�سحف العربية ومعرفة كيف 
اأجد  ما  كل  اأقراأ  �رشت  كما  يفكرون، 
اإىل  اإ�سافة  وثقافية،  فكرية  كتب  من 
مثل  تدخل  التي  واملجالت  ال�سحف 
هناك  كان  املحلية.  القد�ش  �سحيفة 
بانتقاء  يقوم  للتعليم  اإ�رشائيلي  �سابط 
لل�سجن،  تدخل  التي  والكتب  ال�سحف 
وهذا يُعد من النتهاكات الرقابية التي 
متار�سها �سلطات الحتالل يف ال�سجون 
فهم يحرمون الأ�سري من تلقي الثقافة 
التعليم  �سابط  اأن  اذكر  يريدها.  التي 
واملجالت  ال�سحف  نوعية  يف  يتدخل 
يح�رش  اأحياناً  تدخل،  التي  والكتب 
كتباً ل فائدة منها فقط هدفها اإ�سغال 
من  املزيد  لهم  ت�سبب  بل  الأ�رشى 
كنت  عموماً  لكن  النف�سية،  ال�سدمات 
املفيدة.  الكتب  انتقاء  على  احر�ش 
ح�سلت على الثانوية العامة فرع علمي 
ح�سلت  ثم   1989 عام  جنيد  �سجن  يف 
التاريخ  يف  البكالوريو�ش   درجة  على 
والعلوم ال�سيا�سية من اجلامعة العربية. 
اللغات حتى اعتمد على  لتعلّم  اجتهت 
نف�سي يف فهم ما يُقال ويكتب، عرفت 
ي�ستمر  اأن  الأ�سري  على  يجوز  ل  اأنه 

مقال  ترجمة  ما هو  زمالئه  �سوؤال  يف 
كذا اأو ما معنى كلمة كذا ، يجب على 
الأ�سري اأن يعتمد على نف�سه  وهذا ما 
عملته فعلياً ف�رشت اأتعلم حتى اعتمد 
اللغة  تعلمت  ذاتي.  وابني  نف�سي  على 
العربية يف �سهرين، ا�ستفدت يف التعلم 
ال�سجن  اإدارة  مع  التحدث  خالل  من 
اأتقنت  وبعدما   ، الأخبار  متابعة  و 
العربية، �رشعت يف تعلّم لغات جديدة، 
والإ�سبانية،  والفرن�سية،  كالإجنليزية، 
الإيطالية،  و  والرو�سية،  والأملانية، 
والفار�سية،  والالتينية،  والرتكية، 
بع�ش  ك�سب  اإىل  بالإ�سافة  والإثيوبية، 
املعلومات عن اللغة اليونانية القدمية، 
وال�رشيانية،  والرببرية،  والرومانية، 
يف  تعلمت  قد  اأكون  وبذلك  والآرامية 
ال�سجن 16 لغة . كنت اأتعلمها من خالل 
كتب تعليم اللغات والتي تتوفر يف ال�سجن، 
الكتب من  اأ�سعى لطلب بع�ش  كما كنت 
�ساقة  مهمة  الكتب  توفري  اإن   ، اخلارج 
الطعام  عن  مرة  من  اأكرث  اأ�رشبت  لقد 
كتب  اإح�سار  وهو  رئي�ش  هدف  حتت 
حتى  اللغات  تعلم  كتب  خا�سة  لل�سجن 
اأكمل م�سواري يف هذا الأمر، كنت ارغب 
والقراءة  اإتقانها  بهدف  اللغات  تعلم  يف 
ثماين  قرابة  اق�سي  كنت  والتثقيف. 
�ساعات يومياً يف قراءة الكتب، وحتديداً 
بال�سوؤون  واملهتمة  التاريخية  الكتب 
بجانب  الدولية،  والعالقات  ال�سيا�سية 
الطالع على الإ�سدارات اخلا�سة بعلم 
والطب  والقت�ساد  والإعالم  النف�ش 
القراآن  اأجزاء من   7 والفل�سفة. حفظت 
النبوية  الأحاديث  قراأت  كما  الكرمي، 
ب�سورة  القراآن  اقراأ  �رشت   ، ال�رشيفة 
امل�ساهد  واأتخيل  اأقراأ  كنت   ، خمتلفة 
الت�سويرية يف الآيات القراآنية واكت�ساب 
القراءة  خالل  من  والتفا�سري.  املعاين 
اكت�سبت ملكة  الطويل  الذاتي  والتثقيف 
املذكرات  من  العديد  فاألّفت  الكتابة 
والعتقال،  ال�سجن  حول  واخلواطر 
على  بعنوان"احلرب  خا�ساً  كتاباً  األفت 
غزة 2008" فيه معلومات وم�ساهد حول 

والعربية  املحلية  واملواقف  احلرب 
والدولية، ترجمت عدة كتب  من اللغات 
 ، العربية  اإىل  وال�سبانية  الفرن�سية 
خواطر  كتبت  اأطفال،  ق�س�ش  ترجمت 
العمودي  اأو  احلر  ال�سعر  وفق  واأ�سعار  
والفكاك  واحلرية  للوطن  احلنني  حول 
الطريفة  املواقف  ومن  ال�سجن.  من 
اأتذكر يف �سجن �سطة كان اأحد الأ�رشى 
مع  لنب  معمول  وهو  "الكتج"   يُخبيء 
فاإثر  كنافة،  به  ي�سنع  اأن  اأجل  من  جنب 
بها:"  قلت  هزلية  ق�سيدة   نظمت  ذلك 
ُحرمنا من اأكل الُكتج رغم كرث الزاد يف 
وهو  احلالة  لزيد هذه  و�سكوت  الدرج.. 
�سيد العرج.." بعد التحرر ح�سلت على 
وهو  جديد  جمال  يف  اأي�سا  بكالوري�ش 
فل�سطني  جامعة  من  وترجمة  اإعالم 
�رشق  درا�سات  ماج�ستري  ثم  بغزة،  
اأو�سطية من جامعة الأزهر، ثم دكتوراه 
لقد  ال�سودان،  من  ال�سيا�سية  العلوم  يف 
والإ�رشار،  التحدي  ال�سجن  علّمني 
طموحي  وبناء  ذاتي   بناء  على  دفعني 

العلمي والثقايف.

)الرتبية وال�سجن(
فهي  ال�سجن  داخل  الرتبية  وبخ�سو�ش 
مرتبطة مبراحل تاريخ احلركة الأ�سرية، 
 1948 حتى   1917 العام  بني  فاملرحلة 
كان فيها م�ساهد �سعبة من حيث اإعدام  
وحممد  حجازي   وفوؤاد  الزير  عطا 
مثل  ل�سجون  بناء  هناك  كان  جمجوم، 
عكا و�رشفند  ونور �سم�ش، بداأ ال�سهاينة 
يعملون وفق مبداأ تعدد ال�سجون حتى ل 
يكون هناك اأ�رشى يف مكان واحد ميكن 
اأن حتدث وحدة بينهم،  �سار هناك بناء 
اأق�سام وغرف لالأ�رشى  كل ذلك ب�سكل 
حتى  التفتيت  نظرية  �سمن  مدرو�ش 
يف   ، حميطة  يف  قوياً  الأ�سري  يكون  ل 
كل  قا�سية   كانت  الرتبية  املرحلة  هذه 
واقع  ويت�رشب  معني  �سيء  يتلقى  اأ�سري 
موؤمل لكن يحاول التكيف قدر الإمكان. 
من  مرحلة  فهي  الثانية  املرحلة  اأما 
العام1948 حتى العام 1967 وبها ن�ساط 

وحتديداً  الفرتة  تلك  يف  م�سلح  فدائي 
لنوع  كانعكا�ش  التمرد  ظهر   1958 عام 
فحدث  لل�سمود   وانعكا�ش  الرتبية 
هروب �سجن �سطة ال�سهري، اأما املرحلة 
بعد 1967 حتى الآن فهي مرحلة  الرتبية 
الأ�سري  واثبات  امل�ستمرة  واملواجهة 
نف�سه رغم كل حماولت التعذيب والقهر 
والذل رغم حماولت ال�سهاينة ممار�سة 
يف  واجل�سدية  النف�سية  الطرق  �ستى 
لقد  الأ�رشى.  على  قب�ستهم  اإحكام 
الثمانيات  خا�سة  املرحلة  هذه  ع�ست 
والت�سعينات وتربيت يف ال�سجن مباديء 
والقيم  والإيثار  الوطن  وحب  النتماء 
تطور  اأن  القول  ميكن  اإذن  احلميدة، 
تطور  على  بناء  ياأتي  الرتبوي  الفكر 
نتحدث  كنا  واإذا  العتقايل.  الواقع 
الرتبية  اأن  القول  الرتبية فالبد من  عن 
التي يح�سل عليها  نوعان ايجابية وهي 
تاأثري  من  اأو  نف�سه  تلقاء  من  الأ�سري 
الأن�سطة  اأو  تنظيمه  اأو  ال�سجن  ظروف 
تُربي  التي  وهي  ال�سجون  تُنفذ يف  التي 
والتعاون  املودة  وتزرع  الوطن  حب 
الرتبية  من  اآخر  نوع  وهناك  والتكاتف. 
اأ�سباب  عدة  ولها  ال�سلبية  الرتبية  وهي 
منها الحتالل الذي  يُعذب ويقهر ويزرع 
الأفكار الغريبة  وميرر الكتب واملجالت  
التي حتتوي على ثقافة م�سوهة. وهناك 
يتحدث  مل  ال�سلبية  للرتبية  اآخر  �سبب 
اأو  والف�سائل  التنظيمات  وهو  اأحد  به 
بع�ش  فهناك   ، نف�سه  الأ�رشى  جمتمع 
اآثاراً  الأ�سري  يف  ترتك  الت�رشفات 
بع�ش  كاأن تفر�ش  �سلبية،  وتربية  �سلبية 
الف�سائل على الأ�سري اأ�سياء لكي يعتنقها 
تقوم  ملاذا  فمثاًل  عنها،  غنى  يف  وهو 
بفر�ش  ال�سجون  يف  الف�سائل  بع�ش 
الأ�رشى  ودفع  معينة  ثورية  م�سلكيات 
لقراءة وتعلم معتقدات معينة؟ ملاذا يتم 
هناك يف بع�ش احلالت اإرهاب فكري، 
�سحيح الأ�سري ي�ستفيد من اأي �سيء يف 
ال�سجن لكن هناك اأمور تكون زائدة عن 

اللزوم.
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يوا�سل مركز اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة الأ�سرية يف جامعة القد�س ن�سر جتارب ، حيث ين�سر بحلقة هذا الأ�سبوع 
جتربة الأ�سري املحرر واملبعد اإىل قطاع غزة هالل جرادات من جنني .

�سفحات من ن�سال احلركة الأ�سرية 

الأ�سري املحرر هالل جرادات 
يروي جتربته

منذ زمن طويل مل ت�سهد فل�سطني 
اإحداثيات وتطورات �سعبة كادت 
اأن توقع وتنهي ال�سعب الفل�سطيني 
الظروف  هذه  ب�سبب  اأر�سه  على 
جميع  منها  يعاين  التى  ال�سعبة 
عامة  الفل�سطيني  �سعبنا  ابناء 
لذلك  خا�سة.  وذويهم  والأ�رشى  

ا�ستدت النخوة الفل�سطينية اآخذة 
يف عني العتبار ما تو�سل اإليه هذا 
ال�سعب املثابر الذي اأن يواجه كل 
ال�سنني  التي واجهته يف  الظروف 
القوة  ال�سابقة والذي �سنعت منه 
�سعبه  جانب  يف  ليقف  والب�سالة 
العواقب  كل  لتزيل  كرامة  وقفة 

كان  بركان  ثوران  اإىل  اأدت  الذي 
املجهولة  ال�سفحات  طيات  يف 
هذا  ح�سبان  يف  تكن  مل  الذي 
ال�سعب الذي قدم الغايل والنفي�ش 
القابعني  الأبطال  هوؤلء  اأجل  من 
والتي  احلديدية  الق�سبان   خلف 
واأمام  اأمامه  عاجزة  وقفت 

جربوت الحتالل الذى  ل يرحم 
او  طفل  ول  �سغري  ول  كبري  ل 
وجريح  مري�ش  او  و�ساب  امراأة 
. من هنا نقف وقفة عز وكرامة 
التي ل  ال�سلبة  اأجل ال�سخور  من 
تلني اأمام اإدارة �سجون الحتالل. 
من  قيمة  مبادرة  انطلقت  لذلك 

ليعربوا عن حبهم  الأ�رشى  اأهايل 
ال�سف  ليتالحم  و�سعبهم  لوطنهم 
وي�سعروا  املنا�سل  الفل�سطيني 
اأب�سط   بالوحدة الوطنية ويقدموا 
العمل  خالل  من  الواجبات 
العيد  كعك  �سناعة  يف  التطوعي 
امل�ستورة  العائالت  على  وتوزيعه 

 . عنهم  اأبنائهم  وبعد  الأمل  رغم 
ل�سعبنا  ووفاء  حب  مل�سة  وهذه 
العظيم . واإنها لثورة حتى حترير 
�سجون  من  والأ�سريات  الأ�رشى 

الحتالل 
عنهم/اإنعام عبد اهلل اأبو قين�ش

ن�سطاء لأجل الأ�سرى- فل�سطني

اأهايل الأ�سرى الأبطال ي�سنعون الكعك ويوزعونه 



بقلم الأ�سري املحرر: 
رامي عزارة

م�سئول الإعالم مبفو�سية 
ال�سهداء والأ�سرى 

واجلرحى بحركة فتح

�أخرها  كان  خارجه  �أخرى  وتارة 
�لقدمية  �جلديدة  �ملحاولة 
�لبنوك  وتهديد  ن�ضالهم  بتجرمي 
و�لتي  ذويهم  رو�تب  تلقي  ملنع 
�ل�ضلطة  قبل  من  لهم  ت�رصف 
�لوطنية حيث يحاولو� �أن يعتا�ضو� 
رب  غياب  ظل  يف  خاللها  من 
فالأ�رصى  ذلك  ورغم  �لأ�رصة، 
ماز�لو�  �لعيد  هذ�  يف  وذويهم 
�ضفقة  كبري  ب�ضغف  يرتقبون 
عنها  �حلديث  كرث  جديدة  تبادل 
علينا  يهل  �لأخرية.  �لأونة  يف 
�أيام  �ضوى  متر  ومل  �لفطر  عيد 
�لنكبة  ذكرى  لإحيائنا  قليلة 
�ضعبنا  و�ل�ضبعون..وحال  �لثانية 
�لفل�ضطيني وق�ضيته ل ي�رص عدو� 
وتد�عياته  فالإنق�ضام  �ضديق،  �أو 
�ضدر  على  وبقوة  جاثما  ماز�ل 
من  ويزيد  �أنفا�ضه  يكتم  �ضعبنا 
ن�ضت�ضعر  �أن  دون  و�ألمه  معاناته 

�ل�ضم  و�ضيا�ضة  لإنهاوؤه،  �أفقا 
�ملقامة  و�مل�ضتوطنات  لالأغو�ر 
يلوح  �لفل�ضطينية  �لأر�ض  على 
�أمريكي  �لأفق، وبغطاء ودعم  يف 
�ملقد�ضات  وتهويد  و��ضح، 
وبوترية  �أي�ضا  م�ضتمر  و�لقد�ض 
�لعيد  �إلينا  يعود  باأي حال  كبرية. 
�أماين  �أ�ضمى  و�أ�ضبح  �لعام  هذ� 
�لفل�ضطيني  �ضبابنا  من  �لكثري 
غزة  قطاع  يف  هنا  وحتديد� 
ما  بعك�ض  �لوطن  من  �لهجرة 
كانو� يحلمو� به �ضابقا من عي�ضة 

كرمية �أمنة، وباملقابل فمهجرينا 
ومغاربها  �لأر�ض  م�ضارق  يف 
�ضيف  حيث  حال  باأف�ضل  لي�ضو� 
وتهجريهم  �أعمالهم  �لإق�ضاء من 
بات يقرتب كثري� من رقابهم دون 
�أن يعلمو� �إىل �أين �ضتكون وجهتهم 
تلك  دولة  و�أي  بالهجرة،  �لقادمة 
باإ�ضتقبالهم.  �ضرت�ضى  �لتي 
تكد  ومل  �لفطر  عيد  علينا  يطل 
�لقالقل  من  عربية  دولة  تخلو 
�لأهلية  و�حلروب  و�لإنق�ضامات 
حيث  �خلارجية،  و�لتدخالت 

ع�رص�ت  �لبوؤر  هذه  يف  زهقت 
�ضوريا  يف  �لأرو�ح  من  �لألف 
ولبنان... وم�رص  وليبيا  و�ليمن 
�أو  ديني  ر�دع  �أو  و�زع  �أي  دون 
�إن�ضاين، وماز�لت �لدماء تنزف... 
�لعام  هذ�  �لفطر  عيد  �أتي 
و�أمتنا  و�ضعبنا  لي�ض على  خمتلفا 
باأ�رصه  �لعامل  وعلى  بل  وح�ضب 
و�لباحثني  �خلرب�ء  ماز�ل  حيث 
يو�ضلون  و�ضوب  حدب  كل  من 
لقاحاً  عن  باحثني  بالنهار  �لليل 
�إجتاح  و�لذي  كورونا،  لفايرو�ض 
�لكرة �لأر�ضية و�ألقى بظالله على 
�لأرو�ح  حا�ضد�  فيها،  بقعة  كل 
من  �ملاليني  ع�رص�ت  وحاجر� 
ومغلق  منازلهم،  د�خل  �لأ�رص 
�ملد�ر�ض و�جلامعات و�مل�ضاجد 
و�ضال  و�مل�ضانع  و�لكنائ�ض 
و�ملطار�ت،  �ملو��ضالت  حركة 
بكافة  �لعاملي  و�لإقت�ضاد 
مبا  نريدك  عيد..ل  مكوناته. 
م�ضى..ولكننا نريدك لأمر� فيك 
جتديد. عيد نريدك �أن تطل على 
�لعربية  و�أمتنا  و�ضعبنا  �أ�رص�نا 
وعلى كل �لعامل يف �ملرة �لقادمة 

باأف�ضل حال..وباأمن..و�ضالم.
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عيد جديد..واأمل مازال يزيد
لي�س من باب الت�ساوؤم..اأو فقدان الأمل..ولكنها ر�سمًا للواقع الفل�سطيني والعربي والعاملي الذي نعتا�س، وحماولة 

جديدة لدق جدار اخلزان، واإ�س�سعارا للخطر الذي يداهم بل ويتعاظم جتاه كافة مكونات ق�سايانا الوطنية 
والقومية بفعل �سيا�سات الإحتالل ومن ي�سانده. فاإذا بداأنا بالأ�سرى فالعيد يطل عليهم هذا العام وقد اإ�ستدت 

الهجمة و�سيا�سات ال�سجان الإ�سرائيلي جتاههم، تارة ب�سلوكيات وممار�سات داخل الأ�سر.

بقلم :الأ�ستاذ يا�سر مزهر 
ع�سو جلنة ال�سرى للقوى 

الوطنية والإ�سالمية

�لدولية  جنيف  �تفاقية  حددت 
�لتي  �لفرتة    1949 لعام  �لر�بعة 
�ملحتجزة  للجهة  فيها  يحق 
�نفر�ديا  عزله  يتم  �أن  لالأ�ضري 
دولة  لكن   . فقط  �أ�ضابيع  ملدة 
لعدة  �أ�رص�نا  عزلت  �لحتالل 
ملده  �لبع�ض  وعزلت  �ضنو�ت 
متتالية  �ضنو�ت  ع�رص  عن  تزيد 
�لعدو  �أن  يدل  فانه  دل هذ�  و�ن 
عليه  ن�ضت  ما  خالف  �ل�ضهيوين 
و�لر�بعة  �لثالثة  جنيف  �تفاقية 
�لفل�ضطينيني.  بالأ�رصى  �خلا�ضة 
�ل�رصى   معاناة  مظاهر  �أهم 

�ملعزولني:-
�لأ�ضري  و�ضع  يتم  �ول. 
�ملدنيني  �أق�ضام  يف  �لفل�ضطيني 
�أ�ضكال  لكل  ويتعر�ض  �جلنائيني 
�لإ�ضاءه و�ل�ضتائم �ضباحا وم�ضاء� 

و�لتهجم .
ثانيا. يتعر�ض �لأ�ضري يف زنازين 

�لعزل للعدد كل فرته ق�ضرية.
�لأ�ضري  عزل  متديد  يتم   . ثالثا 

مبحكمه �ضوريه.
بها  يعزل  �لتي  �لزنازين  ر�بعا. 
و�ضع  ويتم  �لتهوية  رديئة  �لأ�ضري 

جنائيني مع �ل�رصى 
لالأ�ضري  �لفورة  مدة   . خام�ضا 
فقط  �ضاعة  ملدة  �ملعزول 
مع  و�لقدمني  �ليدين  من  ومقيد 
�لعلم �ن م�ضاحة �لفوره لتتجاوز 
تكون  وغالبا  خم�ضه مرت يف مرت 

قذرة.
�ضاد�ضا . �لعزل �لنفر�دي يرتك 

�أثار نف�ضيه كبريه على �لأ�ضري.
�لأ�ضري  على  متار�ض   . �ضابعا 
لأتفه  �لعقوبات  ��ضد  �ملعزول 

�لأ�ضباب.
ثامنا . �إذ� مر�ض �لأ�ضري �ملعزول 
�ملحدد  لليوم  �لنتظار  فعليه 

للعيادة.
�لتي  �لعزل  زنازين   . تا�ضعا 
�لتهوية  �ضيئة  �لأ�ضري  فيها  يعزل 
بالفئر�ن  ومليئة  و�لنظافة 

و�ل�رص��ضري و�لبعو�ض
ول  جماعه  ل�ضالة   . عا�رص� 

�ضالة جمعه ول عيد .
�حلادي ع�رص. تفتي�ض ليل ونهار 
�ي  دون  من  �لإغر��ض  وتك�ضري 

�ضبب  يذكر.
�ملعزولني  �ل�رصى  وجميع 
�أهاليهم  زيارة  من  حمرومني 
ب�ضيط  جزء  وهذ�  طويلة  ملدة 

ملا يتعر�ض له �أ�رص�نا �لإبطال.
�حلرية لكل �أ�رص�نا �لإبطال. 

بقلم:اأحمد نزيه

�ل�ضبع"  "بئر  حمكمة  عقدت 
�لإ�رص�ئيلية �ضباح يوم �خلمي�ض 
�ملا�ضى �ملو�فق 21 مايو جل�ضة 
�لفل�ضطيني  للمعتقل  حماكمة 
يف  يقبع  �لذي  �حللبي،  حممد 
�ضجون �لحتالل منذ نحو �أربع 
�لنا�رص  عبد  وقال  �ضنو�ت. 
فرو�نة، مدير وحدة �لدر��ضات 
�لأ�رصى  �ضوؤون  بهيئة  و�لتوثيق 
�إن  �لفل�ضطينية،  و�ملحررين 
حماكمة �ملعتقل حممد �حللبي 
تعترب  4�ضنو�ت  منذ  �ملعتقل 
�لأكرث عدًد� يف تاريخ حماكمات 
بد�يات  منذ  �لفل�ضطينيني، 
م�ضرًي�  �ل�رص�ئيلي،  �لحتالل 
 138 �إىل  �ليوم  و�ضلت  �أنها  �إىل 
مرة وما ز�لت ف�ضولها �ملوؤملة 
موجهة  تهمة  �أية  بال  م�ضتمرة 

لالأ�ضري �لفل�ضطيني.
�أخبار  لـ"بو�بة  فرو�نة  و�أ�ضار 
�ليوم" �إىل �أن مل يطر�أ �أي جديٍد 
�ليوم،  �ملحاكمة  جل�ضة  يف 
�لبت  دون  تاأجيلها  تقرر  و�أنه 
�عرت�ف  وجود  لعدم  بالق�ضية 

فرو�نة،  وذكر  �إد�نة.  �أو  �أدلة  �أو 
�ضهدت  �ملحاكمة  جل�ضة  �أن 
حمامي  على  كثرية  م�ضايقات 
مبهامه.  قيامه  �أثناء  �لأ�ضري 
وحتدث فرو�نة عن �أن �ضلطات 
�ل�ضغط  �إىل  ت�ضعة  �لحتالل 
باأي  و�إد�نته  "�حللبي"  على 
حماولة  يف  �لأ�ضكال  من  �ضكل 
بائ�ضة لإد�نة �ملوؤ�ض�ضة �خلريية 
�لتي كان يديرها يف قطاع غزة، 
�ضياق  يف  تاأتي  "�أنها  م�ضيًفا 
لت�ضويه  �حلثيثة  حماولتها 
�لدولية  �ملوؤ�ض�ضات  عمل 
�لإن�ضانية �لعاملة يف قطاع غزة 
لالأ�رص  ودعمها  ن�ضاطها  ووقف 
�ملهم�ضة  و�لفئات  �لفقرية 
�لقطاع".ومع  يف  و�ملحتاجة 
رقم  �ملحاكمة  جلل�ضة  و�ضولها 
�ملحاكمة  هذه  تُعترب   ،138
�لأطول يف �ضجل تاريخ �حلركة 
فل�ضطني  يف  �لأ�ضرية  �لوطنية 
�لتي  �ملر�ت  عدد  حيث  من 
حماكمة  جل�ضات  فيها  ُعقدت 
معتقل فل�ضطيني، ولرمبا تكون 
�لعامل  م�ضتوى  على  كذلك  هي 

باأ�رصه.

) عيد ... والعزل االنفرادى(

حماكم الحتالل

رقم قيا�سي لعدد جل�سات حماكمة 
اأ�سري فل�سطيني 

51 اأ�سري من اأ�سل 5000 اأ�سري اأم�سوا اأكرث من 20 عام
- بقلم: يا�سر مزهر، ع�سو 

جلنة الأ�سرى للقوى 
الوطنية والإ�سالمية.

ر�ئد  �لقائد  �لأ�ضري   -*
�ل�ضعدي* هو من جنني �لق�ضام 
�ضمال �ل�ضفة �لغربية وهو عميد 
�أ�رصى حركة �جلهاد �لإ�ضالمي 
جنني  حمافظة  �أ�رصى  وعميد 

ويعترب من �أيقونات �لأ�رصى.
و�أيقونات �لأ�رصى هم 14 �أ�ضري 
د�خل  عام   30 من  �أكرث  �أم�ضو� 
ب�ضكل  �ل�ضهيونية  �ل�ضجون 

متو��ضل وما ز�لو� يف �لأ�رص.
�أطلقته  �أ�ضم  �لأ�رصى  �أيقونات 
�لقد�ض  مهجة  موؤ�ض�ضة 
و�جلرحى  و�لأ�رصى  لل�ضهد�ء 
�أم�ضى  �لذين  �لأ�رصى  على 
على �عتقالهم �أكرث من 30 عاماً 
فاكرث د�خل �ل�ضجون �ل�ضهيونية 

ب�ضكل متو��ضل وما ز�لو�.
ولد �لأ�ضري �لقائد ر�ئد �ل�ضعدي 

بتاريخ 1966/02/20م در�ض يف 
�لثانوية  و�نهى  جنني  مد�ر�ض 
�لعربية  �ملدر�ضة  يف  �لعامة 
�إنت�ضب  �خلا�ضة يف جنني، وقد 
جلامعة �خلليل �إل �أن �لعتقال 
يلتحق  ومل  �حالمه  بدد  �لأول 

يف �جلامعة.
�ل�ضعدي  ر�ئد  �لقائد  �عتقل 
بتاريخ  �لأول  �لعتقال 
علم  رفع  بتهمة  1983/07/11م 
جنني  مد�ر�ض  فوق  فل�ضطني 
�ضهور   6 عليه  وحكم  �لق�ضام 
وكان عمره ل يتجاوز 17 عاماً.

طورد ر�ئد يف �لنتفا�ضة �لأوىل 
عائلته  �أفر�د  جميع  و�عتقل 
لل�ضغط عليه لكي ي�ضلم نف�ضه، 
 6 ملدة  وو�لدته  و�لده  �عتقل 
نف�ضه،  ي�ضلم  �أن  ورف�ض  �ضهور 
�أ�رصته  �أفر�د  جميع  و�عتقل 

لفرت�ت متفاوتة.
�أما �لعتقال �لثاين فكان ب�ضبب 
و�لعفولة  حيفا  يف  عملياته 

وقد  باملوؤبدين  عليه  وحكم 
ملدة  قا�ض  حتقيق  �إىل  تعر�ض 
�ل�ضعدي  ر�ئد  ويعد  يوم،   100
�أحد رموز �حلركة �لأ�ضرية وقد 
تدهورت  �أن  بعد  و�لدته  فقد 
�ضفقة  عقب  �ل�ضحية  حالتها 
ر�ئد  �أن  ب�ضبب  �لأحر�ر،  وفاء 
عنه  �لإفر�ج  يتم  مل  �ل�ضعدي 
تنظر  كانت  �لتي  �ل�ضفقة  يف 
�ل�ضفقة خا�ضة  �أن يكون �ضمن 
�لذين �عتقلو� قبل  �أنه كان من 

�تفاقية �أو�ضلو.
�لدفعة  �ضمن  ر�ئد  كان  �أي�ضاً 
�ملقرر  من  كان  �لتي  �لر�بعة 
2014/03/19م  بتاريخ  تتم  �أن 
�ل�ضهيوين  �لعدو  تن�ضل  و�لتي 
�ل�ضلطة  مع  �لتفاق  من 

�لفل�ضطينية.
�لعتقال  من  عام   31 بعد 
لكل  يحق  و�لآلم  و�لعذ�ب 
�أن  مكان  كل  ويف  فل�ضطيني 
�لبطل  �لأ�ضري  هذ�  يعرف 

�لذي �أم�ضى زهرة عمره د�خل 
رف�ض  و�لذي  �لحتالل  �ضجون 
عنه،  �لإفر�ج  �ل�ضهيوين  �لعدو 

يف كل �ل�ضفقات.
�ملطارد  �لأ�ضري  �ل�ضعدي  ر�ئد 
�ل�ضيخ �حلافظ لكتاب �هلل و�لأخ 
عميد  �ل�ضعدي  ر�ئد  �لكبري، 
وعميد  �جلهاد  حركة  �أ�رصى 
جنني  �لق�ضام  جنني  �أ�رصى 
طو�لبة وجنني �أبو جندل وجنني 

�أبو �لهيجا.
ر�ئد  �لقائد  �لأ�ضري  وماز�ل 
من  عام   31 وملدة  �ل�ضعدي 
و�ل�رصخات  و�لآلم  �لعذ�ب 
�ل�ضلبة،  و�لإر�دة  و�لوجع 
وقهر  �ل�ضجن  ويالت  من  يعاين 

�ل�ضجان.
�أما �آن لهذ� �ل�ضيخ يتن�ضم عبري 
ب�ضالم  بالعي�ض  وينعم  �حلرية 
قبل  �لثماين  و�لده  ويحت�ضن 
من  و�لدته  فقد  كما  يفقده  �أن 

قبل.
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حقيقة عالقة فيتامني )د(
 مبنع �أو عالج »كوفيد-19«

درا�سة  يف  الباحثون  افرت�ض 
قد  )د(  فيتامني  اأن  حديثة 
ي�ساعد يف اإنقاذ حياة املر�سى 
كورونا  بفريو�ض  امل�سابني 
حذر  الوقت،  ذلك  ويف  اجلديد 
مل  الدرا�سة  اأن  من  الكثريون 
باحثني  قبل  من  مراجعتها  تتم 
ا�ستنتاجات  تقرتح  ومل  اآخرين، 
من جتربة �رسيرية فعلية حيث 
مع  )د(  فيتامني  مقارنة  ميكن 
يق�ض  ومل  الوهمي.  الدواء 
فيتامني  م�ستويات  الباحثون 
بـ«فيتامني  يعرف  كما  اأو  )د( 
»كوفيد- مر�سى  يف  ال�سم�ض« 
ذلك،  من  وبدال  اأي�سا،   »19
املر�سى  بيانات  يف  يبحثون 
وي�ستخدمون معلومات  االأخرى 

لتحديد  جديدة  �سحية 
املتوقعة  امل�ستويات 

من فيتامني )د(.
يف  اخلرباء  ودعا 
عدم  اإىل  الفرتة  تلك 

عالج  اأو  منع  حماولة 
املنزل  يف  »كوفيد-19« 

املكمالت  اأو  بالفيتامينات 
تنت�رس  التي  االأخرى  ال�سحية 
على و�سائل التوا�سل االجتماعي 
بعد  االأطباء.  اإر�سادات  واتباع 

اأ�سابيع،  ب�سعة  مرور 
درا�سة  حذرت 
من  جديدة 
اجلرعات  اأن 
من  العالية 
ال  )د(  فيتامني 
اأو  متنع  اأن  ميكن 

تعالج »كوفيد-19«.
من  العديد  من  علماء  وكتب 
الطبية  واملوؤ�س�سات  اجلامعات 
والواليات  املتحدة  اململكة  يف 

 BMJ ورقة يف جملة  املتحدة 
 Nutrition، Prevention
ال  باأنه  تو�سح   and Health
الإثبات  كاف  علمي  دليل  يوجد 
)د( يف  لفيتامني  املفيدة  االآثار 

عالج مر�ض »كوفيد-19«.
وقالوا: »اأدى االنت�سار امل�ستمر 
  2-SARS-CoV لفريو�ض 
»كوفيد-19«   ومر�ض  اجلديد 
الناجم عنه، اإىل نداءات بتو�سيع 
مكمالت  ا�ستخدام  نطاق 

فيتامني )د(. وهذه الدعوات ال 
الدرا�سات  من  دعم  اإىل  ت�ستند 
هذا  يف  الب�رس  يف  ال�سلة  ذات 
اإىل  ت�ستند  ولكنها  الوقت، 

تكهنات حول اآليات مفرت�سة«.
وي�رسح الباحثون اأن املزيد من 
الدرا�سات جار وميكن اأن تقدم 
فيتامني  تاأثري  حول  اإجابات 
وحتى  »كوفيد-19«.  على  )د( 
ذلك احلني، ال ين�سح مبكمالت 

فيتامني )د(.

ك�سف طبيب االأ�سنان ميخائيل 
الغذائية  املواد  زا�سالف�سكي، 
عن  ا�ستبعادها  يجب  التي 
اأجل  من  الغذائي  النظام 

احلفاظ على �سحة االأ�سنان.
وفقا للطبيب، يجب قبل كل �سيء 
امل�رسوبات  تناول  عن  التخلي 
الغازية، الأنها »عدمية الفائدة« 
»ويجب  واأ�ساف  متاما. 
باأن  يقال  ما  ت�سديق  عدم 
 light امل�رسوبات ذات عالمة
نف�ض  لها  الأن  �رسرا،  اأقل  هي 
االأ�سنان،  يف  ال�سلبي  التاأثري 
التقليدية«.  للم�رسوبات  كما 
احلم�سيات،  الطبيب  واأدرج 
على  احتوائها  من  الرغم  على 

للج�سم،  املفيد   C فيتامني 
الأن  امل�رسة،  املواد  قائمة  يف 
تدمر  حتتويها  التي  االأحما�ض 
ويقول  االأ�سنان.  مينا  طبقة 
الربتقال  تناول  »بعد  مو�سحا، 
من  وغريها  فروت  الغريب  اأو 
احلم�سيات، ال ين�سح بتنظيف 

االأ�سنان مبا�رسة، الأن هذا قد 
املينا  طبقة  اإزالة  ي�سبب  قد 
متاما. ولكن بدال من ذلك من 
باملاء  الفم  غ�سل  ال�رسوري 
وعدم  االأحما�ض  الإزالة  فقط 
 30-20 خالل  �سيء  اأي  تناول 
فقط  الطريقة  دقيقة.وبهذه 

�رسر  اأي  االأحما�ض  تلحق  لن 
باالأ�سنان ».

االأ�سنان،  طبيب  وي�سري 
تناول  تقليل  �رسورة  اإىل 
قدر  واملعجنات  احللويات 
يف  »املثري  ويقول،  االإمكان. 
ي�سبب  ال  ال�سكر  اأن  االأمر 
فعندما  االأ�سنان.  ت�سو�ض 
عليه  تتغذى  ال�سكر،  نتناول 
البكترييا املوجودة يف جتويف 
ف�سالت  ولكن  اأي�سا.  الفم 
حام�سية.  البكترييا  هذه 
يلحق  الذي  هو  واحلام�ض 
يحلل  الأنه  باالأ�سنان،  ال�رسر 
الكال�سيوم اأو ي�سعف بنية مينا 

االأ�سنان جدا«.

مو�د م�صرة ب�صحة �لأ�صنان

�لنظام �لغذ�ئي �لنباتي يفيد يف عالج �ل�صكري
اأثبت علماء املركز الطبي بجامعة 
اتباع  اأن  االأمريكية،  لندا  لوما 
مفعول  له  نباتي  غذائي  نظام 
واأجرى  ال�سكري  ملر�ض  عالجي 
الباحثون يف املركز الطبي جتارب 
مب�ساركة  اأ�سبوعا،   16 ا�ستمرت 
ملر�ض  الثاين  بالنوع  م�سابني 
هرمون  اإفراز  اأن  وات�سح  ال�سكري 
عند  عالية  بن�سبة  ازداد  االإن�سولني 
الذين اتبعوا حمية نباتية وا�ستنادا 
الباحثون:  يقول  النتيجة،  هذه  اإىل 
ال�سيء  هو  النباتي  »النظام 

امل�ساب  يجربه  اأن  يجب  الذي 
النظام  اأن  العلماء  بال�سكري«ويرى 
النباتي يزيد ن�ساط خاليا بيتا التي 
زيادة  يف  ويوؤثر  االإن�سولني،  تفرز 
امل�سوؤول  اإنكرتني  هرمون  م�ستوى 

عن تخفي�ض الغلوكوز يف اجل�سم.
واأكد الباحثون على اأن النتائج التي 
نتائج  مع  تتطابق  عليها  ح�سلوا 
درا�سات اأخرى توؤكد قدرة التغذية 
مقاومة  حت�سني  على  النباتية 
االإن�سولني ووظيفة خاليا بيتا.                                        

�لأرجيلة �أ�صو�أ من تدخني 
علبة من �ل�صجائر

العلمية  املجلة  يف  ن�رست  جديدة  درا�سة  نتائج  ك�سفت 
 )Diabetology and Metabolic Syndrome(
االإ�سابة  من خطر  يرفع  اأن  �ساأنه  من  االأرجيلة  تدخني  اأن 
مبر�ض ال�سكري وال�سمنة ب�سكل اأكرب مقارنة بتدخني علبة 

كاملة من ال�سجائر.
واأ�سار الباحثون القائمون على الدرا�سة اأن تدخني االأرجيلة 
ال�سمنة  مثل  املدخن،  ت�سيب  ال  �سحية  مب�ساكل  ارتبط 
قد  االأرجيلة  اأن  مبعنى  وال�سكري،  االأي�سية  وا�سطرابات 

تكون اأ�سوء من تدخني ال�سجائر ب�سكل ملحوظ.
هذا و�سملت التجربة يف هذه الدرا�سة على 9،840 م�سرتًكا 
اإيران، ما بني مدخنني وم�ستخدمي لالأرجيلة ومقلعني  من 
عن التدخني، وطلب منهم االإجابة عن بع�ض االأ�سئلة من ثم 

اخل�سوع لفحو�سات معينة.
ارتفع  يلي:  ما  الباحثون  وجد  املعلومات  هذه  حتليل  بعد 
لدى  وال�سمنة  االأي�ض  ومتالزمة  بال�سكري  االإ�سابة  خطر 

م�ستخدمي االأرجيلة
تدخني  من  اأعظم  يكون  قد  االأرجيلة  عن  الناجت  ال�رسر 

ال�سجائر
تدخني  يعادل  قد  االأرجيلة  ا�ستخدام  من  الواحدة  اجلل�سة 

علبة كاملة من ال�سجائر.
واأو�سح الباحثون اأن ا�ستخدام االأرجيلة من �ساأنه اأن يحفز 
اإ�سابة االأن�سجة بااللتهاب، بالتايل ت�سبح اأكرث مقاومة لتاأثري 
يف  ال�سكر  م�ستويات  تنظيم  على  يعمل  الذي  االأن�سولني، 

الدم.

متى ي�صبح �ل�صتحمام 
�صار� وملاذ�؟

اأمريكيون من تكرار اال�ستحمام يف اليوم الواحد  اأطباء  حذر 
على  ج�سيمة  �سحية  خماطر  من  له  ملا  مرة  من  الأكرث 

االإن�سان.
»اال�ستحمام  مورير:  �سيجال  �سوالنا  الطبي  اخلبري  وقال 
املتكرر يعري اجل�سم من الطبقة الواقية من الدهون والبكترييا 

املفيدة التي تعي�ض على اجللد«.
على  حتتوي  للجلد  ال�سطحية  الطبقة  اأن  العلماء  ويوؤكد 
اخلطرة.  امليكروبات  من  تنقذنا  طبيعية  حيوية  م�سادات 
لكن ال�سابون وجميع اأنواع مواد التنظيف الهالمية كال�سامبو، 
حتتوي على مكونات كيميائية تدمر احلماية الطبيعية. وهذا 
للبكترييا  ي�سمح  ما  وه�سا�سته،  اجللد  جفاف  اإىل  يوؤدي  ما 

امل�سببة لالأمرا�ض باخرتاقه ب�سهولة.

5 خطو�ت ب�صيطة تطيل �حلياة 
التدخني  عن  االبتعاد  اإن  هارفارد،  جامعة  من  اأطباء  قال 
وتخفي�ض  �سحي،  غذائي  نظام  واتباع  الكحولية،  وامل�رسوبات 
وزن اجل�سم وممار�سة التمارين بانتظام، يطيل عمر االإن�سان 10 

�سنوات على االأقل.
اأظهرت   »:Circulation التي ن�رست يف جملة  وقالت املقالة 
الرئي�سي  الطريق  يزال  ال  ال�سحي  احلياة  منط  اأن  درا�ستنا، 
الإطالة العمر. لالأ�سف، ال يلتزم اأحد اليوم تقريبًا بهذه القواعد 
هارفارد  جامعة  يف  الطبيب  هو،  فرانك  واأ�سار  الب�سيطة«. 
اإىل �رسورة بذل اجلهود الكبرية واجلدية من جانب  االأمريكية، 
�سعبية  من  تزيد  التي  الظروف  لتوفري  وامل�سوؤولني،  ال�سيا�سيني 
العادات  وغياب  الريا�سة  وممار�سة  ال�سليم  الغذائي  النظام 

ال�سيئة، وجتعلها �سائعة بني ال�سكان.



اجلزائريون  الالعبون  �سّجل 
نادي  �سفوف  يف  النا�سطون 
الرتجي التون�سي عودتهم اإىل جو 
بقية  رفقة  اأم�س  اأول  التدريبات 
الفريق  ا�ستئناف  بعد  زمالئهم 
للعمل عقب منح اجلامعة التون�سية 
لكرة القدم ال�سوء الأخ�رض للفرق 
اإىل جو  العودة  اأجل  التون�سية من 
ا�ستئناف  اإىل  ا�ستعداد  التدريبات 
جمددا  للعبة  التون�سي  الدوري 
كورونا  جائحة  ب�سبب  توقفه  بعد 
التي انت�رضت يف تون�س مثل �سائر 
ال�سدد  هذا  ويف  املعمورة،  دول 

�سارك ال�سباعي اجلزائري يف جو 
زمالئه يف  بقية  رفقى  التدريبات 
الفريق، حيث اأقدم الطاقم الفني 
على  »الدراوي�س«  ابناء  لت�سكيلة 
جمموعتني  على  الفريق  تق�سيم 
والثانية  لعبا   14 ت�سم  الأوىل 
اإحداها  تدربت  العدد  نف�س 
اأين جرت  والثانية م�ساء،  �سباحا 
التدريبات بني �سبعة لعبني يف كل 
ن�سف  يف  منهما  كل  تدرب  فريق 
الأمان  م�سافة  احرتام  مع  ملعب 

بني كل لعب.
بدران  القادر  عبد  املدافع  وكان 

تدرب رفقة املجموعة ال�سباحية، 
بن  الآخر  ال�سدا�سي  �سجل  بينما 
غيث، �ستي، مزيان، توقاي، مزيان 
وبن �ساحة تواجده خالل احل�سة 
بقية  رفقة  تدربوا  حيث  الثانية 
اإدارة  ان حت�سم  وينتظر  الزمالء، 
الرتجي يف قائمة امل�رضحني بعد 
نهاية املو�سم الكروي اجلاري بعد 
ا�ستعدادها  عن  الدائر  احلديث 
م�سوؤوليها اإىل التخلي عن خدمات 
ل  الذي  مزياين  طيب  الالعب 

يحظى بثقة مدّرب الفريق.
عي�شة ق.

كاأ�س  بطولة  اأً�سبحت 
لكرة  الأفريقية  الأمم 
القدم مهددة بالتاأجيل 
ملدة عام كامل يف ظل 
تف�سي فريو�س كورونا، 
املقرر  من  كان  حيث 
يف  البطولة  تقام  اأن 
�سهر  يف  الكامريون 
جانفي 2021 ولكن اأنباء 
اإمكانية  حول  تواردت 
يف  النهائيات  تاأجيل 
الت�سفيات،  تاأجيل  ظل 
داخل  م�سدر  وك�سف 

الحتاد الأفريقي لكرة 
»مونت  لراديو  القدم 
عن  الفرن�سي  كارلو« 
اإمكانية تاأجيل البطولة 
اإىل �سهر حانفي 2022، 
واأو�سح اأن الكاف لديه 
باإقامة  اآخر  �سيناريو 
البطولة يف �سهر جوان 
2022 خا�سة اأن بطولة 
�ستقام يف  العامل  كاأ�س 
�سهر نوفمرب من نف�س 
العام يف قطر، و�سهدت 
املجموعات  مرحلة 

كاأ�س  ت�سفيات  من 
 2021 الأفريقية  الأمم 
فقط  جولتني  اإقامة 
جولت   6 جمموع  من 

اإقامة  يهدد  ما  وهو 
يف  البطولة  مباريات 

موعدها.
ق.ر.

�سحفي  تقرير  اأكد 
اأن  اأم�س  بريطاين 
الدوري  رابطة 
املمتاز  الإجنليزي 
انطالق  موعد  ح�سمت 
ووفًقا  اجلديد،  املو�سم 
ميل«،  »الديلي  ل�سحيفة 
الدوري  رابطة  فاإن 
 12 حددت  الإجنليزي 

املقبل،  �سبتمرب   13 اأو 
موعًدا لنطالق املو�سم 
الربميريليغ  من  اجلديد 
موعد  عن  النظر  بغ�س 
احلالية  الن�سخة  انتهاء 
واأ�سارت  البطولة،  من 
الربيطانية  ال�سحيفة 
�ستخرب  الرابطة  اأن  اإىل 
باملوعد  الأندية 

الجتماع  يف  اجلديد، 
اليوم،  له  املقرر 
املوعد  اأن  واأو�سحت 
رابطة  حددته  الذي 
�سيزيد  الربميريليغ 
اكتمال  عدم  احتمالية 
ب�سكل  احلايل  املو�سم 
طبيعي، اإذا حدث توقف 
ب�سبب  للبطولة  اآخر 

فريو�س  اختبارات 
ال�سحيفة  كورونا.وقالت 
على  تعمل  الرابطة  اإن 
الدوري  ا�ستئناف 
واأن  �رضيًعا،  الإجنليزي 
لعودة  املرجح  املوعد 
املو�سم 19 اأو 26 جوان 

املقبل.
ق.ر.
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اجلزائري  الدويل  الالعب  يتوّجه 
خو�س  نحو  العمري  بن  جمال 
اإحدى  يف  احرتافية  جتربة 
بعدما  الأوروبية،  الدوريات 
نادي  لإدارة  هدفا  ا�سحى 
اأعربت  التي  الرتكي  فيرنبات�سي 
على  باحل�سول  اهتمامها  عن 
خدماته والتعاقد معه خالل فرتة 
بعد  وذلك  ال�سيفية  التحويالت 
املحوري  للمدافع  الالفت  التاألق 
يقدم  والذي  الوطنية  للت�سكيلة 
واأ�سحى  امل�ستوى  يف  مباريات 
الوطني  للناخب  اأ�سا�سية  ركيزة 
رفقة  قاد  بعدما  بلما�سي  جمال 
التتويج  اإىل  اخل�رض  زمالئه  بقية 
التي  لالأمم  اإفريقيا  كا�س  بلقب 
يف  املا�سي  العام  �سائفة  جرت 
عددا  فاإن  الغر�س  ولهذا  م�رضن 

تتحدث  الإعالمية  امل�سادر  من 
خو�س  نحو  كبرية  ااحتمالية  عن 
بن العمري اأول جتاربه يف اأوروبا، 
عن  ملقربيه  ك�سف  الذي  وهو 
�سفوف  عن  الرحيل  يف  رغبته 
ال�سعودي  ال�سباب  احلايل  ناديه 
مع  له  وقعت  التي  امل�ساكل  بعد 
ميلك  واأنه  خا�سة  الفريق،  اإدارة 
جانب  اإىل  العرو�س  من  عددا 
الرتكي  النادي  اإدارة  اهتمام 

الهالل  نادي  يتقّدمها  بخدماته 
اإىل  اإدارته  ت�سعى  الذي  ال�سعودي 
وفرق  خدماته،  من  ال�ستفادة 
الأخرى  هي  مهتمة  فرن�سية 

بخدماته.
الأقرب  الختيار  الرحيل  ويبقى 
الذي  احلرا�س  حي  ابن  اإىل 
وبن�سبة كبرية �سوف يغادر ال�سباب 
نهاية هذا املو�سم، وتبقى اأوروبا 
الأقرب اإىل وجهاته من اأجل اللعب 
والحتكاك  العايل  امل�ستوى  يف 
امل�سادر  وح�سب  بالالعبني، 
فيرنبات�سي  اإدارة  فاإن  ذاتها، 
الأكرث جدية يف التعاقد مع لعب 
خالل  من  �سابقا  �سطيف  وفاق 
عر�سها مبلغ مليون اورو من اأجل 

احل�سول عليه.
عي�شة ق.

الالعب  اعمال  وكيل  ك�سف 
بلخيرث  خمتار  اجلزائري  الدويل 
من  اإجباريا  دفعه  مت  الأخري  اأن 
الإفريقي  ناديه  اإدارة  طرف 
من  العقد  ف�سخ  نحو  التون�سي 
رفع  اإىل  واللجوء  واحد  كرف 
الحتاد  م�ستوى  على  �سكوى 
اأجل  من  القدم  لكرة  الدويل 
م�ستحقاته  على  احل�سول 
املالية العالقة والتي لزال يدين 
�سليم  الوكيل  اأو�سح  حيث  بها، 
بول�سنام يف ت�رضيحات اإذاعية اأن 
للخ�رض  ال�سابق  الأمين  املدافع 
ات�سل مب�سوؤويل النادي الإفريقي 
الأموال  على  احل�سول  اأجل  من 
التي يدبن بها والتي متثل اأجوره 
عليها  يتح�سل  مل  التي  ال�سهرية 
ال�سعبة  الظروف  ظل  يف  وذلك 
ظل  يف  الالعب  بها  مير  التي 

مل  الأخري  اأن  اإل  كورونا  جائحة 
اإدارة  من  جتاوب  على  يتح�سل 

الإفريقي.
وا�ستطرد املتحدث اأنهم ات�سلوا 
باإدارة النادي التون�سي منذ �سهر 
فيفري املنق�سي من اجل ت�سوية 
يدين،  التي  املالية  امل�ستحقات 
اأ�سعد  املدرب  يقوم  اأن  قبل 
من  جزء  ت�سوية  من  الدريدي 
مبلغا  ت�سليمه  عرب  م�ستحقاته 
ماليا من ماله اخلا�س، واأو�سح اأن 
الإفريقي جتاهلت الالعب  اإدارة 
وعاملته بطريقة ل تعرب على اأنه 
وهو  الت�سكيلة  �سفوف  يف  لعبا 
الفريق  اإدارة  الذي عاد ملرا�سلة 
فريقه  م�سوؤويل  ومنح  جمددا 
مهلة من اأجل التو�سل اإىل اتفاق 
للح�سول  الطرفني  ير�سي  ودي 
على اأمواله لكن الرد الذي جاء يف 

اليوم لأخري من املهلة مل يت�سّمن 
اأي تطمينات و�سمانات من اأجل 

ت�سويته و�سعيته املالية.
اأيان  بلخيرث  اأن  بول�سنام  اأ�سار 
ح�سن نواياه نحو النادي الإفريقي 
�سابقة  �سكوى  عن  تنازل  عندما 
رفعها �سد الإدارة وتنازل عن جزء 
كبري من امل�ستحقات املالية التي 
كان يدين بها والعودة جمددا اإىل 
اللعب مع النادي، اإل ان املعاملة 
له من طرف امل�سوؤولني  الأخرية 
اإىل قرار املغادرة عرب  دفعت به 
باأمواله  واملطالبة  العقد  ف�سخ 
األف   68 وقيمتها  بها  يدين  التي 
ال�سلح بني  باب  ان  اورو، واختتم 
كانت  حال  يف  مفتوحا  الطرفني 
يف  الإفريقي  من  اإرادة  هناك 

ت�سوية امللف بطريقة ودية.
عي�شة ق.

ريا�ضة

عي�شة ق.

لكنه ا�ستطرد اأن اأول مواجهاته 
بلما�سي  قيادة  حتت  للخ�رض 
معامل  بعد  تظهر  مل  كانت 
الوطني يف عهده ومل  املنتخب 
يرتك بعد ب�سمته مع لعبيه يف 

اأول مباراة ر�سمية يخو�سها على 
خ�رضها  والتي  اخل�رض  راأ�س 

بنتيجة هدف دون رد.
وا�سل املدرب ال�سابق ملنتخب 
بالقائد  الإ�سادة  ديفوار  كوت 
ال�سابق للمنتخب الوطني عندما 
بقدومه  خلق  الأخري  اأن  قال 
ديناميكية  اجلزائر  لتدريب 

وروح جديدة يف نف�سية الالعبني 
الفعل  ردة  يقدمون  جعلتهم 
طريقة  على  التعبري  يف  والقوة 
امليدان،  اأر�سية  فوق  لعبهم 
ي�ساهد  اأ�سحى  اأنه  واأ�ساف 
فيغويل  �سفيان  الالعب  رفقاء 
فيما  وان�سباطا  ت�سامنا  امرث 
الأخ�رض  امل�ستطيل  على  بينهم 

اف�سل  اإىل  يتحولون  جعلهم 
القارة  م�ستوى  على  منتخب 
فعلهم  ردة  بف�سل  الإفريقية، 
وا�ساف  الكروية،  املواعيد  يف 
قدمه  الذي  والأداء  اللعب  اأن 
دورة  يف  اجلزائري  املنتخب 
الأخرية يف م�رض  اإفريقيا  كاأ�س 

ترك له انطباعا جيدا.

املباراة  اإىل  دو�سايري  وعاد 
ت�سكيلة  خا�ستها  التي  الودية 
اإفريقيا  بطل  اأمام  »ال�سناجب« 
القاري  باللقب  تتويجه  عقب 
على  وقف  اأنه  �سدد  عندما 
اليقني  متلك  قوية  جمموعة 
بني  الإيجابي  والأداء  اللعب  يف 
منطقيا  اعتربه  الذي  لعبيها 

قبلها  توج  منتخب  طرف  من 
الكرة  بفرتة ق�سرية على عر�س 
ال�سمراء،  للقارة  امل�ستديرة 
واأرجع ما قام به اخل�رض خالل 
املدرب  اإىل  الوجيزة  الفرتة 
القبعة  له  رفع  الذي  بلما�سي 
به  قام  الذي  لالجناز  احرتاما 

مع املجموعة يف وقت ق�سري.

�شدد اأن الناخب الوطني انت�شل زمالء فيغويل من التال�شي

دو�ضايري: بلما�ضي احدث تغيريات 
جذرية واأعاد الروح اإىل اخل�ضر

فيرنبات�شي مهتم بخدماته ويعر�س مليون اأورو للتعاقد معه

بن العمري قريب من اللعب يف اوروبا

يدين للفريق التون�شي مبلغ 68 األف اورو

بول�ضنام: جتاهل الإفريقي دفع بلخيرث 
اإىل ف�ضخ العقد واإيداع �ضكوى

اأ�شاد املدرب الفرن�شي للمنتخب البنيني دو�شايري بالناخب الوطني جمال بلما�شي واملنتخب الوطني بعدما �شبق له 
مواجهته يف منا�شبتني منذ تويل بلما�شي العار�شة الفنية الوطنية اأوت 2018، حيث اأ�شاد بفل�شفة وطريقة تدريب 

املعني للت�شكيلة الوطنية والتغيريات اجلذرية التي احدثها منذ التحاقه بالعار�شة الفنية، اأو�شح املدرب الفرن�شي 
يف ت�شريحات مع موقع »فوت اأفريك« اأن اجلميع يدرك جيدا االمكانيات الفردية التي ميلكها العبو اخل�شر بالنظر 

لالأ�شماء التي ت�شمها الت�شكيلة الوطنية والتي تلعب يف دوريات اأوروبية كبرية

كاأ�س اإفريقيا للأمم مهددة بالتاأجيل اإىل 2022

حتديد انطلق املو�ضم اجلديد للربميرليغ 
�ضبتمرب املقبل

ال�ضباعي اجلزائري ي�ضتاأنف التدريبات
 رفقة الرتجي
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دعاء

اَلّلُهَمّ ال َتْخُذلني فيِه 
َيِتَك ، َو  �ِس َمع�شِ ِلَتَعُرّ

ياِط َنِقَمِتَك  الَت�شِربني ِب�شِ
، َو َزْحِزحني فيِه ِمن 

َك  ِنّ مُوِجبات �َشَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

�سيغ �لدعاء يف �لقر�آن:
الدعاء  يف  القراآنية  ال�صيغ  اأ�صهر 
يف  وردت  للجمع  )ربنا(  واأكرثها 
قرابة )70( مو�صعا، و)رب( وردت يف 

اأكرث من )مئة( مو�صع للمفرد.
وجاء الدعاء ب�صيغة )اللهم( يف اأربعة 

موا�صع فقط:
بهذه  الأمر  �صياق  يف  والثاين:  الأول 
]ُقِل  تعاىل  قوله  يف  وذلك  ال�صيغة؛ 
َمْن  امُللَْك  تُوؤِْتي  امُللِْك  َماِلَك  اللُهَمّ 
َوتُِعُزّ  تَ�َصاءُ  ْن  ِمَّ امُللَْك  َوتَنِْزُع  تَ�َصاءُ 
ِبيَِدَك  تَ�َصاءُ  َمْن  َوتُِذُلّ  تَ�َصاءُ  َمْن 

َقِديٌر[  �َصْيٍء  ُكِلّ  َعلَى  اإِنََّك  اخَلْيُ 
]ُقِل  تعاىل  وقوله  عمران:26{  }اآل 
َوالأَْر�ِض  َماَواِت  ال�َصّ َفاِطَر  اللُهَمّ 
ُكُم بَْيَ  َهاَدِة اأَنَْت َتْ َعاِلَ الَغيِْب َوال�َصّ
ِعبَاِدَك يِف َما َكانُوا ِفيِه يَْختَِلُفوَن[ 
الإخبار  يف  الثالث:  مر:46{.  }الُزّ
قال  بدر،  يوم  امل�رشكي  دعاء  عن 
َهَذا  َكاَن  اإِْن  اللُهَمّ  َقالُوا  ]َواإِْذ  تعاىل 
َعلَيْنَا  َفاأَْمِطْر  ِعنِْدَك  ِمْن  احَلَقّ  ُهَو 
ِبَعَذاٍب  ائِْتنَا  اأَِو  َماِء  ال�َصّ ِمَن  ِحَجاَرًة 

اأَِليٍم[ }الأنفال:32{.

اأهل  دعاء  عن  الإخبار  يف  الرابع: 
ِفيَها  ]َدْعَواُهْم  تعاىل  قوله  اجلنة 
�َصَلٌم  ِفيَها  يَّتُُهْم  َوَتِ اللُهَمّ  �ُصبَْحانََك 
َرِبّ  هللِ  احَلْمُد  اأَِن  َدْعَواُهْم  َواآَِخُر 
وجاء  }يون�ض:10{  الَعامَلَِي[ 
اجلمع بي ال�صيغتي يف مو�صع واحد، 
وهو قول اهلل تعاىل ]َقاَل ِعي�َصى ابُْن 
َماِئَدًة  َعلَيْنَا  اأَنِْزْل  َربَّنَا  اللُهَمّ  َمْرَيَ 
ِلنَا  َوّ ِلأَ ِعيًدا  لَنَا  تَُكوُن  َماِء  ال�َصّ ِمَن 
َواآَِخِرنَا َواآَيًَة ِمنَْك َواْرُزْقنَا َواأَنَْت َخُي 

اِزِقَي[ }املائدة:114{. الَرّ

كيف يجب �أن نفهم �لدعاء :
اهلل  ف�صل  من  اأنه  نفهم  اأن  يجب 
الدعاء  جعل  اأنه  علينا  وجل  عز 

م�صتجابا:
وهذا من ف�صل اهلل ومنته على هذه 
م�صتجابا  الدعاء  جعل  اأن  الأمة، 
بن  عبادة  عن  الرتمذي  روى  فقد 
اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  اأن  ال�صامت 
عليه و�صلم قال : » ما على الأر�ض 
م�صلم يدعو اهلل بدعوة اإل اآتاه اهلل 

ال�صوء  من  عنه  �رشف  اأو  اإياها 
قطيعة  اأو  باإثم  يدع  ل  ما  مثلها 
 : القوم  من  رجل  فقال   « رحم 
اهلل  �صلى  النبي  )اأي  قال  نكرث  اإذا 
عليه و�صلم ( : » اهلل اأكرث » قال اأبو 
عي�صى وهذا حديث ح�صن �صحيح 

غريب
والف�صل  العظيمة  املنة  وهذه 
الكبي من اهلل فر�صة كبية للم�صلم 

يريد  ما  اأن يطلب  ي�صتطيع  فهو 
حمققة  الإجابة  باأن  موقن  وهو 
ولو بعد حي ، اأو اأن هذا الدعاء 
اأو  اهلل  عند  ادخار  اإجابته  له يف 

رابحة  جتارة  فهي   ، للبلء  رفع 
من  نوع  وهذا  حال،  كل  على 
التجارة راأ�ض مالها هو رفع اليدين 
والطلب  ال�صماء  اإىل  ب�صدق  فقط 

من اهلل ما �صاء

بعد �لدعاء
:فاإن  الإجابة  ل  تتعَجّ ول  ا�صرب   -1
حيث  اخلا�رش،  فاأنت  �صربك  نفذ 
احد  ف�رشت   ، اهلل  مع  الأدب  اأ�صاأت 
فعن   ، بخيل  واإما  منََّان  اإما   : اثني 

اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه قال: قال 
ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم :

يعَجل،  ل  ما  لأحدكم  ))يُ�صتجاب 
يقول: دعوت فلم يُ�صتجب يل(( رواه 

البخاري يف الدعوات )6340(، وم�صلم 
يف الذكر والدعاء )2735(. وعنه اأنه 
�صلى اهلل عليه و�صلم قال: ))ل يزال 
اأو  باإثٍم  يَدُع  ل  ما  للعبد  يُ�صتجاب 

من �أجل �لعباد�ت
لذلك كان الدعاء من اأجل العبادات ومن اأقوى 
اأ�صلحة املوؤمن، كان ال�صحابة عندما ي�صاألون 

النبي �صلى اهلل عليه و�صلم عن �صيء كان 
الوحي ينزل بقوله -تعاىل-: )ُقْل ...(، كما قال 
ْمِر َوامْلَيْ�رِش ُقْل  -تعاىل-: }يَ�ْصاأَلُونََك َعْن اخْلَ

ِفيِهَما اإِثٌْم َكِبٌي{، ومثيلتها كثية، اأما يف �صاأن 
الدعاء؛ فقد قال: }َواإَِذا �َصاأَلََك ِعبَاِدي َعِنّي{؛ 
فلم يقل: فقل، واإمنا قال: }َفاإِيِنّ َقِريٌب{، فلم 

يجعل اهلل بينه وبي عباده اأي وا�صطة، حتى 
اأ�رشف اخللق �صلى اهلل عليه و�صلم؛ ليبي مكانة 

هذه العبادة عنده -تبارك وتعاىل-؛ ولذلك 
كان عمر بن اخلطاب يقول: اإين ل اأحمل هم 
الإجابة؛ لأن اهلل تكفل بذلك بقوله: }اأُِجيُب 

اِع اإَِذا َدَعاِن{، ولكني اأحمل َهَمّ الدعاء،  َدْعَوَة الَدّ
وهذا الذي يجب اأن نهتم به، اأن يخرج الدعاء 
ب�صدق واإخل�ض، بت�رشع وانك�صار، بل اإثم 

ول قطيعة رحم، وعلى العبد اأن يتخَيّ اأوقات 
الإجابة كاآخر �صاعة يف يوم اجلمعة، وعند نزول 
املطر ويف الثلث الأخي من الليل وبي الأذان 

والإقامة، واأن يبداأ بحمد اهلل ومتجيده وال�صلة 
على النبي حممد �صلى اهلل عليه و�صلم، ويكون 
متو�صاأ م�صتقبل القبلة رافًعا يديه م�صمومتي 

بذل وانك�صار، فحري به وهو على هذه احلال اأن 
ي�صتجيب الكري املنان.

�لدعاء ينفع مما نزل
ويكون الدعاء نافًعا -باإذن اهلل-؛ لذلك 

قال النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: »اإن 
الدعاء ينفع ما نزل وما ل ينزل«، 

ومثال على نفعه ما نزل ق�صة نبي اهلل 
اأيوب؛ ملا اأ�صابه ما اأ�صابه من املر�ض، 
قال باأدب َجٍمّ كما حكى اهلل عنه: }اأَيِنّ 
اِحِمَي{؛  ْرَحُم الَرّ ُّ َواأَنَْت اأَ ِنَي ال�رُشّ َم�َصّ

فكانت الإجابة مبا�رشة ِمن اهلل }َفَك�َصْفنَا 
َما ِبِه ِمْن �رُشٍّ{، وكذلك ملا ا�صتاق زكريا 
عليه ال�صلم للولد، قال بخ�صوع تام هلل 

-تعاىل-: }رِبّ َل تََذْريِن َفْرًدا َواأَنَْت َخْيُ 
الَْواِرِثَي{؛ فجاءت الإجابة مبا�رشة: 

لَْحنَا  }َفا�ْصتََجبْنَا لَُه َوَوَهبْنَا لَُه يَْحيَى َواأَ�صْ
لَُه َزْوَجة{.

على �مل�ؤمن �أن تغلب رحمته غ�سبه 
اأيها الأخوة، النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قال:  ))اإن اهلل كتب كتاباً قبل اأن يخلق اخللق: اإن رحمتي �صبقت غ�صبي، فهو 

مكتوب عنده فوق العر�ض((  ] اأخرجه البخاري وم�صلم والرتمذي عن اأبي هريرة [  املوؤمن ال�صادق يجب اأن تغلب 
رحمته غ�صبه واأنا اأقول: واملوؤمن ال�صادق يتخلق بهذا الكمال، يجب اأن تغلب رحمته غ�صبه.

َمَواِت والأر�ِض مئَة َرحمة، كُلّ  وعن �صلمان ر�صي اهلل عنه قال: قال عليه ال�صلة وال�صلم:  )) اإَِنّ اهللَ َخلََق يوَم َخلََق ال�َصّ
َماِء والأر�ِض ((  ] اأخرجه م�صلم عن �صلمان الفار�صي [  اأي تغطي ما بي ال�صماء والأر�ض. رحمٍة ِطبَاُق ما بََي ال�َصّ
)) َفَجَعَل ِمنَْها يف الأر�ِض َرحمة، فبها تَعِطُف الَواِلدةُ على َولَِدها، والَوْح�ُض والطُي بع�ُصها على بع�ض، َفاإِذا كان يوُم 
الِقياَمِة اأَكَملََها ِبهذِه الرحمة ((  ] اأخرجه م�صلم عن �صلمان الفار�صي [  اأو�صح مثل قلب الأم، اإن�صانة تريد لبنها 

كل �صعادة، تعرى من اأجله، جتوع من اأجله، ت�صحي بالغايل والرخي�ض من اأجله، ول تنتظر منه �صيئاً، هذه الأم.

من هم �لأولياء ، وما هي درجاتهم؟
اأولياء اهلل – بكل و�صوح واخت�صار – هم اأهل الإميان والتقوى ، الذين يراقبون اهلل تعاىل يف جميع �صوؤونهم ، فيلتزمون 

اأوامره ، ويجتنبون نواهيه . 
يَاِة  ِ ل َخْوٌف َعلَيِْهْم َول ُهْم يَْحَزنُوَن . الَِّذيَن اآَمنُوا َوَكانُوا يَتَُّقوَن . لَُهْم الْبُ�رْشَى يِف احْلَ قال اهلل تعاىل : ) اأَل اإَِنّ اأَْوِليَاَء اهلَلّ

ِ َذِلَك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم ( يون�ض/62-64 ،قال احلافظ ابن كثي رحمه اهلل يف  نْيَا َويِف اْلآِخَرِة َل تَبِْديَل ِلَكِلَماِت اهلَلّ الُدّ
»تف�صي القراآن العظيم« )278/4( :

» يخرب تعاىل اأن اأولياءه هم الذين اآمنوا وكانوا يتقون ، كما ف�رشهم ربهم ، فكل من كان تقيا كان هلل وليا : اأنه ) ل 
َخْوٌف َعلَيِْهْم ( فيما ي�صتقبلون من اأهوال القيامة ، ) َول ُهْم يَْحَزنُوَن ( على ما وراءهم يف الدنيا .

وقال عبد اهلل بن م�صعود ، وابن عبا�ض ، وغي واحد من ال�صلف : اأولياء اهلل الذين اإذا ُروؤوا ُذِكر اهلل . وقد ورد هذا يف 
حديث مرفوع .

عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه ، قال : قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم : ) اإن من عباد اهلل عبادا يغبطهم الأنبياء 
وال�صهداء . قيل : من هم يا ر�صول اهلل ؟ لعلنا نحبهم . قال : هم قوم تابوا يف اهلل من غي اأموال ول اأن�صاب ، 
وجوههم نور على منابر من نور ، ل يخافون اإذا خاف النا�ض ، ول يحزنون اإذا حزن النا�ض . ثم قراأ : ) اأَل اإَِنّ 

ِ ل َخْوٌف َعلَيِْهْم َول ُهْم يَْحَزنُوَن ( رواه اأبو داود باإ�صناد جيد – و�صححه الألباين يف »ال�صل�صلة ال�صحيحة«  اأَْوِليَاَء اهلَلّ
)1369/7( - » انتهى باخت�صار وت�رشف ي�صي . 
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حممد الوردا�شي/املغرب

يف  �شنقف  للكتاب،  قراءتنا  ومن خالل 
مقالتنا هذه عند النقاط التالية:

من  اأطروحته  يف  الكاتب  ينطلق   -
ميار�شهما  اللذين  والت�شلط  القهر  اأن 
املت�شلط والطبيعة على االإن�شان، تكون 
املتخلف،  االإن�شان  ظهور  نتيجتهما 
والقانع.  والرا�شخ  واملقموع،  املقهور 
ولئن نحن تركنا الطبيعة جانبا واكتفينا 
م�شدرهما  اللذين  والت�شلط  بالقهر 
االإن�شان، فاإننا جند اأن الكاتب قد قفز 
على اإ�شكالية كبرية يف التاريخ االإ�شالمي 
جلجها  يف  اخلو�ش  جتنب  اأو  والعربي، 
علما اأنها قد تقوم على بنية جدلية، هذه 
االأخرية التي نعى الكاتب عدم وجودها 
املتخلف،  لالإن�شان  الذهنية  البنية  يف 
واالإ�شكالية هي: من الذي اأتاح الفر�شة 
اأهي  مت�شلطا؟  غدا  حتى  لالإن�شان 
اأن  اأم  وا�شتكانت  ر�شخت  التي  الرعية 
على  متعاليا  فطريا  قانونا  امل�شاألة  يف 
تقف  امل�شاألة  هل  والرعية؟  املت�شلط 
على حاكم جائر وم�شتبد، اأم على وجود 
الظروف  اأعدت  رعية فا�شدة م�شتكينة 
امل�شتبد؟  املت�شلط  لظهور  واملناخ 
املاأزق،  هذا  يف  يدا  لال�شتعمار  اأن  اأم 
التق�شيمات  ظهرت  بعدما  خ�شو�شا 
االإمربيالية جلغرافية دول العامل الثالث 
بغية  خا�شة،  العربي  والعامل  عامة، 

ا�شتنزاف خرياتها وثرواتها؟
النف�شية  حجازي  درا�شة  تقوم   -

والت�شلط  القهر  كون  على  االجتماعية 
املتخلف،  االإن�شان  ظهور  �شبب  هما 
ح�شورا  لها  جند  االأطروحة  وهذه 
عن  حديثه  م�شاق  يف  خلدون  ابن  لدى 
بامللك،  م�رش  الرعية  حد  اإرهاف  اأن 
كان  اإذا  امللك  فاإن   ...« قال:  حيث 
عن  منقبا  بالعقوبات  باط�شا  قاهرا 
�شملهم  ذنوبهم،  وتعديد  النا�ش  عورات 
بالكذب  منه  والذوا  والذل  اخلوف 
واملكر واخلديعة، فتخلقوا بها وف�شدت 
يف  خذلوه  ورمبا  واأخالقهم  ب�شائرهم 
فف�شدت  واملدافعات  احلروب  مواطن 
اأجمعوا  ورمبا  النيات  بف�شاد  احلماية 
الكالم  هذا  يت�شمن   .)1( قتله«  على 
منها  انطلق  التي  اجلوهرية  االأطروحة 
اأو  احلاكم  اأو  امللك،  اإن  اإذ  حجازي؛ 
والذل  اخلوف  يزرع  القاهر  املت�شلط، 
يف نفو�ش رعيته، ومن ثم، ينعدم لديهم 
مالذا  يجدوا  ولن  االأخالقي،  ال�شابط 
واخلديعة،  واملكر  الكذب  يف  اإال  لهم 
من  اأ�شلوبا  حجازي  اعتربه  ما  وهذا 
عن  املقهور  االإن�شان  دفاع  اأ�شاليب 
اعتباره الذاتي. كما اأن كالم ابن خلدون 
الفر�شة  تتحني  قد  الرعية  اأن  يت�شمن 
ما  اأي�شا  وهذا  اجلائر،  احلاكم  لقتل 
اأورده حجازي من اأن املقهور قد يهدف 
اأو  ال�شخرية منه،  اأو  اإىل قتل املت�شلط 
االنتقام  �شبيل  يف  وقيمه  رموزه  تدمري 

والدفاع عن الذات امل�شتلبة.
كون  يف  اآخر  راأيا  خلدون  البن  اأن  كما 
معاين  يف�شد  وقهره  املتعلم  �رشب 

االإن�شانية لديه، وذلك اأن »من كان مرباه 
بالعنف والقهر من املتعلمني... �شطا به 
القهر، و�شيق على النف�ش يف انب�شاطها، 
الكذب  على  وحمله  الك�شل،  اإىل  ودعاه 
االأيدي  انب�شاط  من  خوفا  واخلبث 
واخلديعة،  املكر  وعلمه  عليه،  بالقهر 
ولذلك �شارت له عادة وخليقة، وف�شدت 
اأو  فاملتعلم  لديه«)2(.  االإن�شانية  معاين 
اأي  القهر،  بهما  �شطا  اللذان  الرعية 
واخلديعة  الكذب  اإىل  يلجاآن  اأذلَُّهما، 
معنى  ويفقدها  النفو�ش،  يف�شد  مما 
اأورده حجازي  ولعل هذا ما  االإن�شانية، 
يف كون القهر ي�شلب  االإن�شان اإن�شانيته 

واعتباره الذاتي.
املتخلف  االإن�شان  اأن  حجازي  اأورد   -
التماهي،  اإىل  يلجاأ  القهر،  �شدة  من 
اجلزئي اأو الكلي، »ب�شلوك )املت�شلط(، 
اأو  باأدواته،  اأو  بخ�شائ�شه،  اأو 
ح�شور  الفكرة  ولهذه  بعدوانه«)3(، 
اأن:  ورد  حيث  خلدون،  ابن  مقدمة  يف 
»املغلوب يت�شبه اأبدا بالغالب يف ملب�شه 
ومركبه و�شالحه يف اتخاذها واأ�شكالها 
بل ب�شائر اأحواله«)4(. ومنه، فاملغلوب، 
بالغالب،  يت�شبهان  املتخلف،  واملقهور 
هو  هنا،  االختالف  اأن  اإال  واملت�شلط، 
اأن  يعتقد  ويقلد  ويحاكي  يت�شبه  اأن من 

يف االآخر كماال، وهذا الت�شبه قد يكون 
بوعي اأو بغريه، لكن حجازي ذهب اإال اأن 
بدون  يكون  باملت�شلط  املقهور  متاهي 
هو  الثاين  اأن  االأول  العتقاد  منه،  وعي 
النموذج الذي ف�شل االإن�شان املقهور يف 

اإزاحته عن مكانه، واإنزاله من عليائه.
- تتخذ عملية ممار�شة القهر والت�شلط، 
اإن  بحيث  دائريا،  �شكال  حجازي،  عند 
املت�شلط  وي�شطهد  يقهر  امل�شتعِمر 
وهذا  والروؤ�شاء،  احلكام  املحلي، 
املتخلف  املواطن  ي�شطهد  االأخري 
واملقهور، وهذا االأخري ي�شطهد بع�شه 
جند  االأ�شعف،  اإىل  االأقوى  من  بع�شا 
املغربي،  املفكر  لدى  ح�شورا  لها 
االإهانة يف  كتابه«  املنجرة يف  املهدي 
اإىل  اأ�شار  اإذ  اإمربيالية«،  امليغا  عهد 
الدول  يهني  اخلارجي  امل�شتعِمر  اأن 
تهني  الدول  وهذه  واملتخلفة،  النامية 
واالإهانة  فالت�شلط  ومنه،  مواطنيها. 
التنازليُة،  احلركُة  حيث  من  م�شرتكان 
الرعية،  اإىل  ال�شلطة  اأعلى هرم  اأي من 
يوجد  الذي  الكائن  على  وقعها  و�شدةُ 
يف اأ�شفل القاعدة، لكن نظرتي املنجرة 
وحجازي تختلفان من حيث كوُن نظرة 
االأول اأتت لتوؤكد ات�شاع الهوة بني احلكام 
واملحكومني، وبني االأغنياء والفقراء يف 
اأن  واملتخلفة، يف حني  النامية  البلدان 
تربز  نف�شاين؛  بعد  ذات  الثاين  نظرة 
واالقت�شادية  ال�شيا�شية  العوامل  لنا 
واالجتماعية التي ت�شهم يف تكوين البنية 
املتخلف،  لالإن�شان  والذهنية  النف�شية 

عند  تتقاطعان  النظرتني  فاإن  ثم،  ومن 
اللذين  واال�شتعباد  اال�شتبداد  نقطة 
البلدان  يف  الرعايا  على  ميار�شان 

املتخلفة. 
اإىل  تهدف  التي  النقاط  بع�ش  هذه 
اجلمع بني فكرتني خمتلفتني من حيث 
ال�شياق، ومتطابقتني يف الهدف والغاية 
منهما. كما اأن ثمة نقاطا اأخرى ناأمل اأن 
اإىل  ن�شتعر�شها يف مقالة قادمة تهدف 
قراءة بع�ش االأفكار املوجودة يف كتاب 
�شوء  يف  حجازي،  م�شطفى  الدكتور 
بعد  واالجتماعي   التاريخي  ال�شياق 
الأن  الوجود؛  اإىل  الدرا�شة  هذه  خروج 
ثمة اأفكارا حول االإن�شان املتخلف جند 

ما يعززها يف عهدنا الراهن.
ــــــــــــــــــــــــــ

اإعداد  خلدون،  ابن  مقدمة   )1(
حممد ال�شربيني، دار فرو�س للن�شر 

والتوزيع، القاهرة، �س 214.
بحوث  ملكاوي،  ح�شن  فتحي   )2(
نحو  موؤمتر  ج2:  الرتبوي  املوؤمتر 
اإ�شالمية  تربوية  نظرية  بناء 
اجلديدة  ال�شركة  معا�شرة، 
 ،1991 عمان  والن�شر،  للطباعة 

�س180.
التخلف  حجازي:  م�شطفى   )3(
اإىل  مدخل  االجتماعي: 
املقهور،  االإن�شان  �شيكولوجية 
 ،2005 ط  العربي،  الثقايف  املركز 

�س242.
)4( �شبق ذكر املرجع، �س167

قراءات

وحجازي" خلدون  ابن  عند  املقهور  الإن�شان  "ماأزق 
اختار املحلل النف�شاين اللبناين، الدكتور م�شطفى حجازي بحث البنية النف�شية لالإن�شان املقهور واملتخلف، خالفا لالأبحاث واالجتاهات التي تنطلق من تف�شريات 
اجتماعية، اأو �شيا�شية، اأو بيولوجية، دومنا االهتمام بالبنية النف�شية لهذا االإن�شان من وجهة نظر علم النف�س االجتماعي، كما اأنه انتقد هذه النظريات التي 

تنطلق من حتيزات وانتماءات وميول تهدف اإىل احتقار هذا االإن�شان املتخلف، ومن ثم، اإثبات التفوق لالإن�شان الغربي االأبي�س ال�شناعي، باالإ�شافة اإىل كونها مل 
تراع خ�شو�شيات هذا االإن�شان العربي الذي يختلف عن نظريه الغربي يف بنيته التكوينية، �شواء اأكانت �شيا�شية اأم اجتماعية اأم نف�شية اأم ثقافية، وذلك يف كتابه 

»التخلف االجتماعي: مدخل اإىل �شيكولوجية االإن�شان املقهور«. 

خل�شر بن يو�شف

ظهرت يف ال�شنوات االأخرية على �شطح امل�شهد 
اجلامعة  »الكتب  ظاهرة  اجلزائري  الثقايف 
«،ومعها بداأ الُكتاب يت�شارعون كّل عامل اإ�شدار 
كتبه متزامنا مع املعر�ش الدويل من اأجل ت�شجيل 
ح�شورا  كان  واإن  اإاّل،حتى  لي�ش  احل�شور  بع�ش 
اأكرث ،ظاهرة  اال�شتعرا�شي ال  اأو  الرمزي  مبعناه 
الكتب اجلامعة التي نالحظها اليوم اأ�شبح ُكتابه 
طوابري  يف  القراء  جمهور  يقف  كامل�شاهري 
عندهم،واأ�شبحت  من  توقيع  اأو  ب�شورة  للفوز 
اأكرثممايف  الن�ش  خارج  بعوامل  مرتبطة  الكتابة 
يجعلنا  الن�شو�ش  م�شتوى  تراجع  داخله،حيث 

نت�شاءل هل هذا االأمر “ظاهرة مر�شية”
االأكيد اأن االأمر له م�شببات وردود اأفعال؟اإذ يرجع 
اأ�شل امل�شاألة اإىل �شهولة اأن ي�شبح لدى اأي �شخ�ش 
كتاب مطبوع ب�شبب انت�شاردورالن�رش،وغياب دور 
 ، اجليدة  الن�شو�ش  على  يده  ي�شع  الذي  الناقد 
الفي�شبوك  �شفحات  ن�رشاخلواطرعلى  اأي�شا 
كتب  اإىل  بعد  ما  يف  تتحول  التي  واملدونات 
بني  يربط  الذي  الكاتب  غياب  ،كذلك  مطبوعة 
اأ�شباب  اأبرز  هذه  واجلماهريية  االأدبية  القيمة 

الكتابة ون�رش الكتب اجلامعة 

والن�رش  النقاد  على  اليوم  كبرية  امل�شوؤولية 
وبكل  الن�رش،  دور  من  الهائل  والكم  االإلكرتوين 
  ، طوياًل  ت�شمد  لن   ” “الظاهرة  هذا  ب�شاطة 
لهذه  اآخر  �شببا  ن�شيف  اأن  ميكن  املقابل  ويف 
القراءة اجلادة   “غياب جلان  اأال وهو  امل�شوؤولية 
على  الن�رش  يف  و”املجاملة  الن�رش”  دور  يف 
قراء  جمهور  اأن  املطبوعات”،كما  �شفحات 
مبيعا  االأكرث  اليوم  اأ�شبحت  التي  الكتب  بع�ش 
الفئة  اأ�شحاب  هم   ،10 الرقم  طبعاتها  وتتجاوز 
وبالتايل  بقليل  الع�رشين  جتاوزت  التي  العمرية 
 ، للقراءة  االأمثل  النموذج  هي  الكتابات  هذه 
ال  ذلك  ومع  �شحالتها،  �شيكت�شفون  زمن  وبعد 
الزائد على  االقبال  “ملاذا هذا  مناق�شة  بد من 

الكتابة؟”
هناك تهافت كبريعلى الن�رش، اإذ �شهدت ال�شاحة 
من  �شيال  املا�شية  القليلة  ال�شنوات  الثقافية يف 
الكتب واالإ�شدارات، وبالذات يف الرواية وال�شعر، 
املقابل  يف  لكن   ، ال�شمني  من  اأكرث  فيها  الغث 
الراف�شة  االأ�شوات  من  كبرية  موجة  تعالت 
ال�شت�رشاء هذه الظاهرة؛ فقد ن�شمع �شوت النقد 
الثقافية،  املنابر  خمتلف  يف  الآخر،  حني  من 
منذرا بخطورة ا�شت�شهال الكتابة من قبل كل من 
هب ودب، وكذلك منوها بج�شامة التطاول على 

االأدب واالإبداع من قبل اأنا�ش هم بعيدون عن هذا 
املجال مبئات االآالف من ال�شنوات ال�شوئية

حقيقة ظاهرة االإ�شهال يف كتابة الرواية بالذات 
االأمرا�ش  �شمن  ت�شنيفها  ميكن   ، ال�شعر  دون 
العربي  االأدب  اأ�شابت  التي  املزمنةامل�شتع�شية 
العلة هو تنا�شل اجلوائز  ال�شميم، ماأتى هذه  يف 
الوطني  امل�شتوى  على  بالرواية  العالقة  ذات 
و�شائط  دور  اإىل  وكذلك  هائلة،  ب�شفة  والدويل 
اجلدران  كل  حطمت  التي  االفرتا�شية  التوا�شل 
املتعارف  واملعايري  االأ�شول  كل  وانتهكت 
على  البداية  يف  نتفق  اأن  علينا  حني  يف   ، عليها 
لها مربراتها  الظاهرة �شحية جدا، الأن  اأن هذه 
وم�شوغاتها التي دفعتها اإىل الربوز والطفو على 
ال�شطح بهذا ال�شكل الوا�شع والفج ، امل�شكلة يف 

نظري اأعمق من التنديد بالتهافت على الن�رش
الكتابة كما هو متعارف عليه مهنة املتاعب  اإن 
، وعندما ن�شفها بهذا ال�شكل فاإننا ن�شع الكاتب 
املجتمع فح�شب،  اجتاه  ال  كبرية  م�شوؤولية  اأمام 
واإمنا اجتاه ذاته اأي�شاوفيما يخ�ش عالقة النقد 
مبا ينجز، ال ميكن للعملية النقدية اأن ت�شاير هذا 
جميع  ويف  الكتابية  املنجزات  من  الهائل  الكم 
الرغم من اجلهد املبذول من  امل�شتويات، على 
متابعته،  ميكنهم  ما  كل  متابعة  يف  النقاد  قبل 

اأي�شا  القدمية  الع�شور  ، ففي  لي�ش حديثا  وهذا 
كان هناك االآالف من ال�شعراء ولكن عدد النقاد 
كان متوا�شعا لو قارناه مع ال�شعراء. اإذن العملية 
يف  النقد  اأ�شبح  اأن  بعد  �شيما  وال  �شهلة  لي�شت 
اآخر  ن�شا  احلداثي  بعد  وما  احلداثي  م�شاره 
وا�شرتاتيجيات  التلقي  نظرية  اأ�شحاب  ح�شب 

القراءة
تكمن  ما  بقدر  الكاتب  يف  امل�شكلة  تكمن  ال 
لعزلته  متنف�ش  عن  يبحث  الذي  القارئ  يف 
قد  اإن�شانية  عالقات  عن  يبحث  اأو  وانهياراته 
التي  االأعمال  نحو  االأ�شا�ش  من  فا�شلة  اأعدها 
واللغوي،و�شعف  واملعريف  تتميزبالفقراالإبداعي 
يف  التحكم  املوهبة،وعدم  اخليال،وانعدام 
اأيعمل  يفتح  ،فمن  للكتابة  الفنية  االأدوات 
اللغوية  االأخطاء  كم  االأعمال،يلحظ  تلك  من 
والنحوية واملطبعية املرتفع،والزالت الفنية غري 
يف  �شطحية  من  به  تت�شم  املقبولة،وغريهامما 

الطرح،وا�شتغفال القارئ
تف�شي  عن  كبرية  م�شوؤولية  كذلك  النقد  يتحمل 
النقد  �شوت  واأن  خ�شو�شا  الظاهرة،  هذه  
من  الكثري  وهناك  ي�شمع،  بالكاد  خافتا،  اأ�شحى 
اأنف�شهم  يكلفون  وال  يقراأون،  ال  الذين  النقاد 
اأي�شا  هناك   ، اجلديدة  االإ�شدارات  تتبع  عناء 

يوجد  وال  واملتميزة  اجلادة  االأعمال  من  الكثري 
من يكتب عنها! يف ال�شابق كان النقاد يكت�شفون 
يتحول  وبالتايل  اجلادة،  واالأعمال  املواهب 
بف�شل  مرموقني  كتاب  اإىل  املغمورون  الُكّتاب 
يقراأون  ال  النقاد  اأن  اليوم  املفارقة  لكن  النقاد، 
وال يكتبون، وملا ي�شتهر كاتب ما وترتفع مبيعات 
كتبه، يكتبون عنه مدحا اأو ذما كي يخطفوا منه 

بع�ش اأ�شواء ال�شهرة
وجه اآخر للم�شكلة مرتبط بالنا�رش، فن�شبة مهمة 
مبعنى  باملطابع  اأ�شبه  اأ�شحت  الن�رش  دور  من 
الكتاب وا�شتالم مقابل  تنح�رش مهامها يف طبع 
جودة  مدى  اإطالقا  يهم  وال  املوؤلف،  من  مايل 
تتقاع�ش اجلهات  للن�رش،يف حني   العمل املقدم 
واأدوارها  مبهامها  القيام  عن  املعنية  والهيئات 
بالكتاب  ت�رش  مر�شية  ظواهر  هكذا  كبح  يف 

والثقافة
من جهة اأخرى ميكن احلديث عن �شبكة العالقات 
الُكتَّاب،  ل�شفة  املنتحلون  اأولئك  ين�شجها  التي 
والفئةالطبقة  االجتماعية  واملكانة  فاملعارف 
يف  مهم  دور  لهم  هوؤالء،  اإليها  ينتمي  التي 
االأ�شباب  هذه  كل  و�شيوعها  الظاهرة  ا�شت�رشاء 
انت�شارا  تعرف  الظاهرة  هذه  جعلت  وغريها، 

كبريا وامتدادا جتاوز احلدود واالأعراف.

مقاربات

التطفل على الكتابة ظاهرة مر�شية ، والن�ّس يفقد جودته الثقافية
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خالل ال24 �ساعة الأخرية 

اإرهاب الطريق يح�صد 
اأرواح6 اأ�صخا�ص

و�أ�صيب  حتفهم  �أ�صخا�ص   )6( �صتة  لقي 
�خلطورة  متفاوتة  بجروح  �آخرون   306
مناطق  عرب  مرور  حادث   208 وقوع  �إثر 
�صاعة  �ل24  خالل  �لوطن  من  خمتلفة 
�أم�ص  به,  �أفاد  ما  ح�صب  �لأخرية, 
للحماية  �لعامة  للمديرية  بيان  �لأربعاء, 
�ملدنية و�أو�صح �مل�صدر ذ�ته �أن "وحد�ت 
�حلماية �ملدينة قامت يف �لفرتة �ملمتدة 

من 26 �إىل 27 ماي 2020 

على خلفية ا�ستقبالهم 
من قبل وزير الداخلية  

لتكرميهم

فوج الغابات املعتدى 
عليهم بجيجل 

يطالبون بالت�صليح 
ممثلني  �لد�خلية   وزير  �ليوم  ي�صتقبل 
�لغابات �ملعتدى عليهم بجيجل  عن فوج 
ومن �ملتوقع �أن يرفع �ملعنيون جملة من 
�لغابات  �أعو�ن  �أد�ء  لتح�صني  �ملطالب 
�لذين �صارو� مهددين يف حياتهم , خا�صة  
ما حدث خالل �لأ�صابيع �ملا�صية لأعو�ن 
تعر�صو�  �لذين  جيجل  بولية  �لغابات  
يفقدون  كادو  و  �رش�صة  لعتد�ء�ت 

�أرو�حهم من قبل مافيا �لفلني .
و يكرم  �لفوج من قبل �لوزير على بالئهم 
�حل�صن يف مكافحة �ملافيا �لتي ت�صتهدف 
حيث   , �لوطنية  و�لرثو�ت   �لغابات  
�لغابات   قطاع  لتدعيم  طلبات  يحملون 
منذ  منها  ي�صتفيدو�  �لتي مل  بالتجهيز�ت 
�لغابات من �حلر�ئق  �صنة 2008  حلماية 
خا�صة  و�لب�رشية  �لطبيعية  و�لكو�رث 

�حلطابني و�لفحامني ومافيا �لفلني .
حممد بن ترار

عني متو�سنت

 اتفاقية لت�صقيف �صعر 
الأقنعة الواقية 

�لولئية  �لغرفة  بني  �إطار  �تفاقية  �أبرمت 
و�لفرع  و�حلرف  �لتقليدية  لل�صناعات 
�ملحلي للنقابة �لوطنية لل�صيادلة �خلو��ص 
لت�صقيف �صعر �لأقنعة �لو�قية حتى تكون 
�لإجر�ء�ت  �صمن  �جلميع  متناول  يف 
�لوقائية �لهادفة �إىل �لت�صدي �إىل جائحة 
�أم�ص  �أعلنته  ح�صبما  كورونا,  فريو�ص 

�لأربعاء و�يل عني متو�صنت لبيبة ويناز.

�ملنتهج  �لأمني  للمخطط  تبعا 
ولية  �أمن  م�صالح  طرف  من 
�لفطر  عيد  �أيام  خالل  �ملدية 
�حلجر  فرتة  ومع  �ملبارك  
�لو�حدة  من  �ملمتدة  �جلزئي 
زو�ل و�إىل غاية �ل�صابعة �صباحا, 
عدة  �ل�رشطة   م�صالح  �صجلت 
�إلتز�م  لعدم  وذلك  خمالفات 
قر�ر  بتطبيق  �ملو�طنني  بع�ص 

�حلجر �ل�صحي �ملنزيل, حيث مت 
فرتة  خالل  �صخ�ص   353 مر�قبة 
 114 حترير  و  �ل�صحي,  �حلجر 
خمالفة �صد �لأ�صخا�ص �لذين مت 
�جناز ملفات ق�صائية يف حقهم, 
نارية,  در�جة   16 حجز  مت  كما 
ومر�قبة 234 مركبة مت و�صع  37 
منها �ملح�رش وحترير خمالفات 

لأ�صحابها.

�سرطة املدية 

عقوبات �صد منتهكي
 احلجر ال�صحي 

�سندوق ال�سمان الجتماعي "كا�سنو�ص"

التكفل بتكاليف الولدة بالعيادات
 اخلا�صة  يف زمن كورونا

مرمي خمي�سة

وقال زيد�ين, يف ت�رشيح لالإذ�عة 
�ملدير  عن  ممثال  �جلز�ئرية, 
لل�صمان  �لوطني  لل�صندوق  �لعام 
�أن  �لأجر�ء,  لغري  �لجتماعي, 
�لعياد�ت  يف  �لولدة  تكاليف 
�ألف   25 بني  ترت�وح  �خلا�صة, 
تقع  و�أنها  دينار,  �ألف  و60  دينار 

�صندوق  عاتق  على  بالكامل 
�أن  ب�رشط  �لجتماعي,  �ل�صمان 
ومتتلك  موؤمنة,  �حلامل  تكون 
بطاقة �ل�صفاء, �إعفاء للمو�طنات 
من �لدفع �مل�صبق لتكاليف �لولدة 
به �صندوق  يتكفل  �لذي  و�لعالج, 
�أن  م�صري�  �لجتماعي,  �ل�صمان 
�إجر�ء �لعمليات �لقي�رشية, يجب 
وتقنية,  طبية  ل�رشوط  يخ�صع  �أن 

�حلو�مل  �صحة  على  حفاظا 
,حيث ياأتي هذ� �لقر�ر, يف �إطار 
�ل�صندوق  بني  �ملربم  �لتفاق 
�لجتماعي, وعدد من �ملوؤ�ص�صات 

بهدف  �خلا�صة,  �ل�صت�صفائية 
�لتكفل بالن�صاء �حلو�مل, وحت�صني 
ظروف �لولدة, وتخفيف �ل�صغط 

على �مل�صت�صفيات �لعمومية.
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اأكد املدير املركزي لالأداءات، زيداين زين 
الدين، اأم�ص، اإّن تكاليف الولدة يف العيادات 

اخلا�سة، تقع بالكامل على عاتق ال�سندوق 
الوطني لل�سمان الجتماعي، يف ظل الأزمة 

ال�سحية التي تعي�سها البالد، جراء تف�سي 
وباء كورونا.

�لدعم  من  �مل�صتفيدين  ��صتكى 
�لريفي بقرة �ل�صوف ببلدية �لروي�صات 
�لتابعة لولية ورقلة من �لتاأخر �لكبري 
و�لعر�قيل �لتي يو�جهنها وهو ما حال 

دون ح�صولهم على �مللكية .
من  م�صتفيد   450 زهاء  ممثلي  طالب 
ببلدية  �ل�صوف  بقرة  �لريفي  �لدعم 
مقر  عن  كلم   05 �لو�قعة  �لروي�صات 

يومية  مع  حديثهم  يف   , ورقلة  ولية 
"�لو�صط", و�يل �لولية �أبوبكر �ل�صديق 
�لإد�رة  جمل�ص  رئي�ص  ب�صفته  بو�صتة 
�لتدخل  ب�رشورة  �لعقار  قطاع  على 
على   �حل�صول  من  لتمكينهم  �لعاجل 
�ملت�رشرين  ندد  �مللكية, حيث  عقود 
من �مل�صكل �لقائم مما �أ�صموه بتمل�ص 
�لهادف  �لدور �ملنوط بها  �لإد�رة من 

�لت�صهيالت  وتقدمي  �ل�صعوبات  لتذليل 
بهدف ��صرتجاع �لثقة بني �ملو�طن و 
�لإد�رة , خا�صة �إذ� علمنا �أن �مل�صوؤول 
قد  كان  �لتنفيذية  �لهيئة  على  �لأول 
�إلز�مية  على  منا�صبة  �أكرث  يف  �صدد 
مبختلف  �مل�صجلة  بالنقائ�ص  �لتكفل 

هياكل �لإد�رة �لعمومية .
اأحمد باحلاج 

بلدية الروي�سات بورقلة

450 م�صتفيد من الدعم الريفي ينا�صدون الوايل

بني ندرتها و غالئها

املواطن البويري حائر يف توفري 
الكمامات

ن�سفها موقوف النفاذ بعني متوز�سنت

�صنة حب�صا يف حق النا�صط
 ه�صام �صحراوي 

ب�سيدي بلعبا�ص

الأمن يوقف 09 متورطني 
ويحجز اأ�صلحة بي�صاء 

�لبويرة  ولية  مو�طنو  يتو�جد 
�أمرها  من  حرية  يف  �لأيام  هذه 
ب�صاأن توفري �لكمامات �لوقاية من 
�لإ�صابة بفريو�ص كورونا خا�صة مع 
�رتد�ئها  باإجبارية  �حلكومة  قر�ر 
بد�ية من عيد �لفطر �ملبارك يف 
�لر�صمية,  مر�صوم �صدر باجلريدة 
بها  قامت  ��صتطالعية  جولة  ويف 
يومية " �لو�صط" �أم�ص عرب �صو�رع 
بع�ص  �أر�ء  تباينت  �لبويرة  مدينة 
منهم  تقربنا  �لذين  �ملو�طنني 
غري  �لأغلبية  �أن  لحظنا  حيث 
�أ�صباب  لعدة  �لقر�ر  بهذ�  ملتزمة 

منها غالء �أ�صعارها يف �ل�صيدليات 
�ل�صباب"  �أحد  به  ما �رشح  ح�صب 
�أنا ل ��صتطيع توفري كمامة ب�صعر 
70 دج �لو�حدة و�أ�صتبدلها 3 مر�ت 
فيما   " ممكن  غري  هذ�  �ليوم  يف 
و�صخط  غ�صب  بنربة  �آخر  و��صل 
ول  �خلبزة  على  نخدم  نبقى   "
نديروها  حبو  �إذ�  �لكمامات  على 
يوفروها لل�صعب باطل " ويف ذ�ت 
�ل�صياق ��صتكى �لبع�ص �لآخر ممن 
يف  �لكمامات  ندرة  من  �إلتقيناهم 

�ل�صيدليات .
اأح�سن مرزوق

متو�صنت  عني  حمكمة  ق�صت 
ب�صنة حب�ص  �أم�ص �لثنني  �صبيحة 
و�أخرى  نافذة  منها  06��صهر 
نافذة  وغر�مة   �لنفاذ   موقوفة 
قدرها 50�لف دج يف  حق �لنا�صط 
بتهم  �ملتابع  �صحر�وي   ه�صام 
,�لإ�صاءة  نظامية  هيئة  �إهانة 
و��صتعمال   �جلمهورية  لرئي�ص 
ق�صد  �لوطنية   �ملاأ�صاة  جر�ح 
�مل�صا�ص مبوؤ�ص�صات �جلمهورية .

هذ� وكان �لنا�صط ه�صام �صحر�وي 
لن�صاط  بانتقاده  �ملعروف 
�لدولة  وموؤ�ص�صات  �جلمهورية  
�لجتماعي  �لتو��صل  مو�قع  على 
�أوقف نهاية �صهر فرب�ير �ملن�رشم 
 26 يوم  �ملوؤقت  �حلب�ص  و�أودع 
حماكمته  جل�صة  وخالل   , فرب�ير 
�أنكر �ملتهم  يوم �لأربعاء �ملا�صي 
نيته يف �مل�صا�ص مبوؤ�ص�صات �لدولة 

و�لوحدة �لوطنية , يف حني و�جهته 
متلم�صة    , مبن�صور�ته  �لنيابة 
 , نافذة  حب�ص  �صنو�ت   09 عقوبة 
يف حني ركز �لدفاع عن  نية موكله 
لترتك  لغري  ر�أيه  عن  �لتعبري  يف 
�ملد�ولة  لنهار �أم�ص �أين �أ�صدرت 
�صيمكن  �لذي  حكمها,  �ملحكمة 
يوم  �ل�صجن  مغادرة  من  �ملتهم 
عدم  حالة  يف  �ملقبل  24�وت 

��صتئناف �لنيابة للحكم .
م.ب

�لوطني  �لدرك  م�صالح  �صجلت 
و��صعة  ��صتجابة  �لبويرة  بولية 
من طرف �ملو�طنني لإجر�ء�ت 
�لذي  �جلزئي  �ل�صحي  �حلجر 
للبالد  �لعليا  �ل�صلطات  �أقرته 
فريو�ص  تف�صي  منع  �إطار  يف 
قليلة  فئة  توجد  فيما   , كورونا 
�لإجر�ء�ت  تلك  حترتم  مل 
بالإعالم  متثلت ح�صب �ملكلفة 

هيبة   " بذ�ت �مل�صالح �ملالزم 
بوزيد" يف رفع 13 خمالفة �صد 
�تخذت  �لر�جلني  �لأ�صخا�ص 
�لقانونية  �لإجر�ء�ت  حقهم  يف 
منها  مركبة   13 وحجز  �لالزمة 
و  �صاحنات   4 و  �صيار�ت   8
و�صعها  و�حدة مت  نارية  در�جة 

يف �ملحا�رش .
اأح�سن مرزوق

خالل يومي العيد بالبويرة

13 �صخ�صا خالفوا اإجراءات 
احلجر ال�صحي

قلم جاف

اأول عا�صمة دعارة
 يف العامل 

الوليد فرج

من  �ل�صعوب  تقدمه  ما  �أن  �لتاريخ  يثبت   
تكلفته  تكون  �لغالب  يف   , حريتها  �أجل 
�لأمل  ويكون   , �لثمن  باه�صة  �لب�رشية 
�لتحرر من م�صتبد جائر  �إذ� كان  مزدوجا 

د�خلي . 
 , �لكر�مة  و  �حلرية  درو�ص  �أور�ق  فمن 
يحفظ �لتاريخ در�ص �لثورة �لفرن�صية �لتي 
�ألهمت �لعامل مبادئ �لتحرر , �لتي ُخطت 
قدمت   , قتيل  مليون  �ثنني  من  �أكرث  بدم 
كقر�بني يف قد��ص �حلرية , ك�رشت �أغالل 
��صتبد�د �لكني�صة , و طغيان ج�صع �لإقطاع 

لتكون باري�ص حرة .
فهل حتررت باري�ص ؟ 

حريات  من  فرن�صا  �ليوم  تعي�صه  ما  �إن 
ظاهرها  يف  �لب�صيط  �ملالحظ  ير�ها 
�أنها �أ�صمى درجات �حلرية كثمرة حقيقية 
حقيقتها  يف   , �صنو�ت  ع�رشة  د�مت  لثورة 
�لنور�نيون  عليها  وثب  م�صمومة  ثورة  هي 
و   , �لأعظم  �ل�رشق  حمفل  �أرباب  من 
, فنجحو� يف تزيف �حلرية حتى  �ليعاقبة 
زو�ج  تقنني  �إىل  �لفرن�صي  باملجتمع  بلغو� 
عا�صمة  باري�ص  من  وجعلو�  باأخيه  �لرجل 
�لدعارة �لأوىل يف �لعامل و تفننو� يف �إذلل 
�ل�صعب �لفرن�صي فر�حو� ي�صمون �ل�صاحات 
و �ل�صو�رع باأ�صماء  غري حمتم�صة مرتبطة 

بالدعارة .
وتبقى �صنة 2013 �صنة �كتمال �آخر مالمح  
�صورة �حليو�نية و �لنحد�ر �لإن�صاين د�خل 
ر�صميا  �أم�صى  يوم   , �لفرن�صي  �ملجتمع 
�لأزو�ج  َمنح  قانون  على  هولند  فرون�صو� 
لت�صهد مونبيلييه  �لزو�ج  �ملثليني �حلق يف 

مر��صيم زو�ج �أول ذكرين .  
�لثورة  مبادئ  بني  �لآن  �لتناق�ص  مرد 
�لر�صمية  فرن�صا  و  �ل�صعبية  �لفرن�صية 
بطغيانها �لتاريخي و �نحد�رها �لأخالقي 
�صو�ء د�خليا �أو يف عالقتها مع باقي �لدول 
تفكيك  و  ت�صويها  �ىل  دوما  ت�صعى  �لتي 
منظوماتها �لأخالقية عرب و�صائل �إعالمها 
�ل�صهونية  �للوبيات  عليها  �صيطرت  �لتي 
�ل�صعب  على  وما   , �أ�صبابه  �نك�صفت   ,
من  جمدد�  �لنعتاق  �إل  �لو�عي  �لفرن�صي 
�صجون �لبغاء و �لرذيلة �لتي زجت به فيها 

عائلة روت�صيلد .
لنجوى  )�لإن�صات   : مقالتنا  �صل�صة  �نظر 

�لغرفة �خللفية للتاريخ(.

رئي�ص اجلمهورية 
ي�صتقبل الوزير الأ�صبق 

دحو ولد قابلية
�ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�ص  ��صتقبل 
و�لوزير  �ملجاهد  �لأربعاء,  �أم�ص  تبون, 
جمعية  رئي�ص  قابلية  ولد  دحو  �لأ�صبق 
و�لت�صالت  �لت�صليح  جماهدي  قدماء 
�لعامة )مالغ( �أثناء ثورة �لتحرير, ح�صب 

ما �أورده بيان لرئا�صة �جلمهورية.
رئي�ص  �أم�ص  "��صتقبل  �لبيان  يف  جاء  و 
تبون  �ملجيد  عبد  �ل�صيد  �جلمهورية 
�ملجاهد و�لوزير �لأ�صبق �ل�صيد دحو ولد 
جماهدي  قدماء  جمعية  رئي�ص  قابلية 
�أثناء  �لت�صليح و�لإت�صالت �لعامة )مالغ( 
ثورة �لتحرير"و �أو�صح �مل�صدر �أنه جرى 
�لنظر  وجهات  "تبادل  �للقاء  هذ�  خالل 
حول �لو�صع �لعام يف �لبالد, و�آفاق �لعمل 
�ل�صعبية  �ملطالب  �صوء  يف  �ل�صيا�صي 
وفقا  تدريجيا  تنفيذها  يجري  �لتي 
للتز�مات رئي�ص �جلمهورية يف برناجمه 

�لنتخابي". 

عنا�رش �أمن  متكنت 
بلعبا�ص  من  �صيدي  ولية 
�أ�رش�ر  �لإطاحة  مبجموعتي 
يف  �مل�صاجرة  ق�صية  يف  تورطو� 
�أ�صلحة  بو��صطة  �لعام  �لطريق 

�لإخالل  مع  حمظورة  بي�صاء 
بالنظام �لعام و�لإخالل بال�صكينة 
 09 توقيف  مت  حيث  �لعامة 
�أ�صخا�ص و حجز �أ�صلحة بي�صاء .
حممد بن ترار
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