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املحلل ال�شيا�شي حممد بو�شياف يف حوار لـ "الو�شط":

الأرندي والأفالن بحاجة اإىل "ال�شرعية "
جناح رفع احلجر ال�شحي مرهون بتدابري الوقاية

 
    .

اأكد املحلل ال�شيا�شي حممد بو�شياف يف حوار خ�ص به جريدة »الو�شط« باأن املعطيات �شجعت احلكومة 
على برجمة رفع احل�شر التدريجي  الذي �شاهمت يف �شناعته تقارير وزارة ال�شحة التي تتكلم عن 

جتاوز ذروة الوباء منذ نهاية اأفريل، اأن الو�شع بات م�شتقرا وميكن ا�شتئناف احلياة الطبيعية للمواطنني 
مع اتخاذ التدابري الوقائية ، لفتا باأن الواقع القت�شادي بات يتهدد حياة النا�ص وينبئ بكوارث قادمة اإن 

مل تتخذ الإجراءات الالزمة ملنعه .

حاورته : اإميان لوا�ص 

تعليقك  ما  بداية        .
على خريطة طريق احلكومة  

للخروج من احلجر ال�شحي؟

ت�ستوعب  احلكومة  اأن  �سك  بال 
الوباء  كون  حيث  من  جيدا  الو�سع 
م�ستمر اأنه يتحتم على املجتمعات 
مع  والتطبيع  معه  التعاي�ش 
االقت�سادي   الو�سع  اأن  ا�ستمراره، 
فالقطاع  مقلقا  بات  االجتماعي  و 
ت�سل  قد  معتربة  خ�سائر  يتكبد 
حد االإفال�ش، كما اأن �سبح ت�رسيح 
على  بات  البطالة  وتفاقم  العمال 
بالن�سبة  احلال  وكذلك   ، االأبواب 
حاجات  ذلك  على  زد   ، للتجارة 
ت�سكل  قد  وم�ستلزماتهم،  النا�ش 
هذه النقاط  املرتكزات االأ�سا�سية 
اتخاذ  اإىل  باحلكومة  دفعت  التي 
الذي  التدريجي  رفع احل�رس  قرار 
وزارة  تقارير  �سناعته  �ساهمت يف 
ال�سحة التي تتكلم عن جتاوز ذروة 
الوباء منذ نهاية اأفريل، اأن الو�سع 
ا�ستئناف  وميكن  م�ستقرا  بات 
مع  للمواطنني  الطبيعية  احلياة 
وحتمل  الوقائية  التدابري  اتخاذ 
املخاطرة  وعدم  امل�سوؤولية 
طماأنة  وحاول  ن  للوباء  بالتعر�ش 
اجلزائر  اإمكانيات  باأن  املواطنني 
مل  بحيث  كبرية  الوباء  ملواجهة 
يف  اإال  االإنعا�ش  اأ�رسة  ت�ستعمل 
جمعية  رئي�ش   ، باملائة   17 حدود 
 ، اجتماعي  ك�رسيك   ، امل�ستهلك 
القطاع  والن�سطاء يف  التجار  حمل 
اإجناح  يف  امل�ساهمة  م�سوؤولية 

العملية  وحّثهم على فر�ش التدابري 
التي األزمتهم بها وزارة التجارة ، كل 
احلكومة  �سجعت  املعطيات  هذه 
على برجمة رفع احل�رس التدريجي 
اأجزاء  ا�ستئناف  �سيعرف  والذي 
االقت�سادية  القطاعات  معتربة من 
يتبعها  اأن  على  احلياة  والتجارية 
،من  الن�سطاء  من  تبقى  ملا  رفع 
يف  ا�ستندت   اجلزائر  اأن  املوؤكد 
كثري  بتجربة  احلجر  رفع  قرارها 
نف�ش  اتخذت  التي  الدول  من 
مّنا  اأ�سواأ حال  تكون  وقد  القرار،  
من حيث عدد االإ�سابات والوفيات 
يتهدد  بات  االقت�سادي  فالواقع   ،
قادمة  بكوارث  وينباأ  النا�ش  حياة 
الالزمة  االإجراءات  تتخذ  مل  اإن 

ملنعه .

.      ما موقفك من   قانون 
املالية التكميلي 2020 ؟

بعد جدل ولغط كبريين داخل قبة 
الربملان وحتى خارجه حول قانون 
�سادق    2020 التكميلي  املالية 
نواب الربملان عليه  ودخل القانون 
ب�سكل  مّيزه  وقد  التنفيذ،  حيز 
ملحوظ من حيث منهجيته ح�سور  
اآثار وباء كورونا الذي عطل القطاع 
االقت�سادي والتجاري، اإنهيار اأ�سعار 
النفط  التي اأوجدت و�سعا �سحيحا 
االمتيازات  رغم  املالية   للموارد 
املواطن  ل�سالح  �سجلت  التي 
االأدنى  باحلد  تعلق  فيما  الب�سيط 
ال�رسائب،  بع�ش  وتقلي�ش  لالأجور 
ايجابي  هو  ما  فيه  قانون  ككل 
امل�سا�ش  على  الطريق  كقطع   ،

باملال العام ، و  اإجبار امل�ستثمرين 
الفّعالة  امل�ساهمة  على  االأجانب 
وذلك  والتقنية  التمويل  حيث  من 
باإ�سقاط قاعدة 49/51 ، كما اأبعد 
كبدوا  الذين  ال�سيارات  �سما�رسة 
رغم  فادحة  خ�سائر  الدولة  خزينة 
التحول ال�سلبي الذي عابه الكثريين 
 ، ال�سناعة  قطاع  يف  القانون  على 
التي  االمتيازات  نن�سى  اأن  دون 
منحها هذا القانون ل�سكان اجلنوب 
يف  امل�سائل  هذه  وموؤ�س�ساتهم،  
الوطني  االقت�ساد  حمت  عمومها 
تذمر  ذلك  مقابل  يف  وعقلنته، 
الكثريون من الزيادات التي عرفتها 
مواد الوقود وما ينجر عن ذلك من 
�رسر على م�ستوى معي�سة املواطن 
وميزانيته خا�سة فيما يتعلق بالنقل 

والفالحة .

.      تعليقكم على قرارات 
اإجتماع جمل�ص الوزراء؟

مع  من�سجما  جاء  الوزراء  جمل�ش 
لها  يتطلع  التي  اجلزائر  متطلبات 
الذاكرة  فملف  اجلزائري   ال�سعب 
وي�سو�ش  اجلزائريني  ياأرق  بات 
مع  اجلزائرية  العالقات  على 
امل�ساألة  وح�سم   ، االأم�ش  م�ستعمر 
املجال  وف�سح  تر�سيمه  خالل  من 
خالل  من  االإعالم  اأمام  وا�سعا 
وتناق�ش  ق�ساياه  تعالج  قناة  اإن�ساء 
اال�ستعمار  وطاأ  اأن  منذ  تفا�سيله 
للفكرة  طي  هو   اجلزائر   اأر�ش 
التي تعمل بع�ش الدوائر  واللوبيات 
اخلارجية على متجيده وحمو اآثاره 
من  الأكرث  ال�سعب  منها  عانى  التي 

قرن ونيف ، كما اأن البيان جاء على 
�سكل اإعالن بداية ور�سات اجلزائر 
وا�سحة  روؤية  وفق  تعمل  التي 
والرقمنة  الفالحي  القطاع  تعطي 
بع�ش  اإىل  الطاقوية   والتحوالت 
وكلها  اال�سرتاتيجية   ال�سناعات 
اجلزائري  اأمن   ترتهن  حتديات 
الغذائي  فاالأمن    ، رفاهيته  وتعيق 
والرقمنة   الدواء  اإىل  واحلاجة 
اأ�سعار  وتراجع  بعد جائحة كورونا 
النفط   دفعت احلكومة اإىل التفكري 
ور�سم  االأولويات  ل�سلم  واملراجعة 
ملواحهة  املنا�سبة  االإ�سرتاتيجية 
على  والعزم  املخاطر  هذه 
االإ�سارات  بعد  خا�سة  جتاوزها  
املتعاملون  �سجلها  التي  االيجابية 
اأثناء  املذكورة  القطاعات  يف 

االأزمة.

اأحزاب  عودة   �شهدنا        .
ال�شلطة  اإىل امل�شهد ال�شيا�شي يف 

احلجر ال�شحي، ماتعليقكم ؟ 

�سجله  �سلبي  �سيء  اأكرب  يكون  قد 
قيم  اإفراز  عن  عجزه  هو  احلراك 
ميكنها  جديدة  قيادات  ،و  جديدة 
اإحداث  باإمكانية  ال�سعب  اإقناع 
اجلي�ش  مرافقة  ولوال  التغيري 
انتهى  لكان  م�ساره  وت�سحيح 
والتاآكل  الفو�سى  من  حالة  اإىل 
بع�ش  حماوالت  رغم  ال�سديدين، 
النور  تر  مل  والتي   احلية  القوى 
فان  معروف  هو  وكما   ، اليوم  اإىل 
الطبيعة ترف�ش الفراغ ، فكل تاأخر 
يف التجديد �سيعطي الفر�سة للقوى 
اأن تراجع خّطها وت�سحح  القدمية 

و�سعها ، وتتلقف �سيحات املواطن 
للعودة  يوؤهلها  برناجما  لتجعلها 
ويجدد خطابها، القانون اجلزائري  
االأحزاب  هذه  جتدد  اأن  مينع  ال 
هياكلها وقياداتها ، حتى واإن كانت 
اأن  �سحيح   ، اإ�ستثنائية  ظروف  يف 
كان  الو�سع  لكن  ت�ساهلت  االإدارة 
تبقى هذه  اأن  ، فال ميكن  يقت�سي 
االأغلبية  ت�سكل  التي  االأحزاب 
عارية  تبقى  اأن  الربملان  داخل 
�سديقي  فمكتب   ، ال�رسعية  من  
حركة  ت�سكل  بداية  من  يعاين  كان 
جبهة  معاناة  من  تزيد  ت�سحيحية 
هذا  معاجلة   ، الوطني  التحرير 
االجتماع  هذا  �سهل  من  هو  االأمر 
اال�ستثنائي يف الظرف اال�ستثنائي، 
يف  الدميقراطي  الوطني  التجمع 
جاء  فميهوبي   ، الو�سعية  نف�ش 
نائبا عن قيادة متورطة يف الف�ساد 
وكان  االأمة   مب�سالح  واالإ�رسار 
وحماولة  هياكلها  جتديد  من  البد 
التطهر من تركة اأويحيى، مواجهة 
النظام  �سيمكن  التحديات  هذه 
ال�سيا�سي بقيادة الرئي�ش املنتخب  
من معاجلة بع�ش الرهانات وت�سوية 
املرحلة  لت�سيري  االأزمات   بع�ش 
االنتقالية باجتماع احلر�ش القدمي 
وبع�ش  احلزبني  هذين  يف  ممثال 
لر�سوخ  متهيدا  ال�ساعدة،   القوى 
انتخاب  باإعادة  ال�رسعية  مبداأ 
انتخابات  يف  ال�سعب  ممثلي 

ت�رسيعية قد تكون م�سبقة.

على  تعليقك        .
الإنتقادات التي طالت حركة 

حم�ص حول اأنها  لل�شلطة؟

قوي  حزب  ال�سلم  جمتمع  حركة 
ذلك  يف  �سك  ال  �سعبيا  وحا�رس 
ال�سلطة  اإىل  للو�سول  وطموحه   ،
م�رسوع ،  واإمنا وجدت االأحزاب 
االأحزاب  ككل  ذلك،   اجل  من 
حتاول حم�ش يف ثوبها املعار�ش 
منذ اأن اأنتخب الدكتور عبد الرزاق 
مقري على راأ�ش احلركة اأن ت�سنع 
رغم  ورا�سخا   ثابتا  موقعا  لها 
اال�سطرابات التي ت�سوب خطابها 
ال�سيا�سي، وقد يعود ذلك اإىل طول 
معا�رستها لل�سلطة ور�سوخ دورها 
قد  املواطن،  ذهن  يف  الوظيفي 
حزبي  م�ساركة  اإمكانية  تكون 
والتجمع  الوطني  التحرير  جبهة 
اإدارة    الدميقراطي   الوطني 
قيادة  حتت  االنتقالية  املرحلة 
الإن�ساج  فر�سة    ، تبون  الرئي�ش 
  ، اأدائها  وتطوير  خرباتها 
بربنامج  االعتداد  عن  واالبتعاد 
اأبدا،  مل يعرف طريقه لالمتحان 
الكثري  يغذيه جناح  طموح حم�ش 
يف  �سواء  العامل  يف  التجارب  من 
حتى  اأو  وتركيا  كماليزيا  ال�رسق 
حزب  و�سل  حني  املغرب  جتربة 
م�رسوع  طموح  وهو   ، كريان  بن 
ت�ستوعب  اأنها  حم�ش  اأثبتت  متى 
يف  �سواء  اجلزائري  التحدي 
االخرتاقات  وحجم  الداخل 
وحجم  اخلارجي  اأو  يعانيها  التي 
اجلزائر  �سد  يدار  الذي  املكر 
با�سم حقوق االن�سان تارة وبا�سم 
اأخرى  تارة  االإرهاب  مكافحة 
وبا�سم و�سول االإ�سالميني واحلكم 
الديني كما ت�سوره هذه الدوائر .

24 �شاعة

اإيداع 20 منهم احلب�ص املوؤقت                      

  اإحالة 200 رئي�س بلدية ومنتخب على العدالة 
.         التحقيق مع حوايل 120 بتهم الف�شاد 

فيما اأكدت وزارة ال�شوؤون الدينية اأن امل�شاألة بيد احلكومة

�شوء اأخ�شر لفتح امل�شاجد
واإ�سالح  ال�سحة  وزير  ك�سف 
بن  الرحمان  عبد  امل�ست�سفيات، 
الدينية  ال�سوؤون  وزارة  اأن  بوزيد، 
كافة  االإجراءات  اتخذت  واالأوقاف 
فتح  الإعادة  ال�رسورية  ال�سحية 
امل�ساجد اأمام امل�سليني وهي مبثابة 
ال�سوء االأخ�رس الإعادة حلها قريبا يف 
يو�سف  وزارة  فيه  تنتظر  كانت  وقت 
بهذه  للقيام  حكومية  فتوى  بلمهدي 
اخلطوة. وكانت وزارة ال�سوؤون الدينية 
واالأوقاف، قد قررت يف ال�سابع ع�رس 
من �سهر مار�ش املا�سي اإغالق كافة 
ومنع  الوطن  ربوع  عرب  امل�ساجد 
فيها،  واجلمعة  اجلماعة  �سالة 
عدوى  من  املزيد  النت�سار  تفاديا 
كورونا فايرو�ش كوفيد 19 الذي كان 
بينها  العامل من  بقوة  اآنذاك ي�رسب 
اجلزائر ، وكان وزير ال�سوؤون الدينية 
اأكد  قد  بلمهدي  واالأوقاف  يو�سف 
يف ت�رسيح �سابق، اأن قرار اإعادة فتح 

احلكومة  يتخذ من طرف  امل�ساجد 
الهيئة  تو�سيات  على  بناء  وحدها، 
هذا  اأّن  املخت�سة، م�سيفا  العلمية 
االأمر لي�ش من اخت�سا�ش اأي وزارة 
التي  احلكومة  اخت�سا�ش  من  بل 
اأن  وزارة  اإىل  تعلن عن ذلك م�سريا 
باهتمام  تتابع  الدينية  ال�سوؤون 
جمال  يف  اليوم  املحققة  النتائج 
بفريو�ش  االإ�سابات  عدد  انح�سار 
ويف  لذلك.  وت�سعد  كوفيد-19 

ال�سحة  وزير  اأو�سح  ال�سياق  نف�ش 
اجلانب  يف  اخلرباء  تقارير  اأن 
بالتفاوؤل  توحي  والطبي  ال�سحي 
وباأن تداعيات اجلائحة بداأت تخف 
واأنه  املواطنني،  احتياطات  بف�سل 
بقدر التزام املواطنني باالحتياطات 
فاإننا  الكمامة  ارتداء  منها  �سيما 
اجلائحة  هذه  حجم  من  �سنقلل 

و�سنذهب اإىل اإعادة فتح امل�ساجد
عطار ب

الفرقة  من  م�سادر مقربة  ك�سفت 
اأن  للغرب  الوطني  للدرك  اجلهوية 
عن  يزيد  ما  اأحالت  قد  م�ساحلها 
ومنتخب  من  بلدية  رئي�ش   200
بتهم  على  العدالة  غربية  13  والية 
الت�سيري  �سوء  مقدمتها  يف  خمتلفة 
التزوير   ، عمومية  اأموال  وتبديد 
العقار  ونهب  املزور  وا�ستعمال 
والف�ساد خالل اخلم�سة اأ�سهر االأوىل 

التزال  حني  اجلارية  يف  ال�سنة  من 
منتخب   120 زهاء  مع  التحقيقات 
اآخر . هذا واأكدت  ذات امل�سادر انه 
اأكرث من20 منهم  باحلب�ش  مت و�سع 
املوؤقت  فيما مت ا�ستفادة زهاء ال80 
اأخر من الرقابة الق�سائية  ،  والذي 
مت توقيف اغلبهم  عن تاأدية مهامهم 
التحقيقات  هذه  وجاءت  ،  هذا 
�سكاوي  على  ر�سائل  اأو  بناء 

اأغلبية  حتريك  حني  يف   ، مواطنني 
من  املفت�سني  الدعوى  كانت 
الذين  وقوف  العموميني 
الت�سيب  من  كبرية  على  حاالت 
امل�رسوع  ونهب  والرثاء  والف�ساد 
الوظيفة  ا�ستغالل  العقار  و�سوء 
ان  امل�سادر  واأ�سارت  ذات  هذا   ،
بع�ش  اأن  الوطني  الدرك  م�سالح 
روؤ�ساء البلدية حتول واىل عنا�رس من 
�سبكات نهب العقار  والبزن�سة فيه ، 
اأح�سان  يف  اآخرون  ارمتى  حني  يف 
من   ، امل�سالح  يف  البارونات  طمعا 
جهة اأخرى جتري حتقيقات معمقة 
لنف�ش  من  املنتخبني  العديد  مع 
اتهم  بالتزوير  ،  منهم  من  التهم 
تبني  كما   ، حمررات  ر�سمية  يف 
تورط  منتخبني �سمن �سبكات  دولية 
قيد  املركبات  وو�سعها  لتزوير 

ال�سري .

حممد بن ترار
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وداد احلاج

م�ؤ�س�سي  �أحد  دروكد�ل  ويعترب  
للدع�ة  �ل�سلفية  �جلماعة  وقادة 
�إمارتها  و�لقتال يف �جلز�ئر، وت�ىل 
عام 2004 ليعلن فيما بعد �النخر�ط 
��سم  وحت�يل  �لقاعدة،  تنظيم  يف 
و�لقتال  للدع�ة  �ل�سلفية  �جلماعة 
�ملغرب  بالد  يف  »�لقعدة  لي�سبح 

�الإ�سالمي«.
�أن  للملف  متابع  م�سدر  قال  و 
�ل�سلطات �لفرن�سية تت�سرت عن ف�سل 
ذريع لق��تها ك�ن �لق�سف �لفرن�سي 
رو�ج  بعد  كان  »تالهند�ك«  ملنطقة 
مفرت�ض  �جتماع  ح�ل  معل�مات 
لقياد�ت �إرهابية كبرية ،وبطريقة ما 
ت��سلت �لق��ت �لفرن�سية باملعل�مة 
باأربعة  �ملنطقة  لق�سف  حتركت  و 
طائرة  بينهم  من  مروحية  طائر�ت 
من  م�سلح�ن  ف�سل  و  ��ستك�ساف 
�إ�سقاطها  يف  �ملر�بط�ن  تنظيم 
لتحليقها  نظر�  �ستينغر  ب�س��ريخ 

على �رتفاع كبري.
يك�ن  �أن  �ل��سط  م�سادر  وترجح 
خرب �الجتماع �ملزع�م جمرد حيلة 

من طرف قيادة تنظيم �ملر�بط�ن 
خرب  �رسبت  �لتي  �جلهة  ملعرفة 
�الجتماع للفرن�سيني ف�سال عن ذلك 
نف�ض  �أنه يف  �ل��سط  م�سادر  قالت 
ت�قيت �لعملية �لتي قام بها �جلي�ض 
د�ع�ض  �إرهابي�  كان  �لفرن�سي 
بقيادة  �ملنطقة  نح�  يتحرك�ن 
�سحر�وي  عبد�حلكيم  �ملغربي 
من عالمة  �أكرث  يطرح  �لذي  �الأمر 

��ستفهام ح�ل �رس �لتحرك �ملتز�من 
نح�  �لفرن�سية  �لق��ت  و  لد�ع�ض 

قرية » تالهند�ك«.
وطرح �ملعني�ن عدد� من �ملربر�ت 
�لرو�ية  يف  بق�ة  ت�سكك  �لتي 
ل�سان  على  جاءت  �لتي  �لر�سمية 
وزيرة �لدفاع �لفرن�سية عرب تدوينة 

لها مبن�سة ت�يرت .
 و كان �لتنظيم �الإرهابي  » �لقاعدة 

دي�سمرب2018  »يف  �ملغرب  بالد  يف 
�س�تي  ت�سجيل   يف  ك�سف  قد 
�أن  دروكد�ل،  �مللك  لعبد  من�س�ب 
ما�سينا  حترير   « جبهة  �أمري  يك�ن 
فرن�سي  هج�م  يف  قتل  قد   »
و�سط   ،2018 ن�فمرب  �سهر  نهاية 
�لت�سجيل  يف  دروكد�ل  مايل،وقال 
�ل�س�تي، �لذي مت ت�زيعه مكت�باً، �إن 
» ك�فا « مل يكن م�ج�د�ً يف �ملكان 
حتى   « �لفرن�سي�ن  هاجمه  �لذي 
فاإن  بالتايل  «و  �إ�سابته  �أو  يتم قتله 
�ل��سط  �إليها  حتدثت  �لتي  �جلهة 
�لرو�ية  ت�سديق  ال ميكن  �أنه  ت�سري 
لها  �س��بق  ل�ج�د  نظر�  �لفرن�سية 
روؤو�ض  ت�سفية  عن  �الإعالن  يف 
و  �الإرهابية  �لتنظيمات  يف  كبرية 

يظهر بطالن �خلرب بعد مدة.
حتدثت  �لتي  �جلهات  ت�ساءلت  و 
من  ��ستغر�بها  عن  �ل��سط  �إليها 
يف  دروكد�ل  وج�د  عن  �حلديث 
تلك �ملنطقة �لنائية رغم حماوالت 
منطقة  �إىل  �لتنقل  منه  حثيثة 
معاقله  من  �نطالقا  �ل�ساحل 
وبع�ض  بجاية  جبال  يف  �ملعروفة 

�ملناطق �ملجاورة لها.

�شكك متابعون لل�شاأن الأمني يف منطقة ال�شاحل يف �شحة الرواية الفرن�شية حول ت�شفية الإرهابي 
عبد املالك دروكدال الرجل الأول يف تنظيم زعيم تنظيم القاعدة وهذا مبنطقة »تالهنداك« غري 

بعيد عن احلدود اجلزائرية املالية.

التحالف من اجل  التجديد الطالبي بورقلة 

�سكاوى بخ�سو�ص �سرقة 
اأغرا�ص الطلبة و الطالبات

للتحالف  �ل�الئي  �ملكتب  نا�سد 
�لطالبي  �لتجديد  �أجل  من 
�ل�طني ب�رقلة ، �ملدير �ل�الئي 
للخدمات �جلامعية بال�الية من 
لل�ق�ف  �لعاجل  �لتحرك  �جل 
على  بالتهاون  �أ�سم�ه  ما  على 
�الإقامات  بع�ض  م�ست�ى 
�ل�قاية  �جلامعية التخاذ تد�بري 

من جائحة ك�رونا .
�ل�الئي  بيان  للمكتب  �أفاد 
�لتجديد  �جل  من  للتحالف 
�لطالبي �ل�طني ب�رقلة ، كانت 
»�ل��سط«  ي�مية  ت�سلمت  قد 
عملية  �طار  يف  �أنه  منه  ن�سخة 
الأغر��سهم  �لطلبة  ��سرتجاع 
�ل�ز�رية  �لتعليمة  �سدور  بعد 
بكل  �اللتز�م  ب�رسورة  تفي  �لتي 
كل  و�تخاذ  �ل�قائية  �الإجر�ء�ت 
فريو�ض  �سد  �لالزمة  �لتد�بري 
�أ�رسة  �أن  19 . �إال  ك�فيد  كرونا 
�أن ترفع  هذ�  ي�ؤ�سفها  �لتحالف 
و�ملف�سل  �ال�ستعجايل  �لتقرير 
عاي�سها  �لتي  �ل��سعية  ح�ل 
حيث  �لعملية  هذه  �ثناء  �لطلبة 
�سارخة  جتاوز�ت  مالحظة  مت 
بع�ض  �أد�رة  من  م�س�ؤولة  وغري 
باأي  تقم  مل  �لتي  �القامات 
�جتهاد ، ب�سبب �لتهاون �لكبري يف 
�الحرت�زية  وتد�بري  �الإجر�ء�ت 
بع�ض  و�كتفاء  �لعملية  هذه  يف 
�القامات بعدد من قارور�ت جل 
�أخرى  و  250مل  �ليدين  �لتعقيم 
 ، لرت   10 ماء  وبرميل  بغ�س�ل 
ناهيك عن ت�سجيل نق�ض و��سح 
يف عدد �لعمال �مل�سخرين لهذه 
�لعملية ببع�ض �القامات وغياب 

�لرقابة د�خل �الأجنحة .  

�حرت�م  ذلك  عدم  جانب  �إىل 
�س��ء  �لكمامة  �رتد�ء  �رسورة 
كعمال �و طلبة ، مع تعقيم بع�ض 
�آخر  يف  لالأجنحة  �القامات 
حلظة و�أثناء ح�س�ر �لطلبة الأخذ 
ن�سيان  �كتفاء  دون   ، �أغر��سهم 
على  بال�ق�ف  �ملدر�ء  بع�ض 
�الأوىل  ب�ساعات  �لعملية  �سري 
فقط من �لي�م باالإقامة، ناهيك 
�لتنظيم  ذ�ت  عن  ت�سجيل 
�لطالبي لعدة �سكاوى من �لطلبة 
بكل من �إقامة بن دحمان �لب�سري 
)للذك�ر( و �إقامة ح�ساين حممد 
حيث  )لالإناث(  �إبر�هيم  بن 
�سجل�� بنب دحمان �لب�سري ، خلع 
و�لعبث  �لغرف  بع�ض  الأب��ب 
باأغر��ض �لطلبة و�رسقة بع�سها 
باالأخ�ض �جلناح Α بينما  �الخر 
بن  حممد  بح�ساين  �سجلنا 
م�ست�ى  على  �رسقات  �إبر�هيم 
ي�ستكي  كان  �جلناح Ε و�لتي 
قبل  من  حتى  �لطالبات  منها 
حيث متت �رسقت عدة �أغر��ض 
�لثمينة . وعليه  حتى  منها 
فاإنهم  يحمل�ن  �ملدر�ء 
عدم  يف  �لتامة  �مل�س�ؤولية 
�لطلبة   �أغر��ض  على  حفاظهم 
هذ� �لتعدي على ممتلكات �لطلبة 
�لتعاليم  و�رسب  بها  و�لعبث 
بحفظها  تفي  �لتي  �ل�ز�رية 
�حلائط  �أنهم  كنقابة  عر�ض 
حتقيق،  بفتح  ونطالب  طالبية 
على  �مل�س�ؤولني  تعري�ض  و 
�مل�سائلة و�تخاذ كل �الإجر�ء�ت 

�لالزمة و�ل�سارمة جتاههم.
اأحمد باحلاج 

حترك متزامن ومريب لداع�ش والقوات الفرن�شية

�سكوك حول  م�سرع دروكدال
 يف منطقة "تالهنداك" املالية

.     الدور الغام�ش للمغربي عبداحلكيم �شحراوي

تن�شط ما بني احلدود الغربية واجلزائر العا�شمة 

الإطاحة ب�سبكة وحجز 04 
كلغ كيف و80غ كوكايني

تهريب  فرقة  عنا�رس  متكنت 
للم�سلحة  �لتابعة  �ملخدر�ت 
باأمن  �لق�سائية  لل�رسطة  �ل�الئية 
�الإطاحة  من  مت��سنت  عني  والية 
ب�سبكة وطنية خمت�سة يف �ملتاجرة 
باملخدر�ت  تن�سط ما بني �حلدود 
بعني  مرور�  و�لعا�سمة  �لغربية 
�أ�سخا�ض  مت��سنت مع ت�قيف 03 
�أفر�دها و حجز كمية مقدرة  من 
)قنب  �ملخدر�ت  من  كلغ   04 ب 
�ملخدر�ت  من  غ   80 و  هندي-( 

�ل�سلبة )�لك�كايني( .
�لعملية جاءت ��ستغالال ملعل�مات 
تفيد  �مل�سلحة  ذ�ت  تلقتها 
�ل�سبكة  الأفر�د  �مل�سب�ه  بالن�ساط 
�نطالقا من �حلدود �لغربية للبالد 
، �لتحريات �ملكثفة �لتي قامت بها 
حتديد  من  مكنت  �مل�سالح  ذ�ت 
و�سع  بعد  و  �أفر�دها  �أحد  ه�ية 
ت�قيفه  مت  حمكمة  �أمنية  خطة 

يف حالة تلب�ض و بح�زته كمية من 
باملدع�  �الأمر  يتعلق  �ملخدر�ت 
�إذن  مب�جب  و   ، �سنة   34 م«  م   «
مدينة  �إىل  �الخت�سا�ض  بتمديد 
تفتي�ض  مت  �لعا�سمة  �جلز�ئر 
�إيجابية  �لنتائج  كانت  �أين  م�سكنه 
بحجز كمية من �ملخدر�ت �ل�سلبة 
�إىل  باالإ�سافة  �لك�كايني  مادة  من 
رخ�سة �سياقة مزورة للم�ستبه فيه 
�ملعمق  �لتحقيق   ، �أخرى  به�ية 
ت�قيف  �إىل  �أدى  فيه  �مل�ستبه  مع 
�الأمر  ويتعلق  �ل�سبكة  �أفر�د  باقي 
و  �سنة   38 ر«   »و  ين  �ملدع�   : بـ 
تقدميهم  وبعد  �سنة   36 ع«   »ب 
�ل�سيد وكيل �جلمه�رية لدى  �أمام 
�مللف  �أحال  �ساف  بني  حمكمة 
لل�سيد قا�سي �لتحقيق لدى نف�ض 
�ملحكمة �لذي �أ�سدر �سدهم �أمر 

باإيد�ع.
حممد بن ترار

ك�سف �خلبري �الأمني، �لعقيد �ملتقاعد، 
�حلميد �لعربي �رسيف، �أم�ض،  عبد 
�الإرهابي عبد  �لزعيم  مقتل  �أن 
كل  ي�ستحق  دروكد�ل، ال  �ملالك 
�لت�سخيم و�الهتمام �لذي ر�فقه من 
و�سائل �الإعالم �لفرن�سية، خا�سة �أنه 
به  كان  �لذي  بالق�ة و�حلجم  يعد  مل 
�إرهابية  �سابقا، الأن هناك تنظيمات 
�أخرى يف �ل�سحر�ء �لكربى، �أ�سبحت 
مل  وبالتايل  منه،  وخط�رة  ق�ة  �أكرث 
يعد لتنظيم �لقاعدة يف بالد �ملغرب، 
تاأثري �أو خط�رة ك�سابق، ليعترب م�ته 

ن�رس�.
ت�رسيح  يف  �ملتقاعد،  �لعقيد  �أكد 
خ�ض به جريدة »�ل��سط«، �أن �خلرب 
�أن  م��سحا  �لكبرية،  باالأهمية  لي�ض 
و�سيطرتها  لق��تنا،  �ملحكم  �لغلق 
�جلغر�فية  يف  �ل���سع  و�نت�سارها 
مع  للفر�ر  دروكد�ل  دفع  �جلز�ئرية، 

جماعته، م�سري� يف ذ�ت �ل�سياق، �أنه 
و�سلطة  �سيطرة  كل  فقد  فر�ره  بعد 
عندما  بها  يتمتع  كان  �لتي  و�لق�ة 
�ل�طن  خارج  �أما  �ل�طن،  د�خل  كان 

مل يفعل �سيء ي�ستحق �لذكر.
�لتحالف  حزب  �أ�ساف رئي�ض  كما 
تنظيم  �لن�فمربي، �أن  �ل�سعبي 
من  �لر�بعة  �ملرتبة  يحتل  �لقاعدة 
�ملرتبة  حني  يف  �خلط�رة،  حيث 
�الإ�سالمية  �لدولة  �حتلتها  �الأوىل 
�لذي  �ل�سحر�وي،  �ل�ليد  �أب�  بقيادة 
ق�ة  �الأكرث  �مل�سلح  �لتنظيم  يعترب 
�ملرتبة  �أما  �ل�ساحل،  منطقة  يف 
�الإ�سالم  ن�رسة  لتنظيم  هي  �لثانية 
�إىل  غايل،  �إياد  بقيادة  و�مل�سلمني 
جانب تنظيم �ملر�بط�ن �لذي يحتل 

�ملرتبة �لثالثة.
دروكد�ل  �عتبار  يخ�ض  فيما  �أما 
�ل�سخ�سية �الأق�ى يف تنظيم �لقاعدة 

قال  بن الدن،  �أ�سامة  بعد  �الهاربي، 
للت�سبيه  �أن ال جمال  ذ�ت �ملتحدث، 
�لقاعدة  �أن  خا�سة  �ملقارنة،  �أو 
�لتي  وق�تها،  ومكانتها  وزنها  فقدت 
كانت يف �أوجها مع مبايعتها يف  بد�ية 
�لع�رسينات، وهي �لي�م ح�سبه جمرد 
بقايا تنظيم، فقدت �سلطتها، ولي�ست 

باخلط�رة �لتي ي�س�ق لها.
وح�ل �نتظار وز�رة �لدفاع �لفرن�سي 
قال  �خلرب،  الإعالن  �أيام   3 لقر�بة 
من  �أخبار  �أن  �ل�رسيف،  �لعربي 
ه�ية  من  �لتاأكد  تتطلب  �لن�ع،  هذ� 
خ�فا  �خلرب،  �إذ�عة  قبل  �ملقت�ل، 
من �إعالن �أخبار قد تكذبها فيما بعد 
�جلهات �الإرهابية، ما �سي�ؤثر بطبيعة 
و�س�رة  �سمعة  على  بال�سلب،  �حلال 

�جلي�ض �لفرن�سي، �أمام �لعامل.
فرب�ير  يف  �الإ�سارة، �أنه  وجتدر 
�جلنايات  حمكمة  حكمت   ،2017

�رسق  �سكيكدة،  ق�ساء  جمل�ض  لدى 
باأب�  �جلز�ئر على دروكد�ل، �ملكنى 
بلدية  �ل�دود، و�ملنحدر من  م�سعب 
مفتاح ب�الية �لبليدة و�سط �جلز�ئر، 
 24 جانب  �إىل  غيابًيا،  باالإعد�م 
�أعلنت وزيرة  حني  يف  �آخر،  �إرهابًيا 
باريل،  فل�رن�ض  �لفرن�سية،  �لدفاع 
م�ؤخر�،  ت�يرت،  على  مقتله  خرب  قد 
�لفرن�سية،  �لق��ت  �أن  كتبت  حيث 
قتلت زعيم �لقاعدة يف بالد �ملغرب 
دروكد�ل،  �ملالك  عبد  �الإ�سالمي، 
�ل�دود،  عبد  م�سعب  �أب�  �ملكنى 
وعدد� من �أقرب معاونيه، يف �لثالث 
ج��ن �جلاري، مبنطقة �سمال غرب 
مدينة ت�ساليت �ملالية، نفذتها ق��ت 
يف  حلفائها  مع  فرن�سية،  ع�سكرية 
بـ«جمم�عة �خلم�سة  ي�سمى  ما  �إطار 

مبنطقة �ل�ساحل«.
مرمي خمي�شة

العقيد املتقاعد العربي �شريف لـ«الو�شط«:

تنظيم القاعدة يحتل املرتبة الرابعة من حيث اخلطورة
.       مقتل دروكدال ل ي�شتحق هذا الت�شخيم

�مل�ؤ�س�سات  �أ�سخا�ض  خم�سة  غادر 
ل�الية  �ال�ست�سفائية  �لعم�مية 
تي�سم�سيلت خالل �ل24 �ساعة �الأخرية 
بعد تعافيهم من فريو�ض ك�رونا وفقا 
مديرية  �ل�سبت  �أم�ض  به  �أفادت  ملا 

�ل�سحة و�ل�سكان.
ه�ؤالء  باأن  �مل�سدر  ذ�ت  و�أو�سح 
�أعمارهم  ترت�وح  �لذين  �الأ�سخا�ض 
غادرو�  قد  �سنة  و55   27 بني  ما 
�ال�ست�سفائية  �لعم�مية  �مل�ؤ�س�سات 

لتي�سم�سيلت وثنية �حلد وبرج ب�نعامة 
�ل�سماح  مت  وقد  لل�سفاء  متاثلهم  بعد 
�مل�ست�سفى  مبغادرة  �ملر�سى  له�ؤالء 
بعد �سدور نتائج حتاليلهم من معهد 
وملحقته  �لعا�سمة  باجلز�ئر  با�ست�ر 
نف�ض  �إىل  ��ستناد�  �سلبية  ب�هر�ن 
باأنه  �ملديرية  ذ�ت  و�أبرزت  �مل�سدر 
يرتفع  �ملر�سى  ه�ؤالء  مغادرة  بعد 
�لذين متاثل��  �الأ�سخا�ض  بذلك عدد 

لل�سفاء بال�الية �إىل 95 �سخ�سا.

وكان �الأ�سخا�ض �ملتعافني من فريو�ض 
للربوت�ك�ل  يخ�سع�ن  �إىل  ك�رونا 
ومن  كل�روكني  هيدروك�سي  �لعالجي 
و�حد  �سخ�ض  غادر  �أخرى،  جهة 
مبدينة  �سنافة«  �الإخ�ة   « م�ست�سفى 
�أم�ض �جلمعة  �لنعامة(  م�رسية )والية 
ك�رونا  فريو�ض  من  �سفائه  بعد 
�مل�ستجد )ك�فيد-19( ح�سب مديرية 

�ل�سحة و �ل�سكان.
حتاليل  نتائج  �أن  �مل�سدر  و�أو�سح 

معهد با�ست�ر �أكدت �سفاء �مر�أة تبلغ 
من �لعمر76 �سنة من فريو�ض ك�رونا 
لربوت�كل  وفقا  �لعالج  تلقيها  بعد 
و�أ�سارت  كل�روكني  هيدروك�سي 
�أن  �إىل  �ل�سكان  و  �ل�سحة  مديرية 
ك�رونا  بفريو�ض  �مل�سابني  عدد 
�الإ�ست�سفائية  �مل�سالح  غادرو�  �لذين 
�إىل  و�سل  �لتام  تعافيهم  بعد  بال�الية 
ك�رونا  وباء  ظه�ر  منذ  �سخ�سا   60

حتى ي�م �جلمعة. 

وباء كورونا يف تي�شم�شيلت

خم�سة م�سابني يتماثلون لل�سفاء 

م.�ش
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حاوره اح�شن خال�ص

عودة  اأمام       
عقد  عرب  ال�شلطة  حزبي 
تنظيميني  اجتماعني 
اإن  القول  ميكن  هل  هامني 
ال�شلطة احلالية قد حددت 
املقبلة  للمرحلة  اأجنداتها 
الفواعل  بدقة  واختارت 
يف  عليها  تعتمد  التي 

تنفيذها؟

ميكن  مبدئيا،  هناد:  حممد 
بطريقتني:  احلدث  تف�سري 
ال�سلطة  من  �سعيا  بو�سفه  اإما 
اأو  التقليدية  قاعدتها  لتحديث 
حر�سا من احلزبني على ركوب 
تذكرة،  دون  من  ولو  القطار 
الن�ساط  عودة  حال،  اأية  على 
وتزامن  للحزبني  املفاجئة 
نف�سه  باملكان  اجتماعهما 
الدويل  املركز  للدولة،  التابع 
للموؤمترات وما اأدراك، ي�سريان 
يف اجتاه تاأكيد الفر�سية الأوىل. 

ومهما يكن من اأمر، ل ميكن 
ال�سلطة  قدرة  نت�سور  اأن 
على  ال�ستغناء  على  احلالية 
ل  كما  التنظيمني،  هاذين 
قدرة  اأية  نرى  اأن  ميكننا 
لهذين الأخريين على التحول 
يف  لأن  عاديني  حزبني  اإىل 
قتال  ال�سلطة،  عن  اإبعادهما 
مل  حزبني  باعتبارهما  لهما 
بحيث  اأبدا  الن�سال  يتعلّما 
جلب  على  ن�ساطهما  اقت�رص 
مع  ال�ساعة،  ل�سادة  التاأييد 
بخ�سوماتهما  النا�س  تلهية 
اآخر.  اإىل  حني  من  الداخلية 

الن�سالية  الروح  هذه  فقدان 
ما  اأ�سبه  جعلهما  الذي  هو 
الذي  الر�سيع  بذلك  يكونان 
لهما  مبداأ  ل  اأي  فطامه،  ياأبى 
والعي�س  ال�سلطة  م�ساندة  �سوى 
ال�سيا�سي  والقتيات  فلكها  يف 

منها.   

الذي  الوقت  يف       
يتناول  اأن  ينتظر  كان 
امل�شودة  حول  النقا�ص 
بها  نزلت  التي  الد�شتورية 
املتعقلة  اجلوانب  ال�شلطة 
ال�شيا�شي  النظام  بطبيعة 
حول  النقا�ص  ان�شرف 
ما  هل  الهوية.  م�شائل 
يحلوا  مل  اجلزائريون  زال 

حقيقة م�شكلة الهوية؟

من املفرو�س اأن ل يقع احلديث 
يف  اأ�سال  د�ستورية  م�سودة  عن 
هذه الظروف التي منر بها والتي 
وتوافقية.  اآنية  حلول  ت�ستدعي 
اجلزائر  متر  معلوم،  هو  كما 
 : خطرية  اأزمات  بثالث  حاليا 
واحتدت،  مزمنة  �سيا�سية  اأزمة 
اأزمة �سحية ب�سبب وباء الكورونا 
تدهور  نتيجة  مالية  واأزمة 
ب�سورة غري  اأ�سعار املحروقات 
م�سبوقة وهي املورد الوحيد لنا 
وعليه،  اخلارج.  من  الت�سوق  يف 
م�سودة  عن  احلديث  يبدو 
احلالية،  الظروف  يف  د�ستور، 
من قبيل الرتف، اإن مل يكن من 
ذلك  اإىل  اأ�سف  املخاتلة.  قبيل 
يف  موجود  مطلوب  هو  ما  اأن 
ل�سيما  اأ�سال،  احلايل  الد�ستور 
ل  اأن  علينا  ثم  و8.   7 املادتني 
يكون  الد�ستور  تغيري  اأن  نن�سى 
يف  يكون  اأن  قبل  الذهنيات  يف 
اللوح. الد�ستور يف الرا�س ولي�س 

يف الكرا�س.

كمجتمع  اأننا،  الوا�سح  من 
مرحلة  بعد  نتعَدّ  مل  �سيا�سي، 
احلكم  طبيعة  على  التفاق 
حتديد  مرحلة  اإىل  املرور  قبل 
كيفيات ممار�سته. اأي اأننا لزلنا 
ال�سيا�سي ومل نرَق  يف امل�ستوى 

بعد اإىل امل�ستوى  القانوين. 
الآن، يف ما يتعلق مب�ساألة الهوية، 
بح�سان  تكون  ما  اأ�سبه  فهي 
اأو   - منها  الغر�س  لأن  طروادة 
على الأقل نتيجتها – قد يكون 
باختالفاتهم،  النا�س  اإلهاء  هو 
املزعومة اأو احلقيقية، و�رصف 
ي�سغل  اأن  يجب  عما  اأنظارهم 
ل  اأن  املفرو�س  من  بالهم. 
عندنا.  الهوية  م�ساألة  تُناق�س 
اإن  نقول  اأن  ميكن  بالعك�س، 

م�سكلتنا يف قلة الختالف بيننا، 
الهوية،  يف  الختالف  اأن  ذلك 
بالإ�سافة اإىل كونه طبيعيا، فهو 
ثراء تتجلى فيه الطاقة اخلالقة 

عند الب�رص.

تعتقد  هل       
�شي�شتاأنف  احلراك  اأن 
م�شرياته املعهودة؟ واإذا كان 
الأمر كذلك، هل تنتظر اأن 
يطور خطابه ويغري يف 
على  ال�شغط  اأ�شاليب 

ال�شلطة؟

نرتقب  نبقى  حقيقية، 
اجلديد.  احلراك  هالل 
اجلزائر متر اليوم مبرحلة 
وحمفوفة  بال�سكوك  مليئة 
باملخاطر ورمبا القليل منا 
يدرك ذلك. الظاهر اأن ما 
ال�سلطة  هّم  ي�سكل  اأ�سبح 
 12/12 انتخابات  منذ 
الكفيلة  ال�سبل  اإيجاد  هو 
امل�سريات؛  ا�ستئناف  مبنع 
جلووؤها  ذلك  على  يدل  كما 
الت�سييق،  اأ�سكال  خمتلف  اإىل 

ل�سيما الأمني والإعالمي.
هل �سي�ستاأنف احلراك ن�ساطه؟ 
ي�سعب  لكن  ندري!  ل  �رصاحة، 
ميكن  كيف  نت�سور  اأن  علينا 
اأن  احلجم  بذلك  �سعبية  حلركة 
بعدما  ب�سهولة  هكذا  تتوقف 
كاملة،  �سنة  من  اأكرث  دامت 
دون  اأ�سبوع  كل  مب�سريتني 
كلها  الف�سول  فقطعت  انقطاع، 
وقّر ال�ستاء وحّر ال�سيف و�سهر 
الوباء،  اأمَلّ  عندما  ثم  رم�سان. 
كانت امل�سرية الأخرية من باب 
باأمل  واإن  بامل�سوؤولية  التحلي 

�سديد.  
جتديد  يخ�س  ما  يف  اأما   
ا�ستئناف  حالة  يف  اخلطاب 

وارد  اأمر  فهو  امل�سريات، 
و�رصوري يف الوقت نف�سه، بناء 
ب�سبب  وكذا  امل�ستجدات  على 
اإلهاء  على  ال�سلطة  حر�س 
تاأت  مل  د�ستور  مب�سودة  النا�س 

يف وقتها.             

ال�شلطة  تزال  ل       
مفرطة  ح�شا�شية  تبدي 
جتاه الإعالم الأجنبي الذي 
�شار  احلد  األهذا  ينتقدها. 
خا�شة  الأجنبي  لالإعالم 
تاأثري  الب�شري  ال�شمعي 

على ال�شلطة يف اجلزائر؟

العميق  احلزن  دواعي  ملن  اإنه 
ال�سحافة  غياب  يتوا�سل  اأن 
اأك�ساكنا  من  الرهيب  الأجنبية 
عامة  ب�سورة  الإعالم  ولو�سائل 
من بالدنا، وكاأن ال�سلطة تريد، 
اجلزائر  من  جتعل  اأن  عبثا، 
يف  الأنظار  عن  منيعا  ح�سنا 
الجتاهني. وكان الأحرى بنا اأن 

ن�ستعمل الأموال املخ�س�سة 
يف  مثال،  املوز،  ل�سترياد 
لأنها  ال�سحافة  هذه  جلب 
اأوىل منه واأن ن�سجع و�سائل 
الب�رصية  ال�سمعية  الإعالم 

على العمل يف بالدنا.
تبدي  عندنا  ال�سلطة  تظل 
من  مفرطة  ح�سا�سية 
ال�سحافة الأجنبية يف حني 
اأن الغلق، مثلما هو بالن�سبة 

لالأفراد، مثري لل�سكوك وينم عن 
جتاه  بال�سعف  عميق  اإح�سا�س 
فعال  هناك  هل  ثم  اخلارج. 
اأ�رصار ذات طابع ا�سرتاتيجي ل 
يعرفها اخلارج عنا ؟ فعو�س اأن 
العمل  الإعالم من  و�سائل  مننع 
يف بالدنا بنوع من احلرية، على 
احتمال  تقتفي  اأن  اأمننا  اأجهزة 
غطائها  حتت  اأجنبية  قوى  �رص 

املواطنني،  على  الرتكيز  بدل 
ل�سيما احلراكيني منهم.

اإن منع و�سائل الإعالم الأجنبية 
يجلب  بالدنا  يف  الن�ساط  من 
ويجعل  اأكرث  عليها  الأنظار 
قيل  جمرد  اأو  معلومة  اأب�سط 
بطريقة  يت�رصب  حولها  وقال 
وكاأن  يبدو  اخلارج.  اإىل  �رصية 
ف�سيلة  بعد  تدرك  مل  ال�سلطة 
دواء  اأجنع  فهي  ال�سفافية، 
و/اأو  الكاذبة  الأخبار  لداء 

املغر�سة.

     ل �شك اأن اجلزائر 
مقبلة على اأزمة اقت�شادية 
داخلية  لعوامل  خانقة 
الن�شاط  بركود  متعلقة 
ب�شبب  وخارجية  التجاري 
املحروقات.  اأ�شعار  هبوط 
الو�شع  لهذا  �شيكون  هل 
تاأثري على م�شتقبل العالقة 

بني ال�شلطة واملجتمع؟

ما  عادة  النظرية،  الناحية  من 
يُطرح هذا ال�سوؤال : هل الأزمة 
الأحوال؟  جميع  يف  الهّمة  تلد 
الأمور  تختلف  احلال،  بطبيعة 
من  ومنها  اأمة،  كل  بح�سب 
على  اإخفاقاته  اجرتار  يوا�سل 
اإىل  بالن�سبة  اأما  الع�سور.  مدى 
وا�سحة  غري  فالأمور  اجلزائر، 
اأن  متاما لأننا كنا دائما واعني 
متقِلّبة وغري  املحروقات  نعمة 
دائمة وكنا دائما ندعي وجوب 
من  وقت،  اأقرب  يف  اخلروج، 
عليها  الكلي  العتماد  مرحلة 
لكن،  اليومي.  قوتنا  يف  حتى 

اإىل  نفلح  مل  اأننا  الوا�سح،  من 
هناك  ذلك،  ومع  الآن.  حد 
ب�سي�س من الأمل يف اأن تدفعنا 
اإىل  ال�سعبة  احلالية  الأو�ساع 
مرحلة  من  اخلروج  يف  التفكري 
حتى  الإنتاج  مرحلة  اإىل  الريع 
املرور  اإىل  ا�سطررنا  واإن 
باأوقات �سعبة نتمنى األ تطول. 
الأزمة  تاأتي  اأن  بالعك�س، ميكن 

تدهور  عن  الناجمة  احلالية، 
باخلري  املحروقات،  اأ�سعار 
لبالدنا لأنها �ست�سع حدا ل�رصاء 
الذمم وال�سكوت عن الف�ساد يف 

اإدارة �سوؤون البالد. 

     ما راأيك يف ت�شيري 
من  كورونا  لأزمة  ال�شلطة 
ومن  الت�شالية  الناحية 
ناحية اإجراءات التحكم يف 
وهل  الفريو�ص؟  مواجهة 
جنحت الدولة اأم مل تنجح 
وطاأة  من  التخفيف  يف 

الأزمة؟

غياب  ي�سل  اأن  املوؤ�سف  من 
الثقة لدى الكثري من املواطنني 
حيال ال�سلطة حد التخوف من 
الوباء  الأخرية  هذه  ا�ستغالل 
وكاأننا  طريقها  خارطة  لتمرير 
ولي�س  اأ�رصار  جماعة  اأمام 
اأمام �سلطة م�سوؤولة عن م�سري 
عالمات  فعال،  هناك،  البالد. 
تدل على هذا الجتاه من بينها 
التمادي يف الت�سييق الإعالمي، 
مقيتة،  اأحادية  اإىل  والنكو�س 
اإ�سافة اإىل ح�سور مكثَّف لقوات 
العمومي  الف�ساء  يف  الأمن 

والطرقات.
بطريقة  يتعلق  ما  يف  اأما 
الأزمة  ت�سيري  يف  ال�سلطة 
تقوم  اأنها  فالظاهر  الوبائية، 
ُمتاح،  هو  ما  بح�سب  يلزم  مبا 
الرتكيز  جمال  يف  ذلك  يف  مبا 
على توعية املواطنني ب�رصورة 
الوقائية  التدابري  التزام 
كنا  واإن  حتى  ذلك  وكيفياتها. 
حتفظات  ن�سمع  ما  كثريا 
املعلنة  الإح�سائيات  ب�ساأن 
امل�سار  الثقة  غياب  نتيجة 
حال،  اأية  على  اأعاله.  اإليه 
يجب اأن يكون لنا من الوعي 
وح�سن النية ما يجعلنا نغتنم 
حت�سني  �سبيل  يف  البالء 
اخلدمات ال�سحية يف بالدنا 
حتى ل تظل عبارة »اإ�سالح 
امُل�سافة  امل�ست�سفيات«، 
الوزارة املعنية منذ عقود،  اإىل 

جمرد ذٍرّ للرماد يف العيون.  
واإنه ملن �سخرية الأقدار، حقا، 
باخلارج  العالج  من  يُحرم  اأن 
ملجرد  ولو  عليه  تعودوا  من 
الدودية.  الزائدة  ا�ستئ�سال 
اإىل  اإذاً،  كله،  يعود  فالف�سل 
بيننا  �سّوت  التي  الكوفيد19 

جميعا اأمام املر�س. 

ورثت اجلزائر عن اأكرث من عام من م�شريات احلراك ال�شعبي اأزمة متعددة الأبعاد ومعادلة متعددة املجاهيل ففي الوقت الذي نعي�ص فيه اأزمة وباء 
كورونا كبقية العامل ترتب�ص بنا اأزمة اقت�شادية حادة يف الأفق ويف هذا الظرف بالذات اأطلقت ال�شلطة م�شروع تعديالت د�شتورية للمناق�شة يف ظرف 

من احلجر ال�شحي واحلجر ال�شيا�شي الذي اغتنمته ال�شلطة ل�شتعادة اأدواتها ال�شيا�شية التقليدية ل�شيما مع عودة حزبي جبهة التحرير الوطني 
والتجمع الوطني الدميقراطي. ولت�شليط ال�شوء على هذه املعادلة وفك خيوطها جلاأنا اإىل اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية حممد هناد لنطلب منه قراءة يف 

املو�شوع فكان لنا معه احلوار الآتي:

الأزمة �ست�سع حدا ل�سراء الذمم وال�سكوت عن الف�ساد
ياأبى فطامه الذي  بالر�شيع  �شبيهان  والأرندي  الأفالن  	•

الكاذبة الأخبار  لداء  دواء  اأجنع  ال�شفافية  ف�شيلة  	•

ي�شل  اأن  املوؤ�شف  " من 
غياب الثقة لدى الكثري 

من املواطنني حيال 
ال�شلطة حد التخوف من 
ا�شتغالل هذه الأخرية 
الوباء لتمرير خارطة 

طريقها وكاأننا اأمام جماعة 
اأ�شرار ولي�ص اأمام �شلطة 

م�شوؤولة عن م�شري البالد"

هالل  نرتقب  "  نبقى 
احلراك اجلديد. اجلزائر 
متر اليوم مبرحلة مليئة 

بال�شكوك وحمفوفة 
باملخاطر ورمبا القليل منا 

يدرك ذلك  "
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�أن  �خلا�صة  م�صادرنا  �أ�رست 
رئي�س د�ئرة �حلجرية بورقلة بات 
�ل�صائع  �لبدل  �لوقت  يف  يلعب 
مغالطات  تقدميه  على   وذلك 
�لوالئية  �ل�صلطات  مر��صلة  حول 
دعمهم  م�رسوع  بخ�صو�س 
�صكان  لفائدة  كهربائي  مبحول 
ببلدية  �لقدمي  �فريل   16 حي 
�حلجرية ، حيثيات �لق�صية تعود 
��صتقبل  �لفارط  �الأ�صبوع  لنهاية 
�صكان  باحلجرية  �لد�ئرة  رئي�س 
�حلي تبعا للمقال �ل�صادر يف عدد 
�الأربعاء �ملن�رسم حول �لتماطل 
مبحول  �ملذكور  �حلي  دعم  يف 
دفع  �لذي  �الأمر  وهو  كهربائي 
�ل�صاكنة  الطالع  �لد�ئرة  برئي�س 
مبر��صلة موقعة نهاية �فريل مع 
 ، ماي   04 يوم  للوالية  �إر�صالها 
وهو ما �ثار �صكوك �صاكنة �حلي 
عن  بامل�صوؤول  دفع  �لذي  �الأمر 
�لد�ئرة �ىل �إعادة توجيه مر��صلة 
�مل�صادف  �ليوم  بنف�س  ثانية 

�لوالية  مل�صالح  جو�ن   03 لـ 
على  �لو�صط  يومية  ،حيث حتوز 
و  �الأوىل  �ملر��صلتني  من  ن�صخة 
�لفجوة  حجم  تثبت  �لتي  �لثانية 
�الإد�رة  بني  للتن�صيق  كلي  وغياب 
�لذي  �الأمر  وهو  �ملو�طن  و 
وتعليمات  توجيهات  مع  يتنافى 
�ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�س 
�جلمهورية  لوالة  �ملوجهة  تبون 
باحلكومة  �الأخرية  لقائهم  خالل 
�رسورة  على  باإلز�مهم  �لقا�صية 
حترك روؤ�صاء �لدو�ئر و �لبلديات 

و�لوالئيني  �لتنفيذيني  و�ملدر�ء 
من �أجل �لتكفل �جلاد بان�صغاالت 
باملناطق  �الجتماعية  �جلبهة 
�لنائية خا�صة ما تعلق بامل�صاريع 
بيوميات  �صلة  لها  �لتي  �حليوية 
ب�صبكة  تعلق  ما  �ملو�طن خا�صة 
على  �لطلب  يكرث  �لتي  �لكهرباء 
�حلر  موجة  ملجابهة  ��صتغاللها 
�لوالية  بها  تتميز  �لتي  �ل�صديدة 
على  �حلجرية  ود�ئرة  عموما 
ثانية  جهة  من   . �خل�صو�س 
�ل�صالف  �حلي  جمعية  ر��صلت 

وم�صالح  �لبلدية  رئي�س  �لذكر 
�لد�ئرة يوم  05 مار�س من �أجل 
�لظل  كمنطقة  ناحيتهم  �إدر�ج 
لال�صتفادة من �مل�صاريع �لتنموية 
�صبكتي  يف  و�ملتمثلة  �لهادفة 
�ل�صحي  �ل�رسف  و  �لكهرباء 
�ملعي�صية  �لظروف  لتح�صني 
من  ميلكون  ال  �لذين  ل�صاكنة 
�لوطنية    �لهوية  �صوى  �حلقوق 
لكن بقيت د�ر لقمان على حالها 
بعدما ف�صلت �ل�صلطات �ملحلية 
لعب دور �ملتفرج بانتهاج �صيا�صة 
عو�س  �لتهمي�س  و  �الإق�صاء 
لال�صتجابة  �لعاجل  �لتحرك 

للمطالب �مل�رسوعة .
لتبقى مثل هكذ� جتاوز�ت وخروق 
�لعمل  معنويات  الإحباط  كفيلة 
�ل�صلطات  �جلمعوي رغم حر�س 
تعزيز  على  بالبالد  �لعليا 
�لعمل �جلمعوي بتقدمي  وحتفيز 
�ل�صعوبات  وتذليل  �لت�صهيالت 
وهو  �جلمعوي  �لعمل  لت�صهيل 
�ملحليني  �مل�صوؤولني  �رسبه  ما 

عر�س �حلائط .

با�رست �للجنة �الجتماعية لبلدية 
موؤ�ص�صة  وفرع  م�صعود  حا�صي 
يف  �لبلدية  بنف�س  �ل�صايح  �صيدي 
�لكمامات  من  معترب  عدد  توزيع 
بهدف  �الأحياء  �صكان  على  جمانا 
حت�صي�س وتوعية �ل�صاكنة باإلز�مية 
جائحة  من  للوقاية  �رتد�ئها 

كورونا .
و  �لوقائية  �لتد�بري  �إطار  يف 
للجهد  �نخر�طا  و  �الحرت�زية 
بني  بالتن�صيق  و  �ملبذول  �لوطني 
لبلدية  �الجتماعية  �ل�صوؤون  جلنة 
�صيدي  موؤ�ص�صة  و  م�صعود  حا�صي 
مت  م�صعود  حا�صي  فرع  �ل�صايح 
توزيع  �ملن�رسم   �الأ�صبوع  نهاية 
�أحياء  عرب  كمامة   2000 حو�يل 
�ملدينة و تاأتي هته �لعملية �صمن 
على  للحفاظ  �ملربمج  �ملخطط 

من  �حلد  و  �ملو�طنني  �صالمة 
وت�صري  كورونا،  فريو�س  �نت�صار 
�لعملية  �أن   �ملتوفرة  �ملعطيات 
�لتن�صيق  �صيتم  حيث    ، م�صتمرة 
مع مركز �لتكوين و م�صالح �لبلدية 
بعا�صمة �لنفط  خلياطة �لكمامات 

و توزيعها.
�ملتوفرة  �ملعطيات  وح�صب 
�ملذكورة  �خلريية  �ملبادرة  فاإن 
�لغاية   ، �أخرى  مبادر�ت  �صتتبعها 
�ملنطقة  �صاكنة  م�صاعدة  منها 
بارتد�ء  وتوعيتهم  وحت�صي�صهم 
هذ�  �نت�صار  من  للحد  �لكمامة 
�دخل  �لذي  �لفتاك  �لفريو�س 
على  و�جلز�ئر  عموما  �لعامل 
��صتنفار  وجه �خل�صو�س يف حالة 

ق�صوى .
اأحمد باحلاج 

�ملبذولة  �ملجهود�ت  �إطار  يف 
�ل�رسطة  قو�ت  طرف  من 
قو�ت  متكنت  �أدر�ر  والية  باأمن 
�حل�رسي  �ل�رسطة باالأمن 
�لق�صائية( �لثاين)فرقة �ل�رسطة 
�ملخدر�ت  من  كمية  حجز  من 
بـ90 غر�م)�لبانقو( مع  قدرت 

توقيف �ل�صخ�س �ملتورط .
وقائع �لق�صية تعود �إىل نهاية �ل�صهر 
معلومات  وردت  �ملن�رسم �أين 
موؤكدة �ىل قو�ت �ل�رسطة باالمن 
وجود  �لثاين مفادها  �حل�رسي 
برتويج �ملخدر�ت  �صخ�س يقوم 
لتبا�رس  �أدر�ر،  مدينة  و�صط 
�لتتبع  عملية  �ل�رسطة  قو�ت 
حمكمة  خطة  و�صع  و�لرت�صد مع 
لالإطاحة به، �أين مت حتديد مكان 

باإذن  للتفتي�س  و�إخ�صاعه  �إقامته 
وكيل  �ل�صيد  عن  �صادر  تفتي�س 
�جلمهورية لدى حمكمة �أدر�ر�أين 
�ملخدر�ت  من  كمية  مت �صبط 
من �لبانقو�  بـ90غر�م  قدرت 
�ىل 09 قطع  مق�صمة  كانت 
نومه  بغرفة  كانت خمبئة  �صغرية 
�ل�رسطة  مقر  �إىل  حتويله  ليتم 
بتاريخ :  �لتحقيق،  الإ�صتكمال 
�أمام  �إحالته  01/06/2020 متت 
لدى  �جلمهورية  وكيل  �ل�صيد 
�أحاله  بدوره  �لذي  �أدر�ر  حمكمة 
�أمام جل�صة �ملثول �لفوري لي�صدر 
نافدة  حب�س  عامني  حقه  يف 
تقدر  مالية  وغر�مة  �الإيد�ع  مع 

بـ100،000 دج .
اأحمد باحلاج 

�ملبذولة  �ملجهود�ت  �إطار  يف 
باأمن  �ل�رسطة  قو�ت  طرف  من 
�جلرمية  �أدر�ر يف حماربة  والية 
و�حلفاظ على �صالمة �ملو�طنني 
فرقة  متكنت  وممتلكاتهم 
�ل�رسطة �لق�صائية �لتابعة لالأمن 
�حل�رسي �الأول باأمن والية �أدر�ر 
على  ل�صارقني  حد  و�صع  من 

م�صتوى و�صط مدينة �أدر�ر.
وقائع �لق�صية تعود بناء� على ند�ء 
�الإر�صال مفاده  قاعة  من 
�صارقني  وجود  عن  �لتبليغ 
�ل�رسطة  قو�ت  بحي 400 م�صكن 
�الأول  �حل�رسي  باالأمن  �لعاملة 
توجهت  �لند�ء  تلقيها  وفور 
للمكان �ملحدد بحي 400 م�صكن 
بهدف  حمكمة  خطة  و�صع  مع 

و�لقب�س  �ل�صارقني  من  �لتمكن 
توقيفهما  مت  �أين  عليهما، 
وحتويلهما �ىل مقر �ل�رسطة وفتح 
�ل�صخ�صني  �أن  يتبني  ل  حتقيق، 
�مل�صبوهني كان على منت در�جة 
مايل  مبلغ  �صلب  مت  حيث  نارية 
�صخ�س  بـ 100،000 دج من  يقدر 
�ل�رسقة، ليتم  �صحية  كان  ثالث 
�ل�صيد  �الأطر�ف �أمام  تقدمي 
حمكمة  لدى  �جلمهورية  وكيل 
�مللف  بدوره �أحال  �أدر�ر�لذي 
�لفوري  �ملثول  جل�صة  �أمام 
حكم  حقهما  يف  لي�صدر 
مع  نافدة  حب�س  بـ08 �صنو�ت 
غر�مة مالية تقدر بخم�صة �آالف 

دينار جز�ئري )500،000 دج( .
اأحمد باحلاج 

تعالت اأ�شوات قاطني حي 16 اأفريل ببلدية احلجرية بورقلة املطالبة بتدخل وايل ولية ورقلة لتقدمي 
تو�شيحات حول الغمو�ض الذي يكتنف م�شري دعم ناحيتهم مبحول كهربائي.

دائرة احلجرية  بورقلة

اأحمد باحلاج 

 للحد من انت�شار جائحة كورونا 

�شبط بحوزته 90 غرام من املخدرات 

اأمن اأدرار 

توزيع 2000 كمامة جمانا 
على �سكان حا�سي م�سعود 

اأمن اأدرار يطيح مبروج 
للمخدرات 

و�سع حد ل�سارقني يف
 و�سط املدينة 

اأخبار اجلنوب

�سكان حي 16 اأفريل يطالبون 
بتو�سيحات حول "الكهرباء "

ب�شبب تاأخر تثبيت �شبكة الإنارة العمومية 

حي بوعامر ببلدية ورقلة  يغرق  يف الظالم 
 تتخبط  �لعائالت �لقاطنة بحي 
بوعامر ببلدية  ورقلة ، يف م�صكل 
غروب  مبجرد  �لد�م�س  �لظالم 
تاأخر  ب�صبب  وذلك  �ل�صم�س 
م�صالح �لبلدية يف دعمها ب�صبكة 

�الإنارة �لعمومية .
�لعائالت  من  �لعديد  طالبت 
ببلدية  بوعامر  بحي  �لقاطنة 
�ملحلية  �ل�صلطات   ، ورقلة  
باالإنارة  دعمهم  يف  بالتعجيل 
مع  معاناتهم  الإنهاء  �لعمومية 
�لذي  �لد�م�س  �لظالم  م�صكل 
طويلة   فرتة  منذ  فيه  يتخبطون 

مع  تتاأزم  معاناتهم  �أن  خا�صة   ،
�ل�صيف �حلار،حيث  حلول ف�صل 
�صاأنها  من  �لو�صعية  هذه  �أن 
�حل�رس�ت  تكاثر  يف  ت�صاهم  �أن 
�ل�صلطات  �أن  ومعلوم   ، �ل�صامة 
�لعمومية قد كثفت من خرجاتها 
و  �ل�صعبية  لالأحياء  �مليد�نية 
�حلديثة  �ل�صكنية  �لتجمعات 
الن�صغاالت  لال�صتماع  �لن�صاأة 
و  �ملحلية   �الجتماعية  �جلبهة 
�ل�صعي خلف �لتكفل بها بتطبيق 
مبد�أ ح�صب �الأولويات و�المكانات 
�ملتاحة ، تنفيذ� لتعليمات رئي�س 

�حلكومة  لقاء  خالل  �جلمهورية 
�الأخري بالوالة �لذين مت �إلز�مهم 
بهدف  �ملجهود�ت  مب�صاعفة 
�لتي جتاوزها  �لرت�كمات  حلحلة 

�لزمن .
من  عدد  ت�رسيح  وح�صب 
بحي  �لقاطنني  �ملو�طنني 
لـ  �لو�حات      بعا�صمة  بوعامر 
عديد  رغم  فاإنه   " �لو�صط    "
�ل�صكاوي �لتي  �أبرقوها للجهات 
بامل�صكل  �لتكفل  بغية  �ملعنية 
�أي  تتدخل  مل  �أنه  �إال   ، �لقائم 
�لرت�كمات  الحتو�ء  بعينها  جهة 

�هرت�ء  غر�ر  على  �حلا�صلة 
�صبكة �لطريق و �الأر�صفة ، �الأمر 
�ملع�صلة  حدة  من  ز�د  �لذي 
نا�صد هوؤالء  وعليه   ، �ملطروحة 
�لعاجل  �جلهات �ملعنية بالدخل 
حللحلة �مل�صكل و حماية فلذ�ت 

�أكبادهم   .
من  جاد  تدخل  �نتظار  ويف   
لز�ما  يبقى  �ملعنية  �ل�صلطات 
ببلدية  بوعامر  على قاطني حي 
�لنقائ�س  حزمة  معاي�صة  ورقلة 

الأجل غري م�صمى .
اأحمد باحلاج 

اأمن مترنا�شت 

االطاحة ب�سبكة اإجرامية خمت�سة يف تزوير العملة الوطنية 
ب�صتى  �جلر�ئم  مكافحة  �إطار  يف 
منها  تعلق  ما  وخا�صة   ، �أنو�عها 
�لبحث  فرقة   متكنت   ، بالتزوير 
و�لتحريBRI  بامل�صلحة �لوالئية 
لل�رسطة �لق�صائية من توقيف �صتة 
ما  �أعمارهم  ترت�وح   06 �أ�صخا�س 
وحجز   ) �صنة   22 و  �صنة   20( بني 
 178000 بـ  قدر  معترب  مايل  مبلغ 
دينار جز�ئري مزورة، كما مت حجز 
�آلة طابعة ملونة كانت ت�صتعمل يف 

عملية  ن�صخ هذه �لعملة �ملزورة . 
�أفاد بيان خللية �الإعالم و�الت�صال 
�أمن  مبديرية   �لعامة  و�لعالقات 
والية مترن��صت كانت قد حت�صلت 
،�أن  منه  ن�صخة  "�لو�صط"  يومية 
لنهاية  تعود  �لق�صية  حيثيات 
على  وبناء   �لفارط  �الأ�صبوع 
لفرقة  وردة  موؤكدة  معلومات 
قيام  مفادها   ، و�لتحري  �لبحث 
بتزوير  �الأ�صخا�س  من  جمموعة 

خمتلف  من  �لوطنية  �لعملة 
طرحها  ق�صد  �لنقدية  �لفئات 
�مل�صاكن  �أحد  م�صتغلني  للتد�ول 
�إعد�د  ليتم   ، �ملدينة  بو�صط 
خطة ميد�نية حمكمة  وبالتن�صيق 
مع  وكيل �جلمهورية لدى حمكمة 
�إذن  �إ�صت�صد�ر  مت  مترن��صت،  
بالتفتي�س للم�صكن �ل�صالف �لذكر، 
�أين كانت نتائجه �إيجابية حيث مت 
�أ�صخا�س  �أربعة  بد�خله  توقيف 

�ملنزل  غرف  باإحدى  حجز  مع 
عالية  جودة  ذ�ت  ون�صخ  طبع  الألة 
، ��صافة لـ 178 ورقة نقدية مزورة 
علب حرب  و07  دج،   1000 فئة  من 
و  �ملحجوزة،  بالنا�صخة  خا�صة 
قاطع ورقي من نوع كيتور + مق�س 
حتويل  .ليتم  ورقيتني  حزمتني  و 
�ملحجوز�ت و�مل�صتبه فيهم للمقر 

وفتح حتقيق يف �لق�صية.
اأحمد ،ب
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»عن�شرية ممهنجة«:

ملاذا ت�ساعدت االحتجاجات العنيفة 
يف الواليات املتحدة االأمريكية؟

�شهدت الوليات املتحدة الأمريكية، على مدى الأيام الأخرية، منذ يوم الثنني 25 مايو حتى الآن؛ تظاهرات 
يف العديد من املدن الأمريكية، احتجاًجا على مقتل اأحد املواطنني الأمريكيني من اأ�شل اإفريقي. وقد اأدى 

ت�شارع الأحداث اإىل حتول بع�شها اإىل اأعمال عنف وتدمري؛ الأمر الذي يطرح عدة ت�شاوؤلت اأبرزها: َمن هوؤلء 
املحتجون؟ وما مطالبهم؟ وما الأ�شباب الرئي�شية لالحتجاجات؟ وما اإمكانية حتقيق هذه املطالب؟ وهل �شتوؤدي 

تلك الحتجاجات اإىل تغيري يف بنية النظام الذي انت�شرت يف ظله العن�شرية املمنهجة يف الداخل الأمريكي؟
ح�شام اإبراهيم/مركز امل�شتقبل 

للدرا�شات والأبحاث املتقدمة

خريطة الحتجاجات:

اخلا�صة  امل�ؤ�رشات  تعك�س 
الأمريكية  املدن  يف  بالحتجاجات 
ملعرفة  املهمة  الدللت  من  عدًدا 
على  وذلك  للأحداث؛  العام  ال�صياق 

النح� التايل: 

التظاهرات: نطاق  ات�شاع   1-
يف  الحتجاج  تظاهرات  تقت�رش  مل   
على  الأمريكية  املتحدة  ال�ليات 
التي �صهدت حادث  مدينة مينياب�لي�س 
فل�يد  الأمريكي ج�رج  امل�اطن  مقتل 
ولية  على  اأو  الأحداث،  ر  فَجّ الذي 
املدينة(؛  لهذه  الأم  )ال�لية  ميني�ص�تا 
املدن  من  العديد  يف  انت�رشت  بل 
الكربى.  الأمريكية  بال�ليات  الرئي�صية 
تلك  خرجت  التقديرات  لبع�س  ووفًقا 
مدينة   150 من  اأكرث  يف  التظاهرات 
مثل  رئي�صية  مدن  بينها  اأمريكية، 
ول��س  واأتلنتا،  و�صيكاغ�،  ني�ي�رك، 
اأجنل��س، وميامي، و�صان فران�صي�صك�، 

والعا�صمة وا�صنطن.

الحتجاجات:  �شلمية  مدى   2-
التظاهرات  يف  ال�صلمية  م�صت�ى  تباين 
ومن  اأخرى،  اإىل  مدينة  من  الأمريكية 
تط�ر  وبح�صب  اأخرى،  اإىل  تظاهرة 
التظاهرات؛  وا�صتمرارية  الأحداث 
التظاهرات  على  غلب  البداية  ففي 
التخريب  واأعمال  العنف،  ا�صتخدام 
بداية  يف  خا�صًة  والنهب،  وال�صلب 
الأحداث مبدينة مينياب�لي�س، ويف عدد 
ني�ي�رك.  خا�صًة  الأخرى،  املدن  من 
التظاهرات من  فاإن حت�ل  وب�جه عام 
حد  اإىل  ت�قف،  العنف  اإىل  ال�صلمية 
وطريقة  ال�رشطة  تعامل  على  كبري، 
كافة  على  التعميم  ميكن  ول  ردها. 
لكن  باأنها عنيفة،  الحتجاج  تظاهرات 
بح�صب  والعنف  ال�صلمية  بني  تفاوتت 

تط�ر الأحداث. 

يف  املتظاهرين  تركيبة   3-

الحتجاجات: 
اأهم  من  املتظاهرين  تركيبة  تَُعد 
الحتجاجات  يف  الإ�صكالية  اجل�انب 
التي اندلعت يف املدن الأمريكية؛ فتلك 
الرتكيبة هي التي حكمت، اإىل حد ما، رد 
ترامب،  الرئي�س  لإدارة  الر�صمي  الفعل 
وال�صخ�صيات  الرم�ز  من  الفعل  وردود 
الأمريكي، حتى  املجتمع  الرئي�صية يف 
طريقة تغطية و�صائل الإعلم. وهناك 
يف  امل�صاركني  طبيعة  ح�ل  روؤى  ثلث 

اأحداث التظاهرات وحمركيها:

اأ- الفو�شويون والي�شار 
الراديكايل: 

عنها  عرَبّ  التي  الر�صمية  النظر  وجهة 
العدل  وزارة  وبيان  ترامب  الرئي�س 
املتظاهرين؛  ت��صيف  يف  الأمريكية 
الف��صى«،  »دعاة  الأناركيني  من  اأنهم 
واأبرزها  الراديكايل،  الي�صار  وجماعات 
حركة  وهي   ،»Antifa »اأنتيفا  حركة 
ي�صارية،  مي�ل  ذات  للفا�صية  مناه�صة 
الأبي�س،  اليمني  مناه�صة  على  تعمل 
وتتبنى العنف يف م�اجهة ال��صع القائم، 
ون�صطت على ال�صاحة الأمريكية خلل 
الرئي�س  و�ص�ل  منذ  الثلثة  ال�صن�ات 
»اليمني  ق�ى  و�صع�د  لل�صلطة  ترامب 
ولي�س  الأمريكي،  الداخل  يف  الأبي�س« 
لها هيكل م�حد اأو قيادة وطنية، لكنها 
يف  حملية  هيئات  �صكل  يف  ظهرت 
العديد من املدن الأمريكية، ول �صيما 
مدن ال�صاحل الغربي. ويف �صياق حماولة 
كها  مة وحُتِرّ تاأكيد اأن الحتجاجات ُمنَظّ
ميني�ص�تا  ولية  اأكد حاكم  معينة،  ق�ى 
يف  يتظاهرون  ممن   %90 من  اأكرث  اأن 

ال�لية اأت�ا من خارجها.
ي�صع  البع�س  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
 Black مهمة  ال�ص�د  »حياة  حركة 
الي�صار  Lives Matter« �صمن فئات 
لكن  الحتجاجات،  يف  �صاركت  التي 
ت�صعيد  اأو  بالعنف  اتهامها  يتم  مل 
يف  تاأ�ص�صت  احلركة  وهذه  الأحداث. 
ا على ممار�صات ال�رشطة  عام 2013 رًدّ
العنيفة �صد ال�ص�د، وتق�م اأفكارها على 
الق�صاء على �صيادة البي�س، والعمل على 
للتدخل  املحلية  املجتمعات  تق�ية 
�صد  الدولة  متار�صه  الذي  العنف  �صد 

املجتمعات ال�ص�داء. وتقليدًيّا، ل تدع� 
الذين  بع�س  لكن  العنف،  اإىل  احلركة 
يرفع�ن �صعار احلركة ميار�ص�ن العنف 
فاإن  عام  وب�جه  الأحيان.  بع�س  يف 
�صعارات احلركة ومطالبها كانت جزًءا 
من  الكثري  رفعها  التي  ال�صعارات  من 
املتظاهرين، وقد ن�رشت احلركة على 
م�قعها الر�صمي بياًنا �صحفًيّا نعت فيه 
تدع�  عري�صة  وو�صعت  فل�يد،  ج�رج 
اأم�ال  من  ال�رشطة  مت�يل  وقف  اإىل 

دافعي ال�رشائب الأمريكيني.

ب- جماعات اليمني الأبي�ض 
املتطرف: 

اليمني  بني  التف�صريات  بع�س  تربط 
يف  العنف  واأحداث  املتطرف  الأبي�س 
التظاهرات؛ حيث ترى بع�س التقديرات 

دت  اأن جماعات من اليمني الأبي�س تعَمّ
يف  الت�تر  لزيادة  الأحداث  ا�صتغلل 
الداخلية.  الأمريكية  املجتمعات 
الرواية  اأن  بالذكر،  اجلدير  من  ولكن 
الأبي�س  اليمني  با�صتغلل  املتعلقة 
�صيق،  نطاق  على  منت�رشة  للأحداث، 
الراديكايل  الي�صار  ت�رط  رواية  بعك�س 
والف��ص�يني. ورغم ذلك فعملًيّا، األقت 
الأمريكي  الفيدرايل  املكتب  �صلطات 
ب�لية  اأجنل��س  ل��س  مدينة  يف   FBI
–اأي  ماي�   30 ي�م  الأمريكية،  نيفادا 
بخم�صة  الحتجاجات  اندلع  بعد 
اأيام– القب�س على ثلثة اأ�صخا�س من 
جماعة »ب�جال�و boogaloo«، الذين 
امل�ل�ت�ف«  »عب�ات  ي�صنع�ن  كان�ا 
وهي  التظاهرات،  يف  ل�صتخدامها 
املتطرف  اليمني  جماعات  من 
احلك�مة  اإ�صقاط  اإىل  �رشاحًة  وتدع� 

الأمريكية بالق�ة.

ج- متظاهرون يعك�شون تركيبة 
املجتمع الأمريكي: 

يف  امل�صاركني  عن  الثالثة  الروؤية 
تظاهرات الحتجاجات –التي يتبناها 
رم�ز  من  والعديد  الليربايل  الإعلم 
تتحدث  الأمريكي–  املجتمع  وقادة 
عادي�ن  اأمريكي�ن  م�اطن�ن  اأنهم  عن 

ال�صباب،  خا�صًة  الأعمار،  جميع  من 
ت�صكل  التي  الأعراق  خمتلف  ومن 
هم  ه�ؤلء  واأن  الأمريكي،  املجتمع 
وهم  املتظاهرين،  على  الغالبة  الفئة 

�صد اأعمال العنف والتخريب.
ب�جه عام، ميكن الق�ل اإن التف�صريات 
يف  امل�صاركني  لطبيعة  الثلثة 
ويت�قف  قب�لها،  ميكن  الحتجاجات 
ال�صيا�صي  النتماء  على  اأحدها  تبني 
اأو  كان  ليربالًيّا  الفكري،  الت�جه  اأو 
الثلثة  الفئات  فاإن  ومنطقًيّا  ي�صارًيّا. 
الراديكايل،  والي�صار  )الف��ص�يني 
والغالبية  املتطرف،  الأبي�س  واليمني 
العادية من الأمريكيني( �صاركت ب�صكل 
امل�ؤكد  لكن  التظاهرات،  يف  باآخر  اأو 
الأمريكي  ال�صاأن  مراقبي  معظم  لدى 
اأن غالبية املتظاهرين ال�صلميني الذين 

الأمريكي�ن  هم  التغيري  عن  يبحث�ن 
العادي�ن من فئات ال�صباب وغريهم.

ثالثة مطالب:

يرفعها  التي  املطالب  قائمة  ترتكز 
املتظاهرون يف الحتجاجات بال�ليات 
املتحدة الأمريكية ح�ل ثلثة مطالب 

اأ�صا�صية، تت�صمن: 

فلويد: جلورج  العدالة   1-
الحتجاجات  ت�صاعد  ثمة علقة بني   
ميني�ص�تا  ولية  �صلطات  وتعامل 
فمطالب  فل�يد؛  ج�رج  ق�صية  مع 
املتظاهرين ترتكز على �رشورة تقدمي 
يف  املت�رطني  الأربعة  ال�رشطة  اأفراد 
العدالة،  اإىل  فل�يد  حادث مقتل ج�رج 
التي  القب�س  عملية  يف  �صارك�ا  الذين 
�رشطي  و�صع  بعدما  بحياته،  اأودت 
ثماين  جتاوزت  ملدة  رقبته  ف�ق  ركبته 
اأثبت  وقد  وفاته.  اإىل  اأدى  ما  دقائق؛ 
تقرير الت�رشيح الطبي، اأنه ت�يف نتيجة 
قيام  ورغم  البداية،  ففي  الختناق. 
باإنهاء عمل الأفراد الأربعة،  ال�صلطات 
بل  مبا�رشًة،  للعدالة  تقدميهم  يتم  مل 
واأعمال  الحتجاجات  اندلع  بعد 
تقدمي  ومت  املدينة،  يف  التخريب 

امل�ص�ؤول عن مقتل  الرئي�صي  ال�رشطي 
الآخرون  الثلثة  م  يُقَدّ ومل  فل�يد، 
من  القتل  تهمة  ت�جيه  ومت  للعدالة، 
ال�رشطي،  هذا  اإىل  الثالثة  الدرجة 
و�صغط  الأحداث  تط�ر  مع  ولحًقا 
اأجرتها  التي  املتظاهرين والتحقيقات 
تهمة  اإىل  التهام  تغيري  مت  ال�صلطات، 
تقدمي  مع  الثانية،  الدرجة  من  القتل 
واتهامهم  للمحاكمة،  الآخرين  الثلثة 

بالتعاون يف واقعة مقتل فل�يد.

ال�شرطة:  ممار�شات  تغيري   2-

وات�صاُعها  الحتجاجات  نطاق  ع  ت��ُصّ
من  الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  يف 
اإىل  ميني�ص�تا  ولية  يف  حملي  م�صت�ى 
العديد من ال�ليات الأمريكية الكربى؛ 
يتعلق بالحتجاج �صد ممار�صات وعنف 
يف  خا�صًة  الأمريكيني،  ال�رشطة  اأفراد 
العرقيات غري  تعاملهم مع الأفراد من 
ع  تتنَ�ّ التي  املمار�صات  البي�صاء.. هذه 
الأ�صخا�س  �صد  العنف  ا�صتخدام  بني 
وبني  ال�ص�د،  وخا�صًة  البي�س،  غري  من 
يف  اجلرائم  معدلت  ت�صجيل  منط 
بني  يرتفع  الذي  املتحدة  ال�ليات 
الذي  امللحقات  منط  ب�صبب  ال�ص�د 
تق�م به ال�رشطة وي�صتهدف هذه الفئة، 
والعن�رشية  امل�صاواة  عدم  اإىل  و�ص�لً 
Systemic Racism  يف  املمنهجة 

التعامل مع ال�ص�د عامًة.

والعدالة:  امل�شاواة  حتقيق   3-
يف  للم�صاركني  الثالث  املطلب 
يتعلق بتحقيق  الحتجاجات الأمريكية 
الجتماعي  النظام  بنية  يف  تغيري 
املتحدة  ال�ليات  داخل  والقت�صادي 
يق�م  الذي  النظام  هذا  الأمريكية.. 
امل�صاواة  عدم  على  للبع�س–  –وفًقا 
فئات  بني  كافية  عدالة  وج�د  وعدم 
فيه  يعاين  الذي  الأمريكي  املجتمع 
املل�نة  الب�رشة  اأ�صحاب  من  الأفراد 
والإ�صبان،  اإفريقية،  اأ�ص�ل  من  )ال�ص�د 
وغريهم( من متييز وعدم عدالة، ل�صالح 
الأمريكيني البي�س. وهذا املطلب الذي 
يقرتب من املثالية، يف�رش ات�صاع نطاق 
ال�ليات  من  العديد  يف  الحتجاجات 
ثمانية  ملدة  وا�صتمرارها  الأمريكية، 
لفرتة؛  ا  اأي�صً ا�صتمرارها  وت�قع  اأيام، 
نطاقها  يف  تتعلق  الحتجاجات  فهذه 
املجتمع  داخل  التغيري  بفكرة  الأو�صع 

الأمريكي.

دوافع الحتجاجات:

نف�صه  يطرح  الذي  اجل�هري  ال�ص�ؤال 
ال�ليات  يف  بالحتجاجات  ارتباًطا 
ح�ل  يدور  الأمريكية،  املتحدة 
الأ�صباب الرئي�صية التي اأدت اإىل اندلع 
ميكن  الأ�صباب  وهذه  الحتجاجات. 
على  رئي�صيني  حم�رين  يف  اإيجازها 

النح� التايل:

يف  برزت  التي  الأ�شباب   1-
�شعارات املتظاهرين: 

املطالب الثلثة للمتظاهرين املتعلقة 
وتغيري  فل�يد،  جل�رج  العدالة  بتحقيق 

العدالة  وحتقيق  ال�رشطة،  ممار�صات 
ببع�س؛  بع�صها  يرتبط  وامل�صاواة؛ 
فحادث مقتل ج�رج فل�يد، ي�م الثنني 
الأحداث،  ك  حَرّ الذي  ه�  ماي�،   25
ومقتل م�اطن بهذه الطريقة، وت�ص�ير 
الت�ا�صل  م�اقع  على  وتداوله  احلادث 
من  م�صت�ى  عن  عرَبّ  الجتماعي، 
م�صت�يات العنف الذي متار�صه ال�رشطة 
الأمريكية. وي�صاف اإىل ذلك ح�ادث قتل 
اأمريكيني من اأ�صحاب الب�رشة ال�ص�داء، 
ق�صية  واأ�صبحت  م�ؤخًرا،  تكررت  التي 
راأي عام داخل ال�ليات املتحدة تتعلق 

بامل�صاواة والعدالة وعدم العن�رشية.

الوليات  يف  العام  ال�شياق   2-
املتحدة يف ظل حكم ترامب: 

الحتجاج  تظاهرات  فاإن  عام،  ب�جه 
ميكن  الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  يف 
الذي  العام،  ال��صع  تف�صريها يف �صياق 
الأمريكي،  املجتمع  من  فئات  اأو�صل 
خا�صًة ال�صباب، اإىل حالة من الإحباط، 
�ص�اء نتيجة تداعيات اأزمة ك�رونا التي 
عن  عاطل  ملي�ن   40 من  اأكرث  خلَّفت 
الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  العمل يف 
حالة  اأو  حادة،  اقت�صادية  اأزمة  يف 
نتيجة  املجتمع  يف  احلاد  ال�صتقطاب 
خطاب الكراهية والعن�رشية الذي يتبناه 
ترامب، والذي اأدى –يف اأحد ج�انبه– 
والي�صار  املتطرف،  اليمني  �صع�د  اإىل 
الأخرية،  ال�صن�ات  ا يف  اأي�صً الراديكايل 
الرئي�صيَّنينْ  احلزبنَينْ  اأزمة  عن  ناهيك 
الدميقراطي  املتحدة:  ال�ليات  يف 
و�صعفا  تراجعا  اللذين  واجلمه�ري، 
الأخرية،  ال�صن�ات  يف  بارزة  بدرجة 
بفعل  اأو  داخلية  ع�امل  بفعل  �ص�اء 
املجتمع  يف  ترامب  ظاهرة  تاأثريات 
الت�قيت؛  ذلك  اإىل  وي�صاف  الأمريكي. 
وحادث  ك�رونا،  اأزمة  فتداعيات 
النتخابات  عام  يف  جاءا  فل�يد  ج�رج 
يف�صلنا  التي   ،2020 لعام  الرئا�صية 
اأ�صهر، والتي �صتك�ن  عنها نح� خم�صة 
املجتمع  داخل  كثرية  تفاعلت  مثار 
يف  اأمريكا  ه�ية  و�صتحدد  الأمريكي، 
ترامب  اأمريكا  اإما  القادمة؛  ال�صن�ات 
تبداأ يف  اأمريكا جديدة  اأو  اأخرى،  مرة 

م�صار خمتلف عن �صن�ات ترامب.

اخلال�شة:
 ت�صاُعد تظاهرات الحتجاج يف ال�ليات 
املتحدة الأمريكية مل يكن يتعلق بحادث 
رئي�صية؛  بدرجة  فل�يد  ج�رج  مقتل 
ك الأحداث ودافعها،  فاحلادثة كان حُمِرّ
باأو�صاع  ترتبط  الحتجاجات  لكن 
هيكلية خمتلة يف بنية النظام واملجتمع 
الأمريكي، تتعلق بعنف ال�رشطة، والتمييز 
وعدم امل�صاواة، واملناخ ال�صيا�صي العام 
ترامب.  الرئي�س  حكم  على  ترتب  الذي 
–يف  تعرب  التي  الحتجاجات،  وهذه 
الأ�صا�س– عن رغبة يف التغيري، خا�صًة ما 
يتعلق ب�رشورة حتقيق امل�صاواة والعدالة 
يف املجتمع؛ لن حتقق اأهدافها بني ي�م 
وليلة، لكنها جزء من حركة تغيري بداأت 
�رشارتها، و�ص�ف ت�صتمر ل�صن�ات.. هذا 
وال�صيا�صة  املجتمع  ببنية  يتعلق  التغيري 
با�صتمرار  تعلُّقه  من  اأكرث  الأمريكية 

ترامب على راأ�س ال�صلطة. 
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 رغدة البهي/مركز 
امل�شتقبل للدرا�شات 
والأبحاث املتقدمة

تنامي ال�شتخدام:

�أكرث  �أحد  توك"  "تيك  يُعد 
يف  تنزيلاً  �ملجانية  �لتطبيقات 
�جلاري،  �لعام  من  �لأول  �لربع 
بعد �أن مت حتميله 315 مليون مرة 
 115 )منها  �لعامل  م�ستوى  على 
فح�سب(   مار�س  يف  مرة  مليون 
ذلك  تف�سري  ميكن  عاٍم،  وب�سكٍل 

�لتنامي فيما يلي"

التطبيق  �شمات   1-
الرئي�شية:

 يقدم �لتطبيق فيديوهات جذ�بة 
ثانية،   15 مدتها  تتجاوز  ل 
وبع�س  �ملو�سيقى  �إ�سافة  مع 
)�ملاأخوذة  �ل�سوتية  �ملوؤثر�ت 
و�أغاٍن،  �سينمائيٍة،  �أعماٍل  من 
�ملل�سقات  بجانب  ذلك(  وغري 
وذلك  �لوجه،  �إىل  تُ�ساف  �لتي 
�لت�سوير  تقنيات  با�ستخد�م 
و�لهو�تف  �لتطبيق  على  �ملتاحة 
�لتي  �لفيديوهات  وهي  �لذكية. 
خمتلف  يف  ت�سجيلها  ي�سهل 
�لفور  على  وم�ساركتها  �لأماكن 
�أو  فنيٍة  متطلباٍت  �أي  دون 
تعديلها،  �أو  لإنتاجها  �حرت�فيٍة 
ودون �أن ت�ستغرق م�ساهدتها وقتاًا 
�لتطبيق،  فتح  فعند   .� جهداً �أو 
�لو�حد  �لفيديو  مقاطع  تُعر�س 
ن من م�ساهدة  تلو �لآخر، ما مُيِكّ
ل�ساعاٍت  �لفيديوهات  مئات 
م�ساركتها  ميكن  كما  ممتدٍة. 
�لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  عرب 

�لأخرى.
من�سٍة  �إىل  �لتطبيق  ول  حتحَ كما 
للتحديات �ملميزة؛ ومن �أمثلتها: 
�لذي   )ZoomChallenge(
يّدعي فيه �مل�سارك �أنه يتعر�س 

لل�سحل من ِقبل جمهول، وحتدي 
 ) )Mati ldaCha l l enge
�مل�ستخدم  فيه  يحرك  �لذي 
ناهيك  �لعقلية.  بقو�ه  �لأ�سياء 
فيه  ين�رش  �لذي  �لتحدي  عن 
ب�سوت  فيديو  مقطع  �مل�ستخدم 
على  "�آديل"  �لربيطانية  �ملغنية 
باأ�سياء  و�جلمهور  هي  ُتثحَّل  �أن 
�أو  �حللويات  �ساكلة  على  �أخرى 

�لُدمى على �سبيل �ملثال.
�لتطبيق  �سمات  �أبرز  ويتمثل 
خ�سو�سية  على  �حلفاظ  يف 
مبقدوره  يظل  �لذي  �مل�ستخدم 
حتديد هوية من يُ�سارك �لفيديو 
ول  عليه.  يُعلق  �أو  يُ�ساهده  �أو 
ميكن �لو�سول ملحتويات �لفيديو 
بو��سطة حمركات �لبحث ومو�قع 
لكرثة  ونتيجةاً  �لعادية.  �لويب 
حتظى  �لعددية،  �مل�ستخدمني 
على  تُن�رش  �لتي  �لفيديو  مقاطع 
ما  وهو  و��سٍع،  بانت�ساٍر  �لتطبيق 
يعني �إمكانية حتقيق �ل�سهرة عرب 
�ملعجبني  من  جماهريية  قو�عد 
بالتبعية  يزيد  كما  و�ملتابعني. 
�لتي  �لفيديوهات  مقاطع  عدد 
لت�سل  �لو�حد  �ليوم  يف  تُتد�ول 

�إىل 100 مليون مقطع. 

امل�شاهري: اهتمام   2-
 لقد حظي �لتطبيق باهتمام عدٍد 
و�ملوؤ�س�سات  �مل�ساهري  من  كبرٍي 
بدورها  �سجعت  �لتي  و�ل�رشكات 
على جتربته.  عدة  عمرية  فئاٍت 
�كت�ساح  من  �لرغم  فعلى 
تكن  للتطبيق،  �ملر�هقني 
�لأخري من �جتذ�ب فئاٍت عمريٍة 
عدة.  جمتمعية  و�رش�ئح  متباينٍة 
وقد �ساهم �لطابع �لعاملي �لذي 
�نت�ساره  يف  �لتطبيق  به  �متاز 
�ملدوي؛ وهو ما جتلى يف جملة 
�لتي  متناهية  �لل  �لفيديوهات 
�أيقونة  حتت  للم�ستخدم  تحَرد 
"من �أجِلك"، و�لتي تُظهر مليني 

وذوقه  تتلءم  �لتي  �لفيديوهات 
من  �لرغم  فعلى  �ل�سخ�سي. 
�سينيٍة،  �رشكٍة  ِقبل  من  تطويره 
�لثقافة  على  �لتطبيق  ينه�س  مل 
تلبية  و�أمكنه  فح�سب،  �ل�سينية 
�مل�ستخدمني  مليني  �حتياجات 

ا. حول �لعامل �أي�ساً

كونه  يف  كثريون  �عتقد  وعليه، 
�مل�ساحب  �لرتفيهي"  "�مللذ 
لي�ستتبع  �ملنزل،  يف  للمكوث 
م�ساهري  هجرة  بال�رشورة  ذلك 
جيمي  ذلك:  يف  )مبا  �ملجتمع 
ونيك  كو�سي،  وليز�  فالون، 
وكاردي  وكارد��سيان،  جونا�س، 
�لإعلم  من  وغريهم(  بي، 
�لتطبيقات  �إىل  �لتقليدي 
على  ا  حفاظاً �لجتماعية، 
�إىل  للو�سول  و�سعياًا  تو�جدهم، 
يف  �ملوجودة  �لفئات  خمتلف 
لأرباحهم  و�سماناًا  توك"،  "تيك 
تز�يد  عند  وبخا�سٍة  �ملادية 

�مل�ساهد�ت. 
�إثر ذلك، حتول �ملعجبون  وعلى 

�لتطبيقات  �إىل  بالتبعية 
�لجتماعية، ليدركو� �إمكانية 
�لرتفيهي  �ملحتوى  �إن�ساء 
على  �ساعدهم  باأنف�سهم. 
�لظو�هر  بع�س  ذلك 
�لجتماعية، مثل: �لنجومية 
و�ملهرجانات،  �ل�رشيعة، 
ذلك  ومبوجب  ذلك.  وغري 
توك"  "�لتيك  يُعد  �لطرح، 
يت�سكل  ��ستهلكياًّا  قالباًا 
�لجتماعي،  لل�سياق  ا  تبعاً
�لو��سعة  لل�سهرة  وو�سيلةاً 

م�سحوباًا بالربح �ملادي.

كورونا:  جائحة   3-

يف  �جلائحة  تلك  �ساهمت  فقد 
توك"؛  "�لتيك  ��ستخد�م  تز�يد 
 � وهو �لأمر �لذي �سهد تبايناًا حاداً
من  بني  �ملتخ�س�سني؛  �آر�ء  يف 
عن  �حلديث  لتجنب  و�سيلةاً  ير�ه 
�سغوط  من  و�لهروب  �لفريو�س، 
على  �لد�رج  و�ملحتوى  �حلياة 
و�سائل �لتو��سل �لجتماعي )�لتي 
وحالت  �مل�سابني،  باأعد�د  تعج 
وغري  �لتف�سي،  ومناطق  �لوفاة، 
ذلك( من ناحية، ومن يدفع باأنه 
ُمدللاً  �لو�قع  من  لل�سخرية  �أد�ةٌ 
على ذلك بالفيديوهات �ل�ساخرة 
ناحيٍة  من  كورونا  فريو�س  من 
ثانية، ومن يعتربه و�سيلة للت�سلية 
�ملقاطع  وم�ساهدة  و�لرتفيه 
�رشورة  باتت  �لتي  �لكوميدية 
�حلياتية  �ل�سغوط  من  للتخفيف 
من  كورونا  �أزمة  فاقمتها  �لتي 

ناحيٍة ثالثة.

كثافة  �لبع�س  علّل  وقد 
�لنت�سار  وذيوع  �ل�ستخد�م 
�لو��سعة  �لإعلنية  باحلملت 
توك"  "�لتيك  �أطلقها  �لتي 
و�لتي  كورونا،  جلائحة  ��ستغللاً 
�لأمثل  �حلل  لكونه  ر�سخت 

�لجتماعي،  بالتباعد  لل�ستمتاع 
. وقد  ا هائلاً وهو ما لقى رو�جاً
ذهب �أحد �لتحليلت �لتي ف�رشت 
ب�رشيحة  توك"  "�لتيك  �رتباط 
حٍدّ  -�إىل  و�ل�سباب  �ملر�هقني 
بعيٍد- بالفر�غ �لناجم عن �سعوبة 
مبا  �لفئة،  تلك  �حتياجات  تلبية 
خماطبتهم  على  �لقدرة  ذلك  يف 
�أو �لتفاعل معهم �أو فهم ثقافتهم 
و�سائل  متابعة  من  �ملكت�سبة 
ليخلقو�  �لجتماعي،  �لتو��سل 
"�لإعلم  ي�سبه  ما  باأنف�سهم 
�لرتفيهي �ملو�زي"، ل �سيما مع 
ق�ساء �ساعاٍت طويلٍة يف �ملنازل، 
باحلياة  لل�ستمتاع  حماولٍة  يف 
وق�ساء �لوقت ب�سكٍل مميٍز. وهو 
لهذ�  ا  وفقاً جممله  يف  يعني  ما 
�أد�ةٌ  توك"  "�لتيك  �أن  �لطرح 
ل  �لذ�ت  على  و�لنكفاء  للعزلة 

�لتفاعل مع �لآخرين.

الآثار القت�شادية:

-�لذي  توك"  "�لتيك  يخلو  ل 

ا  تطبيقاً كونه  يف  كثريون  يعتقد 
�لربح  من  و�لت�سلية-  للرتفيه 
و�ل�رشكة  للم�ستخدمني  �ملادي 
�ملنتجة و�لعلمات �لتجارية على 
حٍدّ �سو�ء. ومن ثّم، مُيكن �لوقوف 
على �أبرز �آثاره �لقت�سادية فيما 

يلي:

املادي  الربح   1-
للأفراد: 

بالقرت�ن  ذلك  ويتحقق 
�مل�ستخدم  قناة  بني 
وح�سابه  �ليوتيوب  على 
عرب  توك"،  "�لتيك  على 
�ملميز  �جلزء  عر�س 
�لأخري،  على  �لفيديو  من 
�لأوىل،  عرب  و��ستكماله 
�نتباه  يجذب  نحٍو  على 
�مل�ساهدين. ويف �ملقابل، 
�إىل  �مل�ستخدمني  بع�س  يذهب 
�سعياًا  �ملزيفني  �ملتابعني  �رش�ء 
من  �لرغم  على  �ل�سهرة  ور�ء 
�لتطبيق،  يف  �أهميتهم  تر�جع 
مب�ساهدة  يقومو�  لن  لأنهم 
عليها  يعلقو�  �أو  �لفيديو  مقاطع 

�أو ي�سرتو� �ملنتجات. 
�أ�سحاب  �أن  بالذكر  ومن �جلدير 
بالفعل  تكنو�  �لذهبي"  "�لتاج 
و��سعٍة  و�سهرٍة  ثروٍة  حتقيق  من 
وتُعد  توك".  "�لتيك  خلل  من 
�ل�سهريتان  �لتو�أم  �لطفلتان 
"ليز�" و"لينا" )�للتان جتاوز عدد 
 � متابعيهما 31 مليوناًا( مثالاً بارزاً
خط  �متلكتا  �أن  بعد  ذلك،  على 

ا بهما. �أزياء خا�ساًّ

الإعلنية:  الوكالة   2-
مُيكن من خلل �لعدد �لهائل من 
�ملعجبني �ملتفاعلني )�لذي يقدر 
بنحو 6 مليني على �أقل تقدير( 
لك  جذب �نتباه �ل�رشكات �لتي تحَ
� من �ملنتجات و�ل�سلع �لتي  عدداً
)مثل:  لها  �لرتويج  يف  تحَرغب 

�مللب�س، و�لعطور، وغري ذلك(، 
للثناء  �مل�ستخدم  مع  فتتو��سل 
دقيقٍة  على  يزيد  ل  فيما  عليها 
ذلك  مادٍي؛  مقابٍل  نظري  و�حدٍة 
�أن هذ� �لإعلن من �ساأنه حتفيز 

�مل�ستهلك ل�رش�ئها.
و�لعلمات  �ل�رشكات  تحَعر�س 
ما  �لكبرية  و�ملو�سيقية  �لتجارية 
"هدية"  طريق  عن  ببيعه  تقوم 
))Gift. وكلما �متلك �مل�ستخدم 
-يزخر  ا  ون�سطاً فعالاً  ح�ساباًا 
و�مل�ساركات،  بالتعليقات، 
و�ملتابعني- �أمكنه �رش�ء �لهد�يا؛ 
فعندما يقوم �مُلعجب �أو �مُلت�سوق 
ب�رش�ء �سلعٍة معينٍة من بني �ل�سلع 
على  بالنفع  هذ�  يعود  �ملتوفرة، 
بدورها  تتقا�سم  �لتي  �ل�رشكة 

�لأرباح مع �مل�ستخدم.
ترغب  ما  عر�س  �ساأن  ومن 
�أن  ت�سويقه  �أو  بيعه  �ل�رشكات يف 
بني  جتاريٍة  �رش�كٍة  عن  يُ�سفر 
�لتجارية  و�لعلمات  �مل�ستخدم 
لها  وي�سّوق  ليقدمها  �ملرموقة، 
�أثناء  �لأول على من�سته �خلا�سة 
�سبيل  فعلى  �لفيديو.  عر�س 
�مل�ستخدم  يقوم  قد  �ملثال، 
بارتد�ء �ساعٍة بعينها �أثناء ت�سوير 
عليها،  فيثني  �لفيديوهات،  �أحد 
ويطلب من متابعيه �رش�ءها على 
على  �مل�ساهري  يفعله  ما  �ساكلة 
تتجه  وعليه،  وغريه.  �ليوتيوب 
�لتو��سل  �إىل  �لكربى  �ل�رشكات 
�إعلناٍت  لتقدمي  �مل�ستخدم  مع 
خلل  من  �لأجر  مدفوعة 
�مل�ستخدم  بدخول  �لهد�يا؛ 
خلله  من  م  يُقِدّ مبا�رٍش  بٍث  يف 
�ملتابعون �لهد�يا، وعقب جتميع 
كٍم كبرٍي منها، ميكن حتويلها �إىل 
يتجه  قد  �ملقابل،  ويف  نقود. 
�ل�رشكات  �إىل  بنف�سه  �مل�ستخدم 
قناته  على  للإعلن  وير��سلها، 
يعرف  فيما  توك"،  "�لتيك  على 

بالت�سويق بالعمولة.

ُيعد تطبيق "تيك توك" اأحد اأكرث التطبيقات ا�شتخداًما يف العامل؛ بعد اأن جتاوز عدد م�شتخدميه مليار م�شتخدٍم. وحتى 29 اأفريل املا�شي، 
بلغ عدد مرات حتميله يف الوليات املتحدة فح�شب 165 مليون مرة. كما بلغ عدد م�شتخدميه الن�شطني 800 مليون م�شتخدٍم )مقارنة بـ680 
مليوًنا يف نوفمرب 2018(، لت�شل القيمة ال�شوقية ل�شركة )ByteDance( املالكة له اإىل 100 مليار دولر. وعليه، جتاوزت �شهرة التطبيق ما 

على �شاكلته من تطبيقاٍت، مثل: "فاين" )Vine(، و"كيك" )Keek(، وغريهما.

"الرتفيه اخلطر":

االآثار االجتماعية واالقت�ضادية املزدوجة لتطبيق "تيك توك"

اإىل من�شٍة  التطبيق  ول  " حتحَ
للتحديات املميزة؛ ومن اأمثلتها: 

)ZoomChallenge( الذي 
يّدعي فيه امل�شارك اأنه يتعر�ض 
لل�شحل من ِقبل جمهول، وحتدي 

الذي   ))MatildaChallenge
يحرك فيه امل�شتخدم الأ�شياء 

بقواه العقلية "
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يعرف  كيف  بداية،       
عقبة فرحات نف�شه للجمهور؟

جويلية   22 يف  مولود  فرحات  عقبة 
ممثل  فنان   ، باتنة  بوالية   1983
م�ستقل وموظف يف امل�رسح اجلهوي 

باتنة خمرج م�رسحي و �سينمائي.
  

م�شاركتك  عن  حدثنا       
الفكاهية   ال�شل�شلة  يف  الأخرية 
الرم�شانية  التلفزيونية 
حققت  التي  وعيا�ش«  »عوي�شة 

جناحا كبريا يف اجلزائر؟
 

تلفزيونية  فكاهية  �سل�سلة  هي  ح�سنا 
 ، اليوتوب  قناتي يف  على  بثت  لكنها  
اأنا  فيها  �ساركت   فكرة  جمرد  كانت 
املتميز  املخرج  وجاري  و�سديقي 
�سينمائي  خمرج  وهو  زيداين  اخلري 
الذين   النا�س  اأكرث  من  هو  و  بامتياز 
الدرب  دائما على موا�سلة  ي�سجعوين 
ال�ساق » درب التمثيل« ..فلقد اأعجب 
جدا...  بها  ورحب  بالفكرة  كثريا  
االأيام  يف  جاءت   الفكرة  وهذه 
الكرمي   رم�سان  �سهر  من  االأوىل 
الروتني   تك�سري  منها   الهدف  كان 
ال  ولكي  ال�سحي  باحلجر  اخلا�س 
ات�سلنا  ولهذا  االأيدي،  مكتويف  نبقى 
على  ال�سيناري�ست  االأ�سدقاء  ببع�س 
وامل�رسحي  التلفزيوين  املمثل  غرار 
و  زاوي  الطاهر  حممد  وال�سينمائي  
الرحمان  عبد  اأخي  و  لوني�س  عادل 
فرحات .فرحبوا  بالفكرة  وكل واحد 
وقمنا  احللقات  بع�س  لنا   كتب  فيهم 
اخلا�س  االأ�ستوديو  يف  بت�سويرها 
ب�رسكة zk prodiction  ورغم 
الوقت  و�سيق  االإمكانيات  نق�س 
ومبيزانية �سفر دينار، اإال اأننا عزمنا 
واإمتاع امل�ساهد  الفكرة  على تو�سيل 
مب�ساعدة  هذا  وكان  االإمكان،  قدر 
ن�سكرهم  الذين  االأ�سدقاء  بع�س 

قدم  فلقد  »الو�سط«  يومية  منرب  من 
مزعا�س.. عماد  االأك�سي�سوار  لنا 

للم�رسح..  القعدة  فرقة  واملالب�س 
وهذا ما جعل العمل يكون كما هو اإىل 

غاية  االآن واحلمد هلل.
 

اأن  ا�شتطعت  كيف       
والفن  الفنون  اأبو  بني  جتمع 

ال�شابع مع بع�شهما البع�ش ؟

ابن  نف�سي  واأعترب  امل�رسح  اأع�سق 
امل�رسح، ومبا اأن امل�رسح اأبو الفنون، 
فالفن ال�سابع يجمع بني امل�رسح وكل 
الفنون، فلقد وجدت نف�سي جد مرتاح  

ومل اأجد اأية �سعوبة فيه.
 

مت�شوق  اجلمهور       
ملعرفة  الأعمال الإبداعية التي 

اأجنزتها  يف امل�شرح وال�شينما ؟
 

امل�رسحيات  من  العديد  يف  �ساركت 
وا�س  كوبي  م�رسحية«  يف  كممثل 
ال�سغرى  اآفاق  لفرقة  العرب«  يا  بيكم 
مع  اجلريان  وم�رسحية   ،1995 �سنة  
وم�رسحية   1996 عام   الفرقة  نف�س 
 1997 ال�سغرى  اآفاق  »املت�سولون« 
البديل  تعاونية  »ال�رسخة«  وم�رسحية 
للم�رسح 1998، ولدي اأعمال م�رسحية 
غاية  اإىل   2007 من  القعدة  فرقة  مع 
كممثل وخمرج  و�ساركت  اأي�سا  اليوم 
حلقوق  العاملي  اليوم  اأوبريات 
قمت  و  ن�س  كاتب   ،2015 الطفل 
 2016 نوفمرب  اأول  باإخراج اأوبريات 
يف  م�رسحية«  وممثل  ن�س  كاتب  و 
حممد  اإخراج   من  وهي  الغلة«  
 2016 القعدة  لفرقة  الزاوي  الطاهر 
»حنا  م�رسحية  واإخراج  ون�س  و 
فرقة  حنا«  يل  هوما  وال  هوما  يل 
يف  مثلت  اأي�سا  2016  و  القعدة 
للم�رسح  الغابة«  اأوهام  م�رسحية« 
م�ساعد  ،وكنت    2019 باتنة  اجلهوي 
للمخرج  »رهني«  مل�رسحية  خمرج 
�سوقي بوزيد وهي من اإنتاج  امل�رسح 
لفكرة  ،اإ�سافة   2019 باتنة  اجلهوي 

حتت  ق�سري  �سينمائي  فيلم  واإخراج  
�ساحب  2019  و  مون«  »ندى  عنوان 
و  »عوي�سة  الفكاهية   ال�سل�سلة  فكرة  
عيا�س«  التي �ساركت فيها  كممثل يف 

املو�سم الرم�ساين 2020.

     حدثنا عن م�شاركاتك  
يف املهرجانات الوطنية ؟

مهرجان  يف  امل�ساركة  يل  �سبق  لقد 
و   2017 يف  مب�ستغامن  الهواة  م�رسح 
بواد �سوف  2018 ومهرجان املنولوج 
مهرجان  و  والثانية  االأوىل  طبعته  يف 
م�رسح الطفل بالبويرة 2019 و�ساركت  
العديد  يف  املا�سي  العام  اأي�سا 
للفيلم  الوطنية  املهرجانات  من 
 : الوطن  واليات  خمتلف  يف  الق�سري 

البويرة،عنابة ،ب�سار، اأدرار.

اجلوائز  اأبرز  هي  ما       
التي فزت بها ؟

لقد توجت بجائزة اأح�سن اأداء رجايل 
ثاين  يف مهرجان املنولوج واد �سوف 
الطبعة االأوىل و  فزت بجائزة اأح�سن 
اأداء رجايل اأول مهرجان املنولوج واد 
 3 جائزة  ونلت   الثانية  الطبعة  �سوف 
الوطني  اأح�سن فيلم ق�سري مبهرجان 

للفيلم الق�سري البويرة 2019. 

من  ا�شتفدت  هل       
فيها   �شاركت  التي  الور�شات 
والإخراج  التمثيل  جمال  يف 
اجلزائر  يف  وال�شينوغرافيا 

وخارجها؟
 

التكوينية  الور�سات  كانت  لقد  اأكيد 
وا�ستفدت  يل  بالن�سبة  م�سافة  قيمة 
يف  الور�سات  هذه  وتتمثل  كثريا  منها 
�سمن  االأداء  وتقنيات  التمثيل  ور�سة 
االأمازيغي  للم�رسح  الوطني  مهرجان 
امل�رسحي  االإخراج  وور�سة  باتنة 
للم�رسح  الوطني  مهرجان  �سمن 
االأمازيغي باتنة وور�سة ال�سينوغرافيا 

وور�سة  باتنة  للفنون  اآفاق  فرقة  مع 
الفيلم  مبهرجان  ال�سيناريو  كتابة 

الق�سري الكاف تون�س.
 

     نريد معرفة تفا�شيل 
اأكرث عن اأحداث فيلمك الق�شري 

» ندى مون«؟

يف  يل  جتربة  اأول  مون«  »ندى  فيلم 
من  بالكثري  تعطر  ال�سينما  ميدان 
االأ�ستاذ  غرار  على  الفنية  االأ�سماء 
كممثل  زاوي  الطاهر  حممد 
نوال  وال�سينما  امل�رسح  ..و�سنيوريتا 
م�سعودي ،واملمثل عزالدين بن عمر 
فريق  القو�سي..مع  �سهيناز  والطفلة 
تقني حمرتف، وهذا الفيلم هو ق�سة 
الذي  مبر�س  مري�سة  لطفلة  واقعية 
القمر... اأطفال  مر�س  عليه  يطلق 
املر�س  ب�سبب  اأمها  هجرتها  طفلة 
وبقي االأب وحده يعاين مع غياب االأم 
�سلطت  بل  املر�س  عن  اأتكلم  مل   ...
ت�سيب  التي  املعاناة  عن  فيه  ال�سوء 
حيث  املري�س،  على  واأثرها  االأ�رسة 
النف�سي  للعامل  يحتاج  املري�س  اأن 

اأكرث من اأي �سيء  اآخر .
 

     من هو املمثل رقم واحد 
يف اجلزائر ح�شب اعتقادك؟

يلهمني  الذي  املمثل  ب�رساحة 
يبهرين  والذي  الكثري  منه  وا�ستلهم 
كان   �سواًء  دور  اأي  تقم�س  كلما 
اأو درامي بكل �سدق االأ�ستاذ  فكاهي 

حممد الطاهر زاوي.

طموحاتك  هي        ما 
كفنان بالدرجة الأوىل ؟

 
طموحي كطموح اأي ممثل يف اجلزائر 
التلفزيونية  الدراما  ميدان  اأدخل  اأن 
الأثبت واأبرهن لنف�سي قبل غريي اأنني 
وال  دراميا   ممثال  اأكون  اأن  اأ�ستطيع 

اأخت�س بالكوميديا  فقط.
 

املمثلة  لروح   كلمة       
لبنى  الراحلة  امل�شرحية  
الأقدار  �شاءت  التي   و  بلقا�شمي 
الأخرية  م�شاركتها  تكون  اأن 
معكم يف  »رهني« للمخرج �شوقي 

بوزيد ؟

�سمن  كانت  اهلل  رحمها  لبنى  االأخت 
عائلة » رهني« ..ال تفارقها االبت�سامة  
» مات�سمع�س منها  ال�ساق  العمل  رغم 
تبعث  تعبت«  ،فلقد  كانت  كلمة 
وم�ساعدتها  دمها  بخفت  الروح  فينا 
للجميع  ممثلني وتقنيني ..اهلل يرحمها 

وينعمها يا رب العاملني.
 

     فيم تتمثل م�شاريعك 
امل�شتقبلية يا ترى؟

 
فيه م�ساريع باإذن الرحمان امل�رسحية 
ال�سينمائية،  وحتى  والتلفزيونية  منها 
فاأنا ب�سدد التح�سري مل�رسحية خا�سة 
اأن�سط معها  باالأطفال مع الفرقة التي 
للم�رسح،  القعدة«  فرقة«  وهي   دائما 

امل�رسحية  هذه  اأن   متاأكد  واأنا 
اجلديدة �ستعطي �سدى كبري باإذن اهلل 
تعاىل .وبالن�سبة للتلفزيون فيه �سل�سلة » 
عوي�سة وعيا�س 2« ،وفيه �سل�سلة اأخرى 
للجمهور  مفاجاأة   �ساأتركها  اأي�سا  هي 
قوله  ميكنني  الذي  الوحيد  وال�سيء 
اأنها  ت�سم العديد من املمثلني يف باتنة 
معروفني.... والغري  املعروفني  �سواءا 
اأنا  فحاليا  لل�سينما  بالن�سبة  اأما 
فيلمي  من  االأخرية  الرتو�سات  مع 
�ساأتركه  والذي  اجلديد  ال�سينمائي 
ال�سابع  الفن  لع�ساق  مفاجاأة هو االآخر 
املفاجاآت  من  الكثري  لدي  ،وب�رساحة 

ال�سارة.

       هل من كلمة اأخرية؟
كل ال�سكر واالمتنان جلريدة »الو�سط« 
واملبدعني  لل�سباب  دعمها  على 
الأكربعدد  اأعمالنا  ت�سل  اأن  ...واأمتنى 
اال�ستح�سان  تلقى  واأن  اجلمهور  من 
فر�سة  لنا  �ستكون  اهلل  �ساء  ..واإن 
وامكانياتنا  قدراتنا  عن  فيها  لنربهن 

يف الو�سط الفني �سكرا.

 املمثل واملخرج  امل�شرحي عقبة فرحات ح�شريا لـ"الو�شط"

اأع�سقاخل�سبةوال�سينمانافذتيعلىالعامل
بخطوات ثابتة ر�شم املمثل واملخرج امل�شرحي وال�شينمائي عقبة فرحات طريقه نحو النجاح وياأتي هذا بعد اإميانه الكبري بر�شالة الفن النبيل، فلقد دخل عامل 
الفن الرابع من اأو�شع اأبوابه وعانق الفن ال�شابع اأي�شا ليخو�ش يف رم�شان 2020 جتربة جديدة  مع عامل التلفزيون ،فلقد طل على امل�شاهد اجلزائري يف ال�شل�شلة 

الفكاهية »عوي�شة وعيا�ش« التي حققت ن�شبة عالية من امل�شاهدة، لت�شاء الأقدار اأن يجني هذا املبدع  ثمار ما ح�شد ، اإل اأن هذا الفنان ال�شاب مازال متم�شكا بحلم  
اقتحام عامل التمثيل الدرامي ليربز من خالله كل قدراته الإبداعية للجمهور العري�ش الذي يكن له احرتاما كبريا، ولهذا تقربت منه يومية« الو�شط« وكان معه 

هذا احلوار ال�شيق الذي �شيكت�شف  تفا�شيله القارئ على �شفحتنا الثقافية.

متابعات نقدية

غرناطة" اأعتاب على« رواية يف ال�سخ�سية مرجعية"
حممد الوردا�شي/املغرب

1- حول الرواية:
»على اأعتاب غرناطة« ملحمٌة روائيٌة تاريخيٌة 
للكاتب اأحمد اأمني، حاول من خاللها اأن يقدم 
الغرناطي  االأندل�سي  التاريِخ  من  م�ساهَد  لنا 
امل�سلمني  معاقل  اآخر  �سقوط غرناطة،  بعد 
يف االأندل�س، يف يد املماليك الكاثوليك �سنة 
1492. فالروايُة حفٌر يف التاريخ والوقوف عند 
قالب  �سياغتها يف  ثم،  ومن  البارزة،  اأحداثه 
املدمرَة  االأفعاَل  للقارئ  ينقل  فني،  روائي 
االإ�سبانيُة  االإمرباطوريُة  مار�ستها  التي 
قبل  من  عليهم،  اأطلق  الذين  امل�سلمني  على 
لهم،  حتقريا  املوري�سكيني  لقب  االإ�سبان، 
واالعتقاالت  واملحارق  االإبادات  عن  ف�سال 
التي كانت حماكُم التفتي�ِس تقوم بها بزعامة 
الكني�سة الكاثوليكية. كما اأن الرواية، قدمت لنا 

ملحاٍت تاريخيًة بطوليًة عن �سموِد ومقاومِة 
عنهم  تخلى  بعدما  غرناطَة  يف  امل�سلمني 
ال�سالطنُي امل�سلمون-وهذا ما ذكرنا بالو�سع 
للعدو  ال�سهيوين-   واالحتالل  الفل�سطيني 
االإ�سباين، واملعارك والثورات التي خا�سوها؛ 
و«جالريا«،  و«فرك�سالة«،  »الب�رسات«،  كثورة 
وعن  والدينية،  الثقافية  هويتهم  عن  دفاعا 
وطنهم الذي مل يتوانوا يف الت�سحية باأرواحهم 
وممتلكاتهم يف �سبيل حتريره، وقد �سارك يف 
واالأطفاُل.  والن�ساءُ  الرجاُل  املعارِك  هذه 
يخربنا  كما  م�رسيٌة،  اأ�رسةٌ  الروايِة  فمنطلُق 
اإىل  تعود جذوُرها  الرواية،  بداية  الكاتب يف 
اأو  ْت،  غرناطة، كانت من بني االأ�رس التي فَرّ
احلمالت  ظل  يف  وجربا  ق�رسا  تهجرُيها  مت 
التهجريية االإ�سبانية للم�سلمني، من االأندل�س 
)املغرب،  واالإ�سالمية  العربية  البلدان  نحو 

اجلزائر، م�رس ..اإلخ(.

امل�ساهَد  هذه  اإن  القوُل  ميكن  وهكذا، 
كتابَة  تعيُد  الرواية،  يف  املت�سمنَة  ال�رسديَة 
االأندل�سي  االإ�سالمي،  التاريِخ  من  فرتٍة 
بنيٍة �رسديٍة  والغرناطي، يف قالٍب روائٍيّ ذي 
الوقوَف  �سنحاوُل  ثم،  ومن  وفنيٍة حمكمتني. 
هذا  الرواية،  يف  ال�سخ�سيِة  مرجعيِة  عند 
يعي�س  الذي  بارت،  قال  كما  الورقي،  الكائُن 
مرجع  على  يحيل  اأنه  بيد  الورق،  يف  ويحيا 
ال�سياق  يف  اإما  داللِته  حتديُد  ميكن  خارجي 
ال�سياق  واإما يف  وبيئته،  الكاتب  لثقافة  العام 
اخلا�س بالن�س من خالل تفاعل ال�سخ�سيات 
وحاالتها  مواقفها  عن  ف�سال  بينها،  فيما 
االنطالُق  يكون  ومنه  واأدوارها،  وحتوالتها 
من داخل ال�سياق الن�سي اخلا�س اإىل ال�سياق 
اختياَر  اأن  وذلك  العام،  الثقايف  اخلارجي 
ال�سخ�سيِة وا�سِمها يعزى اإىل اأن »هناك الكثري 
من املوؤلفني الذين يعتمدون يف اختيار اأ�سماء 

ي�ستمل  التي  ال�سوتية  الطاقة  �سخ�سياتهم 
عليها )اأي اال�سم(، �سلبا اأو اإيجابا«)1(.

2- مرجعية ال�شخ�شية: ال�شخ�شية 
املرجعية

ال�سخ�سية  املرجعية:  ال�سخ�سية  ت�سم 
واملجازية  واالأ�سطورية  التاريخية 
التاريخيُة  فال�سخ�سيُة  واالجتماعية)2(. 
حا�رسةٌ يف الرواية من قبيل: فرج ابن فرج، 
فيليب...  ال�سعدي،  الثغري،  ال�سيخ،  �سفية، 
واالأ�سطورية مثل: ال�سيطان الذي ن�سج حوله 
من  جمموعًة  لل�سعوِب  اجلمعُيّ  املخياُل 
االأ�ساطري تهدف اإىل اإعطائه وجودا فيزيقيا 
دينيا،  للغواية  رمزا  ذهنيا،  كان،  بعدما 
والدين  كالعقيدة  واملجازية؛  والنبوءة..اإلخ، 
مثل:  واالجتماعية  والت�سحية...  واحلب 
القائد،  امللك،  الق�س،  اخلياط،  ال�سباغ، 

اجلنود، ال�سجان..اإلخ.

اجلزء 01
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الكاتب: عي�سى قراقع

حيث  مثلج،  عا�صف  ماطر  نهار  يف 
تلتقي الأر�ض مع ال�صماء لأول مرة يف 
والنار  واملاء  واحلجر  الب�رش  التاريخ، 
 12/24 يوم  ولدت  التكوين،  وبدايات 
هو  ال�صالم،  عليه  امل�صيح  ال�صيد  مع 
نزل عن ال�صليب ملكوتا حلق بجناحيه 
با�صطا يديه يف الف�صاء، واأنا نزلت عن 
اتبع  على هدى جنمته  ما�صيا  �صليبي 
خطاه، كنت ا�صمع اآلمه يف كل مكان، 
وكان ي�صمعني يف زنزانتي عندما األقى 
وكنت  القيود،  ومفتاح  ب�صارته  علي 
اإىل  �صجن  من  يقتادونه  مكبال  اأراه 
وي�صلي  الدماء  ينزف  م�رشوبا  اآخر، 
من اجلي كلما اقرتب املوت و�صاقت 
احلياة. اأنا الأ�صري كرمي يون�ض، ولدت 
مع امل�صيح يف يوم واحد يف فل�صطني 
الكنعانية، حتت �صقف البحر املتو�صط 
وا�صعة  وحقول  ومغارتني  جبلني  وبني 
يف  طفال  طاردوين  وعندما  للرعاة، 
وعمدين  خباأين  واجلليل،  عكا  �صوارع 
واحلجارة،  والع�صل  اخلبز  واأعطاين 
بارك روحي قائال: دع ج�صمك الدامي 
اأجرا�صا،  الأربعة  الف�صول  يحرك 
يوما  و�صتكون  الرباري،  تت�صع  �صوف 
الأ�صري  اأنا  بانتظاري.  القد�ض  يف 

يف  امل�صيح  مع  ولدت  يون�ض،  كرمي 
واحدة  مائدة  عل  جل�صنا  واحد،  يوم 
يف ذلك الع�صاء، كانت معنا كل العائلة 
علينا  مر  املقد�صة،  الفل�صطينية 
مليون اأ�صري فل�صطيني، اآلف الأطفال 
الذين طاردهم الرومان والربيطانيون 
نومهم  من  اأيقظوهم  والإ�رشائيليون، 
احلراب،  على  وعلقوهم  واأحالمهم 
مر علينا اآلف املعدومني يف الزنازين 
تعذيبا ومر�صا وقهرا، املقتولني على 
الأ�صجار  اآلف  الع�صكرية،  احلواجز 
التي قلعت يف حقول اأج�صامنا على يد 
غا�صت  حتى  احلاقدين  امل�صتوطنني 
يف عروقنا الأ�صالك ال�صائكة، دفاتري 
دفاتري  الراحلة،  بالأ�صماء  مليئة 
حتت  الإجنيل  كورق  �صفراء  �صفراء 
الأ�صري  اأنا  الياب�صة.  اأ�صالعي  �صخور 
يف  امل�صيح  مع  ولدت  يون�ض،  كرمي 
الكني�صة،  معا يف  نحن  ها  واحد،  يوم 
حلم،  بيت  مدينة  يف  معا  نحن  ها 
الهدايا  نوزع  امليالد،  �صجرة  ن�صيء 
على الأولد ال�صغار يف ال�صاحة، اليوم 
مترينا  كانت  كلها  حياتي  اأن  ا�صعر 
على الولدة، حررين امل�صيح من حبل 
امل�صنقة، األب�صني ثوب الفرح العظيم، 
يف  تنزل  والعدالة  واملحبة  احلرية 
امل�صيح  اأخذين  ال�صماء،  �صوت  اأذين 

اأمي وبيتي وقرب حممود دروي�ض،  اإىل 
والنا�رشة،  وغزة  اخلليل  اإىل  اأخذين 
جربا  اإبراهيم  جربا  قبور  اإىل  اأخذين 
عياد  واإبراهيم  كبوت�صي  واملطران 
الفاحتة،  وقرانا  حمدية  اأبو  ومي�رشة 
اأخذين امل�صيح اإىل بيت ال�صهيد �صامي 
وعرفات  ال�صايح  وب�صام  دياك  اأبو 
القا�صم  وعمر  بارود  وفار�ض  جردات 
من  اأ�صجارا  وجدت  الدربي،  وفادي 
ت�صعد  كواكب  وجدت  اجلنة،  اأ�صجار 

حتت  كثرية  نب�صات  الأعايل،  اإىل 
ت�صحن  التي  الآلم  هذه  ما  الرتاب، 
الربوق يف ميالدي، هو خما�ض �صعب 
الر�صالت والكرامات، ل �صيء يك�رشنا 
قال امل�صيح يل، وحينها هبت يف �صجن 

النقب عا�صفة.
اأنا الأ�صري كرمي يون�ض، ادخل ميالدا 
داخل  الـ39  بال�صنة  اأبدا  جديدا، 
هناك  الإ�رشائيلي،  الحتالل  �صجون 
عالقة بني ال�صجن والولدة، املخا�ض 

وكل  يكرب  الوقت  خما�صا،  يتلوه 
معبدي،  يف  و�صياتهم  دفنوا  الأ�رشى 
انت�رش  ملا  معي  امل�صيح  يكن  مل  لو 
امللح على احلديد، لو مل يكن امل�صيح 
معي ملا انت�رش اجلوع على ال�صجان، 
واأفرغت  واقفا  الآن  عمري  اأكملت 
انفجاري، حتت و�صادتي وردة وحمبة 
اإ�صاري. ولدت مع  و�صالم ويقني يفك 
عاما   39 منذ  واحد،  يوم  يف  امل�صيح 
ونحن ننتظر اخلال�ض، الآن �صنذهب 
الآن  الدولية،  اجلنائية  املحكمة  اإىل 
�صن�رشد كل الرواية، الآن �صنفتح القبور 
وتنطق اجلدران، هي جرمية منظمة 
الي�صوع،  عني  يف  ال�صم�ض  م�صتمرة، 
املقد�ض  دمه  عيني،  يف  ال�صم�ض 
املقد�ض  دمه  اخل�صبة،  فوق  زال  ل 
ع�صقالن  �صجون  يف  �صاخنا  طازجا 
ونفحة وهدارمي، فانظروا اأيها العباد 
اإىل فوق، هناك �صحب مبلولة تتجاوز 
اجلدار واأبراج احلرا�صة، هناك �صحب 
يون�ض،  كرمي  الأ�صري  اأنا  عائدة.  حرة 
اإىل  واحد،  يوم  يف  امل�صيح  مع  ولدت 
متى �صيبقى الحتالل م�صتدمياً طويال 
الباقية؟  اأعمارنا  حتتمل  ما  بقدر 
الفا�صية  موؤقتة،  الحتاللت  كل 
يف  اأظافرها  ن�صبت  الإ�رشائيلية 
امام  الحتالل  دولة  �صنحاكم  حلمنا، 

القانون  قتلت  دولة  الدولية،  املحاكم 
�صنحاكم  الدولية،  وال�رشعية  الدويل 
دولة ابرتهايد متار�ض جرمية الف�صل 
العن�رشي يف حياتنا ويومياتنا م�صابة 

بحمى النازية والرببرية. 
ال�صحايا،  كل  �صوت  هو  ميالدي 
والأ�رشى  املعتقلون  الأطفال 
والن�صاء  واملر�صى  الإداريون 
واملبعدون  واملنكوبون  وال�صهداء 
قطاع  يف  الركام  حتت  واملدفونون 
غزة، �صوت الأر�ض الثكلى املغت�صبة، 
ويحمل  جر�صا  يقرع  امل�صيح  �صوت 
ويقطع  نوراً  الظلمة  يف  ي�صق  معول، 

حبل امل�صنقة.
اأنا  حلم  بيت  يف  امليالد  �صاحة  يف 
من  كبري  ح�صد  اأمام  �صلينا  وامل�صيح 
والفقهاء واحلجيج:   والقراء  املوؤمنني 
�صننقذ  لنا،  ال�صماء  اإع�صاب   ، الهي  يا 
ووحدتنا  باإمياننا  املباركات  الآيات 
اإرادة وقمح و�صمود، هي  ومافينا من 
نبوءة، األهمنا كي نخرتق هذا احل�صار 
يف  احلرية  فجر  نكتب  كيف  ونعرف 
القد�ض، يا الهي مهما كرثت ال�صال�صل 
فوق  املوتى  وازدحم  اأقدامنا  يف 
فاأنت  املذبحة،  وا�صتمرت  اأر�صنا 
القادر اجلبار العادل �صيد الدنيا و�صيد 

الآخرة، اآمني.

ق.ف

العالقات بني الف�سائل يف 
املعتقل

كما كانت هناك لئحة تنظم العالقة 
ناحية  من  وبالذات  الف�صائل  بني  ما 
واحلفاظ  عليها  واحلفاظ  الأخالق 
وعدم  احلديث  وطريقة  الل�صان  على 
لالآخرين.  لالأذى  الت�صبب  اأو  التعر�ض 
ا�صتطيع و�صف العالقة باأنها مميزة ، 
مل يكن هناك تناف�ض بني الف�صائل بل 
الأق�صام تق�صم  ، وكانت  وحدة وطنية 
الف�صائل،  ح�صب  التنظيمات  بني 
املعتقل،  ن�صايل على جميع  التق�صيم 
عن  النظر  بغ�ض  لل�صاوي�ض  احرتام 
يكن  مل  انه  كما  ال�صيا�صي،  تنظيمه 
ما  العالقة  على  قيود  اأي  هناك 
املوؤ�ص�صات  وجميع  ال�رشى،  بني 

العتقالية م�صرتكة من قبل اجلميع.

العالقة بني اال�سرى واإدارة 
املعتقل

ال�صجون من خالل  اإدارة  مع  العالقة 
من  به  معرتف  وهو  املعتقل  ممثل 

جميع  من  اختياره  ويتم  الإدارة  قبل 
الف�صائل.

التحرر من االعتقال االأول

من   1994/5/5 يف  عني  الإفراج  مت 
درا�صتي،  ا�صتكملت  النقب،   �صجن 
للتوجيهي  والتح�صري  والعمل  
احلياة،  ومواجهة  وجنحت مع حتدي 
واأ�صبحت  باجلامعة   التحقت  ثم 
رغم  اجلامعة  يف  ال�صبيبة  م�صوؤول 
مت  ما  تطبيق   وحاولت  �صني،  �صغر 
يف  باملعتقل  وجودي  خالل  تعلمه 
جمل�ض الطلبة، يف نهاية ال�صنة الأوىل 
مت تفريغي بالأمن الوقائي، ويف 1996 
هبت النفق، عانيت من الإدارة ب�صبب 
الفروق الجتماعية �صعيت باجلامعة، 
كوادر  من  لنا  �صديق  ا�صت�صهاد  ومت 
البيئة)حممد  جلنة  نقل  حاول  فتح، 
حلم  بيت  جامعة  كانت  �رشور(،  اأبو 
النفق،  هبة  ل  تنزل  اجلامعات  اأوىل 
للعراك.  ننزل  واعيني  جمموعة  كنا 
يف  امل�صاركة  متت   1996/9/23 ويف 
راحيل يف خميم  قبة  باجتاه  امل�صرية 
كانت  جدار،  هناك  يكن  مل  عايدة، 
معهم.  ا�صتباك  وح�صل  جي�ض  نقطة 

ويف 1996/9/25 وخالل وجودي على 
ال�صاعة  ا�صتباك  ح�صل  عملي،  راأ�ض 
نار  واإطالق  �صباحا،  ع�رش  احلادية 
و�صقوط �صهيدين. وح�صيلة ال�صتباك 
جرت  �صهيد،  و70  جندي،   30 قتل 
واملقاومة،  املواجهة  تغزو  الفكرة 
احداث جبل اأبو غنيم وم�صادرة جبل 
كامل، واأ�صبح �صعود  للمواجهة. تلك 
الأحداث زادت من حراكنا، ويف 1998 
بداأت فكرة �رشاء ال�صالح عند ال�صباب 
واملقاومة،   لل�صدام  وال�صتعداد 
منظمة  اأع�صاء  �صمن  من  وكنت 
ال�صبيبة الفتحاوية. يف عام 2000م زاد 
احلراك ومل نقدر على ا�صتيعاب و�صع 
ومت  باملقاومة  وال�صعور  الحتالل 
ت�صليحنا ب�صكل قوي. يف 2000/9/25 
ا�صتدعاوؤنا  مت  احلرب،  �صارون  دخل 
من قبل اأبو عمار وخطب فينا خطبة 
ثم  بالأق�صى،  والهتمام  ع�صماء 
لجتماع  الرجوب  جربيل  ا�صتدعانا 
احلرب،  �صارون  لدخول  خطة  وو�صع 
دخل  حمافظة،  بكل  الأدوار  وتوزيع 
اجلمعة  كانت  اخلمي�ض،  يوم  �صارون 
مت  راحيل  قبة  عند  احتكاك  اأول 
اأ�صد  من  اأيام   5 دامت  الربج  حرق 

الدرة  حممد  وا�صت�صهاد  املواجهات، 
، واأعطى زخم لالأحداث يف بيت حلم، 
فرارجة  �صهيد م�صطفى  اأول  و�صقط 
واإ�صابة العديد، بداأ التفكري لالنتقام 
مل�صطفى وتدحرجت الأمور لإطالق 
من  وطولكرم  حلم  بيت  وكانت  النار، 
اأوىل املحافظات ل�صتخدام ال�صالح. 
 2000/12/12 يف  اآخرين  اغتيال  مت 
اإحدى  �صوي�ض،  اأبو  يو�صف  ال�صهيد 
عرب  ال�صالح  مهربني  جمموعات 
البحر امليت، ومت مطاردتي اإىل حني 

العتقال يف 2004.

االعتقال الثاين
مت اعتقايل جمددا من خالل وحدات 
اجتماع  من  اخلروج  بعد  خا�صة، 
الحتالل  وكانوا  م�رشوقة  ب�صيارة 
ال�صيارة،  تتبع يف غماز  زارعني جهاز 
خا�صة  قوات  ال�صيارة  حما�رشة  مت 
الع�صاء،  وقت  علينا  ال�صالح  وت�صويب 
كانت   ،2004/9/23 يف  اعتقالنا  مت 
و  بال�صالح  الرتهيب  لنا  معاملتهم 
بالت�صفية،  واإ�صعارنا  الليزر  ت�صليط 
وحمطات   DCO اإىل  نقلونا 
واإلقاء  ميداين  وحتقيق  اإعالمية، 

ال�صابقة.  العمل  بطاقات  على  النظر 
نقلونا اإىل زنازين ع�صيون ، كان هناك 
تاريخ اعتقال واإفراج من 2004/9/1 
ل  اأن  حينها  وقررت   ،2014/6/1 اإىل 
باب  فتح  حلني  ال�صمت  والتزم  اأتكلم 
عوفر،  يف  التحقيق  كان  الزنزانة. 
الت�صليل  الحتالل  قوات  ومار�صت 
متويه  التحقيق  واإجراءات  النف�صي، 
الثقة،  زعزعة  على  والعمل  بالأ�صماء 
اأ�صخا�ض،  وهناك اعرتافات من قبل 
يف  ون�صف  �صاعة  �صوى  اأمكث  ومل 
الأ�صاليب  على  والرتكيز  التحقيق 
مع  اأيام   8 بعد  التحقيق.  النف�صية يف 
خمابرات  �صابط   وهو  يون�ض  كابنت 
مراوغتي  املنطقة.مت  وقائد 
حول  ونقا�ض  اإليهم  لالن�صمام 
اإ�صدار  مت  الوقت،  و�صياع  ال�صيا�صة 
اأ�صهر، ملف علني بعد  اإداري 6  حكم 
جل�صة تثبيت واحدة يف حمكمة عوفر 

الع�صكرية، ثم نقلوين اإىل بنيامني بعد 
 ، توقيف  كمركز  اأيام   10 ملدة  عوفر 
و�صاهدت �صديقي رائد اإثناء خروجه 
من الزنازين والو�صول اإىل غرفتي ومت 
توعيته حول التحقيق وتر�صيخ مفاهيم 
الفرتة  اأم�صيت  الثبات.  و  ال�صمود 
تنظيمي  ج�صم  هناك  كان  النقب،  يف 
القرار  م�صادر  تعدد  ولكن  �صحيح 
العتقالية  التجربة  يف  غالبة  �صمة 
من  املتوفرة  وال�صالحيات  الثانية، 
قوة  مدى  حتدد  التي  هي  الإدارة 
مثل  كانتني  هناك  يكن  مل  املمثل. 
ال�صجون املركزية، والعتماد الكامل 
ولقد  الحتياجات،  توفري  يف  علينا 
�صدمت من الواقع العتقايل، تقلدت 
خالل  النقب  يف  عام  موجه  من�صب 
من  اآذار  �صهر  اأواخر  الفرتة. يف  تلك 
عام2004 مت الإفراج عني، ومل اح�صل 

اإل على دورة م�صاريع.
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يوا�سل مركز اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة االأ�سرية يف جامعة القد�س ن�سر جتارب االأ�سرى،حيث ين�سر بحلقة 
هذا االأ�سبوع جتربة االأ�سري املحرر حممد امل�سري من بيت حلم .

�سفحات من ن�سال احلركة االأ�سرية

ال�سرية الن�سالية للأ�سري املحرر حممد 
يو�سف حممد امل�سري فى ال�سجون ال�سهيونية

اجلزء 02

االأ�سري كرمي يون�س..

 اأنا وامل�سيح ولدنا يف يوم واحد



عبد النا�صر فروانة

و�أكد فرو�نة على �أنه ال ميكن للفل�سطيني 
وال  حر�،  يكن  مل  ما  م�ساملا،  يكون  �أن 
�الحتالل،  وجود  ��ستمر�ر  ظل  يف  حرية 
ترهب  مل  �الإ�رس�ئيلية  �العتقاالت  و�أن 
دخل  من  و�ن  �لفل�سطيني،  �ل�سعب 
�ل�رسف، طاملا  بنيل هذ�  يفخر  �ل�سجون 
�الحتالل  يدي  على  مت  �العتقال  �أن 
�لذين  هم  وكثريون  مقاومته.  وب�سبب 
يعددون بفخر عدد مر�ت �عتقالهم. وقال 
�أن  الأربع مر�ت:  �سابق  �أ�سري  فرو�نة وهو 
�العتقاالت  �عتمد  �الإ�رس�ئيلي  �الحتالل 
�سيا�سة ثابتة منذ �حتالله لباقي �الأر��سي 
�لفل�سطينية يف �خلام�س من حزير�ن عام 
د�ئما  �سلوكا  �العتقاالت  وغدت   ،1967
وظاهرة يومية يف تعامله مع �لفل�سطينيني 
�الحتالل  منهجية  من  �أ�سا�سياً  وجزء�ً 
�لفل�سطيني،  �ل�سعب  على  �ل�سيطرة  يف 
وخر�باً  وقهر�ً  قمعاً  �الأكرث  و�لو�سيلة 
يكاد  ال  وتابع:  �لفل�سطيني.  للمجتمع 
مي�سي يوم و�حد �إال وت�سجل فيه �عتقاالت 
و�لتي تتم وفقا ملجموعة �أو�مر و�إجر�ء�ت 
جزء�  �العتقاالت  غدت  حتى   ، ع�سكرية 
وو�سيلة  �ليومية  �لفل�سطينيني  حياة  من 
�إ�رس�ئيلية للعقاب �جلماعي و�النتقام من 
كثرية  �أحيانا  ويف  فل�سطيني.  هو  من  كل 
و�الحتجاز  �العتقال  �الحتالل  ��ستخدم 
و�مل�ساومة  لل�سغط  �أو  و�الهانة،  لالإذالل 
�العتقاالت  �أن  و�أ�ساف:  و�البتز�ز. 
و�منا  يوما،  تتوقف  مل  �الإ�رس�ئيلية، 
"�لنك�سة1967"  منذ  متعرج  ب�سكل  �سارت 
ومور�ست باأ�سكال عدة، وطالت كافة فئات 
و�رس�ئح �ملجتمع �لفل�سطيني، ومن جميع 
�مل�ستويات و�لطبقات �الجتماعية، ذكور� 
هناك  تعد  فلم  وكبار�.  �سغار�  و�إناثا، 
عائلة فل�سطينية و�حدة، �إال وقـد ذ�ق �أحد 
�أفر�دها مر�رة �ل�سجن. ويف حاالت كثرية 
�عتقلت �لعائلة بكامل �أفر�دها. حتى باتت 
وجميع  �لق�سبان،  باأكملها خلف  فل�سطني 
�لفل�سطينيني عانو� مر�رة �العتقال، ب�سكل 
مبا�رس �أو غري مبا�رس. ويُقدر عدد حاالت 
منذ  �لفل�سطينيني  �سفوف  يف  �العتقال 
دقيقة-  �إح�ساء�ت  توجد  �لعام1967 _ال 
بنحو )1.000.000( حالة �عتقال، و�أن من 
بينهم )17.000( حالة من �لفتيات و�لن�ساء 
من   )50.000( من  و�كرث  و�الأمهات، 
تالزم  وجود  �إىل  فرو�نة  و�أ�سار  �الأطفال. 
مقيت وقا�سي، بني �العتقاالت و�لتعذيب، 
حيث �أن جميع من مّرو� بتجربة �العتقال، 
كانو�   )%100( وبن�سبة  �لفل�سطينيني،  من 
قد تعر�سو� - على �الأقل - �إىل و�حد من 
�أحد �أ�سكال �لتعذيب �جل�سدي �أو �لنف�سي 
و�الإيذ�ء �ملعنوي و�ملعاملة �لقا�سية، مما 
ويعيق  و�جلماعة،  بالفرد  �ل�رسر  يلحق 
و�سدد  و�ملجتمع.  �الإن�سان  تطور  من 
�إىل  تلجاأ  �الحتالل  �سلطات  على  فرو�نة 
�العتقاالت مبعزل تام عن قو�عد �لقانون 
حلقوق  �لدويل  و�لقانون  �الإن�ساين  �لدويل 
بال�سمانات  تلتزم  ال  و�أنها  �الإن�سان، 
وال  �ملدنيني،  �ل�سكان  بحماية  �خلا�سة 
حلقوق  �لناظمة  بالقو�عد  كذلك  تلتزم 

على  وتُ�رس  و�أو�ساعهم،  �ملحتجزين 
�لع�سكرية  لقو�نينها  وفقاً  معاملتهم 
�ل�سيا�سية،  وروؤيتها  �الأمنية  و�إجر�ء�تها 
و�إرهابيني"  كـ"جمرمني  لهم  ومفهومها 
�أجل  من  كمنا�سلني  بهم  �العرت�ف  دون 
ظروف  على  �سلباً  �نعك�س  مما  �حلرية، 
و�ملعتقالت،  �ل�سجون  د�خل  �حتجازهم 
وحرمانهم من حقوقهم �الأ�سا�سية و�أب�سط 
فرو�نة  و�أو�سح  �الإن�سانية.  �حتياجاتهم 
�إىل �أن ت�ساعد �العتقاالت و�ت�ساعها بعد 
ل�سلطات  ملحاً  عاماًل  �سّكل  "نك�سة67"، 
�سل�سلة  وتو�سيع  �فتتاح  الإعادة  �الحتالل 
�النتد�ب  عن  ورثتها  �لتي  �ل�سجون،  من 
�سجون  ت�سييد  ومت  كما  �لربيطاين. 
وظروف  مبو��سفات  جديدة،  ومعتقالت 
�حتجاز �أكرث ق�سوة و�أ�سد حر��سة ك�سجون: 
بئر �ل�سبع وجلبوع ورميون وهد�رمي و�لنقب 
فل�سطني  من  جعل  مما  وغريها.  وعوفر 
و�ملعتقالت،  بال�سجون  ومزدحمة  مليئة 
ومل تعد هناك بقعة يف فل�سطني �لتاريخية 
�إال و�أقيم عليها �سجنا �أو معتقال �أو مركز 
توقيف. وقال فرو�نة: لقد جعل �الحتالل 
�ل�سجن مكانا لقمع �الأ�رسى و�لتنكيل  من 
باأو�ساعهم  �ملتعّمد  �الأذى  و�إحلاق  بهم 
وحماولة  لردعهم  وموؤ�س�سة  ّحية،  �ل�سّ
ومعتقد�تهم،  �أفكارهم  على  �لّتاأثري 
�لوعي جليل من �ملنا�سلني  و�إعادة �سهر 
على  �ل�سجن  فـر�س  فلقد  �لفل�سطينيني. 
تطاق:  ال  حياًة  �لفل�سطينيني،  �الأ�رسى 
�خلروج  مبجرد  تنتهي  ال  عذ�باتها  و�أن 
ما  �إىل  �آثارها  تتو��سل  بل  �ل�سجن،  من 
بعد �لتحرر، الأنها تورث �أ�سقاما مزمنة يف 
و�أ�ساف: وجر�ء  �لنف�س معاً.  �جل�سم ويف 
بعد  و�ملعتقلني  �الأ�رسى  له  تعر�س  ما 
�سقطو�  �أ�سري�   )223( نحو  فاإن  �العتقال 
�لعام  منذ  �الحتالل  �سجون  يف  �سهد�ء 
نتيجة  منهم  ��ست�سهدو�   )73( و�أن   ،1967
�لطبي  �الإهمال  ب�سبب  و)68(  �لتعذيب، 
�العتقال،  بعد  �لعمد  �لقتل  نتيجة  و)75( 
بر�سا�سات  �إ�سابتهم  بعد  �آخرين  و)7( 
باالإ�سافة  �ل�سجن. هذ�  د�خل  وهم  قاتلة 
�إىل مئات �آخرين توفو� بعد خروجهم من 
�ل�سجن بفرت�ت ق�سرية متاأثرين باأمر��س 
�لتعذيب  جر�ء  �ل�سجون  عن  ورثوها 

و�الإهمال �لطبي و�سوء �ملعاملة.

فان  �ل�سهد�ء  هوؤالء  وبجانب  �نه  وبنّي 
كان  و�ملحررين  �الأ�رسى  من  �لكثريين 
لهم  �لت�سبب  يف  رئي�سيا  �سببا  �ل�سجن 
ح�سية  �أو  ونف�سية  ج�سدية  باإعاقات 
ز�ل  ال  من  ومنهم  وب�رسية(.  )�سمعية 
منها  ويعاين  ج�سده  على  �آثارها  يعاين 
�ل�سجون  يف  يقبع  يز�ل  ما  فيما  نف�سيا. 
ممن  �الأ�رسى  من  �لع�رس�ت  �الإ�رس�ئيلية 

يعانون من �إعاقات خمتلفة.
�لقابعني  �لفل�سطينيني  بعدد  يتعلق  وفيما 
�الإ�رس�ئيلي،  �الحتالل  �سجون  يف  حاليا 
فان �ملعطيات �الإح�سائية �جلديدة تظهر 
على  موزعني  ��سري   )4500( قر�بة  وجود 
توقيف،  ومركز  ومعتقال  �سجنا   23 نحو 
و�سيدة،  فتاة  و)38(  طفاًل،   )170( بينهم 
و)7( نو�ب منتخبني يف �ملجل�س �لت�رسيعي 
تهمة  �إد�ري، دون  �الأخري، و)400( معتقل 
�أو حماكمة، وع�رس�ت كبار �ل�سن و�أكربهم 
من  يبلغ  �لذي  �ل�سوبكي"  "فوؤ�د  �الأ�سري 
�لعمر )81( عاما. ح�سب �ملخت�س فرو�نة. 
�أ�سري�   )51( وجود  �إىل  فرو�نة  و�أ�سار 
�لفل�سطينيني  �الأ�رسى  بني  من  فل�سطينيا 
معتقلني منذ �أكرث من 20 �سنة، و�أن )29( 
�أ�سري� منهم م�سى على �عتقالهم 25�سنة 
معتقلني  منهم  �أ�سري�  و)14(  يزيد،  وما 
منذ �أكرث من30 �سنة، و�أقدمهم �الأ�سري�ن 
 38 منذ  �ملعتقالن  يون�س  وماهر  كرمي 
�ىل  باالإ�سافة  هذ�  �لتو�يل.  على  �سنة 
وجود ع�رس�ت من �ال�رسى ممن حتررو� 
"�ساليط" و�عيد  يف �سفقة وفاء �الأحر�ر 
�عتقالهم و�أبرزهم �الأ�سرب نائل �لربغوثي 
�لذي �أم�سى ما جمموعه عن 40 �سنة يف 
�ل�سجن على فرتتني. و�أكد فرو�نة على �أنه 
وبالرغم من كل ما ُمور�س بحق �الأ�رسى 
�الحتالل،  �سجون  د�خل  �لفل�سطينيني 
�نتماءهم  على  حافظو�  �الأ�رسى  �أن  �إال 
م�سيئة  �سفحات  و�سطرو�  �لوطني 
�حلقوق  من  بع�س  �نتز�ع  يف  وجنحو� 
وقدمو�  وت�سحياتهم،  ن�ساالتهم  بفعل 
مناذج حُتتذى يف مقاومة �الحتالل خلف 
موؤ�س�سة  �ل�سجون  من  وجعلو�  �لق�سبان، 
وتعزز  �لوطنية  �لهوية  ت�سون  وطنية 
و  لال�ستباك  و�ساحة  للوطن،  �النتماء 
ف�سجلو�  و�ملقاومة.  للثورة  مهما  ر�فد� 
عميقاً  ُحفرت  ومميزة،  فريدة  جتارب 

و�أو�سح  �لفل�سطيني.  �جلمعي  �لوعي  يف 
مل  �الحتجاز  و  �العتقال  باأن  فرو�نة 
�لفل�سطينيني،  من  �الأحياء  على  يقت�رس 
و�إمنا جعلت �سلطات �الحتالل من مقابر 
فاحتجزت  للموتى"،  "�سجنا  �الأمو�ت 
�ل�سغط  لغر�س  �جلثامني  مئات 
من  �أكرث  حتتجز  ز�لت  وما  و�مل�ساومة، 
)250( جثمان ل�سهد�ء فل�سطينيني وعرب، 
��ست�سهدو�  الأ�رسى  جثامني   )5( بينهم 
من  و�حدة  يف  �الحتالل.  �سجون  د�خل 
�لتي  و�الإن�سانية  �لقانونية  �جلر�ئم  �أكرب 

تقرتفها �سلطات �الحتالل �الإ�رس�ئيلي.
عاما   53 وبعد  تقريره  ختام  ويف 
�لكل  فرو�نة  دعا  "نك�سة1967"،  على 
�لفل�سطيني )د�خل وخارج �ل�سجون( �إىل:

�لتعاون  و�رسورة  �لذ�ت  مع  وقفة   -
�سامل  تقييم  �إجر�ء  و�لعمل �مل�سرتك يف 
�أحد�ثها  بكل  و�حلالية  �ل�سابقة  للمر�حل 
و�عتماد  روؤية جديدة  وو�سع  وتفا�سيلها، 
كافة  مع  للتعامل  �ساملة  �إ�سرت�تيجية 

ملفات ق�سية �الأ�رسى و�ملعتقلني.
�جلهات  كافة  بني  فيما  �لتعاون   -
�حلركة  تاريخ  لتوثيق  و�ملوؤ�س�سات 
و�إن�ساء  ملفاتها،  بكل  �الأ�سرية  �لوطنية 
عدة،  بلغات  موحد  �لكرتوين  موقع 
وتوثيقيا  تاريخيا  مرجعا  ي�سكل  بحيث 
�ملهتمني  لكل  ومعلوماتيا  و�ح�سائيا 
�الأ�رسى  لق�سية  و�ملتابعني  و�لباحثني 
و�ملعتقلني، ويخاطب �لر�أي �لعام �ملحلي 
نخبة  عليه  وت�رسف  و�لدويل.  و�القليمي 
تو�سيع  يف  ي�ساهم  مبا  �ملخت�سني،  من 
لق�سية  و�الإ�سناد  و�لدعم  �لت�سامن  د�ئرة 
ر�أي  ق�سية  ويجعلها  و�ملعتقلني  �الأ�رسى 

عام.
ت�سارك  �إعالمية  �إ�سرت�تيجية  �عتماد   -
فيها كافة و�سائل �الإعالم مبا يكفل �إبقاء 
ق�سية �الأ�رسى حية ود�ئمة �حل�سور بعيد� 

عن �لع�سو�ئية و�ملو�سمية.
�الأ�رسى  ق�سية  وم�ساحة  مكانة  تعزيز   -
و�ملعتقلني مبلفاتها �ملختلفة يف �ملنهاج 
�أو  �لتعليمية،  �ملر�حل  لكافة  �لفل�سطيني 
�لالمنهجية.  �الأن�سطة  �سمن  �در�جها 
بها،  �الأكادميي  �الهتمام  درجة  ورفع 
ومادة  �أ�سا�سي،  كمتطلب  و�إدر�جها 
و�لر�سائل  �لتخرج  بحوث  يف  �أ�سا�سية 
ت�ساعد  متكاملة،  �الأكادميية �سمن خطة 
ملفاتها  على  �أكرث  �ل�سوء  ت�سليط  على 
وت�ساهم يف توثيق تاريخ �حلركة �الأ�سرية.

- �لعمل �جلاد و�لتحرك �حلثيث و�لفاعل 
�لطرق  بكل  �الأ�رسى  حترير  �أجل  من 
�ملمكنة و�ملتاحة و�مل�رسوعة  و�لو�سائل 
مبا يحقق حريتهم ويك�رس قيدهم ويق�رس 

فرتة معاناتهم و�سنو�ت �سجنهم.
م�ساريع  �العتقاالت  جعل  على  �لعمل   -
و�ل�سغط  �الحتالل،  لدولة  خا�رسة 
باأدو�ت م�رسوعة تكون �أكرث �إيالما ووجعا 

لالحتالل.
- �للجوء �ىل �الآليات �لدولية و�ل�سغط على 
�لعالقة  ذ�ت  �لدويل  �ملجتمع  موؤ�س�سات 
الإنقاذ  وتتدخل  م�سوؤولياتها  تتحمل  كي 
�الحتالل  �سجون  يف  و�ملعتقلني  �الأ�رسى 

�الإ�رس�ئيلي وتوفري �حلماية لهم.
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عبد النا�صر فروانة، املخت�ص ب�صوؤون الأ�صرى

االعتقاالت جزء من حياة الفل�سطينيني اليومية
.    �صيا�صة ا�صرائيلية ثابتة اأوجعت الفل�صطينيني، لكنها مل تنل من اإرادتهم 

�صدد عبد النا�صر فروانة، املخت�ص ب�صوؤون الأ�صرى، على اأن ا�صتمرار العتقالت ال�صرائيلية، وارتفاع اأعدادها، وما 
ار�ص بحق املعتقلني الفل�صطينيني من انتهاكات ج�صيمة وجرائم فظيعة، مل يقود اإىل اأي نوع من ال�صالم اأو ال�صتقرار  يمُ
يف املنطقة، ولن يدفع ال�صعب الفل�صطيني اإىل ال�صت�صالم اأو التخلي عن حقوقه ووقف م�صريته الكفاحية نحو حتقيق 

اأهدافه امل�صروعة، واإمنا عمق من كراهية الفل�صطينيني للمحتل وعّزز لديهم �صعور النتقام من ال�صجان وما يثله، 
ويدفعهم يوميًا اىل �صاحة ال�صتباك والنخراط يف مقاومة املحتل بكل مكوناته.

بقلم :- �صامي اإبراهيم فودة

�ل�ساخمة  �لقامات  ح�رسة  يف 
�لقاب�سني  و�ل�سمود  �ل�سرب  جرن�الت 
قالعها  يف  و�ملتخندقه  �جلمر  على 
كالطود �ل�سامخ، �إنهم �أ�رس�نا �لبو��سل 
�ملاجد�ت  و�أ�سري�تنا  �الأبطال 
�ل�سجون وخلف  �لقابعني يف غياهب 
تنحني  �لغا�سم  �الحتالل  زنازين 
و�إكبار�ً  �إجالالً  و�لروؤو�س  �لهامات 
�أمام عظمة �سمودهم وحتمر �لورود 
خجاًل من عظمة ت�سحياتهم، �إخوتي 
رفاق  �ملاجد�ت  �أخو�تي  �الأماجد 
�لثابتني  �ل�سابرين  �ل�سامدين  دربي 

�ملتمر�سني يف قالع �الأ�رس.
�الأفا�سل  �أحبتي  �لقر�ء  �أعز�ئي 
ت�سليط  هو  �ليوم  ب�سدده  �أنا  فما 
�الأ�رسى  حاالت  �أخطر  على  �ل�سوء 
يف  �ملزمنة  باالأمر��س  �مل�سابني 
يعانون  و�لذين  �الحتالل  �سجون 
�الإد�رة  �سيا�سات  من  �لويالت 
عالجهم  تتعمد  �لتي  �لعن�رسية 
بت�سخي�س  �لقيام  دون  بامل�سكنات 
�مل�ستمرة  ومعاناتهم  حلالتهم  �سليم 
مع �الأمر��س لرتكه فري�سة لالأمر��س 
و�ملوت �لبطيء ينه�س يف �أج�سادهم. 
�بن  �لنجار  فتحي  �ملري�س  و�الأ�سري 
�أحد  هو  ربيعاً  و�خلم�سني  �لثانية 
�ملتعمد  �لطبي  �الإهمال  �سحايا 
بحقه  �ل�سجون  �إد�رة  متار�سها  �لتي 
�ملر�س  مطرقة  بني  يعي�س  و�لذي 
جتاهل  و�سند�ن  حياته  يهدد  �لذي 
حالياً  و�لقابع  ملعاناته،  �الحتالل 
�إىل  �ن�سم  و�لذي  �لنقب(  )�سجن  يف 
�ملر�سى  ��سماء  من  طويلة  قائمة 
ودياجريها،  �ل�سجون  غياهب  يف 
خلف  ع�رس  �لثامن  عامه  �أنهى  وقد 
ع�رس  �لتا�سع  عامه  ودخل  �لق�سبان 
�الحتالل  �سجون  يف  �لتو�يل  على 
حكماً  يق�سي  فهو  �ال�رس�ئيلي 
 18 منها  �أم�سى  عاًما   30 بال�سجن 
عاًما، ورف�س �الحتالل �الإفر�ج عنه 
علما  �الحر�ر..  وفاء  �سفقة  �سمن 
�أ�سري  �سقيق  له  فتحي  �الأ�سري  باأن 
��سمه عمر من موليد 23 - �أغ�سط�س 
بتاريخ  و�ملعتقل  ومتزوج   1974
بتهمة  وذلك  2002م  �سبتمرب   -  22
�سجن  يف  و�لقابع  �الحتالل  مقاومة 

�لع�سكرية  �ملحكمة  وحكمت  �لنقب 
غرب  عوفر  �سجن  يف  �الإ�رس�ئيلية 
�لغربية  �ل�سفة  يف  �هلل  ر�م  حمافظة 
2-2-2005 بال�سجن �لفعلي ملدة 14 
عاماً، وقد �عتقال - �الأ�سريين فتحي 
عامني  بـ  هذ�  �عتقالهم  قبل  وعمر 

ون�سف..
حممد  فتحي  �ملري�س:-  �الأ�سري   -

حممود �لنجار
- تاريخ �مليالد:- 1968/1/10م

يف  يطا  بلدة   -: �الإقامة  مكان   -
حمافظة �خلليل،

- �حلالة �الجتماعية:- متزوج
- تاريخ �العتقال:- 20-9-2002م

- مكان �العتقال:- �لنقب
مقاومة  �إليه:-  �ملوجه  �لتهمة   -

�الحتالل
- �حلكم:- 30 عاًما

- �حلالة �ل�سحية لالأ�سري �ملري�س:- 
فتحي �لنجار

حالته  �لنجار  �ملري�س  �الأ�سري   -
نتيجة  بالرت�جع  �أخذه  �ل�سحية 
يف  �لنقب  �سجن  �إد�رة  مماطلة 
حيث  له،  �ملنا�سب  �لعالج  تقدمي 
بد�أ منذ �أربع �أعو�م يعاين من و�وجاع 
و�أي�سا  �لبطن  منطقة  يف  مت�ستتة 
م�ساكل يف �ال�سنان و�لنظر و�لركبتني 
نزيف  من  يعاين  كما  �لدم  ويتبول 
لعده  �سابقاً  خ�سع  وقد  �ل�رسج  يف 
عمليات جر�حية منها �إز�لة �حل�سوة 
 ،2016 عام  يف  و�لفتاق  و�لدهنيات 
و�سعه  حت�سن  �ىل  توؤدي  مل  لكنها 
بعد  يوًما  �سوًء�  يزد�د  �لذي  �ل�سحي 

يوم..
ند�ئي  �أوجه  مقايل  �سطور  على  من 
و�لهيئات  �ملوؤ�س�سات  كافة  �إىل 
�ل�سحة  منظمة  وخا�سة  �لدولية 
ومنظمة  �الأحمر  و�ل�سليب  �لعاملية 
�لعاجل  بالتدخل  حدود  بال  �أطباء 
فتحي  �ملري�س  �الأ�سري  حياة  الإنقاذ 
�لعالج  لتقدمي  عنه  لالإفر�ج  �لنجار 
�حلرية  �ل�سجون-  خارج  له  �لالزم 
�لبو��سل  الأ�رس�نا  �حلرية  كل 
و�ل�سفاء  �ملاجد�ت-  و�أ�سري�تنا 
�لعاجل للمر�سى �مل�سابني باأمر��س 
خمتلفة - �حلرية كل �حلرية الأ�رس�نا 

و�أ�سري�تنا �ملاجد�ت

)1960م - 2020م(
االأ�سري فتحي حممد حممود النجار 
ي�سارع املر�ض يف �سجون االحتالل

االحتالل يفرج عن االأ�سري اأجمد 
حنني بعد 18 عاما من االأ�سر

نابل�ص– اإعالم الأ�صرى

�ل�سهيونى  �الحتالل  �سلطات  �أفرجت 
عن �الأ�سري "�أجمد منجد �سادق حنني" 
)36 عاماً(، من بلدة بيت فوريك ق�ساء 
حمكوميته  �نتهاء  بعد  وذلك  نابل�س، 
�سجون  يف  متتالية  18عاماً  �لبالغة 
�الأ�رسى  �إعالم  مكتب   . �الحتالل 
�عتقلت  كانت  �الحتالل  قو�ت  �إن  قال 
وكان   ،2002/6/7 بتاريخ  "حنني" 

عمره حينها 18 عاما فقط، ونقلته �ىل 
��ستمر  و�لذي  تكفا  بتاح  يف  �لتحقيق 
تهمة  له  ووجهت  �سهرين،  من  الأكرث 
�أدت  ع�سكرية  عمليات  يف  �مل�ساركة 
�ىل ��سابة عدد من �مل�ستوطنني بجر�ح 
و�أ�سدرت بحقه حكما بال�سجن �لفعلي 
وحترر  كاملة  �أم�ساها  عاما   18 ملدة 
�ليوم من �سجن جلبوع وعمره 36 عاما، 
وبذلك يكون �أم�سى ن�سف عمره خلف 

�لق�سبان .
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ما تاأثري ارتفاع �صغط الدم يف 
م�صار »كوفيد-19«؟

�أن  دويل،  علمي  فريق  �كت�شف 
بـ  ي�شابون  �لذين  �لأ�شخا�ص 
�رتفاع  من  يعانون  و  »كوفيد-19« 
خطر  يت�شاعف  �لدم،  �شغط 

موتهم.
 European جملة  وتفيد 
Health Journal، باأن �لباحثني 
در�شو� بيانات تعود لـ 2877 مري�شا 
رقدو� يف م�شت�شفى ميد�ين خا�ص 
»كوفيد- بـ  �مل�شابني  باملر�شى 
فرب�ير   5 من  �لفرتة  خالل   »19
ولغاية 15 مار�ص 2020 ، و�كت�شفو� 
يعانون  )850 مري�شا(  �أن %29.5  
من �رتفاع �شغط �لدم. و�أن ن�شبة 
من   34(  %4 كانت  بينهم  �لوفيات 
هذ�  كان  حني  يف   ،)850 جمموع 
ل  �لذين  �ملر�شى  بني  �ملوؤ�رش 
�لدم  �شغط  �رتفاع  من  يعانون 
هو 1.1% )22 من جمموع 2027( 
»بعد  �أنه  �إىل  �لباحثون،  وي�شري 
�إز�لة �لعو�مل �لتي يحتمل تاأثريها 
يف �لنتائج، بقى تاأثري �رتفاع �شغط 

�لدم يف ن�شبة �لوفيات م�شاعفا«.
�أن  �أي�شا،  �لباحثون  و�كت�شف 

�أدوية  يتناولون  ل  �لذين  �ملر�شى 
�لدم،  �شغط  لرتفاع  م�شادة 
بينهم،  �لوفيات  ن�شبة  �رتفعت 
 )140 جمموع  من   11(  %7.9 �إىل 
�لذين  بني  �لن�شبة  كانت  حني  يف 
لرتفاع  م�شادة  �أدوية  يتناولون 

�شغط �لدم %3.2 .

ووفقا للباحثني، »توؤكد هذه �لنتائج 
�ملر�شى  ��شتمر�ر  �رشورة  على 
بتناول  »كوفيد-19«  بـ  �مل�شابني 
�شغط  لرتفاع  �مل�شادة  �لأدوية 
تناولها  عن  �لتوقف  عدم  و  �لدم، 
�أو تغيريها من دون و�شفة �لطبيب 
�أن  �إىل  �لباحثون،  �ملعالج«وي�شري 

تز�ل  ل  م�شائل  جمموعة  هناك 
�لدر��شات:  من  مزيد  �إىل  بحاجة 
على  يجب  �لتي  �لأدوية  نوع 
�مل�شاب بـ »كوفيد-19« تناولها �إذ� 
كان يعاين من �رتفاع �شغط �لدم، 
تخفي�ص  �لأدوية  لهذه  وهل ميكن 

خطر �لوفاة.

اأثر النيكوتني يف انت�صار �صرطان الرئة اإىل الدماغ!
حذر علماء مر�شى �رشطان �لرئة 
من �أن �لنيكوتني ميكن �أن يت�شبب 
�لدماغ  �إىل  �ملر�ص  �نت�شار  يف 
�ملوجود  �لنيكوتني-  �أن  ويعتقد 
يف �ل�شجائر ولكنه لي�ص م�رشطنا 
�لإدمان  ي�شبب  ل  ذ�ته-  حد  يف 
فقط ولكنه قد يكون م�شوؤول عن 
�نت�شار �ل�رشطان. ونتيجة لذلك، 
�رشطان  مر�شى  �لعلماء  يحث 
�ل�شجائر،  يدخنون  ممن  �لرئة 
على �لإقالع عن �لتدخني، حيث 
�أنه مبجرد �نت�شار �ل�رشطان �إىل 
متو�شط   �لعمر  يكون  �لدماغ، 
 6 من  �أقل  للمر�شى  �ملتوقع 
 281 �شمل  حتليل  وك�شف  �أ�شهر 
يف  �لرئة  ب�رشطان  مري�شا 
�رتفاع  عن  �ملتحدة،  �لوليات 
�لدماغ  ب�رشطان  �لإ�شابة  ن�شبة 
وت�شاءل  �ل�شجائر  مدخني  بني 
�لباحثون عن �شبب هذه �لعالقة، 
�ملر�شى  �أور�م  حللو�  لذلك 
كبرية  كميات  ووجدو�  �ملتوفني 
ت�شمى  �ملناعية  �خلاليا  من 
تخلق  �لتي   ،microglia  M2

وتطلق مو�د كيميائية قادرة على 
�لتجارب  ويف  �لورم  منو  تعزيز 
�كت�شف  �لفئر�ن،  على  �ملعملية 
 Wake Forest جامعة  فريق 
تكوين  على  ي�شجع  �لنيكوتني  �أن 
�ل�شغرية  �لدبقية  �خلاليا  هذه 
من  �لدبقية  �خلاليا  �إز�لة  و�أدت 
منع  �إىل  �حلية،  �لفئر�ن  �أدمغة 
�لنيكوتني من �إحد�ث ورم خبيث 
�لفئر�ن  �لدماغ، وتعزيز بقاء  يف 

�مل�شابة ب�رشطان �لرئة.
كونو�شوكي  �لربوفي�شور  وقال 
»يجد  �لدر��شة:  معد  و�تابي، 
�ل�رشطان  مر�شى  من  �لعديد 
�لتدخني  �لإقالع عن  �شعوبة يف 
ب�شبب  ت�شخي�شهم،  بعد  حتى 
ذلك،  ومع  �لنيكوتني.  �إدمان 
�أن  بو�شوح  نتائجنا  تُظهر 
عميقة  تاأثري�ت  له  �لنيكوتني 
ورم  تطور  على  �لأمد  وطويلة 
�إىل  ي�شري  ما  �لدماغ،  يف  خبيث 
�أن  يجب  �ل�رشطان  مر�شى  �أن 
��شتخد�مهم  يف  حذرين  يكونو� 

للنيكوتني«.

و�تابي  �لربوفي�شور  وبحث 
قد  �لتي  �لعقاقري،  عن  وزمالوؤه 
وحدد  �لنيكوتني،  �آثار  تعك�ص 

�لبارثينوليد كعالج حمتمل.
حتدث  �لتي  �ملادة  ومنعت 
من  تاأتي  و�لتي  طبيعي،  ب�شكل 
�لطبية،  �لأع�شاب   Feverfew
ي�شببها  �لتي  �لدماغية  �لنقائل 
�لنيكوتني يف �لفئر�ن. و��شتُخدم 
عالج  يف  ل�شنو�ت   Feverfew

�ل�شد�ع و�للتهاب، ويعترب �آمنا.

�لبارثينوليد  �أن  و�تابي  ويعتقد 
جديد�  نهجا  يوفر  �أن  ميكن 
ملحاربة �أور�م �ملخ، خا�شة لدى 
�ملر�شى �ملدخنني �أو �ملدخنني 
يف  ياأمل  �إنه  وقال  �ل�شابقني. 
لختبار  �رشيرية  جتربة  تطوير 
�مل�شتقبل  يف  �لبارثينوليد 
�لقريب، بالعمل مع �أطباء �لأور�م 
يف كلية Wake Forest للطب، 
 Wake Forest وهي جزء من

.Baptist Health

ما خطورة تورم اجلفون؟

حذر طبيب عيون، من �أن وذمة �جلفون قد تكون عالمة تدل على 
�إ�شابة �ل�شخ�ص باأمر��ص خمتلفة وقال �لدكتور دميرتي دميينتيف، 
عند  �لوذمة  تظهر  »قد  مو�شحا،  �لعيون  وجر�حة  طب  �أخ�شائي 
له،  ووفقا  معينة«.  �أمر��ص  ب�شبب  تظهر  وقد  �أ�شحاء،  �أ�شخا�ص 
قد تظهر وذمة �جلفون لدى �لأ�شخا�ص �لأ�شحاء، ب�شبب �لنظام 
�أو  �لإجهاد  �أو  �لب�رشي  �لرهاق  �أو  �جلوع،  �أو  �ملعتمد،  �لغذ�ئي 

�لأمر��ص �ملزمنة وحتى نتيجة تناول كمية كبرية من �لأمالح.
من  �لوذمة  تكون  قد  �حلالت  بع�ص  »يف  �أنه  �إىل  �لطبيب،  و�أ�شار 
�أعر��ص �أمر��ص خطرية. �أي �إذ� كان �ل�شخ�ص يالحظ تورم جفونه 
�لقلب و�لأوعية  �أمر��ص  �إىل  ب�شورة م�شتمرة، فاإن هذ� قد ي�شري 
�إ�شارة  تكون  وقد  �ل�شفلي.  ت�شمل هذه �جلفن  وكقاعدة  �لدموية. 
لأمر��ص �لكلى،  هذ� �لتورم ير�فقه ��شفر�ر ل يزول بعد يوم �أو 

�أكرث«.
�إىل وجود م�شكالت يف  �إ�شارة  تكون وذمة �جلفون  و�أ�شاف، وقد 
منظومة �لغدد �ل�شماء، و��شطر�ب عمل �لغدة �لدرقية و �أمر��ص 
�لقنو�ت �لدمعية وقال، »�إذ� كانت هناك م�شكلة يف �لقنو�ت �لدمعية 
و�لتهاب �ملثانة و�لتهابات �أخرى، فجميعها ت�شبب تورم �جلفون. 
ويف هذه �حلالة يجب مر�جعة �أخ�شائي طب �لعيون«و�أ�شاف، �إذ� 
فيكفي  و�لأمر��ص،  �مل�شكالت  هذه  من  يعاين  �ل�شخ�ص  يكن  مل 
لإز�لة �لتورم �لهتمام بنوع �لطعام و�لنوم ما ل يقل عن 8 �شاعات 

يوميا و�رشب لرتين من �ملاء يف �ليوم.

ال�صود اأكرث تعر�صًا للإ�صابة 
ب�صرطان الرئة

ذكر باحثون �أن �ل�شود �لذين يدخنون علبة �شجائر يف �ليوم 
من  ذ�تها  �لكمية  يدخنون  �لذين  �لبي�ص،  من  تعر�شاً  �أكرث 
�أن  �إىل  �لعلماء  ومييل  �لرئة.  ب�رشطان  لالإ�شابة  �ل�شجائر، 
�جلينات قد ت�شاعد يف تف�شري �لختالفات �لعرقية �لتي مت 
وخل�شت  �لرئة.  ب�رشطان  �مل�شابة  �حلالت  عند  ر�شدها 
�لدر��شة �لعلمية، �لتي تعد �لأهم من نوعها، و�لتي ن�رشت يف 
 New England Journal of عدد �خلمي�ص من جملة 
و�آ�شيوية  لتينية  �أ�شول  من  �ملدخنني  �أن  �إىل   Medicine
�أقل تعر�شاً لال�شابة بال�رشطان من �ملدخنني �ل�شود غري �أن 
�لإ�شابة  فيما يخ�ص  �لتي مت ر�شدها  �لعرقية  �لختالفات 
�أو  �لتدخني  على  �ملدمنني  عند  �ختفت  �لرئة  ب�رشطان 
ون�شف  �شجائر  علبة  من  �أكرث  يدخنون  �لذين  �لأ�شخا�ص 
�لأطباء  �أن  ورغم  بر�ص  لالأ�شو�شيتد  وفقاً  �ليوم،  يف  �لعلبة 
�ل�شود  �أن  �إىل  بالق�شرية  لي�شت  مدة  منذ  تو�شلو�  قد  كانو� 
ثم  ومن  �لبي�ص  من  �لرئة  ب�رشطان  لالإ�شابة  تعر�شاً  �أكرث 
�ملوت نتيجة �ملر�ص، فاإنهم مل ي�شتطيعو� حتديد �لأ�شباب 
�لكامنة ور�ء هذ� �لتفاوت بني �لعرقني يف �لإ�شابة باملر�ص. 
ومييل بع�ص �لعلماء �إىل �أن �لختالف يعزى �إىل �خل�شائ�ص 
�جلينية لكال �لعرقني، يف حني يذهب �آخرون �إىل �أن �لعاد�ت 

�ملرتبطة بالتدخني قد تلعب دور�ً يف تف�شري �لختالف.

علمات ال�صرطان التي تن�صب لأعرا�ض »كوفيد-19«
�أعلن �إيفان كار��شيف، �أخ�شائي 
�أن  �لأور�م،  وجر�حة  طب 
�لرئوي  �للتهاب  �أعر��ص 
»كوفيد-19«  بـ  �لإ�شابة  عند 
جزئيا،  تتطابق  �لرئة  و�رشطان 

لذلك من �ل�شهل �خللط بينها.
حديث  يف  �لأخ�شائي  وقال 
غازيتا«،  »رو�شي�شكايا  ل�شحيفة 
»كوفيد-19«  �أعر��ص  تظهر  ل 
ب�شورة  �ل�رشطان  مر�شى  لدى 
و��شحة، لأن �مل�شاب ب�رشطان 
�ل�شعال  من  �أي�شا  يعاين   ، �لرئة 

و�لبلغم و�شعوبة �لتنف�ص.
�ل�رشطان  مر�شى  و�أ�شاف،  
�لآخرين  من  عر�شة  �أكرث  
�حلاد  بال�شكل  �لإ�شابة  خلطر 
من »كوفيد-19«، وخا�شة �لذين 
بال�رشطان  �إ�شابتهم  �شخ�شت 
مت  �لذين  وكذلك  مرة  لأول 

عالجهم من �رشطان �لرئة.
�مل�شاعفات  ت�شمل  وقال، 
ثنائي  رئويا  �لتهابا  �ل�شعبة، 
من   %75 يف  )يالحظ  �جلانب 
�ل�شائقة  ومتالزمة  �حلالت(، 

و   )%17( �حلادة  �لتنف�شية 
�لأع�شاء  وظيفة  خلل  متالزمة 

�ملتعدد )%11(.
�إىل  �لطبيب،  و�أ�شار 

فرتة  خالل  �أنه 
»كوفيد- جائحة 
على  يجب   ،»19
�رشطان  مر�شى 

�لذين  �لرئة 
للعالج  يخ�شعون 

�لعالج  �أو  �مل�شتهدف، 
�لعالج،  عن  �لتوقف  �ل�شعاعي، 

�لهدف  يعترب  و�أ�شاف مو�شحا، 
�ملرحلة  هذه  يف  �لأ�شا�شي 
�إ�شابة  خطر  تخفي�ص 
�ل�رشطان  مر�شى 
بـ  و�لعاملني 
 . »1 9 - فيد كو «
ميكن  وهذ� 
عن  حتقيقه 
تقليل  طريق 
�ملري�ص  �ختالط 
باأقاربه و�لعاملني يف جمال 

�لطب.



الإدارة  جمل�س  رئي�س  ف�سرّ 
لنادي احتاد العا�شمة عا�شور 
يرتبط  التي  الق�شية  جلول 
رئي�س  رفقة  الفريق  بها 
عليق،  �شعيد  الهاوي  النادي 
ت�سيحات  يف  اأو�شح  اأين 
ميلك  الأخري  اأن  اإعالمية 
اأجل  من  العدالة  يف  ق�شية 
مايل  بتعوي�س  املطالبة 
مرفوعة  ملياري  قيمته 
على م�شتوى �شنتيم مرتبطة 
لالحتاد  ال�شابق  باملالك 
املرفوعة  الق�شية  وهي 
منذ  العدالة  م�شتوى  على 
تركها  اأنه  اإل   ،2012 العام 
بعد  �شوى  اإليها  يلتفت  ومل 
»�شريبور«  �سكة  قدوم 
للنادي  اجلديد  املالك 
انه  اأبان  حيث  العا�شمي، 
كانت له حمادثات مع عليق 
من اأجل تاأجيل احلديث عن 
حل  بعد  ما  اإىل  املو�شوع 
الأي عقود اأو دلتي ل متلك 
تتلب  التي  الأ�شا�شية  اأمور 
الفريق  يف  فوريا  تدخال 
ورف�س  تعنرّت  املعني  لكن 
عا�شور  ونفى  الودي،  احلل 
بالق�شية  عليق  فوز  جلول 
حيث اأكد اأن القا�شي اأجلها 

التحقيق  ا�شتكمال  اإىل حني 
دفوعات  على  واحل�شول 
�شوف  انها  م�شيفا  جديدة 
احلايل،  الأ�شبوع  متر 
�سكة  اأن  املتحدث  وقال 
»�شريبور« غري م�شوؤولة على 
تركها  اتي  الديون  ت�شوية 
امالك ال�شابق بعدما اتفقت 
مع العدالة لدى �ساء اأغلبية 
على  الحتاد  يف  الأ�شهم 
املتعلقة  الديون  ت�شوية 
اأجور  وت�شوية  بال�سائب 
بها،  يدينون  التي  الالعبني 
�شوت  اإدارته  اأن  ا�شار  حيث 
ال�شهرية  الأجور  من  جزءا 
اآخر  جزءا  متنحهم  و�شوف 
اليام  خالل  اموالهم  من 

املقبلة.

حمامي االحتاد دافع 
عن ملف الديربي اأمام 

التا�س والفاف تغيب 
عن اجلل�سة

در�شت  اآخر،  �شياق  يف 
الدولية  الريا�شية  املحكمة 
الطعن  ملف  ام�س  اول 
اأبناء  اإدارة  و�شعته  الذي 
»�شو�شطارة« من خالل تقنية 
الفيديو والذي عرف ح�شور 
الدولية  التا�س  عن  ممثلني 
الحتاد  حمامي  جانب  اإىل 
نيكول،  بون  الفرن�شي 
ملولودية  حمامي  مب�شاركة 
اجلزائر وممثل عن الرابطة 
املحرتفة لكرة القدم ممثال 
الن�شباط  جلنة  رئي�س  يف 
عرفت  املقابل  يف  م�شباح، 

عن  ممثال  غياب  اجلل�شة 
للعبة  احلزائرية  الحتادية 
التي مل تكن حا�سة مبمثل 
عنها ورف�شت اإر�شال امللف 
رغم  للق�شية  التكميلي 
الريا�شية  الهيئة  مرا�شالت 
ا�شتكمال  اأجل  من  الدولية 
العا�شمة،  احتاد  ملف 
احتاد  ممثال  دافع  اأين 
الفريق  ملف  عن  العا�شمة 
ا�شرتجاع  يطالب  الذي 
املخ�شومة  الثالث  النقاط 
خلفية  على  الر�شيد  من 
مولودية  ديربي  مقاطعة 
مربجما  كان  الذي  اجلزائر 
يف اأكتوبر من العام املن�سم 
�شمن مرحلة ذهاب البطولة 
الوطنية من املو�شم الكروي 
هيئة  برجمة  ب�شبب  احلايل 
عبد الكرمي مدوار اللقاء يف 
تاريخ الفيفا وقوانني الفاف 
متنع اللعب يف هطا التاريخ 
الفريقني  اأد  امتلك  حال  يف 
توفر  ما  وهو  دوليا  لعبا 
التي  العا�شمة  احتاد  لدى 
موؤيد  الليبي  لعبها  تلقى 
للم�شاركة  ا�شتدعاء  الاليف 

يف ترب�س منتخب بالده.
عي�سة ق.

ال�شباب  مديرية  ر�شدت 
ق�شنطينة  ِلولية  والريا�شة 
وُمثريا  �شخما  ماليا  غالفا 
ملعب  ِلرتميم  للجدل 
“حممد حمالوي”، و�شيكون 
ملعب ق�شنطينة اأحد م�شارح 
لالعبني  الإفريقية  البطولة 
اإقامتها  امُلنتظر  املحليني، 
 ،2022 عام  ِباجلزائر 
رت تكاليف ترميم ملعب  وُقدرّ
مِببلغ  حمالوي”  “حممد 
نقلته  كما  دينار،  مليار   60

اأم�س  اأول  اجلزائرية  وكالة 
ال�شباب  مدير  ل�شان  على 
ق�شنطينة،  ِلولية  والريا�شة 
الرتميم  عملية  وت�شمل 
جديد،  طبيعيرّ  ب�شاط  و�شع 
وت�شييد  اإلكرتوين  ولوح 
مع�شو�شب  تدريب  ميدان 
ابة  بورّ  13 وو�شع  طبيعيا، 
-الدخول  اإلكرتونية 
على  اإلكرتونية-،  ِبتذاكر 
اأن تنطلق العملية يف �شهر 
وكانت  املقبل،  �شبتمرب 

ال�شلطات الريا�شية ِلولية 
اأغلقت  قد  ق�شنطينة 
حمالوي”  “حممد  ملعب 
بعد  املا�شي،  مار�س  يف 
الطبيعي.  الب�شاط  تدهور 
رو�شيا  فاإن  لالإ�شارة، 
كروية  من�شاآت  �شيرّدت 
واحت�شنت  جديدة، 
اليات كاأ�س العامل �شيف  فعرّ
من  اأقلرّ  ِبتكاليف   ،2018
�س  الغالف املايل امُلخ�شرّ
ق�شنطينة،  ميدان  ِلرتميم 

�شامارا  ملعب  فمثال 
رقم  قاربت  ِبتكلفة  اأجُنز 
مقابل  اأورو،  مليون   283
مِليدان  اأورو  مليون   270
ملعب  و�ُشيرّد  رو�شتوف، 
 265 ِبقيمة  موردوفيا 
 257 نظري  اأورو،  مليون 
و254  كالينينغراد،  مِليدان 
نيجني  مِللعب  اأورو  مليون 
مليون  و220  نوفغورود، 

اأورو مِليدان فولفوغراد
ق.ر.
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التحق الالعب الدويل جمال 
الوطن  باأر�س  العمري  بن 
وجهها  مثرية  نداءات  بعد 
من  العليا  ال�شلطات  اإىل 
اإىل  العودة  من  متكينه  اأجل 
باأفراد  واللتحاق  اجلزائر 
التواجد  اأجل  من  عائلته 
ال�شعبة  الفرتة  خالل  معه 
اأ�شوة  بالجنا  بها  متر  التي 
ب�شبب  العامل  دول  بباقي 
تف�شي وباء كورونا، ويف هذا 
نادي  اإدارة  ك�شفت  ال�شدد 
ال�شباب ال�شعودي الذي يلعب 
�شفوفه  يف  اخل�س  مدافع 
مطار  اإىل  توجه  املعني  اأن 

امللك خالد الدويل من اأجل 
امتطاء الطائرة اخلا�شة التي 
اجلزائرية  ال�شفارة  جهزتها 
اإىل  والعودة  ال�شعودية  يف 
اأر�س الوطن، وهو الذي وجه 

جمار  على  عديدة  نداءات 
من  املن�سمني  ال�شهرين 
باللتحاق  له  ال�شماح  اجل 
والطمئنان  عائلته  باأفراد 
عليهم، وياأتي ذلك يف وقت ان 
الحتاد ال�شعودي لكرة القدم 
يف  لكروية  الن�شاطات  اأوقف 
�شهر  منت�شف  منذ  البالد 
ب�شبب  املنق�شي  مار�س 
ومل  كوفيد19  وباء  تف�شي 
تعلن بعد عن التاريخ اجلديد 
املناف�شة  ا�شتئناف  اجل  من 

من جديد.
عي�سة ق.

جنح النجم الربتغايل كري�شتيانو رونالدو لعب 
ريال مدريد ال�شابق وهداف نادي جوفنتو�س 
 890 دولر  مليار  لأول  الو�شول  يف  احلايل 
مليون يورو يف حياته كربح من عمله كالعب 
ذكرت جملة  ما  بح�شب  هذا  جاء  قدم،  كرة 
»فورب�س« القت�شادية، حيث يعد جناح النجم 
لأي  بالن�شبة  نوعه  من  الأول  هو  الربتغايل 

واأ�شحت  العامل،  قدم حول  كرة  لعب 
املجلة اأن 650 مليون دولر ما يعادل 
575 مليون يورو من ذلك املبلغ جاء 
مع  الالعب  راتب  من  مبا�س  ب�شكل 

م�شريته  خالل  مثلها  التي  الأندية 
ماديرا  نا�شيونال  من  بداية 
مروًرا  ل�شبونة  و�شبورتنغ 

يونايتد  مبان�ش�شرت 
وختاًما  مدريد  وريال 

بجوفنتو�س.
وتتوقع املجلة و�شول 
ذلك الرقم على الأقل 
دولر  مليون   765
يورو  مليون   678

كري�شتيانو  اأكمل  حال 
احلايل  عقده  رونالدو 
الفريق  �شفوف  يف 

لثالث  ي�شتمر  والذي  الإيطايل، 
احت�شاب  دون  قادمة،  �شنوات 

لذلك  التالية  الفرتة  من  املتوقعة  الأرباح 
اأرباح  من  املتبقي  اجلزء  ويعود  العقد، 
الكروية  م�شريته  خالل  رونالدو  كري�شتيانو 
يقوم  التي  والإعالنات  به  اخلا�شة  لالأعمال 
الإعالم  و�شائل  عرب  الربتغايل  النجم  بها 

ومن�شات التوا�شل الجتماعي.
القدم  كرة  لعب  هو  مي�شي  ليونيل  ويعد 
القائمة،  تلك  يف  لرونالدو  الأقرب 
قائد  الأرجنتيني  النجم  جمع  حيث 
 536 دولر  مليون   605 بر�شلونة 
حتى  فقط  رواتب  يورو  مليون 
بداأ  اأنه  العتبار  يف  الو�شع  مع  الآن 
م�شريته بعد الربتغايل بثالث 
اأن  بالذكر  جدير  �شنوات. 
رونالدو هو ثالث ريا�شي 
حول العامل ين�شم لتلك 
تايجر  بعد  القائمة 
الغولف  جنم  وودز 
ك�س  الذي  ال�شهري 
يف  دولر  املليار 
واملالكم   2009
مايويذر  فلويد 
و�شل  الذي 
الرقم  لذلك 

عام 2017.
ق.ر.

ريا�ضة

عي�سة ق.

نفى  اخل�شو�س  هذا  ويف 
مع  ت�سيحات  يف  بلما�شي 
لالحتادية  اللكرتوين  املوقع 
نفيا  القدم  لكرة  اجلزائرية 
بالعب  ات�شل  يكون  اأن  قاطعا 
فريبورغ من اأجل تقدمي عر�س 
مثلما  الوطني  للمنتخب  اللعب 

ك�شف الأخري يف ت�سيحات مع 
جملة فران�س فوتبول الفرن�شية، 
للغاية  �شعبا  الأمر  اأن  وقال 
بلما�شي  �شدد  حيث  ح�شبه، 
الذي  ال�شخ�س  يكن  مل  اأنه 
يف  �شميد  الالعب  مع  حتدث 
ظل امكانية الت�شال به وايهامه 
اأنه مل  باأنه املت�شل به، م�شددا 
يكن هناك اأي ات�شال مبا�س اأو 

غري مبا�س مع الالعب املعني 
ا�شرتاتيجية  ميلك  وانه  خا�شة 
مع  التعامل  يف  خا�شة  عمل 
يف  يرغب  الذين  الالعبني 
الت�شكيلة  اإىل  ا�شتقدامهم 

الوطنية ول يغريها.
وا�شتطرد القائد ال�شابق للخ�س 
اأنه لن يتحدث عن احلار�س لوكا 
احلديث  مت  ما  كل  لأن  زيدان 

اأكاذيب  جمرد  اخلري  حول  عنه 
مل  املعني  اأن  لإدراكه  فح�شب، 
الإعالم  اإىل  بت�سيحات  يديل 

بخ�شو�س املو�شوع.
دت هيئة الرئي�س خري الدين  وندرّ
الت�سفات  هاته  مبثل  زط�شي 
ا�شتعمالها  يتم  التي  وال�شبل 
الالعبني  من  التقرب  اجل  من 
دفعها  اإىل  �شعيهم  اأجل  من 

الوطنية،  الألوان  تقم�س  نحو 
الطريقة  ان  الفاف  و�شككت 

حيلة من اأجل ا�شتمالة منتخبات 
اأهرى ح�شبها.

�سّدد باأنه لن يرد على االأكاذيب م�ستقبال 

بلما�ضي يكّذب �ضميد وينفي االت�ضال بزيدان

بعدما وفرت ال�سفارة اجلزائرية بال�سعودية طائرة خا�سة

بن العمري يعود اإىل اأر�ض الوطن

كري�ضتيانو يبلغ مليار دوالر كاأول 
العب كرة قدم

خرج الناخب الوطني جمال بلما�سي عن �سمته ونفى االأخبار التي مت تداولها خالل 48 �ساعة املا�سية 
ب�ساأن ات�ساله بالعب نادي فريبورغ االأملاين جوناثان �سميد وحار�س را�سينغ �سانتندار اال�سباين لوكا زيدان 

جنل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، حيث و�سع امل�سوؤول االأول على العار�سة الفنية الوطنية 
النقاط على احلروف ب�ساأن االأخبار التي يتم ترويجها عن ات�ساله �سخ�سيا بالثنائي ال�سالف الذكر من اجل 

متثيل االألوان الوطنية خالل املواعيد الكروية املقبلة

ت�سائل عن اأ�سباب مطالبة عليق االأموال حاليا رغم �سمته عنها منذ 2012

عا�ضور جلول: �ضريبور لن تدفع ديون املالك ال�ضابق

حت�سبا لتح�سريه من اأجل احت�سان مناف�سة ال�سان 2022

اإعادة ترميم ملعب حمالوي بغالف مايل قيمته 60 مليار دينار !
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دعاء

اَلّلُهَمّ ل َتْخُذلني فيِه 
َيِتَك ، َو  �ِض َمع�شِ ِلَتَعُرّ

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

َك  ِنّ مُوِجبات �َشَخِطَك ِبَ
َو اَياديَك يا ُمنَتهى َرْغَبِة 

الّراِغبنَي .

دعاء يف جوف الليل

�للهم دبر يل �أمري فاإين ال �أُح�سن �لتدبري
وامتثال  هلل  طاعة  الدعاء 
غ�ضبه  عن  والبعد  لأوامره 
تعاىل  اهلل  ويقول  و�ضخطه، 
َعِنّي  ِعبَاِدي  �َضاأَلََك  »َواإَِذا   :
َدْعَوَة  اأُِجيُب  َقِريٌب  َفاإِِنّ 
َفلْيَ�ْضتَِجيبُوا  َدَعاِن  اإَِذا  اِع  الَدّ
لََعلَُّهْم  ِبي  َولْيُوؤِْمنُوا  ِل 

يَْر�ُضُدوَن«.

ومن روائع الدعاء يف 
جوف الليل:

ذنوبنا،  لنا  اغفر  اللهم 

وتوفنا  �ضيئاتنا  عنا  وكفر 
احلق  واأرنا  الأبرار،  مع 
واأرنا  اتباعه،  واهدنا  حقا 
الباطل باطال وجنبنا اإتباعه، 
واجعلنا هداة مهديني، اللهم 
وعافنا  هديت،  فيمن  اهدنا 
فيمن  وتولنا  عافيت،  فيمن 
فيما  لنا  وبارك  توليت، 
باحلق  تق�ضي  اإنك  اأعطيت، 
ل  اإنه  عليك،  يق�ضى  ول 
يعز من عاديت ول يذل من 

واليت.
اللهم اإن فو�ضت اأمري اإليك 

خري  ل  فكن  عليك  وتوكلت 
فاإن  اأمري  ل  ودبر  وكيل 
يا  حي  يا  التدبري  اأُح�ِضن  ل 
قيوم برحمتك اأ�ضتغيث اللهم 
اأ�ضلح ل �ضاأن كله ول تكلنى 

اىل نف�ضى طرفة عني
رغبتنا،  تق�ضد  اإليك  اللّهّم 
ن�ضاأل حاجتنا، ومنك  واإّياك 
وبيدك  طلبتنا،  جناح  نرجو 
ن�ضاأل  ل  م�ضاألتنا،  مفاتيح 
اخلري اإّل منك، ول نرجوه من 
غريك، ول نياأ�س من روحك 

بعد معرفتنا بف�ضلك.

بهجة  على  و�ضِلّم  �ضِلّ  اللهم 
اجلمال، وتاج اجلالل، وبهاء 
الو�ضال.  و�ضم�س   ، اجلمال 
كل  وحياة  الوجود،  وعبَق 
موجود ، ِعِزّ جالل �ضلطنتك، 
وجالل عِزّ مملكتك، ومليك 
�ضفوة  وطراز  قدرتك،  �ضنع 
�ضفوتك،  اأهل  من  ال�ضفوة 
اأهل  من  اخلا�ضِة  وخال�ضة 
الأعظم،  اهلل  �ِسِّ  ُقربك 
وخليل   ، الأكرم  اهلل  وحبيب 
ومولنا  �ضِيّدنا  املكّرم  اهلل 

حممد وعلى اآله و�ضحبه.

�لدعاء ينفع مما نزل
ويكون الدعاء نافًعا -باإذن اهلل-؛ لذلك 
قال النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »اإن 
الدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل«، 
ومثال على نفعه مما نزل ق�ضة نبي 
من  اأ�ضابه  ما  اأ�ضابه  ملا  اأيوب؛  اهلل 

حكى  كما  َجٍمّ  باأدب  قال  املر�س، 
َواأَنَْت   ُّ ال�ُسّ ِنَي  َم�َضّ }اأَِنّ  عنه:  اهلل 
الإجابة  فكانت  اِحِمنَي{؛  الَرّ اأَْرَحُم 
مبا�سة ِمن اهلل }َفَك�َضْفنَا َما ِبِه ِمْن 
�ُسٍّ{، وكذلك ملا ا�ضتاق زكريا عليه 

هلل  تام  بخ�ضوع  قال  للولد،  ال�ضالم 
-تعاىل-: }رِبّ َل تََذْرِن َفْرًدا َواأَنَْت 
الإجابة  فجاءت  الَْواِرِثنَي{؛  َخرْيُ 
لَُه  َوَوَهبْنَا  لَُه  }َفا�ْضتََجبْنَا  مبا�سة: 

لَْحنَا لَُه َزْوَجة{. يَْحيَى َواأَ�ضْ

6 �أدعية جتمع خريي �لدنيا و�الآخرة
الدعاء من اأف�ضل القراب اإىل اهلل، والذى يجعل بينك وبينه �ضلة وارتباط؛ فيقول املوىل عز وجل بالآية 186 من �ضورة 

اِع اإَِذا َدَعاِن ،َفلْيَ�ْضتَِجيبُوا ِل َولْيُوؤِْمنُوا ِبي لََعلَُّهْم يَْر�ُضُدوَن{. ِجيُب َدْعَوَة الَدّ البقرة }َواإَِذا �َضاأَلََك ِعبَاِدي َعِنّي َفاإِِنّ َقِريٌب  اأُ
1- عن اأبي هريرة ـ ر�ضي اهلل عنه ـ اأن ر�ضول اهلل ـ �ضلى اهلل عليه و�ضلم ـ كان يدعو فيقول: )اللهم اأ�ضلح ل ديني الذي هو 
ع�ضمة اأمري، واأ�ضلح ل دنياي التي فيها معا�ضي، واأ�ضلح ل اخرتي التي فيها معادي، واجعل احلياة زيادة ل يف كل خري، 

واجعل املوت راحة ل من كل �س(.. �ضحيح اجلامع.
2- عن ال�ضيدة عائ�ضة ـ ر�ضي اهلل عنها ـ قالت: �ضمعت ر�ضول اهلل ـ �ضلى اهلل عليه و�ضلم ـ وهو يقول: )اللهم اأعوذ بر�ضاك من 

�ضخطك، ومبعافاتك من عقوبتك، واأعوذ بك منك، ل اأح�ضي ثناء عليك اأنت كما اأثنيت على نف�ضك(.. �ضحيح اجلامع.
3- عن عبد اهلل بن عمر ـ ر�ضي اهلل عنه ـ قلما كان ر�ضول اهلل ـ �ضلى اهلل عليه و�ضلم ـ يقوم من جمل�س حتى يدعو بهوؤلء 
الكلمات لأ�ضحابه: )اللهم اق�ضم لنا من خ�ضيتك ما يحول بيننا وبني معا�ضيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقني 
ما تهون به علينا م�ضيبات الدنيا، ومتعنا باأ�ضماعنا واأب�ضارنا وقوتنا ما اأحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثاأرنا على من 
ظلمنا، وان�سنا على من عادانا، ول جتعل م�ضيبتنا يف ديننا، ول جتعل الدنيا اأكرب همنا، ول مبلغ علمنا، ول ت�ضلط علينا 
من ل يرحمنا(.. �ضحيح الرتمذي . 4- عن زيد بن اأرقم ـ ر�ضي اهلل عنه ـ اأن ر�ضول اهلل ـ �ضلى اهلل عليه و�ضلم ـ كان يقول: 
) اللهم اإن اأعوذ بك من العجِز والك�ضل، واجلنب والبخل، والهرم وعذاب القرب، اللهم اآِت نف�ضي تقواها، وزكها اأنت خري 
من زكاها، اأنت وليها ومولها، اللهم اإن اأعوذ بك من علم ل ينفع، ومن قلب ل يخ�ضع، ومن نف�س ل ت�ضبع، ومن دعوة ل 

ي�ضتجاب لها(.. �ضحيح م�ضلم .
5- عن ال�ضيدة عائ�ضةـ  ر�ضي اهلل عنهاـ  اأن ر�ضول اهللـ  �ضلى اهلل عليه و�ضلمـ  : )اللهم اإن اأ�ضاألك من اخلرِي كله عاجله واآجله، 
ما علمت منه وما مل اأعلم، واأعوذ بك من ال�ِس كله عاجله واآجله، ما علمت منه وما مل اأعلم، اللهم اإن اأ�ضاألك من خري ما 
�ضاألك عبدك ونبيك، واأعوذ بك من �س ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم اإن اأ�ضاألك اجلنة وما قرب اإليها من قول اأو عمل، 

واأعوذ بك من الناِر وما قرب اإليها من قول اأو عمل، واأ�ضاألك اأن جتعل كل ق�ضاء ق�ضيته ل خرًيا(.. �ضحيح ابن ماجه .
6- عن عبد اهلل بن م�ضعود ـ ر�ضي اهلل عنه ـ عن النبي ـ �ضلى اهلل عليه و�ضلم - : )اللهم اإن اأ�ضاألك الهدى، والتقى، والعفاف 

والغنى(.. �ضحيح الرتمذي.

من �أّجل �لعباد�ت
لذلك كان الدعاء من اأجل العبادات ومن اأقوى اأ�ضلحة املوؤمن، كان ال�ضحابة عندما ي�ضاألون النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم عن 
ْمِر َوامْلَيْ�ِس ُقْل ِفيِهَما اإِثٌْم َكِبرٌي{،  �ضيء كان الوحي ينزل بقوله -تعاىل-: )ُقْل ...(، كما قال -تعاىل-: }يَ�ْضاأَلُونََك َعْن اخْلَ
ومثيالتها كثرية، اأما يف �ضاأن الدعاء؛ فقد قال: }َواإَِذا �َضاأَلََك ِعبَاِدي َعِنّي{؛ فلم يقل: فقل، واإمنا قال: }َفاإِِنّ َقِريٌب{، 
فلم يجعل اهلل بينه وبني عباده اأي وا�ضطة، حتى اأ�سف اخللق �ضلى اهلل عليه و�ضلم؛ ليبني مكانة هذه العبادة عنده -تبارك 
اِع اإَِذا  وتعاىل-؛ ولذلك كان عمر بن اخلطاب يقول: اإن ل اأحمل هم الإجابة؛ لأن اهلل تكفل بذلك بقوله: }اأُِجيُب َدْعَوَة الَدّ
َدَعاِن{، ولكني اأحمل َهَمّ الدعاء، وهذا الذي يجب اأن نهتم به، اأن يخرج الدعاء ب�ضدق واإخال�س، بت�سع وانك�ضار، بال 
اإثم ول قطيعة رحم، وعلى العبد اأن يتخرَيّ اأوقات الإجابة كاآخر �ضاعة يف يوم اجلمعة، وعند نزول املطر ويف الثلث الأخري 
من الليل وبني الأذان والإقامة، واأن يبداأ بحمد اهلل ومتجيده وال�ضالة على النبي حممد �ضلى اهلل عليه و�ضلم، ويكون متو�ضاأ 

م�ضتقبل القبلة رافًعا يديه م�ضمومتني بذل وانك�ضار، فحري به وهو على هذه احلال اأن ي�ضتجيب الكرمي املنان.

مر�تب �لّتقوى 
واجلوارح  القلب  ِحْميَُة  مراتب؛  ثالث  التْقوى   
على  ت�ْضتقيم  اأن  وهو  مات،  وامُلَحَرّ الآثام  عن 
ِحْميَتُها  اأْمر اهلل، فهذه مْرتَبة، واملْرتبة الأعلى 
عن  احِلْميَة  منها  والأعلى  امَلْكروهات،  عن 
عليه  النبي  اإَنّ  حتى  يْعني،  ل  وما  الُف�ضول 
النَّظر  وف�ضول  ))اإياكم  يقول:  وال�ضالم  ال�ضالة 
فاإنه يبذر يف النف�س الهوى ((  �ضيءٌ ل عالقة لك 
ُل فيه ِبُعْمق حتى ت�ْضتهيه،  فيه، جتد نْف�َضَك تتاأَمّ
من  هناك  باحِلْرمان،  ت�ْضعر  ت�ْضتهيه  اأن  وبعد 
ل بالزيادة يف الب�ضاِئع وال�ضيارات والأْجهزة  يتاأَمّ
الف�ضول  فهذا  ومالكها،  عنده  اأنَّها  ويتَخيَّل 
ال�ضعور  وهذا  باحلرمان  �ضعوراً  يَُوِرّث  الزاِئد 
علمنا  وال�ضالم  ال�ضالة  عليه  والنبي  ُم�ْضكلة، 
اللهم ل عيْ�َس   (( قل:   جمياًل  �ضيئاً  راأيَْت  كلما 
َوامْلَُهاِجَرَة  اَر  الأَنْـ�ضَ ِلِح  �ضْ َفاأَ الآِخَرِة  َعيْ�ُس  اإِل 
اأن�س بن مالك   قال: احِلْميَُة  ]البخاري عن   ))
الأوىل تُْعطي العبْد حياته ال�ضحيحة، و�ضالمته، 
يه، والثالثة: تُ�ْضِعُده، فبني اأن  واحِلْمية الثاِنيَة تَُقِوّ
وبني  يها،  تَُقِوّ اأن  وبني  �ضالمتك،  على  ُتافظ 
ثالث  �ضعاَدًة؛  ِتك  وُقَوّ �ضالمتك  اإىل  تُ�ضيف  اأن 
وحمية  والآثام،  املعا�ضي  عن  حمية  ِحْميات: 

عن املْكروهات، وحمية عما �ِضوى اهلل .

�أهل �لذكر
ْكِر   قال اهلل تعاىل يِف كتابِه العزيز  )َفا�ْضاأَلُوا اأَْهَل الِذّ
اإِْن ُكنْتُْم َل تَْعلَُموَن( �ضورة النحل اآية 43، َفهنا اأ�ضاَر 
اهلل تعاىل على بع�ِس الأ�ضخا�ِس، وذلك بال�ضتدلِل 
الِكتاِب  َوُهمُعلماِء  الِذِكر  اأهل  م�ضّمى  تت  عليهم 
تعاىل  اهلل  اآياِت  يَفَهُموَن  الّذيَن  الكرمي(  )القراآن 
عام،  ِب�َضِكل  الُعلماِء  الَعزيز،  ِلكتابِه  وَحافظنَي 
َو�َسيعتُه،  اهلل  لأحكامِه  واملطّبقنَي  القراآِن  اأهُل 
وامُلوؤمننَي باآياِت اهلل تعاىل وامُلّتقني َفيَِجب على َمن 
ل يَعِرف يِف اأمٍر ُمعنّي اأن ي�ضاأَل اأهَل العلِم واحِلكَمة 
اأو يِف  يِف الأموِر الّتي يَجَهلوها �ِضواء كاَن يِف الِعلِم 
ِكتاِب اهللِ َعّز َوَجل،فال�ّضوؤال ل يحتاُج اإىل ُجُهد، اأو 
من  لَك  َخرٌي  مّرة  جاهاًل  تَكوَن  واأن  مال  اأو  تََعب، 
اأّنُه  ُهنا  فامَل�ضاأَلَُة  َحياِتك،  ِطواَل  جاهاًل  تَبَقى  اأن 
َمن يَطلُب الِعلَم وامَلعِرَفة يَِجب َعليِه اأن ي�ضاأَل اأهَل 
ة لطالِب  الِعلِم واخِلرَبِة وامَلعِرَفة ُدوَن َخَجل وخا�ضّ
العلم، وتلك الأ�ضئلة مثل ما احلكمِة ِمن هذا احُلكُم 
ال�ّسعي؟ ماذا اأفعل ؟ ما الأموُر الّتي با�ضتطاعتي 
اأن اأتََقّرُب ِبها اإىل اهلل؟، لأّن اهلل تعاىل اأ�ضاَر يِف ِكتاِبِه 
تَبَخل  َفال  الذكر(  اأهل  )فاأ�ضاألو  الأمر  ِفعَل  الَعزيز 

على نَف�ِضَك بال�ّضوؤال

ذكر �هلل تعاىل للنجاة من �لغفلة
اأولً: احلر�س على ذكر اهلل -تعاىل- والجتهاد 
فيه وذكر اهلل -تعاىل- كما يكون بالل�ضان؛ فاإنه 
بالقلب  يكون  واجلوارح،  بالقلب  يكون  كذلك 
باأن يكون يف قلب العبد من تعظيم اهلل -تعاىل- 
-تعاىل-:  قال  بحقه -جل وعال-  له  والإقرار 
ويكون  نَ�ِضيَت{)الكهف:24(،  اإَِذا  بََّك  َرّ }َواْذُكر 

طاعة  يف  الأع�ضاء  هذه  ت�ضخر  باأن  باجلوارح 
كل  عن  تجز  وباأن  ومر�ضاته،  -تعاىل-  اهلل 
ما ي�ضخط اهلل -جل وعال.وذكر اهلل من اأعظم 
اأ�ضباب ال�ضالمة من الغفلة ول�ضيما عند غفلة 
النا�س ون�ضيانهم، قال بع�س ال�ضلف :»ذاكر اهلل 
يف الغافلني كمثل الذي يحمي الفئة املنهزمة، 

النا�س«،  لهلك  النا�س  غفلة  يف  اهلل  ذكر  ولول 
ويف الأثر »لول �ضيوخ ركع، وبهائم ركع، واأطفال 
ابن  وقال  �ضبا«.  العذاب  عليكم  ل�ضب  ر�ضع 
القيم -رحمه اهلل-: »على قدر غفلة العبد عن 
الغافل  »اإن  وقال:  اهلل«،  عن  بعده  يكون  الذكر 

بينه وبني اهلل وح�ضة ل تزول اإل بالذكر«.
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نقا�شات

والختالف" التطابق  بني  املتخلف  لالإن�شان  النف�شية  "البنية 

م�شاهمات

بقلم د.حممد مرواين /اأ�شتاذ 
جامعي يف الإعالم والت�شال

ترتكز  االت�شالية  امل�شوؤول  كفاءة 
مع  التوا�شل  يف  عالية  فنيات  على 
االإعالم واأجهزة ال�شحافة والتعامل 
اأن �شح  معها بلغة ات�شال ا�شتباقية 
ميكن  ما  احل�شبان  يف  تاأخذ  القول 
�شمت  اإذا  ال�شحافة  يف  ين�رش  اأن 
ب�شيا�شية  التعامل  ..ثم  امل�شوؤول 
اعالمية توؤكد من جهة اأخرى واإن مل 
يكن هناك جديد للتداول االإعالمي 
تتخذ  والتدابري  موجودة  الدولة  اأن 
االأزمات  يف  االت�شال  و�شيا�شة 
يتلقاه  اأن  يجب  وتكوين  يطلب  علم 
يف  يعني  اأن  قبل  ال�شامي  امل�شوؤول 
الوظيفة ال اأثناء ممار�شته لها خا�شة 
بامل�شوؤوليات  االأمر  يتعلق  عند 
التي  الدولة  اأجهزة  يف  الكربى 
تفر�ش اأن يخاطب امل�شوؤول النا�ش 
كلمة  اأي    ، العام  �شانهم  وي�شو�ش 
ر�شمي  لقاء  يف  م�شوؤول  ينطقها 
حم�شوبة  واإعالم  جمهور  واأمام 
وظهور اأي م�شوؤول اأمام االإعالميني 
�شاعات له داللة وال يوجد �شيء بري 
يف �شاحة االإعالم واالت�شال خا�شة 
حني يت�شل االأمر باإدارة �شوؤون البلد 

على امل�شتوى املحلي واملركزي
لذا فن الكفاءة االت�شالية للم�شوؤولني 
واإدارة  االإعالم  مع  التعاطي  يف 
جانب  من  ترتكز  االأزمات  خمتلف 
وما  امل�شوؤول  ر�شيد  على  اآخر 
ال  اإعالميني  م�شت�شارين  من  ميلكه 
يتواجدون ال يف الواليات وال الدوائر 

الوزارية بالكم الذي يوحي اأن هناك 
غاياته  يحقق  موؤ�ش�شاتيا  ات�شال 
االإعالمية والتنموية فبب�شاطة فنيات 
ممار�شة  اأثناء  والتوا�شل  االت�شال 
لي�شت  مهمة  ال�شامية  الوظائف 
امل�شوؤول  يكون  اأن  ميكن  وال  �شهلة 
اإال  واالإعالم  االت�شال  يف  حمرتفا 
اإذا امتلك مفاحتيه وهي كثرية اأولها 
خربات  يف  والتاأمل  والتكوين  العلم 

موجودة يف امليدان
على  ما�شية  جتارب  ك�شفت  وقد 
االأخرية  ال�شنوات  خالل  االأقل 
خا�شة  العمومية  ال�شلطات  تاأخر 
جت�شيد  يف  مركزية  م�شتويات  على 
تخاطب  فعالة  ات�شال  اإ�شرتاجتية 
وباقي  املواطن  اأ�شا�شها  على 
على  امل�شوؤولني  واأداء  الفواعل 
التعاطي  يف  امل�شوؤولية  م�شتويات 
مع و�شائل االإعالم �شكل يف احلقيقة 
امل�شوؤول  ف�شعف  حقيقية   مع�شلة 
باملواطن  االت�شال  يف  املحلي 
فعال  ات�شايل  خطاب  اأي  وغياب 
ثم  للغة  ي�شتمع  املواطن  يجعل 
يبديها  التي  التعبري  حركة  ي�شاهد 
تغيب  بالر�شالة  يقتنع  ثم  امل�شوؤول 
العديد  اأداء  يف  التفا�شيل  هاته  كل 

من امل�شوؤولني.
بباقي  احلكومة  ات�شال  يعتمد 
على  خا�شة  املجتمع  فعاليات 
و�شائل  تكون  قد  فعالة  و�شائط 
خاللها  من  ت�شوق  حديثة  اإعالم 
احلكومة حتى عرب من�شات التوا�شل 
للوزراء وهي حممية وال ين�رش فيها 
عن  ويعرب  ين�رش  اأن  يجب  ما  اإال 

جلهد  ي�شوق  اأن  قبل  حكومي  اأداء 
الوزراء  خروج  يعتمد  كما  �شخ�شي 
عمل  تقاليد  على  وللنا�ش  لالإعالم 
الوزراء  حتى  ي�شتعني  اأن  ت�شتدعي 
بطاقم من امل�شت�شارين وهي ثقافة 

تكاد تغيب  
ملمار�شة  املحلي  امل�شتوى  اإن 
االآخر  هو  يتطلب  امل�شوؤوليات 
ثقافة وروؤية ات�شال مهنية فال ميكن 
على االإطالق اأن ي�شتغل الوايل بدون 
واإ�شرتاجتية  فعالة  ات�شال  �شيا�شة 
املثال  �شبيل  فعلى  ناجعة  اإعالمية 
واالإعالم  االت�شال  خاليا  ت�شكل 
احد  الوالية  بديوان  املوجودة 
جهاز  يف  الهامة  االإدارية  امل�شالح 
الوالية وخا�شة يف ديوان الوايل غري 
اأن حتويل م�شالح االت�شال بالديوان 
الدعوات  ال�شتقبال  م�شلحة  اإىل 
واملرا�شلني  ال�شحفيني  وتبليغ 
مقاربة  يعد  مل  الوايل  بن�شاطات 

عمل فعالة .
يجب اأن يتاح ملوظفي هذه اخلاليا 
االت�شالية تكوين مهارات على ربط 
ال�شحفيني  مع  مهنية  عالقات 
واملرا�شلني وحترير املبادرة لديهم 
وات�شالية  اإعالمية  م�شاريع  باقرتاح 
تخدم �شيا�شة االت�شال التي تنتهجها 
الوالية وهي �شيا�شة ات�شالية تعتمد 
عميقة  اأ�شئلة  على  االإجابة  على 
الوايل  يظهر  ..متى  مثال  وهي 
يظهر  ..ملاذا  النا�ش  اأمام  للحديث 
بعد  املتوقع  ..وما  يظهر  ...كيف 
قابل  حمتوى  عن  متحدثا  ظهوره 
للقيا�ش ...كل هذه االأ�شئلة يطرحها 

م�شت�شار يف االت�شال .
وانطالقا من عر�ش جتارب ومنادج 
عن ما يجب ان يكون عليه االت�شال 
وحملية  مركزية  م�شتويات  على 
العمومية يف مطالبة  ال�شلطات  فان 
ات�شالية  ا�شرتاجتية  بتحريك 

موؤ�ش�شاتية واال�شتثمار يف الكفاءات 
املتخ�ش�شة  واملهنية  االكادميية 
متلك  والتي  واالعالم  االت�شال  يف 
ر�شيد وخربة نوعية وهامة يف هذا 
ومهنيا  يبقى عموميا  الذي  املجال 

بالدرجة االوىل

مركز لالت�شال املوؤ�ش�شاتي 
�شرورة ا�شرتاجتية

حالة  وامام  ال�رشوري  من  ا�شحى 
التعجيل  االدارة  يف  رهيب  عجز 
»ات�شال  للدولة يف  توجه  تر�شيم  يف 
يكون  ان  ميكن  وذالك   « االزمات 
الواقع  حقيقة وممار�شة على ار�ش 
وطني  »مركز  اجناز  خالل  من 
لرئا�شة  يتبع   « االزمات  الت�شال 
يختزل  ان  ميكن  وال  اجلمهورية 
احلال  بطبيعة  يقنن  الذي  ن�شاطه 
املجال  يف  مقاربات  اىل  وي�شتد 
بل  حمدودة  خانة  يف  والتخ�ش�ش 
الظروف  ين�شط حتى يف  مركز  انه 
اعتماد  خالل  من  وذالك  العادية 
م�شاكل  من  يقع  ملا  قيا�ش  ادوات 
وطنية  او  حملية  كانت  وازمات 
وحتى دولية تتاثر بها اجلزائر وقد 
�شبق وان تناولنا عرب يف م�شاهمات 
والة يف  ف�شل  التي  االزمات  عديدة 

ادارتها وكانت حملية.
هناك  ان  اىل  تعميم  دون  وا�رشت   
امل�شوؤولني  اداء  يف  عديدة  نقائ�ش 
على امل�شتوى االت�شايل يف التعامل 
مع »االزمة » وقد خلق هذا ال�شعف 
القيادة  على  م�شاكل  ظاهر  وهو 

ال ميكن  التي  مركزي  م�شتوى  على 
املوقف  تفا�شيل  على  ت�شطلع  ان 
»االزمة » اال من خالل »عرو�ش حال 
» او »تقارير ر�شمية جلهات عديدة 
ما  ملعرفة  هاما  كان  وان  وهذا   «
يجري يف كرونولوجيا »االزمة » اىل 
ان االعتماد على مهارة امل�شوؤول يف 
يبقى االهم  ادارة ما يقع يف واليته 

يف حل االزمات
عرب  اليه  اتقدم  الذي  املقرتح  ان 
لرئي�ش  ال�شحفية  امل�شاهمة  هذه 
 « تبون  املجيد  »عبد  اجلمهورية 
لقائه  يف  الرئي�ش  ال�شيد  اكد  وقد 
مع  جمعه  الذي  االخري  ال�شحفي 
االعالم  و�شائل  ممثلي  من  عدد 
ت�شكله  ما  خطورة  على  الوطنية 
املبيتة  واالغرا�ش   « »اال�شاعة 
التي تكون وراء ن�رش اال�شاعات من 
خطورة  معادية  الطراف  �شفحات 
الدولة  موؤ�ش�شات  ل�رشب  يحاك  ما 
عن طريق تلفيق االكاذيب واالخبار 
الكاذبة يتطلب من الدولة ا�شتحداث 
واعالمية  ات�شالية  منظومة 
عند  تتوقف  ال  فعالة  موؤ�ش�شاتية 
و�شائل االعالم اذ تغيب يف امل�شهد 
موؤ�ش�شات  اأي  االت�شايل  الر�شمي 
الذي  املوؤ�ش�شاتي  االت�شال  تدير 
على  يقع  تكليفا  يكون  ان  الميكن 
موؤ�ش�شة  او  وزارة  يف  موظف  عاتق 
يف  للدولة  �شيا�شية  ارادة  هو  بل 
ايقاع  وانتاج  امل�شار  بهذا  االهتمام 
للعامة  خطابها  يزن  فيه  فعال 
على  قادرة  ويجعلها  كيانها  ويقوي 

التاأطري.

مقاربات

الت�شال يف ال�شاأن العمومي ..ارجتال دون تاأطري
يعتقد الكثري من امل�شوؤولني ال�شاميني يف اأجهزة الدولة اأن ظهورهم الإعالمي تلقائي اأكرث منه عمل خمطط ومدرو�س حتركه تقاليد ات�شال وت�شتدعيه 

دواعي �شيا�شية واإعالمية بالدرجة الأوىل حتكمها الوظيفة وما ميكن اأن يوؤديه الإعالم والت�شال من وظائف �شواء يف اإدارة اأزمات والتخفيف من حدتها 
اأو يف تنوير راأي عام بكم من املعلومات يف خ�شم ال�شيل اجلارف من اإ�شاعات .

حممد الوردا�شي/املغرب

كنا قد بداأنا مناق�شة بع�ش النقاط 
حول  حجازي  الدكتور  درا�شة  يف 
املتخلف  لالإن�شان  النف�شية  البنية 
يف مقالة �شابقة، و�شنحاول مناق�شة 
النقاط االأخرى يف ما �شريد يف هذه 

املقالة الثانية.
الدكتور م�شطفى حجازي  - حلل   
املتخلف  لالإن�شان  النف�شية  البنية 
اأن هذا  التعميم، يف حني  بناء على 
التعميم يبدو لنا اأن منطلقه حملي، 
وهو لبنان خا�شة؛ بحيث اإن »احلديث 
يدور حول االإن�شان املتخلف ب�شكل 
اأ�شا�شا  م�شتقاة  املادة  اأن  اإال  عام، 

خا�شة،  اللبناين  االإن�شان  واقع  من 
ينطبق  ال  بالطبع  عامة.  والعربي 
كل ما �شيقال على كل لبناين اأو كل 
عربي«)1( هذا من جهة. ومن جهة 
ثانية، جند اأن الكاتب يذهب اإىل اأن 
لبنان واالأ�شكال  العنف املتفجر يف 
التي اتخذها، تعد، يف نظره، فر�شة 
التي  العوامل والدوافع  للك�شف عن 
لالإن�شان  النف�شية  البنية  يف  تعتمل 
العوامل  هذه  اأن  اإال  املتخلف. 
والثقافية  وال�شيا�شية  االجتماعية 
ال�رشاع  نقطة  عند  تلتقي  قد 
فئات  بني  وال�شيا�شي  الطائفي، 
املجتمعات  من  جمتمع  وجماعات 
دينيا  تعددا  تعي�ش  التي  العربية 

وثقافيا، والتي تعاين �شلطتها خلال 
واأجهزتها  وموؤ�ش�شاتها  بنيتها  يف 
املختلفة واملتعددة. كما اأن الواقع 
فيه  قيل  ما  ين�شحب  قد  اللبناين 
وقد  اأخرى،  عربية  جمتمعات  على 
ح�شب  كثريا  اأو  قليال  معه  تختلف 
واالقت�شادية  ال�شيا�شية  الظروف 
والفكرية  والثقافية  واالجتماعية 
اجلماعة  اأو  الفرد  بنية  ت�شكل  التي 

فيها.
اإىل  »نظرة   الكاتب:  يقول   -
املتخلفة  املجتمعات  خمتلف 
داخلية،  انق�شامات  بجالء  تبني 
ينق�شم  منها.  كل  يف  اأكيدة  �شبه 
وطوائف،  جماعات  اإىل  ال�شكان 

اأو  العرقية  االنتماءات  خمتلفة 
فيما  مت�شارعة  الدينية  اأو  القومية 
جمتمعات  ثمة  لكن  بينها«)2(. 
عربية قد تكون مت�شارعة بناء على 
اأو  العن�رشي،  العرقي  االختالف 
االنتماءات  ب�شبب  مت�شارعة  اأخرى 
جمتمعا،  اأن  حني  يف  الدينية، 
نرى  نكاد  ال  املغربي،  كاملجتمع 
االنتماء  خمتلفِة  طوائَف  بني  حربا 
يظهر  كاأن  واملعتقد؛  الدين  حول 
من يريد دينا خا�شا به، ويف حدود 
با�شتثناء  االإ�شالم،  اإىل  املنت�شبني 
ال  اأقلية  ي�شكلون  الذين  ال�شيعة 
لي�شت  كتبها  اإن  ثم  تبني،  تكاد 
اأن  كما  ملغومة،  الأ�شباب  منت�رشة 

االأخرى  الدينية  املعتقدات  باقي 
متار�ش من قبل غري امل�شلم بدون 
هذه  وجدت  اإن  وحتى  ا�شطهاد. 
فاإنها  املغرب،  يف  االنق�شامات 
قد  لعوامَل  �رشاٌع  عليها  يرتتب  مل 
اأننا  اإال  م�شمرة،  اأو  ظاهرة  تكون 
لغويا  ثقافيا  �شيا�شيا،  خالفا  جند 
العربية،  اللغة  عن  املدافعني  بني 
بني  اأو  االأمازيغية،  اللغة  واأن�شار 
املغربية.  واللهجات  العربية  اللغة 
اللغة،  يف  اختالف  ثمة  كان  ولئن 
مثال، فاإن هناك توحدا يف املعتقد 
الديني. وهذا قد ينق�ش من ن�شبة 
ال�شيا�شي  فالعنف  ال�رشاعات. 
والديني والطائفي ال ميكن اأن يكون 

املجتمعات  كل  يف  واحدة  بن�شبة 
النامية املتخلفة، بل اإنه يتخذ �شورا 
خمتلفة؛ فاملتظاهر املغربي، على 
قمع  اإىل  يتعر�ش  املثال،  �شبيل 
لكنه  الطرق،  ب�شتى  الدولة  جهاز 
يف حالة دفاعه عن نف�شه ال يك�رش 
املمتلكات العمومية مثال، باعتباره 
التوازن  عن  الدفاع  عن  تعبريا 
ال�شواء،  على  واالجتماعي  النف�شي 
وهذا املواطن املحتج واملتظاهر، 
�شفة  عليه  تنطبق  اأن  ي�شعب 
يعي  دام  ما  املطلقة  اال�شتكانة 
يعمل  ثم  ومن  االجتماعي،  ماأزقه 
التظاهر  خالل  من  تغيريه  على 

والرف�ش واالحتجاج والن�شال.

اجلزء 01
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جبل بوهندي�س بامليلية

تدمريخمب�أ 
للإره�بيني

اإطار مكافحة الإرهاب، ك�شفت ودمرت  يف 
يوم  ال�شعبي،  الوطني  للجي�ش  مفرزة 
للجماعات   )01( خمباأ   ،2020 جوان   05
الإرهابية وقذيفة هاون عيار 80 ملم،  وذلك 
جبل  مبنطقة  ومت�شيط  بحث  عملية  خالل 
بالناحية  جيجل  ولية  بامليلية،  بوهندي�ش 

الع�شكرية اخلام�شة.

النعامة

حجز114 كلغ
 من الكيف

بالنعامة  احلدود  حر�ش  عنا�رص  حجز 
�شخمة  كمية  الثانية،  الع�شكرية  بالناحية 
من الكيف املعالج تقدر ب�شتة )06( قناطري 
و)14( كيلوغرام فيما حجزت مفرزة للجي�ش 
بالناحية  اأمنا�ش  باإن  ال�شعبي  الوطني 
من  كيلوغراما   )114( الرابعة  الع�شكرية 
مفرزة  اأوقفت  حني  يف  نف�شها،  املادة 
بباتنة  ال�شعبي،  الوطني  للجي�ش  م�شرتكة 
تاجري   )02( اخلام�شة،  الع�شكرية  بالناحية 
مهلو�ش  قر�ش   )3089( خمدرات وحجزت، 

و �شيارة )01(.

اجلديد يف اأحدث 
اإ�صدارات اأندرويد؟

"بيك�شل"  هواتف  م�شتخدمي  بع�ش  تفاجاأ 
 beta ن�شخة  بظهور  غوغل  من  احلديثة 
يف   11  Android نظام  من  التجريبية 
معلومات  ن�رصوا  للذين  وتبعا  اأجهزتهم. 
اجلديد  الإ�شدار  فاإن  الن�شخة  هذه  عن 
حمل معه العديد من التغريات والتحديثات 
العام  باملظهر  يتعلق  فيما  وخ�شو�شا 
هذا  واأتاح  والأيقونات  الت�شغيل  لواجهات 
خمتلفة  اأ�شكال  للم�شتخدمني  الإ�شدار 
 Pebble اأيقونات  منها  الأيقونات،  من 
 ،Vessel واأيقونات  ال�شكل،  م�شتطيلة 
اإ�شافة اإىل اأيقونات دائرية ال�شكل، واأيقونات 

على �شكل فقاعات.
وامليزة الفريدة الأخرى التي ظهرت يف هذا 
والتي   ، الدرد�شة"  "فقاعات  هي  الإ�شدار 
ميكن للم�شتخدم قراءة الر�شائل التي وردته 
لتطبيقات املرا�شلة يف داخلها، دون احلاجة 
اإىل التطبيقات ومن الأمور املميزة الأخرى 
الإ�شدار  هذا  يف  غوغل  تختربها  التي 
ال�شوت  ت�شغيل تطبيقات  اإمكانية  اأي�شا هو 
والو�شائط املتعددة والتحكم بها من قائمة 
بالـ  ي�شمى  فيما  املوجودة  ال�رصيع  التحكم 
"�شتارة"، والتي ميكن الو�شول اإليها مبجرد 
مترير الإ�شبع من اأعلى ال�شا�شة اإىل اأ�شفلها 
كانت  حال  يف  اأندرويد  هواتف  معظم  يف 
ما  الت�شغيل،  قيد  اأو  مقفلة  الهاتف  �شا�شة 

ي�شهل وي�رصع عملية التحكم بالهاتف.

الرعايا  لعودة  متت برجمة رحلة 
اجلزائر،  يف  العالقني  اللبنانيني 
اجلوية  اخلطوط  �رصكة  توؤمنها 
القادم  جوان   15 يوم  اللبنانية 
ال�شفارة  عنه  ماك�شفت  بح�شب 

اللبنانية باجلزائر .
ياأتي  الأمر  اأن  ال�شفارة   واأفادت 
الوزارية  اللجنة  تبعا لجتماعات 
يف  اخلارج  من  اللبنانيني  لعودة 
للجهود  وتتمة  الرابعة،  مرحلتها 
لبنان  حكومة  قبل  من  املبذولة 
لإعادة مواطنيها اإىل اأر�ش الوطن 
منت  على  الرعايا  ترحيل  و�شيتم 
 320 اأيربا�ش  طراز  من  طائرة 

هواري  مطار  من  �شتقلع  والتي 
ال�شاعة  على  الدويل  بومدين 
اجلزائر  بتوقيت  �شباحا   11:10
وت�شتوعب  املذكور  التاريخ  يف 
الطائرة 78 راكبا موزعا على 67 
القت�شادية  الدرجة  على  مقعدا 
رجال  درجة  على  مقعدا  و11 
اللبنانية  ال�شفارة  ودعت  اأعمال 
يف  الراغبني  اجلالية  اأبناء  جميع 
ذلك  يف  رغبتهم  تاأكيد  العودة، 
جواز  من  ن�شخة  اإر�شال  عرب 
الإلكرتوين  الربيد  على  �شفرهم 

لل�شفارة يف اأقرب فر�شة.
ع.ب

الرعايا اللبنانيني يف اجلزائر

الإجلء يوم 15 جوان الق�دم

للمرة الأوىل بجامعة البويرة

من�ق�صة اأطروح�ت ومذكرات التخرج عن بعد

اأح�سن مرزوق

اأول  مناق�شة  مع  كانت  البداية 
بكلية  علوم  دكتوراه  اأطروحة 
والتجارية  القت�شادية  العلوم 
زيد  للطالب  الت�شيري  وعلوم 
والتي حتمل عنوان:"اأثر  اأمين 
التمويل  �شيغ  خماطر  اإدارة 
ملقررات  وفقا  الإ�شالمي 
تطبيقية  بازل..درا�شة  جلنة 
اجلزائري  الربكة  بنك  على 

."2019-1995
التاأهيل  مناق�شة  مت  حني  يف 
�شربي  لالأ�شتاذ  اجلامعي 
اليازيد من كلية العلوم والعلوم 

التطبيقية، ق�شم الإعالم الآيل 
تقنية  ا�شتخدام  طريق  عن 
مرة  لأول  بعد  عن  الت�شال 

بجامعة البويرة حتت عنوان:

 Au cœur des"
 Ecosys tèmes-IoE :
 I n t e r o p é r a b i l i t é
 sémantique، sécurité،

 confidentialité et
"intégrité de données

دامت  التي  املناق�شة  و جرت 
و�شط  كاملة  �شاعات   5 قرابة 
با�شتخدام  جيدة  ظروف 
التكنولوجية  الت�شال  و�شائل 
احلديثة بقاعة التعليم املتلفز 
على م�شتوى املكتبة املركزية 
بعني  الأخذ  مع  للجامعة، 
وتدابري  اإجراءات  العتبار 
كوفيد19  فريو�ش  من  الوقاية 
الكمامات  اإرتداء  غرار  على 
بني  الأمان  م�شافة  واحرتام 
من  وغريها  الأ�شخا�ش 

الإجراءات الوقائية .
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انطلقت هذا الأ�سبوع بجامعة اآكلي حمند اأوحلاج بالبويرة فعاليات مناق�سة اأطروحات ومذكرات 
التخرج وكذا التاأهيل اجلامعي تطبيقا لتعليمات وزير التعليم العايل والبحث العلمي رقم 634/

اأ.خ.و/2020، الواردة بتاريخ 14 ماي الفارط و املت�سمنة موا�سلة الن�ساطات البيداغوجية واختتام 
ال�سنة اجلامعية 2020/2019.

قلم جاف

حذار هذا لي�س ا�صرتاآ�س
الوليد فرج

 مهما كانت الطريقة التي و�شل بها الرئي�ش 
اإىل �شدة احلكم ، ومهما كانت قوته و �شطوته 
اللتفاف  و  التمثيل  يبقى   ، نفوذه  ب�شط  و 
الراحة  مورد  و  الرحى  حمور  هو  ال�شعبي 
فهو  برنامج  اأي  تنفيذ  اأر�شية  و  ال�شيا�شية 
مناط احلكم ، واإل فّوت الرئي�ش مدة حكمه 
كرجل مطافئ �شيا�شي يطفئ غ�شب ال�شعب 
التي  النقابات  و  املعار�شة  غ�شب  و  طورا 

�شوف ت�شتاأ�شد عليه طورا اآخر .
التمثيل  جمروح  الرئي�ش  يلجاأ  الغالب  يف 
وليته  م�رصوعية  يف  املطعون  او   ، ال�شعبي 
 )Plebiscite( ال�شرتاآ�ش  ي�شمى  ما  اإىل   ،
يف  ال�شعبي  ال�شتفتاء  اإىل  اللجوء  وهو   ،
موا�شيع ذات �شلة بال�شيا�شة العامة ، لإعادة 
تقوية مركزه من خالل  و  ال�شعب  ثقة  ك�شب 

الظهور مبظهر احلاكم الدميقراطي .
و هتلر عندما و�شل اإىل ال�شلطة عدة مرات 
كي  لال�شتفتاء  ال�شعب  على  موا�شيع  بطرح 
انه  الدويل  و  الداخلي  العام  للراأي  يوحي 

يحكم با�شم ال�شعب .
ديغول كان يعيد تقوية مركزه و�شط خ�شومه 
جلاأ  التي  بال�شتفتاءات   ، بال�شرتاآ�ش  اأي�شا 
اإليها اأربعة مرات ، الأول يف 08 جانفي 1961 
اأفريل  يف  الثانية  اجلزائر  با�شتقالل  يتعلق 
1962 يتعلق ببنود اتفاقيات اإيفيان والثالثة يف 
اأحكام  بع�ش  بتعديل  يتعلق  اأكتوبر 1962   28
بتو�شيع  يتعلق  الرابع  ال�شتفتاء  و  الد�شتور 
بتنظيم  و  اجلمهورية  رئي�ش  �شالحيات 
على  بقائه  يعلق  وكان   . العامة  اجلمعية 
امل�شهورة  ملقولته  وفقا  ا�شتفتاء  كل  نتائج 
:)�شتقومون بالت�شويت على ق�شية ، لكنكم يف 

نف�ش الوقت �شتجددون ثقتكم يف ديغول( .
مرتني  بوتفليقة  الأ�شبق  الرئي�ش  وا�شرتاأ�ش 
الأوىل  املجروحة  لوليته  ترقيعا  اأي�شا 
 ، املدين  الوئام  قانون  على  بال�شتفتاء 
ا�شتجداًء لاللتفاف ال�شعب و ت�شميدا جلراح 
مناف�شيه  ان�شحاب  تركها  التي  امل�رصوعية 
امل�شاحلة  على  الثاين  وال�شتفتاء   ، اآنذاك 

الوطنية .
حقيقة ل يعد كل ا�شتدعاء لل�شعب ل�شت�شارة 
�شعبية حول مو�شوع يتعلق به ، هو �رصب من 
و   ، ال�شتفتاء جديا  يكون  فقد   ، ال�شرتاآ�ش 
. لكن اخلطاب املمهد  العام يتطلبه  الو�شع 
له ، او طريقة طرحه قد ت�شوهه ، وهذا ما 
للدفاع  خرجوا  من  طرح  يف  اليوم  نالحظه 
خالل  من  الد�شتور  قانون  م�رصوع  على 
الباطل  ياأتيها  ل  وثيقة  الذي جعله  خطابهم 
الرئي�ش  وجعل  خلفها  من  ل  و  اأمامه  من 
كان  منهم  البع�ش  بل   ، خطابهم  يف  حمورا 
ع�شوا يف جلنة حترير الد�شاتري ال�شابقة وهو 

اليوم يعدل ما اأعده �شابقا . 
د�شتور  وثيقة  على  ا�شتفتاء  هذا  فاحذروا 
ترقع  كنافلة  يبقى  الذي  ا�شرتاآ�ش  ولي�ش 

فر�ش

التكوين املهني بالبويرة

اإطلق مب�درة لإنت�ج
 مليون كم�مة

وزارة الثقافة ال�سحراوية 

املغرب يخرب الرتاث يف 
الأرا�صي املحتلة 

بريزينة بالبي�س

اإجن�ز 12 كلم من �صبكة
 الكهرب�ء الفلحية 

التكوين  مديرية  اأم�ش  اأطلقت 
مبادرة  بالبويرة  والتمهني  املهني 
كمامة  مليون  وخياطة  اإنتاج 
كورونا  فريو�ش  من  وقائية 
من  الولئية  لل�شلطات  ومنحها 
الولية  توزيعها على مواطني  اأجل 
عرب م�شاحلها وجمعيات املجتمع 
املدين ، حيث ك�شف مدير القطاع 
املبادرة  هذه  اأن  اأعراب"  "نا�رص 
الولية  م�شالح  فيها  �شت�شاهم 
خالل  من  اأخرى  مديريات  وعدة 

و�شائل  كل  وتوفري  القما�ش  اقتناء 
موؤكدا  وقت  اأقرب  يف  اإجناحها 
جمندة  املهني  التكوين  اأ�رصة  اأن 
.واجلدير  الت�شامنية  املهمة  لهذه 
بالإ�شارة قامت عدة مراكز التكوين 
اجلائحة  تف�شي  منذ  بالولية 
مببادرات مماثلة �شاهمت يف توفري 
الكمامات ملختلف القطاعات التي 
حتارب الفريو�ش على غرار م�شالح 
ال�شحة والأمن والنظافة وغريها .
اأح�سن مرزوق

اأدانت وزارة الثقافة ال�شحراوية 
�شمت وتواطوؤ �شلطات الحتالل 
التخريب  حمالت  مع  املغربي 
الرتاث  تطال  التي  الإجرامية 
الرا�شي  يف  والالمادي  املادي 
تدمري  اإثر  املحتلة  ال�شحراوية 
الثقايف  املادي  الرتاث  من  جزء 
)130كلم  لغ�شيوات  مبنطقة 
ال�شمارة  مدينة  غرب  جنوب/ 
اأهم  من  تعترب  والتي  املحتلة 
املواقع الأثرية يف �شمال اإفريقيا 

ونا�شدت الوزارة يف بيان - نقلته 
وكالة الأنباء ال�شحراوية )وا�ش( 
الثقافية  املنظمات  "كافة   -
اأجل  من  بالرتاث،  واملهتمني 
الإجرامي  ال�شلوك  هذا  اإدانة 
غري الإن�شاين الذي طاملا عودتنا 
املغربي  الحتالل  �شلطات 
وجتاهل  مرتكبيه  حماية  على 
ي�شري  ما  بكل  العابثة  الأيادي 
ال�شعب  وتراث  تاريخ  عراقة  اإىل 

ال�شحراوي".

 12 اإجناز  عملية  موؤخرا  انطلقت 
الفالحية  الكهرباء  �شبكة  من  كلم 
"بحرية"  الفالحي  املحيط  عرب 
البي�ش(،  )ولية  بريزينة  ببلدية 

ح�شبما 
املقاطعة  رئي�ش  لدى  اأ�شتفيد 
واأو�شح  بريزينة،  لدائرة  الفالحية 
امل�رصوع  هذا  اأن  غيالين  لعرج 

املنق�شي  الأ�شبوع  فيه  انطلق 
�شبكة  من  كلم   15 اإىل  و�شي�شاف 
املتواجدة  الفالحية  الكهرباء 
حاليا بهذا املحيط الفالحي الذي 
يرتبع على م�شاحة 180 األف هكتار 
مرافقة  عملية  اإطار  يف  وذلك 
الفالحني  عمل  ظروف  وحت�شني 

وامل�شتثمرين بهذه املنطقة.

مل�ساعدته يف مان�س�سرت �سيتي

غوارديول يلج�أ
 اإىل اأ�صت�ذه 

الفني  املدير  غوارديول،  بيب  قرر 
ملان�ش�شرت �شيتي، ال�شتعانة باأ�شتاذه خوان 
مانويل ليلو كمدير م�شاعد جديد له بداية 
ميكيل  رحيل  بعد  اجلديد  املو�شم  من 
اأرتيتا اإىل �شفوف اأر�شنال وذكرت �شحيفة 
"ماركا" الإ�شبانية اأن ليلو اأعلن رحيله عن 
تدريب فريق �شينجداو هواجنهاي ال�شيني 
البيان  ح�شب  والدته  مر�ش  ب�شبب  وذلك 
باأي  ليلو  مانويل  خوان  يفز  ومل  الر�شمي. 
لقب تذكر كما مل يدرب اأندية كبرية، ولكنه 
لغوارديول،  الروحي  الأب  مبثابة  يعترب 
لدرجة اأن هذا الأخري ذهب يف 2006 اإىل 
املك�شيك ملدة مو�شم كامل بهدف التعلم 
القدم  كرة  اعتزاله  اإعالن  قبل  ليلو  من 

ب�شورة نهائية يف 2007.

يف  النعامة  ولية  �شتتدعم 
بخم�شة  املقبلة  القليلة  الأيام 
الأمرا�ش  يف  اأخ�شائيني  اأطباء 
الكيميائي،  والعالج  ال�رصطانية 
ال�شحة  مدير  به  اأفاد  كما 
واأ�شاف  الطاهر  �شنة  وال�شكان، 
هوؤلء  اأن  امل�شوؤول  ذات 
اإىل  توجيههم  �شيتم  الأخ�شائيني 

ال�رصطان  مر�شى  عالج  م�شلحة 
بو�شياف"  "حممد  مب�شت�شفى 
ال�شفراء عقب مغادرة عدد  بعني 
من اأطباء هذا الخت�شا�ش لهياكل 
ال�شت�شفاء العمومية بالولية مما 
يف  النق�ش  هذا  تعوي�ش  تطلب 
الالزمة  الرعاية  لتوفري  التاأطري 

حلالت مر�شى ال�رصطان.

النعامة 

التدعم بخم�صة اأخ�ص�ئيني يف 
اأمرا�س ال�صرط�ن  قتل  الذي  املتجر  �شاحب  ك�شف 

جورج  الأمريكي  املواطن  بجانبه 
تفا�شيل  ال�رصطة،  يد  على  فلويد، 
جديدة ملا حدث مع ال�شاب الأمريكي 

حتى حلظة وفاته.
يدعى  والذي  املتجر،  �شاحب  وقال 
فلويد،  جورج  اإن  ميالة،  اأبو  حممود 
 ،"cupfoods" املتجر  اإىل  دخل 
ا�شتخدام  حاول  حيث  �شديقه،  مع 
ورقة ع�رصين دولرا اأمريكيا، و�شفها 
اأبو  واأ�شاف  مزورة  باأنها  املوظف 

ال�رصطة،  اأبلغ  املوظف  اأن  ميالة 
�رصيعا،  املكان  اإىل  قدمت  والتي 
خارج  فلويد  جورج  اأخذت  حيث 
املتجر، اأين قام اأحد اأفراد ال�رصطة 
مدة  جورج  عنق  فوق  ركبته  بو�شع 
عني  يف  بوفاته  انتهت  دقائق  ثمانية 

املكان.
واأو�شح اأبو ميالة اأن فلويد، كان زبونا 
حاجياته  متجره  من  ويقتني  عاديا، 
ن�شتك  "مل  م�شيفا:  اأ�شبوعيا،  مرتني 
ت�شلمنا  اأننا  كما  ت�رصفاته،  من  يوما 

العديد من املرات نقودا مزورة،  يف 
يوما،  ال�رصطة  نبلغ  مل  اأننا  اإل 
اآخر  تلقائيا"وعن  ت�رصف  واملوظف 
حلظات جورج فلويد، قال اأبو ميالة، 
اإنه كان يحاول اأن ي�رصح لل�رصطي ما 
اآخر كلمة  اأن  اإىل  حدث معه، م�شريا 
نطق بها هي ا�شم اأمه كما اأكد �شاهد 
العيان اأن فلويد تويف يف عني املكان، 
الروايات  يف  جاء  ما  عك�ش  وهو 
الأخرى، التي حتدثت عن وفاته بعد 

نقله اإىل امل�شت�شفى.

ك�سف عنها �ساهد عيان 

 تف��صيل مقتل جورج فلويد واآخر م� نطق به



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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