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تداولتها مواقع التوا�شل الجتماعي على نطاق وا�شع 

موجة غ�صب من ت�صريحات لعرابة 
.       حممد بو�شياف: ندعوا  الرئي�س اإىل التدخل  
.       خل�شر بن خالف: ت�شريحات لعرابة م�شتفزة 

فتح فاعلون و نا�شطون يف ت�شريح خ�شوا به جريدة الو�شط النار على ت�شريحات اللجنة 
املكلفة اإعداد الد�شتور لعرابة ، معتربين باأن م�شتفزة لل�شعب اجلزائري ، ل متثل غالبية 

ال�شعب اجلزائري و لتعرب عن نخبه الوطنية، بل تطعن يف م�شداقية قائلها و تعر�س 
م�شودة الد�شتور لل�شكوك والظنون و تعطي ناقديه احلجة ، داعني الرئي�س للتدخل لو�شع 

حد لهذه مثل هذه الت�شريحات امل�شتفزة. 

من اإعداد: اإميان لوا�س 

�أحمد  ت�رصيحات  �أثارت   و 
�خلرب�ء  جلنة  ومقرر  لعر�بة رئي�س 
�ل�شعب  هوية  حول  �لد�شتور  لتعديل 
�ال�شتنكار  من  موجة  �جلز�ئري 
باأنه  �ُعترب   ما  ب�شبب  و�ال�شتهجان 
�لوطنية  �لهوية  جتاوز� على مكونات 

دينيا ولغويا.
جريدة  مع  حو�ر  يف  لعر�بة   كان  و 
�لناطقة بالفرن�شية ، قد قال  ليربتي 
ولي�س  �لد�شاتري موجه ملو�طنني    »:
�أن عنا�رص �لهوية  ملوؤمنني، ما يعني 
لي�شبح  �لد�شتور  عن  �إبعادها  ميكن 
�أن  دون  جز�ئريا  تكون  �أن  باإمكانك 
تكون عربيا وال �أمازيغيا وال م�شلما. 
لهذ�  م�شتعد  غري  جمتمعنا  لكن 
يفر�س  ما   ، �ملو�طنة  من  �ملفهوم 
و�شرتون  بالتدريج  �لتقدم  علينا 
للهوية  �ملكونة  �لعنا�رص  هذه  �أن 

�شتختفي من �لد�شتور م�شتقبال«.

حركة البناء الوطني
اإخالل بواجب احلياد 

واملو�شوعية 

�لوطني  �لبناء  رئي�س حركة  ��شتغرب 
عبد �لقادر بن قرينة من ت�رصيحات 
لعر�بة،  �لد�شتور  �إعد�د  جلنة  رئي�س 
معترب� باأن هذه  �لت�رصيحات �شادمة 
�ملو�شوعية  وال  �حلياد  متثل  وال 
�إعد�د  جلنة  رئي�س  من  �ملتوقعة 

م�شودة �لد�شتور . 
لقد   »: قرينة  بن  �لقادر  عبد  قال  و 
�لغالبية  مع  كبري  باندها�س  تلقينا 

ت�رصيحات  للجز�ئريني  �لعظمى 
�لتي  �لد�شتور  �إعد�د  جلنة  رئي�س 
باأنه  �جلز�ئري  �ل�شعب  ت�شف 
مقت�شيات  ال�شتيعاب  موؤهل  غري 
�ملو�طنة، و�إن �لد�شتور �جلز�ئري ال 
بد �أن يخلو� م�شتقبال من قيم �ل�شعب 

وموروثه �لقيمي و�لتاريخي. » 
هذه  باأن    قرينة  بن  �عترب  و 
�لت�رصيحات �شادمة وال متثل �حلياد 
رئي�س  من  �ملتوقعة  �ملو�شوعية  وال 
وال   ، �لد�شتور  م�شودة  �إعد�د  جلنة 
و  �جلز�ئري  �ل�شعب  غالبية  متثل 
تطعن  بل  �لوطنية،  نخبه  عن  التعرب 
يف م�شد�قية قائلها و تعر�س م�شودة 
تعطي  و  و�لظنون  لل�شكوك  �لد�شتور 

ناقديه �حلجة .
�لد�شتور  �إن   »: �ملتحدث  �أ�شاف  و 
ومر�آة  للدولة  �لعليا  �لوثيقة  هو 
م�رصوعه  و  لهويته  �لعاك�شة  �ل�شعب 
رئي�س  من   ي�شتدعي  مما  �لوطني 
و  �لو�شع   هذ�  ت�شحيح  �جلمهورية 
ي�شتدعي من خمتلف �لقوى �لوطنية 
يحمي  وطني  حو�ر  �إىل  تبادر  �أن 
وم�شاره  �ملبارك  �حلر�ك  مكت�شبات 
نحو �جلز�ئر �جلديدة يف ظل �لوفاء 
وتطلعات  �ل�شهد�ء  لر�شالة  و  لنوفمر 
و  �لت�شنج  عن  بعيد�  �جلز�ئريني 
�لتخوين و حرف �لنقا�س عن م�شاره 

.
�جلز�ئر  �إن   »: �ملتحدث  قال  و 
عرو�شا مهرها مليون و ن�شف مليون 
من �ل�شهد�ء �شعبها و�حد موحد بربر 
و عرب �متزجت دماوؤهم يف م�رصوع 
ببيانه  نوفمربي  و�حد  ثوري حترري 
�إال  �ملو�طنة  تتحقق  ال  و  �ملوؤ�ش�س 

حتافظ   ، عنه  �حليد  وعدم  بتبنيه 
عليه �الأمة �جلز�ئرية و �لتي ال بقاء 
بدينها  بتم�شكها  �إال  لها  عزة  ال  و 
تر�ثها  و  �لعربية  لغتها  و  �الإ�شالم 

�الأمازيغي و تنوعها �لثقايف  .«

حممد بو�شياف
ندعوا  الرئي�س اإىل التدخل  

حممد  �ل�شيا�شي  �ملحلل  �عترب 
لعر�بة  ت�رصيحات  باأن   بو�شياف 
�لثقافية  �ملنظومة  كل  على  �نقالبا 
�أثبتها  كمنبع  �لبادي�شية  كر�شتها  �لتي 
د�عيا    ، كمرجعية  نوفمرب  �أول  بيان 
حد  لو�شع  �لتدخل   �إىل  �لرئي�س 
وعلى  �مل�شتفزة،  �لت�رصيحات   لهذه 
معركة  خلو�س  �ال�شتعد�د  �ل�شعب 
�لد�شتور بعيد� عن كل تو�كل وتخاذل 

على حد قوله  .
ت�رصيح  يف  بو�شياف  حممد  و�أبرز 
ت�رصيحات   باأن  �لو�شط  به  خ�س 
يختلف  لن�شق  ومثالية  تقنية  لعر�بة 
�ملو�شوعية  �لظروف  حيث  من 
كجز�ئريني  ن�شقنا  عن  و�لتاريخية  
  »: قائال  وم�شلمني،  �أمازيغ  عربا 
�ملق�شود هنا �لتجاذبات �لتي حدثت 
و�أنتجت  و�ملناطق  �لدول  بع�س  يف 
ت�شببت  �أن  بعد  الئكية،   جمتمعات 
�لكني�شة يف تعطيل طاقاتها وحرمتها 
من  عانت  �لتي  تلك  �أو  حرياتها 

�لعن�رصية  و�لتمييز .
حممد  �إعترب  و 
غري  يف  بو�شياف باأن« تقدير لعر�بة 
خارجي  �شغط  حتت  وياأتي  حمله، 
وغريها  و�لدين،   �لعبادة  حق  با�شم 

يبدع  �لتي  �ل�شيطانية  �ملد�خل  من 
فيها �ال�شتعمار لتفتيت �ملوحد ،

تاأت  بعدن  مل  لتهديد�ت  و��شتباق 
نحن    ، �لغيب  يف  تز�ل  ال  ومو�زين 
كجز�ئريني بعيدين كل �لبعد عن مثل 
�أزمة  عن  يعرب  �لذي  �ملنطق،  هذ� 
يحاول  مفتعلة،   ثقافية   �شيا�شية 
�خرت�ق  خاللها  من  �ال�شتعمار 
وحدة و�شالمة �ملجتمع �جلز�ئري،  
و�إحالته  �لزمني،  بعده  من  و�إفر�غه 
 ، �الأو�شط  �ل�رصق   ( �جلغر�فيا  �إىل 
تاريخه،  عن  بعيد�   ) �ملتو�شط  �أو 

و�نتمائه ».
و�أ�شاف �ملتحدث :«  �لت�رصيح  يعد 
�شتم�س  لتطور�ت  مرفو�شا  متهيد� 
فعو�س  �جلز�ئرية،  �الأمة  ج�شم 
حكمة  من  يلزم  مبا  �الأمور  معاجلة 
و�شرب،  نقوم كجز�ئريني باال�شتجابة 
هذ�  مقومات  عن  و�لرت�جع  �ل�شهلة 
�ل�شعب �لعربي - �الأمازيغي  �مل�شلم  
�أ�شقائنا  من  ذلك   فعل  من  وكان   ،
�شو�ء يف �لعر�ق �أو �شوريا �شلم وجنى 

.«
�لقوى    »: بو�شياف  حممد  ودعا 
كل  وعلى   ، و�الإ�شالمية  �لوطنية 
هذ�  ملو�جهة  تتوحد  �أن  �الأحر�ر 
�النزالق وعرب �لو�شائل �لدميقر�طية 
�ملناق�شة  عرب  �لو�عي  و�لتجنيد    ،
 ، و�لربهان  �حلجة  على   �ملوؤ�ش�شة 
�لقبائل  منطقة  �أبناء  على  �أن  كما 
 ، ولغتهم  دينهم  عن  �لذود  �الأحر�ر 
لتجاوز  ��شتعد�دهم  عن  و�الإعالن 
هذه �ل�شقطة فالكرة يف ملعبهم،  وال 

كانو� �أن كان ما يريد لعر�بة .
تعتز  �جلز�ئر   »: �ملتحدث  و�شدد 

وحلمتها   ، وعروبتها  باأمازيغيتها 
عن  بعيد�   ، �الإ�شالمي  �لدين  هي 
�لتحالف  ي�شعى  �لذي  �لت�شويه  كل 
من   ، به  �إل�شاقه  م�شيحي  �ل�شهيو 
�ملنطقة  �بتالع  عملية  ت�شهيل  �جل 
، مل يعرف �لتاريخ �جلز�ئري تفريقا 
بعد  �إال  �لوطنية  �لهوية  مكونات  بني 
�أن بد�أت خمططات �ال�شتعمار تثمر 

.«

خل�شر بن خالف
ت�شريحات لعرابة م�شتفزة 

لل�شعب اجلزائري

جبهة  عن  �لربملاين  �لنائب  �عترب 
خالف  بن  خل�رص  و�لتنمية  �لعد�لة 
م�شتفزة  لعر�بة  ت�رصيحات  باأن 
�شحة  �أثبت  �جلز�ئري،   لل�شعب 
للجنة  توجيهها  ثم  �لتي  �النتقاد�ت 

�لتي يرت�أ�شها. 
جبهة  عن  �لربملاين  �لنائب  و�أكد 
خالف  بن  خل�رص  و�لتنمية  �لعد�لة 
»�لو�شط«  به  خ�س  ت�رصيح  يف 
من  مت�س  لعر�بة  ت�رصيحات  باأن 
باإعد�د  �ملكلفة  �للجنة  م�شد�قية 
�لعد�لة  جبهة  باأن  الفتا   ، �لد�شتور 
�نتقدت و طعنت م�شد�قية  و�لتنمية 
 »: �لبد�ية،  م�شدد�  �للجنة منذ  هذه 
�الإ�شتفز�ز�ت  و  �لتجاوز�ت  كل  �أمام 
على �لرئي�س �لتدخل وي�شع حد لهذه 
�لت�رصيحات �لتي جتاوزت �ملحاور ، 
�ملوروث  و  �حلكم  نظام  على  لتتكلم 

�حل�شاري لل�شعب �جلز�ئري ».
هذه  باأن«   �ملتحدث  ولفت 
�لت�رصيحات تفرق �ل�شعب �جلز�ئري،  

باإعتماد  �مل�شودة  فرقته  بعدما 
�ملوروث  تخد�س  �لتي  �الأمور  بع�س 
�حل�شاري ووحدة �ل�شعب نحو دينه و 
لغته،  ياأتي �ليوم ويقول باأن �ملوروث 
يذهب تدريجيا من �لد�شتور، ال نعرف 
من �أعطاه هذ� �لتفوي�س،  ولهذ� البد  
من �أن يتم و�شع حد لهذه �لت�رصفات 
�لبد�ية  منذ  حذرنا  نحن   ، �لطائ�شة 
من هذه �للجنة و �ليوم تاأكد �شحة ما 
كنا نقول ، �أع�شاوؤها كانو من �للذين 
هم  �ل�شابق،   �لرئي�س  د�شاتري  ف�شلو 
و  د�شتور  برنامج  لو�شع  ي�شعون 
بن  و�شدد   .« تو�فقي  برنامج  لي�س 
خالف على �رصورة �أن توقف �للجنة 
تعو�س  و  �لد�شتور   بتعديل  �ملكلفة 
بلجنة �أخرى  ، ويعاد �لنظر يف هذه 
�مل�شودة �ململوءة بالثغر�ت �لقانونية 
�ل�شعب،  مطالب  تتجاوب  مل  �لتي  و 
لتطلعات  ي�شتجيب  د�شتور  الإعد�د 
وبيان  �حل�شاري  و�ملوروث  �ل�شعب 

�أول نوفمرب .
�للجنة  هذه  باأن  �ملتحدث  و�شدد 
�الإيديولوجية  و  �لو�حد  �لتوجه  ذ�ت 
د�شتور  �أ�شع  �أن  ميكن  ال  �لو�حدة 
وجهه  بني  لعر�بة   »: قائال  تو�فقي، 
�للجنة  لهذه  ميكن  ال  �حلقيقي،  
من  الأنها  تو�فقي  د�شتور  ت�شع  �أم 
تبني  �ليوم  و�حدة،  �إيديولوجية 
بو�شوح ما جاء يف �لديباجة حيث ثم 
�الكتفاء باأول نوفمرب و �إلغاء بيان �أول 
نوفمرب حتى ال تكون مرجعية �لدولة 
�لذي  نوفمرب  �أول  بيان  حددها  �لتي 
جز�ئرية  جمهورية  بو�شوح  يحدد 
�ملبادئ  �إطار  يف  �شعبية  دميقر�طية 

�الإ�شالمية من ثو�بت �الأمة ».

24 �صاعة

يف بيان ناري

بن قرينة ي�صتكي لعرابة لدى الرئي�س
�لوطني،  �لبناء  حركة  رئي�س  طالب 
رئي�س  �أم�س،  قرينة،  بن  �لقادر  عبد 
تبون،  �ملجيد  عبد  �جلمهورية، 
بعد  �لو�شع،  ت�شحيح  و  بالتدخل 
�ل�شادمة،  �الأخرية  ت�رصيحات 
تعديل   وثيقة  �إعد�د  جلنة  لرئي�س 
�إن  خا�شة  لعر�بة«،  �لد�شتور«�أحمد  
للدولة،  �لعليا  �لوثيقة  هو  �لد�شتور 
و  لهويته،  �لعاك�شة  �ل�شعب  ومر�آة 

م�رصوعه �لوطني.
من�شور  يف  قرينة  بن  و�شف  حيث 
على  �لر�شمية،  �شفحته  عرب  له 
لعر�بة،  �لفاي�شبوك،  ت�رصيحات 
وال  �حلياد  متثل  وال  �شادمة  باأنها 
رئي�س  من  �ملتوقعة،  �ملو�شوعية 
جلنة �إعد�د �لد�شتور، م�شري� �أن �الأمر 
�لوطنية  �لقوى  خمتلف  من  ي�شتدعي 
يحمي  وطني،  حو�ر  �إىل  تبادر  ،�أن 
وم�شاره  �ملبارك،  �حلر�ك  مكت�شبات 
نحو �جلز�ئر �جلديدة، يف ظل �لوفاء 
�ل�شهد�ء،  لر�شالة  و  نوفمرب  لعهد 
عن  بعيد�  �جلز�ئريني،  وتطلعات 
�لت�شنج و �لتخوين، و�نحر�ف �لنقا�س 

عن م�شاره.

 12 لرئا�شيات  �ملرت�شح  عرب  كما 
مع  �لكبري  �ندها�شه  عن  دي�شمرب، 
�لغالبية �لعظمى من هذه �لت�رصيحات، 
باأنه  �جلز�ئري،  �ل�شعب  ت�شف  �لتي 
مقت�شيات  ال�شتيعاب  موؤهل  غري 
�جلز�ئري  �لد�شتور  �أن  و  �ملو�طنة، 
قيم  من  م�شتقبال  يخلو�  �أن  بد  ال 
و�لتاريخي،  �لقيمي  وموروثه  �ل�شعب، 
مربز� بذلك �أن جلنة تعديل �لد�شتور، 
و  �جلز�ئري،  �ل�شعب  غالبية  متثل  ال 
تطعن  بل  �لوطنية،  نخبه  تعرب عن  ال 
يف م�شد�قية قائلها، و تعر�س م�شودة 
تعطي  و  و�لظنون،  لل�شكوك  �لد�شتور 

ناقديه �حلجة.
�لبناء  حركة  رئي�س  �ختتم،  حني  يف 

�إعد�د  جلنة  رئي�س  على  رده  �لوطني 
 « بالقول  �لد�شتور،  تعديل  وثيقة 
مليون  مهرها  عرو�شا  �جلز�ئر  �إن 
�شعبها  �ل�شهد�ء،  من  مليون  ون�شف 
و�حد موحد بربر، و عرب، �متزجت 
حترري  ثوري  م�رصوع  يف  دماوؤهم 
و  �ملوؤ�ش�س،  ببيانه  نوفمربي  و�حد 
بتبنيه وعدم  �إال  �ملو�طنة،  تتحقق  ال 
�الأمة  عليه  حتافظ  عنه،  �حلياد 
�جلز�ئرية، و �لتي ال بقاء و ال عزة لها 
�إال بتم�شكها بدينها �الإ�شالم، و لغتها 
�لعربية، و تر�ثها �المازيغي، و تنوعها 

�لثقايف« .
�أن  �الإ�شارة،  وجتدر 
جلنة  لرئي�س  ت�رصيحات  �الأخرية، 
جريدة  على  و�ملقّرر  �خلرب�ء، 
�أثارت جدال و��شعا بني  »ليربتي«، قد 
�جلز�ئريني، بعد تاأكيده باأن »�لد�شتور 
موجه للمو�طنني ولي�س ملوؤمنني«، ما 
يعني �أن »عنا�رص �لهوية ميكن �إبعادها 
عن �لد�شتور، لي�شبح باإمكان �ملو�طن 
�أن يكون جز�ئريا، دون �أن يكون عربيا 

وال �أمازيغيا وال م�شلما«.
مرمي خمي�شة

�لد�خلية  وز�رة  ك�شفت 
�ملحلية  �جلماعات  و 
�لعمر�نية  �لتهيئة  و 
عن  لها،  بيان  يف  �أم�س  
�ل�شطر  دفع  يف  �ل�رصوع 
�لت�شامن  ملنحة  �لثاين 
بنف�س  و  للم�شتفيدين 
�ملبلغ �أي 10 �آالف دينار 
دعم  �إطار  يف  ذلك  و 
�الأ�رص �ملتاأثرة �جتماعيا 
تد�بري  من  �قت�شاديا  و 
جائحة  من  �لوقاية 
)كوفيد- فريو�س  كورونا 
19( و مكافحته. و جاء يف 

�أنه   �لد�خلية  وز�رة  بيان 
م�شاعي  ��شتكمال  �إطار 
يف  �لعمومية  �ل�شلطات 
�ملتاأثرة  �الأ�رص  دعم 
�قت�شاديا  و  �جتماعيا 
من  �لوقاية  تد�بري  من 
فريو�س  كورونا  جائحة 
)كوفيد-19( و مكافحته، 
و بعد �النتهاء من �لعملية 
منحة  لدفع  �الأوىل 
بع�رصة  مقدرة  �لت�شامن 
دينار   )10.000( �آالف 
يف  �رصع  فقد  جز�ئري، 
دفع �ل�شطر �لثاين بنف�س 

للم�شتفيدين  �ملبلغ 
جميع  عرب  �مل�شجلني 
�مل�شدر  �أكد  و  �لواليات 
ذ�ته �أن �لعملية متو��شلة 
مع  ح�شنة  ظروف  يف 

�ملعنية  �ل�شلطات  �إلز�م 
يوم  منها  باالنتهاء 
�لقادم  جو�ن  �خلمي�س 

كاأق�شى حد.
م.�س

الرئي�س تبون ي�صتقبل ال�صفرية الأملانية 
�ل�شيد  �جلمهورية،  رئي�س  ��شتقبل 
�لثالثاء  �أم�س  تبون  �ملجيد  عبد 
باجلز�ئر،  �أملانيا  جمهورية  �شفرية 
بيان  ح�شب  نوتزو  ماريا  �أولريكي 

لرئا�شة �جلمهورية.

رئي�س   « �أن  �لبيان  يف  وجاء 
�جلمهورية، �ل�شيد عبد �ملجيد تبون 
 09 �لثالثاء،  �أم�س،  �شباح  ��شتقبل 
جو�ن 2020، �شعادة �ل�شيدة �أولريكي 
ماريا نوتزو �شفرية جمهورية �أملانيا 

يف  مت  باجلز�ئر«وقد  �لفيدر�لية 
�مل�شدر-  -ح�شب  �للقاء  هذ� 
و�لو�شع يف  �لثنائية  �لعالقات  بحث 
�لتطور�ت  خا�شة  وب�شفة  �ملنطقة 

يف ليبيا.

وزارة الداخلية 

دفع ال�صطر الثاين من منحة كورونا
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الناطق الر�شمي با�شم رئا�شة اجلمهورية حممد ال�شعيد

القن�سل املغربي بوهران �سابط خمابرات
.    مبادرة اجلزائر يف ليبيا ل تزال قائمة

 اأكد الناطق الر�شمي با�شم رئا�شة اجلمهورية حممد ال�شعيد بلعيد اأن املبادرة اجلزائرية حلل الأزمة يف ليبيا ل تزال قائمة بحكم موقع اجلزائر الذي يوؤهلها 
لأن تكون و�شيطا منا�شبة كونها تقف على م�شافة واحدة من جميع الفرقاء الليبيني والداعمني لهم وحر�ص اجلزائر على بلورة حل يقوم على احرتام ال�شرعية 
والإرادة ال�شعبية و�شون الوحدة وال�شالمة الرتابية لهذا البلد ال�شقيق. واأو�شح اأن دور اجلزائر يحظى بقبول جميع الأطراف داخليا وخارجيا جمددا اأمله يف 

اأن ت�شرع التطورات الأخرية يف تعزيز احلاجة لالإ�شراع يف اإيجاد حل نهائي يراعي م�شلحة ال�شعب الليبي التي هي املبتغى الأول والأخري اجلزائر. 

اح�شن خال�ص

لوبيات تتحرك لإف�شاد 
العالقات اجلزائرية 

الفرن�شية

اجلزائرية  العالقات  واقع  وب�شاأن 
املكاملة  وبعد  قبل  الفرن�شية 
تبون  الرئي�شني  بني  الهاتفية 
با�شم  الناطق  اأو�شح  وماكرون 
يكن  الدولة  رئي�س  اأن  الرئا�شة 
احرتاما وتقديرا للرئي�س الفرن�شي 
الذي يحمل نوايا طيبة جتاه اجلزائر 
وطموح اإىل ترقية عالقات ي�شودها 
اأن  غري  املتبادل  واالحرتام  املودة 
عقائدية  واأخرى  م�شالح  لوبيات 
تزال  ال  اجلزائر  على  حقدا  تكن 
ت�شتغل وتتحرك الإف�شاد كل خطوة 
هذه  اأن  مذكرا  البلدين  بني  بناءة 
التحركات ت�رض مب�شلحة فرن�شا قبل 
من  تنطلق  وهي  اجلزائر  م�شلحة 
بالفرتة  متعلقة  تاريخية  منطلقات 
تعرف  اجلزائر  لكن  اال�شتعمارية، 
باملر�شاد  لها  وهي  اللوبيات  هذه 
ولن تنال من موؤ�ش�شات الدولة مهما 
ذكر  ذاته  ال�شياق  ويف  الثمن.  كلف 
القن�شل  طرد  اأن  ال�شعيد  حممد 

بطلب  كان  اجلزائر  من  املغربي 
من ال�شلطات اجلزائرية بعدما تبني 
اأنه �شابط يف املخابرات املغربية 
عني قن�شال وهو ينتمي اإىل التيارات 
الفتنة  الذكاء  ت�شعى  تزال  ال  التي 
ال�شمت جتاه  تف�شل اجلزائر  بينما 
املتوا�شلة  االإعالمية  احلمالت 
�شدها حفاظا على روح االأخوة بني 

ال�شعبني.

متديد فرتة النقا�ص حول 
الد�شتور

عن  ال�شعيد  حممد  ك�شف  داخليا 
نية رئا�شة اجلمهورية »متديد فرتة 
النقا�س حول الد�شتور بفرتة زمنية 
معقولة حتى يكون الد�شتور املعدل 
وطني  توافق  اأو�شع  ثمرة  املنتظر 
البالد  حلاجة  ي�شتجيب  ممكن 
موؤ�ش�شات  اإىل  وامل�شتعجلة  امللحة 
اأول  بيان  راية  حتت  حقا  منتخبة 
اجلديدة«  اجلمهورية  لبناء  نوفمرب 
ا�شتجابة  النية  هذه  جاءت  وقد 
االأحزاب  من  العديد  لطلب 
واملنظمات التي مل متكنها ظروف 
احلجر من اأخذ الوقت الكايف ل�رضح 
التي  الد�شتورية  امل�شودة  ومناق�شة 

للحذف  قابلة  اأنها  اأخرى  مرة  اأكد 
واالإ�شافة والتعديل اإال يف امل�شائل 
املتعلقة بالهوية الوطنية التي طوي 

ملفها نهائيا. 

اإثارة النقا�ص حول الدين يف 
الد�شتور ا�شتفزاز 

اأكد  القائم  للجدل  حد  ولو�شع 
الرئا�شة  ا�شتنكار  ال�شعيد  حممد 
اإثارة الدين يف النقا�س حول م�شودة 
ا�شتفزازا  ذلك  معتربا  الد�شتور 
ما  اأن  مذكرا  املواطنني  مل�شاعر 

ي�شب  ما  هو  اجلاري  النقا�س  يهم 
الوطنية  الهوية  مكونات  تعزيز  يف 
االأمازيغية  العروبة  االإ�شالم  الثالثة 
يوحدها  االأمة   يجمع  ما  ودعم 
ال�شامن  هو  اجلمهورية  رئي�س  واأن 
يف  غريه  دون  واملقرتحات  الأخذ 
اإ�شارة اإىل اأن مهمة اللجنة تقنية وال 
متلك القرار. وذكر بهذا اخل�شو�س 
هو  الد�شتوري  النقا�س  جمال  اأن 
واحلريات  ال�شلطات  بني  التوازن 
مزيد  واإعطاء  واجلماعية  الفردية 
املنتخبة  للهيئات  ال�شالحيات  من 
من  والتقلي�س  العدالة  وا�شتقاللية 

�شالحيات رئي�س اجلمهورية.

الرئي�ص ل ينوي اإن�شاء حزب 
�شيا�شي

يف �شياق �شيا�شي ذكر الناطق با�شم 
ينوي  ال  تبون  الرئي�س  اأن  الرئا�شة 
ي�شاع  ما  واأن  �شيا�شي  حزب  اإن�شاء 
اعتمادا  جديدة  اأحزاب  اإن�شاء  من 
اجلمهورية  رئي�س  برنامج  على 
موؤكدا  ال�شحة  من  له  اأ�شا�س  ال 
كل  رئي�س  هو  تبون  الرئي�س  اأن 
اجلزائريني وقد با�رض احلوار مع كل 
اأبواب رئا�شة  االأطراف واأبقى على 
ومن  للجميع  مفتوحة  اجلمهورية 
اإ�شارة  يف  م�شوؤوليته  يتحمل  رف�س 
الدميقراطي  القطب  اأحزاب  اإىل 
مناق�شة  امل�شاركة يف  رف�شت  التي 
امل�شودة الد�شتورية كما ياأتي تعيني 
ال�شخ�شيات من الثلث الرئا�شي وفق 

هذا منطق اإ�رضاك اجلميع. 
من  احلوار  ف�شل  على  اأدل  ولي�س 
االإفراج  درا�شة ملف  الرئي�س  قبول 
بلعربي  و�شمري  طابو  كرمي  عن 
حزب  رئي�س  من  بطلب  واآخرين 
مبا  �شفيان  جياليل  جديد  جيل 
الرئي�س  �شالحيات  مع  يتوافق 

ومراعاة ا�شتقالل العدالة. 

اإجالء 13 األف رعية

وب�شاأن �شيا�شة الوقاية من وباء كوفيد 
الرئي�س  اأن  �شعيد   حمند  ذكر   19
الفريو�س  انت�شار  تطورات  يتابع 
للمجل�س  اجتماعا  تراأ�س  حيث 
احللول  الإيجاد  لالأمن  االأعلى 
اجلائحة  مكافحة  بني  التوفيقية 
املواطنني  بحياة  املجازفة  وعدم 
كما  االقت�شادية  احلياة  وانعا�س 
لتمديد  للوزراء  جمل�شا  تراأ�س 
املنحة  �رضف  وموا�شلة  احلجر 
الدخل  ذات  بالفئات  اخلا�شة 
التجار  �شغار  وم�شاعدة  ال�شعيف 
اأن  وذكر  ال�رضائب  من  واإعفائهم 
�شندوق  ا�شتقبلنا  التي  التربعات 
كوفيد 19 قد بلغت 486 مليار �شنتم 
و195  مليون   1 و  الوطنية  بالعملة 
و770  دوالر  األف  و980  اأورو  األف 
يتوا�شل  كما  ا�شرتيني  جنيه  األف 
باإر�شال  اجلزائريني  الرعايا  اإجالء 
تركيا  اإىل  القادم  االأ�شبوع  طائرتني 
الرعايا  االإجمايل  العدد  بلغ  وقد 

الذين مت اإجالوؤهم 13 األف رعية.

لالت�شال،  امل�شت�شار  الوزير  اأكد 
الناطق الر�شمي لرئا�شة اجلمهورية، 
حمند اأو�شعيد بلعيد، اأم�س الثالثاء، 
قد  بوهران  املغربي  القن�شل  اأن 
واأن  الوطني  الرتاب  فعال  غادر 
يكن  مل  اجلزائر«  �شد  ت�رضفه 
يف  »�شابط  اأنه  وات�شح  م�شتغربا«  
املخابرات املغربية«. ويف رده عن 
�شوؤال حول مغادرة القن�شل املغربي 
يف  الر�شمي  الناطق  قال  بوهران، 

رئا�شة  ميقر  ن�شطها  �شحفية  ندوة 
قد  املغربي  »القن�شل  اجلمهورية: 
بعدما  الوطني  الرتاب  فعال  غادر 
جتاوز  الأنه  �شحبه  اجلزائر  طلبت 

حدوده وحدود اللياقة بت�رضفاته«.
القن�شل  »ت�رضف  قائال:  واأ�شاف 
الأنه  م�شتغربا،  يكن  مل  املغربي 

�شابط يف املخابرات املغربية«.
اأن هذه  اأو�شعيد  ال�شيد حمند  واأكد 
الدبلوما�شية  العالقات  ال�شفحة يف 

مربزا  طويت«،  »قد  البلدين  بني 
اأجل  من  تعمل  »دولة  اجلزائر  اأن 
تخفيف وطاأة امل�شاكل االجتماعية 
باملقابل  وهناك  مواطنيها  على 
التي  النعامة+  +�شيا�شة  ينتهج  من 
لتفادي  الرمل  يف  راأ�شها  تخفي 
هذا  يف  االأخطار«وقال  مواجهة 
امل�شتوى  لرفع  نعمل  »نحن  ال�شاأن: 
ال�شعبني  العالقات بني  حفاظا على 

ال�شقيقني اجلزائري واملغربي«.

قالت حركة االإ�شالح الوطني اأم�س 
اأن ما ت�شهده  العا�شمة،  باجلزائر 
نقا�شات  من  الوطنية  ال�شاحة 
حول م�شودة تعديل الد�شتور دليل 
بور�شة  اجلزائريني  اهتمام  على 

اال�شالح الد�شتوري.
له  كلمة  يف  غويني،  واأو�شح 
العادية  الدورة  انعقاد  خالل 
اأن  للحركة،  الوطني  للمكتب 
الوطنية  ال�شاحة  ت�شهده  »ما 
الروؤى  يف  وتباين  نقا�شات  من 
واالأفكار واالقرتاحات اأمر طبيعي 
اهتمام  قاطع على  ودليل  و�شحي 
بور�شة  كبري  ب�شكل  اجلزائريني 
اإىل  م�شريا  الد�شتوري«،  االإ�شالح 
اأن حزبه �شي�شلم مذكرته النهائية 
يخ�س  فيما  مبقرتحاته  اخلا�شة 

اإثراء امل�شودة »قبل نهاية االأ�شبوع 
اجلاري«. 

على  ال�شياق  ذات  يف  و�شدد 
يف  اجلميع  ي�شاهم  اأن  »الزامية 
اجناز د�شتور للجزائر دولة و�شعبا 
لفرتة  مفعوله  و�شريان  اأثره  ميتد 
--كما  يتاأتى  لن  وهذا  طويلة«، 
التوافق  من  باملزيد  »اإال  قال-- 

بيننا«.
واأعرب عن موقف حزبه من بع�س 
»جوهرية«  اعتربها  التي  النقاط 
مقدمتها  يف  اجلدل  اأثارت  والتي 
الوطني  اجلي�س  تدخل  م�شاألة 
وم�شاركته  احلدود  خارج  ال�شعبي 
يف مهام حفظ ال�شالم، حيث اأكد 
اأن »احلركة ال متانع يف هذا االأمر 
اإطار  يف  جي�شنا  تدخل  اأن  وترى 

ال�شالم  الإحالل  معينة  �شوابط 
وامل�شاركة يف املهام التي تقودها 
حتت  دولية  ب�رضعية  قرارات 
االحتاد  املتحدة،  االأمم  غطاء 
االفريقي اأو اجلامعة العربية اأمرا 
اإيجابيا من �شاأنه اأن يدعم موقف 
ويجعل  اجلزائرية  الدبلوما�شية 
خمتلف  يف  حا�رضة  اجلزائر 

امللفات خا�شة منها االقليمية«.
وفما يتعلق مبلف الهوية الذي اأثري 
»رئي�س  اأن  غويني  قال  موؤخرا، 
منذ  وا�شحا  كان  اجلمهورية 
البداية عندما قال اأن ملف الهوية 
ما  وهذا  للنقا�س،  مطروحا  لي�س 
جنب البالد الكثري من ال�شجاالت 
والتباينات االيديولوجية التي نحن 

يف غنى عنها«.

بخ�شو�ص جائحة كورونا

 وفدا وزاري هام اإىل موريتانيا 
امل�شت�شار  الوزير  ك�شف 
الر�شمي  الناطق  لالت�شال، 
با�شم رئا�شة اجلمهورية، بلعيد 
الثالثاء  اأم�س  اأو�شعيد،  حمند 

باجلزائر العا�شمة، 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  اأن 
املجيد تبون قام »منذ �شاعات 
وزاري  وفد  باإر�شال  قليلة« 
املوريتانية  العا�شمة  اإىل  هام 
املعلومات  لتبادل  نواك�شوط 

مكافحة  البلدين يف جمال  بني 
جائحة كوفيد-19.

خالل  اأو�شعيد  اأ�شار  و 
رئي�س  اأن  اإىل  �شحفية  ندوة 
�شاعات  منذ  »اأوفد  اجلمهورية 
برئا�شة  وزاريا  وفدا  قليلة 
اإىل  اخلارجية  ال�شوؤون  وزير 
املعلومات  لتبادل  نواك�شوط 
يف  املوريتانيني  االأ�شقاء  مع 
و  اجلائحة  مكافحة  جمال 

الت�شدي لها« و هو ما يعد »اأول 
بعثة وزارية بهذا امل�شتوى منذ 
�شهر  الطريان  حركة  توقف 

مار�س املا�شي«.
لـ«توؤكد  الزيارة  هذه  تاأتي  و 
على  البلدين  رئي�شي  حر�س 
ل�شالح  بينهما  التوا�شل 
ي�شيف  املنطقة«،  �شعوب 
رئا�شة  با�شم  الر�شمي  الناطق 

اجلمهورية. 

حركة الإ�شالح الوطني

تباين الروؤى حول الد�ستور عالمة �سحية

مناطق الظل من اأولويات الرئي�س
لالت�شال  امل�شت�شار  الوزير  اأكد 
لرئا�شة  الر�شمي  الناطق 
اأو�شعيد  حمند  اجلمهورية، 
بالعا�شمة،  الثالثاء  اأم�س  بلعيد، 
يحظى  الظل  مناطق  ملف  اأن 
دقيقة،  يومية  و  ميدانية  مبتابعة 
على اأعلى م�شتوى يف الدولة، لكل 
اأن  و  امليدان  يف  اإجنازه  يتم  ما 

م�شري امل�شوؤولني املحليني اأ�شبح 
مرهونا مب�شري هذه املناطق.

و قال ال�شيد اأو�شعيد، خالل ندوته 
»مناطق  اأن  الدورية،  ال�شحفية 
رئي�س  اأولويات  من  هي  الظل 
الكثري من  ان هناك  و  اجلمهورية 
�شفافة  بطريقة  املبذولة  اجلهود 

للتكفل بهذه املناطق«.

اجلمهورية،  رئي�س  باأن  ذكر  كما 
من  اأول  كان  تبون،  املجيد  عبد 
املناطق  هذه  على  الغطاء  ك�شف 
اأمام  وثائقي  فيلم  لفيلم  بعر�شه 
بطلب  اجنازه  مت  اجلهورية،  والة 
منه، و الذي تناول الأول مرة جميع 
يواجهها  التي  املعاناة  جوانب 

املواطنون بهذه املناطق.

االهتمام بالذاكرة »لي�س مدفوعا بنزعة ظرفية«
لالت�شال،  امل�شت�شار  الوزير  اأكد 
لرئا�شة  الر�شمي  الناطق 
اأو�شعيد  حمند  اجلمهورية، 
باجلزائر  الثالثاء  اأم�س  بلعيد، 
بالذاكرة  االهتمام   اأن  العا�شمة، 
باأي نزعة  الوطنية »لي�س مدفوعا 
ظرفية« واإمنا هو »واجب وطني ال 

ذكر  اأن  وبعد  امل�شاومة«.    يقبل 
القانون  م�رضوع  على  بامل�شادقة 
املتعلق باعتماد الثامن ماي 1945 
بلعيد  اأو�شح  للذاكرة،  وطنيا  يوما 
مبقر  ن�شطها  �شحفية  ندوة  يف 
»االهتمام  اأن  اجلمهورية  رئا�شة 
اليوم  وليد  لي�س  الوطنية  بالذاكرة 

باأي  مدفوعا  لي�س  حاليا  وهو 
وطني  واجب  واإمنا  ظرفية  نزعة 
�شوؤال  وعن  امل�شاومة«.  يقبل  ال 
الفرن�شي  ال�شفري  مبغادرة  يتعلق 
الر�شمي  الناطق  اأو�شح  باجلزائر، 
اأن »هذا �شاأن يتعلق بق�شية �شيادية 

تهم الدولة الفرن�شية«. 

قال اأن ت�شرفه بغري امل�شتغرب

القن�سل املغربي بوهران �سابط يف خمابرات بالده



الأربعاء 10  جوان  2020  املوافـق  ل 18 �شوال  1441ه 24 �ساعة4
رئي�س منتدى »الأف�شيو«، حممد �شامي عقلي يوؤكد:

االقت�سادي" العمل  وا�ستئناف  بالتاأقلم  مطالبة  "امل�ؤ�س�سات 
.      ل ميكن اأن نبني اقت�شادا و نحن نفكر بطريقة قدمية

قال رئي�س منتدى روؤ�شاء املوؤ�ش�شات »الأف�شيو«، حممد �شامي عقلي، اأم�س، اأن املنتدى قلب �شفحة حداد، وهو اليوم يعي�س عهدا جديدا، برجال مال و 
اأعمال �شرفاء خمل�شني و�شركات نظيفة، معتربا اأن من يقول اأن زمن »الأف�شيو« انتهى، اإما ل يريد اأن ي�شمع احلقيقة، اأو ل يريد اأن يراها، خا�شة واأنها 

اليوم تنتهج �شيا�شة الفعل ل القول، وا�شعة �شوب اأعينها م�شلحة الدولة فوق كل اعتبار، للنهو�س بالقت�شاد الوطني.

مرمي خمي�شة

�ضيفا  نزوله  لدى  عقلي،  �أكد 
وقوفه  �لنهار،  قناة  بالطو  على 
�جلز�ئري  �ل�ضعب  جانب  �إىل 
ملو�جهة  �لعمومية،  و�ل�ضلطات 
دون  كورونا،  فريو�س  تف�ضي 
�لت�ضكيك يف �أن �لعمل �القت�ضادي 
بعيد�  �الأف�ضيو،  �أولويات  �أوىل  من 
عن �ل�ضيا�ضة، منوها باملنا�ضبة، �أن 
�ملنتدى �أمام معركة ��ضتعادة ثقة، 
و�لتي تعد �لبنية �لتحتية لالقت�ضاد 
من  �خلوف  �أن  خ�ضو�ضا  ككل، 
�لتورط ح�ضبه، جعل كل موؤ�ض�ضات 

�لدولة تتوقف.
كما دعا ذ�ت �ملتحدث، �ملوؤ�ض�ضات 
كورونا،  مع  و�لتكيف  �لتعاي�س  �إىل 
�القت�ضادي،  �لعمل  �إىل  و�لرجوع 
و�خلروج من هذ� �حلجر �ل�ضحي، 
مع �الأخذ بعني �العتبار �الإجر�ء�ت 
�لوقائية، لتفادي �نت�ضار كوفيد-19 
يف �أو�ضاط �لعمل، م�ضيفا �أن كورونا 
فر�ضة ال يجب تفويتها، لنا جميعا 

للتغيري و�خلروج من �لتبعية.
جديد،  �قت�ضاد  بناء  يخ�س  وفيما 
�أف�ضح نف�س �مل�ضدر، �أننا ال ميكن 
�قت�ضاد م�ضتقبلي جديد،  نبني  �أن 
بالطريقة  نفكر  الزلنا  ونحن 
�لقدمية، وبالتايل وجب علينا �لعمل 
للق�ضاء  �الخت�ضا�س،  �أهل  رفقة 
على بو�طن �ل�ضعف و�له�ضا�ضة يف 
نقاط  على  �لرتكيز  مع  �قت�ضادنا، 

تغيري  ل�ضمان  �القت�ضادية،  قوتنا 
متطلبات  يو�كب  �رسيع،  جذري 
باملنا�ضبة  موؤكد�  �لعاملية،  �ل�ضوق 
�ملعتمد  �القت�ضادي  �لنموذج  �أن 
و�ل�ضفقات  �ملحروقات  على 
ال  فا�ضل  �قت�ضاد  هو  �لعمومية، 

ميكن �أن نبني عليه م�ضتقبلنا.
الوقت يداهمنا على اجلزائر 

الإ�شراع يف بناء منظومة 
اقت�شادية جديدة

�أن  �ل�ضاب،  �الأعمال  رجل  و�ضدد 
�جلز�ئر  وعلى  يد�همنا،  �لوقت 
منظومة  بناء  يف  �الإ�رس�ع 
�أ�ض�س  على  جديدة،  �قت�ضادية 
على  يكون-  لن  وهذ�  �ضحيحة، 
�إر�دة  خالل  من  �إال  تعبريه-  حد 
�ضيا�ضية حقيقية للتغيري، وقر�ر�ت 
�ضجاعة وجذرية، مرفوقة بقو�نني 
م�ضجعة،  وت�ضهيالت  و��ضحة، 
مو�ضحا �أن م�ضكل نق�س �ل�ضيولة، 
لدينا  لي�س  �أنه  على  د�مغ  دليل 
�أخرى،  �أزمة  مو�جهة  على  �لقدرة 
بعد كورونا، مربز� يف ذ�ت �ل�ضياق، 
مرهون  ناجح  �قت�ضاد  بناء  �أن 
يف  �حلكومة،  عمل  خطة  بنجاح 

�ضقها �القت�ضادي.
وحتيينها،  �لقو�نني  تغيري  وحول 
 52 برنامج«  خالل  عقلي،  ك�ضف 
كل  لي�ضت  �أن  �قت�ضاد«،  دقيقة 
بل  تغيريها،  �أن  يجب  �لقو�نني 
بع�ضها  وت�ضويب  تو�ضيح  يجب 

�ال�ضتثمار  قانون  فمثال  فقط، 
2006، كان متو�زن لكن 11 بند من 
بنوده الز�لت لغاية �ليوم، مل ت�ضدر 
ون�ضو�ضها  �لتنفيذية،  مر��ضيمها 
يعقل،  ال  �أمر  وهذ�  �لتنظيمية، 
ح�ضبه،  جديدة  قو�نني  �ضن  ومنه 
يلزم �أن تتبعها وتر�فقها ن�ضو�ضها 
على  تطبيقها  ل�ضمان  �لتنظيمية، 
حرب�  تبقى  ال  كي  �لو�قع،  �أر�س 

على ورق.
ال�شيادة خط اأحمر والتمويل 

البنكي بديل متاح

من جهة �أخرى، ثمن رئي�س منتدى« 
�جلمهورية،  رئي�س  قر�ر  �الأف�ضيو« 
�للجوء  بعدم  تبون،  �ملجيد  عبد 
و�لتمويل  �ال�ضتد�نة �خلارجية  �إىل 
�لغري تقليدي، معترب� �إياه قر�ر جد 
�خلارجية  �ال�ضتد�نة  الأن  �ضائب، 
ي�ضع  لكنه  �رسيع،  حل  نظره،  يف 
وم�ضاألة  خطر،  يف  �لبالد  �ضيادة 
�أن  حني  يف  �أحمر،  خط  �ل�ضيادة 
ي�ضاوي  �لتقليدي،  غري  �لتمويل 

�لت�ضخم.
عقلي  �أ�ضاف  �ل�ضدد،  نف�س  ويف 
ميكننا  �أخرى،  حلول  هناك  �أن 
�للجوء �إليها، كالتمويل بنكي، لدعم 
�أن  م�ضري�  �ال�ضتثمارية،  م�ضاريعنا 
م�ضتقبل  هي  �لنا�ضئة  �ملوؤ�ض�ضات 
�جلز�ئر، و�ل�ضباب �جلز�ئري، لكن 
�ل�ضلطات  د�عيا  لوحدها،  لي�س 
�لعليا باملنا�ضبة، �إىل توفري �ملناخ 

خالل  من  لال�ضتثمار،  �ملنا�ضب 
بد�ية  �لت�ضهيالت،  خمتلف  تقدمي 
�لقيود  ورفع  �ال�ضتثمار،  بتحرير 
�لقطاع  ورقمنة  �لبريوقر�طية، 
مع  �لبنكية،  �ملنظومة  و�إ�ضالح 
تقدمي �متياز�ت م�ضتقطبة لروؤو�س 
و�الأجنبية،  �جلز�ئرية  �الأمو�ل 
منظمته  باأن  باملنا�ضبة  مذكر� 
منوذج  لبعث  �قرت�حا   30 قدمت 

�قت�ضادي جديد.
ال�شوق ال�شوداء هي الداء 

والدواء يف نف�س الوقت

�ل�ضود�ء،  �ل�ضوق  عن  وباحلديث 
�أنها  �لنهار،  قناة  �ضيف  قال 
حقيقي  وخطر  مرة،  حقيقة 
�جلز�ئر  وبالتايل  �قت�ضادنا،  يهدد 

�لر�هن،  �لوقت  يف  مطالبة 
�ملنظومة  �إ�ضالح  يف  باالإ�رس�ع 
�لنقدية  �لكتلة  �لبنكية ال�ضتقطاب 
من �ل�ضوق �ملو�زية �لتي قدرها ما 
بني 60 �إىل80 مليار دوالر، م�ضيفا 
�قت�ضادية  ديناميكية  بعث  �أن 
�لبنوك  �ضبابيك  من  �ملزيد  وفتح 
ي�ضمن  �أن  �ضاأنه،  من  �الإ�ضالمية 
��ضتعادة هذه �لكتلة �لتي �ضت�ضمح 
�القت�ضاد،  بتمويل  بدورها 
�ضببها  �لتي  �أزمته  من  و�إخر�جه 
�نهيار �أ�ضعار �لنفط، ووباء كوفيد 

19 �لعاملي.
منتدى  رئي�س  حيا  �الأخري،  يف 
�أفر�د  �ملوؤ�ض�ضات،  روؤ�ضاء 
على  طبي  و�ل�ضبه  �لطبي  �ل�ضلك 
والز�ل  بذلها  �لتي  �ملجهود�ت 

وباء  �نت�ضار  بد�ية  منذ  يبذلها، 
بـ  �إياهم  كورونا �إىل يومنا، و��ضفا 

»�جلنود �لبي�س«.

اتفاقية بني وزارة ال�شياحة 
و«الأف�شيو« 

و�ل�ضناعة  �ل�ضياحة  وزير  �أ�رسف 
ح�ضن  �لعائلي،  و�لعمل  �لتقليدية 
مر��ضم  على  �أم�س،  مرموري، 
بني  تعاون  �تفاقية  �إم�ضاء 
روؤ�ضاء  ومنتدى  �ل�ضياحة،  وز�رة 
من  لرفع   ،FCE ملوؤ�ض�ضِات�

قدر�ت �إنتاج �الأقنعة �لو�قية.
و�أفاد بيان للوز�رة، �أن هذه �التفاقية 
و�ضائل  جتنيد  �إىل  �أ�ضا�ضا  تهدف 
�ملنتمية،  �ملوؤ�ض�ضات  وقدر�ت 
ملنتدى روؤ�ضاء �ملوؤ�ض�ضات، ق�ضد 
توفري �ملادة �الأولية ل�ضالح غرف 
و�حلرف،  �لتقليدية  �ل�ضناعة 
�لكمامات،  �إنتاج  وترية  من  للرفع 
وهذ� للم�ضاهمة بقوة يف �ملجهود 
�لوطني للوقاية، و�حلد من تف�ضي 

هذ� وباء كورونا.
�أن  �لبيان،  ذ�ت  �أو�ضح  حيث 
يف  جاءت  �ملم�ضاة،  �التفاقية 
�إطار توحيد وتظافر �جلهود للحد 
من تف�ضي و�نت�ضار فريو�س كورونا 
ملخطط  وجت�ضيد�  �مل�ضتجد، 
قطاع �ل�ضياحة و�ل�ضناعة �لتقليدية 
�الأقنعة  �لعائلي، يف توفري  و�لعمل 

�لو�قية.

الدكتور حممد النذير عبد اهلل ثاين يوؤكد  ليومية" الو�شط"

امليديا االجتماعية اجلمع�ية ميكنها مقاومة ك�رونا
.     احلاجة اإىل تفكري ا�شرتاتيجي ي�شتوعب املرحلة

عبد  �لنذير  حممد  �لدكتور  ك�ضف 
�هلل ثاين  يف ت�رسيح خ�س به يومية« 
�لو�ضط »عن م�ضاركته يف �مللتقى 
�لوطني �الفرت��ضي �ملنظم من قبل 
�الأكادميية �لوطنية للمجتمع �ملدين 
�جلمعيات  :�إ�ضهامات  ب  �ملو�ضوم 
و�ملجتمع �ملدين يف �لت�ضدي لوباء 
�مليديا   : حول  مبد�خلة  كورونا 
مقاومة  يف  �جلمعوية  �الجتماعية 
�جلمعيات  �ضفحات  �لوباء:- 
�الأ�ضتاذ   طرح   �أين   ، �أمنوذجا  
�ملحا�رس »�أ« بجامعة عبد �حلميد  
�قرت�حني   مب�ضتغامن  بادي�س  بن 
لعالج  فريو�س كوفيد 19 فالعالج 
�لكولوروكيل  �أي  كيميائي  �الأول 
�لعالج  �الأخرى،�أما   و�ملكونات 
بالرتكيز  ��ضرت�تيجي   فهو  �لثاين 
�لتوعوية  �حلمالت  على 
طريق  عن  للجائحة  و�لتح�ضي�ضية 
خالل  من  �الجتماعية  �مليديا 
و�ملنظمات  �جلمعيات  �ضفحات 
ذ�ت  �قرتح  ،حيث  �لوطنية 
�لتو�ضيات  �ملتحدث جمموعة من 
و�حللول �لتي متكن من جناح  هذه 

�لعملية.

ن�شر حمالت التوعية 
ملواجهة  كوفيد 19

�الأ�ضتاذ  �أو�ضح  �ل�ضياق  ذ�ت  ويف 
ق�ضم  وموؤ�ض�س  �مل�ضارك  �لز�ئر 
�ململكة  حائل  بجامعة  �الإعالم 
�مليديا  ،�أن  �ل�ضعودية  �لعربية 
طريق  عن  ت�ضاهم  �الجتماعية  
�الجتماعية  بال�ضبكات  ي�ضمى  ما 
�لعاملية  �ل�ضياقات  يف  وتناميها 
ومردودها �ملحلي يف زيادة تفعيل 
موؤكد�  �ملدين،   �ملجتمع  دور 
�ملنظمات  من  �لعديد  هناك  �أن 
لها  بنت  قد  �ملدين  �ملجتمع 
�الفرت��ضي  �ملجتمع  يف  قو�عد 
�الجتماعية،  �ل�ضبكات  عرب 
�لنقابات  بع�س  ت�ضتغلها  كما 
�لتو��ضل  زيادة  يف  و�جلمعيات 
�مل�ضتفيدين  ودعوة  �أفر�دها،  بني 
وعليه  وم�ضاريعها،  بر�جمها  �إىل 
قد  �الجتماعية  �ل�ضبكات  فهذه 
ممار�ضة  �أمام  �ملجال  فتحت 
�الأنرتنت،  عرب  �ملو�طنة  ق�ضايا 
عليها  �أطلق  �لتي  �لظاهرة  وهي 
�أن  بيد   ،« » �ملو�طنة �الفرت��ضية 

دور �مليديا �الجتماعية متمثلة يف 
�ملدين  �ملجتمع  فو�عل  �ضفحات 
مثل �ضفحات �لفاي�ضبوك و�لتويرت 
ون�رسها  للجمعيات  و�ليوتيوب 
مقاومة  يف  �لتوعية  حلمالت 

�لوباء.

اإعداد حمالت اإعالمية و 
حت�شي�شية اأثناء الأزمات

»�أ«  �ملحا�رس  �الأ�ضتاذ  قدم  كما 
بادي�س  بن  �حلميد   عبد  بجامعة 
�مللتقى  هذ�  يف  مب�ضتغامن 
كخلق  �لتو�ضيات   من  جمموعة 
خلية �أزمة من قبل فو�عل �ملجتمع 
�ملدين ي�ضارك فيها كل من يرغب 
يف �النخر�ط فيها ويرخ�س لها من 
قبل وز�رة �لد�خلية الإعد�د حملة 
�أثناء  وتوعوية  �إعالمية حت�ضي�ضية 
يف  خرب�ء  �إ�رس�ف  حتت  �الأزمات 
�الإعالم و�الت�ضال ويف تخ�ض�ضات 
�الأزمة وال تقت�رس فقط على �أزمة 
قدر  �إذ�  و�إمنا  �حلالية،  �ل�ضحية 
ي�ضهدها  �أخرى  �أزمات  يف  �هلل 
خلية  �أن  م�ضري�  �لوطن،  �أو  �لعامل 

�لر�ضالة  باإمكانها معاجلة  �الأزمة  
�لتباعد  يف  �ملتمثلة  �الإقناعية 
�الجتماعي وم�ضببات �لوباء  ولهذ� 
�حلد  يف  كبرية  م�ضاهمة  فهناك  
،الأن  متاأخر  غري  وهذ�  �لوباء  من 
�لف�ضاء  هو  �الفرت��ضي  �لف�ضاء 
خالله  من  ميكننا  �لذي  �لوحيد 
�إىل �جلمهور �مل�ضتهدف  �لو�ضول 
�ملمر  هي  �الجتماعية  و�مليديا 

و�ملنفذ للو�ضول �إليه.

عقد دورات تدريبية 
لفواعل املجتمع املدين

تاأويل   « كتاب  �ضاحب  ودعا  
عقد  �إىل   « �الإعالمي   �خلطاب 
�ملجتمع  لفو�عل  تدريبية  دور�ت 
و  وطنية  ومنظمات  �ملدين 
يف  جمعيات،  و  كونفدر�ليات 
حت�ضي�ضية  حمالت  �إعد�د  كيفية 
و�إعالمية يف �مليديا �الجتماعية ، 
الأن  �أغلب �ملو�طنني هم مرتبطون 
بالفاي�ضبوك  بجوالتهم  وم�ضبكون 
حتديث  من   فالبد  ولهذ�   ،
�ملدين   �ملجتمع  فو�عل  �ضفحات 

وت�ضعبها بالتطبيقات �ملتوفرة يف 
�مل�ضاركة  زيادة  لغر�س  �الأنرتنت 
وو�ضول ر�ضالة �حلملة الأكرب عدد 
�مل�ضتهدفة  �جلماهري  من  ممكن 
يتابع  �ملو�طن  �مل�ضتخدم  الأن 
وهذه  �أكرث،  �لفاي�ضبوك  �ضفحات 
عرب  �لر�ضائل   لتمرير  فر�ضة 
،الأن  �الأخرى  �لتطبيقات  جميع 
ت�ضبكها  �جلمعية   �ضفحة  لو 
�أح�ضن  يكون  �الأخرى  بالتطبيقات 
�ملتعلقة  �ملن�ضور�ت  مل�ضاركة 
يحتاج   وهذ�  �لتح�ضي�ضية  باحلملة 
�مليد�ن  هذ�  يف  متكون  مل�رسف 
�إ�ضكال   ثاين  �هلل  كما  عالج عبد   ،
توعوية  �إعالمية  حمالت  غياب 
بع�س  �ضفحات  على  مدرو�ضة 
�جلمعيات  �لتي لها �أكرث �نخر�ط 
�لوطني  �مل�ضتوى  على  و�إعجاب 
هذ�  يف  �إ�ضرت�تيجية  لها  جتد  ال 
�ملو�ضوع ، م�ضلطا يف ذلك �ل�ضوء 
�لوطنية  �ملنظمة   « �ضفحة  على 
جمعية  و«  �مل�ضتهلك«،  حلماية 
�لربكة«  جمعية  و«  �خلري«،  نا�س 
�لتي لها م�ضمون �إعالمي متو��ضع 
�أن  ،حيث  فقط  عينة  وهذه  جد� 

من  �ملئات  بل  �لع�رس�ت  هناك 
�جلز�ئر   يف  �ملعتمدة  �جلمعيات 
ح�ضنة  ونية  مبادر�ت  لديها  �لتي 
�الأد�ء  حت�ضني  �إىل  حتتاج  ولكن 
بع�س  متكن  لعدم   ر�جع  وهذ� 
�ل�ضفحات  هذه   على  �مل�رسفني 
�حلمالت  �إعد�د  مهار�ت  من 
نتيجة  �لتح�ضي�ضية  �الإعالمية 
ي�ضتدعي  ما  ،وهذ�  �خلربة  نق�س 
يف  باملتخ�ض�ضني   �الإ�ضتعانة 
�ال�ضتفادة  �أجل  من  �مليد�ن  هذ� 
وحت�ضني  �لتدريبية  �لدور�ت  من 
�الأد�ء �لتح�ضي�ضي لهذه �ل�ضفحات 
، وعليه فالبد  من �مل�رسفني على  
�العتماد  �الت�ضال  �ضفحات  �إد�رة 
على  �لتطبيقات �جلديدة لالإعالم 
و�لتويرت  كالفاي�ضبوك  �جلديد 
ت�ضميم  مهار�ت  و  و�ليوتيوب 
يف  و�لتوعية  �الإعالمية  �حلمالت 

�مليديا �الجتماعية. 
حكيم مالك 
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حقوقيون  ن�شطاء  حذر 
 ، ورقلة  بواليات  وجمعويني 
 ، ب�شار   ، اأدرار   ، مترنا�شت 
ت�رصيح  يف  وب�شكرة  تيندوف 
لهم مع يومية "الو�شط"من مغبة 
التي قد تنجر  العواقب الوخيمة 
لـ360  وفاة  �شهادة  ا�شتخراج  عن 
 ، والدته  قبل  تنموي  م�رصوع 
الكبري  العجز  خلفية  على  وذلك 
امل�شاحات  عديد  ا�شرتجاع  يف 
التي مت اال�شتيالء عليها  الكبرية 
ت�شييد  ثم  ومن  ملتوية  بطرق 
وبنايات  وحظائر  م�شتودعات 

ع�شوائية خمالفة للقانون . 
تعالت  فقد  ثانية  جهة  من 
الواليات  بهاته  االأ�شوات  
من  تدخل  ب�رصورة  املطالبة 
و  املركزية  ال�شلطات  طرف 
بالبالد  العليا  الق�شائية  اجلهات 
حتقيق  جلنة  اإيفاد  اأجل  من 

حقيقة  على  للوقوف  م�شرتكة 
ظل  التي  واخلروق  التجاوزات 
تورط  ب�شبب  عنها  م�شكوت 
يف  ومنتخبني  نافذين  م�شوؤولني 
عمومية  عقارات  على  التنازل 
نف�س  يف  وموجهة  للدولة  ملك 
اإطار  يف  لال�شتغالل  الوقت 
اأ�شحاب  لفائدة  العامة  املنفعة 
هذه  اأن  حيث  والنفوذ،  املال 

كبري  ب�شكل  �شاهمت  الو�شعية 
و  التنفيذية  بالهيئة  الدفع  يف 
ال�شلطات املحلية للتو�شع خارج 

الن�شيج العمراين .
حمل  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
املحلي  لل�شاأن  املتابعون 
 ، املذكورة  اجلنوبية  بالواليات 
والة  معنا  حديثهم  معر�س  يف 
املنتدبني  والوالة  اجلمهورية 

م�شوؤولية تبعات العواقب الوخيمة 
غري  التاأخر  عن  تنجر  قد  التي 
املربر يف ت�شكيل جمال�س تنفيذية 
عملية  على  لالإ�رصاف  م�شغرة 
م�شالح  تنفيذ  ومراقبة  متابعة 
قرار   11256 الأزيد  البلديات 
امل�شتودعات   ، البنايات  لهدم 
واحلظائر الع�شوائية التي �شيدت 
بدون  عمومية  عقارات  فوق 

رخ�شة بناء .
وعرائ�س  �شكاوى  اأن  ومعلوم 
طرف  من  موقعة  احتجاجية 
اتهمت  قد  املحلية  اجلمعيات 
اأي�شا املجال�س ال�شعبية الوالئية 
بلعب دور املتفرج عو�س التحرك 
يف اإدارج ملف نهب العقار �شمن 
وهو  العادية  الدورات  اأ�شغال 
هكذا  مثل  اأفقد  الذي  االأمر 
م�شداقيتها  انتخابية  هياكل 
�شف  يف  الوقوف  ف�شلت  بعدما 

االإدارة بدل طرف املواطن .

ال�شائقني  من  عدد  ا�شتكي 
بني  الرابط  الطريق  املرتددين 
اأدرار،  بوالية  �شايل  منطقة 
ل�شبكة  الكارثية  الو�شعية  من 
وكذا  اهرتائها  نتيجة  الطرقات  
متلوؤها  التي  املطبات  و  احلفر 
امل�شكل  حدة  من  زاد  ما  و   ،
ذات  جنبات  امتالء  املطروح 
 ، الرملية  بالكثبان  الطرقات 
االأمر الذي ت�شبب يف ح�شد عدد 

من االأرواح .
من  ال�شائقني  من  عدد  طالب 
راأ�شها  وعلى  املعنية  اجلهات 
مديرية االأ�شغال العمومية باأدرار  
، التدخل العاجل واإنقا�شهم من 
يرتب�س  الذي  الطرقات  اإرهاب 
بهم جراء اهرتاء �شبكة الطرقات 
البلدية، حيث تعد ذات الطرقات 
 ، احليوية    امل�شالك  بني  من 
الكارثية  الو�شعية  ت�شببت  وقد 
عدد  وفاة  يف  الطرقات  لذات 

الذين  واملواطنني  ال�شائقني  من 
ميوتون يف الطريق .

من  جمموعة  ت�رصيح  وح�شب 
فاإن   " "الو�شط  لـ  ال�شائقني 
الو�شعية املزرية للطرقات ذاتها 
نتيجة  باجلملة  خ�شائر  كبدتهم 
مرة  كل  يف  مركباتهم  ت�شليح 
 ، واملطبات  احلفر  كرثة  ب�شبب 
التي  املرور  حوادث  عن  ف�شال 
موجة  مع  خا�شة  لها  يتعر�شون 
تع�شف  التي  الهوجاء  الرياح 
اإىل حجب  توؤدي  التي  باملنطقة 

الروؤية . 
ال�شلطات  هوؤالء  نا�شد  وعليه 
على  والعمل  بالتدخل  املحلية 
اإعادة تهيئة الطريق نف�شه الذي 
 ، املوت  بطريق  عليه  اأطلق 
لتفادي وقوع املزيد من حوادث 
ح�شدت  التي  املميتة  املرور 

عديد االأرواح .
جناة،ح 

اأحياء  من  العديد  �شكان   نا�شد 
بلدية الغي�شة باالأغواط اجلهات 
الإنت�شالهم  بالتحرك  امل�شوؤولة 
االجتماعية  االأو�شاع  من 
وما  يعي�شونها  التي  املزرية 
املمار�س  بالتهمي�س  و�شفوه 
عليهم من قبل ال�شلطات الو�شية 
التي ظلت تتجاهل مطالبهم يف 
رغم   ، فيها  ي�شتكون  مرة  كل 
باءت  التي  املحاوالت  كرثة 
املنتخبني  لتح�شي�س  بالف�شل 
جملة  اإىل  املحليني  بااللتفات 
يف  لهم  ت�شببت  التي  النقائ�س 
من  ال�شيما  حقيقية  متاعب 
للطرقات  االعتبار  اإعادة  ناحية 
و ال�شوارع املتاآكلة عن اآخرها .

االأحياء  ممثلي  بع�س  واأكد 
يومية  مع  حديثهم  يف 
ذرعا  �شاقوا  انهم  "الو�شط" 
تطلق  كانت  الوعود  التي  من 
،للتعبري  منا�شبة  كل  يف  عليهم 
اليه  األت  ،ما  عن غ�شبهم جراء 
املت�شدعة  الطرقات  و�شعية، 
اىل  الغالب  يف  تتحول  التي 
خالل  مائية  وم�شتنقعات  برك 
تت�شبب  االمطار،مما  ت�شاقط 
حركة  عرقلة  يف  الغالب  يف 
املوا�شالت ،وت�شعب من مهمة 
عن  ،ناهيك  الراجلني   تنقل 

تطاير الغبار بباقي املوا�شم و ما 
لذلك من اإنعكا�شات �شلبية على 
الذين  املزمنة  االأمرا�س  ذوي 
،،كما  التنف�س  يف  �شيق  يعانون 
عربوا عن تذمرهم ال�شديد من 
اإ�شتفحال ظاهرة الكالب ال�شالة 
اأ�شبحت تفر�س �شيطرتها  التي 
اأحياءهم  ،واالأمر  ،على جوانب 
الغي�شة  �شكان  ي�شيف  ذلك  من 
منهم  ال�شيما  �شديدة  مبرارة 
هجمات  ،اأن  املوا�شي  مربي 
خ�شائر  يف  لهم  ت�شببت  الكالب 
مهاجمتها  تطاق،اإثر  ال  مادية 
عدد  على  والق�شاء  للخرفان 
كل  النهار،ورغم  و�شح  يف  منها 
اأنها  اإال  لردعها  املحاوالت 
طالب  ،وعليه  بالف�شل  باءت 
هوؤالء بتمكينهم من اخلراطي�س 
�شيدهم  بنادق  ا�شتالم  بعد 
الت�شدي  من  لهم  يت�شنى  ،كي 
قد  التي  امل�شعورة  للهجمات 
تكلفهم حياتهم وحياة عائالتهم 
�شدى  نداءهم  يلقى  ان  ،اأملني 
بالوالية  امل�شوؤولة  اجلهات  لدى 
و  الأحياءهم  االإعتبار  اإعادة  ،يف 
تنظيم حمالت  ال�شعي من اجل 
وقائية ،الإنهاء معاناتهم الطويلة 
مع هاج�س احليوانات ال�شالة .  
جناة ،ح

عجز ال�شلطات العمومية بوليات جنوب البالد الكبري يف ا�شرتجاع عدد هام من اجليوب العقارية 
املوجهة لال�شتغالل يف اإطار املنفعة العامة وهو ما بات يهدد 360 م�شروع تنموي بالإلغاء اأو 

التحويل نحو الوليات الأكرث جاهزية لحت�شانها.

يف انتظار معاجلة فعلية مللف نهب العقار

اأحمد باحلاج 

بلدية �شايل باأدرار

 بلدية الغي�شة بالغواط

و�شعية كارثية ل�شبكة 
الطرقات

 انعدام  التهيئة و هاج�س 
الكالب ال�شالة 

اأخبار اجلنوب

حتذيرات من ا�شتخراج �شهادة 
وفاة لـ360م�شروعا باجلنوب 

بورقلة ، اأدرار و الغواط 

مت توقيفهم يف 03 عمليات منف�شلة 

ع�شرات البطالني يتوعدون باخلروج لل�شارع 
.     تالعبات يف قطاع ال�شغل

ترحيل 25 رعية اإفريقي باالغواط وب�شكرة والوادي

ال�شباب  من  الع�رصات  هدد 
اجلنوب  بواليات  البطال 
من  لل�شارع  باخلروج   ، النفطية 
ال�رصعي  بحقهم  املطالبة  اأجل 
خا�شة  و  قار،  �شغل  من�شب  يف 
البرتولية  ال�رصكات  اإحدى  يف 

الكائنة على تراب مناطقهم  .
توعد الع�رصات من طالبي العمل 
اجلامعات،  خريجي  فيهم  مبا 
،املدار�س  الكربى  املعاهد 
التكوين  مراكز  ومرتب�شي  العليا 
املهني وحتى عدميي امل�شتوى 
بواليات ورقلة ، االغواط واأدرار 

الت�شعيد من  و  لل�شارع  باخلروج 
طالبوا يف  كما   ، لهجة خطابهم 
تعليمة  تطبيق  حديثهم  �شوء 
احلكومة  04/19 و التي تق�شي 
اإىل اأحقية ال�شغل الأبناء املنطقة 
من  التقليل  اأجل  من  ذلك  و   ،
كموؤ�رص   ، بها  البطالة  حدة 
احلكومة  اإليه  �شبقت  اإيجابي 
حدة  من  التقلي�س  اأجل  من 
يف  ال�شارع  ي�شهده  الذي  التوتر 
 ، ال�شغل  حول  عموما  اجلنوب 
التي  اخلطرية  التطورات  خ�شية 

قد ي�شل اإليها الو�شع .

الوزارية  التعليمة  ركزت  فيما   
حول ال�شغل على تكوين البطالني 
من  اإ�شتفادتهم  و  موؤهلني  الغري 
املراد  املن�شب  يف  التكوين 
اأن  غري   ، ال�رصكات  يف  �شغله 
البطالني  �رصيحة  ح�شب  ذلك 
مل يكن اإال حربا على ورق ، بعد 
ت�شري  ال�رصكات  تلك  اأن  تبني  اأن 
بعيدة  اخلا�شة  �رصوطها  وفق 
هو  و   ، اجلمهورية  قوانني  عن 
من  الع�رصات  حفيظة  اأثار  ما 
حيث   ، املناطق   بطايل  تلك 
 " مع  لهم  ت�رصيحات   قالوا  يف 

لل�شارع  اخلروج  باأن   " الو�شط 
املطالبة  اأجل  من   ، وارد  اأمر 
بتدخل فوري من القائمني على 
منا�شب  خللق  الت�شغيل  اجهزة 
عمل بال�رصكات الوطنية العاملة 
بتلك  والنفط  البرتول  يف حقول 
مت�شل  �شياق  يف  و   ، الواليات  
اتهم حمدثونا ال�شلطات الوالئية 
مبمار�شة املح�شوبية  واملحاباة 
بخ�شو�س توزيع منا�شب ال�شغل 
الواليات  بلديات  بني  على 

ال�شالف ذكرها .
جناة ،ح 

متكنت خالل �شهر جوان اجلاري 
يف  املتخ�ش�شة  االأمن  م�شالح 
املنظمة  اجلرمية  مكافحة 
بالقيادة  ال�رصعية،  غري  والهجرة 
من   ، الوطني  للدرك  العامة 
توقيف 25 رعية اإفريقي  يحملون 
مايل،  لدول  خمتلفة  جن�شيات 
و  ال�شينغال،  الكامريون،  النيجر، 
بعد ا�شتكمال االإجراءات القانونية 
اأنهم مقيمون بالرتاب  معهم، تبني 

الوطني بطريقة غري �رصعية  .
قالت م�شادر حملية  ، اأن م�شالح 
االغواط  بواليات  الوطني  الدرك 
قد  كانت   ، وب�شار  ،ب�شكرة 
عملية    12 تنفيذ  ،من  متكنت   
توقيف  من  مكنت  ناجحة،  اأمنية 
و06  ونيجرييا  كامريونيا  رعية   19
حتويلهم  ليتم  ت�شاديني،  رعايا 
وبعد  املخت�شة،  للم�شلحة 
القانونية  االإجراءات  ا�شتكمال 

اجلهات  اأمام  تقدميهم  مت  معهم، 
اإدانتهم  متت  حيث  الق�شائية، 
جميعا ب�شنة �شجنا موقوفة النفاذ، 
مع ا�شتكمال االإجراءات القانونية 
برتحيلهم لوالية مترنا�شت، متهيدا 
لبعتهم  نحو بلدانهم االأ�شلية، وفق 
ما اأوردت م�شادرنا، التي مل تخف 
يف  ال�شياق نف�شه، اأن حتركها جاء 
التي  ال�شكاوى  عديد  خلفية  على 
االأمنية،  للم�شالح  ال�شكان  رفعها 

العاجل  بالتحرك  اإياها  مطالبني 
نحو  االأفارقة  الرعايا  لرتحيل 
ا�شتفحال  بعد  االأ�شلية،  بلدانهم 
كثري  يف  االأفارقة  هوؤالء  تورط 
من الق�شايا االإجرامية على غرار 
االعتداء على املواطنني و تف�شي 
لرتويج  باالإ�شافة  العمدي،  القتل 
واملخدرات  املهلو�شة  االأقرا�س 

وامل�رصوبات الكحولية .
جناة ،ح 
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ال�شلبية  الآثار  ماهي 
التي خلفتها جائحة كورونا 
بعد �شهور على الأ�شخا�ص و 

املجتمع ؟

�أكرب  يو�جه  �ليوم  �لإن�سان 
�لإطالق  على  نف�سي  �ختبار 
 , كورونا  فريو�س  تف�سي  ب�سبب 
�أ�سهر   03 يقارب  ما  فهو عا�س 
�أبد�  لي�س  هذ�  و  �لعزلة  من 
�ل�سحي  �لهني, فاحلجر  بالأمر 
مليار  حو�يل  على  �ملفرو�س 
�دخل  �لعامل  حول  �سخ�س 
غري  ��ستثنائية  دو�مة  �لإن�سان 
تقييد  �ساأنها  من  لها  م�سبوق 
لالأ�سخا�س  �لفردية  �حلريات 
مب�ساكل  يت�سبب  �لو�سع  هذ�  و 

مع  عديدة  نف�سية 
�لأفر�د خ�سو�سا �لذين 
�لتعاطي  يف  يف�سلون 
�لظرف   لهذ�  �لإيجابي 

.
�لتي  �لغالبة  فالأعر��س 
يف  تكمن  عليهم   ظهرت 
بعد  ما  �لإجهاد  �أعر��س 
و  �لرتباك  و  �ل�سدمة 
�إىل  �أحيانا  وو�سلت  �لقلق, 
�لقهري  �لو�سو��س  حالت 
من  �ملخاوف  عن  �لناجتة 
بطبيعة  فالفرد   , �لعدوى 

من  نف�سه  على  يخاف  �حلال 
على  �أي�سا  يخاف  و  �ملر�س 
خ�سو�سا  يحب  من  و  �أقاربه 
يف  يجعله  ما  هذ�  �ل�سن  كبار 
كلما  �إحباط  و  خوف  حالة 
�أعر��س  بع�س  لديه   ظهرت 
كانت  �إن  و  حتى  �ملر�س, 
�أي  جمرد ت�سابه بني �لأعر��س 
تدخله  لكنها  خفيفة  �أنفلونز� 
تغمره  و  حادة  �كتئاب  حالة 
كثري  ي�سبح  و  �ل�سود�ء  بالأفكار 
�ل�رشود و �لتفكري يف نف�سه  ويف 

م�ستقبله و يف من حوله.
من  �لعديد  يطرح  ما  غالبا 
هل  مري�س  �أنا  هل  �لأ�سئلة 
�أفر�د  �ساأعدي  هل  �ساأموت 

عائلتي .....
نف�سية  عزلة  يف  �سيدخل  هنا 
بعد �أن كان يف عزلة �جتماعية 
�هتماماته  جميع  ت�سبح  �أين 
تكمن يف �آخر �مل�ستجد�ت حول 
�ملر�س ح�سيلة �ملوتى مثال و 

عدد �حلالت �ملتز�يدة كل يوم 
و يقارن د�ئما ما يعانيه هو من 
�لفريو�س  باأعر��س  �أعر��س 
مر�ت  يعقمها  و  يديه  يغ�سل  و 
يخرج  مل  �ن  و  حتى  عديدة 
هناك  يكن  مل  و  �ليوم  طو�ل 

تالم�س مع غريه
لالإن�سان  �لنف�سية  �حلالة  هنا 
لالإ�سابة  مهياأة  تكون 
 ( �ملر�س  توهم  بال�سطر�ب 
يعاين   )   hypochondrie
و�ساو�س  من  به  �مل�ساب 
ت�سغله  و  تفكريه  على  ت�ستحوذ 
مبر�س  �إ�سابته  بفكرة  د�ئما 
ت�سعره  حلياته  مهدد  �أو  خطري 
�أ�سهر  لعدة  ي�ستمر  و  بالغ  بقلق 
عدم  من  �لرغم  على  �أكرث  �أو 
يوؤكد  و��سح  طبي  دليل  وجود 

�إ�سابته باملر�س �ملزعوم .

�أي�سا  �ل�سلبية  �لنتائج  من  و 
�ختالل  جند  �ل�سحي  للحجر 
للفرد  �ليومي  �لروتني  تو�زن 
عاد�ته  جميع  يغري  يجعله  مما 
وقت  �أي  يف  ياأكل  كاأن  �ليومية 
به  يوؤدي  ما  هذ�  و  �سيء  �أي  و 
�سحية  م�ساكل  و  �ل�سمنة  �ىل 
�أي�سا  و  �لع�سو�ئي  �لأكل  نتيجة 
�لك�سل  و  باخلمول  �ل�سعور 
�ىل  منهم  جلاأ  من  وهناك 
�أجل  من  �ملخدر�ت  و  �لكحول 
�لهروب من �لو�قع  خا�سة بعد 
�لذي  بالوحدة  �لرهيب  �ل�سعور 
ب�سبب  �لأفر�د  معظم  يعانيه 
�لأقارب  و  �لأهل  عن  �لإبتعاد 
در��سة  ففي  �حلرية  فقد�ن  و 
 the lancet جملة  بها  قامت 
�لأمريكية �لطبية حول �حلالت 
�لتي مت فيها عزل �لو�لدين عن 
�لدر��سة  نتائج  فمن   , �أطفالهم 
 %28 عن  ليقل  ما  �أن  وجدت 
يعانون  �ملعزولني  �لآباء  من 

�لعقلية  �ل�سحة  ��سطر�ب  من 
تبني  كما  بال�سدمات  �ملرتبط 
موظفي  من   %10 حو�يل  �أي�سا 
يعانون  �ملعزولني  �مل�ست�سفى 
من م�ستوى مرتفع من �لإكتئاب 
تدوم  �لأعر��س  هذه  كل  و 
�حلجر  فرتة  ز�دت  كلما  �أطول 

�ل�سحي

تنامي  تف�شرين  كيف 
الأ�شري  العنف  ظاهرة 
خا�شة �شد الن�شاء يف فرتة 

احلجر ال�شحي ؟

 لقد حول �حلجر �ل�سحي حياة 
موؤكد  جحيم  �إىل  �لن�ساء  بع�س 
طو�ل  �لبقاء  �أن  و  خ�سو�سا 
�ليوم يف �ملنزل يزيد من فر�س 
و  �لزوج  مع  �ليومي  �لحتكاك 
�لأ�رشية  �خلالفات  يجعل 
تتز�يد حول �سوؤون �لتدبري 
جهة  من  هذ�  �ملنزيل 
قلة  �أخرى  جهة  من  و 
�ملردود و �لدخل �ليومي 
من  قلق  �لإن�سان  يجعل 
و  �ملجهول  م�ستقبله 
كيف  و  �رشبه  و  �أكله 
عائلته  و  �أولده  يعيل 
�أ�سحاب  خ�سو�سا 
�لتي  �حلرة  �لأعمال 
توقفت �أعمالهم متاما 
و  �لفريو�س  ب�سبب 
�ملحدود   �لدخل  �أ�سحاب 
بعد  عمل  دون  �ل�سخ�س  فبقاء 
�أن تعود على �حلركة و �لن�ساط 
ي�سعره بالنق�س و �لدونية و عدم 
�جلدوى و ينخف�س لديه م�ستوى 
تقدير �لذ�ت مما يجعله �إن�سانا 

عدو�نيا
�لنف�سية  �لبحوث  من  فالعديد 
و  �لذ�ت  تقدير  مو�سوع  حول 
و�سلت  قد  �لعدو�ين  �ل�سلوك 
طردية  عالقة  وجود  �إىل  غالبا 
بني تقدير �لذ�ت و بني �ل�سلوك 
�لعدو�ين فكلما �نخف�س م�ستوى 
تقدير �لذ�ت كلما �رتفع م�ستوى 
�لعك�س  و  �لعدو�ين  �ل�سلوك 
�سحيح ,فاملر�أة قد ل تتعر�س 
بل حتى  للعنف �جل�سدي  فقط 
مما  �لنف�سي  و  �للفظي  للعنف 
يف  �سعوبة  �أكرث  حياتها  يجعل 

تلك �لفرتة
�لفرد  جعل  كورونا  ففريو�س 
�أ�سخا�س  على  �أكرث  يتعرف 

مل  لكنه  �لدهر  معهم  عا�س 
يكن قريبا منهم ب�سبب م�ساغل 
�ل�سحي  فاحلجر   , �حلياة 
عليهم  للتعرف  �لفر�سة  كان 
يح�سن  مل  من  هناك  لكن  �كرث 
فاأ�سبح  �لفر�سة  هذه  ��ستغالل 
و  �لتفا�سيل  �أدق  عن  يبحث 
�ل�سجار  و  م�سكلة  لعمل  �أتفهها 
�ل�سلبية  �لطاقة  �أجل تفريغ  من 

�لناجتة عن �لكتئاب و �مللل.

ماهي انعكا�شات فريو�ص 
كورونا على الأطفال ؟

باملر�س  �لإ�سابة  ناحية  من 
�لتي  �لدر��سات  بع�س  �أكدت 
�لأمر��س  �أخ�سائيي  بها  قام 
�مُلعِديَة �أن ن�سبة �إ�سابة �لأطفال 
�لإ�سابات  لأرقام  وفقا  �سعيفة 
يف �ل�سني لكن ل يوجد �أي دليل 
على ح�سانتهم من �ملر�س , و 
��ستناد� لدر��سة �ملركز �لعربي 
�لربوتني  فاإن  �جلذرية  للخاليا 
�خلاليا  �سطح  على  �ملوجود 
�ل�سغار  بني  يختلف  �لرئوية 
�لإختالف  هذ�  �أن  و  �لكبار  و 
يف  �لرئي�سي  �ل�سبب  يكون  قد 

�لأطفال  �إ�سابة  عدم 
حيث  �ملر�س  بهذ� 
�لفريو�س  ي�ستخدم 
للدخول  �لربوتني  هذ� 
و  �لرئوية  �خللية  �إىل 

��ستخد�مها للتكاثر
�أي�سا  �لدر��سة  �أثبتت  و 
ي�سابون  ل  �لأطفال  �أن 
لكنهم  و  باملر�س 
و  �لفريو�س  يحملون 
تركيز�  �لعلماء  لقد وجد 
يف  �لفريو�س  من  عاليا 
�ل�رشجية  �مل�ساحات 
�لباب  يفتح  مما  عندهم 
باأن  �لتكهنات  �أمام 
من  ينتقل  قد  �لفريو�س 
بهذه  �لكبار  �إىل  �لأطفال 

�لطريقة
�ل�سحي  �حلجر  تاأثري  عن  �أما 
عليهم فمن �ملعروف �أن �لأ�رشة 
�لأوىل  �ملدر�سة  كانت  طاملا 
�لأطفال  �أن  يعني  هذ�  للطفل 
�مل�ساكل  لكل  �لو�جهة  كانو� 
و  �أ�رشي  عنف  من  �لأ�رشية 
�مل�ستوى  تدين  و  م�ساجر�ت 
�ملحدود  �لدخل  و  �لقت�سادي 
هذ� من جهة و من جهة �أخرى 

حرمانهم من �لف�سول �لدر��سية 
مليون   300 �نقطع حو�يل   �أين 
طفل حول �لعامل من �لدر��سة, 
عرب  �لدرو�س  تقدمي  فكرة  و 
باحلل  �أبد�  لي�ست  �لأنرتنت 
�لرقمية  فالفجوة  �لناجع 
جميع  فلي�ست  نف�سها  تفر�س 
�لالزمة  �لو�سائل  متلك  �لأ�رش 
لذلك و ل متلك �ملو�رد نف�سها 
حول  �لأطفال  ماليني  فهنالك 
ل  و  �نرتنت  ميلكون  ل  �لعامل 

حتى جهاز حا�سوب
جعل  �إذ�  �ل�سحي  فاحلجر 
ت�رشر�  �لأكرث  �لفئة  �لأطفال 
�ملد�ر�س  �إىل  ذهابهم  فعدم 
�لتعب  و  �مللل  جمرد  جتاوز 
�لتو��سل �لجتماعي  �أو فقد�ن 
ت�ستت  و  خمول  �إىل  تعدى  بل 
قدر�تهم �لإدر�كية و �ملعرفية و 
هناك درو�س و مو��سيع �ستظل 

عالقة و كفاء�ت لن ت�ستقر

كيف تت�شورين مرحلة 
ما بعد الكورونا ؟

لبد من حدوث تغري�ت عميقة 
خ�سو�سا  �ملجالت  �ستى  يف 
�لجتماعية  و  �لقت�سادية 
�لذي  �لقت�سادي  فالركود 
على  �سلبا  �سياأثر  بالعامل  حل 
�لوقت  يف  �ملعي�سي  �مل�ستوى 

�لر�هن و م�ستقبال
كرونا  جائحة  �نتهاء  بعد 
لبد �أن يعيد �لإن�سان جميع 
ح�ساباته فاحلقيقة �أن هذ� 
على  �أجربنا  قد  �لوباء 
لكنه يف  �لتباعد �جل�سدي 
�لنا�س  قرب  �لوقت  نف�س 
�قرتبت   , بينهم  فيما 
�لأ�سدقاء  و  �لعائالت 
عن  تخلو�  �جلري�ن  و 
�ملعلنة  غري  �خلالفات 
و �لنز�عات .و ي�سبحون 
لبع�سهم  نظر�  �أكرث 

�لبع�س .
بعد  �لأرجح  فعلى 
�سيغري  �لفريو�س  هذ� 
عاد�ته  بع�س  �لإن�سان 
و  �لأف�سل  �إىل  �ل�سلوكية 
حياته  �أولويات  ترتيب  يعيد 
تكيفا  �أكرث  �لنا�س  ي�سبح  و 
يتعاملون  و  �مل�ستجد�ت  مع 
�ملتغري�ت  مع  �أف�سل  ب�سكل 
�لأهم  و   , طارئ  جديد  كل  و 
لأهمية  �لإن�سان  �إدر�ك  هو 
يف  �لجتماعية  �لعالقات 

حياته.

�شنتناول خالل هذا اللقاء الذي جمع يومية »الو�شط« بالأخ�شائية النف�شانية العيادية الأ�شتاذة »هابط ملعيد« اأهم ما خلفته جائحة كورونا بعد مرور 
اأ�شهر خا�شة من الناحية النف�شية لالأفراد واملجتمع ككل اإىل جانب املتغريات التي �شتطراأ فيما بعد على الروابط والعالقات الإن�شانية والجتماعية 

وحتى القت�شادية بني دول املعمورة و�شعوبها وغريها من الآثار ال�شلبية والإيجابية التي �شتكت�شفونها يف هذا احلوار .

تغريات  حدوث  من  "  لبد 
عميقة يف �شتى املجالت 
خ�شو�شا القت�شادية و 

الجتماعية فالركود القت�شادي 
الذي حل بالعامل �شياأثر �شلبا على 
امل�شتوى املعي�شي يف الوقت الراهن 

و م�شتقبال ,بعد انتهاء جائحة 
كرونا لبد اأن يعيد الإن�شان جميع 

ح�شاباته "
ال�شحي  احلجر  حول  " لقد 

حياة بع�ص الن�شاء اإىل جحيم 
موؤكد خ�شو�شا و اأن البقاء طوال 
اليوم يف املنزل يزيد من فر�ص 
الحتكاك اليومي مع الزوج و 

يجعل اخلالفات الأ�شرية تتزايد 
حول �شوؤون التدبري املنزيل هذا 
من جهة و من جهة اأخرى قلة 

املردود و الدخل اليومي يجعل 
الإن�شان قلق من م�شتقبله املجهول 

و اأكله و �شربه و كيف يعيل 
اأولده و عائلته" 
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من املهم العتماد وال�شتثمار يف الباحثني لطرح بدائل للتغيري ال�شيا�شي املن�شود يف اجلزائر وقد تاأخر هذا التوجه على م�شتوى املمار�شة منذ بروز 
مالمح هذا النظام ال�شيا�شي الذي مل ي�شتدعي كثريا يف م�شاراته املختلفة النخب العلمية يف موؤ�ش�شات الدولة اجلزائرية خا�شة على م�شتوى منابر 

التمثيل ال�شيا�شي املنتخبة التي يجب العرتاف اأنها اأ�شيبت ل�شنوات طويلة بحالة من اجلمود والركود ومل تنتج كيانا قويا ب�شبب التناق�شات العديدة 
التي تخ�ص قانون النتخابات.

مقاربات

الأكادمييون.. كيان اأم بديل لأ�سئلة الراهن

بقلم د.حممد مرواين
اأ�شتاذ جامعي وكاتب 

�شحفي

مقاربة  القانون  هذا  اأنتج  وقد 
الإطالق  على  مفهومة  غري 
حول "املنتخب " الذي يجب اأن 
لل�سعب �سواء على  يكون ممثال 
امل�ستوى املحلي اأو الوطني ثم 
ملمثلي  املتاحة  ال�سالحيات 
النظام  اطر  �سمن  ال�سعب 
وانطالقا  املوجودة  ال�سيا�سية 
من هذا املعطى واق�سد حالة 
النظام  اأ�سابت  التي  الرتباك 
الدولة  موؤ�س�سات  اإفراغ  جراء 
القادرة  الكيانات  من  خا�سة 
�سفة  وافتكاك  الإقناع  على 
التمثيل لعتبارات قابلة للقيا�س 
باإقحام  �ساد  الذي  التوجه  فان 
الهيئة  يف  اجلامعيني  الأ�ساتذة 
ملراقبة  امل�ستقلة  الوطنية 
النتخابات رغم اأهميته ويجب 
اىل  عدة  م�ستويات  على  دعمه 
الوقت  نف�س  يف  يفر�س  انه 
اإعادة العتبار لالأ�ستاذ الباحث 
واإعطائه  الدولة  موؤ�س�سات  يف 
ي�ستحق من خالل  التي  مكانته 
ب�رشي  كمعطى  فيه  ال�ستثمار 
كيانها  من  ويزيد  الدولة  يقوي 
الذي  املو�سوعي  العقالين 
خطاب  اأي  ينتج  ول  ي�سي�س  ل 

�سعبوي يف الأداء .

 موقع اجلامعة يف كيان 
الدولة املوؤ�ش�شاتي

وعلى  ال�سعبي  احلراك  فر�س 
ال�سيا�سية  الر�سائل  �سعيد 
للنظام  بها  بعث  التي  الهامة 
معطيات  احلاكم  ال�سيا�سي 
اأنتج  فقد  الأهمية  غاية  يف 
الراأي  لدى  توجها  احلراك 

دورا  �رشيعا  ا�ستدعى  العام 
يف  والأكادمييني  للنخبويني 
الراهنة  ال�سيا�سية  الأزمة  حل 
مواقع  عرب  نرى  واأ�سبحنا 
التوا�سل الجتماعي العديد من 
ب�رشورة  تنادي  التي  الأ�سوات 
اجلامعيني  ال�ساتذة  متكني 
موؤ�س�سات  كل  يف  التواجد  من 
يراه  ما  وت�سحيح  الدولة 
م�سارا خاطئا يف الت�سيري العام 
املعطى  وهذا  الدولة  ل�سوؤون 
احلراك  فر�سه  الذي  الهام 
بخروج  اأي�سا  جت�سد  ال�سعبي 
والأ�ساتذة  اجلامعيني  الطلبة 
ال�سعبي  احلراك  يف  الباحثني 
بقوة الأمر الذي يكون اخذ يف 
قراءة  تقديرات  يف  احل�سبان 
�سنعه  الذي  الوطني  امل�سهد 
ولزال  وقد  ال�سعبي  احلراك 
الأوىل  بالدرجة  �سبانيا  كان 
وقد اأ�سحى من ال�رشوري تبعا 
لهذا املعطى الهام التفكري يف 
يف  اجلزائرية  اجلامعة  موقع 
منها  يطلب  وما  الدولة  كيان 
يتجاوز  قد  اأعباء  دفرت  �سمن 
الكال�سيكية  الوظيفة  اأعباء 
تكمن  التي  اجلامعي  لالأ�ستاذ 
عن  اجلامعي  التدري�س  يف 
والإنتاج  وم�سار  وكفاءة  علم 
الأكادميي البحثي الذي ي�ستفيد 
من  والدولة  املجتمع  منه 
اأ�سئلة  فان  وبالتايل  املفرو�س 
الراهن التي تطرح الآن ونحن 
وطنية  �سلطة  ميالد  ن�سهد 
النتخابات  ملراقبة  م�ستقلة 
الرئا�سية ترتكز على ما يطلب 
اليوم  اجلامعيني  الأ�ساتذة  من 
الدقيق  الوطني  للظرف  تبعا 
الذي تعي�سه البالد وهو معقد 
لال�ساتذة  ميكن  فهل  �سيا�سيا 
الباحثني الآن وبكل مو�سوعية 
اأن يديروا اأعباء خارج الوظيفة 

يف  تت�سل  وهي  الأكادميية 
مرحلة  باإدارة  الراهن  الوقت 
تاأ�سي�س  للدولة  تتيح  �سيا�سية 
هناك  وهل  جديدة..؟  بناءات 
اإعادة  يف  �سيا�سية  اإرادة  فعال 
املوؤ�س�ساتي  امل�سهد  ر�سم 
حيث  من  اجلزائرية  للدولة 
للدولة  العليا  الوظائف 
وال�رشوط التي يجب ان تتوفر 
امل�سرية  الدولة  اإطارات  لدى 
هذه  ...؟كل  العام  لل�ساأن 
الأ�سئلة التي ترتبط با�ستدعاء 
وا�سح لالأكادمييني يف ال�ساحة 
يف  دور  ملمار�سة  ال�سيا�سية  
خ�سم مناخ حمتقن ت�سري فعال 
اأن الدولة كانت تعاين من حالة 
الكفاءات  غياب  ب�سبب  ت�سحر 
القادرة على اأن تخاطب النا�س 
وعلمية  وظيفية  مواقع  من 
على  واحلكم  للقيا�س  قابلة 
ل  النظري  قبل  من  الكفاءة 
الدخيل  واهم ما يجب اأن يعاد 
للجامعة  بالن�سبة  النظر  فيه 
م�سالة  هو  اجلامعي  والأ�ستاذ 
الباحثني  الأ�ساتذة  متكني 
الرمزي  كيانهم  د�سرتة  من 
وترقية  تاأ�سيل  عرب  والعلمي 
اجلامعي  الأ�ستاذ  مكانة 
الجتماعي  امل�ستوى  على 

التعاطي  ثم  واملهني  واملادي 
حقيقي  كمرتكز  اجلامعة  مع 
الرا�سدة  احلكامة  لبناء  للدولة 
عقالين  اإيقاع  على  واحلفاظ 
مو�سوعي يف ت�سيري الدولة عرب 
خمتلف امل�ستويات وحني يعاد 
النظر يف هذه امل�سائل الهامة 
الأ�ستاذ  ولدى  اجلامعة  يف 
اعتقادي  يف  ميكن  اجلامعي 
بناء  م�سار  نحو  النطالق 
جديد لعالقة الدولة باجلامعة 
عند  تتوقف  اأن  لميكن  التي 
كباقي  قطاعا  اجلامعة  اعتبار 
القطاعات التي تتاأثر وتوؤثر بل 
اجلامعة  على  الرتكاز  يجب 
اأن  يجب  قيم  لغر�س  كف�ساء 
من  الدولة  مرجعيات  تتبناها 
تتيح  قوانني ونظم وممار�سات 
بقوة  التواجد  واملعرفة  للعلم 
يف هوية القرار كان �سيا�سيا اأم 

اقت�ساديا ام اجتماعيا .

الباحثون بني الوظيفة 
والدور ...

للعمل  انت�سابي  خالل  من 
اجلامعي والدرو�س الهامة التي 
اأخذتها من اأ�ساتذتي الأفا�سل 
اأطال اهلل اأعمارهم اقتنعت يف 

اجلامعة باأمر نوؤمن به ممار�سة 
اجلامعي  الأ�ستاذ  اأن  وهو 
ومواطن  اجلامعة  يف  اأ�ستاذ 
ان  ميكن  ول  الوقت  نف�س  يف 
الراقية  العلمية  رتبته  يغلف 
اأن  الأكادميي فقط بل  بالعمل 
يح�سن  الذي  الباحث  الأ�ستاذ 
بحلول  جمتمعه  و�سعية  من 
الوطني  امل�سهد  ويرثي  واآفاق 
يف  جت�سد  واأفكار  مبقرتحات 
النا�س  انفع  يكون  امليدان 
وبالتايل  والدولة  للمجتمع 
ميار�س  اأن  لالأ�ستاذ  ميكن 
وهي  اجلامعة  يف  وظيفته 
ويعطي  اجلامعي  التدري�س 
لها نف�سا اآخر من خالل الدور 
يجب  الذي  الهام  املجتمعي 
الآخر كمواطن  يتحمله هو  اأن 
فالأ�ستاذ  املجتمع  يف  وكفرد 
يطلب  ما  بقدر  اجلامعي 
والأفكار  الربامج  اقرتاح  منه 
توؤ�سلها  التي  واملقرتحات 
من  وهي  الأكادميية  البحوث 
يطلب  وظيفته  اأعباء  �سلم 
يف  دور  ممار�سة  اأي�سا  منه 
الأخري  فيه  يقود  قد  املجتمع 
منا�سب  وتويل  ال�سيا�سة  اإىل 
و�سع  وهذا  الدولة  يف  قيادية 
للعمل  ممار�س  اأكادميي  اأي 
قناعتي  فان  وبالتايل  العام 
الباحث  الأ�ستاذ  لدور  بالن�سبة 
اعتبارهما  يف  تكمن  ووظيفته 
امل�سوؤولية  اعباء  من  جزءان 
التي  والأخالقية  املجتمعية 
يتحملها الأ�ستاذ الباحث الذي 
عن  مبعزل  يعي�س  اأن  لميكن 
ق�سايا وطنه وجمتمعه وبالتايل 
البناء  هو  يكون  ان  منه  يطلب 
الدولة  يقوي  الذي  الر�سني 
اختاللت  اأي  ويزيل  وكيانها 
الدولة  ح�سور  من  ت�سعف  قد 

يف املخيال الجتماعي .

اجلامعة والتنمية �شراكة 
حتمية ؟

البع�س  يلوم  الذي  الوقت  يف 
دورها  اأنها  على  اجلامعة 
ت�سويب  يف  واأدائها  التنموي 
ميكن  ما  واإ�سالح  ال�سيا�سات 
اإ�سالحه داخل املجتمع مازال 
اأن  اإىل  ن�سري  اأن  يجب  متاأخرا 
وقطاعات  موؤ�س�سات  انفتاح 
الدولة على اجلامعة هو الآخر 
مازال ثقافة مغيبة وان وجدت 
ديف بع�س املجالت فهي ثقافة 
امل�ستوى املطلوب  اإىل  ترى  ل 

واملن�سود .
اجلامعة  مكانة  تعزيز  اأن 
ت�سدر  علمية  كموؤ�س�سة 
وت�سع  الب�رشية  الكفاءات 
للتنمية  الأن�سب  الطريق  ورقة 
يحتاج  ال�سامل  مبفوهما 
من  جتعل  �سيا�سية  لقرارات 
موؤ�س�سة  اجلامعية  املوؤ�س�سة 
ال�سيا�سيات  بناء  يف  مرجعية 
لكي  التنموية  الربامج  وجت�سيد 
املوؤ�س�سة  اإىل  النا�س  ينظر  ل 
اجلامعية كف�ساء فقط  للتكوين 

والتدري�س .
اإن الع�رشات من امللتقيات التي 
م�سائل  حول  باجلامعات  تنظم 
العمومي  بال�ساأن  مرتبطة 
والتو�سيات  بالنقا�سات  ثرية 
ميكن  التي  الهامة  والدرا�سات 
ال�سيا�سية  اإطار  يف  توظف  اأن 
التنموية يف �ستى امليادين ولكن 
املوؤ�س�سة  مع  لالأ�سف  التعاطي 
للغاية  �سيقة  بنظرة  اجلامعية 
والق�سور املوجود يف ا�ستيعاب 
العامة  احلياة  يف  الهام  دورها 
ال�رشاكة  و�سع  جعل  الذي  هو 
اجلامعة  بني  املوؤ�س�ساتية 
املوؤ�س�ساتية  القطاعات  وباقي 

يف حالة جمود

بقلم:حممد ب�شكر

الرحمن  عبد  بن  ال�ّسيخ حمّمد  اّطلع 
الدي�سي، - وهو عامل �سويف، رحماين 
الطريقة-على تاأليف عا�سور اخلنقي، 
بها  ح�سا  التي  ال�سفاهة  تر�سه  فلم 
وتطرفا،  غلوا  فيه  فراأى  كتابه، 
ينتق�س من حّق الأ�رشاف، فرد ّعليه 
يف ر�سالة �سماها« هدم املنار وك�سف 
املدافع  موقف  فيها  وقف  العوار«، 

جاء  ومّما  مهنا،  ابن  ال�ّسيخ  اآراء  عن 
فيها:»وقد وقفنا على كالم ابن مهنا 
الذي حتامل عليه هذا التحامل، فما 
هم  راأينا فيه اإّل ن�سح الأ�رشاف،وح�سّ
ال�سيخ  اأعجب  الأعمال«.وقد  على 
عبد احلميد ابن بادي�س بالنقد الذي 
اأورده الدي�سي يف ر�سالته، وملا و�سل 
الأخري موقف ابن بادي�س من  كتابه، 
�سعادته  فيها  اأبدى  بر�سالة  عليه  رد 
بلغني  »وقد  فقال:   ، بن�رشتهالآرائه 

به  ق�سدنا  ما  الذي  للنقد،  ن�رشتك 
اإّل ن�سيحة ال�رشفاء وعوام امل�سلمني 

الذين و�سلهم كتاب عا�سور«.
بن  �سالح  حممد   « ال�سيخ  تراث  اإّن 
البحث  اإىل  حاجة  يف  زال  ما  مهنا« 
الجتماعية  وحياته  والتنقيب، 
يف  والغمو�س  الندرة  تلّفها  والعلمية 
حظي  اأّنه  رغم  جوانبها،  كثريمن 
الأ�ستاذ  طرف  من  وافية  بدرا�سة 
�سليمان ال�سيد )رحمه اهلل(، اأورد فيها 

ما تركه ابن مهنا من تراث، مل يُن�رش 
اأعماله  معظم  لتبقى  القليل،  اإّل  منه 
يف  اأّنها  اأقل  مل  اإن  الأدراج،  حبي�سة 
ال�سيخ  تاأ�سف  وقد  ال�سائع،  حكم 
املهدي البوعبديل يف اآخر مقاله عن 
» ابن مهنا«، عن �سياع اآثاره وموؤلفات 
غريه من علماء ق�سنطينة، فقال:» وقد 
الكتب  بخزائن  ق�سنطينة  ا�ستهرت 
بالد  يف  نظريها  يُوجد  اأن  قَلّ  التي 
علماوؤها  وتوارث  العربي،  املغرب 

واأبناء اأُ�رشها تلك اخلزائن، واأين هي 
اأربابها،  منها  ا�ستفاد  وماذا  ؟  الآن 
الرتاث،  ذلك  من  البالد  ا�ستفادته  اأو 
بع�س  يف  عليه  يعرث  ما  اإّل  اللّهم 
اأ�سواق اخلردة، وما لنا نذهب بعيدا، 
كتب  بع�س  على  بنف�سي  اّطلعت  وقد 
احلميد  عبد  ال�سيخ  املرحوم  خزائن 
وخامته  خّطه  عليها  بادي�س،  ابن 
اخلردة،  اأ�سواق  يف  بدورها  بيعت 

ُم بحّريتها وا�ستقاللها«. والبالد تتنَعّ

حممد �شالح ابن مهنا 

اجلزء 02 يف �سجاله من اأجل الإ�سالح الّديني والجتماعي

م�ساهمات
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جمموعة موؤلفني
عر�ض: �شارة عبد العزيز – باحثة يف 

العلوم ال�شيا�شية
مركز امل�شتقبل للدرا�شات والأبحاث 

املتقدمة

اأمناط التاآزر امل�شتقبلي

ت�قع �لتقرير �أن ثمة دالئَل ق�يًة للتنب�ؤ باجتاه 
يف  ورو�سيا  �ل�سني  من  كل  بني  �لعالقات 
�لتن�سيق  من  مزيد  نح�  �ملعل�ماتي  �ملجال 
و�لتعاون؛ �الأمر �لذي يعني �نعكا�س ذلك على 
�لرقمي،  و�لتدخل  �لتاأثري  حماوالت  تعميق 
�ست��جهها  �لتي  �لتحديات  من  يزيد  ومبا 
و�لدميقر�طيات  �ملتحدة  �ل�اليات  من  كل 

�لغربية يف �لبيئة �ملعل�ماتية.
لذلك  �أمناط مت�قعة  �ستة  �لتقرير  وقد طرح 
ميكن  ورو�سيا،  �ل�سني  بني  �مل�ستقبلي  �لتاآزر 

��ستعر��سها على �لنح� �لتايل:
روؤيتهما  من  �نطالًقا  �لتن�سيق:  تعميق   .1
�ملتبادلة  و�مل�سالح  للتهديد�ت  �مل�سرتكة 
من  كل  فقد �جتهت  �ملعل�ماتي،  �ملجال  يف 
�التفاقات  من  �إىل عقد عدد  ورو�سيا  �ل�سني 
�ملعل�ماتي،  �الأمن  لتحقيق  و�ملبادر�ت 
�التفاقية  ومنها  روؤيتهما،  مع  يت��فق  ومبا 

�أمن  ل�سمان   2015 عام  يف  ت�قيعها  مت  �لتي 
تبادل  مب�جبها  مت  حيث  �لدويل؛  �ملعل�مات 
�لتقنيات و�لعمليات للتحكم يف �الإنرتنت. وقد 
�الأخرى،  �ملجاالت  من  عدد  يف  �الأمر  تكرر 
عرب  �الإعالم  وو�سائل  �الإعالمي  �لبث  ومنها 
�إن�ساء �ملنتدى �الإعالمي  �الإنرتنت؛ حيث مت 

بني بكني وم��سك� يف عام 2019.
�ال�ستفادة  ورو�سيا  لل�سني  عام، ميكن  وب�جه 
من نقاط �لق�ة �لن�سبية �لتي متتلكها كل منهما 
خلق  من  �لعاملية  �ملعل�مات  بيئة  لت�سكيل 
��ستخد�مها  يتم  بديلة،  معل�ماتية  من�سات 
م��جهة  يف  قبلهم  من  �ملعل�مات  ن�رش  يف 
�لغربية.  �لدول  ت�سيطر عليها  �لتي  �ملن�سات 
تركز  �ملختلفة:  �ال�سرت�تيجيات  �تباع   .2
�إ�سعاف وتق�سيم  �ال�سرت�تيجية �لرو�سية على 
�ملجتمعات �لدميقر�طية يف �أوروبا و�ل�اليات 
حمالت  تن�رش  �ل�سني  �أن  حني  يف  �ملتحدة، 
�لنامية ذ�ت  �لبلد�ن  �الإنرتنت يف  �لتاأثري عرب 
�آ�سيا  �رشق  جن�ب  مثل  �ال�سرت�تيجي  �مل�قع 
و�إفريقيا.  �لالتينية  و�أمريكا  �ل��سطى  و�آ�سيا 
�ال�سرت�تيجيات  تلك  تكامل  فاإن  ثم،  ومن 
نح�  �لعمل  يف  ��ستمر�رهم  مع  �ملختلفة 
�إىل  ي�ؤدي  قد  �مل�سرتكة؛  �الأهد�ف  حتقيق 
�لدميقر�طية  �لدول  هزمية  يف  جناحهم 

�إعالمًيّا ومعل�ماتًيّا.

3. �ال�ستفادة �ملتبادلة من �ملن�سات لت��سيع 
و�سائل  تطبيقات  فانت�سار  �ل��س�ل:  نطاق 
يتم  �لتي  �ل�سهرية  �الجتماعي  �لت���سل 
تطبيق  مثل  �ل�سني،  يف  وت�س�يقها  ت�سميمها 
�أنظمة  �إن�ساء  على  �لقدرة  له   ،)WeChat(
ورو�سيا  لل�سني  متاًما، ميكن  بديلة  معل�مات 
�الأمر  وه�  م�سرتك.  ب�سكل  منها  �ال�ستفادة 
�الإعالم  و�سائل  يف  بالفعل  يحدث  �لذي 
عام  يف  �ل�رش�كة  عقد  مت  حيث  �لتقليدية؛ 
�ل�سينية  تاميز  جل�بال  �سحيفة  بني   2017
ومب�جب  �لرو�سية.  �سب�تنيك  �أنباء  وكالة  مع 
�لتعزيز �ملتبادل لالأجندة  يتم  �ل�رش�كة،  هذه 

�الإعالمية مبا يخدم �أهد�ف �لدولتني.
4. ت�سخري �لتط�ر �لتكن�ل�جي ب�سكل م�سرتك: 
حققت كل من �ل�سني ورو�سيا خط��ت ملم��سة 
»�لفريو�سية«  �لتطبيقات  ��ستخد�م  جمال  يف 
جلمع وحتليل بل وتزييف بيانات �مل�ستخدمني 
يف �لدول �لدميقر�طية. وبناًء عليه، �سي�سمل 
يف  ال�ستثمار�تهما  �لرئي�سي  �لرتكيز  جمال 
�ملرحلة �لتالية من �إمكانات �لتدخل �لرقمي، 
وطرق  و�لرب�مج  �ملن�سات  يف  �لتحكم  كيفية 
�أجل  من  �الإنرتنت؛  عرب  �الأن�سطة  �إجر�ء 
�إحد�ث �ملزيد من �لتاأثري وت�سكيل تف�سيالت 

�مل�ستخدمني خلدمة م�ساحلهم.
�الإكر�ه و�لرقابة: من �ملت�قع  �لتن�سيق يف   .5

خالل  من  ورو�سيا  �ل�سني  من  كل  تتعاون  �أن 
و�لتطبيقات  �لتكن�ل�جيا  من  �ال�ستفادة 
�أ�س��ت  �أي  الإ�سكات  منهما  بكل  �خلا�سة 
عن  وحجبها  �ل�سيرب�ين  �ملجال  يف  معار�سة 
تلك  وخا�سًة  �خلارجي،  �لعامل  �إىل  �ل��س�ل 
�لنطاق  يف  تقع  �لتي  �لدول  يف  تظهر  �لتي 
�ال�ست�سهاد  ومت  بهما.  �خلا�س  �جلي��سيا�سي 
بدالئل ت�ؤكد �نخر�ط �ل�سني يف عمليات تاأثري 
ه�جن  يف  �الحتجاجات  م�سار  لتغيري  رقمي 
تعتمد  �لتي  �ملجتمعات  فاإن  ثم،  ومن  ك�جن. 
على �لتطبيقات �ل�سينية، مثل و�سائل �لت���سل 
�الجتماعي �أو من�سات �لدفع �الإلكرتونية �لتي 
للجهات  ميكن   ،Tencent �رشكة  تديرها 
يف  �لبيانات  تلك  من  �ال�ستفادة  �حلك�مية 
بطرق  �مل�ستخدمني  �سل�ك  وت�سكيل  �سياغة 

تت��فق مع م�سالح كلتا �لدولتني.
ب�سكل  �مل�جهة  و�لر�سائل  �ملز�عم  طرح   .6
م�سرتك: من خالل خلق حلقات بديلة للبنية 
�لتحتية �ملعل�ماتية؛ حيث �إن �ل�سني ورو�سيا 
�سياغة  يف  باال�سرت�ك  لهما  ي�سمح  و�سع  يف 
�مل�سرتكة،  لروؤيتهما  وفًقا  �لرقمي،  �لعامل 

�لذي ت�سكله تف�سيالت �لدول �ال�ستبد�دية.

م�شارات املواجهة

�ل�اليات  على  يجب  �أنه  �إىل  �لتقرير  خل�س 

نهج  تبني  �لدميقر�طيني  وحلفائها  �ملتحدة 
�لرقمي  �لتدخل  حمالت  مل��جهة  �سامل 
�لتي تق�م بها �ل�سني ورو�سيا، خا�سًة يف �س�ء 
�أن  على  �لق�تني،  هاتني  بني  �ملتز�يد  �لتاآزر 

ي�ستند ذلك �لنهج �إىل �أربعة حماور �أ�سا�سية:
�لذ�تية  �مل��جهة  تعزيز  �الأول–  �ملح�ر 
�لرقمي؛ وذلك من  و�لتدخل  �لتاأثري  حلمالت 

خالل ما يلي:
�ملفت�حة  لالأبحاث  �مل�جه  �لتم�يل   •
�ملعرفية،  �لفج�ة  ملعاجلة  وذلك  �مل�سدر؛ 
�ل�طنية  �لعل�م  م�ؤ�س�سة  تكثف  �أن  فيمكن 
�لتم�يل �لالزم الإجر�ء �لتحليل �لدقيق لكيفية 
ت�سكيل �لتدخل �لرقمي من قبل �ل�سني ورو�سيا 
لت�س�ر�ت �مل��طنني يف �لدول �لدميقر�طية.

�لرقمية  �الأمية  حم�  عمليات  ت��سيع   •
للبالغني، من خالل �ل�رش�كة بني وز�رة �لتعليم 
تكن�ل�جيا  �رشكات  �إحدى  مع  �الأمريكية 
�مل��طنة  دورة  لت�سميم  �لر�ئدة  �ملعل�مات 
�لرقمية للكبار، مع حتفيز �مل�ساركة من خالل 

�إتاحة خ�س�مات �رشيبية حمدودة.
و�سائل  عرب  �الإعالمي  �مل�سهد  تنظيم   •
�َسن  خالل  من  �الجتماعي،  �لت���سل 
ت�رشيًعا  �ملثال–  �سبيل  –على  �لك�جنر�س 
�ملحت�ى  ت�سمية  �ل�رشكات  تلك  على  يفر�س 
�ملن�س�ر من قبل �جلهات �ملم�لة من �لدولة.

مركز امل�شتقبل للأبحاث 
والدرا�شات املتقدمة

متديد التفاق: 
�لذي  "�أوبك+"،  حتالف  �تفق 
و�ملنتجني  "�أوبك"  �أع�ساء  ي�سم 
رو�سيا،  مقدمتهم  ويف  �مل�ستقلني 
متديد  على  �جلاري،  ج��ن   6 يف 
ولكن  �لنفط  �إنتاج  تخفي�سات 
ي�مياً  برميل  ملي�ن   9.7 ب��قع 
كان  �أن  بعد  �ملقبل،  ي�لي�  ل�سهر 
�أفريل  يف  �تفق  قد  �لتحالف 
�الإمد�د�ت  خف�س  على  �ملا�سي 
ب��قع 9.7 ملي�ن برميل ي�مياً يف 
على  فقط،  وج��ن  ماي  �سهرى 
�إىل  �لتخفي�سات  تقلي�س  يتم  �أن 
7.7 ملي�ن برميل ي�مياً بد�ية من 

ج�يلية �إىل دي�سمرب 2020.
ي�سعى  �لتحالف  فاإن  يبدو،  وكما 
�أ�س��ق  ت��زن  باإعادة  �لتعجيل  �إىل 
�لتي ت�رشرت ب�سدة ب�سبب  �لنفط 
على  "ك�رونا"  جائحة  تد�عيات 
�أن  ويذكر  �لعاملي.  �القت�ساد 
ب�سكل  تعافت  قد  �لنفط  �أ�سعار 
ملح�ظ منذ ت�قيع �تفاق "�أوبك+" 
ز�دت  فقد  �ملا�سي،  �إبريل  يف 
بح��يل 39% من قيمتها لت�سل �إىل 
 5 للربميل يف  دوالر�ً   42.3 قر�بة 

ي�ني� �حلايل.
تخفي�سات  متديد  �أظهر  وقد 
جانب  من  كبري�ً  متا�سكاً  �الإنتاج 

�لدعم  فبجانب  �التفاق،  �أع�ساء 
�ل�سع�دي و�لرو�سي لهذه �خلط�ة، 
�التفاق  يف  �مل�سارك�ن  تعهد 
باالمتثال لتخفي�سات �الإنتاج على 
�ملقبل،  ج�يلية  يف  كامل  نح� 
زيادة  بع�سهم  �إنتاج  �سهد  �أن  بعد 
يف  عليها  �ملتفق  �ملعدالت  ف�ق 
"�أوبك+"،  لبيانات  ووفقاً  �إبريل. 
�ألف   520 �لعر�ق  �أنتجت  فقد 
برميل ي�مياً ف�ق ح�ستها يف �سهر 
ماي، بينما بلغ �إنتاج نيجرييا نح� 
و�أجن�ال  ي�مياً،  برميل  �ألف   120
�ألفاً،   180 وكاز�خ�ستان  �ألفاً،   130
ي�مياً  برميل  �ألف   100 ورو�سيا 

�إ�سافية.
جلنة  جتتمع  �أن  �ملقرر  ومن 
مرة  لـ"�أوبك+"  وز�رية  مر�قبة 
�ملقبل،  دي�سمرب  حتى  �سهرياً 
و�سع  مبر�جعة  لها  �سي�سمح  مبا 
بح�س�س  �اللتز�م  ومدى  �ل�س�ق 
�الإنتاج، وحتديد م�ست�يات جديدة 
�إذ� ما �قت�سى  لتخفي�سات �الإنتاج 
�الأمر، و�لتي ترتبط بطبيعة �حلال 
�لعاملي  مب�ست�ى �لعر�س و�لطلب 
�لعام  نهاية  حتى  �خلام  على 

�جلاري.

حت�شن الطلب:
�حلك�مات  من  �لعديد  بد�أت 
ت�سغيل  �إعادة  يف  �لعامل  يف 
نح�  على  جمدد�ً  �قت�ساد�تها 

يف  �ل�ق�د  ��ستهالك  من  عزز 
كبار  و��ستاأنف  �ملحلية.  �الأ�س��ق 
مثل  �لعامل،  يف  �لنفط  م�ستهلكي 
�الأن�سطة  بع�س  و�لهند،  �ل�سني 
�أو�خر  و�لتجارية منذ  �القت�سادية 
نح�  على  ز�د  مما  �ملا�سي،  ماي 
�خلام  من  و�رد�تهم  من  ملح�ظ 

من �الأ�س��ق �لدولية. 
�ل�سينية،  لبيانات �جلمارك  ووفقاً 
�خلام  �لنفط  و�رد�ت  قفزت  فقد 
�ملا�سي  ماي�  يف   %19.2 بن�سبة 
يعادل  ما  �إىل  �سن�ي  �أ�سا�س  على 
ي�مياً،  برميل  ملي�ن   11.296
وبزيادة قدرها 1.4 ملي�ن برميل 
�ملا�سي  �إبريل  م�ست�يات  من 
�لبالغة 9.84 ملي�ن برميل ي�مياً، 
�حلياة  ع�دة  �إىل  ي�سري  مما 
�القت�سادية �إىل طبيعتها ن�سبياً.   

بد�أ  فقد  للهند،  بالن�سبة  �أما 
�لتح�سن  يف  �ل�ق�د  ��ستهالك 
ترت�وح  ن�سبة  �إىل  ولي�سل  تدريجياً 
م�ست�ياته  من   %70 �إىل   60 بني 
�أن  بعد   ،2019 عام  يف  �ملعتادة 
تر�جع �أكرث من 70% يف �أو�ئل �لعام 
فقد  �لنح�،  هذ�  وعلى  �جلاري. 
ملي�ن   2.8 نح�  �لهند  ��ستهلكت 
ماي�  يف  �ل�ق�د  من  ي�مياً  برميل 
قدره  معدل  على  قيا�ساً  �ملا�سي 
ماي�  يف  ي�مياً  برميل  ملي�ن   4.6

.2019
يف  �ل�ق�د  على  �لطلب  �أن  غري 

ي�سل  قد  للت�قعات،  وفقاً  �لهند، 
�إىل ما بني 80% و85% من �ملعتاد 
�الأربعة  �أو  �لثالثة  �الأ�سهر  يف 
تعايف  مع  بالت��كب  �ملقبلة 
�لبالد.  يف  �القت�سادي  �لن�ساط 
وبجانب �حلالتني �ل�سابقتني، يجب 
من  كثري�ً  �أن  �العتبار  يف  �الأخذ 
و�الأوروبية  �الآ�سي�ية  �القت�ساد�ت 
�ستبد�أ  و�لغاز  للنفط  �مل�ستهلكة 
�لتدريجي  �لت�سغيل  �إعادة  يف 
�أو  �جلاري  ي�ني�  يف  القت�ساد�تها 

ي�لي� �ملقبل على �أق�سى تقدير.

اآثار حمتملة:

�الإنتاج  تخفي�سات  متثل  بالتاأكيد 
بجانب  "�أوبك+"،  قبل  من 
�أ�رشع  ب�سكل  �لطلب  �نتعا�س 
رئي�سيني  عاملني  �ملت�قع،  من 

يف  ج�هري  دور  لهما  �سيك�ن 
�لعاملي  �ملعرو�س  تخمة  تقلي�س 
�لتجارية  و�ملخزونات  �خلام  من 
�الأخرية،  �لفرتة  يف  تر�كمت  �لتي 
�لنفط  �أ�سعار  �سيدفع  نح�  وعلى 
�إىل   40 بني  ترت�وح  م�ست�يات  �إىل 
�سعف  �أى  للربميل،  دوالر�ً   50

م�ست�يات �سهر �إفريل �ملا�سي.
ومن دون �سك، فاإن �رتفاع �الأ�سعار 
على  �إيجابية  تد�عيات  له  �سيك�ن 
�رشكات �لنفط �لعاملية، مبا فيها 
�رشكات �لنفط �ل�سخري �الأمريكي 
منها،  �لتكلفة  منخف�سة  وال�سيما 
ب�سكل  ميز�نياتها  �سيدعم  حيث 
�الجتاهات  بع�س  وت�سري  كبري. 
الأ�سعار  �جلديد  �مل�ست�ى  �أن  �إىل 
�لنفط  منتجي  �سيمكن  �خلام 
تع�ي�س  من  �الأمريكي  �ل�سخري 

منذ  �الإنتاج  من  فقدوه  مما  كثري 
"جيه  ل�رشكة  ووفقاً  �لعام.  بد�ية 
بي �سي �إنريجي"، �سي�سرتد �الإنتاج 
ملي�ن   1.15 نح�  �الأمريكي 
ي�لي�  �سهرى  خالل  ي�مياً  برميل 

و�أغ�سط�س �ملقبلني. 
�الإيجابية �ملذك�رة،  �الآفاق  ورغم 
غري  �لنفط  مكا�سب  �أن  يبدو 
م�ستقرة ن�سبياً، حيث الز�ل �لطلب 
�لتد�عيات  ب�سبب  ه�ساً  �لعاملي 
�القت�سادية جلائحة "ك�رونا" على 
�لن�ساط �القت�سادي �لعاملي، ف�ساًل 
�حتمال  ��ستبعاد  ال ميكن  �أنه  عن 
ع�دة �حلك�مات لغلق �قت�ساد�تها 
بفريو�س  �الإ�سابات  ت�ساعدت  �إذ� 
"ك�رونا" جمدد�ً.  و�إىل جانب ما 
�سبق، تبقى م�سكلة �متثال �أع�ساء 
�الإنتاج  بتخفي�سات  "�أوبك+" 
كثري�ً  الز�ل  حيث  �آخر،  حتدياً 
يف  يرغب�ن  �التفاق  �أطر�ف  من 
باملعدالت  �لنفط  �سخ  ��ستمر�ر 
فقد�ن ح�س�سهم  خ�سية  �لطبيعية 
�لعاملية  باالأ�س��ق  �ل�س�قية 
للنفط، هذ� بجانب �حتمال جتدد 
�الأمريكي  �ل�سخري  �لنفط  تخمة 
هذه  وكل  �الأ�سعار،  �رتفاع  مع 
من  ن�سبياً  حتد  قد  �العتبار�ت 
ذلك  رغم  ولكن  �لنفط،  مكا�سب 
�سيحافظ �خلام على �أ�سعار �أعلى 
بطبيعة �حلال من م�ست�يات �سهرى 

مار�س و�إفريل �ملا�سيني.

مكا�شب مرهونة:

كيف �سيوؤثر متديد تخفي�سات اإنتاج "اأوبك+" على اأ�سواق النفط؟
ت�شهد اأ�شواق النفط زخمًا منذ توقيع حتالف "اأوبك+" اتفاقًا لتخفي�ض اإنتاج النفط اخلام يف اإبريل املا�شي، وبواقع 9.7 مليون برميل يوميًا يف �شهرى ماي 
وجوان ومت متديده اإىل يوليو املقبل. ويتزامن ذلك مع علمات على حت�شن الطلب على النفط اخلام من بع�ض كبار امل�شتهلكني مثل ال�شني والهند. ومن 
املرجح اأن تدفع هذه املتغريات اجلديدة اأ�شعار النفط فوق اأربعني دولر للربميل، اأى �شعف م�شتواها يف اإفريل املا�شي، ورغم ذلك، لتزال اآفاق اأ�شواق 
النفط غري م�شتقرة ن�شبيًا يف ظل ه�شا�شة الطلب العاملي على اخلام و�شط اأزمة "كورونا"، جنبًا اإىل جنب مع خماوف لدى البع�ض من عدم امتثال اأع�شاء 

التحالف ب�شكل كامل لتخفي�شات الإنتاج.

ق�سية

اجلزء 02 التاآزر اخلطر:

تاأثري التعاون ال�سيني الرو�سي يف التناف�س الرقمي العاملي
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تقرير الإعالمية :
نعمه الأ�سطل

مرحلة التحقيق - التعذيب و�سوء 
املعاملة يف ال�سجون ال�سهيونية

تتعر�ض املعتقالت الفل�سطينيات كغريهن 
من اأبناء ال�سعب الفل�سطيني للتعذيب و�سوء 
وي�ستغل  التحقيق،  فرتة  اأثناء  املعاملة 
اجلندرية  اخل�سو�سية  االحتالل  حمققو 
بهن،  والتنكيل  عليهن  لل�سغط  للن�ساء 
ويتعر�سن للتفتي�ض العاري بهدف اذاللهن، 
عدا عن حرمانهن من االحتياجات ال�سحية 
وال�سخ�سية. برزت يف الفرتة االأخرية حالة 
تعر�ست  التي  غو�ض  اأبو  مي�ض  املعتقلة 
لتعذيب قا�ٍض يف مركز حتقيق امل�سكوبية، 
خمتلفة  �سبح  لو�سعيات  تعر�ست  حيث 
وال�ستم  وال�رصاخ  ال�رصب  اإىل  باالإ�سافة 
هبة  املعتقلة  اأما  واالبتزاز.  والتهديد 
 2019/8/20 بتاريخ  اعتقلت  التي  اللبدي 
ونقلت ملركز حتقيق بتاح تكفا، فقد اأطلعت 
التحقيق  ظروف  على  ال�سمري  حمامي 
خ�سعت  حيث  بها،  مرت  التي  القا�سية 
من  ومنعت  ال�سهر،  يقارب  ملا  للتحقيق 
لقاء حماميها ملدة 25 يوم، حيث و�سعت 
وجرى  احل�رصات،  ميالأها  زنزانة  داخل 
حرمت  متوا�سل  ب�سكل  معها  التحقيق 
وتعر�ست  والراحة،  النوم  من  خاللها 
واأوهموها  وال�ستائم،  والتهديد  لل�رصاخ 
واحتجزوا  عائلتها،  اأفراد  باعتقال 
�سقيقتها ل�ساعات يف مركز توقيف �سامل. 
اأمر  �سدر  هبة،  مع  التحقيق  انتهاء  بعد 
اأ�سهر وذلك   6 اإداري بحقها ملدة  اعتقال 
توجيه  من  االحتالل  �سلطات  متكن  لعدم 
اعتقالها  على  واحتجاجاً  بحقها،  تهم  اأي 
عن  مفتوح  اإ�رصاب  هبة  خا�ست  اإدارياً، 
الطعام ا�ستمر ملا يقارب 40 يوماً تعر�ست 
خالله للتنكيل من قبل ال�سجانني لثنيها عن 
اإ�رصابها  واأوقفت  باإ�رصابها،  اال�ستمرار 
االإفراج  االحتالل  �سلطات  قررت  اأن  بعد 
خندقجي  حليمة  املعتقلة  قالت  عنها. 
ظروف  حول  ال�سمري  موؤ�س�سة  ملحامية 

التحقيق الذي تعر�ست له يف مركز حتقيق 
بتاريخ  حليمة  اعتقلت  حيث  امل�سكوبية، 
عطارة  حاجز  عبورها  اأثناء   2020/1/1
جلل�سات  خ�سعت  حيث  للتحقيق،  ونقلت 
من  �سغري  بكر�سي  مقّيدة  وهي  التحقيق 
فرتة  اأثناء  وتعر�ست  واالأرجل،  االأيدي 
والتهديد  وال�ستم،  لل�رصاخ  التحقيق 
باعتقال طفلها البالغ من العمر 10 �سنوات 
بناتها  باعتقال  تهديدها  اإىل  باالإ�سافة 

االثنتني.

العتقال الدارى بحق الن�ساء 
الفل�سطينيات

حتتجز قوات االحتالل 4 معتقالت اإداريات 
بحقهن  تهم  اأي  توجيه  دون  �سجونها،  يف 
�رصي  مللف  وفقاً  وذلك  حماكمة،  ودون 
اأو ملحاميهن االطالع عليه.  ال ميكن لهن 
بيت  من  البدن  �رصوق  املعتقلة  اأقدمهن 
 2019/7/15 بتاريخ  اعتقلت  التي  فجار، 
 6 مبدة  بحقها  اإداري  اعتقال  اأمر  و�سدر 
اأ�سهر، جرى جتديدها ل�ستة اأ�سهر اأخرى. 
فقد  قلقيلية،  من  ب�سري  اآالء  املعتقلة  اأما 
جرى اعتقالها بتاريخ 2019/7/24، و�سدر 
اأ�سهر   4 ملدة  بحقها  اإداري  اعتقال  اأمر 
االإ�رصائيلي  اعتقل االحتالل  ُجّدد مرتني. 
ال�سحافية والنا�سطة ب�رصى الطويل  اأي�ساً 
من البرية بتاريخ 2019/12/11، واأ�سدرت 
بحقها اأمر اعتقال اإداري ملدة ثالثة اأ�سهر 
الطالبة  اإىل  باالإ�سافة  للتمديد.  قابلة 
بحقها  �سدر  الذي  ح�سن  �سذى  املعتقلة 

اأمر اعتقال اإداري ملدة 3 اأ�سهر.

الأ�سريات والإهمال الطبي يف 
ال�سجون ال�سهيونية 

 8 �سجونها  يف  االحتالل  جي�ض  يحتجز 
مري�سة  اأ�سرية  و12  جريحات  اأ�سريات 
حيث  املتعمد،  الطبي  لالإهمال  يتعر�سن 
الطبية  الفحو�سات  اإجراء  يف  متاطل 
ت�سخي�ض  يف  وتتاأخر  لهن،  الالزمة 
االأ�سريات  واأ�سافت  كما  االأمرا�ض. 
ملحامية موؤ�س�سة ال�سمري اإىل �سوء املعاملة 

التي يتلقينها من الطبيب اأو املمر�سني يف 
عيادة ال�سجن، اإىل جانب انخفا�ض م�ستوى 
ا�سارت  حيث  معهن،  التعامل  يف  املهنية 
اأن  املمكن  من  اأنه  اإىل  االأ�سريات  بع�ض 
با�ستخدام  املمر�ض  اأو  الطبيب  يقوم 
احلقنة مرتني لذات االأ�سرية، اأو اأن يرتكها 
اأن يقوم با�ستخدامها.  مفتوحة لفرتة قبل 
وحتى عندما تتوجه االأ�سريات اإىل املراكز 
للح�سول على االأدوية فاإنهن يف الكثري من 
عدم  بحجة  اأدويتهن  دون  يعدن  االأحيان 
ال  جعابي�ض  ا�رصاء  فاملعتقلة  توافرها. 
نتيجة  تعاين من و�سع �سحي �سعب  زالت 
تغطي  واحلروق  اعتقالها،  عند  الإ�سابتها 
اأن�سام  املعتقلة  اأما  ج�سدها.  اأنحاء  كافة 
موؤ�س�سة  ملحامية  اأفادت  فقد  �سواهنة، 
باأنها يف بداية �سهر �سباط بداأت  ال�سمري 
باحلو�ض  خا�سة  العظم  يف  باأوجاع  ت�سعر 
اأكرث من  للعيادة  اليمنى، وتوجهت  والرجل 
الع�سالت،  الأوجاع  دهون  واأعطوها  مرة 
حتويلها  ليتم  االأوجاع  من  تعاين  بقيت 
تعاين  اأنها  تبنّي  ت�سويرها  وبعد  للم�سفى، 
مناطق  غالبية  يف  العظم  يف  التهابات  من 
الفيتامينات  يف  نق�ض  من  وتعاين  اجل�سم، 
واحلديد اإال اأن الطبيب بالعيادة قال اإنها ال 
وهي  املدعمات،  لتناول  االآن  حتتاج حتى 
�سور  الإجراء  بحاجة  زالت  ما  االآن  حتى 
املعتقلة  تعاين  ال�سدري.  للقف�ض  اأ�سعة 
بر�سا�ض  الإ�سابتها  نتيجة  ح�سيمة  جيهان 
اعتقالها،  عند  ال�سهيوين  االحتالل  جي�ض 
حيث اأ�سيبت بثالثة ر�سا�سات اإحداها يف 
الي�رصى،  قدمها  يف  ور�سا�ستني  احلو�ض 
وبحاجة  قدمها  داخل  بالتني  ويوجد 
من  العديد  تعاين  الإزالته.  عملية  الإجراء 
كال�سغط  مزمنة  اأمرا�ض  من  االأ�سريات 
والعظام  االأ�سنان  يف  وم�ساكل  وال�سكري 
حثيثة  طبية  متابعة  يتطلب  مما  وغريها، 

ل�سمان عدم تفاقم حالتهن ال�سحية.

الأ�سريات املحررات يروين  جتربة 
العتقال القا�سية يف �سجون العدو 

ال�سهيوين

�سجن  الفل�سطينيات يف  االأ�سريات  حتتجز 
كان-قدمياً-ا�سطباًل  الذي  الدامون 
اإىل  الدامون  �سجن  يفتقر  حيث  للخيول، 
فغالبية  االإن�سانية،  احلياة  مقومات  اأب�سط 
الغرف فيه �سيئة التهوية وتنت�رص يف العديد 
قدم  ب�سبب  والرطوبة  احل�رصات  منها 
مما  الباطون  من  اأر�سيته  اأن  كما  البناء. 
وحارة  ال�ستاء  اأيام  يف  جداً  باردة  يجعلها 

جداً يف اأيام ال�سيف.
اآفادت  ال�سمري،  موؤ�س�سة  مع  مقابلة  ويف 
االأ�سريات املحررات اإىل الظروف القا�سية 
فجميعهن  االعتقال،  اأثناء  بها  مررن  التي 
اأ�سعب  من  باعتبارها  للبو�سطة  تطرقن 
االأ�سريات  تعاين  حيث  ال�سجن،  يف  االأمور 
من �سعوبة النقل ما بني ال�سجن واملحاكم 
كما  جداً،  طويله  �ساعات  فيها  ويق�سني 
ال�سجن،  داخل  احلمام  ملو�سوع  وتطرقن 
الدامون  �سجن  يف  االأ�سريات  تعاين  حيث 
من عدم امكانيتهن اال�ستحمام يف اأي وقت 
الوقت املخ�س�ض  واإمنا فقط يف  يريدون 
ب�سبب  وذلك  حمددة،  �ساعات  ويف  للفورة 
خارج  لال�ستحمام  احلمامات  وجود 
الغرف. كما اأ�سافت االأ�سريات املحررات 
للمعتقالت،  االأهل  زيارة  منع  مو�سوع  اإىل 
باالأ�سريات  وتنكيل  انتقام  باعتبارها 
فقدان  ل�سعوبة  واأ�رصن  كما  وعائالتهن، 
اإمكانية  وجود  دون  العائلة  اأفراد  اأحد 
من  حمررة  اأ�سرية  قالت  املتوفى.  لوداع 
اإىل  ون�سف  �سنة  ملدة  دام  اإداري  اعتقال 
ُجدد  حيث  االإداري،  االعتقال  ق�سية 
اأن  عن  وحتدثت  عّدة،  ملراٍت  اعتقالها 
على  امل�ستحيل  من  يجعل  االعتقال  هذا 
املعتقلة اأو عائلتها معرفة موعد االإفراج، 
واأ�سارت اإىل اأن اأطفالها كانوا بانتظارها يف 
كل مرة ينتهي فيها اأمر االعتقال االإداري، 
وي�ساألون دائماً عن موعد االإفراج عنها اإال 

اأنها مل تكن تعرف مباذا جتيبهم!

الن�ساء الفل�سطينيات حتت قانون 
العدو الإ�سرائيلي

كافة  عن  امل�سوؤولة  هي  االحتالل  اإن 

تنتهجها  التي  واملمار�سات  االنتهاكات 
يف  مبا  املحتلة،  الفل�سطينية  االأر�ض  يف 
الفل�سطينيات  الن�ساء  معاملة  �سوء  ذلك 
حتظر  خا�ض.  ب�سكل  اعتقالهن  اأثناء 
جنيف  اتفاقية  من  )ج(   )1(  )3( املادة 
الكرامة  على  "االعتداء   )1949( الرابعة 
املهينة  املعاملة  �سيما  وال  ال�سخ�سية، 
له  تتعر�ض  ما  وهذا  بالكرامة"  واحلاطة 
االأ�سريات الفل�سطينيات خا�سة اأثناء النقل 
والتفتي�ض العاري. عالوة على ذلك، ووفًقا 
للقانون الدويل االإن�ساين، خا�سة اتفاقيات 
االإ�سافية،  وبروتوكوالتها  االأربعة  جنيف 
بحماية  ملزمة  االحتالل  �سلطة  فاإن 
االأ�سريات، وتُلزم بف�سل الن�ساء املعتقالت 
عن الرجال، واأن تكون اإدارة ال�سجن الذي 
تقبع فيه االأ�سريات من ال�سّجانات الن�ساء، 
باالإ�سافة اإىل وجوب توفريها لالحتياجات 
كما  بالن�ساء.  اخلا�سة  االأ�سا�سية  ال�سحية 
من  -كغريهن  الفل�سطينيات  االأ�سريات  اأن 
�سجن  يف  الفل�سطينيني-يقبعن  االأ�رصى 
وخارج  التاريخية  فل�سطني  اأر�ض  داخل 
ب�سكل  يتعار�ض  مما  املحتلة،  االأر�ض 
و)76( من   )49( مبا�رص مع ن�ض املادتني 
على  حتظر  التي  الرابعة  جنيف  اتفاقية 
املحميني  االأ�سخا�ض  نقل  املحتلة  القوة 
االأر�ض  من  املحتجزين،  وخا�سة 
من   )12( املادة  وتن�ض  كما  املحتلة. 
على  الق�ساء  للجنة   )28( العامة  التو�سية 
ب�ساأن  املراأة  �سد  التمييز  اأ�سكال  جميع 
االأطـراف  للدول  االأ�سا�سية  االلتزامات 
والية  متار�ض  الدول  "اإن  يلي:  ما  على 
ذلك  اأن  رغم  االأول،  املقام  يف  اإقليمية 
التزامات  اأن  اإال  الدويل.  بالقانون  رهن 
متييز  دون  من  تنطبق  االأطراف  الدول 
�سـواء  املـواطنني  وغري  املواطنني  على 
وملتم�سي  الالجئني  ي�سمل  مبا  ب�سواء، 
وعدميي  املهاجرين  والعمال  اللجوء 
اأو  اأرا�سيها،  على  املوجـودين  اجلن�سية 
الفعلية، حتى واإن مل  اخلا�سعني لرقابتها 

يكونوا داخـل اأرا�سـيها. فالـدول االأطراف 
اإجراءات  من  تتخذه  ما  كل  عن  م�سوؤولة 
توؤثر على حقوق االإن�سان، ب�رصف النظر 
عما اإذا كان املت�رصرون على اأرا�سيها اأم 
 )30( رقم  العامة  التو�سية  خارجها".ويف 
ب�ساأن و�سع املراأة يف �سياق منع النزاعات 
النزاع،  النزاع وما بعد انتهاء  ويف حاالت 
توؤكد اللجنة على ما ذكر �سابقاً من خالل 
الن�ض: "تكرر اللجنة تو�سيتها العامة رقم 
28، ومفادها اأن التزامات الدول االأطراف 
تُطبق اأي�ساً خارج حدودها االإقليمية على 
االأ�سخا�ض اخلا�سعني ل�سيطرتها الفعلية، 
داخل  موجودين  يكونوا  مل  واإن  حتى 
م�سوؤولة  االأطراف  الدول  واأن  اأرا�سيها، 
عن كل ما تتخذه من اإجراءات توؤثر على 
اإذا  عما  النظر  بغ�ض  االإن�سان،  حقوق 
موجودين  املت�رصرون  االأ�سخا�ض  كان 
خارجها". اأم  االإقليمية  حدودها  داخل 
االأ�سري  لرعاية  ال�سمري  موؤ�س�سة  توؤكد 
ال�سهادات  على  وبناًء  االإن�سان  وحقوق 
من  عليها  ح�سلت  التي  والت�ساريح 
اأن  الفل�سطينيات،  واملعتقالت  االأ�سريات 
العدو م�ستمر منذ ما يزيد عن 50 عاماً يف 
انتهاك حقوق االأ�سريات الفل�سطينيات يف 
مراكز التوقيف والتحقيق وال�سجون، ويف 
امل�ست�سفيات والعيادات الطبية واحلواجز 
االنتهاكات  تلك  وتطال  التفتي�ض،  ونقاط 
من  الفل�سطينيات  الن�ساء  فئات  كافة 
وطفالت  واأمهات  وطالبات  معلمات 
يف  االأطراف  الدول  وتفيد  وغريها. 
اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  اتفاقية 
من  بّد  "ال  انه  على  املراأة  �سد  التمييز 
وجميع  العن�رصي  الف�سل  اآفة  ا�ستئ�سال 
العن�رصي  والتمييز  العن�رصية،  اأ�سكال 
واال�ستعمار، واال�ستعمار اجلديد والعدوان 
االأجنبية  وال�سيطرة  االأجنبي  واالحتالل 
اإذا  للدول،  الداخلية  ال�سوؤون  والتدخل يف 
اأريد للرجال والن�ساء اأن يتمتعوا بحقوقهم 
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ل زال جي�ش الحتالل ال�سهيوين م�ستمر يف انتهاك حقوق املراأة الفل�سطينية، حيث حتتجز يف �سجونها 39 امراأة 
فل�سطينية، مبا فيهن 8 جريحات، 12 مري�سة، 16 اأ�سرية اأم، و4 ن�ساء رهن العتقال الإداري دون تهمة اأو حماكمة، 
كما ومتار�ش بحقهن خمتلف اأنواع التعذيب اجل�سدي والنف�سي. مل ت�سَلم الأم الفل�سطينية من بط�ش العدو، حيث 
يعتقل الحتالل يف �سجونهم 16 اأ�سرية اأم ملا يقارب 50 من الأبناء والبنات، بع�سهم اأطفال مغيبون عن اأمهاتهم، ل 
ي�ستطيعون روؤيتها اأو احلديث معها �سوى مرة اأو مرتني �سهريًا من خالل زيارتها يف ال�سجن، وذلك من خلف زجاج 

حمكم وعرب الهاتف، واأحيانًا بعد تقدمي طلب خا�ش مل�سلحة ال�سجون، يتم ال�سماح لالأطفال دون �سن الثامنة 
بالدخول لزيارة اأمهاتهم من جهة الأ�سرية مما ميّكنهم من مالم�سة اأمهاتهم، وذلك يف اآخر ع�سر دقائق فقط من 

زيارة مدتها 45 دقيقة ،تقبع الأ�سريات يف �سجن الدامون الذي يقع داخل الأرا�سي املحتلة عام 1948، مبا يخالف 
اتفاقية جنيف الرابعة التي حتظر نقل ال�سكان من الأرا�سي املحتلة. وتعاين الأ�سريات الفل�سطينيات يف �سجن 

الدامون الإ�سرائيلي من ظروف قا�سية و�سعبة حيث يفتقر ال�سجن لأدنى مقومات احلياة الإن�سانية.

اعتقال املاجدات الفل�سطينيات

اأ�صريات فل�صطني.. ومعاناتهم يف �صجون  العدو ال�صهيوين

خالل ماي املا�سي 

162 معتقاًل من القد�س املحتلة
تقرير:اإعالم الأ�سرى

مركز  عن  �سادرة  اإح�سائية  اأظهرت 
�سلوان  بلدة  يف  حلوة  وادي  معلومات 
املبارك  االأق�سى  امل�سجد  جنوب 

حالة   162 نفذت  االحتالل  قوات  اأن 
املحتلة  القد�ض  مدينة  يف  اعتقال 
وقال  املا�سي.  ماي  �سهر  خالل 
اإناث   6 املعتقلني  بني  من  اإن  املركز 
عمره  يبلغ  واحد  وطفل  فتى   12 و 

من  اأن  مو�سحا  عاما،   12 من  اأقل 
�سربي  عكرمة  ال�سيخ  املعتقلني  بني 
واإمام  العليا  االإ�سالمية  الهيئة  رئي�ض 
املبارك،  االأق�سى  امل�سجد  وخطيب 
ال�سوانة  حي  يف  منزله  اقتحام  عقب 

وحمافظ  املخابرات،  اأفراد  قبل  من 
م�ساركته  خالل  غيث  عدنان  القد�ض 
في�سل  وفاة  ذكرى  اإحياء  وقفة  يف 
االأمني  النت�سة  واللواء بالل  احل�سيني، 
العام للموؤمتر الوطني ال�سعبي للقد�ض، 

باأن  واأو�سح  فتح.  من حركة  وقيادات 
وقت  خالل  متت  االعتقاالت  معظم 
يف  ال�سحور  موعد  مع  تزامنا  الفجر 
باأنه  املركز  واأ�ساف  رم�سان.  �سهر 
ر�سد كذلك �سدور 24 قرار اإبعاد بحق 

قرار   20 منها  اأيار،  خالل  مقد�سيني 
اإبعاد عن امل�سجد االأق�سى، من بينها 
�سربي،  عكرمة  ال�سيخ  باإبعاد  قرار 
القد�ض،  اإبعاد عن  اإىل قراري  اإ�سافة 

وقراري اإبعاد عن البلدة القدمية.

اجلزء 02



بقلم: عي�سى قراقع

الذي  املنحى  فهو  الثاين  ال�سبب  اأما   .
الفل�سطينيون  والباحثون  الكتاب  اتخذه 
بطريقة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة يف تاأريخ 
ابتداًء من حرب حزيران  الأ�رشى  ق�سية 
الأ�رشى  ماأ�ساة  اإىل  التطرق  وعدم   1967
فرتة  هناك  جعل  مما   1948 حرب  يف 
غائبة وجمهولة يف تاريخ احلركة الأ�سرية 
اإعفاء  يف  ي�ساهم  ذلك  وكاأن  الفل�سطينية 
جرائم  من  اقرتفته  مما  اإ�رشائيل  دولة 
الأ�رشى  حلقوق  فظيع  وانتهاك  حرب 
وال�سبب  بعدها  وما   1948 حرب  خالل 
الإ�رشائيلية  الرواية  حماولة  هو  الثالث 
يف  وخمادع  ت�سليلي  خطاب  طرح 
والنكبة  احلرب  لأ�سباب  تف�سريها 
�رشعية  لإعطاء  الفل�سطينيني  وتهجري 
�سيا�سية ودينية وقومية لحتاللها لأر�ض 
فل�سطني وت�رشيد �سعبها بالقوة والبط�ض 
معظم  اأن  ذلك  على  دل  وما  واملذابح، 
خالل  جتاهلت  الإ�رشائيلية  الكتابات 
تناولها ملو�سوع حرب 1948 ق�سية حقوق 
وق�سية  عام  ب�سكل  الفل�سطيني  الإن�سان 
الأ�رشى ب�سكل خا�ض مل يظهر بو�سوح يف 
الدرا�سات التي توؤرخ النكبة اأي دور وا�سح 
يوجد  ل  ورمبا  الدويل،  الأحمر  لل�سليب 
هذه  يف  احلرب  اأ�رشى  حول  توثيق  اأي 
الفرتة وحتى انه مل يك�سف عن اأية وثيقة 
اأو بيانات �سادرة عن الأمم املتحدة بهذا 
 1948 حرب  خالل  اأنه  يعني  مما  ال�ساأن 
جرت جرائم كثرية واعتقل الآلف واعدم 
املئات من الأ�رشى وفقد الكثريون منهم 
يف غمرة احلرب وظلت اأ�سماوؤهم جمهولة 

ومل يعرف م�سريهم حتى الآن.

توثيق

يف ال�سنوات الأخري ظهرت ثالثة م�سادر 
الأ�رشى خالل حرب  ق�سية  وثقت  هامة 

النكبة وهي:
فل�سطني  العرقي يف  التطهري  كتاب  اأول: 
وقد  بابيه،  اإيالن  الإ�رشائيلي  للموؤرخ 
اعتمد يف كتابه ب�سكل اأ�سا�سي على وثائق 

من الأر�سيفات الع�سكرية الإ�رشائيلية.
ثانيا: كتاب حرب ال�ستقالل 1949-1948 
للكاتب الإ�رشائيلي اأهرون كالين، ا�ستند 
الإ�رشائيلية  الهاغاناة  اأر�سيفات  اإىل  فيه 
واجلي�ض الإ�رشائيلي واىل �سهادات �سباط 
من  ومعظمهم  الإ�رشائيلية  املع�سكرات 

منظمات اإت�سيل وليحي و�سترين.
للباحثني  حراب  بال  اأ�رشى  كتاب  ثالثا: 
ا�ستندا  عواودة  ووديع  كبها  م�سطفى 
من  ال�سفوية  ال�سهادات  مئات  اإىل  فيه 
هذه   .1948 حرب  خالل  اعتقلوا  اأ�رشى 
املعتقلني  عدد  اأن  ك�سفت  امل�سادر 
الواقعة  الفرتة  يف  والفل�سطينيني  العرب 

-9000 بني  ما  تراوح   1949-1948 بني 
ال�سكان  من  منهم   %82 معتقل،   12000
العمرية  الفئة  من  واأغلبهم  املدنيني 
امل�سادر  هذه  واأظهرت  عاما،   65-15
خالل  ع�سوائيا  اعتقلوا  منهم  الكثري  اأن 
اآخر  وق�سم  العرقي،  التطهري  حرب 
معدة  قوائم  اأ�سمائهم يف  لوجود  اعتقلوا 
الأ�رشى  اأبلغت  الحتالل  �سلطات  �سلفا. 
من  اأغلبهم  اأن  برغم  حرب  اأ�رشى  باأنهم 
املدنيني، ويف اعتقادي اأن �سبب ذلك هو 
حماكم  لإقامة  الحتالل  جاهزية  عدم 
وجهاز ق�سائي يف تلك الفرتة، وقد تغري 
هذا املوقف يف ال�سنوات الالحقة حيث 
مع  التعامل  الحتالل  �سلطات  ترف�ض 
الأ�رشى كاأ�رشى حرب ومقاتلني �رشعيني 
وفق القوانني الدولية. امل�سادر املذكورة 
املعتقلني يف مراكز  احتجاز  اإىل  اأ�سارت 
ويف  دائمة  معتقالت  ويف  موؤقتة  جتميع 
عمل،  كمراكز  ا�ستخدمت  مع�سكرات 
البيوت  من  عدد  ا�ستخدمت  انه  اإ�سافة 
واملباين للفل�سطينيني امل�رشدين كمراكز 

اعتقال.
معتقالت

ومن اأبرز مع�سكرات االعتقال يف 
تلك الفرتة:

1- معتقل اإجليل، كان يحمل رقم 791 وهو 
اأكرب املعتقالت حيث و�سل العدد فيه اإىل 
4000 معتقل، وقد اأقيم هذا املع�سكر يف 
اإجليل  املباين التي بقيت قائمة يف قرية 
القبلية الفل�سطينية املهجرة الواقعة على 
بعد 3 كم �رشق البحر املتو�سط والقريبة 

من مدينة يافا.
معتقل  با�سم  عرف  عتليت،  معتقل   -2
وقد   ،792 رقم  معتقل  اأو   2 رقم  مركزي 
يف  الربيطاين  املع�سكر  اإطار  يف  اأن�سئ 

عتليت جنوب حيفا.
3- معتقل �رشفند، ا�ستخدم كمركز عمل 

وكان مع�سكرا بريطانيا يف فرتة الإنتداب، 
الفل�سطينية  �رشفند  قرية  يف  يقع  وهو 
املهجرة، وكان معتقال انتقاليا يعتقل فيه 

الأ�رشى املر�سحني للعمل.
اأي�سا  وهو  لتفن�سكي،  تل  معتقل   -4
ا�ستخدم كمركز عمل للمعتقلني بال�سخرة، 
بريطاين  مع�سكر  يف  املعتقل  هذا  اأقيم 
وعلى  املهجرة  ك�سك  اأبو  قرية  بجانب 

بعد 15 كم عن مدينة يافا.
للعمل  كمركز  اأقيم  خالد،  اأم  معتقل   -5
الفل�سطينية  خالد  اأم  قرية  يف  ويقع 

املهجرة الواقعة يف بلدة نتانيا.
غربي  يقع  �ساأنان،  نفيه  معتقل   -6

القد�ض.
عكا  قلعة  يف  يقع  عكا،  معتقل   -7

التاريخية يف مدينة عكا.
ملك  كبري  بيت  وهو  حيفا،  معتقل   -8
لعائلة عربية ا�ستخدم بعد تهجري �سكانها 

كمعتقل موؤقت.

معاملة وح�سية

املعاملة  اإىل  اأ�سارت  امل�سادر  هذه 
الإعدامات  �سيا�سة  للمعتقلني،  الوح�سية 
داخل  اإعدامات  اإىل  اإ�سافة  امليدانية 
اإىل  املعتقلني  واإبعاد  طرد  املعتقالت، 
من  الأدنى  احلد  انعدام  البالد،  خارج 
الظروف الإن�سانية يف هذه املع�سكرات، 
مل�سلحة  باأعمال  املعتقلني  ت�سغيل 
يكن  مل  احلاكمة..  واملوؤ�س�سة  اجلي�ض 
 1948 حرب  يف  لالعتقال  �سيا�سة  هناك 
عملية  كانت  بل  الإ�رشائيليني،  قبل  من 
هي  واإعدامهم  الأ�رشى  من  التخل�ض 
وهذا  اأ�سا�سي،  ب�سكل  القائمة  ال�سيا�سة 
احلقائق  من  العديد  عنه  ك�سفت  ما 
لل�سكان  جماعية  اإعدامات  عن  املوّثقة 
املدنيني بعد اإلقاء القب�ض عليهم. ويبدو 
امل�رشدين  ال�سكان  من  الكبري  العدد  اأن 
والذين  والهاربني من املجازر  والهائمني 

جلوء  وراء  كان  عليهم  القب�ض  األقي 
بناء  اإىل  بعد  فيما  الإ�رشائيليني  القادة 
قائمة  واحتجاز  اعتقال  مع�سكرات 
اأ�سري  اأي  �رشاح  اإطالق  اأن  اأ�سا�ض  على 
م�سادقة  اإىل  يحتاج  منه  التخل�ض  اأو 
هذه  اأن  اأي  ا�ستخبارات  �سابط  من 
عمليات  لإمتام  ا�ستخدمت  املع�سكرات 
فرز لالأ�رشى وقد جرت اإعدامات �رشيعة 
نفذت بدون حماكمات حيث كان �سباط 
ال�ستخبارات امل�رشفون عليها يطاردون 
النا�ض با�ستمرار منذ حلظة و�سولهم اإىل 
على  ي�رشف  وكان  العتقال.  مع�سكرات 
ع�سابات  من  اأع�ساء  املع�سكرات  هذه 
"الهاغاناة"  و  "�سيرتن"  و  "الأرغون" 
القا�سية  املعاملة  طبيعة  يو�سح  مما 
وال�سيئة التي كان يتلقاها الأ�رشى يف هذه 
اجلي�ض  وقد و�سف �سابط يف  ال�سجون. 
الإ�رشائيلي ما �ساهده يف اأحد مع�سكرات 
�سلوكاً  كان  باأنه  الفرتة  تلك  يف  العتقال 

بربرياً ووح�سيا.
اإعدام اأو طرد اأو اعتقال

حكمت  التي  املنهجية  اأن  الوقائع  تثبت 
امل�سلحة  ال�سهيونية  الع�سابات  �سلوك 
�سواء  الأ�رشى  على  القب�ض  اإلقاءها  عند 
فرزهم  هو  ع�سكريني  اأم  مدنيني  كانوا 
اأو  الإعدام  اأو  طرد  بني  ما  وت�سنيفهم 
قرية  ل�سكان  جرى  ما  وهذا  العتقال 
دير يا�سني يف ني�سان 1948 عندما قامت 
يف  القرية  �سكان  بجمع  الع�سابات  هذه 
وانتهكوا  بارد  بدم  وقتلوهم  واحد  مكان 
قرية  احتلت  وعندما  اأج�سادهم  حرمة 
اأبو �سو�سة" )ق�ساء �سفد( من قبل  "غور 
فرز  بعملية  قامت  ال�سهيونية  الع�سابات 
ال�سبان  اأر�سل  حيث  القرويني  ال�سكان 
اإىل  الثالثني  و�سن  العا�رشة  �سن  بني  ما 
منهم  الباقي  اأما  العتقال  مع�سكرات 
فقد مت طردهم اإىل لبنان. وهذا ما جرى 
�سفد(  )ق�ساء  الزيتون  عني  لقرية  اأي�سا 
رباً  خمخُ الهاجاناة  رجال  اأح�رش  عندما 
الرجال  يف  يتمعن  اأخذ  الراأ�ض  مغطى 
امل�سفوفني يف �ساحة القرية ومت التعرف 
اأ�سماوؤهم  كانت  الذين  الأ�سخا�ض  على 
ومن ثم  �سلفاً  القائمة املعدة  مكتوبة يف 
اأخذ الرجال الذين مت اختيارهم اإىل مكان 
اآخر واأعدموا ، وما جرى يف عني الزيتون 

جرى يف الطنطورة والدوامية وغريها
يقول ح�سني �سليمان مروات من النا�رشة 
كان   " عتليت:  �سجن  يف  معتقاًل  وكان 
عطية  حممد  ا�سمه  النا�رشة  من  واحد 
اجل�ض  قرية  من  واحد  واعطى  قام 
احلار�ض  فقام  ال�سياج  فوق  من  �سيجارة 
وطخو واأنا �سفت جثته على الأر�ض قبل 
ما يدفنوه خارج املع�سكر، واحتجاج على 

اجلرمية ا�رشبنا يوم واحد."
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الغــــاوي

اأ�سرى احلرب الفل�سطينيني والعرب الذين 
اعتقلوا �سنوات 1949-1948

ما دفعني اإىل كتابة هذه املقالة، جمموعة من االأ�سباب التي ا�ستنتجتها من خالل مراجعة العديد من الدرا�سات 
املتعلقة بحرب 1948 والنكبة التي وقعت على الفل�سطينيني يف اأعقابها، واأوىل هذه االأ�سباب هي عدم تطرق هذه 
الدرا�سات التاريخية اإىل مو�سوع اأ�سرى احلرب الفل�سطينيني والعرب الذين اعتقلوا خالل �سنوات احلرب -1948

ُتذكر ال  وتكاد  وعابرة  حمدودة  باإ�سارات  اإال   1949

اأفاد نادى الأ�سري الفل�سطينى اأن قوات 
الليلة  اعتقلت  الإ�رشائيلي  الحتالل 
الثنني  الثنني  يوم  وفجر  املا�سية 
املوافق 2020/06/08 ، )28( مواطناً 
من ال�سفة، بينهم )21( مقد�سياً على 
حلم.  بيت  من  فتية  وثالثة  الأقل، 
وبني نادي الأ�سري اأن قوات الحتالل 
على  مقد�سياً  مواطناً   )21( اعتقلت 
الأقل وا�ستدعت اآخرين وهم: رئي�ض 
املقد�سيني  الأ�رشى  اأهايل  جلنة 
ال�سياد،  وحممد  ع�سب،  اأبو  اأجمد 
مو�سى  واأحمد  ا�سبيتان،  ابو  واإيهاب 
م�سطفى، وفريد البا�سطي، وحممد 
وطالل  خوي�ض،  واأحمد  ال�سبل، 
ال�سياد، وناجي اأبو جمعة، وخالد اأبو 
الأ�سهب،  الهدرة، ومعاذ  واإياد  غنام، 
عرفات،  واأحمد  عوي�سة،  وجهاد 
وحازم  �سنك،  عفانة، �سامر  ون�سال 
الر�سق،  وو�سيم  بدر،  ومازن  غرابلة، 
واأ�رشف عبيد، وزهري عبيد. واعترب 
العتقال  حمالت  اأن  الأ�سري  نادي 
الحتالل  ي�ستمر  التي  املمنهجة 
اإىل  القد�ض، تهدف  يف  تنفيذها  يف 

�ساأنه  من  فاعل  دور  اأي  تقوي�ض 
املواطن  �سمود  دعم  يف  امل�ساهمة 
امل�سجد  وحماية  املقد�سي، 
حالت  اأن  اإىل  م�سرياً  الأق�سى، 
اإىل  و�سلت  القد�ض  يف  العتقال 
)845( حالة اعتقال، وذلك منذ مطلع 
خاللها  طالت   ،2020 اجلاري  العام 
كافة الفئات، وهي ن�سبة العتقالت 
املحافظات  مع  مقارنة  الأعلى 
ال�سياق، اعتقلت قوات  الأخرى. ويف 
حلم  بيت  من  فتية  ثالثة  الحتالل 
 16( �سبيح  اإبراهيم  اهلل  ن�رش  وهم: 
 16( �سالح  اأحمد  وحممود  عاماً(، 
 15( ديرية  ح�سني  وحممد  عاماً(، 
مواطنان  اخُعتقل  جنني  ومن  عاماً(. 
وهما: حممد يا�رش خزميية، ومهدي 
و�سام  املعتقلني  اإىل  يخُ�ساف  زكارنة، 
�سيوخ  بلدة  من  عوي�سات  زكريا 
جامعة  طالب يف  وهو  اخلليل  ق�ساء 
بريزيت، حيث جرى اعتقاله من اأمام 
بني  لطفي  ع�سكري، وحممد  حاجز 
عودة من خربة احلديدية يف الأغوار 

ال�سمالية.

 االحتالل يعتقل )28( مواطنًا على 
االأقل من ال�سفة غالبيتهم من القد�س

االأ�سري اإبراهيم عي�سى عابدة ي�سارع 
املر�س يف �سجون االحتالل

)1970م - 2020م(
بقلم :- �سامي اإبراهيم فودة

ال�ساخمة  القامات  ح�رشة  يف 
القاب�سني  وال�سمود  ال�سرب  جرنالت 
قالعها  يف  واملتخندقة  اجلمر  على 
كالطود ال�سامخ، اإنهم اأ�رشانا البوا�سل 
املاجدات  واأ�سرياتنا  الأبطال 
وخلف  ال�سجون  غياهب  يف  القابعني 
تنحني  الغا�سم  الحتالل  زنازين 
واإكباراً  اإجاللً  والروؤو�ض  الهامات 
الورود  وحتمر  �سمودهم  عظمة  اأمام 
اإخوتي  خجاًل من عظمة ت�سحياتهم، 
رفاق  املاجدات  اأخواتي  الأماجد 
الثابتني  ال�سابرين  ال�سامدين  دربي 
اأعزائي  الأ�رش.  قالع  يف  املتمر�سني 
القراء اأحبتي الأفا�سل فما اأنا ب�سدده 
اأخطر  على  ال�سوء  ت�سليط  هو  اليوم 
بالأمرا�ض  امل�سابني  الأ�رشى  حالت 
والذين  الحتالل  �سجون  يف  املزمنة 
الإدارة  �سيا�سات  من  الويالت  يعانون 
عالجهم  تتعمد  التي  العن�رشية 
بت�سخي�ض  القيام  دون  بامل�سكنات 
امل�ستمرة  ومعاناتهم  حلالتهم  �سليم 
مع الأمرا�ض لرتكه فري�سة لالأمرا�ض 
واملوت البطيء ينه�ض يف اأج�سادهم. 
عابدة  اإبراهيم  املري�ض  والأ�سري 
�سحايا  اأحد  هو  ربيعاً  اخلم�سني  ابن 
الإهمال الطبي املتعمد التي متار�سها 
اإدارة ال�سجون بحقه والذي يعي�ض بني 
حياته  يهدد  الذي  املر�ض  مطرقة 
ملعاناته،  الحتالل  جتاهل  و�سندان 
رامون(  )�سجن  يف  حالياً  والقابع 
من  طويلة  قائمة  اإىل  ان�سم  والذي 
ال�سجون  غياهب  يف  املر�سى  ا�سماء 
الثامن  عامه  اأنهى  وقد  ودياجريها، 
عامه  ودخل  الق�سبان  خلف  ع�رش 

�سجون  يف  التوايل  على  ع�رش  التا�سع 
يق�سي  والذي  ال�رشائيلي  الحتالل 
ورف�ض  احلياة  مدي  بال�سجن  حكماً 
الحتالل الإفراج عنه يف �سفقة وفاء 

الأحرار..
خليل  عي�سى  اإبراهيم  الأ�سري:-   -

اإبراهيم عابدة
دي�سمرب-   -11 امليالد:-  تاريخ   -

1970م
- مكان الإقامة :- حمافظة بيت حلم

 - احلالة الجتماعية:- متزوج
دي�سمرب   ،13 العتقال:-  تاريخ   -

2002
- مكان العتقال:- رامون

اإليه:- امل�ساركة يف  - التهمة املوجه 
اأهداف  �سد  مقاومة  عمليات  تنفيذ 

تابعة لالحتالل
- احلكم:- مدي احلياة

اإبراهيم  لالأ�سري:-  ال�سحية  احلالة   -
عابدة

مر�ض  من  يعاين  اإبراهيم  الأ�سري 
وهو  النقر�ض  ومر�ض   - الأع�ساب 
ال�سحية  والرعاية  للعالج  حاجة  يف 
�سطور  على  ،من  الطبية  واملتابعة 
كافة  اإىل  ندائي  اأوجه  مقايل 
املوؤ�س�سات والهيئات الدولية وخا�سة 
وال�سليب  العاملية  ال�سحة  منظمة 
حدود  بال  اأطباء  ومنظمة  الحمر 
الأ�سري  حياة  لإنقاذ  العاجل  بالتدخل 
لالإفراج  عابدة  اإبراهيم  املري�ض 
خارج  له  الالزم  العالج  لتقدمي  عنه 
ال�سجون- احلرية كل احلرية لأ�رشانا 
املاجدات-  واأ�سرياتنا  البوا�سل 
امل�سابني  للمر�سى  العاجل  وال�سفاء 
باأمرا�ض خمتلفة - احلرية كل احلرية 

لأ�رشانا واأ�سرياتنا.
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تاأكد من الأمر ب�شهولة

هل �لكمامة �لتي ت�صعها فّعالة �أم ال؟
�شيئاً  احلظر  بفك  البدء  مع 
�رضورة  على  والرتكيز  ف�شيئاً، 
و�شع الكمامة )املا�شك(، تاأكدوا 
ت�شعونها  التي  الكمامة  اأّن  من 
من  الوقاية  لتاأمني  ال،  اأم  فّعالة 

التقاط فريو�س كورونا.
بو�شع  الطبية  االأو�شاط  تن�شح 
يف  احلماية  اأجل  من  الكمامة 
االأماكن العامة يف الوقت احلايل 
من دون انتظار نهاية فرتة حظر 
اأولئك  اإىل  وبالن�شبة  التجول. 
كمامات  لديهم  لي�س  الذين 
االأقنعة  تلك  كانت  �شواء   –
اجلراحية اأو تلك ال�شهرية با�شم 
اإىل  يهرعون  فاإنهم   –  FFP2
ماكينة اخلياطة من اأجل خياطة 
كمامة منزلية خا�شة بهم، ولكن 
الكمامات  هذه  فعالية  مدى  ما 

بال�شبط؟
بيان  اأ�شار  يف واقع االأمر، وكما 
حديث �شدر عن املعهد الوطني 
فاإَنّ   )INRS( واالأمن  للأبحاث 
عبارة  املنا�شبة  غري  الكمامة   «
بالثقوب«،  مليئة  م�شفاة  عن 
كوفيد  كورونا  فريو�س  ينتقل 
طريق  عن  رئي�شي  ب�شكل   19  -
يف  تنت�رض  التي  الرذاذ  قطرات 
يعط�س  اأو  ي�شعل  عندما  الهواء 
بالفريو�س،  امل�شاب  ال�شخ�س 
 – اأنف�شنا  حماية  اأجل  ومن 
وب�شكل خا�س حماية االأ�شخا�س 
من حولنا – فمن ال�رضوري، بناء 
عليه، التاأكد من اأّن الكمامة غري 
تبادل  يوجد  واأال  للماء،  نافذة 

بني �شطح الكمامة والوجه.

يجب و�شع الكمامة 
بال�شكل ال�شحيح

يجب  الكمامة  و�شع  عند 
بال�شكل  تعديلها  ملحظة 
ال�شحيح، نحن نعرف اأّن القناع 
الوجه  على  يو�شع  اجلراحي 
ال�شلبة  احلافة  تكون  بحيث 
تثبيته.  ثم  ومن  االأعلى  اإىل 
لينا�شب  ال�رضيط  تعديل  ويتم 
م�شتوى االأنف ثم تنزيل الطرف 
اإىل حتت  الكمامة  من  ال�شفلي 
الذقن. يجب اأن تغطي الكمامة 
وحاملا  كاملة  الذقن  م�شاحة 
يتم تعديل الكمامة بهذا ال�شكل 
يجب عدم مل�س القناع بيديك، 
واإذا كنت ترتدين كمامة من نوع 
فعالية  االأكرث  وهي   –  FFP2
 – املعدية  العوامل  ت�شفية  يف 

�شعيها على الوجه بحيث يكون 
فوق  باالأنف  اخلا�س  ال�رضيط 
م�شتوى االأنف. ام�شكي بطريف 
خلف  اإىل  و�شديهما  املطاط 
يتقاطعا،  اأن  دون  من  الراأ�س 
االأنف  على  ال�رضيط  ثبتي 
�شكل  باأف�شل  الكمامة  لتعديل 

ممكن.
ن�شيحة من اأجل اختبار 

فعالية الكمامة التي 
ت�شعينها

احلماية  الكمامة  ت�شمن 
عندما  للآخرين،  احلقيقة 
الذي  الهواء  مبرور  ت�شمح  ال 
تتنف�شينه . وملعرفة ما اإذا كان 
�شيكون  ترتدينه  الذي  القناع 
ب�شيطة  ن�شيحة  هناك  فّعاالً، 
نطاق  على  تداولها  يتم  للغاية 

التوا�شل  و�شائل  على  وا�شع 
النفخ  تنطوي  االجتماعي، 
و�شع  اأثناء  لهب  اأو  �شعلة  على 
الكمامة، ا�شعلي �شمعة اأو عود 
كربيت واختربي الكمامة، فاإذا 
بقي اللهب اأو بقيت ال�شعلة كما 
هي فاإن الكمامة فّعالة، اأما اإذا 
انطفاأت ال�شعلة، فعلى االأرجح 
ت�شعينها غري  التي  الكمامة  اأن 
فّعالة وت�شمح مبرور الكثري من 

الهواء.
الوطني  املعهد  يقرتح 
 )INRS( واالأمن  للأبحاث 
للتاأكد  اأكرث«  »ر�شمية  طريقة 
من فعالية احلماية وهي بو�شع 
ورقة اأو بل�شتيك على الكمامة 
اأن  يجب  )�شهيق(:  والتنف�س 
عند  بالوجه  الكمامة  تلت�شق 

التنف�س.

�أن�صولني طبيعي جديد لـ مر�صى �ل�صكري
 ( جامعة  من  باحثون  تو�شل 
 The University of ) يوتا
يف   Texas at Arlington
االأمريكية  املتحدة  الواليات 
من  جديد  نوع  اكت�شاف  اإىل 
مادة االأن�شولني ميكن ت�شنيعها 
البحري  احللزون  �شم  من 
يف  وا�شتخدامها  املخروطي 
تطوير دواء اأكرث فاعلية لعلج 
مر�س ال�شكري من النوع االأول، 
ال�رضعة  فائقة  وبخ�شائ�س 
م�شتويات  خف�س  يف  ت�شاعد 
ال�شكر يف الدم. وهذا االأن�شولني 
اأية  ظهور  يف  يت�شبب  وال  اآمن 
عادة  التي  جانبية  اأعرا�س 
من  اأخرى  اأنواعا  ت�شاحب  ما 
تاأثريها  يظهر  التي  العلجات 

على املدى البعيد.
واأ�شار الباحثون اإىل جناحهم يف 
ا�شتخدام �شم حلزون البحر يف 
تطويراأ�شغر ن�شخة تعمل بكامل 
طاقتها من هرمون االأن�شولني، 
الدرا�شة ميكن  هذه  نتائج  واإن 
اأن ت�شاهم يف تطوير علجات 
حت�شني  على  قادرة  اأن�شولني 
وقد  ال�شكري.  مر�شى  حياة 
هذه  يف  امل�شاركني  اأحد  اأكد 
ل�شحيفة  حديثه  يف  الدرا�شة، 
 Daily Mail ميل  الديلي 
العلماء  قدرة  على  الربيطانية، 
هجينة  ن�شخة  تكوين  على 
من  باال�شتفادة  االأن�شولني  من 
ل�شم  االإيجابية  اخل�شائ�س 
الذي  املخروطي،  احللزون 

يوؤدي  والذي  املياه،  يف  ينفثه 
الكلوكوز  م�شتويات  اإىل خف�س 
تعي�س  التي  االأ�شماك  دماء  يف 
يت�شبب  مما  املياه،  هذه  يف 
ال�شلل  من  بحالة  اإ�شابتها  يف 
االأن�شولني  وهذا  املوؤقت. 
الب�رضي  االن�شولني  مياثل 

وهذا  اأ�رضع،  ب�شكل  ويعمل 
الذين  العلماء  اهتمام  اأثار  ما 
على  الكبرية  االآمال  يعقدون 
اأن  الذي ميكن  االكت�شاف  هذا 
املر�شى  مليني  منه  ي�شتفيد 
من  االأول  بالنوع  امل�شابني 

مر�س ال�شكري حول العامل.

�لعلماء يحذرون من خطر 
�رتفاع �حلر�رة على �لدماغ

وجد علماء جامعة هارفارد اأن ارتفاع درجات حرارة الطق�س 
لفرتة طويلة ن�شبيا يزيد من خطر االإ�شابة باالأمرا�س اخلطرية 
ارتفاع  لدى  كبري  ب�شكل  العمل  على  االإن�شان  قدرة  وتنخف�س 
لديه،  القدرات اجل�شدية  اآخر  با�شتنزاف  يبداأ  احلرارة حيث 
الب�رض من  بتدهور حاد يف �شحة  وت�شاهم احلرارة املرتفعة 

جميع االأعمار وخا�شة من 18 حتى 75 عاما.
والحظ الباحثون تدهور القدرات املعرفية لدى الطلب يف 
جامعة هارفارد، من الذين يعي�شون يف مبان قدمية دون تكييف 
مبان  يف  يعي�شون  الذين  بزملئهم  مقارنة  اأكرث،   %13 بن�شبة 
مكيفة يف فرتة ال�شيف. كما ارتفعت ن�شبة انخفا�س الرتكيز 
واالأداء لدى بع�س الطلب لهذا ال�شبب لـ 30 و50%واأكد العلماء 
اأن البقاء لفرتات طويلة يف مناطق املناخ احلار دون و�شائل 
)القلبية  االأمرا�س املزمنة  اأعرا�س  يزيد من خطر  التكييف 

وال�شدرية( وميكن اأن يوؤدي للموت يف نهاية املطاف.

در��صة جديدة.... زيت 
�ل�صمك ال يحمي �لقلب

حول  ال�شابقة  االعتقادات  يلغي  اجلميع  يفاجئ  جديد  بحث 
زيت  حبوب  حتملها  التي  القلب  على  االإيجابية  التاأثريات 
توؤخذ  اأن  ويجب  املليني،  قبل  من  ت�شتخدم  والتي  ال�شمك 

نتيجة هذا البحث على حممل اجلد.
الغنية  الغذائية  ال�شمك  زيت  مكملت  اأن  الدرا�شة  وجدت 
باالأوميغا 3 التي يتناولها املليني من النا�س يف جميع اأنحاء 

العامل للحفاظ على �شحة القلب والدماغ:
لن ت�شاعد على العي�س لفرتة اأطول.

قد تخف�س م�شتويات الكولي�شرتول الوقائي.
حتدث »فرق �شئيل« اأو »ال فرق« يف حاالت الوفاة املبكرة.

مل يكن لدى التقرير اأدلة كافية للنظر يف ما اإذا كانت االأ�شماك 
الزيتية نف�شها مفيدة، لكن دهون اأوميغا 3 التي حتتوي عليها 
والتي توؤخذ كمكمل غذائي مثل زيت كبد �شمك القد مل تكن 

لها فوائد.
يبدو اأن االأوميغا 3 التي تكون من م�شدر نباتي والتي توجد يف 
زيوت البذور واملك�رضات مثل بذور اللفت اأو اجلوز لها فوائد 

طفيفة للغاية يف حاالت عدم انتظام �رضبات القلب.
يف حني اأن هذه الدهون �شاعدت يف تقليل بع�س الدهون يف 
اإلغاء فوائد تخفي�س الدهون الثلثية ال�شارة  الدم اإال اأنه مت 
النافع  الكثافة  العايل  الدهني  للربوتني  خف�شها  خلل  من 

.)HDL(
يجب اأن توؤخذ النتائج على حممل اجلد ب�شبب وجود ق�شايا 
مماثلة مع الفيتامينات، حيث كان لتناول املكملت الغذائية 
اآثار �شارة  الغذائي �شحي  النظام  تاأثري  ب�شكل زائد ملحاكاة 

يف ال�شحة.

علماء يحذرون من  �ملبالغة يف �جلهد �لبدين
اأمرا�س  خطرية جتعل االإن�شان مقعدا وقال باحثوا  اإىل ظهور وتطور  اأن زيادة ممار�شة الن�شاط البدين توؤدي  اأكد علماء هولنديون 
املركز الطبي جلامعة اأوتريخت الهولندية، اإن ممار�شة التمارين البندية ال�شاقة التي ترهق ج�شم االإن�شان، توؤدي اإىل اأمرا�س خطرية 

كالت�شلب اجلانبي ال�شموري، الذي اأقعد عامل الفيزياء الربيطاين الراحل، �شتيفن هوكينغ.
واأظهرت حتاليل بيانات طبية الأكرث من 1500 بالغ، �شخ�شوا مبر�س الت�شلب اجلانبي ال�شموري، يف اإيرلندا واإيطاليا وهولندا، اأن الذين 
يعانون من اأ�شد اأعرا�س املر�س هم من ميتلكون بنية ج�شدية قوية وميار�شون اأق�شى متارين اللياقة البدنية، من الرك�س والتجديف 

وكرة ال�شلة وغريها من االألعاب الريا�شية الثقيلة.



مولودية  نادي  اإدارة  اأعلنت 
اإعادة  رف�ضها  اجلزائر 
العا�ضمي  الديربي  مقابلة 
اجلزائر  احتاد  اجلار  اأمام  
بق�ضيته  الأخري  فاز  حال  يف 
م�ضتوى  على  رفعها  التي 
الدولية،  الريا�ضية  املحكمة 
واأو�ضح رئي�س جمل�س الإدارة 
يف  اأملا�س  النا�رص  عبد 
اإدارة  اأن  اإعالمية  ت�رصيحات 
قاطعا  رف�ضا  ترف�س  ناديه 

اإعادة الديربي الذي يعود اإىل 
املو�ضم  من  الذهاب  مرحلة 
الكروي احلايل وقاطعته اإدارة 
برجمته  خلفية  على  الحتاد 

الدولية  الفيفا  تواريخ  يف 
من  نقاط  ثالث  خ�ضم  ومت 
لن  اأنهم  مو�ضحا  ر�ضيدها، 
الدولية  التا�س  قرار  ينتظروا 
�ضدد  والذي  موقفهم  حل�ضم 
اإعادة  على  يوافقوا  لن  اأنهم 
اللقاء جمددا و�ضوف يطعنون 
الهيئة  نف�س  م�ضتوى  على 
الدولية يف حال جاء  الكروية 

القرار باإعادة اللقاء.
عي�شة ق.

الوطني  املدرب  ا�ضرتجع 
امل�ضاعد �ضابقا زهري جلول 
راأ�س  على  تواجده  ذكريات 
الوطنية   الفنية  العار�ضة 
رابح  الوطني  الناخب  رفقة 
بني  ما  الفرتة  �ضعدان خالل 
2009 و2010، اأين اأو�ضح اأنه 
امل�ضتوى  من  خربة  اكت�ضب 
خا�ضة  امليادين  يف  العايل 
وانه كانت له فر�ضة التواجد 
�ضمن الطاقم الفني الوطني 
خالل مناف�ضات من امل�ضتوى 
امل�ضاركة  خالل  من  الدويل 
اإفريقيا  كاأ�س  نهائيات  يف 
اأن  وا�ضتطرد   ،2010 والعامل 
ذلك �ضوف ي�ضاعده م�ضتقبال 
يف حال عاد جمددا اإىل مهنة 
التدريب ليكون ذلك دوما من 
العايل، حيث �ضدد  امل�ضتوى 
للعمل  العودة  يرف�س  اأنه 
اجلزائرية  الكرة  يف  حاليا 
املتعفن  املحيط  ب�ضبب 
وامل�ضاكل  ي�ضودها،  الذي 

متمنيا  فيها،  تتخبط  التي 
وتطهري  الأمور  حت�ضن 
بالدنا  يف  الكروي  املحيط 
من خالل املنظومة الكروية 

اجلديدة.
يف  جلول  زهري  وا�ضتعاد 
اإعالمية ذكريات  ت�رصيحات 
التي  املوؤ�ضفة  احلادثة 
املنتخب  اأفراد  لها  تعر�س 
يف  تواجدهم  خالل  الوطني 
مواجهة  اجل  من  القاهرة 
نظريهم امل�رصي يف اجلولة 

الت�ضفيات  من  الأخرية 
املوؤهلة اإىل مونديال جنوب 
ما  اأن  او�ضح  اأين  اإفريقيا، 
يف  اإجحافا  كان  لهم  حدث 
التي  الوطيدة  العالقة  ظل 
الذي  وهو  ال�ضعبني،  جتمع 
ردة  �ضبب  وقتها  يفهم  مل 
فعل الأن�ضار واإقدامهم على 
كانت  التي  احلافلة  ر�ضق 
اأجل  من  امللعب  نحو  تقلهم 
اأن  واأردف  املقابلة،  لعب 
تعر�ضوا  الالعبني  من  عددا 

باحلجارة  اإ�ضابات  اإىل 
واخذوا يف ترديد اهلل اأكرب يف 
اأنهم يف حرب،  �ضورة توحي 
جاء  الرد  اأن  اأو�ضح  لكنه 
ال�ضابق  الرئي�س  من  �رصيعا 
الذي  روراوة  حممد  للفاف 
الإفريقي  بالحتادين  ات�ضل 
يف  وو�ضعهم  للعبة  والدويل 
جلول  زهري  واأ�ضار  ال�ضورة. 
للجمهور  القوي  التواجد  اأن 
ام  ملعب  يف  اجلزائري 
ال�ضد  مقابلة  خالل  درمان 
اأمام املنتخب امل�رصي كان 
دافعا ايجابيا لالعبني اآنذاك 
الذي دفعه رفقة  الأمر  وهو 
العنا�رص  �ضحن  اإىل  �ضعدان 
اإليها  واحلديث  الوطنية 
ت�ضاعدهم  حما�ضية  بطريقة 
اأجل  من  بقوة  الدخول  على 
الفوز والتاأهل دون ا�ضت�ضغار 
اأر�ضية  على  للمناف�س 

امليدان.

ق�ضية  تعرف  ان  ي�ضتبعد  ل 
الهاتفي  الت�ضجيل  ت�رصب 
املدير  من  كل  جمع  الذي 
فهد  �ضطيف  لوفاق  العام 
ن�ضيم  واملناجري  حلفاية 
روؤو�س  �ضقوط  �ضعداوي 
والك�ضف  امللف  يف  جديدة 
عن هوية �ضخ�ضيات ريا�ضية 
ق�ضية  يف  متوّرطة  اخرى 
ترتيب املباريات، وذلك وفق 
ت�رصيحات لوكيل اجلمهورية 
�ضاكر قارة الذي اأعلن خالل 
عقده الندوة ال�ضحافية م�ضاء 
اأول اأم�س مبقر حمكمة �ضيد 
ال�ضتماع  مت  اأنه  اأحممد 

وخالل  ا�ضخا�س  ت�ضعة  اإىل 
و�ضع  مت  البتدائي  التحقيق 
ثالثة متهمني اثنني منهما مت 
الحتياطي  احلب�س  غ�ضدار 
الثالث  بينما  حقهما  يف 
الرقابة  حتت  و�ضعه  مت 
الأمر  ويتعلق  الق�ضائية 
�ضعداوي  حلفاية،  من  بكل 
ورئي�س احتاد ب�ضكرة فار�س 
املتحدث  واأبان  عي�ضى،  بن 
املرفوعة  التحقيقات  اأن 
مر�ضحة  الق�ضية  هذه  يف 
دائرة  يف  تو�ضيعا  تعرف  لأن 
املتهمني  عدد  ورفع  التهام 
عليه  ت�ضري  ح�ضبما  فيها 

التحقيقات يف امللف.
اجلمهورية  وكيل  واأ�ضار 
اأن  اأحممد  �ضيدي  مبحكمة 
بالتحقيقات  املكلفة  الهيئة 
حتوز على الت�ضجيل الهاتفي 
كامال وهو الذي تدوم مّدته 
حيث  ثانية،  و48  دقائق   3
املخت�ضة  اجلهات  قامت 
خطوط  �ضبع  يف  بالتحقيق 
الو�ضول  اأجل  من  هاتفية 
الهاتفية  املكاملات  اإىل 
التورط يف ق�ضية  تثبت  التي 
مت  اين  اللقاءات،  ترتيب 
ثالثة  اإىل  التهام  توجيه 
النيابة  طرف  من  ا�ضخا�س 

خالل  من  للمحكمة،  العامة 
تورط حلفاية يف الوعد مبنح 
اأجل  من  مادية  امتيازات 
ت�ضيري نتيجة مباراة ريا�ضية، 
تهمة  �ضعداوي  يواجه  بينما 
الأ�ضخا�س  بحرية  امل�ضا�س 
واحلرية ال�ضخ�ضية دون اإذن 
هاتفية  بت�ضجيالت  والقيام 
الآخر،  الطرف  علم  دون 
عقوبة  ان  املتحدث  واأعلن 
ال�ضجن التي تواجه الأطراف 
�ضنتني  بني  ما  تكون  �ضوف 
ثبتت  حال  يف  �ضنواات  و10 

التهمة �ضّدهم.
عي�شة ق.
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احلجل  عني  مدينة  تزخر 
من  بالعديد  امل�ضيلة  بولية 
املواهب يف ريا�ضات عديدة 
ل�ضيما يف ريا�ضة كرة القدم 
، هذه املواهب التي تريد اأن 
اأر�س  على  طاقاتها  تفجر 
طموحاتها  حتقق  و  الواقع 
غرار  على  امل�رصوعة 
�ضورة  يف  الكبار  الالعبني 
عامر  بن  ال�ضاب  الالعب 
وفاق  اأكابر  لعب  الربكاين  
عني احلجل  املنتمي للجهوي 
وهو  باتنة  لرابطة  الثاين 
التي  للمدينة  الوحيد  الفريق 
الطاقات  من  بالعديد  تعج 
مع�ضوقة  ال�ضبانية خا�ضة يف 
اجلماهري كرة القدم، جريدة  
لها ات�ضال بهذا  الو�ضط كان 
خالله  من  حتدثت  الالعب 
عن بدايته مع لعبة كرة القدم 
يف  كانت  باأنها  قال  التي 
والريا�ضة  ال�ضباب  مدار�س 
كمال  �رصيفي  املدرب  مع 
الرباعم  �ضنف  يف  �ضعيد  
موهبته  بعدها  ليج�ضد 
الوفاق  فريق  داخل  الكروية 
ويتدرج  الأ�ضاغر  �ضنف  يف 
يف كل الفئات ال�ضبانية و�ضول 
بعد  لينتقل  الأوا�ضط  اإىل 
ذلك لعبا يف اأكابر وداد عني 

احلجل وهو ب�ضنف الأوا�ضط 
فار�ضا نف�ضه كاأحد الالعبني 
املميزين يف الفريق وحمققا 

بذلك ال�ضعود معه.  
الذي  املتميز  امل�ضتوى 
الوداد  مع  الربكاين  قدمه 
جعل من ادارة الوفاق تت�ضل 
ل�ضفوف  اإعادته  بغية  به 
من  جمموعة  مع  الفريق 
تكّونوا  الذين  الالعبني 
ق�ضد  ال�ضبانية  فئاتها  يف 
ت�ضبيب الفريق والتعويل على 
والفنية  البدنية  امكاناتهم 
تناف�ضي،  فريق  وتكوين 
ال�ضاب  الأي�رص  الظهري  ويرى 
ب�ضبب  البطولة  توقف  باأن 
ب�ضكل  اأثر  كورونا  جائحة 
العديد  تدريبات  على  كبري 
الذين  خا�ضة  الالعبني  من 
التدرب  امكانيات  ل ميلكون 

املتهاونة  الفئة  اأو  الفردي 
اجلماعي  التدريب  عك�س 
الالعبني  كل  يلزم  الذي 
اإىل  والن�ضباط  احل�ضور 
املتوفرة  المكانيات  جانب 
ال�ضارع  ناحية  من  ويوؤكد 
التوقف  هذا  اأن  الريا�ضي 
رهيبا  فراغا  اأي�ضا  ترك 
و  الالعب  اليوم  به  ي�ضعر 
 ، ال�ضواء  حد  على  املنا�رص 
وقال اأن ا�ضتئناف البطولة يف 
مثل هذه الظروف املحيطة 
جدا  �ضعبة  كورونا  بفريو�س 
و  الالعب  �ضحة  وتبقى 
مقدمة  يف  عامة  املواطن 
باأن  م�ضيفا   ، الهتمامات 
مرهونة  هي  البطولة  عودة 
ال�ضحية  الظروف  بتوفري 
معرجا  املالئمة  ال�ضليمة 
يومياته  حول  حديثه  يف 
يف  يق�ضيها  باأنه  قال  التي 
خالل  الفردية  التدريبات 
م�ضتعينا  امل�ضائية  الفرتة 
بع�س  ار�ضادات  و  بن�ضائح 
دعا  الأخري  ويف   ، املدربني 
اأن�ضار الفريق باللتفاف حول 
فريقهم و البقاء يف م�ضاندته 
ال�ضعود  لفريقه حتقيق  اأمال 

اإىل ق�ضم اجلهوي الأول. 
خل�شر بن يو�شف 

ريا�ضة

عي�شة ق.

امل�ضوؤول  وقعها  التي  التعليمة 
الو�ضية  الوزارة  على  الأول 
تغيري  م�رصوع  لتوقف  جاءت 
له  حت�رص  كانت  الذي  القوانني 

زط�ضي  الدين  الرئي�س خري  هيئة 
باعتبار  املا�ضية،  الأ�ضهر  خالل 
الوزارة  اأر�ضلتها  التي  التعليمة  اأن 
الحتاديات  جميع  اإىل  الو�ضية 
تاأتي من خالل  الريا�ضية ببالدنا 
باأي  الت�رصف  املنع من  ان  تبيني 

تلك  تواجد  ظل  يف  ياأتي  طريقة 
ال�ضنة النتخابية،  الحتاديات يف 
على  اآجالها  ت�رصف  التي  وهي 
ممنوعة  فاإنها  وبالتايل  النتهاء، 
اأو  تغيريات  اأي  اإحداث  من 
العهدة  نهاية  لكونها يف  تعديالت 

الأوملبية.
اإىل  الفاف  حت�رص  لالإ�ضارة 
يف  تعديالت  اإحداث  م�رصوع 
وذلك  للفاف  الأ�ضا�ضية  القوانني 
جمعتها  التي  العمل  جل�ضة  بعد 
الحتادية  من  ممثلني  رفقة 

من  دي�ضمرب  �ضهر  للعبة  الدولية 
العام املن�رصم، والتي تعمل على 
اإثرها من اأجل تكييفها مع قوانني 
الفيفا، حيث كانت اأجلت اجلمعية 
متلك  كانت  التي  العادية  العامة 
يف جدول اعمالها امل�ضادقة على 

حتويلها  قبل  املعّدلة  القوانني 
حتى  الدولية  الكروية  الهيئة  اإىل 
ت�ضادق عليها بدورها، والتح�ضري 
اأن  قبل  النتخابية  للجمعية 
وباء  انت�ضار  ب�ضبب  تاأجيلها  يتم 

كورونا.

وّقع تعليمة متنع الحتاديات الريا�شية باإحداث تعديالت بقوانينها

مرا�ضلة خالدي تن�ضف م�ضروع زط�ضي

الربكاين بن عامر لعب وفاق عني احلجل

موهبة يف �ضن �ضغرية بطموحات كبرية

جتد الحتادية اجلزائرية لكرة القدم نف�شها يف ورطة حقيقية بعد املرا�شلة التي وقعها وزير ال�شباب 
والريا�شة �شيد علي خالدي اأول ام�س والتي متنع جميع الحتاديات الريا�شية يف بالدنا من �شن تغيريات 
اأو اإحداث تعديالت على قوانينها الأ�شا�شية اأو الداخلية، اإىل جانب نظم املناف�شة والأنظمة التاأديبية اأو 

اإجراء اأي حركة لالإدارة التقنية والإدارية املو�شوعة حتت ت�شرف الحتادية املعنية، والقيام باأي اإلغاء اأو 
اإن�شاء هياكل جديدة، اأواإعادة اإحياء هياكل ريا�شية كانت يف حالة توقف 

اأكد اأنه تعلم الكثري من امل�شتوى العايل ولي�س متحم�شا للعمل يف 
املحيط الكروي احلايل

زهري جلول: ذكرياتي مع اخل�ضر ال تن�ضى 
واحل�ضور اجلماهريي اأهلنا للمونديال

عقوبة متتد بني عامني و10 اأعوام يف حال ثبوت الإدانة

التحقيقات يف ت�ضريب الت�ضجيل تهدد ب�ضقوط 
روؤو�س جديدة

�شدد اأنهم �شوف يطعنون يف القرار لو يكون يف �شالح اجلار

اأملا�س يرف�س اإعادة برجمة ديربي
 اأمام احتاد العا�ضمة

عي�شة ق.
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اجلزائر/ عبا�س ميموين/ 
الأنا�شول

الذاكرة  ملفات  �شكلت  ولطاملا 
اال�شتعمارية  باحلقبة  املرتبطة 
 -  1830( للجزائر  الفرن�شية 
بني  اخلالف  نقطة   ،)1962
م�شتجدات  اأن  غري  البلدين، 
اجلزائري  ال�شيا�شي  امل�شهد 
يف  ال�شعبي  احلراك  اندالع  منذ 
باتت   ،2019 �شباط  فرباير/   22
اأ�شا�س الفتور والتوتر ال�شديد يف 
العالقات الثنائية، خالل االأ�شهر 

االأخرية.
ومن اآن اإىل اآخر، ت�شهر اجلزائر 
يف  و«ال�شيادة«  »الذاكرة«  ورقتي 
وجه فرن�شا، بينما دخل االإعالم 
اخلط،  على  الفرن�شي  احلكومي 
لل�شاأن  مكثفة  معاجلة  من خالل 
غ�شبا  اأثار  ب�شكل  اجلزائري، 
ر�شميا وحتى �شعبيا يف اجلزائر.

"احتجاج 
جزائري"

�شهرين،  خالل 
اجلزائر  ا�شتدعت 
الفرن�شي  ال�شفري 
كزافيي  لديها 
دريونكور، مرتني، قبل 
�شفريها  ت�شتدعي  اأن 
�شالح  باري�س،  لدى 

لبديوي، للت�شاور.
املا�شي،  مار�س  نهاية 
اخلارجية  ا�شتدعت 
دريونكور،  اجلزائرية 
احتجاجها  واأبغلته 
ا�شت�شافة  على  ال�شديد 

)حكومية(   »24 »فران�س  قناة 
حملالاً زعم اأن اجلي�س اجلزائري 
ملواجهة  م�شاعدات  َل  َحَوّ
امل�شتجد«  »كورونا  فريو�س 
قادمة من ال�شني، اإىل م�شت�شفى 

ع�شكري يف العا�شمة اجلزائر.
ذكرت  املا�شي،  ماي  ومنت�شف 

اأن  �شحيفة »لوبينيون« الفرن�شية 
ا�شتدعت  اجلزائرية  اخلارجية 
حتدد  )مل  الفرن�شي  ال�شفري 
�شورة  على  لالحتجاج  ا(،  تاريخاً
الفرن�شي  اجلي�س  قيادة  ن�رشتها 
مت�س  بـ«تويرت«،  ح�شابها  على 
والوطنية  الرتابية  بالوحدة 
للجزائر، بعد ن�رش علم االأمازيغ 
بجانب علم اجلزائر، قبل اأن يتم  

حذفها الحقا.
ماي،   27 يف  اجلزائر،  واأعلنت 
باري�س  يف  �شفريها  ا�شتدعاء 
للت�شاور،  لبديوي،  �شالح 
احتجاجا على بث قناة حكومية 
حول  وثائقيا  فيلما  فرن�شية 
احلراك ال�شعبي اأثار غ�شبا لدى 

ال�شارع اجلزائري.
ال�شعبي  احلراك  هذا  واأجرب 
العزيز  عبد   ،2019 اأفريل   2 يف 
من  اال�شتقالة  على  بوتفليقة 
رئا�شة اجلزائر )1999 - 2019(.

وبثت قناة »فران�س 5« الفرن�شية 

و�شائل  ح�شب  احلكومية، 
وثائقيا  فيلما  جزائرية،  اإعالم 
ال�شعبي  احلراك  م�شرية  تناول 
مطالب  على  ركز  باجلزائر، 
القيود  خارج  باحلرية  ل�شباب 
م�شاهد  جانب  اإىل  االجتماعية، 
يهاجمون  ملتظاهرين  قدمية 

قيادة اجلي�س.
يف  اجلزائرية،  اخلارجية  وقالت 
بيان، اإن ا�شتدعاء �شفريها ياأتي 
القنوات  بع�س  بث  خلفية  »على 
الفرن�شية  )احلكومية(  العمومية 
ال�شعب  فيها  هاجمت  برامج 

اجلزائري وموؤ�ش�شاته«.
جلنة  رئي�س  ا�شتنكر  كما 
بالربملان  اخلارجية  ال�شوؤون 
عبد  القادر  عبد  اجلزائري، 
يونيو/  من  االأول  يف  الالوي، 
حزيران اجلاري، »الهجمات« 
على  الفرن�شية  االإعالمية 

اجلزائر.
خالل  الالوي،  عبد  وقال 
جل�شة ا�شتماع لوزير ال�شوؤون 
اإن »هناك حالة  اخلارجية، 
من ال�رشاع والتوتر والتعدي 
)من  اجلزائر  رموز  على 
اإىل  اأدت  فرن�شا(،  جانب 
اجلزائر،  على  ردها  اأوجاع«ويف 
الفرن�شية  اخلارجية  اعتربت 
املعنية  الفرن�شية  »القنوات  اأن 
املطلقة«،  التعبري  بحرية  تتمتع 
حممية  ال�شحافة  »حرية  واأن 

مبوجب القانون«.

 " دعم بوتفليقة "

بداأ  وباري�س  اجلزائر  بني  التوتر 
قبل و�شول الرئي�س عبد املجيد 
 19 يف  احلكم،  �شدة  اإىل  تبون، 
املا�شي،  اأول  كانون  دي�شمرب/ 
الرئي�س  دعوة  منذ  وبال�شبط 
يف  ماكرون  اإميانويل  الفرن�شي 
ذروة  )يف   2019 مار�س/اآذار   12
»مرحلة  اإىل  ال�شعبي(،  احلراك 

انتقالية معقولة يف اجلزائر«.
م�شاندة  الدعوة  هذه  واعترُبت 
�رشيحة لقرار الرئي�س اجلزائري 
حينها، بوتفليقة، اإلغاء انتخابات 
ومتديد   ،2019 اأبريل/ني�شان 
اإ�شافية  ل�شنة  ال�شلطة  يف  بقائه 
اجلزائرية،  ال�شلطات  ورف�شت 
اجلي�س،  قيادة  راأ�شها  وعلى 

االنتقالية جملة  املرحلة  مقرتح 
باحلل  ومت�شكت  وتف�شيال، 
بوتفليقة  وبرحيل  الد�شتوري 

حتى تنظيم انتخابات رئا�شية.
ومن دون ذكر ا�شمها، هاجم تبون 
مقرتح  ب�شبب  مرارا؛  فرن�شا، 
جتلب  التي  االنتقالية  املرحلة 

»الدم والدمار«، على حد قوله.

" باري�س  " م�شالح 

اأ�شتاذ  عطية،  اإدري�س  وفق 
جامعة  يف  ال�شيا�شية  العلوم 
»االإعالم  فاإن  اجلزائر، 
الفرن�شي ف�شح نية فرن�شا يف 
الدميقراطي يف  امل�شار  ك�رش 
اجلزائر، وتخوفها من اأي جناح 
له«ويقول عطية لالأنا�شول، اإن 
لو  اجلزائر  اأن  »تدرك  فرن�شا 
احلقة  الدميقراطية  اعتمدت 
فاإنها  املجتمع  يف  فاعلة  كاأداة 
م�شاحلها،  �شتخ�رش  )فرن�شا( 
و�شت�شيع كل الفر�س االقت�شادية 
»فرن�شا  اجلزائر«ويتابع:  يف 
ترف�س يقظة �شعوب م�شتعمراتها 

القدمية على غرار اجلزائر«.
الدولة  »هذه  بقوله:  وي�شيف 
مل  اال�شتعماري  املا�شي  ذات 
يعجبها ال�شباب اجلزائري الثائر 
التحرير  ثورة  بقيم  امل�شبع 
واملجاهدين  ال�شهداء  ور�شالة 
يف  القدامى(  )املحاربني 
حاولت  لذلك  ال�شعبي،  احلراك 
ت�شويه احلراك من خالل وثائقي 

فران�س 5«.

 " ا�شتعادة هيبة الدولة "

من جانبه، يعترب ف�شيل ميطاوي، 
بال�شاأن  متخ�ش�س  �شحفي  وهو 
بني  التوتر  اأن  ال�شيا�شي، 
اإعالن  يوم  بداأ  وفرن�شا  اجلزائر 
للجزائر  رئي�شا  تبون  انتخاب 
اأن  لالأنا�شول  ميطاوي  وي�شيف 
ت�شت�شغ  مل  الفرن�شية  »ال�شلطات 

اجلزائر«،  االنتخابات يف  تنظيم 
انتخاب  قيمة  من  ماكرون  وقلل 
قائال:  علق  حينما  رئي�س جديد 

»اأُحطت علما بفوز تبون«.
اأبدتها  التي  احلدة  وب�شاأن 
يف  اجلزائرية  الدبلوما�شية 
مقارنة  فرن�شا  مع  التعامل 
عهد  يف  احلال  عليه  كان  مبا 
بوتفليقة، راأى ميطاوي اأن »تبون 

اأخرى  �شورة  يعطي  اأن  يريد 
الفعل  دبلوما�شية  للدبلوما�شية.. 
موقع  من  واالنطالق  الفعل  ورد 

القوة«.
جاء  عندما  »بوتفليقة  ويردف: 
)للرئا�شة( �شنة 1999 وعد بتلميع 
لكن  اخلارج،  يف  اجلزائر  �شورة 
�شقط  ملا  مر�شت  الدبلوما�شية 
خا�شعة  وكاأنها  وباتت  مري�شا، 
الرد  اإعطاء  على  قادرة  وغري 

الكايف يف كثري من امللفات«.
اإعالم  و�شائل  �شنت  واأن  و�شبق 
اجلزائر،  على  حمالت  فرن�شية 
اأبرزها �شنة 2016، حيث هاجمت 
م�شجد  »لوفيغارو«  �شحيفة 
اجلزائر االأعظم )تقول ال�شلطات 
اإنه ثالث اأكرب م�شجد يف العامل( 
وكتبت »اأن بوتفليقة يبني م�شجد 
�شورة  اأثارت  التطرف«كما 
حينها،  الفرن�شي  الوزراء  لرئي�س 
اأمام  مبت�شما  فال�س،  مانويل 
الرئي�س بوتفليقة املنهك �شحيا 

يف ال�شنة ذاتها، اأثناء ا�شتقباله له 
الأنها  وا�شعا،  جدال  اجلزائر،  يف 
لبوتفليقة  جدا«  »مهينة  اعتربت 
اجلزائرية  ال�شلطات  تقدم  ومل 

يومها اأي تعليق اأو احتجاج.

" العالقة  " اإعادة ر�شم 

يريد تبون، وفق مراقبني، اإعادة 
للعالقة  املحددة  االأبعاد  ر�شم 
وبالن�شبة  وفرن�شا  اجلزائر  بني 
اأكد  فقد  التاريخي،  للمحدد 
مبنا�شبة  له  ر�شالة  يف  تبون، 
وال�شبعني  اخلام�شة  الذكرى 
 ،1945 مايو/اأيار   8 ملجازر 
�شكان  ن�شف  »قتلت  فرن�شا  اأن 
غاية  اإىل   1830 منذ  اجلزائر 

.»1962
ال�شحايا  عدد  اأن  واأ�شاف 
اإىل  اإ�شارة  يف  مليون،   5.5 يبلغ 
اال�شتعمار  جمازر  اإح�شاء  اأن 
ي�شمل كامل الفرتة اال�شتعمارية، 
التحريرية  الثورة  فرتة  ولي�س 
والتي  فقط،   )1962  -  1954(
حت�شي 1.5 مليون �شحية فقط، 
وقبل  اأخرى  جرائم  اإىل  اإ�شافة 
اجلزائري  الربملان  َب  نَ�شَّ اأيام، 
ملتابعة  نائبا   35 من  جلنة 
جترمي  قانون  م�رشوع 
الفرن�شي  اال�شتعمار 
تبون  وي�شع  باجلزائر 
مبداأ  اجلزائر  �شيادة 
اأ�شا�شيا يف اإعادة بناء 
العالقات بني البلدين، 
خطاباته  وفق 
ال�شابقة و�شدد تبون، 
و�شائل  مع  حوار  يف 
يف  حملية  اإعالمية 
ماي املا�شي، على 
اأن »ال�شيادة الوطنية 

خط اأحمر«.
اجلزائرية،  اخلارجية  وقالت 
يف  �شفريها  ا�شتدعاء  بيان  يف 
»االحرتام  اإن  للت�شاور،  باري�س 
)بني  امل�شالح  وتوازن  املتبادل 
اأن  ميكن  ال  وفرن�شا(  اجلزائر 
االأحوال  من  حال  باأي  تكون 
ابتزاز  اأو  تنازالت  مو�شوعا الأي 

من اأي طبيعة كان«.
وبادر ماكرون، الثالثاء املا�شي، 
وح�شب  بتبون  هاتفيا  باالت�شال 
بيان:  يف  اجلزائرية،  الرئا�شة 
اإعطاء  على  اجلانبان  »اتفق 
الثنائية دفعا طموحا،  العالقات 
ت�شمن  دائمة  اأ�ش�س  على 
املتبادلة،  امل�شرتكة  امل�شلحة 
خل�شو�شية  الكامل  واالحرتام 

و�شيادة كال البلدين«.
اإىل  الرئي�شان  يتطرق  ومل 
االأزمة الدبلوما�شية الراهنة بني 
فيه  زال  ما  وقت  يف  بلديهما، 
يف  موجودا  اجلزائري  ال�شفري 

بلده ومل يعد اإىل فرن�شا.

يخيم توتر دبلوما�شي على العالقات اجلزائرية-الفرن�شية، منذ ما يزيد عن عام؛ ب�شبب ما تعتربه اجلزائر حمالت اإعالمية فرن�شية 
»م�شيئة وغري بريئة« ت�شتهدف البلد، وخا�شة ما ي�شهده من حتول �شيا�شي.

ملفات »الذاكرة«

 حتول �سيا�سي باجلزائر يثري توترا مع فرن�سا 

اإعالم  واأن �شنت و�شائل  "�شبق 
فرن�شية حمالت على اجلزائر، 

اأبرزها �شنة 2016، حيث هاجمت 
�شحيفة »لوفيغارو« م�شجد 

اجلزائر الأعظم )تقول ال�شلطات 
اإنه ثالث اأكرب م�شجد يف العامل( 

وكتبت »اأن بوتفليقة يبني م�شجد 
التطرف«كما اأثارت �شورة لرئي�س 
الوزراء الفرن�شي حينها، مانويل 

فال�س، مبت�شما اأمام الرئي�س 
بوتفليقة املنهك �شحيا"

ت�شهر  اآخر،  اإىل  اآن  "من 
اجلزائر ورقتي »الذاكرة« 

و«ال�شيادة« يف وجه فرن�شا، 
بينما دخل الإعالم احلكومي 

الفرن�شي على اخلط، من 
خالل معاجلة مكثفة لل�شاأن 
اجلزائري، ب�شكل اأثار غ�شبا 

ر�شميا وحتى �شعبيا يف اجلزائر"

ملف
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 24  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ش  الهاتف:   
021737128 

ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار 

با�شتور اجلزائر 
ت�شرتك يومية "الو�شط" ب�شكل قانوين
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 و من منطلق حفظ الذاكرة، و ربط 
غادورا  الذين  بالراحلني  الوفاء  �شلة 
دنيانا دون وداع ،و هم يف عز الن�شاط 
الدكتور  الأ�شتاذ  ،اأ�شدر  والعطاء 
عميد   – فلو�شي  مو�شى  بن  م�شعود 
كلية العلوم الإ�شالمية  بجامعة باتنة 
1 – يف الأ�شلوع الأول من �شهر جوان 
�شوال  ل�شهر  املوافق  2020م  �شنة  
الإلكرتونية  طبعته  يف  كتابا    1440
و  حتريره  و  اإ�رشافه  حتت  الأوىل 
الأ�شتاذ   ( عنوان  له  ،اختار  تقدميه 
املثقف  بغامي  ال�رشيف  حممد 
مقالت  املحنك:  املدير  و  املتميز 
روح  اىل  اأهداه  اآثار(،  و  �شهادات  و 
الع�شامي املتميز ،حتية  هذا الرجل 

تقدير و عرفان . 
الكتاب يقع يف 187 �شفحة من احلجم 
الكاتب  اأ�شار  مقدمته  يف  الكبري، 
حممد  الأ�شتاذ  وفاة  منذ   ( اأنه  اىل 
العزم  و  اهلل  رحمه  بغامي  ال�رشيف 
معقود من رفاقه و اأ�شدقائه و رفقائه 
على التالقي لإحياء ذكراه و اإقامة يوم 
درا�شي لتعداد مناقبه و ذكر ماآثره و 
بعد   و   ،) خ�شاله  و  باأعماله  الإ�شادة 
امل�رشوعة  الأمنية  هذه  حتققت  اأن 
ل  حتى  و   ( حوله  درا�شي  يوم  بعقد 
ي�شيع ما قيل يف اللقاء و يذهب �شدى 
، انربيت جلمع املكتوب من املقالت 
و  املداخالت  امل�شموع من  تفريغ  و 
ال�شهادات ،و تن�شيقها و حتريرها يف 
خالله  من  اأردت  ،الذي  الكتاب  هذا 
تخليد ذكرى فقيدنا العزيز ،و تعريف 
الأجيال ال�شاعدة به و باأعماله الفذة 
التي ل ينه�ش باأمثالها اإل القليل من 

الرجال(.
ق�شم املوؤلف الكتاب اىل عدة  اأبواب 

�شملت على:
1- كلمتي التاأبني للدكتور �شهر الدين 
األقيتا  اأحمد زردومي  الدكتور  قالة و 
الرومي قبل دفنه  يف م�شجد �شهيب 
يوم  باتنة  مدينة  يف  بوزوران  مبقربة 

ال�شبت 13  جويلية 2020 .
و  الوداع  و  الرثاء  كلمات  من   -2

الوفاة،  بعد  مبا�رشة  كتبت  التعزية 
الطيب  الدكتور   : من  لكل  هي   و 
اجلودي  الدكتور  الأ�شتاذ  و  برغوث 
كيحل  الدين  عز  الدكتور  و  مردا�شي 
، و تعزية  و الأ�شتاذ جمال �شواحلي 
امل�شجد العتيق ال�شيخ حممد الطاهر 
�شالح  الإعالمي  ،و  بباتنة  م�شعودان 

�شعودي من جريدة ال�رشوق .
اليوم  مداخالت  و  مقالت   -3
يوم  فعالياته  جرت  الذي  الدرا�شي 
بقاعة   2020 مار�ش   11 الأربعاء 
للتكوين  الوطني  للمعهد  الأن�شطة 
املتخ�ش�ش لالأ�شالك اخلا�شة باإدارة 
ببلدية  الأوقاف  و  الدينية  ال�شوؤون 
زانة البي�شاء  دائرة �رشيانة من ولية 

باتنة . و اأ�شحابها على التوايل :
الأ�شتاذ مولود قرفة و الأ�شتاذ اأحمد 
الدين  جمال  الأ�شتاذ  و  ال�شائح  بن 
م�شعود  الدكتور  الأ�شتاذ  و  ميهوبي 
و  م�شعي  م�شعود  الأ�شتاذ  و  فلو�شي 
الدكتور ب�شري قادرة و الدكتور اأحمد 
ر�شى  الإمام  الطالب  و  زردومي 

عبريز .
4- الق�شائد و ال�شهادات التي قدمت 
و  تالمذته  لبع�ش  الدرا�شي  اليوم  يف 
اأحمد  ال�شيد  كلمة  منها  و  اأ�شفيائه 

ظريف ممثل جمعية العلماء امل�شلمني 
اجلزائريني بولية �شطيف ،. 

5-  املقالت الواردة بعد الإعالن عن 
الأ�شتاذ  كتبها  قد  و  الكتاب  م�رشوع 
حليم بوخالفة و الأ�شتاذ �شمري دريع  و 
الدكتور عبد احلق مواقي ، بالإ�شافة 
يف  ال�شخ�شية  ال�شهادات  بع�ش  اىل 

حق الفقيد .
دعم  عندما  املوؤلف   اأح�شن    -6
الأ�شتاذ  اآثار  من  مبجموعة  الكتاب 
وقف  التي  بغامي  ال�رشيف  حممد 
يف  األقيت  و  كتبت  قد  و  عليها 
منا�شبات �شابقة، حتى يتمكن القارئ 
الأدبية  و  العلمية  القيمة  معرفة  من 
للفقيد ،و قد حملت العناوين التالية 

:
* البعد الأمازيغي يف اأدبيات جمعية 

العلماء امل�شلمني اجلزائريني .
حممد  القا�شي  و  امل�شلح  ال�شيخ   *

الدراجي ميهوبي .
و  الإيذاء  بني  دردور  عمر  ال�شيخ   *

ال�شرب و اجلهاد و الن�رش .
  * الثقافية   * قناة  على  مداخلة   *

ال�شعودية .
الراحل  املجاهد  تاأبني  يف  كلمة   *

اأحمد قادة .

�شم جمموعة  الكتاب مبلحق  زين  و 
الأ�شتاذ  لن�شاطات  توؤرخ  ال�شور  من 

بغامي .
حلول  قبل  الكتاب  هذا  �شدور  اإن 
بغامي  ال�شيخ  لوفاة  الأوىل  الذكرى 
التي ت�شادف يوم 12 جويلية من هذه 
يف  �شاهم  من  لكل  ملفخرة  ال�شنة  
اإعداد الكتاب و اجنازه ،والذي يعترب 
املكتبة  �رشح  يف  جديدة  دعامة 
�شي�شتفيد  �شك  بال  ،و  اجلزائرية 
الأمة   بنه�شة  الواعي  ال�شباب  منه 
ال�شفحات  معرفة  ،يف  ازدهارها  و 
و  العلمية  الفقيد  حياة  من  النا�شعة 

الإ�شالحية و الإدارية.
الأ�شتاذ  جهود  تكلل  اأن  اأمل  على 
الدكتور م�شعود فلو�شي  يف م�رشوعه 
الرتاث  جمع  يف  املتمثل  العظيم 
الفكري املكتوب و امل�شموع  لل�شيخ 
،وطبعها  بغامي  ال�رشيف  حممد 
نطاق  على  ن�رشه  و  فاخر  جملد  يف 
و  الفقيد   عائلة  مب�شاعدة   ، وا�شع 
النبيلة  املهمة  هذه  ما  اأ�شدقائه،و 
ب�شعبة على الكاتب، و هو رجل الثقة  
العلمية و الأخالقية ،ومن عودنا على  
رفع  و  النبيلة  اجلهود  يف  املثابرة 

التحدي بالقلم الأ�شيل .

اإ�شدارات جديدة : 

عودة الأ�شتاذ حممد ال�شريف بغامي يف كتاب 
الأ�شتاذ حممد ال�شريف بغامي – رحمة اهلل عليه - من العلماء العاملني و الرجال املخل�شني، الذين اآمنوا اأن 

املحافظة على املقومات الأ�شا�شية لل�شخ�شية الوطنية ل تتحقق اإل بالرتباط الوثيق بالأر�ض و الدين و 
الل�شان . اإنها حماور الق�شية اجلوهرية و املبادئ ال�شامية التي عمل الفقيد من اأجل جت�شيدها على اأر�ض الواقع 

،يف �شمت و بعيدا عن طبول الإعالم و جتاذباته ،منذ اأن كان طالبا بجامعة باتنة �شمن حلقات الدرو�ض، و يف 
امل�شاجد وعلى املنابر و يف امللتقيات املختلفة حما�شرا و معقبا  ،و من اأثري اإذاعة اجلزائر من باتنة يف برنامج * 
نور و منار* الذي  يوؤرخ مل�شرية جمموعة من اأعالم منطقة  الأورا�ض و الزيبان ، اإنهم �شموع اجلزائر امل�شيئة. 

فتعلمنا منه ال�شرب وقت ال�شدائد والبتالء ،و التوا�شع لال�شتفادة من جمال�ض العلماء، و اجلهر باحلقيقة 
التاريخية عند ذكر املجاهدين وال�شهداء ،و العتدال يف الرتبية و التوجيه و الإر�شاد من اأجل �شيانة البناء ،و 

يعي�ض الن�شان حر ال�شمري مرتاحا يف  �شفاء وهناء  . 

)يا اأيُها الوَهُج الذى 
اأ�شني
دمي

هل �شاء �شعفي ذلتي ؟
هاَلّ رجوت اهلل يل 

عفواً
يُ�شامُر وح�شتي ؟

اإيل متي البُكاءُ وما 
عاد

البكاء و�شيلة للنجاة
فما راأف البكاء بجائِعِ
ت بطول الليايل وما قَرّ

ِد عنُي امُل�شَهّ
اإيل متي خويف على 

كهلني
يعتنقان الطفولة ؟
اإىل متي املتي يا 

�شقائي؟!
اأ�شتغفُر اهلل العظيم 

من َذّيل
ومن ِظلّي على اأر�ش

الغواية
من نقي�شني اثنني 

ن�شمة
من اأريج يعقبها الوهن

ثم الكفن فتُ�شدل 
اأ�شتار
الرواية

ويقف اجلميع فى هلع
وياأتي الذين مل نُ�شّدق 

اأنهم
كانوا ...... وُكنَّا 

نَُرّتبهم يف
ذيل قائمة ال�شلع

لو زجَمَرت كل النفو�ش
اأزعجنا تنّف�شها

حيث ل وقت فى 
�شكون تهياأت

فيه للُعراة �شنوف 
اخللع

بهّية طلعة الأنبياء
لل�ُشهداء ن�شوة املطر
للفتيات الالتي مل 

يُف�ُشّ لهَنّ �شتار تَداِن
له وقار

كنت اأُ�شاهد فالعقار 
كان اإيل العقار

وعلي جانِبِ اآخر
كانت ت�رشب ال�رشبات 

اأُّمي
وكان اأبي يحمد للع�شل 

امُل�شّفي َرّباً
يُحب الطيبني ومي�شُح 

فى ُحنِو فوق
�شقائهم ويربُت فوق 

مدامعهم
هذا كوثري لكم 

ووجهي
وعلى جانب اآخر ياأتي 

جرير واأمل مُم�شكاً
بيدي وُكل من قر�ش 

�شعر البداية والنهاية
َعلّقوا اإّل الذين 
حترّيوا فتخرّيوا 

فتغرّيوا
َقْدَر ال�شبيبة ما بني 

النقي�شني
وعلى جانب اآخر
يجيء امل�شايخ 

مربوطون بحبل من 
حرير
ُم�شتعر

ي�شيل من م�شامهُم 
الزيت واحِلنطة

وم�شايخ اآخرون 
تَرّنوا ُكّنا

جنوع وكان لنا 
القوار�ش

وال�شوارد �شانحات
ومن جانبي كنُت اأُظن 

اأّن ف�شائحي
اأكرب مان�شت تعِر�شه 

القيامة
وكنت �شعيداً اأّنى 

�شاأُ�شهُر فى عر�شاتها
واأّن و�شائل الإعالم 
�شتن�رش كل �شحائفي
وق�شائدي فوجدُت 

اأّنى ب�شيٌط جداً
فى ملكوت الرحمة 

واأّن املان�شتات
الكربي اأي�شاً تُن�رش 
للُحّكام وللم�شاهري !
هل مات ب�شيطاً من 

عا�ش ب�شيطاً ؟
احلمد احلمد ملن 

َخرّيين فاخرتت احلمد
اخرتت الغمد لكل 
خناجر فرحة قلبى 

بالدنيا
فى قلبي

هاهي جّدتى 
وحرميات ُهَنّ خالتي 

وعّماتي
وجارات فى الدرب 
الذي ل زلت اأذكره

رغم اأهوال القيامة 
يرتدين نف�ش

الَِّزي القروى القدمي 
لكّنْه بلوِن ُمغاير

وَعبق ُمغاير وايثارة 
من تُراب علي

ُخُمرهَنّ له رائحة 
احلنني

ورحيق ا�شتياِق تَِعب
قُهَنّ اهلل بلمِح  حتى طَوّ

جَلّ جالل اهلل
َف�َشِكرَن وكل الفتيات 

بَفْرِح اأجَري دمع
املف�شو�شات بكارتهّن 

باأعرا�ش الدنيا
وتعانقنا فى َحيَّز 

رحمته

نزوح
ال�شاعر اأحمد اخلليلى

 2019 9 دي�شمرب 
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م�صادر حقوقية

وفاة معار�ض م�صري 
مبحب�صه 

اأم�س الثالثاء، داخل  تويف معار�س م�رصي 
العا�صمة  جنوب  "طرة"  �صجن  يف  حمب�صه 
القاهرة، جراء "اإهمال طبي"، وفق م�صادر 
ت�رصيحات  يف  ذلك  جاء  متطابقة  حقوقية 
منف�صلني  وبيانني  م�رصي،  حقوقي  لنا�صط 
"حوار" و"نحن ن�صجل"  �صدرا عن من�صتي 

احلقوقيتني )غري حكوميتني(.
الأنا�صول

وهران 

قطاع ال�صحة يتدعم 
بهيكلني جديدين  

اأن  وهران  لوالية  ال�صحة  مديرية  ك�صفت 
االأخرية  اللم�صات  و�صع  ب�صدد  م�صاحلها 
موؤ�ص�صتان  وجتهيز  ا�صتكمال  اأجل  من 
ا�صت�صفائيني بكل من  قديل و�صيدي ال�صحمي 
املناطق  هذه  �صكان  معاناة  من  لتخفيف 
التي تعرف كثافة  �صكانية هامة والتي �صتيم  
تد�صينهما وتدخل حيز اخلدمة  خالل يوم 
االجتماعي  الدخول  اأو  جويلية  اخلام�س 
املقبل على اأق�صى تقدير بعدما زارها وايل 

الوالية يف االآونة االأخرية  .
حممد بن ترار

رغم الدعوات خلف�ض 
متويلها ووقف عنفها

ترامب ينت�صر 
لل�صرطة الأمريكية 

اأ�رص الرئي�س االأمريكي، دونالد ترامب، على 
التم�صك بتمويل اإدارات ال�رصطة يف البالد، 
لتخفي�س  والدعوات  االحتجاجات  رغم 
مقتل  عقب  عنفها  من  والتقليل  ميزانيتها 

جورج فلويد على يد �رصطي.
وكاالت  مل�صوؤويل  اجتماع  يف  ترامب  وقال 
اإنفاذ القانون االحتادية واملحلية يف البيت 
خف�س  هناك  يكون  "لن  االثنني  االأبي�س 
للتمويل، ولن يكون هناك تفكيك ل�رصطتنا" 
من  املنحدر  فلويد  االأمريكي  مقتل  بعد 
احتجاز  اأثناء  يدها  على  اإفريقية  اأ�صول 
املا�صي  ال�صهر  منيابولي�س  يف  له  ال�رصطة 
اأي  اأنه ال يوجد  التاأكد من  "نريد  واأ�صاف: 
باملائة...   99 لكن  هناك...  �صيئني  اأع�صاء 

منهم عظماء".

توقيف 221 متورط يف 169 ق�صية 
ماي   �صهر  خالل  وجنائية  جزائية 
ب�صيدي بلعبا�س ك�صفت  امل�صلحة 
باأمن  الق�صائية  لل�رصطة  الوالئية 
�صهر  خالل  بلعبا�س  �صيدي  والية 
ل169  اإح�صائها  املن�رصم  ماي 
القانون  بجرائم  متعلقة  ق�صية 
الق�صايا  هذه  يف  تورط  العام، 
تقدميهم  مت  الذين   ، �صخ�صا   221
 38 باإيداع  اأمرت  التي  النيابة  اأمام 

�صخ�صا منهم احلب�س.
 72 ت�صجيل   مت  ال�صياق  هذا  ويف 
واجلنح  باجلنايات  متعلقة  ق�صية 
 85 فيها  تورط  االأفراد  �صد 
منهم  اأ�صخا�س   04 اأودع  �صخ�صا، 
من  البقية  ا�صتفاد  بينما  احلب�س 
يف  املبا�رص،  اال�صتدعاء  اإجراءات 

متعلقة  ق�صية   51 اإح�صاء  مت  حني 
االأموال  �صد  واجلنح  باجلنايات 
 60 فيها  تورط  والتي  واملمتلكات 
�رصطة  قامت  كما  هذا  �صخ�صا، 
�رصطة  بعمليات  بلعبا�س  �صيدي 
والتي  فجائية  واأخرى  منتظمة 
اخل�صو�س  وجه  على  ا�صتهدفت 
يف  ي�صتبه  التي  االأماكن  بع�س 
تواجد املجرمني بها ، حيث بلغت 
�رصطة  عملية   51 جمموعها  يف 
 1527 حالة  درا�صة  اإثرها  على  مت 
�صخ�صا ومراقبة 828 مركبة ، تبني 
متورطون يف  منهم  �صخ�صا   70 اأن 
ق�صايا اإجرامية حيث مت تقدميهم 
اأمام النيابة التي اأمرت باإيداع  15 

�صخ�صا منهم احلب�س.
حممد بن ترار

خالل �صهر ماي ب�صيدي بلعبا�ض

توقيف 221 متورط يف 169 
ق�صية جزائية

�صكان ينا�صدون الوايل التدخل يف اقرب الآجال

حي "296 م�صكن "مب�صتغامن يحت�صر

م.مرواين

امل�صاعد  م�صكل  مازال  كما 
ال�صكني  باحلي  مطروحا  الغائبة 
ال�صكانية  بكثافته  املعروف 
امل�صاحات  انعدام  اإىل  باالإ�صافة 
وملعب  ال�صكني  باحلي  اخل�رصاء 
على  احلي  �صاب  يلح  جواري 
اجنازه منذ مدة على غرار باقي 
ا�صتفادت  التي  ال�صكنية  االأحياء 
حملت  كما  جوارية  مالعب  من 
حتوز  التي  االن�صغاالت  عري�صة 
منها  ن�صخة  على   " "الو�صط 
احلي  جمعية  قبل  من  مقدمة 
موجهة  اأخرى  مطالب  ال�صكني 
النظر  تخ�س  الوالية  وايل  لل�صيد 

الواقعة  املحالت  و�صعية  يف 
للحي  ال�صكنية  العمارات  حتت 
والتي ت�صري العري�صة املوقعة من 
مل  اأنها  احلي  جمعية  رئي�س  قبل 

ت�صتغل لالأغرا�س املخ�ص�صة لها 
مع تخ�صي�س نقطة اأمنية لل�رصطة 
االأمن  منتظم  ب�صكل  ت�صمن 
ال�صكني  باحلي  العامة  وال�صكينة 

الن�صطة  للجمعية  مقر  وتوفري 
التي تراهن على اأن تكون و�صيطا 
فعاال لنقل ان�صغاالت �صكان احلي 
ويعاين  هذا  املحلية  لل�صلطات 
�صكن   "  296  " ال�صكني  احلي 
مب�صتغامن الذي يقع قرب واجهة 
بحرية من قدم العمارات ال�صكنية 
واهرتاء  بعد  يتم طالئها  التي مل 
وا�صع لالأر�صفة وغياب للحاويات 
�صكان  الذي جعل  االأمر  املنزلية 
احلي يجددون مطلبهم لل�صلطات 
للحي  االعتبار  الإعادة  املحلية 
موقعه  رغم  املن�صي  ال�صكني 
اال�صرتاتيجي الهام بو�صط مدينة 
منطقة  حافة  وعلى  م�صتغامن 

�صياحية وجممعات فندقية
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نا�صد �صكان حي "296 م�صكن " وايل م�صتغامن " عبد ال�صميع �صعيدون للتدخل العاجل من اأجل 
اإعادة العتبار للحي ال�صكني الذي يقع بقرب واجهة بحرية ومن�صئات فندقية وما زال يعاين 
هذا احلي ال�صكني من اإهمال وا�صع ب�صبب تراكم العديد من امل�صاكل منها الأقبية التي تت�صرب 

منها مياه ال�صرف ال�صحي تنت�صر منها روائح كريهة وح�صرات زاحفة وطائرة 

قلم جاف

املقامة الد�صتورية 
الهندية
الوليد فرج

قال  مودي(  داموداردا�س  )ناريندرا  حدثنا 
و  الطلبة  يتلقاه  ما  اأول  عندكم  لي�س  اأَو   :
والكليات،  احلقوق  مدرا�س  يف  الطالبات 
تدرج  �صلم  االأ�صا�صيات،مبداأ  و  من املبادئ 
القوانني و الت�رصيعات،و يلقنون اأن الد�صتور 
ياأتي يف هذا ال�صلم  يف اأعلى الدرجات،بعد 
الربملانية  امل�صادقة  اإجراءات  ت�صتنفذ  اأن 
د�صاتريكم  كاأن  بالكم  فما  االتفاقيات،  على 
تكتب يف املقاهي و على قارعة الطرقات 

.
باعتباره  القوانني  اأ�صمى  هو  فالد�صتور 
ال�صلطات  فيها  ينظم  و  الدولة  �رصيعة 
و  احلقوق  حامي  و  مبادئها  و�صامن   ،

احلريات . 
وقد   ، ُوَريْقات  على  حربا  الد�صتور  يبقى 
ولو  به  كتب  الذي  احلرب  منه  اأغلى  يكون  
من   ت�صمن  فمهما   ، حمربات  فيه  اأرقت 
 ، �صمانات  و  من حقوق  و حوى   ، مثاليات 
اآليات ، و  اأ�صنافها من  و�صن للرقابة ب�صتى 
تغنت بنوده باحلريات ، ما مل يُ�صن فيه طرق 

لنفاذ اأحكامه و لها �رّصع االإجراءات . 
االأبقار  عبدة  العظيم  الهند  د�صتور  يف  لكم 
و اجلامو�صات احلكم و الع�صات ، فبعد اأن 
 : عنونها  �صفحات  �صتة  من  برت�صانة  اأتى 
باآلية حلماية  اأتى   ، االأ�صا�صية  باب احلقوق 

تنفيذه اإذ ن�س �رصاحة : 
)احلق يف �صبل االنت�صاف الد�صتورية : 

املمنوحة  احلقوق  لتطبيق  االنت�صاف  �صبل 
مبوجب هذا الباب : 

ودفع  لتحريك  م�صمون  احلق  -اإن   1
املحكمة العليا من خالل اإجراءات مالئمة 

لتطبيق احلقوق التي مينحها هذا الباب.
اإ�صدار  �صلطة  العليا  للمحكمة  -يكون   2
اأوامر  ذلك  يف  مبا  اأوامر،  اأو  توجيهات 
اأمام  باملثول  اأمر  �صكل  على  اال�صتدعاء 
اأو  االإلزامي  احلتمي  االأمر  اأو  املحكمة 
اأو  ال�صلطة  م�صدر  تربير  مذكرة  اأو  احلظر 
االأن�صب،  يعترب  قد  اأيها  الدعوى،  حتويل 
املخولة  احلقوق  من  اأي  تطبيق  اأجل  من 

مبوجب هذا الباب.( .
التي منحها   ، الق�صائية  ال�صمانة  بعد هذه 
حلماية   ، الهندي  لل�صعب  الهندي  الد�صتور 
 ، احلقوق  تفا�صيل  �رصد  تهيبنا   ، حقوقه 

خوفا من اأن يرجمكم ال�صعب .

للمرة الثانية خالل �صهر

طائرة اإماراتية �صتحط يف 
مطار "اإ�صرائيلي"

الألعاب املتو�صطة وهران-2022

 اختيار 43 من�صاأة ريا�صية 
لحت�صان املناف�صات 

بعد عودتهم من املغرب

و�صع 116 م�صافرا قيد 
احلجر مب�صتغامن

بن  اإماراتية يف مطار  حّطت طائرة 
مدينة  "االإ�رصائيلي"، قرب  غوريون 
تل اأبيب، م�صاء اأم�س  الثالثاء، وذلك 
للمرة الثانية يف غ�صون �صهر، يف رحلة 
اإ�رصائيل.  اإىل  اأبو ظبي  مبا�رصة من 
الطائرة حتمل �صعار دولة االإمارات 
العربية املتحدة وقبل نحو 3 اأ�صابيع 
بن  اإماراتية يف مطار  حّطت طائرة 
م�صاعدات  متنها  وعلى  غوريون، 

االإمارات  ال�صلطات يف  قالت  طبية، 
ولكن  الفل�صطينيني  اإىل  موجهة  اإنها 
حينه،  يف  الفل�صطينية  ال�صلطة 
امل�صاعدات  هذه  ا�صتقبال  رف�صت 
معها،  التن�صيق  لغياب  الطبية، 
ب�صاأنها وبقيت امل�صاعدات يف عهدة 
الطائرة  باأن  علما  املتحدة،  االأمم 
التي و�صلت يف حينه مل تكن حتمل 

اأي �صعار.

مت اختيار ما ال يقل عن 43 من�صاأة 
املناف�صات  الحت�صان  ريا�صية 
الريا�صيني  وتدريبات  الر�صمية 
البحر  الألعاب  ال19  الطبعة  خالل 
االأبي�س املتو�صط املقررة بوهران 
علم  ح�صبما   ،2022 �صائفة  يف 
واأكد  املنظمني  من  الثالثاء  اأم�س 
جلنة  ع�صو  �صاقور،  بن  �صفيان 

باللجنة املحلية  الريا�صي  التنظيم 
باأنه  ت�رصيح  يف  االألعاب،  لتح�صري 
تلك  من  موقعا   24 �صيخ�ص�س 
املن�صاآت ال�صت�صافة 24 اخت�صا�صا 
هذه  يف  املربجمة  الريا�صات  من 
ي�صارك  اأن  يرتقب  التي  التظاهرة 
من  دولة   25 عن  ممثلون  فيها 

�صفتي البحر االأبي�س املتو�صط.

جزائريا  م�صافرا   116 و�صع  مت 
احلجر  قيد  املغرب  من  عادوا 
�صابالت  مبنطقة  ال�صحي 
اأم�س  علم  ح�صبما  )م�صتغامن(، 
الثالثاء من املدير الوالئي للنقل، 
واأو�صح  بلفار،  قادة  م�صطفى 
امل�صافرين  نقل  "عملية  اأن  بلفار 
القادمني من مدينة الدار البي�صاء 
)املغرب( عرب مطار وهران الدويل 
اأماكن احلجر  بلة" اإىل  "اأحمد بن 
متت  �صابالت  مبنطقة  ال�صحي 

ليلة االثنني اإىل الثالثاء وجرت يف 
ظروف تنظيمية جيدة".

مت خالل هذه العملية، ح�صب ذات 
حافالت   7 ت�صخري  املتحدث، 
وهران  من  امل�صافرين  لنقل 
قامت  الذي  "الزفري"  فندق  اإىل 
لفرتة  بتجهيزه  املحلية  ال�صلطات 
 14 تدوم  التي  ال�صحي  احلجر 
القواعد  جميع  مراعاة  مع  يوما 
فريو�س  من  الوقائية  واالإجراءات 

كورونا )كوفيد-19(.
للمو�صم العا�صر تواليا

رونالدو يتهاوى اأمام 
ليونيل مي�صي 

موقع  ن�رصها  اإح�صاءات  اأظهرت 
اأرقام  يف  املخت�س   "WhoScored"
تقييم  اأن  القدم،  كرة  العبي  واإح�صائيات 
تقييم  من  اأقل  رونالدو  كري�صتيانو  الربتغايل 
للمو�صم  مي�صي  ليونيل  االأرجنتيني  غرميه 
العا�رص تواليا واأ�صار املوقع ال�صهري، اإىل اأن 
تقييم رونالدو ومي�صي ت�صاوى مرة واحدة يف 
مو�صم 2014/2013، حيث كان تقييم كل واحد 
 "WhoScored" واأخذ  درجة   8.3 منهما 
يف ح�صاباته لتقييم النجمني، يف االعتبار اأكرث 
لكل مباراة حمددة  بيانات  من 20 جمموعة 
وبناء على تلك احل�صابات، منح املوقع 7.9 
و8.6  احلايل،  املو�صم  يف  لرونالدو  درجة 
درجة ملي�صي، الذي غاب ب�صبب االإ�صابة عن 
عدة مباريات مع مطلع هذا املو�صم وفيما 
ملي�صي   "WhoScored" موقع  تقييم  يلي 

ورونالدو يف املوا�صم الع�رصة االأخرية.

نا�صد �صكان بلدية بوعي�صون بدائرة �صي 
عبا�س  بداوي  املدية  وايل  املحجوب 
التدخل العاجل لتج�صيد م�رصوع تزويد 
عدد من املدا�رص باملاء ال�رصوب الذي 
ا�صتفادة منه هذه البلدية يف اإطار تنمية 
توقف  بعدما  بالوالية،  الظل  مناطق 

ب�صبب اعرتا�س بع�س الفالحني. 
خالل  من  املنطقة  عن  ممثلون  عرب  
منها عن  "الو�صط"ن�صخة  ر�صالة حتوز 
الوا�صحة  بالعرقلة  و�صفوه  ملا  اأ�صفهم 
مل�رصوع التنقيب الثاين عن مياه ال�رصب 

من طرف اأربعة اأ�صخا�س بحجة التاأثري 
اأبارهم غري املرخ�صة  له على  ال�صلبي 
اأ�صال ح�صب ن�س الر�صالة،  وهو االأمر 
ا�صتنادا  التقنية  الدرا�صات  نفته  الذي 
االأخرية  هذه  اأكدت  حيث  مل�صادرنا، 
من�صوب  على  يوؤثر  لن  امل�رصوع  اأن 
على  يحتم  ما  املجاورة،  لالآبار  املياه 
من  العامة  امل�صلحة  تغليب  ال�صلطات 
اأجل جت�صيد هذا امل�رصوع الذي �صريفع 
الغنب واملعاناة عن �صكان مدا�رص هذه 
كبزبازة  االأطراف  املرتامية  البلدية 

ل�رصاء  ي�صطرون  حيث   ، والعبابدة 
مببالغ  ال�صهاريج  اأ�صحاب  من  املياه 
مالية ت�صل اإىل 2000 دج، وهو ما اأثقل 
اأمل  ليبقى   ، ال�صنة  مدار  على  كاهلهم 
التنفيذي  امل�صوؤول  تدخل  يف  هوؤالء 
ان�صافهم،  اأجل  من  الوالية  على  االأول 
حيث طالبوا اأي�صا بفتح حتقيق لك�صف 
االأطراف التي تقف وراء عدم جت�صيد 
�صكان  لفائدة  احليوي  امل�رصوع  هذا 

املنطقة اإىل حد االآن.
ر. بوخدميي

بلدية بوعي�صون باملدية 

 ال�صكان يطالبون بتج�صيد م�صروع املاء ال�صروب

اأ�رصف قائد الناحية الع�صكرية الثالثة، 
يوم 08 جوان 2020، على تنفيذ مترين 
"ردع  احلقيقية  بالرمايات  تكتيكي 
 40 الفرقة  وحدات  نفذته   ،"2020
بو�صائل  م�صندة  امليكانيكية،  للم�صاة 

وحدات  بو�صائل  ومدعمة  جوية، 
"فرقة  مبو�صوع:  اأخرى،  م�صتقلة 
من  الهجوم  يف  امليكانيكية  امل�صاة 
ميدان  م�صتوى  على  وذلك  احلركة"، 

الرمي واملناورات.

الفرقة 40 للم�صاة امليكانيكية 

مترين تكتيكي بالرمايات 
احلقيقية "ردع 2020"

الأنا�صول



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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