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رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون :

مل ن�صل اإىل مرحلة الرفع الكلي للحجر
.      من �شريفع اأ�شعار النقل �شيدفع ثمن هذه الزيادة 

.       هناك من هو من�شجم مع الفو�شى اخلالقة 
.      لدي الثقة يف جلنة لعرابة

رد رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون على النتقادات التي طالت اللجنة املكلفة 
بتعديل الد�شتور والتي يرتاأ�شها اأحمد لعرابة، م�شددا باأن  اأع�شاء اللجنة وطنيون 

وق�شايا الثوابت غري قابلة للنقا�س، يف حني اأكد اأن خروج اجلي�س  وراء احلدود حتت 
راية الأمم املتحدة وباإجماع قومية عربية نحو 6 اأو 7 مرات، قائال :« هذه املرة اأردنا 

اأن يخرج جي�شنا امل�شامل يف ظروف �شفافة، وب�شفة دميقراطية.«

اإميان لوا�س 

املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  دافع 
ب�إعداد  كلفت  التي  اللجنة  عن  تبون 
الد�ستور بعد االنتق�دات التي ط�لته�، 
يف  مطلقة  ثقة  لديه  ب�أنه   موؤكدا 
ب�سي�غة  كلفت  التي  واللجنة  لعرابة 
لعرابة   »: ب�أن  الفت�  الد�ستور،  م�سودة 
به� االأمم  ت�ستعني  خبري دويل وخربته 
املتحدة ولدي ثقة فيه الأنه ابن �سهيد 
وال ميكن اأن نتهمه ووليد العقون مقرر 
يف  ع�سو  ووالده  �سهيد  ابن  اللجنة 

جمعية العلم�ء.«
ك�ن  ب�أنه  تبون  املجيد  عبد  واأ�س�ر 
من�ق�سة  خالل  االته�م�ت  هذه  يتوقع 
مطروحة  غري  ثوابتن�  لكن  الد�ستور 
للنق��س على حد قوله، م�سيف� :« كنت 
اأتوقع النق��س احل�د حول امل�سودة م� 
دام جم�عي� وم�سموح للجميع اخلو�س 
تعود  دقيقة  د�ستورية  م�س�ئل  يف 
الهوية  حول  النق��س  اأ�سال،  للخرباء 
غري مطروح وم� يحدث �سح�بة �سيف 

ع�برة«.
النق��س  اأن  اجلمهورية  رئي�س   واأبرز 
واالهتم�م  م�ستوي�ت  الد�ستور  حول 
يتم طرح  لن  مفيدا  به ظ�هرة جيدة، 
بعد  اإال  الع�م  الراأي  على  الد�ستور 
توقع  حني  يف  الوب�ء،  على  ال�سيطرة 
اإىل  النق��س حول امل�سودة  ي�ستمر  اأن 
يكون  ب�أن  متعهدا  جوان،  نه�ية  غ�ية 
حكم� ل�س�لح اآراء االأغلبية يف  امل�س�ئل 
نربط  اأال  وراأيي   »: ق�ئال  اخلالفية، 
برزن�مة،  ك�لد�ستور  م�سريية  اأمورا 

حتى ي�أخذ حقه من النق��س.«.

اأ�سفه  عن  تبون  املجيد  عبد  وعرب 
مل  التي  اجلي�س  خروج  م�س�ألة  حول 
يُنظر اإليه� كخطوة نحو الدميقراطية، 
اإدراج م�س�ركة اجلي�س  دافع على  اأين 
ال�سالم  حفظ  عملي�ت  يف  اجلزائري 
االأمم  مظلة  حتت  احلدود،  خ�رج 
املتحدة اأو يف اإط�ر االتف�قي�ت الثن�ئية 

مع الدول ال�سديقة وال�سقيقة.
و يف �سي�ق مت�سل، ق�ل املتحدث :« اأن 
اجلي�س غ�در يف عدة من��سب�ت خ�رج 
عدوان،  اأي  يف  ي�س�رك  ومل  احلدود 
جي�سن�  يخرج  اأن  اأردن�  املرة  هذه 
وب�سفة  �سف�فة،  ظروف  يف  امل�س�مل 
ولن  ي�س�رك  مل  جي�سن�  دميقراطية، 
ي�س�رك يف عدوان، الأن �سعبن� م�س�مل 
وجي�سن� م�س�مل يدافع عن ال�سلم، فمن 
يُفّرق،  وال  يجمع  اأن  اجلزائري  طبع 
ال�سعب  ب�إرادة  اإال  يغ�در  لن  اجلي�س 
عرب ممثليه يف الربمل�ن ولي�س ب�أوامر 

من الرئي�س«.
الدولة  اجلزائر   »: املتحدث  وذكر 
فل�سفة  لديه�  التي  تقريب�  الوحيدة 
عملي�ت  يف  اجلي�س  م�س�ركة  عدم 
يف  م�س�ركتن�  رغم  احلدود  خ�رج 
نكون  اأن  نريد  لكن  عملي�ت  عدة 
وجي�سن�  �سالم  مه�م  يف  �سف�فية  اأكرث 
اأي  يف  طرف�  يكون  ولن  ي�س�رك  لن 
اإال  يخرج  لن  اجلي�س  اأن  ،كم�  عدوان 
من  نخرج  اأن  ويجب  ال�سعب  ب�إرادة 

قوقعتن�.«.
وبخ�سو�س اإدراج مقرتح من�سب ن�ئب 
اأو�سح  امل�سودة،  يف  جمهورية  رئي�س 
ا�ستحداث  ب�أن  اجلمهورية  رئي�س 
التي  الظروف  فر�سته  الرئي�س  ن�ئب 

القريب  امل��سي  يف  اجلزائر  ع��سته� 
الدميقراطية  الدول  يف  تقليد  وهذا 
وق�بل  للنق��س  امل�رشوع مطروح  لكن 
ال�سلط�ت  بني  والف�سل  للتعديل 
ن�في�  النه�ئي،  الد�ستور  يف  �سيكون 
يده  يف  ال�سالحي�ت  تركيز  ب�ملق�بل 
من  كثري  على  بتن�زله  مث�ال  و�رشب 
قبل  االأول  الوزير  ل�س�لح  ال�سالحي�ت 
التعديل الد�ستور، ق�ئال :« تن�زلت عن 
االأول،  للوزير  ال�سالحي�ت  من  الكثري 
النق��س  من  امل�ستوى  هذا  وتوقعت 
حتى ن�سل اإىل د�ستور توافقي لن يتغري 
يف امل�ستقبل، الأن اجلميع معني ببن�ء 

الدولة اجلديدة.«
و�سدد عبد املجيد تبون على �رشورة 
ال�سلب  الرئ��سي  النظ�م  من  اخلروج 
 « ب�أن  الفت�  املطروح،  الد�ستور  يف 
على  مبنية  ال�سي��سية  االأنظمة  اأغلب 
اليوم  واالجت�ه  االأمم،  وثق�فة  تق�ليد 
تطبيق  الأن  رئ��سي  �سبه  نظ�م  هو 
بالدن�  يف  �سعب  الربمل�ين  النظ�م 
مثال،  تون�س  جريانن�  جت�رب  بدليل 
اجت�ه اأغلب اجلزائريني واملثقفني هو 
النظ�م �سبه الرئ��سي اأو �سبه الربمل�ين، 
و�سنخرج من النظ�م الرئ��سي ال�سلب 
�ستحدد  املقبل  الد�ستور  وبنود 
ورئي�س  احلكومة  رئي�س  بني  التع�ي�س 
اجلمهورية يف ح�ل تع�ر�س الربامج.«

ق�ل  الوقود،  يف  الزي�دات  وبخ�سو�س 
الزي�دات  هذه   »: تبون  املجيد  عبد 
يف  ب�لزي�دات  مق�رنة  تذكر  ال  تك�د 
رفع  واآث�ر  امل�سمون  االأدنى  االأجر 
�سريفع  من  و  الدخل  على  ال�رشيبة 
اأ�سع�ر النقل �سيدفع ثمن هذه الزي�دة 

فهن�ك من يحر�س بعدة و�س�ئل وعرب 
الف�ي�سبوك.«.

هو  من  هن�ك   »: املتحدث  اأ�س�ف  و 
الفو�سى اخلالقة  مع  من�سجم مت�م� 
فحذاري من االن�سي�ق وعندم� اأقول 
يعني  ال  فهذا  االن�سي�ق  من  حذاري 
حم�ية  ق�سية  الق�سية  بل  القمع 
وطن واعتقد ان اجلزائري واع رغم 
اأنن�  مدة،  منذ  املتوا�سل  التحري�س 
اجلزائر   على  اأجنبي�  تك�لب�  ن�سهد 
ولهذا اأقول حذاري الأن هن�ك اأطراف 
تنجح  ومل  خمطط  تطبيق  ح�ولت 
ملخطط  �ستلج�أ  االأطراف  وتلك 
بديل ولن تنجح اأي�س� فهن�ك من روج 
ب�سبب  االإيط�يل  ال�سين�ريو  لتكرار 
وب�ء كورون� كم� يوجد من روج لوجود 

جم�عة واأزمة غذاء يف البليدة«.
املجيد  عبد  اأكد  اأخرى،  جهة  من 
فيه  متحكم  الوب�ء  اإنت�س�ر  ب�أن  تبون 
كلي  رفع  مرحلة  اإىل  بعد  ن�سل  ومل 
للحجر واإع�دة فتح احلدود واملج�ل 
�سعي  هن�ك  ب�أن  مربزا  اجلوي، 
علمي  ب�سكل  كورون�  وب�ء  ملح�ربة 
واللجنة العلمية لديه� روح امل�سوؤولية 

ول�سن�  احلجر  اإنه�ء  قرار  التخ�ذ 
مرتبطني ب�أي دولة.

االإجراءات  مب�سري  يتعلق  م�  ويف 
املرافقة للحجر ال�سحي ، �سدد عبد 
للجنة  يعود  القرار  ب�أن  تبون  املجيد 
مقر  يف  اليوم  �ستجتمع  التي  العلمية 
رئ��سة اجلمهورية للنظر يف املو�سوع 
�سواء االإبق�ء عليه اأو رفعه جزئي� اأو 
اأن �سحة املواطنني  ب�سكل كلي، ب�أن 
واخل�س�ئر  له  ب�لن�سبة  االأهم  هي 
لي�س  كورون�  وب�ء  تعو�س،  امل�دية 
على  جمربون  نحن  ولذلك  عالج  له 
احلجر  ب��ستمرار  معه  التكيف 
التي  العلمية  اللجنة  يف  الثقة  ولدين� 
جتتمع اليوم التخ�ذ القرار املن��سب 
بخ�سو�س املرحلة الث�نية بعد حتليل 
نت�ئج املرحلة االأوىل، و�سعن� اأنف�سن� 
العلمية«  »اللجنة  ت�رشف  حتت 
املواطنني  وعلى  كورون�  ملح�ربة 
منه�  االإحرتازية  ب�لتدابري  التقيد 

و�سع الكم�مة.« 
ب�لن�سبة   »: املتحدث  واأ�س�ف 
م�س�كل  لدين�  لي�س  امل�دي  للج�نب 
دوالر  ملي�ر  ن�رشف  االمر  األزم  اإذا 

والتي  اقت�س�دية  خ�س�ئر  هن�ك  رغم 
مواطن،  نخ�رش  وال  تعوي�سه�  �سيتم 
االأح�سن  هي  ال�سحية  منظومتن�  اأن 
من  وكره  اأحب  من  اأحب  اإفريقي�  يف 
كره ولدين� 26 خمرب حتليل ملواجهة 

كورون� عرب الوالي�ت«.
و�سدد عبد املجيد تبون ب�أن طرابل�س 
انهي�ر  هو  انهي�ره�  الأن  اأحمر  خط 
الدولة الليبية و اأن تدخل اجلزائر يف 
ليبي� تدخل �سليم الأنه لي�س لديه� اأية 
ال�سالم  اإحالل  غري  ليبي�  يف  اأطم�ع 
بني االأ�سق�ء اللبيني، و اأن الدم الذي 
دم  ولي�س  ليبي  دم  هو  ليبي�  يف  يراق 
من يخو�س حرب� ب�لوك�لة خ��سة وان  
كل االأطراف الليبية عربت عن ثقته� 
نراه  واحلل  اجلزائرية  الو�س�طة  يف 
وتون�س  م�رش  رفقة  امل�س�همة  يف 
االطراف  كل  الليبية،  االأزمة  حل  يف 
يف ليبي� ق�لت اأن احلل يف يد اجلزائر 
وتف�همن� يف برلني وحتت لواء االمم 
املتحدة ال مرتزقة وال اأ�سلحة واقول 
اأن االأطراف التي ت�س�رعت يف �سوري� 
يف  املت�س�رعة  نف�سه�  تقريب�  هي 

ليبي�.«

24 �صاعة

الأمني العام للحزب العتيد اأبوالف�شل بعجي

ولدعبا�س حاول بيع االأفاالن حلداد وكونيناف
.    بيان ال�شيا�شية العامة مناورة مك�شوفة

.    لن التفت لالأ�شوات الناعقة وهذي اأولوياتي
التحرير  جبهة  حلزب  الع�م  االأمني  ترباأ 
الوطني اأبو الف�سل بعجي من بي�ن ال�سي��سية 
زعم  الذي  االأخرية  ال�سي��سية  للجنة  الع�مة 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  ب�أن 
جراد  موؤكدا  العزيز  عبد  االأول  ووزيره 
رئ��سة  عليه�  ردت  التي  اخلرجة  هذه  اأن 
اجلمهورية من�ورة من طرف االإدارة ال�س�بقة 
للحزب التي دعمت العهدة اخل�م�سة للرئي�س 
�س�ندت  بوتفليقة  العزيز  عبد  املخلوع 
خ�رج  االأخرية  الرئ��سي�ت  يف  اأخر  �سخ�س 
اأطر احلزب يف اإ�س�رة اإىل اأمني ع�م االأرندي 
اآنذاك عز الدين ميهوبي . اتهم االأمني الع�م 
يف  الوطني  التحرير  جبهة  حلزب  اجلديد 
ال�س�بقة  القي�دة  ال�سح�فة  مع  له  لق�ء  اأول 
حلزب العتيد القي�م مبن�ورة بي�ن ال�سي��سية 
الع�مة الذي كر اأن رئي�س اجلمهورية والوزير 
االأول هم قي�دين يف احلزب،م�سيف� اأنه برئ 
من هذا البي�ن ، م�سريا اإىل اأن الرئي�س تبون 
ق�ئمة  يف  وتر�سح  اجلزائريني  ك�فة  رئي�س 
،كم�  االأخرية  الرئ��سية  االنتخ�ب�ت  حرة يف 
ب�لع�س�بة  و�سفه�  التي  االإدارة  هذه  اتهم 
وو�سعه يف  وراء خطف احلزب  ك�نت  ب�أنه� 

اأيدي الع�س�بة ورج�ل االأعم�ل املتواجدين 
وعلي  كونين�ف  منهم  ب�ل�سجن  ح�لي� 
مبح�ولة  االأطراف  هذه  اتهم  كم�   ، حداد 
املخلوع  للرئي�س  اخل�م�سة  العهدة  فر�س 
اأن  اعرتف  اأنه  غري  بوتفليقة  العزيز  عبد 
ال�سي��سية  االأحزاب  جل  غرار  على  حزبه 
الرئي�س  ر�سحت  اآنذاك  الدولة  وموؤ�س�س�ت 
توازن�ت  اأجل  من  رابعة  لعهدة  بوتفليقة 
اآنذاك م�سيف� ان حزبه مل  وم�س�لح الدولة 
الرئ��سية  االنتخ�ب�ت  اأي مرت�سح يف  ي�س�ند 
االأخرية وتعليم�ت م�س�ندة مر�سح من خ�رج 
احلزب عز الدين ميهوبي متت بطريقة غري 
ق�نونية وخ�رج اطر اللجنة املركزية ال�سيدة 

يف الف�سل يف مر�سح احلزب.
ق�م  من  اأول  اأنه  املتحدث  نف�س  اأكد  كم� 
الع�م  االأمني  ملع�ر�سة  ب�حلزب  ب�حلراك 
�سد  وانتف�س  عب��س  ولد  جم�ل  ال�س�بق 
ت�سحيح  اأجل  من  جميعيى  حممد  االأخر 

م�س�ر احلزب واإع�دته ل�سكته ال�سحيحة.
املغرب  بدولة  عالقته  ب�س�أن  م�ق�ل  وعن 
 1992 �سنة  البلد  بهذا  اأق�م  اأنه  بعجي  ق�ل 
بعد حت�سله على منحة درا�سية ر�سمية من 

طرف الدولة اجلزائر م�سريا اإىل اأنه ا�ستغل 
املغرب  الع�مة الحت�د  االأم�نة  �سمن  اأي�س� 

العربي هن�ك .
العدالة  اإىل  جلوئه  اإىل  اأي�س�  بعجي  وملح 
االإط�حة  توقيع�ت  جمع  حلمة  يف  للف�سل 
به م�سريا اإىل انه حظي بتزكية 362 ع�سوا 
دورته  يف  املركزية  اللج�ن  اأع�س�ء  من 

اال�ستثن�ئية االأخرية .
اإىل  احلزب  ب�إرج�ع  بعجي  تعهد  اأن  وبعد 
اإىل  ال�سب�ب دع�  اأم�م  الب�ب  من��سليه وفتح 
لالأ�سلوب  ال�سي��سية  الطبقة  انته�ج  �رشورة 
انه  مربزا  تق�رب  حتقيق  اجل  من  احلوار 
وتكتالت  للدخول يف حت�لف  م�ستعد  حزبه 
احلف�ظ  االأ�س��سي  هدفه�  يكون  اأن  �رشط 
على الوحدة الوطنية والدف�ع عن موؤ�س�س�ت 
تتعر�س  التي  الفرتة  الدولة خ��سة يف هذه 

فيه� املوؤ�س�س�ت اإىل حملة �رش�سة .
�سيقدم  حزبه  اأن  اأخرى  جهة  من  وك�سف 
لرئ��سة  الد�ستور  تعديل  مقرتح�ت  قريب� 
املكلفة  اللجنة  اجتم�ع  بعد  اجلمهورية 

بذلك اليوم االأحد .
باية عطار 

دعت حلق الدماء 

اجلزائر لن تنخرط بلعبة املد واجلزر 
اإن  تبون،  املجيد  عبد  الرئي�س  ق�ل 
اجلزائر لن تنخرط يف لعبة املد واجلزر 
ليبي�  يف  املت�س�رعني  الطرفني  بني 
اخلي�ر  اأن  وترى  ب�حلي�د  ملتزمة  وهي 
يتحدث  تبون  وك�ن  حال  لي�س  الع�سكري 
عن التطورات االأخرية يف اجل�رة ال�رشقية 
بثه�  حملية  اإعالم  و�س�ئل  مع  مق�بلة  يف 
»لن  بالده  اأن  واأو�سح  الر�سمي  التلفزيون 
تدخل يف لعبة املد واجلزر بني الطرفني 
املت�س�رعني اإذ يطلب اخل��رش يف كل مرة 
يرف�س«ولفت  والرابح  الن�ر  اإطالق  وقف 
وتوؤيده  »وا�سح  بالده  موقف  اأن  تبون 
خمتلف الدول ب�أن احلل لن يكون ع�سكري� 
حلل  احلوار  ط�ولة  اإىل  اجللَو�س  ويجب 

االأزمة«.
اإن  �س�بق�  ق�لت  بالده  اأن  على  �سدد  كم� 
»طرابل�س خط اأحمر الأن �سقوطه� يعني 
اأهلية  حرب  وبداية  هن�ك  الدولة  نه�ية 

قرب حدوده�«.
وح�سبه ف�جلزائر »تتع�مل مع ك�فة الفرق�ء 
كم�  احلوار  ا�ست�س�فة  وعر�ست  ليبي�  يف 
واملهم  اأخرى  دولة  ت�ست�سيفه  اأن  تدعم 
على  �سي��سي�«وردا  االأزمة  ت�سوية  هو 
تعديل  مقرتح  اإدراج  �سبب  ب�س�ن  �سوؤال 

عن  مرة  الأول  احلظر  يرفع  د�ستوري 
م�س�ركة اجلي�س يف عملي�ت خ�رج احلدود 
من  تخرج  اأن  يجب  »بالده  اإن  تبون  ق�ل 
اجلي�س  »دور  اأن  احل�لية«واأف�د  قوقعته� 
اإط�ر  يف  ال�سلم  الإر�س�ء  يكون  اخل�رج  يف 
اأعم�ل عدوانية«وبنّي  اأممي ولي�س لتنفيذ 
لي�س  اخل�رج  اإىل  قوات  ار�س�ل  »قرار  اأن 
اجلي�س  ق�ئد  اأو  الرئي�س  �سالحية  من 
الد�ستوري  التعديل  هذا  وفق  وحدهم� 
الربمل�ن  موافقة  االأمر  يقت�سي  واإمن� 
من  ال�سعب«وبدعم  ممثلي  ي�سم  الذي 
ملي�سي�  تن�زع  واأوروبية،  عربية  دول 
منذ  حفرت،  خليفة  االنقالبي،  اجلرنال 
به�  املعرتف  الليبية  احلكومة  �سنوات، 
دولي� بطرابل�س، على ال�رشعية وال�سلطة 
قتلى  اأ�سقط  م�  ب�لنفط،  الغني  البلد  يف 
اأ�رشار  بج�نب  املدنيني،  بني  وجرحى 

م�دية وا�سعة.
انت�س�رات  الليبي  اجلي�س  وموؤخرا، حقق 
االإدارية  احلدود  ك�مل  حترير  اأبرزه� 
مدن  وك�مل  ترهونة،  ومدينة  لطرابل�س، 
ال�س�حل الغربي، وق�عدة الوطية اجلوية، 

وبلدات ب�جلبل الغربي. 
عن الأنا�شول/ بت�شرف
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مرمي خمي�شة

لل�صحافة،  ت�رصيح  يف  حكار  وقال 
للعديد  التفقدية  زيارته  نهاية  عقب 
من املن�صاآت النفطية والغازية بوالية 
ال�صحية  الظروف  رغم  اأنه  اإليزي، 
ب�صبب  العامل،  بها  مير  التي  ال�صعبة 
عدد  وتقلي�ص  كورونا،  وباء  تف�صي 
تف�صي  لتفادي  وقائي  كاإجراء  العمال 
اأن االإنتاج ال زال يف نف�ص  اإال  الوباء، 

امل�صتوى و الوترية املعتادة.
املن�صات  اأن  ذاته،  امل�صوؤول  واأ�صار 
النفطية والغازية بعني اأمنا�ص، توا�صل 
اإنتاجها بنف�ص الكميات، وبتجنيد 35 
باملائة فقط من العمال، م�صيفا اإىل 
اأن هذه االإجراءات مت اتخاذها كذلك، 
على م�صتوى املديرية العامة، واأنه مت 
تنظيم اأكرث من 3000 اجتماع  داخلي 
عن  التحا�رص  تقنية  عرب  خارجي،  و 
على  االإم�صاء  و  االتفاق  مت  و  بعد، 
عدة اتفاقيات مع �رصكاء اأجانب بهذه 

الطريقة.

�شوناطراك اأول موؤ�ش�شة 
اأن�شاأت خلية اأزمة ملواجهة 

حتديات كورونا
اأول  كانت  �صوناطراك  خا�صة اإن 
خلية  اأن�صاأت  اجلزائر،  يف  موؤ�ص�صة 
كورونا،  وباء  حتديات  ملواجهة  اأزمة 
اجلزائر،  يف  كورونا  حالة  اأول  الأن 
يعمل  اأجنبي  رعية  لدى  ت�صجيلها  مت 
ذلك  منذ  و  �صوناطراك،  ل�صالح 
احلني، مت اتخاذ االإجراءات الالزمة، 
احلجر  حتت  العمال  و�صع  خ�صو�صا 
ملدة 15 يوما، قبل ال�رصوع يف العمل 
دعمهم  على  زيادة  موقع،  اأي  يف 
ذات  ي�صيف   - الوقاية  و�صائل  بكل 

امل�صوؤول -.
الو�صعية  حجار اأن  اأكد  حني  يف 
عدد  اأن  اإىل  م�صريا  فيها،  متحكم 
بفريو�ص  باإ�صابتها  املوؤكدة  احلاالت 
�صوناطراك،  م�صتوى  على  كورونا، 
 150 و   100 بني  يرتاوح  فروعها  وكل 
حالة، و هو رقم �صعيف جدا ح�صبه، 
يفوق  الذي  العمال  بعدد  مقارنة 
باملنا�صبة،  منوها  عامل،   140.000
اأن جممع �صوناطراك بداأ يف التح�صري 

ملرحلة ما بعد كورونا، حيث �صيتم يف 
االإم�صاء  ح�صبه،  القريب  امل�صتقبل 
االإنتاج  يف  العقود،  من  العديد  على 

والبرتوكيمياء و اخلدمات.

حتقيق الكتفاء النفطي يف 
اجلنوب

العام  املدير  اأف�صح  اأخرى،  من جهة 
بني  من  اإّن  �صوناطراك،  ملجمع 
امل�صاريع االأولوية يف البيرتوكيماوية، 
يوجد حمطة التكرير بحا�صي م�صعود، 
الذي مت  بطاقة 5 مليون طن �صنويا، 
االإم�صاء على اتفاق اإجنازها يف بداية 
اأن الدرا�صات  ال�صنة اجلارية، م�صيفا 
التقنية هي حاليا ب�صدد االإجناز، على 
اأن يتم ال�رصوع يف االإجناز الهيكلي، مع 
حتقيق  بهدف  املقبلة،  ال�صنة  بداية 
باملنا�صبة  موؤكدا  باجلنوب،  االكتفاء 
يف  االنطالق  م�صتقبال،  �صيتم  اأنه 
و  بتيارت  م�صابهة  اأخرى،  م�صاريع 

�صكيكدة.
م�صاريع  على  املجمع  ويحوز  هذا 
اإىل  البرتولية  املواد  لتحويل  اأخرى، 
م�رصوع  اإم�صاء  مت  حيث  بال�صتيك، 
على  )توتال(،  اأجنبي  �رصيك  مع 
اأرزيو، ويوجد كذلك م�رصوع  م�صتوى 
ثاين على م�صتوى تركيا، بال�رصاكة مع 
االأتراك يف نف�ص امليدان، ح�صب ذات 

امل�صوؤول.
وبخ�صو�ص وجود م�صاريع اأخرى قيد 

الدرا�صة ، اأ�صار حكار اأن هناك م�رصوع 
�صخم لتحويل الغاز و النفط اإىل مواد 
على  م�صافة  قيمة  ذات  بال�صتيكية، 
م�صتوى والية �صكيكدة، و هو االآن يف 
مرحلة امل�صاورات مع �رصيك اأجنبي، 
م�رصوع  وكذا  دوالر،  مليار   6 بقيمة 
امليتانول،  وم�صتقات  للميتانول،  اآخر 
مليار   6 بحوايل  �صخم  م�رصوع  وهو 
دوالر، هو قيد الدرا�صة و امل�صاورات 
جانب  اإىل  هذا  ثاين،  �رصيك  مع 
ال�صناعة،  لوزارة  تابع  ثالث  م�رصوع 
هو  و  �صوناطراك  فيه  �صت�صارك  لكن 
م�رصوع ا�صتخراج الفو�صفات وحتويله 
بقيمة 6 مليار دوالر، و الذي هو قيد 
ال�صنة،  نهاية  قبل  و�صيتم  الدرا�صة، 
االإم�صاء مع �رصيك ملبا�رصة اإجنازه.

يف �صياق مت�صل، حث نف�ص امل�صدر، 
لدى تفقده لوحدتي اإنتاج النفط ونقل 
على  امل�صوؤولني  امنا�ص،  بعني  الغاز 
الرفع من ن�صبة الغاز امل�صرتجع، من 
با�صتعمال  باملائة  اإىل 40  باملائة   25
التكنولوجيات احلديثة، م�صددا كذلك 
نفقات  من  التقلي�ص  �رصورة  على 
جتديد  يف  خ�صو�صا  اال�صتثمار، 
التقنيات  اإىل  وباللجوء  الوحدات 
اأقل  با�صتثمار  ت�صمح  التي  احلديثة 
وا�صتغالل اأمثل لالإمكانيات املتاحة.

�شوناطراك ل تخ�شى 
التحكيم الدويل 

جممع  رئي�ص  ك�صف  جانبه،  من 
�صوناطراك ، توفيق حكار، اأن جممعه 
ب�صدد التفاو�ص مع ال�رصكة االإ�صبانية 
»ناتورجي«، حول اأ�صعار الغاز، موؤكدا 
اأن  ال�صحافيني،  اأ�صئلة  على  رده  يف 
�صوناطراك م�صتعدة للتحكيم الدويل، 
قبل  توافق  اإىل  التو�صل  يتم  مل  اإذا 
يف  ومذكرا  املقبل،  جويلية  نهاية 
تربط  التي  بالعالقات  ال�صياق،  ذات 
املجمع الوطني بال�رصكات االإ�صبانية، 
تزيد  والتي  الغاز،  ت�صويق  جمال  يف 
البنود  اأن  اإىل  م�صريا  �صنة،   50 عن 
ت�صمح  الطرفني،  بني  التعاقدية 
مبراجعة دورية لالأ�صعار ح�صب تطور 

�صوق الطاقة.
اأن هناك  اأ�صار يف نف�ص ال�صدد،  كما 
حلول  باإيجاد  ت�صمح  اأخرى  بنودا 
للنزاعات، من خالل املفاو�صات بني 
الدويل  للتحكيم  اللجوء  و  الطرفني، 
توافق  اإىل  التو�صل  يتم  مل  حال  يف 
االآجال  نهاية  قبل  الطرفني،  بني 
اأن  موؤكدا  للمفاو�صات،  املحددة 
لكنه  »حتمية«،  لي�ص  الدويل  التحكيم 
املكر�صة  احللول  من  واحد  يعترب 
ت�صوية  �صاأنها  من  والتي   ، العقود  يف 
اللجوء  حالة  يف  اأنه  خا�صة  النزاع، 
�صيتم  ح�صبه،  الدويل  التحكيم  اإىل 
حقوقنا،  ل�صمان  اأوراقنا  كل  تقدمي 
اأن �صوناطراك قد ربحت  اإىل  م�صريا 
الق�صايا، من  العديد من  يف املا�صي 
اأنها ال تخ�صى  خالل هذا االإجراء، و 
من  اإليه  �صتلجاأ  الذي  االإجراء  هذا 

مو�صع القوة.
يف  االأول  امل�صوؤول  حيث ذكر 
�صوناطراك، اأن هذا النوع من العقود 
اإىل  ت�صل  قد  ملدة  عليه  التوقيع  يتم 
30 �صنة، لكنه يتميز بنوع من املرونة 
و  املوفرة  الكميات  مبراجعة  ت�صمح 
مراجعة  يتم  اأنه  مو�صحا  االأ�صعار، 
اأو  �صنتني  كل  تلقائية  ب�صفة  البنود 
ال�صماح  اأجل  من  �صنوات،  ثالثة 
املعطيات  مع  بالتكيف  لالأطراف، 
عن  بالدفاع  وكذا  لل�صوق،  اجلديدة 

م�صاحلها االقت�صادية و مكت�صباتها.

ك�شف الرئي�س املدير العام ملجمع �شوناطراك، توفيق حكار، اأم�س، بعني اأمنا�س، اأن كميات الإنتاج 
البرتويل والغازي للمجمع، مل ترتاجع و حافظت على نف�س م�شتوياتها، بالرغم من تقلي�س عدد 

العمال، حتى على م�شتوى مراكز الإنتاج، كاإجراء وقائي �شد تف�شي وباء كورونا.

تبني �شلوعهم يف منح امتيازات غري م�شروعة  

متابعة 10 والة بتهم �سوء 
الت�سيري ونهب العقار  

.      عالقات وطيدة مع م�شوؤولني م�شجونني

وهران

توقيف  �سارق 08 ماليري 
من  موؤ�س�سة �سناعية 

وزارة التعليم العايل 

متديد فرتة اإيداع 
مذكرات التخرج 

.     حتديد اآخر اأجل بتاريخ العا�شر �شبتمرب املقبل

الرئي�س املدير العام ملجمع �شوناطراك

نحن اأقوياء وال نخ�سى التحكيم الدويل
.     جاهزون لتحديات ما بعد كورونا

.      اإم�شاء و�شيك على عقود يف الإنتاج والبرتوكيمياء و اخلدمات
.      حتقيق الكتفاء النفطي يف اجلنوب

اأنه  ق�صائية  م�صادر   ك�صفت 
من  الواليات  والة   1 متابعة  تقرر 
يف  �صلوعهم  خلفية  الغربية  على 
العقارومنح  ونهب  ف�صاد  ملفات 
م�صتحقة  ملقربني  غري  مزيات 
ويتعلق  الع�صابة  ،  منهم  واأفراد 
بواليني لوهران ، واآخر كان وايل على 
وايل  اإىل  باالإ�صافة  متو�صنت  عني 
ل�صلف زيادة  واآخر  لتلم�صان  �صابق 
واآخر  �صابقني ل�صعيدة  والني  على 
لغليزان واآخر  �صابق  ووايل   ، للبي�ص 

ل�صلف .
اأن هوؤالء الوالة كانت  هذا وقد تبني 
م�صوؤولني  مع  وطيدة  عالقات  لهم 
وم�صتثمرين  م�صجونني  �صامني 
تنازلوا على الع�رصات من الهكتارات 
مبناطق  والفالحية  ال�صياحية 
ما  الرمزي،  الدينار  مقابل  هامة 
ال�صياحي  التو�صع  مبناطق  ا�رص 

الفالحية  الدولة  واالأرا�صي  واأمالك 
التي  حتولت اإىل بنايات فاخرة ، من 
جانب اآخر ك�صفت معطيات اأخرى اأن 
بالف�صاد  ا�صمهم  الوالة  ارتبط  بع�ص 
غرار  الالاأخالقية  على  واالأعمال 
االأمر   ، لتلم�صان  واآخر  ل�صلف  �صابق 
التي  الواليات  ولد مافيا  بهذه  الذي 
واملناجم  واالأرا�صي  الرمال  نهب 
واملحاجر دون هوادة ، يف حني تبني 
قطعة  ع�صيقته  منع  الوالة  اأحد  اأن 
ح�رصي  اإقليم  يف  مرت  باألف  اأر�صية 
الواليات  وتنازل  باإحدى  راقي 
تابعة  بناية  اأ�صدقائه عن  الأحد 
راق  ح�رصي  اإقليم  للدولة  و�صط 
املنتظر  ، حيث من  دون وجهة حق 
خا�صة  الق�صاء  على  اجلميع  اإحالة 
وهم  م�صبوقني  والة   03 منهم  وان 

حمبو�صني باأحكام �صابقة.
م. بن ترار

اجلنائية  الفرقة  عنا�رص  متكنت 
لل�رصطة  الوالئية  للم�صلحة  التابعة 
متو�صنت  عني  والية  باأمن  الق�صائية 
توقيف  من  االأ�صبوع  هذا  خالل 
�صخ�ص حمل عدة اأوامر ق�صائية قام 
ب�رصقة مبلغ مايل معترب يقدر بحوايل 

08 ماليري �صنتيم ،
ا�صتغالل  نتيجة  جاءت  العملية  هذه 
باإقليم  بتواجد  معلومات موؤكدة تفيد 
»ق.�ص«  املدعو  متو�صنت  عني  والية 
عدة  حمل  كونه  عنه  مبحوث  33�صنة 
عدة  يف  متورط  و  ق�صائية  اأوامر 
�رصقة  يف  امل�صاركة  اأهمها  ق�صايا 
مبلغ مايل معترب يقدر بثمانية ماليري 
اأحد  داخل  من  �رصكائه  رفقة  �صنتيم 
بوالية  ال�صناعية  باملنطقة  امل�صانع 
مقر  بعد حتديد  مبا�رصة  و   ، وهران 
اقامته مبدينة عني متو�صنت و مراقبة 
حتركاته مت توقيفه و اإخ�صاعه للتلم�ص 
اجل�صدي اأين عرث بحوزته على قر�ص 
بـ  يقدر  مايل  مبلغ  و  واحد  مهلو�ص 
بهوية  �صياقة  رخ�صة  و  دج   20000
ي�صتعملها  كان  �صورته  عليها  مزورة 
للتمويه عند تنقله ، فيما كانت نتائج 
ي�صتاأجره  كان  الذي  امل�صكن  تفتي�ص 

اإيجابية بحجز قطعة من املخدرات 
يقدر وزنها بـ 01،36 غرام .

االأول  فيه  امل�صتبه  وبا�صتغالل   
من  مكن  33�صنة،  »ق.�ص«  املدعو 
حتديد هوية �رصكائه يف ق�صية حيازة 
رخ�صة �صياقة مزورة  منهم موظفني 
اأين مت توقيفهم   ، الوثائق  يف م�صالح 
اإ« 34  يتعلق االأمر باملدعوين »ب.  و 
�صنة ، »د.ه« 41 �صنة ، »م.ك« 38 �صنة 
ال�صيد   اأمام  فيهم  امل�صتبه  وبتقدمي   ،
عني  حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
متو�صنت بتهمة حيازة خمدرات ق�صد 
مواد  حيازة   ، ال�صخ�صي  اال�صتهالك 
و  التزوير   ، رخ�صة  دون  �صيدالنية 
ا�صتعمال املزور ، انتحال �صفة الغري 
تلقي  مع  الوظيفة  ا�صتغالل  �صوء   ،
على  الت�صرت  و  م�صتحقة  غري  مزية 
العدالة  طرف  من  بحث  حمل  جمرم 
املثول  الإجراءات  اإخ�صاعهم  بعد   ،
اإيداع  اأمر  �صاأنهم  يف  �صدر  الفوري 
غاية  اىل  باحلكم  النطق  تاأجيل  و 
الف�صل  اإرجاء  مع  املقبلة  اجلل�صة 
املدعو«  حق  يف  بالقب�ص  اأوامر  يف 

ق.�ص«  33�صنة.

والبحث  العايل  العليم  وزارة  ك�صفت 
اإىل   موجهة  مرا�صلة  يف  العلمي  
االأ�صبوع  نهاية  الوطن  جامعات 
ب�رصورة متديد فرتة اإيداع  مذكرات 
اإىل  والدكتوراه  للما�صرت  التخرج  
قبل  املقبل  جويلية  �صهر  منت�صف 

العطلة  .
هذا كما اأ�صار البيان  اإىل حتديد تاريخ 
اجل  كاآخر  �صبتمرب  �صهر  من  العا�رص 
باإر�صال  وذلك  املذكرات   ال�صتقبال  
املخ�ص�ص  االإميايل  عرب  املذكرات 
لكل ق�صم  لتنطلق عمليات املناق�صة 

املوؤ�ص�صات  اغلب  وافقت  كما   ،
اجلامعية على اإلغاء اجلانب التطبيقي  
جائحة  بفعل  اإجرائه  ا�صتحالة  بفعل 
النظري  باجلانب  واالكتفاء  الكورونا  

فقط .
هذا من جانب اآخر انطلقت عمليات 
بكافة  التخرج  مذكرات  مناق�صة 
املوؤ�ص�صات اجلامعية  باحرتام �رصوط 
التباعد االجتماعي ، حيث مت مناق�صة 
اأطروحات ما�صرت ودكتوراه بجامعات  

امل�صيلة اجلزائر ، ق�صنطينة .
ب.م

املوؤ�ص�صات  من  الع�رصات  با�رصت 
االقت�صادية املت�رصرة من جراء وباء 
من  الق�صائية  الكورونا اإجراءاتها 
مع  قانونية  يف حرب  الدخول  اجل 
�رصكات التاأمني التي حتاول  التن�صل 
عن  التعوي�ص  يف  م�صوؤوليتها  من 
تكبدتها  هذه  التي  االأ�رصار 
ن�صاطها  توقف  بفعل  املوؤ�ص�صات 
اجلائحة  هذه  بفعل  جزئيا  كليا  اأو 
على  اأرغمت اجلزائريني  التي 
الثالثة  فاقت  ال�صحي ملدة  احلجر 

اأ�صهر  .
التي  املوؤ�ص�صات  اأن  ورغم  هذا 

لدى  موؤمنة  اجلائحة  من  ت�رصرت 
ر�صمية  بعقود  التامني  �رصكات 
يقع  الذي  التعوي�ص  ت�صتوجب 
على عاتقها يف حدود القانون ، وهو 
االإجراء الذي ت�صعى �رصكات التاأمني 
رغم مرا�صلة  منه  التن�صل  على 
يف  التامني  ل�رصكات  االأوىل  الوزارة 
املوؤ�ص�صات  وان  خا�صة  الباب  هذا 
ا�صتجابوا  واحلرفيني  االقت�صادية 
الوقائية  القانونية  لالإجراءات 
�رصكات  وت�صعى  ،هذا  املفرو�صة 
التامني اإىل التن�صل من هذا االإجراء 
ال�رصكات  هذه  اأن  بحكم  للتعوي�ص 

غرار  على  حوادث  اإىل  تتعر�ص  مل 
، االنهيارات  احلرائق  واالنفجارات 
الفي�صانات  وحوادث   ، الزالزل   ،
فيه  تفقد  الذي  املادية  العمل 
يتعر�ص  اأو  االإنتاج  و�صائل  ال�رصكة 
 ، ج�صدية  اإىل  اأ�رصار  عمالها 
بني  ما  التامني  عقد  اأن  م�صرية 
وا�صع  »والعقد  �رصيعة  الطرفني 
للقانون  وفقا   « املتعاقدين 
يرى  رئي�ص  حني  ،يف  املدين 
الوطنية  للموؤ�ص�صات  املنظمة 
روباين  اأن  واحلرف  م�صطفى 
ميكن  وال  قانونا  مكفول  التعوي�ص 

ما  منه  بحكم  موثق  التهرب 
واملوؤ�ص�صة  التامني  �رصكة  بني 
االأ�رصار  كافة  االقت�صادية  على 
و�صائل  مت�ص  التي  املادية  ولي�صت 
ان  موؤكدا   ، فح�صب  االإنتاج 
 ، وا�صحة  االأوىل  الوزارة  مرا�صلة 
اإىل  االقت�صادية  املوؤ�ص�صات  داعيا 
رف�ص  حالة  يف  الق�صاء  اللجوء  اإىل 
ما  وهو  التعوي�ص  التامني  �رصكات 
ما  بني  قانونية  حرب  قد  يفجر 
واملوؤ�ص�صات  التاأمني  �رصكات 

االقت�صادية  املت�رصرة .
حممد بن ترار

الق�شية قد ت�شل  اإىل املحاكم 

�سراع بني �سركات التاأمني واملوؤ�س�سات املت�سررة

م.ب
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حقائق مرعبة يف�شحها اأر�شيف الرئي�س فران�شوا ميرتان

الدولة الفرن�سية متورطة يف ارتكاب مذابح رواندا
.    ال�شماح للباحث الفرن�شي فران�شوا غرانر بك�شف امل�شتور

اأعلنت املحكمة الإدارية الفرن�شية، اجلمعة امل�شرم ، ال�شماح للباحث الفرن�شي فران�شوا جرانر، 
بالو�شول اإىل الأر�شيف املتعلق بالرئي�س الفرن�شي الراحل فران�شوا ميرتان، للتحقق من دور بالده يف 

املجازر التي وقعت يف رواندا عام 1994.

باري�س/الأنا�شول

وذكرت املحكمة يف بيانها، اإىل �رضورة اإحداث 
واإطالع  الدولة  اأ�رضار  على  احلفاظ  بني  توازن 

الراأي العام الفرن�سي على احلقائق.
لفتح  الفرن�سية،  الثقافة  وزارة  املحكمة  ودعت 
الأر�سيف املتعلق بالرئي�س ميرتان اأمام الباحث 
اأّن  اإىل  م�سرية  اأ�سهر،  ثالثة  جرانر، يف غ�سون 
وباملقابل  لذلك  القانونية  لديه مربراته  الأخري 
�سبينو�سي،  باتري�س  الباحث،  حمامي  اعترب 
قرار املحكمة مبثابة »ن�رض«،  قائاًل :«من الآن 
ف�ساعدا الباحثون من اأمثال غرانر، �سي�سلون اإىل 
الأر�سيف املتعلق بالرئي�س فران�سوا ميرتان بني 
عامي 1994 و1995، من اأجل ت�سليط ال�سوء على 
دور فرن�سا يف مذابح رواندا«  وكانت املحكمة 
الد�ستورية الفرن�سية رف�ست يف �سبتمرب  2017 

الو�سول اإىل الأر�سيف املذكور. 
املا�سي  ماي  نهاية  الأنا�سول  مع  مقابلة  ويف 
الفرن�سية  »الدولة  كتاب  موؤلف  جرانر  اأكد 
رواندا«  يف  التوت�سي  �سد  اجلماعية  والإبادة 
عمل  ميرتان،  فران�سوا  الراحل  الرئي�س  اأن 
يف  الفرن�سية  الدولة  دور  تغييب  حماولة  على 
اجلرائم �سد الإن�سانية باإفريقيا، رغم اأن باري�س 
دعمت ب�سكل كامل، النظام الذي ارتكب الإبادة 
واأو�سح  العواقب  ب�ساأن  قلق  اأي  دون  اجلماعية 
اأن الدولة الفرن�سية قدمت جميع اأ�سكال الدعم 
ارتكبوا  الذين  لأولئك  وال�سيا�سي  الع�سكري 
هذا  حتقق  وقد  رواندا،  يف  اجلماعية  الإبادة 
والأ�سلحة  املرتزقة  اإر�سال  خالل  من  الدعم 
اأنه  غرانر  وذكر  واإعالمي  دبلوما�سي  بغطاء 
يف  بدورها  فرن�سا  اعرتاف  اأجل  من  ينا�سل 
امل�سوؤولني  وتقدمي  ر�سمياً،  اجلماعية  الإبادة 

للمحاكمة.
ويوا�سل الروانديون اإىل اليوم م�ساعي مالحقة 
كما  املجازر،  تلك  عن  امل�سوؤولني  وحماكمة 
وبلجيكا  لفرن�سا  امل�سوؤولية  من  جزءا  يحملون 
 ،1994 اأبريل   6 ويف  الإبادة  منع  لتقاع�سهما يف 
الرئي�س  طائرة  �سقوط  من  �ساعة  نحو  وبعد 
اآنذاك »جوفينال هابيارميانا« والذي  الرواندي 
ينتمي للهوتو، بداأت عمليات الإبادة بحق جماعة 
الهوتية دورا   »RTLM« اإذاعة التوت�سي ولعبت 
كبريا يف ن�رض الكراهية وتاأجيج عمليات الإبادة، 
بـ«ال�رضا�سري«،  التوت�سيني  و�سفها  خالل  من 

ودعوتها للتخل�س منهم وقتلهم.
من  املتحدة  الأمم  قوات  ان�سحاب  اأدى  كما 
يف  فرن�سا  وا�ستمرار  املجازر،  خالل  البالد 
الإبادة  عملية  نقل  اإىل  للهوتو،  الأ�سلحة  تقدمي 
قادة  �سّن  حيث  ت�سديقها  ي�سعب  اأبعاد  اإىل 

متطرفون يف قبيلة »الهوتو« التي متثل الأغلبية 
قبيلة  من  الأقلية  �سد  اإبادة  حملة  رواندا  يف 
يوم،   100 تتجاوز  ل  فرتة  »التوت�سي«وخالل 
وتعر�ست  �سخ�س،  مليون  على  يربو  ما  ُقتل 
وكانت  لالغت�ساب،  الن�ساء  من  الآلف  مئات 

»التوت�سي«وانتهت  قبيلة  من  ال�سحايا  غالبية 
الوطنية  »اجلبهة  متكنت  عندما  العنف  اأعمال 
من  توت�سية،  قيادة  ذات  قوة  وهي  الرواندية«، 
املوؤيدة  املوؤقتة  وحكومتهم  املتطرفني  طرد 

لالإبادة اإىل خارج البالد.

خبريان فرن�شيان

باري�س وراء جرائم الإبادة يف رواندا 
.   الكني�شة الكاثوليكية وّفرت احلماية للم�شوؤولني عن ارتكاب الإبادة اجلماعية

باري�س/ يو�شف اأوزجان/ الأنا�شول

القب�س  الفرن�سية  ال�سلطات  اإلقاء  ق�سية   
امل�سوؤولني  اأحد  كابوغا،  فيلي�سني  على 
عن مقتل مئات الآلف يف رواندا )1994(، 
اأعادت اإىل الواجهة اجلرائم �سد الإن�سانية 
واتُهمت  فيها  باري�س  ودور  اإفريقيا،  يف 

اإرادة  »ل متلك  باأنها  كثريا  فرن�سا 
الإبادة  ملفات  لفتح  �سيا�سية« 
 1994 عام  رواندا  يف  اجلماعية 
امل�سوؤولني  وحماكمة  وغريها، 
واعترب  الدولية  العدالة  اأمام  عنها 
يف  قرار  كابوغا،  على  القب�س 
خالل  وذلك  ال�سحيح،  الجتاه 
حوار الأنا�سول مع فران�سوا جرانر، 
موؤلف كتاب »فرن�سا واإبادة التوت�سي 
�سرييف  رابطة  ورئي�س  رواندا«،  يف 
)Survie( املحلية، املحامي لورن�س 
بدرا�ساته  املعروف  دافيدوفيت�س، 

حول �سيا�سات بالده اخلارجية.
كابوغا  على  القب�س  اأن  غرانر  وذكر 
قبل نحو اأ�سبوعني »خرب �سار«، م�سريا 

اأن الكني�سة الكاثوليكية لعبت دوراً هاماً يف 
فرن�سا وغريها اأثناء وبعد الإبادة اجلماعية 
يف رواندا، ووّفرت احلماية للم�سوؤولني عن 

ارتكاب جرائم الإبادة.
وقال: »ل اأمتلك معلومات موثقة، لكن كنت 
دائًما اأطرح على نف�سي �سوؤاًل حول ما اإذا 
ف�سل  ما يف  دوًرا  لعبت  قد  الكني�سة  كانت 
اإلقاء القب�س على كابوغا خالل  حماولت 

ال�سنوات ال�سابقة«.
يقيمون  اأ�سخا�سا  هناك  اأن  غرانر  وذكر 
ارتكاب  عن  امل�سوؤولني  من  فرن�سا  يف 
اأن  م�سرًيا  رواندا،  يف  اجلماعية  الإبادة 
�سيا�سًيا«ولفت  »حممّية  ال�سخ�سيات  تلك 
نتيجة  ياأت  مل  كابوغا  اعتقال  اأن  اإىل 
جهود ال�رضطة الفرن�سية، بل نتيجة جلهود 
لكابوغا  ت�سمح  مل  التي  الدولية،  ال�رضطة 
كان  ما  عك�س  على  املرة،  هذه  بالهروب 
يحدث مع الأ�سخا�س الآخرين الذين لعبوا 

دوًرا يف الإبادة اجلماعية.

     اإخفاء الدور الفرن�شي

على  اأن  يرى  من  هناك  اإن  جرانر  وقال 
لعبته  الذي  بالدور  تعرتف  اأن  فرن�سا 
هناك  لكن  رواندا،  يف  اجلماعية  بالإبادة 

من يريد اإخفاء هذا الدور.

واأ�ساف اأن الرئي�س اإميانويل ماكرون �سكل 
الإبادة  يف  فرن�سا  دور  يف  للتحقيق  جلنة 
القرار  هذا  اأن  لفًتا  برواندا،  اجلماعية 
على  كاٍف  غري  لكنه  جيداً،  تطوراً  يعترب 

الإطالق.
واأ�سار غرانر اأن اللجنة امل�سار اإليها ذكرت 
اإىل ماكرون  التقرير الأول الذي رفعته  يف 

الفرن�سية  الدولة  اأن  املا�سي،  اأفريل  يف 
عن  معرًبا  رواندا،  جرائم  يف  ت�سارك  مل 
�سعوره بالقلق من وجود اأطراف ترغب يف 

طم�س الأدلة واإخفاء احلقائق.

   فرن�شا داعمة اأنظمة القتل

فران�سوا  الراحل  الرئي�س  اأن  غرانر  واأكد 
دور  تغييب  حماولة  على  عمل  ميرتان، 
الدولة الفرن�سية يف اجلرائم �سد الإن�سانية 
ب�سكل  دعمت  باري�س  اأن  رغم  باإفريقيا، 
كامل النظام الذي ارتكب الإبادة اجلماعية 

دون اأي قلق ب�ساأن العواقب.
الفرن�سية قدمت جميع  الدولة  اأن  واأو�سح 
اأ�سكال الدعم الع�سكري وال�سيا�سي لأولئك 
الذين ارتكبوا الإبادة اجلماعية يف رواندا، 
اإر�سال  خالل  من  الدعم  هذا  حتقق  وقد 
دبلوما�سي  بغطاء  والأ�سلحة  املرتزقة 
من  ينا�سل  اأنه  جرانر  وذكر  واإعالمي 
الإبادة  يف  بدورها  فرن�سا  اعرتاف  اأجل 
امل�سوؤولني  وتقدمي  ر�سمياً،  اجلماعية 
الق�ساء  يقوم  اأن  »نريد  وقال:  للمحاكمة 
ال�سكاوى  من  العديد  قدمنا  لقد  بعمله.. 
احلالت  بع�س  يف  وجنحنا  اجلنائية 
بالك�سف عن م�سوؤولني عن ارتكاب الإبادة 

اجلماعية وعر�سهم على الق�ساء«.

   ذراع الإبادة

بدوره، قال املحامي لوران�س دافيدوفيت�س، 
الذي  كابوغا،  على  بالقب�س  �سعيد  اإنه 
لالإبادة  امل�سلحة«  الذراع  »زعيم  يعترب 

اجلماعية.
واأ�ساف دافيدوفيت�س اأن فرن�سا احت�سنت 
الإبادة  تنفيذ  عن  م�سوؤولني  اأجانب 
ومنحت  رواندا،  يف  اجلماعية 
اإىل  واأ�سار  اجلن�سية  منهم  ق�سما 
عن  للدفاع  ينربي  من  »وجود 
املجرمني،  اأولئك  نظر  وجهات 
وهذا ي�سري اإىل وجود حا�سنة لهم 
دافيدوفيت�س:  فرن�سا«وقال  يف 
تتباطاأ  الق�سائية  »الإجراءات 
برواندا..  الأمر  يتعلق  عندما 
ب�سكل  يعمل  اأن  الق�ساء  على 
اللجنة  اأن  فعالية«واأردف  اأكرث 
يف  فرن�سا  دور  يف  حتقق  التي 
حمايدة«واأكد  تكن  »مل  الإبادة 
فرن�سا  اأن  دافيدوفيت�س 
دوًرا  لعبوا  جمرمني  حتت�سن 
يف الإبادة اجلماعية، لفًتا اإىل عدم وجود 
امل�سوؤولني  ملحاربة  قوية  �سيا�سية  اإرادة 
الق�ساء  على  وعر�سهم  اجلرائم  تلك  عن 
م�ساعي  اليوم  اإىل  الروانديون  ويوا�سل 
تلك  عن  امل�سوؤولني  وحماكمة  مالحقة 
املجازر، كما يحملون جزءا من امل�سوؤولية 
منع  يف  لتقاع�سهما  وبلجيكا  لفرن�سا 

الإبادة.
من  �ساعة  نحو  وبعد   ،1994 اأبريل   6 ويف 
اآنذاك  الرواندي  الرئي�س  طائرة  �سقوط 
ينتمي  والذي  هابيارميانا«  »جوفينال 
للهوتو، بداأت عمليات الإبادة بحق جماعة 
الهوتية   »RTLM« اإذاعة التوت�سي ولعبت 
وتاأجيج  الكراهية  ن�رض  يف  كبريا  دورا 
و�سفها  خالل  من  الإبادة،  عمليات 
ودعوتها  بـ«ال�رضا�سري«،  التوت�سيني 
ان�سحاب  اأدى  كما  وقتلهم  منهم  للتخل�س 
خالل  البالد  من  املتحدة  الأمم  قوات 
تقدمي  يف  فرن�سا  وا�ستمرار  املجازر، 
الأ�سلحة للهوتو، اإىل نقل عملية الإبادة اإىل 

اأبعاد ي�سعب ت�سديقها.

    ال�شتعمار والتفرقة الإثنية

عامل ال�ستعمار البلجيكي لرواندا )1922-
1959(، التوت�سيني كجماعة مميزة حاكمة، 
الإثنية بني مكونات  التفرقة  واتبع �سيا�سة 

هويات  منح  خالل  من  الرواندي،  ال�سعب 
العداء  حالة  معها  لتبداأ  فئة،  لكل  خا�سة 
وردا  القبائل  بني  ال�سيا�سية  واملناف�سة 
على املزايا املمنوحة للتوت�سيني، اأ�سدرت 
عام  �سفحات   10 من  بيانا  الهوتو  جماعة 
الإثني  التمييز  على  فيه  تعرت�س   ،1957

بحقهم.
امللك  بحكم  الهوتو  اأطاح   ،1959 وعام 
اأحداث  اإثرها  على  واندلعت  التوت�سي، 
عنف بني اجلماعتني، وهرب نتيجتها نحو 

100 األف توت�سي خارج البالد.

الآلف  عاد   )1967-1963( عامي  وبني 
اأنهم  من جماعة التوت�سي اإىل رواندا، بيد 
نحو  �سحيتها  راح  كبرية  ملجازر  تعر�سوا 
نحو  تهجري  عن  ف�سال  �سخ�س،  األف   20

300 األفا من ديارهم.

     ت�شليح اجلبهة الوطنية 
الرواندية

الوطنية  اجلبهة  باأوغندا،  التوت�سيون  اأن�ساأ 
اإىل  عادت  والتي   ،1987 عام  الرواندية 
بعمليات  بداأت  حيث   ،1990 عام  البالد 

على  خاللها  �سيطرت  م�سلحة 
مناطق �سمايل رواندا ووا�سلت 
لغاية  امل�سلح  كفاحها  اجلبهة 
مع  وّقعت  حني   ،1993 عام 
»اتفاقية  اتفاقية  الهوتو  جماعة 
�سقوط  مع  ولكن  لل�سالم  اأرو�سا« 
توقف  الرواندي،  الرئي�س  طائرة 
من  بالرغم  بالتفاقية،  العمل 
عدم التعرف على م�سبب احلادثة 
اإذ تبادل الطرفان وقتها  اإىل الآن، 
جهة  اأي  توؤكد  اأن  دون  التهامات، 

م�سوؤوليتها عن احلادث.

    تخفي�س قوات حفظ 
ال�شالم

�سد  الأوىل  هجماتهم  الهوتيون  اأطلق 
 6 بتاريخ  كيغايل  منطقة  يف  التوت�سيني 
اأبريل 1994، وخالل �ساعات قليلة انت�رضت 
اأبريل   8 ويف  البالد،  عموم  اإىل  الهجمات 
اأبريل،   9 ويف  م�سادة  هجمات  تنظيم  مت 
اأجلت الأمم املتحدة املواطنني الغربيني، 
كما خف�ست يف 21 من ال�سهر نف�سه عدد 
األفني  من  لها  التابعة  ال�سالم  قوات حفظ 
وبلغ  فقط  جنديا   250 اإىل  جندي،  و500 

نحو  ماي1994   12 بحلول  ال�سحايا  عدد 
الأمم  امتنعت  ذلك  رغم  ولكن  األف،   200
»الإبادة  م�سطلح  ا�ستخدام  عن  املتحدة 
بالقول  ذلك  عن  وا�ستعا�ست  اجلماعية«، 
�ساأنها  من  الدويل  للقانون  »انتهاكات 
ب�سكل جزئي  على جماعة عرقية  الق�ساء 
 17 بتاريخ  الأمن  جمل�س  كامل«واتخذ  اأو 
مايو، قرارا يق�سي بحظر اإر�سال الأ�سلحة 
اإىل رواندا، ويف 31 من نف�س ال�سهر اأعلن 
اأعداد  اأن  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني 
األف   )500-250( بني  تراوح  ال�سحايا 

مدين.

    احلماية الفرن�شية للمجرمني

من  جوان   23 بتاريخ  فرن�سا  اأطلقت 
»العملية  ا�سم  حتمل  عملية  العام  نف�س 
اآمنة  منطقة  اإن�ساء  بهدف  الرتكوازية« 
البالد،  غرب  جنوب  يف  الالجئني  حلماية 
اجلماعية،  الإبادة  اإعاقة  من  بدل  لكنها 
من  للمتطرفني  والعتاد  الأ�سلحة  قدمت 

جماعة الهوتو.
الوطنية  للجبهة  التابع  اجلي�س  ومتكن 
رئي�س  كاغامي«،  »باول  بقيادة  الرواندية 

كيغايل  على  ال�سيطرة  من  احلايل،  البالد 
 17 ويف   1994 جويلية   4 بتاريخ  وبوتاري 
�سيطرته  اإحكام  اجلي�س  اأعلن  يوليو، 
نتيجة  و�سقط  تقريبا،  البالد  كامل  على 
اأ�سهر،   3 حوايل  ا�ستغرقت  التي  الأحداث 
املتحدة،  لالأمم  وفقا  �سخ�س  األف   800
اأن  ر�سمية  رواندية  م�سادر  تقول  حني  يف 
عدد ال�سحايا جتاوز املليون من التوت�سي 

والهوتو.

    حماكمة املجرمني

املجازر،  من  الناجني  من  عدد  تقدم 
من  كل  يف  املجرمني  ملحاكمة  بدعاوى 
برواندا،  اخلا�سة  الدولية  اجلزاء  حمكمة 

والق�ساءين البلجيكي، والفرن�سي.

الدولية  املحكمة  اأمام  متهما   93 ومثُل 
اأحكام  �سدرت  حيث  برواندا،  اخلا�سة 
تربئة  منهم، يف حني مت   62 بحق  جزائية 

14 اآخرين.
دعاوى  ال�سحايا  من  عدد  رفع  وموؤخرا، 
اجلنود  اتهموا  حيث  بلجيكا،  �سد 
لإحدى  احلماية  توفري  بعدم  البلجيكيني 
عن  اأ�سفر  ما  الأحداث،  خالل  املدار�س 
التوت�سي كما  األفي �سخ�س من  مقتل نحو 
العام  فرن�سا  مدنية يف  3 جمعيات  قدمت 
البنك  باأن  مفاده  بالغا   ،)2019( املا�سي 
الفرن�سي »ب ن ب باريبا�س« �سمح بتحويل 
رغم  اأ�سلحة،  �رضاء  بهدف  لرواندا  اأموال 

قرار احلظر.

    اتهام الرئي�س الرواندي 
لفرن�شا

كاغامي،  الرواندي  الرئي�س  اتهم 
الإبادة  بدعم  فرن�سا   ،2006 عام 
مكافحة  جلنة  اأعنت  كما  اجلماعية، 
الرواندية،  الوطنية  العرقية  الإبادة 
عام 2016، لئحة باأ�سماء 22 �سابطا 
فرن�سيا متورطا بامل�ساركة اأو بدعم 
مكتب  وك�سف  الإبادة  عمليات 
الأمريكي  مو�س«  ليفي  »كونينغهام 
ب�ساأن  اأعده  تقرير  يف  للمحاماة 
اأموال  اأر�سلت  فرن�سا  باأن  الإبادة، 
جمهورية  عرب  املتطرفني  اإىل 
بالرغم  الدميقراطية،  الكونغو 
الأ�سلحة  اإر�سال  وقف  قرار  من 
الفرن�سي  ال�سحفي  اأكد  كما 
اإك�سوبري«  �سانت  دي  »باتريك 
على  اآي«،  اإك�س  »اإك�س  مبجلة  مقالة  يف 
اجلماعية  الإبادة  عملية  يف  بالده  تورط 
»جرائمنا  عنوان  املقالة  وحملت  برواندا 
يف اإفريقيا«، اأو�سح فيها اأن فرن�سا اأطلقت 
ت�سليح  اإعادة  بهدف  الرتكوازية«  »العملية 
منطقة  لإن�ساء  ولي�س  الهوتو،  جماعات 

اآمنة كما اأعلنت وقتها.
يحمل  الهوتو  ت�سليح  قرار  اأن  اإىل  ولفت 
الفرن�سي  للرئي�س  العام  الأمني  توقيع 

اآنذاك »هوبرت فريدين«.

 "اتهم الرئي�س الرواندي 
كاغامي، عام 2006، فرن�شا 

بدعم الإبادة اجلماعية، كما 
اأعنت جلنة مكافحة الإبادة 

العرقية الوطنية الرواندية، عام 
�شابطا   22 باأ�شماء  2016، لئحة 

فرن�شيا متورطا بامل�شاركة اأو 
بدعم عمليات الإبادة" 

الرئي�س  اأن  غرانر  " اأكد 
الراحل فران�شوا ميرتان، 

عمل على حماولة تغييب دور 
الدولة الفرن�شية يف اجلرائم 

�شد الإن�شانية باإفريقيا، رغم اأن 
باري�س دعمت ب�شكل كامل النظام 

الذي ارتكب الإبادة اجلماعية 
دون اأي قلق ب�شاأن العواقب"
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مرا�سيم  انتهاء  مبجرد  اجلديد  الرئي�س  دخل 
اأجندته مواجهة  العمل اجلاد ويف  التن�سيب يف 
اقت�سادي مهدد  وو�سع  �سيا�سية  اأزمة  خملفات 
بانهيار التما�سك االجتماعي ف�سال عن ال�رشوع 
واإجراء  عميقة  هيكلية  تغيريات  اإحداث  يف 
االأزمات  يف  ولد  نظام  يف  دقيقة  ت�سحيحات 
اال�ستقرار  من  قدر  اإتاحة  بغية  فيها  وترعرع 
الذي يتيح ا�ستمرار نظام الدولة الأكرب فرتة من 

الزمن اأمام التقلبات املحلية والدولية.
االأخري  ال�سلطة  وا�سحا من خطاب  اأ�سبح  لقد 
وممار�ساتها اأن االن�سغال االأ�سا�سي لها اإمنا هو 
املهددة ال�ستقرار  املتداخلة  العوامل  مواجهة 
ال�سلطة القائمة وا�سطراب عالقتها باملجتمع 
ال�سعب.  وبني  بينها  الثقة  عوامل  وامل�ستهدفة 
القنوات  وقوف  احلر�س  هذا  على  يدل  ومما 
الر�سمية للدولة وخطاب الرئي�س تبون ذاته ل�سد 
بثته  ما  ال�سيما  االأجنبية  االإعالمية  احلمالت 
راأت  الذي  ال�سعبي  احلراك  فرن�سية حول  قناة 
فيه اإ�ساءة بالغة للجزائر دولة و�سعبا وما متوج به 
�سبكات التوا�سل االجتماعي من حمالت ت�سكيك 
يف دوام حالة اال�ستقرار القائمة واالإنذار بقيام 
املقبل  االجتماعي  الدخول  مبنا�سبة  القيامة 
انت�سار  خلفها  التي  االأزمة  تداعيات  ب�سبب 
فريو�س كورونا وعودة االحتجاجات االجتماعية 
يف خمتلف القطاعات للمطالبة بالعمل وال�سكن 
ورفع االأجور كتلك املطالب التي ال يزال يرفعها 

�سلك التدري�س يف جميع اأطواره.
تبون  الرئي�س  ذكره  ما  لالنتباه  امللفت  اأن  غري 
يوميا  يتابع  باأنه  ال�سحافة  االأخري مع  لقائه  يف 
خروجه  قبل  ويقراأ  التلفزيونية  القنوات  عرب 
اإىل جانب  البيت ما يقرب من 40 �سحيفة  من 
»هناك  اأن  منها  ا�ستنتج  التي  التقارير  ع�رشات 
هذه  متوعدا  ما«  ل�سيء  حت�رش  ما  جهات 
كما  اجلديدة  خمططاتها  باإف�سال  اجلهات 

عن  مثاال  وذكر  ال�سابقة.  املخططات  ف�سلت 
اأظهرت  التي  اجلزائر  يف  معتمدة  اأجنبية  قناة 
االأخرية على  الزيادات  مواطنني ممتع�سني من 
الكثري من  اأن يعرتف مب�رشوعية  الوقود. وقبل 
املطالب املرتاكمة من العهد ال�سابق نبه اإىل اأن 
هذه اجلهات، التي مل ي�رش اإليها ت�رشيحا، ت�سعى 
للدخول من بوابة اجلبهة االجتماعية بعد ف�سل 
املواطنني  داعيا  ال�سيا�سية  البوابة  من  دخولها 
حماوالت  وراء  االن�سياق  عدم  اإىل  الب�سطاء 
تاأليب الفئات املت�رشرة على ال�سلطات الوطنية 
واملحلية م�ستغلة تداعيات االأزمة ال�سحية على 
فئات عري�سة من اأ�سحاب املهن اليدوية احلرة 
عن  تعجز  قد  التي  االقت�سادية  واملوؤ�س�سات 
حتمل االأ�رشار الناجمة عن هذه االأزمة. وطالب 
لتتمكن  اأخرى  فرتة  احلكومة  متهل  باأن  تبون 
مواجهة  يف  وكفاءتها  نيتها  اإظهار  من  فيها 
حمكمة  خطة  و�سياغة  امل�ستجدة  امل�سكالت 
يف  الرئي�س  به  وعد  الذي  االقت�سادي  لالإقالع 
حملته االنتخابية وخمتلف خطبه وت�رشيحاته، 
وهي  اأ�سهر  خم�سة  يتعدى  ال  احلكومة  فعمر 
فرتة غري كافية اإذا ما انتزعنا منها فرتة �سهرين 
ون�سف كان االهتمام االأ�سا�سي واحل�رشي فيها 
ويوحي  امل�ستجد.  الوباء  مواجهة  على  من�سبا 
احلكومة  يف  تغيري  اأي  با�ستبعاد  الت�رشيح  هذا 
االأيام  يف  اأ�سيع  كما  الراهن  الوقت  يف  احلالية 

االأخرية. 
حتكمها  اإظهار  على  ال�سلطة  خطاب  ويحر�س 
ومعرفتها  ور�سدها  البالد  يف  العام  الو�سع  يف 
اأق�سى البالد اإىل  بكل م�سكالت املواطنني من 
اأق�ساها ومن قطاع اإىل قطاع وقد نبه الرئي�س 
اأول  اأنه  اإىل  الرئا�سة  با�سم  الناطق  ومعه  تبون 
يقرب  ما  تاأوي  التي  الظل  مناطق  اكت�سف  من 
االإق�ساء  يعي�س  جزائري  ماليني  ت�سعة  من 
الوالة واحلكومة ب�رشيط  فاجاأ  والتهمي�س وقد 

فيديو يظهر معاناة هذه املناطق واأ�سدر اأوامر 
�سارمة مبواجهة هذه االأو�ساع يف ظرف ق�سري 

جدا.
ومن جانب اآخر يجتهد خطاب ال�سلطة لتوفري 
بهوان  العام  الراأي  وطماأنة  التهدئة  مناخ 
تداعيات االأزمة واأن الدولة قادرة على تعوي�س 
اخل�سائر الناجمة عن فرتة الركود التي يجتازها 
الن�ساط االقت�سادي والتجاري وقد اأكد الرئي�س 
اأنه  املذكور  ال�سحفي  لقائه  يف  جمددا  تبون 
اآثار  على ا�ستعداد الإنفاق مليار دوالر ملعاجلة 
العام  للمال  تبديدا  ذلك  يعني  اأن  دون  االأزمة 
وهو ما يعني الدعوة اإىل عدم اال�ست�سالم لدعاة 
االإعفاء  اإجراءات  التخاذ  الدولة  لدفع  التهويل 
ال�سمان االجتماعي  من ال�رشائب وم�ستحقات 
وت�سهيل الو�سول اإىل قرو�س مي�رشة. ونبه تبون 
اإىل اأن الدولة تعرف كيف متيز بني املت�رشرين 
احلقيقيني واملزيفني، فاالأزمة مل مت�س اجلميع 
بدرجات مت�ساوية اإذ اأن الكثري من املوؤ�س�سات 
متتثل  مل  العمومي،  القطاع  عك�س  اخلا�سة، 
لقرار ت�رشيح 50 باملائة من املوظفني وال ميكن 
مالية  ب�سحة  تتمتع  موؤ�س�سة  �ساحب  يدعي  اأن 

جيدة اأن موؤ�س�سته انهارت يف ظرف �سهرين.
ويبدو اأن حالة املد واجلزر وال�رشاع بني خطاب 
التهويل وخطاب التهوين يف ال�ساحة االإعالمية 
الوطنية ومواقع التوا�سل االجتماعي قد يتوا�سل 
ل�سهور وقد يتحول اإىل حلبة ل�رشاعات �سيا�سية 
فهل  اجتماعية.  وا�سطرابات  تقلبات  ثوب  يف 
ت�ساهم عودة احلراك ال�سعبي بخطاب �سيا�سي 
يف  ال�سامل  ال�سيا�سي  التغيري  ي�ستهدف  وا�سح 
ويت�ساعد  يحتد  قد  الذي  ال�رشاع  هذا  �سبط 
�سلبا  �سيوؤثر  الذي  ال�رشاع  هذا  يوم،  بعد  يوما 
امل�سكالت  ويزيد  االقت�سادية  التنمية  على 

تفاقما.

الأزمة بني التهويل والتهوين

بقلم اح�شن خال�ص   

ت�شاء ال�شدف اأن يتزامن مرور �شتة 
اأ�شهر على تن�شيب عبد املجيد تبون 

رئي�شا للجمهورية مع ذكرى 19 جوان 
الرئي�ص  انقلب فيه  الذي  اليوم   ،1965
هواري بومدين على الرئي�ص احمد بن 
بله، وكما كان خطاب الرئي�ص بومدين 
يحمل نزعة ثورية وت�شحيحية فقد 

اأظهر خطاب تبون الذي اأعقب اأداء 
الق�شم طموحا لإحداث تغيريات 

جذرية يف ظرف متميز مبظاهرات 
احلراك ال�شعبي الذي ظل يعرب عن 

رغبة اأكرب يف القطيعة مع النظام 
القائم، بدل الكتفاء بالنظر اإىل ما 

حدث العام املا�شي باأنه انقالب �شعبي 
على نظام بوتفليقة فقط.

ال�شلطة تواجه �شغوطا اإعالمية

بقلم: اأ. مغزي اإ�شماعيل )اأ�شتاذ 
التعليم البتدائي(

على  الثاين  اجليل  مناهج  تعتمد 
اأهمها  التعليمية  املوارد  من  العديد 
واالت�سال  االإعالم  تكنولوجيات 
املتو�سط  امل�ستوى  على  فقط  لي�س 
امل�ستوى  على  حتى  بل  الثانوي  اأو 
جتربتي  خالل  فمن  االبتدائي 
الحظت  املجال  هذا  يف  الق�سرية 
املدر�سة  يف  للتعليم  كاأ�ستاذ 
هو  ما  لكل  التالميذ  ميل  االبتدائية 
م�سموع وب�رشي و�سفوي اأكرث مما هو 
كتابي ومن خالل املالحظة الدقيقة 
العينات  بع�س  التجريب على  ومرات 
اأدركت اأن امتالك اأغلب املتمدر�سني 
يف  احلديثة  التعليمية  الو�سائل  لهذه 
جل  مع  يتفاعلون  يجعلهم  املنازل 
املوا�سيع التعليمية امل�سحوبة ب�سند 
�سمعي اأو ب�رشي اأو �سمعي ب�رشي الأن 

االأغلبية منهم يكون لديهم خلفية عن 
امل�سهد وهذا �سيء اإيجابي لكن كيفية 
اال�ستعمال تختلف من تلميذ اإىل اآخر 
من  تختلف  الرقابة  فر�س  وطريقة 
التوجيه  وو�سائل  اأخرى،  اإىل   اأ�رشة 
تختلف من موؤ�س�سة تن�سئة اجتماعية 
االأعظم  ال�سواد  وباعتبار  اأخرى،  اإىل 
من م�ستخدمي هذه التكنولوجيات يف 
�سن الطفولة فاإن احتمالية االجنراف 
وهنا  وارد  الرقمي  اخلطر  وراء 
عاتق  على  ملقاة  الكبرية  امل�سوؤولية 
االجتماعية  التن�سئة  موؤ�ّس�سات  كل 
من  الدين  رجال  االأ�رشة،  يف  االأولياء 
املعلمني،  املربني،  املنابر،  اأعلى 
التعليمية،  املوؤ�س�سات  يف  واالأ�ساتذة 
م�ساألة  وتبقى  اأوال  الو�سع  لت�سخي�س 
�رشعي  مطلب  االإعالمية  الرتبية 
يف  حمتوم  قدر  بل  ملّحة  و�رشورة 
اأمر قد  الرقمي وهذا  الطوفان  زمن 

ال يختلف فيه اثنان..... 

النف�سي  االأ�سا�س  يف  فالبحث 
املتعلم  �سلوك  لبناء  واالجتماعي 
)التلميذ( يطرح مفهوم الرتبية كاأحد 
املفاهيم االأ�سا�سية يف قامو�س التعليم 
على  تُقا�س  التالميذ  مهارات  الأن 
�سواء  يتلقونها  التي  الرتبية  درجات 
داخل املوؤ�س�سات الرتبوية اأو خارجها 
والتي ت�ساعدهم يف بناء اأفكار جديدة 
وتكوين معارف ومكت�سبات قبلية واإذا 
التكنولوجيا كخيار  ما �سلمنا بحتمية 
�رّشع  ثاين  جيل  مع  جديد  تعليمي 
لتج�سيدها ميدانيا فاإّن الرتبية تنتقل 
التقنية  الأن  ممار�سة  اإىل  �سلوك  من 
يف  الغالب  الطابع  �ستكون  )الو�سيلة( 

العمليات الّتعليمية الّتعلُِّمّية.
فاإن  احلا�سل  التطور  هذا  ومع 
االإعالمية  الرتبية  باإدراج  املناداة 
التعليم  برامج  �سمن  اأ�سا�سية  كمادة 
االبتدائي يطرح العديد من الت�ساوؤالت 
اجلوهرية باعتبار امل�ستوى املتو�سط 

من  االأكرب  ال�رشيحة  والثانوي 
وتاأثرا  تعر�سا  االأكرث  امل�ستخدمني 
من  التكنولوجيات  هذه  مب�سامني 
ناهيك  واملمار�سة  التوظيف  حيث 
التقنية  مع  االندماج  �رشعة  عن 
على  موجه  يكون  اخلطاب  لهذا 
اأن  دون  الفئات  لهذه  م�ستوى  اأعلى 
تالميذ  وهم  االأدنى  الفئة  نهمل 
تاأخذ  وهنا  االبتدائي،  امل�ستوى 
توجيهي  منحى  االإعالمية  الرتبية 
تفعيل،  اإىل  وتتعداه  الفرتة  هذه  يف 
رقابة وممار�سة يف باقي امل�ستويات 
نظرية  تناولته  ما  وهذا  االأخرى، 
ركزت  التي  االجتماعي  الت�سكيل 
التقنية  ثالثية  على  طرحها  يف 
واال�ستخدام  والتطبيق(  )الو�سيلة 
ال�سمات  )مراعاة  وامل�ستخدمني 
والفروقات  العامة  ال�سخ�سية 
الفردية( وخل�ست يف االأخري اإىل اأنه 
كلما ظهرت تقنية جديدة )و�سيلة اأو 

نوع من امل�ستخدمني  تطبيق( ظهر 
اجلدد وطريقة ا�ستخدام جديدة.

توحي  خطر  موؤ�رشات  هي  اإذن 
الرتبية  �ستنجح  هل  بت�ساوؤل:  لنا 
االإعالمية يف وقف الزحف الرقمي؟ 
الوهلة  منذ  ي�سعنا  كهذا  و�سوؤال 
ويبعدنا  التحديات  مناخ  يف  االأوىل 
اإىل  نظرا  التربيرات،  مناخ  عن 
التناق�س احلا�سل فمن جهة الوزارة 
ا�ستخدام  على �رشورة  تُلّح  الو�سية 
يف  واالت�سال  االإعالم  تكنولوجيات 
التعليم كحتمية تكنولوجية مل�سايرة 
التقدم يف املجال الرتبوي ومن جهة 
اأخرى غري واعية بخطورة الطوفان 
الرقمي الذي يهدد م�سري التالميذ 
غياب  يف  ككل  الرتبوية  واالأ�رشة 
الرقابة التي ال تتاأّتى اإىل با�ستحداث 
كهمزة  االإعالمية  الرتبية  �رشعية 
)الو�سيلة(  التقنية  بني  و�سل 

وامل�ستخدم )االأ�ستاذ واملتعلم(.

نحو املناداة باإدراج الرتبية الإعالمية كمادة اأ�شا�شية �شمن برامج التعليم البتدائي

هل ُتوقف الّتبية الإعالمية الطوفان الّتكنولوجي
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يعود احلديث يف مو�شوع 
الهوية اإذا.. وملا اأن املو�شوع، 

مو�شوع تاريخي بالأ�شا�س، فقد 
راح املتدخلون يف كل مكان، 
ي�شتح�شرون التاريخ اأي�شا. 

وقد انربى للكتابة واحلديث، 
كالعادة كثريون، بعلم اأحيانا، 

لكن بجهل يف اأحيان كثرية، 
جعل البع�س يغامر يف حقل 

لي�س حقله، ويف تخ�ش�س لي�س 
تخ�ش�شه. ويف كل هذا مل يغب 

عن ذهن البع�س طبعا، اأن 
الفر�شة رمبا مواتية، مادامت 
هناك �شلطة جديدة، وهناك 
د�شتور مطروح للنقا�س )ولو 
يف اأجزاء منه(، لعله يوؤثر، 

ويوجه، اأو على الأقل ي�شو�س 
على الروؤية..

ملاذا ُي�شاق تاريخنا يف كل منا�شبة اإىل مذبح الع�شبية ؟ 

 حديث الهوية.. حديث التاريخ..
الوحدة الوطنية، ق�شية دولة..

ب�أحد  للت�ريخ  اأ�ست�ذا  كنت   ،1990 �سنة  يف 
زمالء  مع  وا�ستدعيُت  التكنولوجية،  املع�هد 
ملتقى  للم�س�ركة يف  �سوف،  وادي  اإىل  اآخرين 
املعلمني  تكوين  من�هج  واإثراء  ملن�ق�سة 
اأحد  اأن  واأتذكر  امل�دة.  هذه  يف  والأ�س�تذة 
عر�سه  واأثن�ء  اخلت�مية،  اجلل�سة  الزمالء، يف 
م�سمون  عن  ان�رصف  امللتقى،  لتو�سي�ت 
الوثيقة التي  ك�نت بني يديه، وراح يبدي راأي� 
خ��س�، ويعلق، ويف كالمه لهجة غريبة، بعيدة 
الوقت.. ذلك  يف  احل�ل  مقت�سى  عن  كثريا 
فتدخل املدير املركزي ب�لوزارة ـ وهو مدير 
العملية ـ وراح ينبهه اأم�م اجلميع، ويطلب منه 
هذا  وك�ن  وفقط.  مكتوب،  هو  مب�  اللتزام 
موقف� حمرج� للزميل يف احلقيقة، ا�ستهجنه 
احل�سور يف وقته. لكنني اأقول، لو قدر يل الآن 
اأن اأعود اإىل ذلك الت�ريخ، واإىل ذلك املوقف، 
املركزي  املدير  ذلك  ت�رصف  كم�  لت�رصفت 
اأن  لن�  واأنى  والف��سلة.  وب�لنقطة  ب�ل�سبط، 
بعد  على   ك�نت  الع��سفة  اأن  اآنذاك  ندرك 
خطوات، واأن الذي ك�ن يتحدث اأم�من� يومه�، 
ظهر،  اأن  �رصع�ن  ثم  بعد.  عن  يغ�زله�  ك�ن 

بعده�، اأنه من فر�س�نه� الأ�سد حم��س� ؟؟
والآن اأع�دتني ذكرى ذلك املوقف، اإىل مواقف 
بلق��سم،  ن�يت  ق��سم  مولود  مع  تتكرر  ك�نت 
وال�سوؤون  الأ�سلي  للتعليم  وزيرا  ك�ن  عندم� 
على  ي�رصف  ك�ن  ال�سبعيني�ت.  خالل  الدينية 
تنظيم ملتقي�ت للفكر الإ�سالمي، وك�ن يدعو 
اإليه� مفكرين وكت�ب من ال�رصق والغرب، ومن 
فطن�  ك�ن  لكنه  والأطي�ف.  التوجه�ت  جميع 
واأ�س��سية،  واحدة  م�س�ألة  اإزاء  وحذرا،  جدا، 
يجل�س  ك�ن  الوطنية.  الوحدة  هي:  خ��سة 
كله�  للعرو�س  ويح�رص  الأم�مي،   ال�سف  يف 
اأن   وم�  تلميح،   اأو  كلمة،  تفوته  ول  بنف�سه، 
ينزلق اأحدهم، حتى ينتف�س من مك�نه وينزله 
اللحظة،  نف�س  ويف  الفور،  على  املن�سة،  من 

ودون مقدم�ت:
ـ اهبط !! اهبط، قلت لك.. 

ردود  يعرفون  ق��سم  مولود  يعرفون  والذين 
مع  التع�مل  يف  اخل��س  اأ�سلوبه  و  اأفع�له، 
وبوحدة   ب�لت�ريخ،  مت�س  التي  املواقف 
اجلزائر. عندم� �سمع ب�أن »جي�سك�ر دي�ست�ن« 
قد  ال�سبعيني�ت(،  خالل  الفرن�سي  )الرئي�س 
ذلك  اآمله  كلبه،  على  يوغرطة  ا�سم  اأطلق 
يوغرطة  ا�سم  ابنه  على  هو  ف�أطلق  كثريا، 
اأحد  اأن  يل  وقيل  جي�سك�ر.  ا�سم  كلبه  وعلى 
ملتقى  اإىل  املدعوين  الإ�سالميني  املفكرين 
انتُظم يف تيزي وز، اأبدى مالحظة بخ�سو�س 
املدينة،  هذه  قلب  يف  كني�سة  تواجد  خطر 
بفتح  للرتخي�س  انده��سه  عن  عرب  كم� 
بن  العربي  �س�رع  يف  م�سيحي  ثق�يف  مركز 
ويوزع  الدين،  لهذا  يب�رص  ب�لع��سمة،  مهيدي 

الأن�جيل.. واأج�به مولود ق��سم:  
ـ اأن� وزير لل�سوؤون الدينية، ول�ست وزيرا لل�سوؤون 
الإ�سالمية وحده�، واملركز الذي تتحدث عنه 
وكل الكن�ئ�س على الرتاب الوطني، هي كن�ئ�س 

جزائرية ونحن الذين ن�رصف على ت�سيريه�.
اآنذاك،  مقبولة  املعتقد  حرية  ك�نت  هل 
ومرفو�سة اليوم؟ ل اأت�سور ذلك. كم� ل اأجزم 
الديني.  للت�س�مح  مث�ل  ك�ن  ق��سم  مولود  اأن 
وزير يف  ق��سم هو  مولود  اأن  الأمر  م� يف  كل 
دولة تربطه� مع�هدات واتف�قي�ت دولية، كم� 
اأن د�ستوره� ومنذ ال�ستقالل ي�سري �رصاحة ـ 
ـ اإىل حرية املعتقد. ونف�س  وم�زال اإىل اليوم 
الوطنية  الوحدة  م�س�ألة  على  ينطبق  ال�سيء 
الدولة.  اخت�س��س  من  دائم�  ك�نت  التي 
اأي �سيء  الدولة قبل  فمولود ق��سم ك�ن ميثل 
يف هذه امللتقي�ت، ويف كل املواقف، قبل اأن 
يبدو  قد  كم�  املن�ق�س�ت  تغريه  مثقف�  يكون 

للبع�س.
يقول الك�تب ال�سحفي ال�سهري حممد ح�سنني 
من  »ع�م  كت�به  من   11 ال�سفحة  يف  هيكل 

 )2001 للن�رص،الق�هرة  )امل�رصية  الأزم�ت«، 
مو�سوع  اأن  ـ  اعتق�دا  بل  ـ  ظن�  لدي  »..ف�إن   :
الوحدة الوطنية ـ هو ومو�سوع مي�ه النيل معه� 
)..( هم� اخت�س��س لرئ��سة الدولة وم�سئولية 
يف  مب�  ـ  دع�وى  اأي  حتت  للق�سمة  ق�بلة  غري 
دعوى  اأو  ال�سلط�ت،  بني  الف�سل  دعوى  ذلك 
املم�ر�سة الدميقراطية )..( وهم� مم� ل يجوز 

فيه التفوي�س، ول طول اجلدل والتزّيد..«
وكيف يتحقق ال�ستقرار ال�سي��سي، والن�سج�م 
وتزدهر  التنمية،  تنطلق  وكيف  الجتم�عي، 
الثق�فة، وينت�رص الأمن، اإذا ك�ن البلد تتق�ذفه 
�رصط  الوطنية  الوحدة  اإن  ؟  وال�سيع  الأهواء 
اأول واأ�س��سي لكل بن�ء، والرتب�ط ب�لوطن هو 

ال�س�من حلقوق املواطن..
الدولة  اخت�س��س  اأن  اإىل  اأي�س�  اأ�سري  ولعلني، 
مب�س�ألة الوحدة الوطنية )والهوية معه�( ل يعني 
ذلك اأن تتخذ منه� الدولة ذريعة للتدخل يف كل 
�سيء، ومراقبة كل �سيء، مثل فر�س الو�س�ية 
على البحث الت�ريخي مثال ومراقبته عن قرب 
اإن  ال�ستقالل.  ومنذ  دائم�  يجري  ك�ن  كم� 
�سيء،  ال�سي��سي  مبفهومه�  الوطنية  الوحدة 
والهوية كمو�سوع مطروح للبحث العلمي �سيء 

اآخر.
اإفريقي�،  �سم�ل  ل�سك�ن  الهوية  ومو�سوع 
كمو�سوع للبحث يف الت�ريخ، قدمي ـ جديد كم� 
نعلم، وقد خ��س فيه املوؤرخون كثريا، قدمي� 
ويجذب.  ب�لبحث  يغري  وم�زال  وحديث�، 
اأو  اأحي�ن�،  جدل  من  حوله  يُث�ر  مم�  وب�لرغم 
ح�س��سية مفرطة لدى البع�س، اإل اأنه ويف  كل 
الأحوال، �سيظل مو�سوع� من موا�سيع البحث 
العلمي، والف�سل فيه يعود لأهل الخت�س��س. 
هذه هي الق�عدة، يف م�س�ئل العلم.  والق�س�ي� 
الت�ريخية، كثريا م� يث�ر حوله� اجلدل ب�سبب 
انحراف م�س�ر البحث عن اأهدافه ال�سحيحة 
الإيديولوجي�ت  وراء  وان�سي�قه  اأحي�ن�، 
بع�س  فيه�  وقع  مزالق   وهي  والأهواء، 
لكن  الع�سور.  كل  يف  ب�لت�ريخ،  امل�ستغلني 
امل�سكلة التي اأ�سبحن� نراه� اليوم هي انتح�ل 
ب�لت�ريخ،  لهم عالقة  لي�س  املوؤرخ ممن  �سفة 

و�س�ر الكل يكتب ويف�رص وينظر..
ولبد اأن اأنبه هن�، اإىل اأنني ل اأنكر اأبدا على 
اأوفن�ن،  اأديب،  ـ  الت�ريخ  غري املتخ�س�س  يف 
اأو م�ستغل ب�لدرام�، اأو �سحفي..ـ  حقه يف اأن 
يتك�أ اإىل الت�ريخ، لإنت�ج �سيء م� يف جم�ل من 
جم�لت الكت�بة  والإبداع. لي�س هذا ق�سدي..
واأن� اأتذكر اأن اأول ال�سغف ب�لت�ريخ، انتقل  اإيل 
والفن،  الأدب  طريق  عن  ال�سبعيني�ت،  خالل 
التمثيلي�ت  اإىل  زيدان،  جرجي  رواي�ت  من 
الإذاعية، وامل�رصح، والأفالم الت�ريخية.. كم� 
من  التي جتعل  النظرة  مع  اأبدا  اأتفق  ل  اأنني 
يجوز  ل  مقد�سة  ق�س�ي�  الت�ريخية،  ق�سي�ن� 
اخلو�س فيه�. اإنه� مواطن للدر�س واملن�ق�سة، 
مع اإمك�نية اإع�دة النظر فيه� يف كل وقت، ويف 
هذا  اإىل  يتقدم  اأن  ب�رصط  م�سلم�ته�،  جميع 
اأهل له من حيث الخت�س��س،  العمل من هم 
الت�سلح  مع  املن��سبة،  الأدوات  وامتالك  

ب�حلجج والدلئل العلمية القوية.
اإذا، الذي ق�سيت   وغريتي على علم الت�ريخ 
�سنوات من عمري اأدّر�سه، واأقراأ فيه، ب�سغف، 
هي التي دفعتني الآن اإىل الكت�بة، للم�س�همة 
يف النق��س، ولعلني بذلك اأ�سيف �سيئ�، اأو اأنري 
على فكرة. وللحق اأقول، اأنني ترددت كثريا يف 
البداية، لكن مع توايل �سدور املق�لت بنف�س 
اللهجة، وبنف�س اأ�سلوب ال�ستخف�ف ب�لت�ريخ 
الكت�بة  بقواعد  الكرتاث  وعدم  الغ�لب،  يف 
اأنه مل يبق هن�ك جم�ل لل�سمت  فيه، قدرت 
اأو التج�هل، لأن ال�سمت لن مينع اأبدا القراء 
)خ�رج التخ�س�س(، من الأخذ  مب� يُن�رص على 

اأنه م�سلم�ت نه�ئية. 

�شوت التاريخ:
فيه�  ل  ف�سّ الأهمية،   غ�ية يف  م�س�ألة  هن�ك 
املغ�ربي  الت�ريخ  يف  املخت�سون  املوؤرخون 

التي ظهرت يف  الدول  انف�س�ل  كثريا،  وهي 
بالد املغرب عن التبعية ال�سي��سية  للم�رصق 
ع�رص  احل�دي  القرن  بداية  مع  العربي 
خروج   بعد  اأنه  املعروف  من  امليالدي. 
عهد  انتهى  م�رص،  اإىل  الف�طمية  الدولة 
يف  احلكم  على  العربي،  العن�رص  ا�ستحواذ 
ا�سرتجع  جديد،  ع�رص  وبداأ  املنطقة،  هذه 
امل�رصق  عن  الت�م  ا�ستقاللهم  الأم�زيغ  فيه 
غم�ر  يخو�سون  وراحوا  املوؤرخني(  )بتعبري 
اإن�س�ء الدول، لكن بثوب  جديد هذه املرة بعد 
اعتن�قهم لالإ�سالم دين�، وتبني اللغة العربية، 
ا�ستمرار  ج�نب  اإىل  والإدارة،  للعلم  لغة 
دولتني  واأكرب  الأم�زيغية.  اللغة  ا�ستخدام 
يف  اخلالفة  من�ف�سة  ا�ستط�عت�  اأم�زيغيتني 
بع�س  يف  اأحي�ن�  جت�وزته�  بل  امل�رصق، 

املن�حي، هي دولت� املرابطني واملوحدين.
للموؤرخ  قدمي،  كت�ب  اإىل  الأي�م  هذه  عدت 
عن�ن  اهلل  عبد  حممد  ال�سهري  امل�رصي 
املغرب  يف  واملوحدين  املرابطني  »ع�رص 
مطبعة  عن  ب�لق�هرة  ال�س�در  والأندل�س« 
 .1964 �سنة  ب�لق�هرة  والن�رص،  الت�أليف  جلنة 
على  اأحد  يختلف  ل  موثوق،  مرجع  وهو 
اإىل  يعد  وموؤلفه  والتوثيقية،  العلمية  قيمته 
الأندل�س،  ت�ريخ  يف  متخ�س�س  اأكرب  اليوم 
الوث�ئق  من  الكثري  على  وقف  من  اأول  ويعد 
وخمزنة  جمهولة  ك�نت  التي  واملخطوط�ت 
وا�ستنطقه�.  والأندل�س،  املغرب  بلدان  يف 
املرابطني  دولة  زعيم  عن  هن�  يتحدث 
يو�سف بن  ت��سفني. يقول: » ..وق�مت الدولة 
والأندل�س، يف  ب�ملغرب  الكربى،  املرابطية  
ت��سفني..اإن  بن  يو�سف  الكبري  ع�هله�  ظل  
تنطوي  العظيم  املرابطي  البطل  �سخ�سية  
اأن  الالمعة..والواقع  ال�سف�ت  من  كثري  على 
اأروع م� يف �سف�ته،  تلك اله�لة الو�س�ءة من 
بتطورات  تت�أثر  والتي مل  املوؤثرة..  الب�س�طة 
والفتوح  خ��سه�،  التي  ال�سي��سية  الأحداث 
من  جعلت  والتي  حققه�،  التي  العظيمة 
اأعظم  ظله،  يف  الكربى،  املرابطية  الدولة 
حيث  من  الإ�سالمي،  الغرب  يف  ق�مت  دولة 
واملوارد   القوى  حيث  ومن  الإقليمي  املدى 
الزاخرة، اإذ ك�نت متتد من تون�س �رصق�  اإىل 
املحيط الأطلنطي غرب�، ومن �سف�ف نهري 
الإ�سب�نية  اجلزيرة  �سبه  يف  والت�ُجه  الإيربو 
�سم�ل، اإىل قلب ال�سحراء الإفريقية جنوب�..
وك�ن يو�سف ف�سال عن ح�سن اختي�ره لق�دته، 
يح�سن اختي�ر مع�ونيه من الكت�ب والوزراء.. 
اأو  اأ�سب�ط،  بن  الرحمن  عبد  هو  ك�تبه  وك�ن 
ع�قال،  �سكون�  ح�سيف�  رجال  وك�ن  اأ�سبط. 
وح�س�فته،  مقدرته  يف  يثق  يو�سف  وك�ن 
هو  الأندل�س..ومم�  ب�سئون  معرفته  وح�سن 
ل  ك�ن  ت��سفني  بن  يو�سف  اأن  ب�لذكر  جدير 
اللغة  اأ�سب�ط يجيد  اإبن  العربية، وك�ن  يعرف 
الرببرية التي يتحدث به� يو�سف، وك�ن هذا 

من اأ�سب�ب ح�سوته.. »
يف  الكع�ك  عثم�ن  التون�سي  املوؤرخ  ويقول 
كت�به »الرببر« تون�س. 1953. يف ال�سفحة 80: 
املهدي  الأم�زيغية(،  )اللغة  ا�ستعمله�  كم�   «
والعرو�س  للع�س�ئر  دعوته  يف  تومرت  بن 
احلف�سيني  امللوك  بع�س  وبنى  الرببرية، 
ج�مع� ومل يكتب عليه ا�سمه فقيل له يف ذلك 
قد  اأي  ربي«  »ي�سنيت�س   : ب�لرببرية  ف�أج�ب 

علم اهلل ذلك )اهلل يعرفه�( »
املواقف  بني  كثريا  هكذا  الت�ريخ  بن�  يتنقل 
والوق�ئع وال�سخ�سي�ت، وتتملكن� الده�سة يف 
كل مرة اأم�م هذا الت�س�به وهذه ال�ستمرارية: 
مرورا  الروم�ن،  �سد  وحروبه  يوغرطة  من 
الأمري  اإىل  تومرت،  وابن  ت��سفني،  ب�بن 
الكرمي  وعبد  املخت�ر  وعمر   الق�در  عبد 
وعمريو�س..نف�س  مهيدي  بن  ثم  اخلط�بي، 
ونف�س  التلق�ئية �سد املغت�سب،  الفعل  ردود 
احل�س�ري  والوع�ء  ال�سي��سي  للكي�ن  الت�سور 
الطبع  ونف�س  الذهنية،  ونف�س  وا�ستقالليته، 
يف  احلربي  التكتيك  املغ�ربي..ونف�س 

امليدان..  
ونت�س�ءل الآن، مل�ذا ي�رص البع�س على ت�ستيت 
الذاكرة، وحم�ولة حتويل تي�ر النهر  ق�رصا عن 

جمراه الطبيعي، نحو م�س�ر غري م�س�ره ؟ 
يف بداية ال�سبعيني�ت، �سدر نداء من املوؤرخني 
املغ�ربة )اجلزائر، تون�س، املغرب( يدعو اإىل 
لبعث مدر�سة  للت�ريخ،  اإن�س�ء معهد مغ�ربي  
وتخلي�سه  الت�ريخ،  كت�بة  يف  حقيقية  علمية 
من تبع�ت املدر�سة ال�ستعم�رية، ومن عبث 
ال�سي��سة وال�سي��سيني. لكن اأحدا مل ي�أبه لهم. 
ك�ن �س�دة ال�س�عة يف ذلك الوقت يحلقون يف 
وخدر  الن�سوة  فرط  من  اأجنحة،  بال  الهواء 
الث�ين  واحل�سن  بومدين  اللذيذ.  ال�سلطة 
له،  نه�ية  ل  دانكي�سوتي  �رصاع  يف  انخرط� 
وبورقيبة ك�ن ينزل كل �سب�ح من �رصيره اإىل 

املراآة مب��رصة ويدندن:
ـ �سبح�ين م� اأعظم �س�أين..

ملوك  »ملك  ليبي�،  زعيم  عن  اأحتدث  ولن 
هذا  اأبدا.  به  لن�  عالقة  ل  لأن  اإفريقي�«، 
طريقه  اخت�ر  البداية  منذ  العجيب  الإن�س�ن 
يوؤدي  حي�ته  ع��س  وقد  واملتفرد،  املنفرد 
دور املهرج ال�سي��سي على هذه الأر�س، حتى 

�س�قت به  يوم� ف�بتلعته. 
اجلزائر  ب�أن  اليوم  يُعتقد  هل  اأت�س�ءل،  واأن� 
اأجنزه كب�ر املوؤرخني،  �ست�سطب على كل م� 
القدم�ء منهم، واملحدثني: عبد اهلل العروي، 
واأندري  فنطر،  احممد  قدا�س،  حمفوظ 

جولي�ن، وغربي�ل ك�مب�س.. ؟
املمتلئ  الأم�زيغي  الف�س�ء  لهذا  تتنكر  وهل 
من  واملمتد  ولغته.  وتراثه  بت�ريخه  حي�ة، 
غرب�  الأطل�سي  املحيط  يف  الكن�ري  جزر 
البحر  �سيوة يف م�رص �رصق�، ومن  واحة  اإىل 

املتو�سط، اإىل ال�سحراء الكربى جنوب�.. ؟
التي  املكت�سب�ت  كل  عن  الآن  ترتاجع  وهل   
حتققت لالأم�زيغية يف الد�ستور، واملنظومة 
الرتبوية، واجل�معة، وموؤ�س�س�ت الدولة كله�، 
وت�سع نقطة نه�ية لتلك النطالقة الكبرية يف 
اأ�سك�له،  بكل  والإبداع  والت�أليف،  الرتجمة، 
وتن�سى كل املع�ن�ة، والت�سحي�ت التي بُذلت، 

لتبداأ احلك�ية من جديد؟

املواطنة هي احلل: 
تنطق عنه�  اأم�زيغ. وهذه حقيقة  نعم، نحن 
يوؤكده�  وم�زال  واأكده�  يوم،   كل  الأر�س 
املنطق  لكن، هل من  كل خطوة.  العلم عند 
اأن نت�سور للحظة واحدة، اإمك�نية الوقوف يف 
وجه اأربعة ع�رص قرن من التالحم والن�سه�ر؟ 
وهذا الدين، وهذه اللغة، حققن� فيهم� ولهم� 
م� مل يتحقق حتى على اأر�س من�بته� الأوىل 
اأحي�ن�؟  اإن اأجدادن� دخلوا يف الإ�سالم لأنهم 
من  اأنف�سهم  اإليه  تهفو  ك�نت  م�  فيه  وجدوا 
حرية وعدالة، واحتف�ء ب�لإن�س�ن من حيث هو 
قوة اإبداع واإ�سالح وتقدم على هذه الأر�س. 
اأبدا،  الأوىل  اأ�سولهم  ين�سلخوا عن  لكنهم مل 
حتى لو تغري ل�س�نهم اأحي�ن� يف احل�رص، ويف 
كثريون،  يدركه�  مل  حقيقة  وهذه  ال�سهول. 
ومنهم اأولئك الذين يرددون مقولة ابن ب�دي�س 
يف كل من��سبة، وبغري من��سبة: �سعب اجلزائر 
م�سلم واإىل العروبة..الخ.. م�ذا يعرف هوؤلء 
وابن  ت��سفني،  ابن  وعن  ب�دي�س،  ابن  عن 
تومرت، وابن خلدون، وابن بطوطة، وط�رق، 
�سيء  زكري�...ل  ومفدي  ق��سم،  ومولود 
اأخ�سى اأن اأقول لكم. اإنهم يتلقفون ق�سورا من 
الت�ريخ والثق�فة، ويندفعون لحتالل ال�س�حة، 

ليملئوه� �سجيج� و�سي�ح�..
تي�ر  �سد  اليوم  نقف  اأن  اأحد  يت�سور  ل   
ب�بع�ده�  اجلزائر  الت�ريخ.  كل  الت�ريخ. 
الثالثة.  وعنوان النتم�ء احلقيقي اليوم وغدا 
هو للجزائر بكل مكون�ته�، وتنوعه� العرقي، 
هي  امل�ستقبل  و�سيغة  والثق�يف.  واللغوي، 
�سيغة املواطنة. املواطنة التي تُبنى بقن�عة 
 ، ب�لق�رص  ولي�س  احلر،  وب�لختي�ر  را�سخة، 

ولهجة الأمر املح�سوم.

بقلم: اأحمد ق�شوري 
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طالبي  من  الع�رشات  توعد 
خريجي  فيهم  مبا  العمل 
الكربى  املعاهد  اجلامعات، 
ومرتب�صي  العليا  ،املدار�س 
وحتى  املهني  التكوين  مراكز 
بواليات  امل�صتوى  عدميي 
واأدرار  االغواط   ، ورقلة 
الت�صعيد  و  لل�صارع  باخلروج 
كما   ، خطابهم  لهجة  من 
طالبوا يف �صوء حديثهم تطبيق 
تعليمة احلكومة  04/19 و التي 
تق�صي اإىل اأحقية ال�صغل الأبناء 
اأجل  من  ذلك  و   ، املنطقة 
بها  البطالة  حدة  من  التقليل 
اإليه  �صبقت  اإيجابي  كموؤ�رش   ،
التقلي�س  اأجل  من  احلكومة 
ي�صهده  الذي  التوتر  حدة  من 

عموما  اجلنوب  يف  ال�صارع 
حول ال�صغل ، خ�صية التطورات 
اإليها  ي�صل  قد  التي  اخلطرية 

الو�صع .
الوزارية  التعليمة  ركزت  فيما   

حول ال�صغل على تكوين البطالني 
الغري موؤهلني و اإ�صتفادتهم من 
املراد  املن�صب  يف  التكوين 
اأن  غري   ، ال�رشكات  يف  �صغله 
البطالني  �رشيحة  ح�صب  ذلك 

مل يكن اإال حربا على ورق ، بعد 
اأن تبني اأن تلك ال�رشكات ت�صري 
بعيدة  اخلا�صة  �رشوطها  وفق 
و هو   ، قوانني اجلمهورية  عن 
من  الع�رشات  حفيظة  اأثار  ما 
حيث   ، املناطق   بطايل  تلك 
مع  لهم  ت�رشيحات   قالوا  يف 
" الو�صط " باأن اخلروج لل�صارع 
املطالبة  اأجل  من   ، وارد  اأمر 
بتدخل فوري من القائمني على 
منا�صب  الت�صغيل خللق  اجهزة 
عمل بال�رشكات الوطنية العاملة 
يف حقول البرتول والنفط بتلك 
�صياق مت�صل  و يف   ، الواليات  
ال�صلطات  حمدثونا  اتهم 
املح�صوبية   الوالئية مبمار�صة 
توزيع  بخ�صو�س  واملحاباة 
منا�صب ال�صغل على بني بلديات 

الواليات ال�صالف ذكرها .

هدد الع�شرات من ال�شباب البطال بوليات اجلنوب النفطية ، باخلروج لل�شارع من اأجل املطالبة بحقهم 
ال�شرعي يف من�شب �شغل قار، و خا�شة يف اإحدى ال�شركات البرتولية الكائنة على تراب مناطقهم  .

بورقلة ، اأدرار و الغواط 

جناة ،ح 

ع�شرات البطالني يتوعدون 
باخلروج لل�شارع 

.     تالعبات يف قطاع ال�شغل

با�رشت اللجنة االجتماعية لبلدية 
موؤ�ص�صة  وفرع  م�صعود  حا�صي 
البلدية يف  بنف�س  ال�صايح  �صيدي 
الكمامات  توزيع عدد معترب من 
االأحياء  �صكان  على  جمانا 
ال�صاكنة  بهدف حت�صي�س وتوعية 
من  للوقاية  ارتدائها  باإلزامية 

جائحة كورونا .
و  الوقائية  التدابري  اإطار  يف 
للجهد  انخراطا  و  االحرتازية 
الوطني املبذول و بالتن�صيق بني 
جلنة ال�صوؤون االجتماعية لبلدية 
حا�صي م�صعود و موؤ�ص�صة �صيدي 
مت  م�صعود  حا�صي  فرع  ال�صايح 
توزيع  املن�رشم   االأ�صبوع  نهاية 
اأحياء  عرب  كمامة   2000 حوايل 
املدينة و تاأتي هته العملية �صمن 
املخطط املربمج للحفاظ على 

من  احلد  و  املواطنني  �صالمة 
وت�صري  كورونا،  فريو�س  انت�صار 
العملية  اأن   املتوفرة  املعطيات 
التن�صيق  �صيتم  ، حيث   م�صتمرة 
م�صالح  و  التكوين  مركز  مع 
البلدية بعا�صمة النفط  خلياطة 

الكمامات و توزيعها.
املتوفرة  املعطيات  وح�صب 
املذكورة  اخلريية  املبادرة  فاإن 
�صتتبعها مبادرات اأخرى ، الغاية 
املنطقة  �صاكنة  م�صاعدة  منها 
بارتداء  وتوعيتهم  وحت�صي�صهم 
هذا  انت�صار  من  للحد  الكمامة 
ادخل  الذي  الفتاك  الفريو�س 
على  واجلزائر  عموما  العامل 
وجه اخل�صو�س يف حالة ا�صتنفار 

ق�صوى .
اأحمد باحلاج 

 للحد من انت�شار جائحة كورونا 

توزيع 2000 كمامة جمانا 
على �شكان حا�شي م�شعود 

اأحياء  العديد من   نا�صد �صكان 
بلدية الغي�صة باالأغواط اجلهات 
الإنت�صالهم  بالتحرك  امل�صوؤولة 
االجتماعية  االأو�صاع  من 
وما  يعي�صونها  التي  املزرية 
املمار�س  بالتهمي�س  و�صفوه 
ال�صلطات  قبل  من  عليهم 
تتجاهل  ظلت  التي  الو�صية 
ي�صتكون  مرة  كل  يف  مطالبهم 
املحاوالت  كرثة  رغم   ، فيها 
لتح�صي�س  بالف�صل  باءت  التي 
املحليني  بااللتفات  املنتخبني 
اإىل جملة النقائ�س التي ت�صببت 
لهم يف متاعب حقيقية ال�صيما 
االعتبار  اإعادة  ناحية  من 
املتاآكلة  ال�صوارع  و  للطرقات 

عن اآخرها .
االأحياء  ممثلي  بع�س  واأكد 
يومية  مع  حديثهم  يف 
ذرعا  �صاقوا  انهم  "الو�صط" 
تطلق  كانت  الوعود  التي  من 
،للتعبري  منا�صبة  كل  يف  عليهم 
عن غ�صبهم جراء ،ما األت اليه 
املت�صدعة  الطرقات  و�صعية، 
اىل  الغالب  يف  تتحول  التي 
خالل  مائية  وم�صتنقعات  برك 
تت�صبب  االمطار،مما  ت�صاقط 
حركة  عرقلة  يف  الغالب  يف 
املوا�صالت ،وت�صعب من مهمة 
عن  ،ناهيك  الراجلني   تنقل 

املوا�صم  بباقي  الغبار  تطاير 
اإنعكا�صات  من  لذلك  ما  و 
االأمرا�س  ذوي  على  �صلبية 
�صيق  يعانون  الذين  املزمنة 
عن  عربوا  ،،كما  التنف�س  يف 
اإ�صتفحال  تذمرهم ال�صديد من 
التي  ال�صالة  الكالب  ظاهرة 
�صيطرتها  تفر�س  اأ�صبحت 
،على جوانب اأحياءهم  ،واالأمر 
الغي�صة  �صكان  ي�صيف  ذلك  من 
منهم  ال�صيما  �صديدة  مبرارة 
هجمات  ،اأن  املوا�صي  مربي 
لهم يف خ�صائر  ت�صببت  الكالب 
مهاجمتها  تطاق،اإثر  ال  مادية 
عدد  على  والق�صاء  للخرفان 
كل  النهار،ورغم  و�صح  منها يف 
اأنها  اإال  لردعها  املحاوالت 
طالب  ،وعليه  بالف�صل  باءت 
هوؤالء بتمكينهم من اخلراطي�س 
�صيدهم  بنادق  ا�صتالم  بعد 
الت�صدي  من  لهم  يت�صنى  ،كي 
قد  التي  امل�صعورة  للهجمات 
تكلفهم حياتهم وحياة عائالتهم 
�صدى  نداءهم  يلقى  ان  ،اأملني 
لدى اجلهات امل�صوؤولة بالوالية 
اإعادة االإعتبار الأحياءهم و  ،يف 
ال�صعي من اجل تنظيم حمالت 
وقائية ،الإنهاء معاناتهم الطويلة 
مع هاج�س احليوانات ال�صالة .  
جناة ،ح

 بلدية الغي�شة بالغواط

 انعدام  التهيئة و هاج�س 
الكالب ال�شالة 

كنا�ص اأدرار 

ا�شتبيان عرب بوابة الت�شريح عن بعد باال�شرتاكات
للتاأمينات  الوطني  ال�صندوق  اأبلغ 
االجتماعية للعمال االأجراء وكالة 
اأدرار اإىل علم كافة امل�صتخدمني 
بوابة  عرب  ا�صتبيان  اإدراج  مت  اأنه 
باال�صرتاكات  بعد  عن  الت�رشيح 
االلكرتوين  باملوقع  املتاح 
موجه   »www.cnas.dz«
النا�صطني بالقطاع  العمل  الرباب 

االقت�صادي
يت�صمن هذا اال�صتبيان و املرفق 
اأركان  عدة   ، اال�صتعمال  بدليل 
تلك  و  العمل  رب  بو�صعية  تتعلق 
�صهر  منذ  باأجرائه  اخلا�صة 

مار�س .
و يت�صمن اال�صتبيان عدة مراحل 
جت�صيد  العمل  رب  على  يتعني 
املتعلقة   ، االأوىل  املرحلة 
تاأثر  مدى  حول  باال�صتف�صار 

 ، كورونا  بفريو�س  موؤ�ص�صته 
فتخ�س   ، الثانية  املرحلة  اأما 
لن�صاطــه  تعليقه  اال�صتف�صار حول 
اأو  كلية  ب�صفة  االقت�صـــادي 
التعليق  �صبب  مع حتديد  جزئيـــة 
و فيما اإذا كان قد قل�س من عدد 
املر�صوم  الأحكام  طبقا  االأجراء 
ت�صوية  و  التنفيذي20-69و70-20 

اال�صرتاكات جزئيا اأو كليا .
الرابعة  املرحلة  بخ�صو�س  اأما 
رغبته  حول  ا�صتف�صار  فهي   ،
مع  اال�صرتاكات  دفع  تاأجيل  يف 
فيما  و  الت�صديد  تاريخ  حتديد 
اإذا كان يرغب يف جدولة ت�صديد 
اال�صرتاكات و كذا مدة االأق�صاط  
الفر�صة  اال�صتبيان  مينح  كما   ،
اإدراج  اإمكانية  العمل  الأرباب 
املالحظات و االقرتاحات ، حيث 

اال�صتبيان  هذا  من  الهــدف  اأن 
الو�صعية  على  التعــرف  هو 
العمـل  الأرباب  االقت�صاديــة 
كورونا  فريو�س  اأثار  قيا�س  و 
 ، االقت�صادية  ن�صاطاتهم  على 
اأرباب  عدد  معرفة  اإىل  اإ�صافة 
تعليق  اإىل  ا�صطروا  الذين  العمل 
دائمة  اأو  موؤقتة  ب�صفة  اأن�صطتهم 
و كذا معرفة عدد االأجراء الذين 
ا�صتثنائية  عطلـــة  على  اأحيلوا 
التنفيذي  املر�صوم  الأحكام  طبقا 
الأ�صباب  اأو   ، اأعاله  املذكور 

اقت�صادية.
اأرباب  اإىل  االإ�صتبيان  مينح  كما 
العمل اإمكانية طلب موعد الدفع 
ال�صهر  حتديدهم  طريق  عن   ،
الدفع  ا�صتئناف  فيه  يتم  الذي 

بالتق�صيط و جدولتها .

هذا  وراء  من  ال�صندوق  يرمي  و 
االإجراء اإىل اإيجاد الو�صيلة االأجنع 
ملرافقة اأرباب العمل للموؤ�ص�صات 
االقت�صادية خالل االأزمة ال�صحية 
اأو  التوقف  اإىل  ا�صطرتهم  التي 
خالل  من  ن�صاطاتهم  تقلي�س 
الديون  جدولة  اإمكانية  منحهم 
جتاه  و�صعياتهم  ت�صوية  بالتايل  و 

ال�صمان االجتماعي .
و تعد هذه اخلطوة �صابقة ، ي�صعى 
تطوير  اإىل  خاللها  من  ال�صندوق 
خارج  العمل  اأرباب  مع  العالقات 
االإطار املعهود الذي كان يقت�رش 
االإ�صرتاكات  دفع  و  حت�صيل  على 
 ، حم�صة  جوارية  خدمة  اإىل 
عن  الت�رشيح  بوابة  اإىل  اأ�صيفت 
التعامل  ع�رشنة  اإطار  يف  بعد 

معهم .

العاملي  اليوم  اإحياء  مبنا�صبة   
من  جوان   01 لـ  املوافق  للطفولة 
كل �صنة، حتر�س املديرية العامة 
مثل  اإحياء  على  الوطني  لالأمن 
اإىل  تهدف  التي  املنا�صبات  هذه 
تر�صيخ ثقافة اأمنية لدى املواطن 
االأطفال،  بحماية  ماتعلق  ال�صيما 
كما ت�صعى املديرية العامة لالأمن 
على  املحافظة  اىل  الوطني 
الطفولة و�صون حقوقها، من خالل 

الفئات  بحماية  تعنى  فرق  اإن�صاء 
جميع  والية،  اأمن   48 عرب  اله�صة 
متخ�ص�صا  تكوينا  تلقوا  اأفرادها 
يتما�صى وخ�صو�صية الطفل.  حيث 
مت خالل الفرتة املمتدة من �صهر 
�صنة  من  ماي  �صهر  اىل  جانفي 
حماية  فرقة  م�صتوى  على   ،2020
للم�صلحة  التابعة  اله�صة  الفئات 
باأمن  الق�صائية  لل�رشطة  الوالئية 
  497 ت�صجل  مترنا�صت   الوالية 

اإت�صال هاتفي عرب الرقم االأخ�رش 
)طلب  اأغلبها  ت�صمنت   ،  104
عن  التبليغ  والتوجيه،  االإ�صتعالم 
طلبات  والعودة،  االإختفاء  حاالت 
خالل  مت  كما  االإ�صتف�صار..اإلخ(، 
ق�صية   31 معاجلة   الفرتة  نف�س 

تخ�س هذه الفئة.
التح�صي�صي  املجال  يف  اأما 
طرف  من  املنظم  والتوعوي 
مترنا�صت  والية  اأمن  م�صالح 

الفئة، وعلى م�صتوى  لفائدة نف�س 
مبختلف  الرتبوية  املوؤ�ص�صات 
اأطوارها الثالثة ، مت تن�صيط  23 
عدة  يف  وقائي  حت�صي�صي  ن�صاط  
 – املرورية  ال�صالمة   ( جماالت 
اآفة املخدرات – خماطر االأنرتنت 
و�صبكات التوا�صل االإجتماعي ..(، 
اإ�صتفاد منها حوايل 1345 تلميذ.  

اأحمد باحلاج 

 فرقة حماية الفئة اله�شة باأمن مترنا�شت 

معاجلة 31 ق�شية خالل 2020

اأحمد باحلاج
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* الأ�شتاذ املهند�س: الأخ�شر 
رحموين

مطلع  مع  كانت  وفاته  �أن  رغم  و 
يف  بال�ضبط   و  �لع�رشين  �لقرن 
�ضنة 1901 ، غري �أن �أعماله و حياته  
بقيت جمهولة ،حتى عند �ملهتمني 
يذكر  ال  و  �الأمازيغية.  بالثقافة 
�حلديث  تناول  عند�   �إال   ��ضمه 
ترقيتها  و  �الأمازيغية  �للغة  تطور 
�أثر  مو�ضوع  �إىل  �لتطرق  عند  ،�أو 
�ال�ضت�رش�ق �لفرن�ضي يف �لدر��ضات 

�جلز�ئرية .

اجلوهرة النادرة

قال عند �لدكتور �أبو �لقا�ضم �ضعد 
�هلل يف �جلزء �لثامن من مو�ضوعته 
 (  * �لثقايف  �جلز�ئر  تاريخ    *
�ضديرة يف  بن  بلقا�ضم  مكانة  رغم 
و�لتدري�س،  و�لنحو  �للغوي  �لبحث 

على  له  نعرث  مل  فاإننا 
ترجمة و�فية �إىل �الآن، 
�ملو�هب  من  ويعترب 
ظهرت  �لتي  �لنادرة 
ولكن  �الحتالل،  خالل 
جعله  �لر�ضمي  �لتوجيه 
�الإ�ضت�رش�ق  خدمة  يف 
�للغة  خدمة  يف  ولي�س 
كما  وثقافتها،  �لعربية 
حد  �إىل  موهبته  �ضلت 
على  فاقت�رشت  كبري، 
�ملوؤ�ض�ضات  ينفع  ما 
وقلما  �ال�ضتعمارية، 
بعلمه.  �جلز�ئريون  �نتفع 
بني  م�ضرتك  قدر  وهناك 
يف  �ضنب،  و�بن  �ضديرة  �بن 
و�ال�ضت�رش�ق  �الإد�رة  خدمة 

�أكرث من خدمة �لثقافة �لوطنية ( .
زرمان  حممد  �لدكتور  عنه  قال  و 
�ضنب  �أبي  بن  حممد   * كتابه  يف 
 (  * �لعلمية   و  �الأدبية  جهوده  و 
من  و�حد  �ضديرة   بن  بلقا�ضم  �إن 
�ملت�ضلعني  �جلز�ئر  علماء  �أ�ضهر 
�لعارفني  �لعربية  �للغة  �أ�رش�ر  يف 
بدقائقها و �أ�ضولها و باأخبار �لعرب 
برت�جم  و  �أن�ضابهم  و  �ضعر�ئهم  و 

�لرجال و طبقاتهم ( .
خلد  �لذي  �لرجل  هذ�  هو  فمن 
يكن  مل  ،و  �أبحاثه   و  بكتبه  ��ضمه 
�إىل  �العتبار  �إعادة  �إىل  ي�ضعى 

مكانته من �أبناء جلدته  .
منابت و �أ�ضول

مو�ليد  من  �ضديرة   بن  بلقا�ضم 
ب�ضكرة  مبدينة    1844 نوفمرب   30
�أ�ضهر  بعد  �جلز�ئري  باجلنوب 
�لفرن�ضية  �لقو�ت  دخول  من  
بقيادة   1844 مار�س   04 يف  �إليها 
�بن  هو  ،و  دومال  دوك  �لقائد 
�أحد  �ضديرة  بن  فرحات  �ل�ضيد 
حممد  �لع�ضكري   �لقايد  �أعو�ن 
�أخ  �بن  قانة   بن  بلقيدوم   �ل�ضغري 
على  �لعرب  �ضيخ  قانة  بن  بوعزيز 
�لزيبان ، و �أمه هي �ل�ضيدة حيزية 
�ىل  �أ�ضوله  ،ترجع  بو�ضياف   بنت 
�إحدى  علي  بن  �أهل  �أوالد  عر�س 
بطون �لقبائل �لعربية �لكربى �لتي 

وفدت على �جلز�ئر خالل �لهجرة 
�لهاللية �ضنة 1051 م ، و��ضتوطنت  
من  جاورها  ما  و  �أوما�س  بلدة 
و   ، حاليا  ب�ضكرة  بوالية  �لقرى 
�لذو�ودة �ملرد��ضيه  هم من قبائل 
�ضيخ  �أمر�ئهم  �آخر  ،و  �لرياحيه 

هذه  �ل�ضعيد.  بن  فرحات  �لعرب 
�جلزئية �لتي ذكرها �الأ�ضتاذ �ضليم 
قطو�ضي من جامعة باتنة يف مقال 
عنو�ن  له  �ختار  بالفرن�ضية  جديد 
  ) بلقا�ضم بن �ضديرة  ) على خطى 
بتاريخ  �إينوميدين  موقع  ن�رش على 
01 ماي 2020 ،و �لذي  حاول من 
�لباحث  هذ�  م�ضرية  تتبع  خالله  
�أحفاد  �أحد  �أثبتها   �أن  و  ،�ضبق 
عائلة  �بن �ضديرة �مل�ضمى فيليب 
بن �ضديرة و  ن�رشها على موقع * 
جينيانات * بتاريخ ...، على �لرغم 
من  �أن  جذور بلقا�ضم بن �ضديرة  
�لغمو�س  يعرتيها  ز�ل  ال  �أ�ضوله  و 
�ضليم  �الأ�ضتاذ  يحاول  ،و  �البهام  و 
قطو�ضي  جاهد� بو�ضائله �خلا�ضة 
�إثباتها  و  تاأكيدها  �ىل   �لو�ضول 
على  �حل�ضول  طريق  عن  فعليا 
�لعائلي  �ملحيط  من  معلومات 
،�أو  �ين �ضديرة  �أ�رشة  �لقريب  من 
�ملهتمني  و  باملخت�ضني  �الت�ضال 
�ضافر  ،حيث  �جلز�ئري  بالتاريخ 
باتنة  و  و جمورة  ب�ضكرة  �ىل مدن 
�الأ�رش�ر  عن  بحثا  �لعيون  ر�أ�س  و 
�ملجهولة . و رغم �ضح �ملعلومات 
عاقد  ز�ل  ال  �أنه  �إال  �ملتوفرة 
�لبحث  رحلة  مو��ضلة  على  �لعزم 

و �لتنقيب .  

حفظ القراآن و اإتقان 
الفرن�شية

 حفظ  بلقا�ضم بن �ضديرة  �لقر�آن 
 ، ب�ضكرة  م�ضاجد  باأحد  �لكرمي 
للغة  �الأوىل  �ملبادئ  بها  تعلم  كما 
كولومبو   �أ�ضتاذه  يد  �لفرن�ضية على 
قد  ،و  قانة  �بن  من  بت�ضجيع  و 
�لطلق  �لهو�ء  يف  �لدر��ضة  كانت 
يف  و  �لنخيل  �أ�ضجار  ظل  حتت 
�لفرن�ضيني  �لتالميذ   من  حلقة 
بو�در  عليه  ظهرت  عندما  و   .
طرف   من  �أختري  �لنبوغ 
ملو��ضلة  بب�ضكرة  مدر�ضيه 
يف  �لعا�ضمة  باجلز�ئر  �لتعليم 
�إىل  ن�ضبة  �ل�ضلطاين  �ملعهد  
�لثالث،  نابليون  �الإمرب�طور  
تعني  �لتي  �ملدر�ضة  وهي 
و�لعربية  �لفرن�ضية  بالثقافة 
�إليها   �نت�ضب  قد  ،و  معا 
�إىل غاية تخرجه    1860 �ضنة 
�أ�ضاتذته  ومن   ،1863 �ضنة 
و  بريزنيه  لوي�س  باملعهد  
نوه  �للذ�ن  هود��س  �أوكتاف 
�بن �ضديرة بف�ضلهما عليه يف تعلم 
بف�ضلهما  �أنَّه  وقال  �لعربية،  �للغة 
در��ضة  �لتحليلية يف  �لطريقة  تعلم 
�ىل   �نتقل  منها  و   . �لعربية  �للغة 
لينت�ضب �ىل مدر�ضة تكوين  فرن�ضا 
حتت  فر�ضاي  مبدينة  �ملعلمني 
كفالة  وزير �حلربية �لفرن�ضي �لذي 
ي�رشف على �ضوؤون �جلز�ئر ،و بقي 
بها  مدة عامني �إىل �أن حت�ضل على 
�ضهادته  �ضنة 1865 ، و قد �عرتف 
تفوقه   و  بنبوغه  �ملدر�ضة  مدير 
بربقية   �أر�ضل  ،لهذ�  �لدر��ضة  يف 
يطلب  باجلز�ئر  �لعام  �حلاكم  �إىل 
�بن  �أمثال  من  �لنجباء  �إر�ضال  منه 

�ضديرة  �إىل مدر�ضة فر�ضاي . 
العودة اإىل اأر�س الوطن

و  �لوطن  �أر�س  �إىل  رجع مرتجمنا 
�لعا�ضمة  �جلز�ئر  مبدينة  ��ضتقر 
�ىل   1866 �ضنة  �نت�ضب  ،حيث 
مدر�ضة تر�ضيح �ملعلمني للتدري�س 
بها ،و �أ�ضبح بذلك  �أ�ضغر �أ�ضاتذة 
�نقطعت  هكذ�  .و  �ضنا  �ملدر�ضة 
�ضلته مب�ضقط ر�أ�ضه، لهذ� ال جند  
و  �لفرتة  تلك  كتاب  لدى  ذكر�   له 
خا�ضة  �لزيبان،  مبنطقة  مثقفيها 
�أن و�لدته قد توفيت �ضنة 1855  و 
،كما �أن و�لده قد �لتحق بها بالوفاة 

بعد عامني �ضنة 1855.
�ضديرة  بن  بلقا�ضم   ��ضتفاد 
للجز�ئريني  �لتجن�س  قانون  من 
�لفرن�ضية  �جلن�ضية  يف  �لر�غبني 
ب�رشط �لتخلى عن �أحو�لهم �ل�ضادر 
 ،  1865 �ضنة  �لثالث  نابوليون  عن 
فتجن�س باجلن�ضية �لفرن�ضية يف 13 
جويلية 1867 ، و تزوج  يف 05 �أوت  
وهي  �لفرن�ضيات  باإحدى   1871
�أجنبت  �لتي  نافا  �أنطو�نات  ماري 

له عدة �أبناء بني ذكور و �إناث .
اأ�شتاذا للحقوق الإ�شالمية

�لتدري�س  من  �ضنو�ت  ثالث  وبعد 
�أي يف �ضنة 1869 �أ�ضبح �بن �ضديرة 
ليتوىل   ، �الإ�ضالمية  �أ�ضتاذ �حلقوق 
حمكمة  يف  معاون  مهمة  بعدها 
�ال�ضتئناف بالعا�ضمة، وهو وظيف 
و�ل�رشيعة  �لدين  رجال  يتواله  كان 
توىل  1880،حيث   �ضنة  غاية  �إىل 
بعدها �لتدري�س يف �ملدر�ضة �لعليا 
لالآد�ب  كاأ�ضتاذ حما�رش يف �لعربية 
ع�ضكريني  من  للفرن�ضيني  �لد�رجة 
و مدنيني  ، و يف �لوقت نف�ضه  كان 
�ملدر�ضة هود��س  رئي�س  م�ضاعد  
�ل�ضوؤون  ت�ضيري  يف  �إن�ضائها   منذ  
يف  ع�ضو�  �ختري  كما   ، �الإد�رية 

�جلمعية �الآ�ضيوية بباري�س.

النتقال اإىل منطقة القبائل

و نظر� ل�ضبكة �لعالقات �الجتماعية  
�ل�ضيا�ضة  رجال  مع  كونها  �لتي 
و  �جلز�ئريني  من  �ملثقفني  و 
 1886 �ضنة  �ختري   �لفرن�ضيني، 
و  �لفرن�ضية  �ل�ضلطات  طرف  من 
تريمان   �لعام  �حلاكم  ر�أ�ضها  على 
من  �الجتماعية  �الأو�ضاع  لدر��ضة 
�لزو�وة  لغة  و  تقاليد  و  عاد�ت 
�إىل  فانتقل   ، �لقبائل  مبنطقة 

مناطق تيزي وزو و بجاية .
كبري  حد  �ىل  ت�ضبه  �ملهمة  هذه 
بها  قامت  �لتي  �لعلمية  �ملهمة 
ريفيري   ترييز   �لفرن�ضية  �لباحثة 
علم  يف  �ملخت�ضة  �لباحثة  وكذ� 

تيون  جريمان  �الأجنا�س 
خالل �ضنو�ت 1939 و 1940 
مبنطقة �الأور��س و ال �ضيما 
عند �أعر��س جبل �حمر خدو 
�الأهد�ف  كانت  �إن  و  ،حتى 
من  �ملربجمة  �ل�ضيا�ضية 
غري  �لفرن�ضية  �الإد�رة  طرف 

معلومة و و��ضحة لهما .
بن  بلقا�ضم  تو�جد  �أثناء  و   
�لقبائل  مبنطقة  �ضديرة 
�الحتكاك   و  �لتو��ضل  ��ضتطاع 
�ضي  �ل�ضيخ  �أن  ، حتى  بال�ضكان 
�بن جدو و�ضع مكتبته �خلا�ضة 
لتعلم  �جتهد  ،و  ت�رشفه  حتت 
�للهجة �لقبائلية و �أ�ضبح  متمكنا 
من فك كلماتها �لغريبة و معاين 

بها  يلقي   �أ�ضبح  بل   ، مدلوالتها 
درو�ضه ،و �أجنز بحثه حتت عنو�ن 
حول  �لقبائل  بالد  يف  )مهمة 
�للهجات �لرببرية و�إدماج �الأهايل( 
�ل�ضادر �ضنة 1887  يف 696 �ضفحة 
نظر�  و   - جورد�ن  مطبعة   عن 
للكتاب  �لتاريخية  و  �الأدبية  للقيمة 

مطولة  وقفة  معه  لنا  ف�ضتكون 
�إمييل  �أن  كما    - �الأيام  قادم  يف 
�الآد�ب  مدر�ضة  مدير  ما�ضكري، 
بنف�س  قام  قد   ، باجلز�ئر  �لعليا 
�ملهمة قبل ذلك  يف منطقة زو�وة  

.
تدري�س الأمازيغية �شنة 

1885

  1885 جويلية   28 يف  �أنه  علما 
لتدري�س  قر�ر�  فرن�ضا   �أ�ضدرت 
�لعليا  �ملدر�ضة  يف  �الأمازيغية 
لالآد�ب، و��ضتحدثت ديبلوما خا�ضا 
للغة �لرببرية، ويف هذ� �ل�ضياق مّت 
بتاأليف  �ضديرة  بن  بلقا�ضم  تكليف 
كتاب مدر�ضي لالأمازيغية  و �لذي 
ظهر �ضنة 1887. كما  �أجنز  قامو�ضه 
�لذي حمل عنو�ن ) درو�س يف �للغة 
�لقبائلية ( لت�ضهيل �الت�ضال �للغوي 
للفرن�ضيني مع �ل�ضكان ، و ال يعرف 
�الأ�ضاتذة   الأحد  �آخر  كتاب  عنو�ن 
�ملجال  نف�س  يف  �جلز�ئريني  
�للغوي ظهر قبله ،و �إن كان هناك 
كتاب * قو�عد �لنحو �الأمازيغي * 
�لذي �أ�ضدره  �لفرن�ضي هانوتو عام 
1858 ،لهذ� �عترب �لباحثون �الأ�ضتاذ 
�أول معلم  للغة  بلقا�ضم بن �ضديرة 

�الأمازيغية باحلروف �لفرن�ضية .
قامو�س » درو�س يف اللغة 

القبائلية«

�لفرن�ضي  �الأ�ضتاذ  من  بت�ضجيع  و 
�لدر��ضات  موؤ�ض�س   - با�ضيه  رينيه 
�الآد�ب  �ضنة  �لرببرية وعميد كلية 
بلقا�ضم  ن�رش   - وفاته  �إىل   1909
�آخر  كتابا   1891 �ضنة  �ضديرة   بن 
فيه  خاطب  �لعربية  تدري�س  عن 
)�إن  بقوله:  �جلز�ئريني  �لتالميذ 
�الأم(  لغتكم  هي  �لفرن�ضية  �للغة 
�أخرى  تعليمية   كتبا  �أ�ضدر   كما   ،

وقو�مي�س لغوية . 
  30 يوم  �ضديرة  بن  بلقا�ضم  تويف 
مب�ضت�ضفى   1901 �ضنة  نوفمرب 
�لعا�ضمة  باجلز�ئر  با�ضا  م�ضطفى 

 1901 دي�ضمرب   01 يوم  دفن  بها  ،و 
�أقيمت على �رشفه مر��ضيم  ،حيث 
جنائزية  تتقدمها مفرزة من جي�س 
�لزو�ف . وقد نعته جملة )�إفريقيا 
�لفرن�ضية( ، مع ذكر �الأو�ضمة �لتي 
�ل�ضلطات  حت�ضل عليها من طرف 

�لفرن�ضية و هي :
�ل�رشف من  فار�س جوقة  و�ضام   *
رتبة �لتعليم �لعمومي �لذي منحته 

�الأكادميية  يف جويلية 1893 .  
* و�ضام �الفتخار �لتون�ضي. 

* �مليد�لية �لع�ضكرية �لتي منحت 
له �ضنة 1871 باعتباره �أحد �أع�ضاء 
�إ�رش�ف  حتت  �لقنا�ضني  هيكل 
�لعقيد  فور�ضو �لتي قمعت  مقاومة 

�ل�ضيخ �حلد�د و �ل�ضيخ �ملقر�ين .
خملفا  �ضديرة  بن  بلقا�ضم  تويف 
،ال  متنوعا   ثقافيا  �إرثا  ور�ءه 
و  بالدر��ضة  �الأقالم   تتناوله  تز�ل 

�لتمحي�س .
�لعناوين  �ملطبوعة   ه  �آثار  من 

�لتالية :
* �لتحفة �ل�ضنية يف �لنو�در �لعربية 
�أدولف  �ل�ضيد  مبطبعة  �ضدر   /

جورد�ن باجلز�ئر �ضنة 1879.
جميع  يف  ر�ضائل  كتاب   (  *  
�مل�ضائل( �ضدر عن مطبعة  �ل�ضيد 
�ضنة  باجلز�ئر  جورد�ن   �أدولف 

.1892
�للغة  يف  تطبيقية  درو�س   (  -*

�لعربية )�لد�رجة( 
�للغة  يف  تطبيقية  درو�س   -*

�الأمازيغية .
�لعامي  بالكالم  *- قامو�س عربي 
- فرن�ضي،/ �ضدر �ضنة 1882       

عربي   – فرن�ضي  قامو�س   -*
مرة  الأول  ن�رش    / �لعامي  بالكالم 
طبعة  �ضدرت  وقد    1886 �ضنة 
د�ر  عن    2016 �ضنة  منه  جديدة 
خطاب بعد �آخر طبعة منه و �لتي 

تعود �إىل �ضنة 1959. 
�لعربي  �الأدب  يف  ن�ضو�س   -*
�مل�ضتظرف  كتاب  من  مرتجمة 
بيديا  و�أمثال  وليلة  ليلة  و�ألف 

ومروج �لذهب/ �ضدر �ضنة1872 
يف  �لعربية  �للغة  درو�س   -*
�لنحو و �ل�ضعر / �ضدر �ضنة 

1898
لتخريج  �ملبتدئ  �لطالب   *

�خلط �لعربي .
باالإ�ضافة �إىل  �أبناء حملو� 
هم  و  �لفرن�ضية   �جلن�ضية 
: �ضارل حممد بن �ضديرة  
بن  لوي�س  فرحات   +
�ضديرة + �آن ماري لوي�س 
موري�س   + �ضديرة  بن 
عبد   + �ضديرة  بلقا�ضم 
�ضديرة  �لرحمان فيكتور 
+ ميلود �إمييل بن  �ضدرة 
�أنطو�ن  موري�س   +
 + �ضديرة  بن  بلقا�ضم 

ليون فرمان علي �ضديرة  . 
�لفرن�ضية  �لفنانة  �أحفاده  من  و   
�ل�ضهرية ليلي بن �ضديرة  �ملولودة 
 1982 �ضنة  �ملتوفاة  و   1903 �ضنة 
و  �ملو�ضيقى  يف  متخ�ض�ضة  هي  و 

�لغناء  .

من تراثنا الثقايف :

بلقا�سم بن �سديرة ...الب�سكري الذي در�س الفرن�سيني الأمازيغية 
من ال�شخ�شيات املغيبة يف الكتابات الأدبية والتاريخية  اجلزائرية خا�شة العربية منها الأ�شتاذ بلقا�شم بن �شديرة الذي طالت خيوط 

الن�شيان جهوده العلمية يف جمال اللغة و التعليم. اإنه اأحد  املثقفني باللغة الفرن�شية و العربية اأي�شا  ،و من امل�شاهمني يف تعليم الأمازيغية  
للفرن�شيني بلهجة زواوة ، لقد كر�س الرجل  نف�شه لتطويع اللهجة العربية الدارجة و الزواوية خا�شة  ،خدمة  مل�شروع فرن�شا ال�شتيطاين 

يف اجلزائر و ن�شر اللغة الفرن�شية و تعليمها لأبناء وطنه. 

�شديرة  بن  بلقا�شم   " ا�شتفاد 
من قانون التجن�س للجزائريني 

الراغبني يف اجلن�شية الفرن�شية 
ب�شرط التخلى عن اأحوالهم 

ال�شادر عن نابوليون الثالث 
�شنة 1865 ، فتجن�س باجلن�شية 

الفرن�شية يف 13 جويلية 1867 ، 
و تزوج  يف 05 اأوت  1871 باإحدى 
الفرن�شيات وهي ماري اأنطوانات 

نافا التي اأجنبت له عدة اأبناء بني 
ذكور و اإناث "

مطلع  مع  كانت  وفاته  اأن  " رغم 
القرن الع�شرين و بال�شبط  يف 
�شنة 1901 ، غري اأن اأعماله و 

حياته  بقيت جمهولة ،حتى عند 
املهتمني بالثقافة الأمازيغية. 

و ل يذكر ا�شمه اإل  عندا  تناول 
احلديث تطور اللغة الأمازيغية 
و ترقيتها ،اأو عند التطرق اإىل 

مو�شوع اأثر ال�شت�شراق الفرن�شي 
يف الدرا�شات اجلزائرية "
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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تعـــــــــــزية
بقلوب را�شية بق�شاء 
تلقت   ، وقدره  اهلل 
 « عائلة  اأم�س  اأول 
  « م�شرت  احلريف 
الّبار  ابنها  وفاة  نباأ 
باإذن  له  واملغفور 
طارق    « تعاىل     اهلل 

ناهز   عمر  عن  رّبه  جوار  اإىل  انتقل  الذي    «
الأخ  يتقدم  اجللل  امل�شاب  وبهذا   ، �شنة     27
وال�شديق » عثمان بن نويوة »  » اإىل كافة اأ�شرة 
املوا�شاة  التعازي واأ�شدق م�شاعر  باأحر  الفقيد 
اأن  القدير  العلي  املوىل  �شائال   ، والتعاطف 
رحمته  بوا�شع  ويتغمده  ال�شوؤال  عند  يثبته 
بعفوه  عليه  وينعم   ، جناته  ف�شيح  وي�شكنه 
ال�شرب  جميل  ذويه  يلهم  واأن   ، ور�شوانه 

وال�شلوان ، واإنا هلل واإنا اإليه راجعون

ANEP N°:  2016009568الو�شط:2020/06/14

الو�شط:2020/06/14



بقلم : عماره بن عبد اهلل 
جزائري"  "كاتب 

ن�ص ر�سالة عميد اال�سرى كرمي 
يون�ص

حتية ،،،، وبعد
نحن ال ن�سكر اجلزائر، ال ن�سكر 

اإعالم اجلزائر
بالعادة ال�سكر للغرباء، 

واجلزائر منا ونحن من اجلزائر.
حمظوظون ب�سعبنا اجلزائري.

حمظوظون بظل الرجال 
العايل الذي يفيء �سم�سنا 

احلارقة يف معتقالت االحتالل 
اال�سرائيلي.

ممتنون للمحن ولليلنا الطويل 
الذي ما�سانا فيه اأ�سود.

اأخوكم ع�سو اللجنة املركزية 
حلركة فتح

عميد االأ�سرى القابع يف 
معتقالت االحتالل اال�سرائيلي 

منذ 38 عاما
كرمي يون�ص

االأربعاء املوافق 2020/06/10

ال�شهادة  والر�شالة  وبهاته املنا�شبة    
كرم  اال�رسى  عميد  اأر�شلها  التي 
اجلزائر  والإعالم  للجزائر  يون�س، 

ب�شهادة  طبعا   ( وانفرد  متيز  الذي 
النخبة الفل�شطينية وخمتلف املراكز 
وامل�شوؤولني  االإعالم  وو�شائل 
م�شتوى(،   اأعلى  من  الفل�شطينيني 
العربي  امل�شتوى  على  �شواه  دون 
االأ�رسى  ق�شايا  تناول  يف  والدويل 
وفق خطة و�شيا�شة اإعالمية من حيث 
واال�شتمرارية،  واملحتوى  احلجم 
االإعالم  وو�شائل  ال�شحف  فاأخذت 
املختلفة  التقارير  تُِعد  املختلفة 
بحق  املحتل  جرائم  تف�شح  التي 
الذي  ال�شاأن  الفل�شطينيني،  االأ�رسى 
اأهم  من  اليوم  االأ�رسي  ق�شية  جعل 
ما ي�شغل ال�شحافة اجلزائرية ب�شكل 
�شاحات  باقي  عن  دونها  خا�س 

االإعالم العربي.
يون�س  كرمي  االأ�شري  املنا�شل  اأيها    
اجلزائر،  لي�س غريبا على  فعال هذا 
للغرباء"  يكون  "ال�شكر  فاإ�شداء  نعم 
وما نحن اإال �شعب واحد، بل فل�شطني 
هذا  ترتجم  التي  اجلزائر،  قلب 
واإعالم  وفعال،  قوال  والتقدير  احلب 
يبخل  ال  اأنواعه،  بكافة  اجلزائر 
االحتالل  معتقالت  يف  اأ�رسنا  على 
الهادفة،  االإعالمية  بامل�شاندة 
الذي  الوحيد  العربي  االإعالم  فهو 
االأ�رسى  ق�شية  تدويل  يف  ي�شاهم 
روحه  بكل  يتحرك   لكونه  اإعالمياً، 

ويبادر بحمل �شوت اال�رسى االأحرار 
اأنه  وليثبت  اأجمع  العامل  به  ليجوب 
اأكرث كفاءة واأعظم التزاما على حمل 
االأمانة وتو�شيل الر�شالة، وهو بذلك 
ي�رسب مثال على القدرة العالية على 
اإي�شال ر�شالتهم للعامل اأجمع، وجت�شد 
النا�س وكل  يقتدي  به  منوذجا عمليا 
حّر اأراد اأن يقدم �شيئا الأ�رسى احلرية 

ولفل�شطني.
فاجلزائر  اأحد  على  يخفي  ال  مما   
وهي تراقب وتتابع ال�شاأن الفل�شطيني 
اليومي وق�شايا االأ�رسى وتراقب اخلرب 

كما  الفل�شطيني  والوجع  الفل�شطيني 
تتابع حالتها الوطنية، بنف�س الدرجة 
اأبهى  يف  احلقيقي  االهتمام  من 
االإ�شناد،  اأ�شكال  واأجمل  الدعم  �شور 
ال�شند  هي  اليوم  اجلزائر  اأن  وحقا 
يت�شنع يف م�شاعره  الذي ال  والظهري 
وحبه واهتمامه، وهو ما جعل ق�شية 
جتاوباً  تلقى  الفل�شطينيني  االأ�رسى 
الر�شمية  املوؤ�ش�شات  كل  عند  بالغاً 
باعتبار  اجلزائر،  يف  وال�شعبية 
من  جزء  هو  الق�شية  بهذه  ان�شغالهم 
ملعنى  حقيقي  وجت�شيد  واجبهم، 

الوالء واحلب لفل�شطني وهمها.
اأرفع  ال�شهادة  الر�شالة  هاته  واأمام 
القبعة ومعاين الفخر واالعتزاز لل�شادة 
التحرير  وروؤ�شاء  مدراء  الزمالء 
ال�شحف،  هذه  يف  العاملة  والطواقم 
ن�شالهم  الفل�شطينيني  ت�شارك  التي 
واملعتقلني  االأ�رسي  ق�شية  وتتبني 
كق�شية عادلة يجب تدويلها، واأخ�س 
هنا الراحل املنا�شل االإعالمي القدير 
حترير  رئي�س  بوكردو�س  الدين  عز 
الذي  اجلزائرية  ال�شعب  �شحيفة 
اعترب اأن ق�شية اال�رسى الفل�شطينيني 
من  وعربي،  جزائري  كل  ق�شية  هي 
خالل طرح ملف االأ�شري الفل�شطيني، 
خمتلف  يف  ومنهاج  �شنة  واأ�شبحت 
وال�شكر  باجلزائر،  االإعالم  و�شائل 
واالإداري  االإعالمي  للطاقم  مو�شول 
ولالأخ  اجلزائر،  يف  فل�شطني  ل�شفارة 
املنا�شل خالد عزالدين هذا الفار�س 
الذي لن يرتك امليدان يوما اإال وقلبه 
العادلة،  وق�شيته  الوطن  بحب  يخفق 
هذه  وراء  يقف  الذي  املنا�شل 
التجربة الناجحة التي و�شعت ق�شية 
اال�رسى علي راأ�س اأولويات االن�شغال 
الفل�شطينية،  لل�شفارة  اليومي 
و  املراكز  ملختلف  التحية  وكل 
حلق  واملرافعة  الداعم  املوؤ�ش�شات 
)اعتذر  واخلارج  الداخل  يف  االأ�شري 

كل  وفرت  التي  تعدادها(،  لعدم 
لهذا  االعالمية  وامل�شاندة  الدعم 
العمل الكبري والتجربة الناجحة التي 
التعميم  باتت منوذجا ناجحا تتطلب 

والتكرار عربيا وعامليا.
واختم يا عميدنا االأ�شري كرمي يون�س،، 
مبقولة االأ�شري املحرر واالأديب وليد 
االأ�رس  يف  موؤلفات  �شاحب  الهوديل 
على  ال�شوء  ت�شلط  فنية  واأعمال 
ق�شية االأ�رسى ومنها م�رسحية �شتائر 
العتمة يتحدث عن اإعالم اجلزائر يف 
غريبا  :”لي�س  اجلزائر،  ثورة  ذكرى 
اأ�رسى  راية  بحمل  اجلزائر  تتميز  اأن 
االإ�رسائيلية،  ال�شجون  يف  احلرية 
فتاريخها مع احلرية معروف ونب�شها 
يرتاجع  ومل  يهن  مل  لفل�شطني  العايل 
يف اأية حلظة، دوما كانت الرئة والقلب 
والروح ودوما كانت لفل�شطني، وكانت 
فل�شطني كلمة ال�رس التي بها يرتع�س 
قامته  فيحني  اجلزائري  وجدان 
وع�شقا  واحرتاما  اإجالال  ال�شامقة 
العابر  الفل�شطيني  لهذا  وتقدي�شا 
كذلك  واجلزائر  واالأرواح،  للقلوب 
وتفرد  و�شياء  دفئا  ت�رسق  �شم�س 
الفل�شطيني  لي�شتظل  اأجنحتها  كل 
مكونات  كل  لها  ولرتتع�س  بظاللها 
وجدانه ع�شقا وذوبانا بهواها اجلميل 

التليد املتاألق دائما”. 
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امل�سروعة التي هي حمل ن�سال منذ الوعد امل�سوؤوم اىل يوم النا�ص هذا ..؟

كرمي يون�ص

لي�س غريبا اأن تتميز اجلزائر بحمل راية اأ�سرى احلرية 

ل�شوؤون  جهاد  اأبو  مركز  يوا�شل 
القد�س  احلركة االأ�شرية يف جامعة 
ين�رس  حيث  االأ�رسى،  جتارب  ن�رس 
االأ�شري  االأ�شبوع جتربة  بحلقة هذا 
جنني  من  هيجاوي  حممد  املحرر 

.
هيجاوي،  طاهر  كمال  حممد   -
اليامون  من   ،1947 عام  مواليد 
3اوالد  ولديه  متزوج  جنني،  ق�شاء 
ابتدائي،  اخلام�س  اأنهى  وبنتني، 

ومتقاعد ع�شكري.
االندماج بالعمل الوطني

يف عام 1966 ح�شلت مظاهرات يف 
جنني �شد القوات اال�رسائيلية دخلت 
الطحان،وح�شلت  بابور  ون�شفت 
هناك  وكانت   1967 عام  املعركة 
االت�شال  مت  العربـ  القوميني  حركة 
بال�شباب والتحقنا بفتح، ذهبنا اىل 
�شوريا للتدريب وعدنا لبناء قواعد 
يف الداخل. يف 21\9\1967 ح�شلت 
ا�شتباكات مع ال�شباب يف جنني، مت 

اعتقال ابو ليلى، اح�شان �شمارة من 
نف�س  ويف  اال�رسائيلية  القوات  قبل 

اليوم مت القب�س علينا يف اليامون.

مرحلة االعتقال
من  اعتقايل  تاريخ    1967\9\21
امني يف ظل  ال�شارع خالل تطويق 
قوات  معاملة  كانت   1967 معركة 
االحتالل �شيئة جدا متثلت بال�رسب 

املربح والقيود.

مرحلة التحقيق

مت التحقيق يف جنني، ومل اعد اذكر 
املحققني، ا�شتمر التحقيق 15 يوم 
والكي�س  الكر�شي،  ا�شاليب  اتبعوا   ،
�شيء،  اكرث  النتنة  الرائحة  ذو 
اجلي�س.  قبل  من  املربح  وال�رسب 
النف�شي،ومل  للتعذيب  اتعر�س  ومل 

اتعر�س للع�شافري.

مرحلة املحاكمة

مكان التوقيف نابل�س، نزلت حمكمة 

ق�شاة،   3 بوجود  الع�شكرية،  جنني 
ومن جل�شة واحدة مت ا�شدار احلكم 
حمامي،   يوجد  ومل  اثبات،  بجل�شة 
انتماء  م�شلح،  ت�شلل  التهم  وكانت 
لفتح، ويف بداية 1968 مت احلكم 10 
�شنوات فعلي 5 �شنوات وقف تنفيذ، 
اإجراء احتاليل  اأي  ومل يرافق ذلك 

اآخر .
فرتة ام�ساء احلكم

تعددت املعتقالت )نابل�س- الرملة 
– ع�شقالن- بيت ليد – طولكرم – 

اجللمة(.
الظروف احلياتية

وخبز  خ�شار،  �شوربة  الطعام  كان 
و�شمك  ال�شوربة،  بداخل  حمروق 
جدا  �شيء  الطعام  دود.  بداخله 
يف  امل�شكن  للغاية.  قليلة  والكمية 
-15 من  فيها  يوجد   4*4 الغرف 
الغرفة  داخل  واحلمام  ا�شري   20
والفرا�س جلدة. ال�رسا�شري متوفرة، 

وبع�س احل�رسات االأخرى. ال يوجد 
حكم  ب�شبب  قطعيا  �شحية  رعاية 
بعد  االهل  زيارة  اأن  كما  اجلي�س، 
�شمحوا  ع�شقالن  يف  �شنتني  مرور 
يل، والزيارات متباعدة، اإ�شافة اإىل 

معاناة ال�شفر خالل الزيارات.
كان  دقيقة،   45 مدتها  الفورة  
معتقل  يف  منها  احكام  عليها 
بع�س  مع  ا�شريين  كل  ع�شقالن 
بني  والزيارات  الرا�س  رفع  وممنوع 
ال  كما  ممنوعة.  والغرف  االق�شام 
الرب�س  ترتيب  فقط  ريا�شة  يوجد 
امل�شاء  �شاعات  حتى  ال�شباح  من 
ادارة  معاملة  كما   . به  العبث  دون 
املعتقل �شيئة للغاية، يف ع�شقالن، 
يف  وو�شعونا  باالك�شات،  و�شعونا 
وقبل  امل�رسي،  للخيل  ا�شطبل 
موعد وفرتات الوجبات يتم التعر�س 
واقتحامات  دوري.  ب�شكل  لل�رسب 
واال�رسابات  امل�شاكل  حال  يف 
مت  بالع�شي.  لل�رسب  والتعر�س 
لهم ومت اال�رساب  بال�شمع  ت�شغيلنا 

ويف  ال�شمع،  تك�شري  ومت  ذلك  على 
يف  بالبناء.  ت�شغيلنا  مت  ال�شبع  بئر 
من  اأف�شل  كانت  ال�شبعينات  فرتة 
االأ�رسى  ومعاملة  الوطني،  اجلانب 
اخلطوات  البع�س.  بع�شهم  مع 
ا�رسابان  خ�شتها  التي  الن�شالية 
يوم،   12 بع�شقالن  عام1971  يف 
ا�شبوع،  ليد  بيت   1972 عام  ويف 
الظروف االعتقالية داخل  لتح�شني 

ال�شجون.
العالقة التنظيمية مع 
االأع�ساء جيدة للغاية.

يوجد الئحة تنظيمية لتنظيم احلياة 
يوجد  املعتقل،  داخل  التنظيمية 
بجل�شات  يقومون  تنظيم  موجهني 
الورق  على  الر�شائل  وكتابة  توعية 
ومرباة  الدخان  لل�شندوق  الداخلية 
الر�شا�س فقط. يتم اختيار القيادة 
اإذا  اإال  مفتوحة  مدة  باالنتخاب، 
وهناك  اآخر.  معتقل  اىل  نقله  مت 
ا�شتدعى  واذا  منتظمة  جل�شات   3

االمر اكرث، مع التزام وان�شباط  من 
قبل اجلميع .

العالقات بني الف�شائل يف املعتقل
بني  لوائح  اي  هناك  تكن  مل 
وطني  وهدف  اتفاق  بل  الف�شائل، 
العالقات  وا�شف  وتعاون،  م�شرتك 
باجليدة،  هدف وطني م�شرتك وال 
وجميع  العالقات.  تعرت�س  قيود 

املوؤ�ش�شات االعتقالية م�شرتكة.
وادارة  اال�رسى  بني  العالقة 

املعتقل
املعتقل  ممثل  خالل  من  العالقة 
اأحمد  )حممد  ال�شهيد  كان  وقتها 
قبل  من  به  ومعرتف  ح�شنني(، 
االدارة، وكانت فتح الغالبية الكربى 

هي من تقوم بو�شعه.
الن�ساطات الفنية والثقافية

ا�شتلمت �شاوي�س بالغرف، وحتررت 
يف 1977 ب�شهر 4 من معتقل نابل�س 

بانتهاء فرتة احلكم .

�سفحات من ن�سال احلركة االأ�سرية

التجربة االعتقالية للمنا�سل حممد هيجاوي فى ال�سجون ال�سهيونية



تقرير: علي �سمودي

الأ�سري واحلياة ..
يف خميم جنني ، ولد الأ�سري عدي 28 
عاماً ، ليكون العا�رش يف عائلته املكونة 
متزوجون  وجميعهم  نفر   12 من 
وي�سقى  يكافح  زال  فما   ، با�ستثناءه 
ت�سري  كما  وم�ستقبله  حياته  لتاأ�سي�س 
الوالدة ال�سبعينية " اأم فادي "، وت�سيف 
" تربى ون�ساً يف املخيم ، و�سط اأ�رشتنا 
املحافظة على قيم ال�سالم والعادات 
وحب  الوالدين  برب  فتميز   ، والتقاليد 
العائلة واللتزام الدينا ، متتع بالخالق 
 ، ورعايتهم  النا�س  وحب  العالية 
 ،" وم�ساعدته  والده  جلانب  والوقوف 
الغوث  وكالة  مبدار�س  تعلم   " وتكمل 
النجاح يف  مدينة جنني حتى حقق  ثم 
الثانوية العامة ، بعدها اكمل درا�سته يف 
جامعة خ�سوري وتخرج بتفوق ب�سهادة 
 " وتتابع   ،" الهند�سة  يف  البكالوريو�س 
مل يحظى بفر�سة للتوظيف ب�سهادته ، 
فعمل يف عدة مهن للم�ساعدة يف اعالة 
نف�سه  على  والعتماد  الكبرية  ا�رشتنا 

يف تكوين وبناء م�ستقبله.

العتقال والتحقيق ..

حتى اليوم ، ما زالت املواطنة اأم فادي 
 ، عدي  ابنها  اعتقال  ت�ستوعب  ل   ،
فهو كما تقول " ل يهتم �سوى با�رشته 
وعمله ، لي�س له انتماء حلزب وف�سيل 

يق�سي   ، ال�سيا�سة  بق�سايا  يتدخل  ول 
حياته بني العمل واملنزل ورغم ذلك ، 
وت�سيف   ،" باعتقاله  الحتالل  عاقبنا 
، وبعدما  تاريخ  2019/11/4  " فجر  
غادر زوجي املنزل لتادية �سالة الفجر 
من  بالع�رشات  فوجئنا   ، امل�سجد  يف 
نائمني  ونحن  ملنزلنا  يت�سللون  اجلنود 
انت�رشوا يف كل ركن وزاوية يف حالة   ،
 ،" لوجودهم   نتبنه  ان  دون  ا�ستنفار 
وتكمل " على الفور ،  انتزعوا ابني من 
من  امتكن  ومل   ، الب�رش  بلمح  فرا�سة 
روؤيتهم اإل يف اللحظات الخرية خالل 

نحو  ، فرك�ست  املنزل  ان�سحابهم من 
عدي ، لكنهم منعوين من الو�سول اليهم 

وحمادثته.

حتقيق وتاأجيل ..

اأي   " وتقول   ، فادي  اأم  دموع  تنهمر 
قانون و�رشيعة جتيز هذه املمار�سات 
دون  ابني  واعتقال  منزلنا  اقتحام   ،
ذنب اأو �سبب ؟، ام�سيت 29 يوماً و�سط 
على  خلويف  واحلزن  والدموع  البكاء 
التحقيق  لزنازين  نقلوه  الذي  عدي 
والعزل يف �سجن جمدو ، منعوا طوال 

فرتة  بعد   " وت�سيف   ،" زيارته  الفرتة 
من  منعوه  التحقيق  انه خالل  علمنا   ،
ال�ستحمام وحرم من الطعام لعدة ايام 
كو�سيلة لل�سغط ا�سافة لتعر�سه لدوات 
�سجن  اىل  نقل  حتى  قا�سية  حتقيق 
جمدو "، وتكمل " يف البداية مل نتمكن 
من زيارته ، وعانينا حتى ح�سلنا على 
اأول ت�رشيح ، وانتظر هذه اللحظة حتى 
اأرى عدي اأمامي واطماأن على �سحته 
املحاكم  خالل   " وتكمل   ،" واو�ساعه 
روؤيته  من  متكنا   ، �سامل  يف  الع�سكرية 
، عقدت  اليوم  ، وحتى  للحظات قليلة 
مرة  كل  ويف   ، متتالية  جل�سة   14 له 
خمتلفة   بذرائع  توقيفه  ميدد  القا�سي 

حتى يبقى خلف الق�سبان.

اأمل احلرية ..

اأ�سباب  جتهل   ، عدي  عائلة  زالت  ما 
اعتقاله ، ويقول والده " ن�ستغرب �سمت 
وغياب دور موؤ�س�سات حقوق الن�سان ، 
فاأين العدالة ؟، ابني لي�س له اأي عالقة 
بال�سيا�سة ويف كل مرة املحكمة متدد 
توقيفه وحتى اليوم مل ت�سدر له لئحة 
، مل  اعتقاله  منذ    " "، وي�سيف  اتهام 
اأراه اإل خالل جل�سات املحكمة و�سط 
حرا�سة م�سددة ، فال�سجانني مينعوننا 
من حمادثته والقرتاب منه ، ونامل يف 
الينا  ويعود  يتحرر  اأن  القادم  اجلل�سة 
تطول  ل  اأن  يفتقده ومينى  فاجلميع   ،

غيبته.
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الأ�سري عدي اإ�ستيتي من خميم جنني 

املحكمة مددت توقيفه 14 مرة وما زال موقوفًا
على اأحر من اجلمر ، تنتظر املواطنة ح�سنة اإ�ستيتي ، املوعد املحدد لزيارة �سجن "جمدو "، بعدما ح�سلت وزوجها على 

اأول ت�سريح زيارة لنجلها الأ�سريعدي �سوقي حممد �ستيتي ، وتقول " ع�سنا اأيام قا�سية و�سعبة منذ انتزاعه من بيننا ، اأملنا 
تعجز عن و�سفه كلمات ، فكل حلظة ت�ساوي �سنوات ، ونتاأمل اأن نراه والطمئنان على او�ساعه فهذه اأول مرة نزوره منذ 

اعتقاله "، وت�سيف "  اإبني عدي ،  كان روح املنزل واحلياة فيه ملرحه وطيبته وحمبته ،  لكن اليوم ا�سبح منزلنا �سامتًا 
ليوجد فيه روح ولحياة حياة ول فرح ما دام بعيد ومغيب عنا "، وتكمل " ل تقا�س امل�ساعر واملواقف بفرتة الغياب ومدة 
العتقال ، وامنا بتاثري العتقال على نف�ستنا وحياة الأ�سري ، فكل عائلة ت�سبح مع ابنها تتقا�سمه �سنوف المل وعذابات 

الأ�سرة ،ون�ساأل اهلل اأن ل يذيق اأحد طعم ح�سرة ال�سجن.

االحتالل اعتقل )2024( فل�سطينيا 
منذ مطلع العام، بينهم )264( طفال

نادي الأ�سري الفل�سطينى

 اأ�سرى �سجن "عوفر" ينفذون 
خطوات احتجاجية

عبد النا�سر فروانة

542 اأ�سريا يق�سون اأحكاما 
بال�سجن املوؤبد )مدى احلياة(

الأ�رشى  ب�سوؤون  املخت�س  اأفاد 
فروانة،  النا�رش  عبد  واملحررين، 
الإ�رشائيلي  الحتالل  �سلطات  اأن 
منذ  فل�سطينيا   )2024( اعتقلت 
ولغاية   2020 اجلاري  العام  مطلع 
العتقالت  اأن  على  موؤكدا  اليوم. 
ت�سكل  للفل�سطينيني  الإ�رشائيلية 
ظاهرة يومية، حيث ل مير يوم  دون 
اأن يُ�سجل فيه عدد من العتقالت 
الفل�سطينيني. وقال  �سفوف  يف 
الإ�رشائيلية  اأن العتقالت  قروانة: 
الجتماعية  الفئات  كافة  طالت 
بينها  من  كان  حيث  والعمرية، 
و)47(  طفال،   )264( اعتقال 
فل�سطينية. وتابع:  و�سيدة  فتاة 
كافة  �سملت  العتقالت  اأن 
فيما  الفل�سطينية،  املحافظات 
يف  م�سبوق  غري  ت�ساعد  لوحظ 
العتقالت بحق املقد�سيني، حيث 
�ُسجل نحو )1072( حالة اعتقال يف 
وت�سكل  الغربية  ال�سفة  حمافظات 
ما ن�سبته )53%( ، فيما )915( حالة 
اعتقال كانت يف القد�س وت�سكل ما 
ن�سبته )45.2%( من اجمايل حالت 

قطاع  اأن  العتقال.  واأ�ساف: 
ال�ستهداف  خارج  يكن  مل  غزة 
اعتقال  �ُسجل  وقد  الإ�رشائيلي، 
)37( مواطنا من غزة، وي�سكلون ما 
ن�سبته )1.8%( من حالت العتقال. 
البحر  عر�س  يف  اعتقلوا  بع�سهم 
ال�سيد،  مهنة  يف  يعملون  حيث 
والبع�س الآخر كانت قوات الحتالل 
قد اعتقلتهم بعد اجتيازهم احلدود 
غزة  لقطاع  ال�سمالية  اأو  ال�رشقية 
عام48،  املحتلة  الأرا�سي  باجتاه 
مواطنني   )7( اعتقال  اىل  بالإ�سافة 
خالل تنقلهم عرب معرب بيت حانون/
غزة. واأو�سح  قطاع  �سمال  ايرز 
ما  اعتقل  لي�س كل من  باأنه  فروانة 
الكثري من  ال�سجن، فهناك  يزال يف 
الفل�سطينيني اعتقلوا لفرتات ق�سرية 
الأفراج  مت  وقد  حمدودة  واأيام 
مّر  من  كل  اأن  املوؤكد  فيما  عنهم. 
كان  الحتجاز  اأو  العتقال  بتجربة 
من  اأكرث  اأو  �سكل  اإىل  تعر�س  قد 
اأو  اجل�سدي  التعذيب  اأ�سكال 
النف�سي والإيذاء املعنوي واملعاملة 

القا�سية.

نفذ اأ�رشى �سجن "عوفر"،ابتداء من 
يوم اخلمي�س املوافق 2020/06/11  
عرب  احتجاجية  خطوات  اخلمي�س، 
واإغالق  الطعام،  وجبات  اإرجاع 
الأق�سام، احتجاجاً على رف�س اإدارة 
لالأ�رشى  املالب�س  توفري  ال�سجن 
املوقوفني، وا�ستمرار وقف زيارات 
يف  الأ�سري  نادي  وقال  عائالتهم. 
يف  ت�ساعداً  هناك  اإن  له،  بيان 
ماي  مطلع  منذ  العتقالت  ن�سبة 
اإدارة  ا�ستمرار  رافقه  املا�سي، 
زيارات  بوقف  الحتالل  �سجون 
مار�س  �سهر  منذ  الأ�رشى  عائالت 
الإجراءات  من  كجزء  املن�رشم، 

املرتبطة بانت�سار فريو�س "كورونا"، 
والتي اأدت اإىل تفاقم الأزمة حتديداً 
يف ال�سجون التي يقبع فيها الأ�رشى 
العائلة  زيارة  تُ�سكل  حيث  اجلدد، 
اإدخال  لإمكانية  الوحيد  ال�سبيل 
الأ�سري  نادي  وجدد  لهم.  املالب�س 
الخت�سا�س  جهات  لكافة  مطالبته 
الأحمر  ال�سليب  راأ�سها  وعلى 
وال�سغط  التدخل  ب�رشورة  الدويل، 
لوقف  الحتالل  �سجون  اإدارة  على 
الوباء،  باأزمة  املرتبطة  اإجراءاتها 
�سلب  اأدوات  اإىل  حتولت  والتي 

وحرمان. 

بعد رفع حكم الأ�سري )عمر الرمياوي( 
من 35 �سنة اإىل املوؤبد )مدى احلياة( 
اعتقلت  قد  الحتالل  قوات  وكانت 
الرمياوي يف 18 فرباير  الأ�سري عمر 
 15 اآنذاك  عمره  يتجاوز  ومل   ،2015
با�سم  اأيهم  برفقة  واعتقلته  عاماً، 
النار  اإطالق  بعد  )18عاماً(،  �سباح 
تنفيذ  بعد  بجراح،  واإ�سابتهم  عليهم 

التجاري  املجمع  يف  طعن  عملية 
ليفي" املقام  "رامي  با�سم  املعروف 
غو�س  ال�ستيطاين  التجمع  يف 
اأدت  والتي  اهلل،  رام  قرب  عت�سيون، 
قررت  وبالأم�س  م�ستوطن.  ملقتل 
حكم  رفع  الع�سكرية  عوفر  حمكمة 
الرمياوي من 35 عاماً  الفتى  الأ�سري 

اىل ال�سجن املوؤبد مدى احلياة.

بقلم: الأ�ستاذ يا�سر مزهر

من  العديد  األف  اهلل،  لكتاب  حافظ 
الكتب داخل �سجون العدو ال�سهيوين، 
احلياة،  له  اهلل  فكتب  هلل  نف�سه  قدم 
والزاهد  امللهم  ال�سيخ  الأ�سري  اأنه 
الأ�سري  زلوم،ولد  الرازق  عبد  ن�سال 
يف   1964/4/31 بتاريخ  زلوم  البطل 
اإىل  انتقل  وبعدها  القد�س،  مدينة 
اإىل حني  فيها  وا�ستقر  البرية  مدينة 
اعتقاله، واأ�سرينا ال�سيخ ن�سال زلوم 
متزوج وله ابنتني، حيث كان قد تزوج 
وفاء  �سفقة  يف  عنه  اأفرج  اأن  بعد 
الأحرار التي متت عام 2011، وتزوج 
ورزقه    2012/1/27 بتاريخ  اأ�سرينا 
زلوم  ال�سيخ  اأ�سرينا  باإبنتني،  اهلل 
اإلتحق  الثانوية العامة ومن ثم  اأنهى 
على  منها  وح�سل  بريزيت  بجامعة 
عربية.  لغة  تخ�س�س  البكالوريو�س 
ال�سيخ ن�سال زلوم اأم�سى ما يقارب 

وهو  ال�سجون،  داخل  عام    31 من 
الأ�سرية  احلركة  عمداء  اأحد  يعترب 
ال�سيخ  الأ�سري  والد  الفل�سطينية، 
عبد الرازق زلوم رحمه اهلل كان مدير 
الوعظ والإر�ساد يف مدينة القد�س، 
وجود  اأثناء  بارئه  اإىل  انتقل  وقد 
ال�سجن  يف  ن�سال  املجاهد  الأ�سري 
دون اأن يتمكن من اإلقاء نظرة الوداع 
عليه اأو اأن تتكحل عينيه بروؤية اإبنه 
�سيدة  هي  زلوم  الأ�سري  والدة  حراً. 
وتنقلت  عمرها،  من  الثمانني  يف 
الكثرية  والأمرا�س  �سنها  كرب  برغم 
امل�سابة بها بني كافة �سجون العدو 
ومتنعها  اإبنها،  لزيارة  ال�سهيوين 
القيام  من  الآن  وهرمها  الإمرا�س 
والدقائق  الأيام  تعد  وهي  بذلك، 

الأن لروؤية ابنها قبل وفاتها.
الوعي  ميلك  ن�سال  الأ�سري  كان 
الإعتقال  قبل  والثقافة  والإميان 
مكوثه  اإ�ستغل  العتقال  وبعد 

العلمية  الثقافة  من  للنهل  وخلوته 
والدينية، حتى يقال باأنه قراأ اأغلب 
األف  ال�سجون.  يف  املوجودة  الكتب 
وهو  الكتب  بع�س  زلوم  الأ�سري 
داخل ال�سجون ومنها كتاب "الدعاء 
يف  "اخل�سوع  وكتاب  وثورة"،  نور 
املقالت  من  العديد  وله  ال�سالة"، 
ال�سعرية  والق�سائد  والأبحاث 
العديد  يف  ن�رشت  التي  واخلواطر 
املحلية  وال�سحف  املجالت  من 

والعربية.
يف  اعتقاله  تاريخ  كان  وقد 
ال�سابع  �سادف  والذي   1989/5/3
والع�رشون من رم�سان "ليلة القدر" 
التي اأقامها اأ�سرينا ال�سيخ ن�سال يف 
حيث  املبارك،  الأق�سى  امل�سجد 
املجاهد  وال�سيخ  القائد  اأ�ستل 
يف  وغر�سها  �سكينه  يومها  البطل 
الحتالل،  جنود  من  اأربعة  ج�سد 
مبقتل  حينها  العدو  اأعرتف  حيث 

بجراح  اأخرين  اثنني  واإ�سابة  اثنني 
خطرية، ومن ثم األقى القب�س عليه. 
اعتقاله  اأثناء  زلوم  الأ�سري  تعر�س 
من  املربح  لل�رشب  معه  والتحقيق 
وقاموا  واملحققني  اجلنود  قبل 
حكم  ج�سده.  اأع�ساء  كل  بتك�سري 
اأم�سى  عام  و35  باملوؤبدين  عليه 

منها حتى الأن 31 عام.
ال�سيا�سية  ال�سفقات  كل  جتاوزته 
وال�سلطة  ال�سهيوين  العدو  بني 
اأن  اإىل  واملقاومة  الفل�سطينية 
قامت املقاومة الفل�سطينية يف غزة 
بخطف اجلندي "�ساليط" ومبادلته 
وال�سفة  غزة  من  اأ�سري   1027 ب 
يف  اأ�سرينا  عن  اأفرج  وقد  الغربية، 
العدو  اأعاد  ثم  ومن  ال�سفقة،  هذه 
احلكم  له  واأعادوا  كما  اعتقاله، 

ال�سابق وهو موؤبدين و35عام.
احلرية لأ�سرينا البطل ولكل 

الأ�سرى

االأ�سري ال�سيخ ن�سال زلوم اأحد عمداء احلركة االأ�سرية واأحد قياداتها



انتقد ع�ضو املجل�س الأعلى للدولة 
الليبي عبد الرحمن ال�ضاطر، عدم 
العودة  اإىل  داعية  دول  تقدمي 
م�ضاعدات  ال�ضيا�ضي،  للم�ضار 
لإزالة الألغام التي زرعتها ملي�ضيا 
ذلك  جاء  بطرابل�س  حفرت  خليفة 
يف تغريدة لل�ضاطر عرب ح�ضابه يف 

»تويرت«، م�ضاء  اأم�س ال�ضبت.
العودة  دعوات  اإن  ال�ضاطر  وقال 
معنى«  »بال  ال�ضيا�ضي  للم�ضار 
عدوان  تكري�س  يف  وت�ضاهم 
واأ�ضاف:  حفرت  خليفة  النقالبي 
ال�ضالم  عن  تتحدث  التي  »الدول 
يف ليبيا و العودة للم�ضار ال�ضيا�ضي، 
م�ضاعدات  من  لنا  قدمت  ماذا 
التي  واملفخخات  الألغام  لإزالة 
حفرت  الهزائم  جرنال  بها  اأغرق 
طرابل�س  يف  املواطنني  بيوت 
»يتحدثون  الكربى؟«وا�ضتدرك: 
يطفئون  ول  النار  وقف  عن 
دعوات  اأن  اإىل  خملفاتها«ولفت 

هذه الدول )مل يحددها(، بال معنى 
غري تكري�س العدوان )حفرت(.

ال�ضفارات  كافة  ال�ضاطر  ودعا 
مب�ضاعدة  ليبيا  يف  املعتمدة 
ال�ضلطات يف جهودها لإزالة الألغام 
قوات  زرعتها  التي  املفخخات  و 
 6 ويف  املواطنني  بيوت  يف  حفرت 

جوان اجلاري، عقد حفرت وحليفه 
اجتماعا  �ضالح،  عقيلة  ال�ضيا�ضي 
بالعا�ضمة امل�رصية القاهرة، عقب 
�ضل�ضلة خ�ضائر متالحقة منيت بها 
ملي�ضياته يف ليبيا وعقب الجتماع، 
عقد الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح 
موؤمترا  و�ضالح،  وحفرت  ال�ضي�ضي، 

عن  فيه  اأعلنوا  م�ضرتكا  �ضحفيا 
»بيان القاهرة«.

اإنه  املوؤمتر  يف  ال�ضي�ضي  وقال 
»تو�ضل مع حفرت و�ضالح على طرح 
ال�رصاع يف  مبادرة �ضيا�ضية لإنهاء 
املبادرة،  هذه  من  وكجزء  ليبيا، 
اعتبارا  ليبيا  يف  هدنة  اإىل  ندعو 
ما  وهو  اجلاري«،  جوان   8 من 
عربية  دول  من  وبدعم  يحدث  مل 
واأوروبية، تنازع ملي�ضيا حفرت، منذ 
�ضنوات، احلكومة الليبية املعرتف 
بها دوليا، على ال�رصعية وال�ضلطة 
يف البلد الغني بالنفط، ما اأ�ضقط 
املدنيني،  بني  وجرحى  قتلى 

بجانب اأ�رصار مادية وا�ضعة.
الليبي  اجلي�س  حقق  وموؤخرا، 
كامل  حترير  اأبرزها  انت�ضارات 
لطرابل�س،  الإدارية  احلدود 
مدن  وكامل  ترهونة،  ومدينة 
الوطية  وقاعدة  الغربي،  ال�ضاحل 

اجلوية، وبلدات باجلبل الغربي.
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*اجلزائر/ عبا�س ميموين/ 
الأنا�شول

    مبادرة ال�شي�شي 
حفرت،  خليفة  النقالبي  وبح�ضور 
نواب طربق، عقيلة  ورئي�س جمل�س 
امل�رصي  الرئي�س  طرح  �ضالح، 
عبد الفتاح ال�ضي�ضي، ال�ضبت، »بيان 
يف  النار  اإطالق  لوقف  القاهرة« 
املا�ضي،  الإثنني  من  بداية  ليبيا، 
واللتزام بحظر ت�ضدير ال�ضالح اإىل 
التو�ضل  على  والعمل  النزاع،  طريف 
كل  ورحبت  �ضيا�ضية  ت�ضوية  اإىل 
والأردن  وال�ضعودية  الإمارات  من 
وبع�س  رو�ضيا  جانب  اإىل  والبحرين 
القاهرة،  باإعالن  الأوروبية  الدول 
الليبية  احلكومة  جتاهلته  فيما 
وناأت  تركيا،  ورف�ضته  ال�رصعية، 

الوليات املتحدة بنف�ضها عنه.
وم�رص  الإمارات  من  كل  وتواجه 
وال�ضعودية، اتهامات بدعم ملي�ضيات 
الليبية،  احلكومة  مواجهة  حفرت يف 

املعرتف بها دوليا.

    تقرير جمل�س الأمن

الدويل  الأمن  ملجل�س  تقرير  ووثق 
نهاية  �ضادر  املتحدة،  لالأمم  التابع 
املايل  الدعم  حجم  املا�ضي،  ماي 
الإمارات  تقدمه  الذي  والع�ضكري 

حلفرت منذ 2014.
اأبو  دفعت  التي  الأ�ضلحة،  وت�ضم 
ليبيا،  اإىل  واأر�ضلتها  ثمنها  ظبي 

اأنظمة دفاع جوي رو�ضية من طراز 
مليون  بـ14،7   ،)1 )بانت�ضري-اإ�س 
دولر، ومروحيات من طراز »�ضوبر 
بوما«، بـ15 مليون دولر مت �رصاوؤها 
وطائرات  اإفريقيا،  جنوب  دولة  من 
ال�ضنع من  اإماراتية  م�ضلحة  م�ضرية 
دولر،  مليون  بـ25  »يابهون«  طراز 
وطائرات م�ضرية م�ضلحة رو�ضية من 

طراز »اأورلن« بـ100 األف دولر.
اأفراد  نقل  بطائرات  زودته  كما 
»�ضوفيتية« من طراز »اأنتونوف اأن-
وطائرات  اإل-76«،  و«اإيلو�ضني   »26
م�ضرية م�ضلحة �ضينية من طراز »لونغ 
وينغ« مبليوين دولر، و�ضواريخ »بلو 
 ،»GP6« و�ضواريخ  �ضينية،   »7 اأرو 
ال�ضنع،  اأمريكية  »هوك«  و�ضواريخ 

وناقالت جند مدرعة اإماراتية.
اأجانب  مرتزقة  الإمارات  وتوفر 
ب�ضفوف  للقتال  رواتبهم  وتدفع 
املرتزقة  مئات  وبينهم  حفرت، 
»اجلنجويد«  وميلي�ضيات  الرو�س 
ال�رصيع(،  الدعم  )قوات  ال�ضودانية 

ومتمردين من الت�ضاد وال�ضودان.
    رف�س وجتاهل

وقوبلت املبادرة امل�رصية، الأخرية، 
وتون�س  اجلزائر  وجتاهل  برف�س 
اخلارجية  ومت�ضكت  واملغرب 
املغربية، باتفاق ال�ضخريات، املوقع 
التفاق  با�ضم  واملعروف   ،2015 يف 
للحل  وحيدة  كمرجعية  ال�ضيا�ضي، 
الليبية،  اخلارجية  وقالت  ليبيا  يف 
يف بيان عرب �ضفحتها بـ«في�ضبوك«، 

اإن وزير اخلارجية املغربي  الأحد، 
لنظريه  اأكد  بوريطة،  نا�رص 
التفاق  »اأن  �ضيالة،  حممد  الليبي 
بال�ضخريات،  املوقع  ال�ضيا�ضي، 
حل  لأي  الأ�ضا�ضية  املرجعية  هو 
�ضيا�ضي يف ليبيا«من جهتها، جددت 
اخلارجية التون�ضية، الأحد، يف بيان، 
لل�ضعب  والداعمة  الثابتة  »مواقفها 
كما  دولته،  وملوؤ�ض�ضات  الليبي 
الدولية  ال�رصعية  قرارات  حددتها 
ال�ضيا�ضي،  والتفاق  ال�ضلة  ذات 
و�ضيادتها  ليبيا  وحدة  ي�ضمن  مبا 
اخلارجية  وا�ضتقرارها«اأما  واأمنها 
كبرية  اأهمية  تعط  فلم  اجلزائرية، 
اإليها  ت�رص  ومل  امل�رصية،  للمبادرة 
فيه:  قالت  لها  بيان  يف  بال�ضم 
ال�ضيا�ضية  باملبادرة  علما  »اأخذت 
الفوري  الوقف  اأجل  من  الأخرية 
لإطالق النار والعمل على اإيجاد حل 

�ضيا�ضي لالأزمة الليبية«.
البيان،  ذات  يف  اجلزائر،  و�ضددت 
يف  اجلوار  دول  دور  اأهمية  على 
ليبيا،  يف  ال�ضلمية  الت�ضوية  م�ضار 
من  واحدة  م�ضافة  على  والوقوف 
ذلك،  من  ويفهم  الأطراف  جميع 
معينة  دولة  لنفراد  اجلزائر  رف�س 
اإذا  خا�ضة  ليبيا،  يف  احلل  مببادرة 

كانت ل تتحرى »احلياد«.
رف�ضها  مرارا،  اجلزائر  واأكدت 
على  حفرت  ملي�ضيات  ل�ضيطرة 
الرئي�س  وقال  طرابل�س،  العا�ضمة 
يف  تبون،  املجيد  عبد  اجلزائري 
»طرابل�س  اإن  املا�ضي،  اجلزائر 

خط اأحمر«.
عثمان  اجلزائري  ال�ضحفي  وي�ضف 
مما  املغاربي  املوقف  حلياين، 
يجري يف ليبيا »باحلذر«، لأن »هناك 
اإدراك اأي تطور �ضلبي يف هذا البلد 

�ضيوؤثر �ضلبا على دول املنطقة بحكم 
يف  حلياين،  اجلغرايف«ويرى  القرب 
حديث مع الأنا�ضول، اأن »ليبيا جزء 
من احلا�ضنة املغاربية، واأي تعامل 
معها لن يخرج عن احلذر ال�ضديد«.

املحور  اأن  نالحظ   « وي�ضيف: 
)م�رص،  حفرت  يدعم  الذي  العربي 
والأردن(  ال�ضعودية  الإمارات، 
القرار  يف  ا�ضتقاللية  لها  لي�س  دول 
خطط  من  ينبع  الذي  ال�ضيا�ضي، 
التي  )الدولية(  للقوى  وت�ضورات 
الإقليمية  اجلغرافية  ر�ضم  تعيد 

والدولية«.

    اختالف

الدول  اأن  مدة،  منذ  وا�ضحا  وبات 
م�ضرتكا  ت�ضورا  متلك  ل  العربية 
فقد  الليبية  لالأزمة  خمرج  لتاأمني 
وم�رص  الإمارات  مثل  دول  اختارت 
ل�ضالح  الكلي،  النحياز  وال�ضعودية 
حفرت، ودعمته باملال وال�ضالح من 
اأجل ال�ضيطرة على الدولة، واإ�ضقاط 
املجل�س الرئا�ضي، وجمل�س النواب، 
)نيابي  للدولة  الأعلى  واملجل�س 
املوؤ�ض�ضات  باعتبارهم  ا�ضت�ضاري(، 
بال�رصعية  حتظى  التي  الوحيدة 
اجلزائر  ترف�س  بينما  ليبيا.  يف 
وتون�س واملغرب الطرح النحيازي، 
على  وت�ضدد  اإل  فر�ضة  تفوت  ول 
التعامل  يف  وال�ضتمرار  احلياد 
دوليا.  بها  املعرتف  احلكومة  مع 
الأ�ضابيع  يف  دويل،  اإعالم  وتناقل 
اأن  مفادها،  معلومات  املا�ضية، 

�ضغوطا  مار�ضتا  وم�رص،  الإمارات 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات  على 
الدبلوما�ضي  تعيني  رف�س  اأجل  من 
لعمامرة،  رمطان  اجلزائري 
لغ�ضان  ليبيا خلفا  اإىل  اأمميا  مبعوثا 
مار�س  مطلع  امل�ضتقيل  �ضالمة، 
اجلزائري  الباحث  ويرى  املا�ضي 
عبد  الليبي،  ال�ضاأن  يف  املتخ�ض�س 
يف  »الختالف  اأن  دريدي،  القادر 
التعاطي مع الأزمة الليبية ل يخ�ضع 
واملغرب  امل�رصق  جلغرافيا  فقط 
بني  ما  اإىل  متتد  الختالفات  لأن 

الدول يف نف�س املنطقة«.
القماطي،  جمعة  قال  جانبه،  من 
مبعوث رئي�س حكومة الوفاق الليبية 
حوار  يف  العربي  املغرب  دول  اإىل 
)خا�ضة(  ل�ضحيفة اخلرب اجلزائرية 
اأكرب  لدور  نتطلع  »مازلنا  اأيام  قبل 
دولة  اأنها  الأزمة بحكم  للجزائر يف 
جارة قوية يف العامل العربي و�ضمال 
لأن  دائما  »ونتطلع  وتابع  اإفريقيا«. 
تكون اجلزائر دولة وازنة ول ت�ضمح 
اإقليمية  اأو  قريبة  عربية  قوة  لأي 
الليبي  امل�ضهد  يف  بالتاأثري  بعيدة 
لرت�ضيخ النق�ضام«. و�ضدد القماطي، 
ملنع  اجلزائر  تدخل  �رصورة  على 
خا�ضة  ليبيا،  يف  الفج  »التدخل 
يتاأثر  اجلزائري  القومي  الأمن  واأن 
والتي  فيها،  يحدث  مبا  مبا�رصة 
من  كلم   900 من  اأكرث  بها  جتمعها 
ق�ضايا  وهناك  امل�ضرتكة،  احلدود 
الإرهاب وحركة  ح�ضا�ضة جدا مثل 

ال�ضالح والتهريب وغريها«.

تباينت مواقف الدول العربية، من املبادرة امل�شرية الأخرية جتاه الأزمة الليبية، ب�شكل يعك�س الختالف العميق فيما بينها جتاه قواعد 

احلل ال�شيا�شي لإنهاء القتتال يف هذا البلد النفطي وبات جليا اأن دول املنطقة املغاربية، لي�شت على نف�س موجة بع�س الدول بامل�شرق 

العربي، وعلى راأ�شها م�شر، والإمارات، وال�شعودية والأردن ومكمن الختالف بني هذه الدول املنخرطة يف امل�شهد الليبي، وفق خرباء 

مبني على »احلياد« و«النحياز«، ففي الوقت الذي توؤكد فيه اجلزائر، وتون�س واملغرب على وقفوها على م�شافة واحدة من جميع الأطراف 

الليبية، مل يعد خفيا دعم م�شر، والإمارات وال�شعودية مللي�شيات خليفة حفرت.

اجلزائر دولة وازنة وترف�س لرت�شيخ النق�شام

الأزمة الليبية تق�سم مواقف الدول العربية 
.    الإمارات وم�شر وال�شعودية والأردن يدعمون حفرت ب�شكل �شارخ

.     اجلزائر وتون�س واملغرب يتم�شكون باحلياد

ع�شو املجل�س الأعلى للدولة الليبي عبد الرحمن ال�شاطر

ملاذا ي�سمت دعاة احلوار عن »األغام حفرت«
و�ضل رئي�س جمل�س النواب الليبي 
�ضالح  عقيلة  ِ)�رصق(  طربق  يف 
يف  اجلزائر  اإىل  ال�ضبت،  اأم�س 

زيارة مفاجئة.
اجلزائري  التلفزيون  واأفاد 
املجل�س  رئي�س  اأن  الر�ضمي، 
الأوىل  )الغرفة  الوطني  ال�ضعبي 
للربملان اجلزائري( �ضليمان �ضنني، 
بوقادوم،  �ضربي  اخلارجية  ووزير 
مطار  يف  �ضالح  ا�ضتقبال  يف  كانا 

اجلزائر الدويل بالعا�ضمة.
واأهداف  مدة  امل�ضدر  يذكر  ومل 
حتقيق  مع  تتزامن  التي  الزيارة 
اجلي�س الليبي، موؤخرا، انت�ضارات 
اجلرنال  ملي�ضيا  على  كبرية 
واجلمعة،  حفرت  خليفة  النقالبي 
عبد  اجلزائري  الرئي�س  جدد 
مع  مقابلة  يف  تبون،  املجيد 
عر�س  حملية،  اإعالم  و�ضائل 

الأزمة  فرقاء  بني  للو�ضاطة  بالده 
اإن »احل�ضم يف  تبون،  الليبية وقال 
و�ضدد  ع�ضكرًيا«،  يكون  لن  ليبيا 
على اأن اجلزائر »تقف على نف�س 
الأطراف يف  من جميع  امل�ضافة« 

هذا البلد.
واأوروبية،  عربية  دول  من  وبدعم 
تنازع ملي�ضيا حفرت، منذ �ضنوات، 
بها  املعرتف  الليبية  احلكومة 
وال�ضلطة يف  ال�رصعية  دوليا، على 
اأ�ضقط  ما  بالنفط،  الغني  البلد 
املدنيني،  بني  وجرحى  قتلى 
وا�ضعة  مادية  اأ�رصار  بجانب 
الليبي  اجلي�س  حقق  وموؤخرا، 
كامل  حترير  اأبرزها  انت�ضارات 
لطرابل�س،  الإدارية  احلدود 
مدن  وكامل  ترهونة،  ومدينة 
الوطية  وقاعدة  الغربي،  ال�ضاحل 

اجلوية، وبلدات باجلبل الغربي.

رئي�س جمل�س النواب الليبي يف طربق

عقيلة �سالح ي�سل اجلزائر
 يف زيارة مفاجئة 



اجلزائرية  االحتادية  تك�شف 
اأ�شبوع  فرتة  يف  القدم  لكرة 
على االأكرث عن هوية الرئي�س 
اجلديد لق�شم النزاهة, ح�شبما 
باي  �شالح  اأم�س  اأول  �رصح 
االإت�شال  عبود, م�شوؤول ق�شم 
الفيدرالية,  بالهيئة  واالإعالم 
»كان  عبود:  باي  �شالح  وقال 
من املقرر ان تقوم االحتادية 
اجلديد  الرئي�س  بتن�شيب 
لق�شم النزاهة, لكن ال�شخ�س 
ملهام  دعي   اختري  الذي 
اأخرى �شمن املوؤ�ش�شة االأمنية 
بالتايل  اإليها,  ينتمي  التي 
البحث  عملية  يف  �رصعنا 
لتويل  املالئم  ال�شخ�س  عن 
املوؤكد  االأمر  املن�شب.  هذا 
هوية  على  �شنتعرف  اأننا 
على  اأ�شبوع  مدة  يف  الرئي�س 
االحتادية  و�رصعت  االأكرث«, 
اتخاذ  يف   2019 جويلية  منذ 
لدى  االإجراءات  من  جملة 
القدم  لكرة  الدويل  االحتاد 
اإن�شاء  اأجل  من  »الفيفا« 
الرتويج  بطموح  الق�شم,  هذا 

املقابالت  وحماية  لنزاهة 
القدم  كرة  ومناف�شات 
�شالح  واأ�شاف  باجلزائر, 
باي عبود على اأمواج االإذاعة 
ملفات  اختيار  »مت  الوطنية: 
هذا  لتويل  مرت�شحني  ثالث 
املن�شب, و�شتختار االحتادية 
فيه  تتوفر  الذي  ال�شخ�س 
اأي�شا  ننتظر  املوؤهالت.نحن 

موافقة االحتاد الدويل«.
ونظمت االحتادية اجلزائرية 
ح�شة  الفارط  اأوت  �شهر  يف 
عمل مبقرها وباملركز التقني 
مو�شى,  ب�شيدي  الوطني 

اللجنتني  اأع�شاء  لفائدة 
القانونيتني لالحتادية ورابطة 
كرة القدم املحرتفة, م�شريي 
واحلكام  املحرتفة  االأندية 
عن  للحديث  الدوليني 
املو�شوع املتعلق بهذه الهيئة 
االحتادية  واأفادت  اجلديدة, 
عرب بيانها: »تت�شمن املرحلة 
ال�شخ�س  عن  البحث  املقبلة 
على  يتوفر  الذي  االأن�شب 
الالزمة  واملوؤهالت  املعايري 
ق�شم  رئي�س  من�شب  لتويل 

النزاهة«.
ق.ر.

اجلزائري  الدويل  الالعب  وّدع 
كاأ�س  مناف�شة  نا�رص  بن  اإ�شماعيل 
اإيطاليا بعد اإق�شائه رفقة ناديه ميالن 
الغرمي فريق جوفنتو�س حل�شاب  اأمام 
من  النهائي  ن�شف  الدور  اإياب  مقابلة 
اأول ام�س  امل�شابقة التي جرت �شهرة 
حيث  �شتاديوم«,  »األيانز  ملعب  على 
بني  ال�شلبي  بالتعادل  اللقاء  انتهى 
على  الذهاب  نتيجة  لكن  الفريقني, 
ميالنو  مبدينة  �شريو«  »�شان  ملعب 
كان يف م�شلحة رفقاء النجم الربتغايل 
انتهى  بعدما  روناالدو  كري�شتيانو 
واعتمد  �شبكة,  كل  بالتعادل هدف يف 
مدرب ت�شكيلة »الرو�شونريي« �شتيفانو 
للمنتخب  الواعد  النجم  على  بيويل 
الوطني يف الت�شكيلة االأ�شا�شية اأين لعب 
دقيقة,  الت�شعني  وخا�س  كامال  اللقاء 
وعاليا  كبريا  امل�شتوى  يكن  مل  حيث 
بني الفريقني اللذان ظهر عليهما عدم 

خا�شة  االأحوال  اف�شل  يف  التواجد 
كانوا  الذين  امليالن  لالعبي  بالن�شبة 
لعدة  بعد غياب  امل�شتوى  بعيدين عن 
اجتياح  ب�شبب  املناف�شة  عن  اأ�شابيع 
االأمر  هو  مثلما  اليطاليا  كورونا  وباء 

نف�شه يف اأرجاء املعمورة.
وكان بن نا�رص اأح�شن العب من جانب 

امليالن رفقة احلار�س الدويل لت�شكيلة 
جيانلويجي  »االآزوري«  منتخب 
الزي  اأ�شحاب  انقذ  االأخري  دوناروما 
اأهداف  عدة  من  واالأ�شود  االأحمر 
االأرجنتيني  الالعب  لرفقاء  �شانحة 
االيطايل  االعالم  منح  بينما  اإيباال, 
الطيب  االأداء  بعد   7 نا�رص عالمة  بن 
عك�س  يخيب  مل  والذي  قدمه  الطي 
رفقاءه  به  ظهر  الذي  ال�شاحب  الوجه 
كانت  حيث  ميالنو,  مدينة  نادي  من 
بعدة  وقام  ناجحة  متريرات  عدة  له 
وتاأثرت  امليدان,  و�شط  يف  مراوغات 
ت�شكيلة امليالن بطرد العبها ربيبي�س 
انطالق  على  فقط  �شاعة  ربع  بعد 
اأنقذ  احلظ  كان  وقبلها  املباراة, 
ركلة جزاء  »الرو�شونريي« من  ت�شكيلة 
ف�شل كري�شتيانو يف حتويلها اإىل �شباك 

احلار�س دوناروما.
عي�شة ق.

تطّرق امل�شوؤول عبد املوؤمن 
“الكاف”  لـ  العام  االأمني  باه 
نقاط  عّدة  اإىل  اأم�س  اأول 
�شلة  لها  التي  تلك  اأبرزها 
اإفريقيا  اأمم  كاأ�س  ِبنهائيات 
وقال  ِبالكامريون,  املقبلة 
عبد املوؤمن باه اإن “الكاف” 
تنظيم  على  تُ�رّص  مازالت 
اإفريقيا  اأمم  كاأ�س  نهائيات 
ما  فرتة  يف  ِبالكامريون, 
فيفري  و6  جانفي   9 بني 
2021 رغم ا�شتمرار خماطر 
واأ�شاف  “كورونا”,  جائحة 
يف مقابلة اإعالمية اأدىل ِبها 
اأنفو”  �شبور  “راديو  اِلإذاعة 
“الكاف”  اأن  الكامريونية, 
اجلوالت  برجمة  تعتزم 

االأربع املتبقية من ت�شفيات 
االإفريقية  الكروية  البطولة 
ونوفمرب  اأكتوبر  �شهري 
املقبلنَي, ُمقتفية اأثر االإحتاد 
الذي  القدم  لكرة  االآ�شيوي 
املناف�شات  ا�شتئناف  قّرر 
يف  قارته  داخل  الدولية 
وتابع  املذكوَرين,  ال�شهَرين 
االأمني العام للكاف يقول اإنه 
خماطر  ا�شتمرار  حال  يف 
�شتلجاأ  “كورونا”,  فريو�س 
تاأجيل  قرار  اإىل  هيئته 
“كان” الكامريون اإىل جانفي 
وفيفري 2022, واأ�شار اإىل اأن 
البطولة  تنظيم  عدم  �شبب 
 ,2021 �شيف  يف  ذاتها 
االأمطار  تهاطل  اإىل  يعود 

الف�شل  هذا  يف  ِبالكامريون 
اإفريقيا-,  �شمال  -عك�س 
اأمم  بطولة  اإقامة  واأي�شا 
اجلنوبية يف  واأمريكا  اأوروبا 
تخ�شى  حيث  التاريخ,  هذا 
هاتان  تُوؤّثر  اأن  “الكاف” 
على  الكبريتان  املناف�شتان 
كاأ�س اأمم اإفريقيا, من ناحية 
و�شمعتها  املالية  العائدات 
امل�شابقات  جدول  يف 

الكروية الدولية.
قطر  فاإن  لالإ�شارة, 
كاأ�س  تظاهرة  �شتحت�شن 
بني  ما  فرتة  يف  العامل, 
 ,2022 ودي�شمرب  نوفمرب 
“الكاف”  تكون  تاريخ  وهو 
االإعتبار,  ِبعني  اأخذته  قد 

“كان”  تاأجيل  حال  يف 
واختتم  ِب�شنة,  الكامريون 
عبد املوؤمن باه ت�رصيحاته, 
قائال اإن ما �رّصح به ال يعدو 
اأن يكون جمّرد �شيناريوهات 
بديلة  افرتا�شية  وخطط 
واأن  “الكاف”,  اأجندة  يف 
اأّي  بعد  تُ�شدر  مل  هيئته 
ِب�شاأن  حا�شم,  ر�شمي  قرار 
تُنّظمها  التي  املناف�شات 
كونها  حتديدا  والتواريخ 
املنظمة  مع  تُن�ّشق  مازالت 
واالإحتاد  لل�شحة  العاملية 
الكرة  واحتادات  االإفريقي 
ِب�شبب  ال�ّشمراء,  القارة  يف 

ا�شتمرار جائحة “كورونا”.
ق.ر.
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لقي نداء العب نادي مولودية 
الرزاق  عبد  بالل  بجاية 
رئي�س  طرف  من  اال�شتجابة 
لكرة  املحرتفة  الرابطة 
مدوار  الكرمي  عبد  القدم 
ا�شتغاثة  ن�رص  مت  بعدما 
يف  يتواجد  الذي  الالعب 
ب�شبب  ظروف �شحية مزرية 
اإعادته اإجراء عملية جراحية 
كان  اين  الراأ�س,  على  ثانية 
تدريباته  خالل  اإ�شابة  تلقى 
مع ت�شكيلة »املوب« يف وقت 
�شابق, واأجرى عملية جراحية 
قبل  االإنعا�س  اأدخلته  اأوىل 
الالعب  لكن  ي�شتفيق,  اأن 

خو�س  اإعادة  اإىل  ا�شطّر 
ثانية يف ظل  عملية جراحية 
االإ�شابة  من  �شفائه  عدم 
هذا  ويف  منها,  يعاين  التي 
ال�شدد تدخل مدوار من اأجل 

م�شاعدة الالعب املعني من 
امل�شتحقات  ت�شوية  خالل 
اأقرتها  التي  العالقة  املالية 
لدى  النزاعات  غرفة  لها 
للعبة  اجلزائرية  االحتادية 
مولودية  ال�شابق  فريقه  من 
العلمة, باالإ�شافة اإىل اقتطاع 
االأموال التي يدين بها الإدارة 
توقيع  عرب  بجاية,  مولودية 
رئي�س جمل�س االإدارة للنادي 
اأدرار على قيمة املبلغ  اآكلي 
اقتطاعه  يتم  �شوف  الذي 
النقل  يف  املوب  حقوق  من 

التلفزيوين.
عي�شة ق.

ريا�ضة

عي�شة ق.

الوزارة  وّجهت  ال�شدد  هذا  ويف 
جميع  نحو  مرا�شلة  الو�شية 
من  موقعة  الريا�شية  االحتاديات 
طرف املدير العام للريا�شة نذير 
بربنامج  اإيفادها  اجل  بلعياط من 
بالريا�شيني  اخلا�س  التح�شريات 
الذين تاأهلوا اإىل االأوملبياد املقبل 
�شوف  التي  التدريبات  ومراكز 
يطبقون خاللها برنامج التدريبات 

الريا�شيني املعنيني  املح�رص بني 
الوطنية,  الفنية  واملديريات 
حيث طالبت الربقية املر�شلة من 
الريا�شية  االحتاديات  اإىل  الوزارة 
اجل  من  اال�شتعجايل,  اطابع 
باملعلومات  اإيفادها  اإىل  ال�شعي 
االآجال,  اأقرب  يف  ال�رصورية 
على  احلر�س  اإىل  منها  �شعيا 
�رصوط احلماية ال�شحية للريا�شي 
التح�شريات  تكون  حتى  والنظافة 
للموعد االأوملبي املقبل يف اف�شل 

املطلوبة  وال�رصوط  الظروف 
من  العايل  امل�شتوى  هذا  مثل  يف 
لت�رصيف  اخلارجية  املناف�شات 
االألوان الوطنية, و�شمت املرا�شلة 
الو�شية  الهيئة  و�شع  �رصورة 
لتواريخ  بالن�شبة  ال�شورة  يف 
تدريبات  اإىل  الريا�شيني  عودة 
توفري  اإىل  منها  �شعيا  والتح�شري 
خالل  من  لعم  ال�شحية  احلماية 
الريا�شية  املن�شاآت  وتاأمني  تعقيم 
م�شتواها  تتدرب على  �شوف  التي 

العنا�رص الوطنية بعد رفع احلجر 
ال�شحي من طرف ال�شلطات العليا 

للبالد.
الوزارة  األزمت  ذلك,  جانب  اإىل 
االحتاديات  روؤ�شاء  الو�شية 
باأ�شماء  اإيفادها  الريا�شية 
الريا�شيني الذين �شمنوا التاأهل اإىل 
اللعاب االأوملبية املقبلة باالإ�شافة 
اإىل اأ�شماء الطواقم الفنية والطبية 
لهذا  حت�شريهم  على  ت�شهر  التي 

املوعد االأوملبي.

وّجهت مرا�شلة اإىل الحتاديات الريا�شية لتح�شري ا�شتئناف الن�شاط الريا�شي

هيئة خالدي تتابع حت�ضريات املتاأهلني اإىل اوملبياد طوكيو

قرر ت�شديد�س م�شتحقاته العالقة لدى مولودية بجاية ومولودية العلمة

مدوار ي�ضتجيب اإىل نداء بالل عبد الرزاق

توا�شل وزارة ال�شباب والريا�شة الوقوف على كافة التفا�شيل املتعلقة باإمكانية عودة الن�شاط الريا�شي جمددا اإىل 
بالدنا بعد فرتة توقف امتدت منذ تاريخ 19 مار�س املنق�شي والتي جّمدت كافة الأن�شطة واملناف�شات الريا�شية 

ب�شبب تف�شي وباء كورونا الذي اجتاح بالدنا مثلما هو نف�س الأمر بالن�شبة لباقي دول العامل، اأين ت�شر هيئة الوزير 
�شيد علي خالدي يف الوقوف على كافة برامج الريا�شيني خا�شة منهم الذين �شمنوا تاأ�شرية التاأهيل اإىل الدورة 32 

من الألعاب الأوملبية بطوكيو 2021

كان اأح�شن لعب يف امليالن وف�شل يف التاأهل اإىل النهائي

ن ا�ضتئناف املو�ضم باالق�ضاء  بن نا�ضر يد�ضّ
يف كاأ�س اإيطاليا

تدر�س برجمة ما تبقى من الت�شفيات �شهري اأكتوبر ونوفمرب

ك بخو�س الكان جانفي وفيفري املقبل اكاف تتم�ضّ

الحتادية اجلزائرية لكرة القدم

الك�ضف عن رئي�س ق�ضم النزاهة 
االأ�ضبوع احلايل
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د.ناعو�س بن يحيى
اأ�شتاذا باجلامعة الإ�شكندينافية 

بكلية ال�شريعة و الدرا�شات 
الإ�شالمية ملادة اللغة العربية و 

مادة التف�شري
املدير امل�شاعد ملا بعد التدرج و 
البحث العلمي جامعة غيليزان

العلماء يف ع�شر املغيلي:

يف  املغيلي  الإمام  يعي�ش  اأن  اهلل  ر  قَدّ
فرتة �شِهدت بروز العديد من املف�ّسين 
والعلماء والُفَقهاء وامل�ؤِرّخني والأدباء 
وال�ّشعراء، الكثري منهم خالطه واجتمع 
به وتباَدل معه جمال�ش العلم والأدب، 
نذُكر منهم العاَلّمة قا�شم بن �شعيد بن 
حممد العقباين، املت�فى �شنة 837 هـ، 
والعالمة حممد بن اأحمد بن مرزوق، 
املت�فى �شنة 842 هـ، والعامل ال�ش�يف 
 866 �شنة  املت�فى  التازي،  اإبراهيم 
يحيى  بن  د  الفقيه حمَمّ والعالمة  هـ، 
احلابك،  بابن  املعروف  الّتلم�شاين 
ى �شنة 867 هـ، والعالمة حممد  املت�َفّ
بن اأبي القا�شم بن حممد بن ي��شف بن 
ى  املت�َفّ ال�شن��شي،  �شعيب  بن  عمرو 
�شنة 895 هـ، والعالمة اأحمد بن زكري 
التلم�شاين، املت�فى �شنة 899 هـ، وابن 
ى �شنة 901 هـ،  مرزوق الكفيف، املت�َفّ
والعالمة اأحمد ين يحيى ال�ن�سي�شي، 
جعله  ا  مَمّ وغريهم،  هـ   914 ى  املت�فَّ

عظيمة  فائدة  ي�شتفيد 
ون�شائحهم  ِعلْمهم  من 
واإر�شاداِتهم الَّتي �شرنى اأثرها 

يف دع�ته فيما بعد.
امل�ؤّرخني  من  الكثري   ي�شّبهه 
عنه  كتب�ا  الَّذين  واملرْتجمني 
لن�ْس  ودفاعه  جهاِده  وعن 
حيح وحماربة  ال�شَّ الإ�شالم 
البَدع واملنكرات ب�شيخ الإ�شالم 
به  تاأثر  الَّذي  نف�ِشه،  تيميَّة  ابن 
الَّتي  ور�شائله،  وكتبه  وباأفكاره 
الغربي  ال�شطر  اإىل  ت�شل  كانت 

من العامل الإ�شالمي.
 »وه� ما اأجاب عنْه الدكت�ر عمار 
هالل يف مقالة له ن�سها بجريدة 
 20 بتاريخ  اجلزائرية  املجاهد 
/06 /1985 م؛ حيث ذكر اأنَّه: »يف 
امل�ؤلَّفات اجلزائريَّة التي لها عالقة 
وتف�شري  فقه  الإ�شالميَّة:  بالعل�م 
اخلام�ش  القْرن  يف  اإلخ  وحديث... 

اإ�شارة  اأَيّ  َند  هل  امليالدي،  ع�س 
اإىل ابن تيمية اأو اإىل اأعماله؟ لي�ش من 
هل الإجابة عن هذا ال�ش�ؤال، ولكن  ال�َشّ
ما ي�شمح لنا بالعتقاد ه� اأَنّ املغيلي 
اجلزائريَّة؛  ال�شحراء  اإىل  نف�َشه  نَفى 
من  حينئٍذ  امل�ا�شالت  كانت  حيث 
فتاًتا  فاإَنّ  هذا  ومع  مبكان،  ع�بة  ال�شّ
تلك  من  و�شلتنا  الَّتي  املعل�مات  من 
الأو�شط  ق  لل�َسّ ال�ا�شعة  املنطقة 
بني  الكبري  الت�شابه  »يف  نفّكر  جتعلُنا 
عبدالكرمي  بن  وحممد  تيمية  ابن 
كاًلّ منهما قد  اأَنّ  املغيلي، املهم ه� 
لالإ�شالم،  حما�شته  بدافع  بعمله  قام 
حتَّى ل� اأنَّهما مل يلتقيا، واملهّم كذلك 
ه� اأَنّ الر�شالة التي اأرادا نْقلها و�شلت 
ا�شتقطابَهم  اأرادا  الذين  اإىل  متاًما 
وكانت  �شاحلني«،  م�ؤمنني  لي�شبح�ا 
الإمام  مع  ومناظرات  مرا�شالت  له 

ال�شي�طي ، نقلها ابن مرمي يف كتابه: 
والعلماء  الأْولياء  ِذْكر  يف  »الب�شتان 

بتلم�شان« اأثناء ترجمته للمغيلي.
 

الإمام امل�شلح ونازلة توات:
نقم الإمام املغيلي وانزعج من �شل�ك 
كان�ا  الَّذين  الفرتة،  تلك  �شالطني 
وبجاية،  تلم�شان  مملكة  يَحكم�ن 
ة  وخا�شَّ اأفعالهم  على  �شْخطه  وبعد 
بها  يعاجل�ن  التي  الكيفيَّة  على 
اأو  اأثَّر فيه �شك�ت  اأن  رعاياهم، وبعد 
فني ورجال العلم، هاجر  تغا�شي املثَقّ
بت�ات  متنطيط  منطقة  اإىل  الإمام 
الطني  ال�َشّ على  ل�مه  وكان  اأدرار، 
حياِتهم  يف  ل  امتثالهم  »عدم  ب�شبب 
اإىل  حكمهم  كيفيَّة  يف  ول  خ�شية  ال�َشّ

ق�اعد الإ�شالم«.
متنطيط  وتيكرارين  ت�ات  ق�ش�ر  اإَنّ 
ك�نتة  وزاوية  واأولف  واأ�شمالل 
لهذا  ت�شهد  اأ�شماء  كلّها  وفت�غيل، 
وورعه،  وعلمه  ودع�ته  ُزْهَده  الإمام 
هذه املناطق التي زارها �شال وجال 
اهلل  اإىل  ع�ة  الَدّ ة  مبهَمّ يق�م  فيها 
الإ�شالميَّة  املبادئ  ون�ْس  والإ�شالح، 
لف  ال�َشّ عرفها  كما  النَّقيَّة  حيحة  ال�شَّ
 - والتَّابعني  حابة  ال�شَّ من  الح  ال�شَّ
وقد   - اأجمعني  عليهم  اهلل  ر�ش�ان 
الأ�شيلة  العربيَّة  القبيلة  احت�شنتْه 
)بني �شعيد(، حيث عا�ش بينهم ك�احد 
منهم يحرتم�نه ويبجل�نه، وي�شتمع�ن 

بداأ  ويتبع�ن دع�ته، حتَّى  اإىل درو�شه 
كان�ا  الَّذين  اليه�د  د�شائ�ش  يكت�شف 
بعيد،  زمن  منذ  املنطقة  يعي�ش�ن يف 
ال�شلطة  على  ي�شتْح�ذون  وكان�ا 
القِت�شاديَّة وامل�ارد املاليَّة، واأف�شدوا 

عادتهم  هي  كما   - َم  والِذّ الأخالق 
م�ن يف  دائًما - حيث اإنَّهم كان�ا يتحَكّ
حراء األ وه�: املاء،  اأكرب كنٍز يف ال�شَّ
يف  لهم  معبد  ببناء  قام�ا  اأنَّهم  كما 
العه�د  بذلك  خارقني  متنطيط  واحة 
�شَنّ  وقد  امل�شلمني،  وبني  بيْنهم  التي 
�شع�اء ل ه�ادة  املغيلي حرًبا  عليهم 
لتجاوزاتهم  نهائي  حّد  ل��شع  فيها، 
لقد  الإ�شالمي،  بالّدين  وا�شتهانتهم 
�شيق عليهم اخلناق وبذلك ظهرت ما 

ى »بنازلة ت�ات«. ي�شَمّ
على  طرحت  التي  امل�شكلة   واأ�شل 
بع�ش  اأَنّ  ه�  املغيلي،  الإمام  الفقيه 
الناحية  تلك  »ت�ات«،  من  امل�شلمني 
ال�شحراء  و�شط  يف  املت�اجدة 
من  عدًدا  ت�شّم  والتي  اجلزائرية، 
ي�شميها  كما  الق�ش�ر  اأو  ال�احات 
القدمي  يف  واأهّمها  اجلن�ب،  ان  �شَكّ
تزال  ل  وهي  »متنطيط«،  واحة 
تفَ�ّقت  وقد  هذا،  ي�منا  اإىل  م�ج�دة 
مدينة  احلا�س  الع�س  يف  عليها 
�شمن  الي�م  هي  ومتنطيط  اأدرار، 

ولية اأدرار.
ت�ات  من  امل�شلمني  بع�ش  اإَنّ   قلت: 
القاطنني  اليه�د  على  اأنكروا  قد 
وخمالفتهم  �شل�َكهم،  املنطقة  يف 
لهم  دها  حَدّ الَّتي  وللرتاتيب  للق�انني، 
الع�ش�ر،  مِرّ  على  امل�شلم�ن  الفقهاء 
اأولئك  �شيَّد  اأن  بعد  الأزمة  وتفاقمت 
ان من اليه�د كني�شة جديدة لهم  ال�شَكّ
هذا  اأثار  وقد  »متنطيط«،  يف 
الَّذين  امل�شلمني،  ثائرَة  اخلرب 
جديد  معبد  ت�ْشييد  اعتربوا 
يعة  لل�َسّ �سيحة  خمالفة 
باإ�شالح  للذميني  ت�شمح  التي 
فقط،  القدمية  معابدهم 
معابد  بناء  عليهم  وحْتظر 
جديدة، غري اأَنّ بع�ش العلماء 
راأ�شهم  وعلى   - املحلِّيّني 
خالف�ا   - املدينة  قا�شي 
امل�شلمني  من  النَّفر  اأولِئك 
ذمي�ن،  اليه�د  اإَنّ  وقال�ا: 
من  ة  الذَمّ لأهل  ما  لهم 
عليها  املن�ش��ش  احلق�ق 

يف كتب الفقه.
فريق  كّل  احتَجّ   وقد 
كرمية،  قراآنيَّة  باآيات 
�سيفة،  نب�يَّة  وباأحاديث 
من  لف  ال�َشّ وباأق�ال 
اأَنّ  والفقهاء، غري  ة  الأئَمّ
كال الفريقني مل يْقَ� على فر�ش اآرائه، 
ة النَّا�ش اإليه، وكان  وعلى ا�شِتمالة عاَمّ
يف مقّدمة الناقمني على اليه�د: العامل 
د بن عبدالكرمي املغيلي. الكبري حمَمّ

بن�شاطه،  الفقيه  هذا  ا�شتهر   وقد 

وبحي�يَّته يف الأمر باملعروف، والنَّهي 
الإ�شالم  تعاليم  ن�ْس  عن املنكر، ويف 
ة  خا�شَّ واخلرافات  الِبَدع  وحماربة 
حيث   - �شرنى  كما   - الّزن�ج  ببالد 
»اأَنّ  خاللها:  من  اأَكّد  فت�ى  اأ�شدر 
ن�احي  عم�م  على  اليه�د  �شيطرة 
ة  وبخا�شَّ الديار،  تلك  يف  احلياة 
الن�احي القت�شادية، يتنافى مع مبداأ 
الّذلَّة وال�شغار التي ا�شرتطها الإ�شالم 
مقابل ِحمايتهم وعي�شهم بني ظهراين 
التف�ق  هذا  فاإَنّ  وعليه؛  امل�شلمني، 
ال�شلطة  بزمام  واإم�شاكهم  لليه�د 
التجارة،  على  �شيطرتهم  خالل  من 
 - العامل  هذا  نظر  يف   - ي�شت�جب 
وك�ْس  كنائ�شهم  وهْدم  حماربتَهم 

غار«. �ش�كتهم ليع�دوا اإىل الّذل وال�شَّ
قبل  من  الفت�ى  هذه  اأثارت   وقد 
يف  كثرية  فعل  ردوَد  املغيلي  الإمام 

العلماء،  اأو�شاط معا�سيه من 
بني م�ؤّيد ومعار�ش، ومَلّا حمي 
املنا�س  الفريق  بني  ال�طي�ش 
عبدالكرمي  بن  د  ملحَمّ
املغيلي، والفريق املعار�ش له، 
امل�شلمني،  بني  وا�شتَدّ اخلالف 
علماء  اأكرب  الفريقني  ِكال  را�شل 
فا�ش،  ويف  تلم�شان،  يف  الع�س 
ويف ت�ن�ش، وكانت املُدن الثَّالث 
والدينيَّة،  ال�شيا�شيَّة،  الع�ا�شم 
من  الثَّالثة  لالأجزاء  والثَّقافيَّة 

املغرب الإ�شالمي.
 قلت: را�شل الفريقاِن كباَر علماء 
الق�شيَّة،  يف  يَ�شتْفتياِنهم  الع�س، 
م�قفه  تاأْييد  ياأمل  فريق  كّل  وكان 

املتَّهم  الآخر،  الفريق  م�قف  �شَدّ 
يعة. مبخالفة تعاليم ال�َسّ

اأحمد  الفقيه  الإمام  اأْورد   وقد 
الفقهيَّة  م��ش�عته  يف  ال�ن�سي�شي 
الفتاوى  خمتلف  املعرب«  »املعيار 
ن  ممَّ فكان  الفريقان،  اها  تلَقّ التي 
تلم�شان  من  علماء  املغيلي  عار�ش�ا 
الفقيه  راأ�ِشهم  وعلى  وفا�ش، 
بن  حممد  بن  يحيى  بن  عبدالرحمن 
ب�سحه  املعروف  الع�شن�ين،  �شالح 
اأب�  ت�ات  وقا�شي  التلْم�شانيَّة،  على 
حممد عبداهلل بن اأبي بكر الأ�شن�ين.

العلماء امل�ؤيدون فقد كان على  ا   اأَمّ
بن  د  حمَمّ الأعالم:  ة  الأئَمّ راأ�شهم 
عبداهلل بن عبداجلليل التن�شي، م�ؤلف 
الكرمي  الُقراآن  �شبط  يف  الكتاب 
د  »الطراز على �شبط اخلراز«، وحمَمّ
عبداهلل  اأب�  ال�شن��شي،  ي��شف  بن 
تلم�شان  عامل  احل�شني  التلم�شاين 

بن  حممد  بن  واأحمد  و�شاحلها، 
اأب� العبا�ش املغراوي  زكري املان�ي 

التلم�شاين، مفتي تلم�شان يف زمنه.
و�ش�ل  ف�ر  »اإنَّه  امل�ؤرخ�ن:  ويق�ل 
ج�اب ه�ؤلء الُعلماء ل�احة متنطيط، 
ال�شالح،  واأن�شاره  املغيلي  حمل 
اليه�د،  كنائ�ش  على  �ا  وانق�ُشّ

فهدم�ها دون تاأخري«!
 

رحلة دعوة واإ�شالح وتاأليف يف 
ال�شحراء:

كما   - اليه�د  على  انِت�شاره  بعد 
بحث  يف  جاء  ]كما  قام   - راأينا 
املغربي  التاأثري  بعن�ان: »مالمح من 
 - النيجر  يف  الإ�شالحية  احلركة  يف 
رئي�ش  ال�دغريي  عبدالعلي  للّدكت�ر 
 - بالنيجر[  الإ�شالمية  اجلامعة 

�يلة  الَطّ برحلته  الكبري  اعية  الَدّ هذا 
وظَلّ  الغربي،  ال�ش�دان  مناطق  اإىل 
والتدري�ش  وال�عظ  ع�ة  بالَدّ م�شتغاًل 
النُّ�شح  وبََذل  والُفتْيا،  والق�شاء 
وطاف  فيها،  الأمر  واأويل  لأمرائها 
فزار  واأقاليِمها،  ع�ا�شمها  من  بعَدد 
كان� وَك�شنَة يف �شمال نيجرييا، وكاغ� 
حالًيّا(،  مايل  يف  )ال�اقعة  جاو(  )اأو 
)التابعة  اأهري  منطقة  من  ة  وتََكَدّ
البالد  من  وغريها  حالًيّا(،  للنيجر 

ال�اقعة بني نهري ال�شنغال والنيجر.
 - نعلَم  »ونحن  مارتي:  ب�ل   ويق�ل 
ح�شبما ه� متداَول من معل�مات - اأَنّ 
الإ�شالم دَخل اإىل بالد اجلرما والبالد 
 ،)Tessaoua( ت�شاوة  اإىل  املجاِورة 
يف  ال�َسّ ب�ا�شطة   )Zinder( وزندر 
د بن عبدالكرمي املغيلي،  الكبري حمَمّ
تالميذه  ب�ا�شطة  بالأحرى  اأو 
املبا�سين يف القرن اخلام�ش ع�س«، 

اإىل اأن يق�ل: »لقد هبط املغيلي مع 
)Saye( ناحية �شاي  اإىل  النيجر  نهر 
التي  هي  هذه  »�شاي«  ]منطقة   )1(
ت�جد بها اجلامعة الإ�شالمية بالنيجر 
 50 بح�ايل  نيامي  عن  وتبعد  حالًيّا، 

كم[.
بعثات  »واأر�شل  قائاًل:   ويُ�شيف 
جندا  جرما  بالد  اإىل  قبله  من 
اإىل  ا  ورمَبّ  ،)Djermagenda(
ا�شتُقبلْت وفادة  ا... وقد  اأي�شً ق  ال�َسّ
بحفاوة  املناطق  هذه  اإىل  املغيلي 
ومل�كها  اأمراوؤها  به  وقَرّ بالغة، 
اخلا�ش  م�شت�شاَرهم  منه  وجعل�ا 
وكتب  الأعلى،  الفقهي  ومرجعهم 
اأم�ر  وفتاوى يف  وو�شايا  ر�شائل  لهم 
عيَّة،  ال�َسّ وال�شيا�شة  ولة  والَدّ احلكم 

منها:
اأ( »جمم�عة يف اأم�ر الإمارة و�شيا�شة 
د  ولة«، الَّتي األَّفها لأمري كان� حمَمّ الَدّ
وهي  برْمفت،  املعروف  يعق�ب  بن 
الَّتي طبعت بعن�ان خمرتع: »تاج الدين 
فيما يجب على املل�ك وال�شالطني« 
طبعات  املجم�عة  هذه  ]طبعت 
الإنليزيَّة،  اإىل  وترجمت  متعّددة، 
واآخر طبعاتها �شدرت �شنة 1994 م، 
بتْحقيق  )بريوت(،  حزم  ابن  دار  عن 

د خري رم�شان ي��شف[. حمَمّ
اأ�شالفه  م�شلك  فيها  �شلك   وقد 
األَّف�ا  الَّذين  امل�شلمني  ُعلماء  من 
واإر�شاد  املل�ك  ن�شح  يف  كتبًا 
الطني؛ مثل: اأبي بكر الطرط��شي  ال�َشّ
يف  واملاوردي  املل�ك«،  »�ساج  يف 
الكتاب املن�ش�ب اإليه با�شم: »ن�شيحة 
»الأحكام  امل�شه�ر  وكتابه  املل�ك«، 
يف  والغزايل  ال�شلطانية«، 
يف  امل�شب�ك  »الترب  كتابه 
وابن  املل�ك«،  ن�شيحة 
الأزرق الأندل�شي يف: »بدائع 
امللك«،  طبائع  يف  ال�شلك 
»الذهب  يف  واحلميدي 
امل�شب�ك يف وعظ املل�ك« 

ا ه� معروف. وغريها مَمّ
َرْمَفا  لالأمري  كتب   ب( ثَمّ 
لأمري  يعق�ب  بن  حممد 
يف  اأخرى  و�شيَّة  كان� 
يف  ام  للحَكّ يج�ز  »ما 
احلرام«  عن  النَّا�ش  ردع 
بلمر  ري�شار  ]ترجمها 
اإىل   )R. Palmer(
م،   1914 �شنة  الإنليزيَّة 
ثَمّ ن�سها الأل�ري يف كتابه »الإ�شالم 
ا يف كتاب  يف نيجرييا«، و�شّمنت اأي�شً
لعبداهلل بن ف�دي  ال�شيا�شات«  »�شياء 
�شنة  كاين  اأحمد  د.  ن�سه  الَّذي 

1988م.
ال�شلطان  عند  ة  مَدّ مكث  ج( ثَمّ 
الت�ري املعروف  بكر  اأبي  بن  حممد 
�شنغاي،  مملكة  اأمري  اأ�شكيا  باحلاج 
كثرية  اأ�شِئلة  عن  له  اأج�بة  واألَّف 
الَّتي  املجم�عة  وهي  اإليه،  هها  وَجّ
واأج�بة  اأ�شكيا  »اأ�شِئلة  با�شم:  ُعرفت 
)كذا(  الأ�شكيا  ]»اأ�شئلة  املغيلي« 
وحتقيق  تقدمي  املغيلي«،  واأج�بة 
�شل�شلة  زبادية،  عبدالقادر  الأ�شتاذ 
فكانْت  العربي[؛  املغرب  ذخائر 
امغة التي  عية الَدّ ة ال�َسّ مبثابة احلَجّ
دعائم  ت�طيد  يف  اأ�شكيا  ا�شتعملها 

ملكه وم�اجهة خ�ش�مه«.

نيا  احلمد هلل الذي مَنّ علينا باملنن اجلليلة، واأكرمنا كرامة فيها �شفاٌت جميلة، واأعظمها هي نعمة الإ�شالم، فيها �شّر �شعادتنا يف الُدّ
والآخرة، ون�شِلّي ون�شِلّم على املبعوث رحمة للعاملني. يف هذا ال�شياق نِقف وقفة اإجالل مع ُعلماء اختاَرهم اهلل فرَفُعوا لواء العلم واملعرفة 

ة  لوا اأ�شماَءهم بحروف من نور يف �شماء احل�شارة العربَيّ اريخ بثَلّة من العلماء والفقهاء، اَلّذين �شَجّ يف بالد تلم�شان، اَلّتي ا�شتهرت يف الَتّ
برْ املن�شور يف الكتاب امل�شطور والكون املنظور. ة عب الع�شور وال�شنني والّدهور، فكاأَنّهم الّدّر املنثور والِتّ الإ�شالمَيّ

من تاريخنا الثقايف

�سرية حممد بن عبد الكرمي بن حممد املغيلي التلم�ساين

وانزعج  املغيلي  الإمام  " نقم 
من �شلوك �شالطني تلك 

الفرتة، اَلّذين كانوا َيحكمون 
مملكة تلم�شان وبجاية، وبعد 
ة  طه على اأفعالهم وخا�شَّ �شخرْ

ة التي يعاجلون بها  على الكيفَيّ
ر فيه �شكوت  رعاياهم، وبعد اأن اأَثّ
فني ورجال العلم،  اأو تغا�شي املثَقّ

هاجر الإمام اإىل منطقة متنطيط 
بتوات اأدرار، وكان لومه على 

الطني ب�شبب »عدم امتثالهم ل  ال�َشّ
ة  خ�شية ول يف كيفَيّ يف حياِتهم ال�شَّ

حكمهم اإىل قواعد الإ�شالم«"

من  الكثري  "ي�شّبهه 
جمني اَلّذين  املوؤّرخني واملرترْ

كتبوا عنه وعن جهاِده ودفاعه 
حيح وحماربة  ر الإ�شالم ال�شَّ لن�شرْ
البَدع واملنكرات ب�شيخ الإ�شالم 
ه، اَلّذي تاأثر به  ة نف�شِ ابن تيمَيّ
وباأفكاره وكتبه ور�شائله، اَلّتي 
كانت ت�شل اإىل ال�شطر الغربي 

من العامل الإ�شالمي"

ملف
اجلزء 02
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ثقايف

بقلم د.حممد مرواين /اأ�شتاذ 
جامعي وكاتب �شحفي

 نحتاج لبناء �شيا�شي جديد 
وعميق ...

ي�شمى  ما  غياب  اأن  النتباه  يجب 
يف  املرجعية  ال�شيا�شية  باملنابر 
البالد  �شببه ال�رشر القوي الذي وقع 
واملوؤ�ش�شاتية  ال�شيا�شية  احلياة  على 
اذ �شاهمت املمار�شات الغري اأخالقية 
يف  املمار�شة  يف  رداءة  ن�رشت  والتي 
ن�شاطا  وجعله  ال�شيا�شي  العمل  تقزم 
ورجال  الدخالء  ميار�شه  مميعا 
ال�شيا�شة يف  املال امل�شبوه ف�شقطت 
وال�شطحية  الرداءة  وحل  يف  اجلزائر 
منابر  على  وخطري  قوي  �رشر  ووقع 
على  املوجودة  ال�شيا�شي  التمثيل 
فلم  الوطن  ثم  املحلي  امل�شتوى 
التي  الرتاكمات  لهذه  تبعا  منلك  نعد 
لنظام  ر�شمية  �شيا�شيات  �شجعتها 
�شابق خطابا للتاأطري  ولذا فنحن يف 
حاجة ما�شة لبناء جديد على م�شتوى 
اأ�شابتها ثقافة  احلياة ال�شيا�شية التي 
امل�شبوه  املال  وحا�رشها  التمييع 
�شياغة  يف  النخب  دور  اإلغاء  مت  كما 
هب  من  من  جعل  ال�شيا�شي  امل�شهد 
ودب منتخبا حمليا ووطنيا وهذا اأمر 
اأ�رش بالدولة ومبوؤ�ش�شاتها التي ت�شكل 

الكيان املوؤ�ش�شاتي للدولة ويوزن على 
اأ�شا�شها اأي م�شار �شيا�شي وهذا البناء 
العملية  يف  نحتاجه  الذي  اجلديد 
يف  النظر  باإعادة  يبداأ  ال�شيا�شية 
قانون النتخابات الذي يجب اأن يتيح 
ال�شابة  لواجهة �شيا�شية من الطاقات 
الدولة  موؤ�ش�شات  التواجد يف  الفعالة 
ملوؤ�ش�شات  م�شداقية  وبناء  املنتخبة 
الدولة التي فقدت ثقة ال�شعب  ولكن 
يحتاج الأمر اأي�شا اإىل تعديالت عميقة 
توازنات  بتحقيق  ت�شمح  ووا�شعة  
هذا  يرتكز  ثم  الدولة  داخل  هامة 
تعزيز  على  اجلديد  ال�شيا�شي  البناء 
وجعلها  املنتخبة  املوؤ�ش�شات  قوة 
وت�شويب  النقد  على  قادرة  منابر 
واخلقه  ال�شيا�شات  واإثراء  الأداء 
ال�شفافية  �شمان  ال�شيا�شية  العملية 
يف العملية النتخابية واحرتام اأعراف 

الدميقراطية احلقيقية .

خريطة �شيا�شة جديدة 
متوازنة  

�شهدت  التي  الراهنة  املرحلة  حتتاج 
واإطالق  للجمهورية  رئي�ش  انتخاب 
فر�شه  مبا  الد�شتور  ملناق�شة  م�شار 
املعطى ال�شحي الدويل من تغيري يف 
رزنامة تدابري وم�شارات جديدة  اإىل 
ت�شتهدف  جديدة  �شيا�شية  خريطة 

الدولة  موؤ�ش�شات  يف  ال�شعب  ثقة 
كما  اجلديدة   ال�شيا�شية  قيادته  ويف 
الذي  الو�شطي  ال�شيا�شي  التيار  اأن 
ال�شيا�شية  القناعات  جميع  ي�شتوعب 
يف  هام  وتوازن  لتوافق  ويوؤ�ش�ش 
ال�شاحة ال�شيا�شية متثيال وخطابا هو 
مبثابة خط ناظم للمواقف والروؤى بل 
وروؤيته  اأدائه  يبني  �شيا�شي  تيار  انه 
تيارا  ليكون  ال�شيا�شي  الو�شع  اإزاء 
للتوافق يف الكثري من ق�شايا املجتمع 
اإىل  وحتال  تطرح  التي  ال�شيا�شي 

التناول العام فالتيارات الو�شطية تبني 
من  ويعزز  الدولة  ثقافة  يقوي  خطا 
التوافق والن�شجام الوطني بل ت�شاهم 
هذه املنابر التي تبنيها نخب �شيا�شية 
م�شهدا  والتاأثري  الإقناع  على  قادرة 
الثقافة  من  يعزز  راقيا  �شيا�شيا 
الدميقراطية ويجعلها من اأهم ركائز 
العمل ال�شيا�شي لذا فاأنا اأرى اأن نق�ش 
م�شهدنا  يف  ال�شيا�شية  املنابر  هذه 
اإحداث  يف  �شاهم  �شيا�شيا  الوطني 
ال�شيا�شية  ال�شاحة  يف  وا�شح  فراغ 

ال�شيا�شية  اللعبة  اإغالق  يف  و�شاهم 
 « ل�شنوات طويلة  وجعلها بني طرفني 
موالة .معار�شة » رغم اأن امل�شميات 
وجود  اإل  الواقع  يف  لها  يكن  مل  هذه 
امل�شمون  عن  فعال  ليعرب  ن�شبي 
والكيان والتقاليد التي يجب اأن تكون 
يف  واملوؤ�ش�شاتية  ال�شيا�شية  فاحلياة 
البالد كانت م�شابة على مدار ثالثني 
�شنة كاملة بحالة »ت�شحر وفراغ قاتل 
» بل انه مت اإلغاء اأي كيانات �شيا�شية 
وامل�شداقية  التاأثري  على  قدرة  لها 
ال�شيا�شي  النظام  جعل  املجتمع  يف 
 « ال�شعبي  »احلراك  منذ  ي�شطدم 
لوجوده  راف�ش  حاد  �شيا�شي  ب�شلوك 
ووجوه رموز النظام ال�شابق وهذا جزء 
ال�شيا�شية  الأزمة  م�شببات  من  هام 
واجهة  يف  الثقة  وغياب  احلالية 
النظام ال�شابق لذا فان غياب تيارات 
الوطني  والن�شجام  التوافق  ت�شنع 
والحتقان  الت�شنج  حدة  من  وتقلل 
ت�شتوعب  اأطروحات  بفعل  ال�شيا�شي 

كل القناعات الوطنية.

اأخلقة العمل ال�شيا�شي �شرورة 
ملحة ...

اأن  والنتباه  ال�شيا�شي  العمل  اأخلقة 
التمثيل  منابر  طال  الذي  ال�رشر 
ال�شعبي اأدى فعال اإىل اإحداث قطيعة 

احلكم  ونظام  ال�شعب  بني  وا�شحة 
اأكرث  املوؤ�ش�شة  خارج  اخلطاب  فكان 
تاأثريا وحدة وفر�ش اإيقاعا قويا جعل 
ال�شلطة يف موقع »جهة لها رد فعل » 
وهذا �شببه اأن اخلطاب الذي انتهجته 
موؤ�ش�شات النظام ال�شابق يف التعاطي 
مبا  لل�شعب  راقي  اأ�شيل  حراك  مع 
فيه ال�شباب مل يكن خطابا موؤثرا ول 
مقنعا وغري قادر  على مالم�شة نب�ش 
املجتمع وقطاعات وا�شعة منه قادرة 
الو�شعية  وهذه  اإيقاع  فر�ش  على 
العمل  اأخلقة  اإعادة  فعال  تتطلب 
ال�شيا�شي وجعل ن�شاطا قابال للقيا�ش 
وتقاليد  ومبادئه  قيمه  حيث  من 
املمار�شة التي ميتاز بها ثم اإن اأخلقة 
جعل  اأي�شا  تتطلب  ال�شيا�شي  العمل 
�شيا�شي  منرب  اأي  يف  احلزبي  العمل 
توؤطر  اأخالقية  مواثيق  على  قائما 
الفعل ال�شيا�شي ول جتعله يقفز على 
ميكن  فال  واملجتمع  الدولة  م�شالح 
املجتمع  فئوي  خطاب  اأي  يقود  اأن 
ال�شيا�شي  العقد  اإن  بل  الدولة  داخل 
ال�شيا�شية  البنى  لكل  امللزم  اجلامع 
كفيل ببناء �شليم للدولة والتوافق على 
نحتاجه  ما  وهذا  الوطنية  خياراتها 
خالل هذه املرحلة ال�شيا�شية الهامة 
لقيادة  �شيا�شيا  خطابا  تتطلب  والتي 
ثقافة  �شمن  وت�شري  للتوافق  تخاطب 

جامعة.

اأ�شئلة الراهن

خطاب "املرحلة" ...قراءة يف امل�شهد والأداء
بكل عقالنية ميليها الطرح ال�شيا�شي العميق القارئ لتجليات الو�شع ال�شيا�شي الراهن فانه يجب النتباه اإىل اأن جزءا هاما من حالة الحتقان وتباين املواقف والجتاهات 

اإزاء امل�شار الذي يت�شل مبناق�شة م�شودة جديدة للد�شتور راجع يف نظري اإىل غياب خطاب للتاأطري لدى قيادة �شيا�شية يجب اأن تطمئن بان اجتاهات الأداء ترتكز على طلب 
»التوافق الوطني العميق » وهذا اخلطاب يف اأبعاده ال�شيا�شية يجب اأن ت�شوق له واجهة ر�شمية و�شيا�شية مقنعة من الوجوه اجلديدة لكفاءات وطنية لها م�شداقية يف املجتمع 
وقدرات عالية على الإقناع وممار�شة الأعباء الأكرث تعقيدا يف الظرف الراهن وقد اأ�شحى من ال�شروري النتباه اإىل واجهة الأداء الر�شمي للقيادة ال�شيا�شية التي يجب اأن 
تكون مقنعة قادرة على ا�شتقطاب خمتلف القوى الفاعلة �شيا�شيا وجمتمعيا يف ال�شاحة الوطنية واعتقد اأن اأ�شلوب مترير امل�شاريع دون الرتكاز على نقا�شات وطنية راقية 

عميقة خا�شة على م�شتويات حملية و�شمن املنابر الأكرث تاأثريا وهي واجهة جديدة يجب اأن يكون لها موقعها يف البناءات اجلديدة لفعاليتها �شمن حراك �شعبي راقي 
�شلمي د�شرتته الدولة ويجب اأن يكون ال�شرعية الوحيدة يف م�شارات التوافق اجلديدة                                                                                  

بقلم: فرا�س حج حممد

»بارٌد اآخر الكاأ�س« والبالغة املكثفة:

تنتمي هذه الق�شيدة اإىل اجلزء الثالث من الديوان 
يف  ما  اإىل  اأ�رشت  وقد  الكالم«،  جماز  »ت�شيء 
عنوان هذا اجلزء من ا�شتعارة اإىل درجة الكتناز 
بالبالغة، فتاأخذ الإ�شاءة الن�شية يف العنوان اأبعد 
من  امل�شقول  عتمة  وتبديد  النهار  و�شوح  من 
الكالم  اإ�شاءة  اإنها  �شت�شيء؟  وماذا  ال�شهر،  ليل 
اأن  مع  ا�شتباقا،  النزياح  اإىل  امل�شتند  املجازي 
عنوان  من  عنوانه  ياأخذ  الديوان  من  اجلزء  هذا 

اأول ق�شيدة فيه. 

الكاأ�ش«  اآخر  »بارد  الق�شيدة  تبدو  كيف  والآن، 
جماز  لت�شيء  فيه  جاءت  الذي  �شياقها  �شمن 
الكالم؟ تتاألف الق�شيدة من ثالثة مقاطع ق�شرية، 
جاء املقطع الأول والثالث يف اأربعة اأ�شطر �شعرية 
وكان  �شطرا،  ع�رش  اأحد  من  والثاين  منهما،  لكل 

العنوان »بارد اآخر الكاأ�ش« مفتتح املقطع الثاين.

ال�شور اجلزئية يف الق�شيدة:

ب�شكل  ال�شتعارة  على  بنائها  يف  الق�شيدة  تعتمد 
متعلقة  والق�شيدة  الأول  �شطرها  فمنذ  لفت 

باملجاز لعلها ت�شيء طريق الكالم:

�شاألقي عليِك الق�شيدة �شال من ال�شوِف
يا امراأة تكتوي باحلننِي

اإىل عا�شق يحتفي يف الغياِب
و«يعزف حلن الرحيل«...

ال�شاعر  اعتماد  مدى  الآن  يدرك  القارئ  لعل 
على املجاز لتتحول الق�شيدة �شال من ال�شوف، 
املقطع  يحاول  فال  بنف�شها،  تكتفي  اجلملة  اإن 
واأغلق  ال�شعر  لأف�شد  ها  ف�رشرّ لو  اإذ  تف�شريها، 
ل يف اخلطاب ال�شعريرّ من  التاأويل، لذلك فقد عدرّ
اللغة اخلربية اإىل لغة اإن�شائية قائمة على النداء، 
ال�شطر  اإىل  لي�شل  باحلنني،  تكتوي  امراأة  نداء 
جملة  من  �شبقه  ما  اإىل  تابع  اأنه  فتتوهم  الثالث 

املراأة املكتوية باحلنني، مع اأنه اأقرب ن�شا وروحا 
، فهذه الق�شيدة املغزولة  وتركيبا اإىل مفتتح الن�شرّ
�شال من ال�شوف �شتذهب »اإىل عا�شق يحتفي يف 
له  لي�ش  بال�شهر  املجبول  العا�شق  فهذا  الغياِب«. 
لي�شلمنا  ذاته  بالغياب  الغياب  يف  الحتفاء  غري 
الرحيل«...،  حلن  و«يعزف  املقطع  نهاية  اإىل 
اإليه  امل�شار  املمتد  العزف  انفتاح  مالحظة  مع 

بعالمة الرتقيم )...(.

 اأما املقطع الثاين من الق�شيدة فثمة ا�شتعارات 
مت�شابكة تكثف املعنى وت�شري اإىل دللته النف�شية 

والن�شية كذلك:

اأو�ّشد قلبي على �شدر فجرِك
حتى تنامي على �شاعدّي

حتوم الفرا�شات �شربا من ال�شوء
حتط على جبهتي

كي ت�شيء الق�شيدة
وجهك قنديل ليلي

وظلي ينام على �شدرك الغجري

كطفل ر�شيع يفّت�س عن ثدي اأم
تعود من احلقل متعبة

بانثيالت يوم طويل...

الن�ش  يف  ما  غري  اأخرى  اأ�شياء  العبارات  تقول 
من مبنى، فتعتمد على ال�شورة املجازية »�شدر 
الق�شيدَة«  ال�شوء« و«ت�شيء  فجرك« و«�رشبا من 
و«وجهك قنديل ليلي« و«انثيالت يوم طويل...«، 
اجلزئية  البالغية  ال�شورة  يف  التكثيف  هذا  اإن 
مينح املعنى الكليرّ للن�ش فعل الإ�شاءة املطلوبة، 
العادي يف قوله  الت�شبيه  اإىل  الإ�شارة  مع �رشورة 
« اإذ ل يحمل يف  »كطفل ر�شيع يفترّ�ش عن ثدي اأمرّ
ذاته اأي �شورة اإ�شافية غري ذلك املعنى املركون 
بانثيالت  املقطع  ولول خامتة  القارئ،  يف ذهن 
اليوم الطويل لأ�شبحت هذه اجلملة فائ�شا لغويا 
اإذن هو تعالق العادي مع املجازي  ل معنى لها. 
ل�شناعة ن�ش خمتلف يقوم على ما يقوم عليه من 

تاأمل وده�شة.
وتتطور الق�شيدة يف مقطعها الثالث نحو م�رشب 

�شوء اإ�شايفرّ و�رشوريرّ يفارق يف بنائه املقطعني 
هنا  اخلربية.  اجلملة  على  املبنيني  ال�شابقني 
يحمل  ما  مع  ا�شتفهامية،  جملة  ال�شاعر  يختار 
تعلق  من  امُل�شتفهم  نف�ش  يف  بداية  ال�شتفهام 
بالإجابة والقلق ملعرفة حدود الإجابة املطلوبة 
الفكرة  ع�شب  يف  الن�ش  يدخل  وهنا  ال�شافية، 
املتمناة يف نف�ش ال�شاعر �شاحب الكاأ�ش الباردة 

يف اآخرها:

فهل تدخلني ظاليل اإىل غيم ليلك؟!
تفي�شني ماء علّي

وتروين روحي اليباَب
من العط�س امل�شتحيل...

اجلريح  ال�شوؤال  بهذا  الق�شيدة  تنتهي  هكذا 
»نعم«  لعل  مرجوة،  واحدة  اإجابة  اإىل  املحتاج 
فهل  ي�شمعها.  اأن  لل�شاعر  يحلو  التي  اإجابتها 
�شي�شمعها اأم �شتظل مفتوحة على اأفق الرتقب غري 
مكتملة املعنى؟ وتظل عالمة الرتقيم )...( اأي�شا 
يف هذا املقطع دالة على عدم انغالق الق�شيدة، 

وُمنْيَة اكتمالها عندما حتني اللحظة املنا�شبة.

مقاربات نقدية
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التفاهة  عن  و  مرارا  الرداءة  عن  تكلمت 
 ، الإعالمي  امل�شهد  تالزم  �شارت  التي 
بل ت�شنعه ، ل �شيما يف الف�شاء ال�شيرباين 
كاأحد اأهم و�شائل التوا�شل و الإعالم ، اأين 
�شار ترميز التوافه �شناعة يومية ، يف عهد 
و  بفواعلها  املوؤ�ش�شة  التفاهة  منظومة 

اأدواتها و اأ�شاليبها .. 
اأ�ش�شت  بل   ، الظاهرة  بتو�شيف  اكتفي  مل 
حماكمة  نظام  و  �شيربانية  حماكما  لكم 
اإىل  ودعوتكم   ، مقالت  اأربعة  يف  دقيق 
جت�شيدها يف هذا الف�شاء باعتباره ميدان 
حا�شنة  اأكرب  يعترب  و  التفاهة  فيه  تنا�شل 
عن  ا�شتكربمت  و  ثيابكم  فا�شتغ�شيتم   ، لها 
التوافه  بتقدم  اهلل  ابتالكم  اأن  اإىل  دعوتي 
امل�شمى  فهذا  امل�شهد  ت�شدرهم  و  عنكم 
ال�شاب  و  اأعينكم  اأمام  يكرم  بيلو  ال�شاب 
تلفزي  بربنامج  لتثقيفكم  ت�شتعد  خرية 
يدخلون بيوتكم رغم اأنوفكم ، وهذا جزاء 
ت�شبح  عقالئهم  حلديث  ي�شتمعون  ل  من 
رواد  م�شاريع  اأطفالهم  و  مالهيا  دورهم 

العلب احلمراء . 
فلول  م  ُكِرّ مبن  و  م  َكَرّ مبن  اأبايل  ل�شت 
بع�ض العقول التي مازالت حتفظ ماء وجه 
امل�شهد الإعالمي كالدكتورة عبار جنوى و 
لكنت  بكي�ض  الدكتور  و  العميقة  حتليالتها 
ال�شوافل  فبينما   ، التلفاز  جهاز  بعت  قد 
العقول  اآل  جتد  يتفاخرون  ،و  يكرمون 
هنا  ا�شتح�رض  و  يحيدون  و  عنهم  ي�شيق 
ق�شة طريفة تقع على هام�ض قويل حدثت 
البحري  يون�ض  الأ�شطوري  للمو�شوعة 
لُه قبل وفاته بفرتة  التي ذكرت يف حديث 
اأحد الزوار وكان يتحدث  اأن جاءه  ق�شرية 
ب�شكل بطويل عن مقدرتِه حيث خدع اأحد 
اأفراد �رضطة احلدود وهرب بع�ض املواد 
حني دخولِه عرب حدود العراق من احلدود 
قال  الزائر  هذا  مغادرة  وبعد  الرتكية، 
ملوك  ذقون  على  )�شحكنا  بحري:  يون�ض 
باأنه  يتفاخر  وهذا  طويلة  �شنني  وروؤ�شاء 

خدع �رضطياً( .
عامل  قول  ترديد  اإل  العاقل  بو�شع  ولي�ض 
غدت  لقد  املنجرة  املهدي  امل�شتقبالت 
املهانة �شكال للحكم و منط لتدبري �شوؤون 
املجتمعات. والذل كما يعرفه معجم روبري 
اأو على  الغري  الواقع على  هو فعل الإذلل 

النف�ض .
اإنه زمن الذلقراطية

عرب الأرقام اخل�شراء لل�شرطة 

�أكرث من 630.000 
ند�ء هاتفي

رئي�ض  لعروم،  اأعمر  لل�رضطة  الأول  العميد  اأفاد 
العامة  باملديرية  وال�شحافة  الإت�شال  خلية 
اأن م�شالح ال�رضطة عرب الرتاب  لالأمن الوطني، 
الوطني، �شجلت يف الفرتة املمتدة من 01 مار�ض 
اإىل 31 ماي 2020، تلقي 632305 مكاملة هاتفية 
من املواطنني عرب خطوطها املجانية 1548 و17 
ال�رضطة  م�شالح  مكن  ما   ،104 واخلط  النجدة 

بتقدمي امل�شاعدة والنجدة والتوجيه للمواطن.
اإىل  الواردة  الهاتفية  املكاملات  هذه  تت�شدر 
طلبات  ولية،  اأمن   48 عرب  العمليات  قاعات 
 242873 مبجموع  والتوجيه  وال�شتعالم  النجدة 
 26833 املرور  حوادث  عن  والتبليغ  مكاملة، 
مكاملة،   22150 ال�رضقات  عن  التبليغ  مكاملة، 
والتبليغ عن احلرائق 1662 مكاملة، وتقدمي يد 

امل�شاعدة والإغاثة 62582 مكاملة.

مركز املدار املعريف للأبحاث 
والدرا�شات تب�شة 

��ستكتاب جماعي حول
 " �أبنية �خلطاب " 

ينظم  مركز املدار املعريف لالأبحاث والدرا�شات 
وهران  بجامعة  الن�شية  الل�شانيات  / وخمرب  تب�شة 
1 ا�شتكتاب جماعي حول " اأبنية اخلطاب واأن�شاق 
اإعداد  من  وال�شيميائي  الل�شاين  الفكر  يف  الن�ض 
اجلامعي  املركز  من  الدين  بن  د.بخولة  وتن�شيق 
تب�شة   جامعة  من  لزعر  عزالدين   والأ�شتاذ  اأفلو 

مب�شاركة الأ�شاتذة الباحثون وطلبة الدكتوراه .  
ال�شتكتاب  هذا  على  العام  الإ�رضاف  و�شيتوىل 
الل�شانيات  خمرب  مدير  ملياين  حممد  الدكتور 
الن�شية جامعة وهران 1 والدكتور عبد الوهاب با�شا 
�شيتم  حيث  لالأبحاث  املعريف  املدار  مركز  مدير 

اإيداع الكتاب للن�رض يف �شهر دي�شمرب  2020 .
حكيم مالك

ك�شف عنه باحثون كنديون

 �سبب جديد يوؤكد �أهمية 
غ�سل �ليدين

تو�شلت درا�شة كندية جديدة اإىل اأن غ�شل اأيدينا 
ملثبطات  تعر�شنا  تقليل  يف  ي�شاعد  اأن  ميكن 
اأ�شطح  على  تكون  قد  والتي  ال�شارة،  اللهب 
اجلديدة  الدرا�شة  وجددت  املحمولة  هواتفنا 
التي اأجراها باحثون يف جامعة تورنتو، امل�شادر 
 )HFR( املهلجنة  اللهب  ملثبطات  الرئي�شية 
بقيا�ض  الباحثون  وقام  كنديا  منزل   51 يف 
الهواء  يف  املهلجنة  اللهب  مثبطات  م�شتويات 
لالأجهزة  ال�شطحي  وامل�شح  الأر�شيات  وغبار 
امل�شاركني  اأيدي  على  وكذلك  الإلكرتونية، 
من  اأعلى  م�شتويات  على  بالعثور  وفوجئوا 
الأجهزة  اأ�شطح  على  املهلجنة  اللهب  مثبطات 
والأجهزة  املحمولة  الهواتف  مثل  املحمولة 
مثل  املحمولة  غري  بالأجهزة  مقارنة  اللوحية، 
املنتجات،  وهذه  املكتبية.  الكمبيوتر  اأجهزة 
املنازل،  يف  التقنيات  اأحدث  اأي�شا  هي  والتي 
كيميائية  مادة  من  اأعلى  م�شتويات  اأي�شا  لديها 
ثنائي  اإثريات  ت�شمى  طويلة  فرتة  منذ  حمظورة 
مقارنة  ال�شطح  على  الربوم  متعدد  الفينيل 

باملنتجات القدمية مثل اأجهزة الكمبيوتر.

قلم جاف

زمن �لذلقر�طية 
الوليد فرج
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ال�شناعة  غرفة  مدير  ك�شف 
الدين  "عز  بالبويرة  واحلرف 
عبدو�ض" عن ا�شتفادة 563 حرفيا 
�شنتيم  مليون  منحة  من  وحرفية 
اجلمهورية  رئي�ض  اأقرها  التي 
عن   املرتتبة  اخل�شائر  لتعوي�ض 
تف�شي  ب�شبب  ن�شاطهم  توقف 
جائحة كورونا ، واأ�شار املتحدث 
اأن  اإعالمية  ت�رضيحات  خالل 
ح�شنة  ظروف  يف  تتم  العملية 

حرفيا   200 من  اأزيد  پا�شتالم 
املبلغ  من  ال�شتفادة  و�شل  من 
و�شتتوا�شل اإىل غاية يوم الأحد 14 
جوان اجلاري ، واجلدير بالإ�شارة 
اأبدوا  اأن  احلرفيني  لعديد  �شبق 
و�شعيتهم  اإزاء  ال�شديد  �شخطهم 
املزرية بعد توقف م�شدر رزقهم 
ونا�شدوا  �شهرين  من  اأزيد  منذ 

ال�شلطات من اأجل التكفل بهم .
اأح�شن مرزوق

غرفة ال�شناعة واحلرف بالبويرة

��ستفادة 563 حرفيا من منحة 
مليون �سنتيم

بخ�شو�ض عائلت البدو يف غرداية واملنيعة و البي�ض

ند�ء ��ستغاثة عاجل �إىل وزيري �لد�خلية و�لت�سامن

غرداية:�شليمان رم�شان

حت�شلت  التي  الر�شالة  قالت  و 
اأن  منها  ن�شخة  على  الو�شط 
القالئل  البدو تظل  من  عائالت 
به  جاد  مما  ي�شتفيدوا  مل  ممن 
اأ�شكال  من  املواطن  و  الوطن 
الدعم و الت�شامن. لأنهم بب�شاطة 
كل  خارج  و  الظل  مناطق  يف 
يف  خيم  �شبه  يف  تائهون  تغطية، 
القحط  تعاين  مت�شحرة  فيايف 
ويف  الكبرية  واحلرارة  واجلفاف 
منعزلة  و  �شا�شعة  م�شاحات 
اجلزائر  اأقاليم  اأكرب  اأحد  �شمن 
ل  و  لماء  ت�شحرا  و  �ش�شاعة 
طريق و ل خدمات، و ل كهرباء، 
و  معاناتهم  ازدادت  و  ولهاتف 
حالة  باإعالن  فاأكرث  اأكرث  عزلتهم 
الأ�شواق  منع  و  ال�شحية  احلجر 
الأ�شبوعية حيث كان البدوي يبيع 

اأطفاله  ليطعم  به  جادت  بع�ض 
املتهالك  قطيعه  من  تبقى  ما  و 
ببيع بع�ض من القطيع هو م�شدر 
فاإنه  ذلك  ودون  الوحيد،  الدخل 
احلاجة  يعي�ض  معزول  بدوي 
ذلك  ر�شخت  كما  يدا  ميد  ل  و 
البدو منذ الأزل، و حتى  ح�شارة 

اإىل �رضورة  به احلال  اإن و�شل  و 
ل  فياٍف  يف  معزول  فاإنه  مدها 
يداه  يرى  اأحد  ل  حيث  متناهية 
املب�شوطتان اإل رب ت�شعى رحمته 
طلبا لل�شقيا وقطرات املطر، لعل 
ي�شد  مبا  جتود  اجلذب  الأر�ض 
رمق القطيع و يزيد يف عمره كما 

عمر البدوي اأياما معدودات.
من  الرجاء  اأن  الر�شالة  قالت  و 
بعني  الأخذ  املعنيني  الوزيرين 
العامل  عن  هوؤلء  عزلة  العتبار 
هذه  من  ا�شتفادتهم  �شعوبة  و 
منط  كون  القليلة  املبادرات 
لكل  املفتقر  اليومي  عي�شهم 
و  ماء،  من  العامة  اخلدمات 
واأطفال  �شلع،  و  �شوق  و  كهرباء، 
يوؤول بهم و�شع ال�شدة هذا حفاة 

عراة.
ولة  اإىل  اأي�شا  توجهت  الر�شالة 
واملنيعة  والبي�ض  غرداية  وولة 
ا�شتطاعتهم  يف  ما  اتخاذ  ق�شد 
اتخاذه و كل من ي�شتطيع، اتخاذ 
خ�شو�شية  تراعي  مبادرات  من 
اجلزائريني  من  الفئة  هذه 
الأ�رض  حاجيات  ت�شد  مبادرات 
قطعانهم  حاجيات  كما  املعزولة 

املتهالكة. "

رفع نا�شطون جمعويون من وليات غرداية واملنيعة نداءات ا�شتغاثة اإىل وزارتي الداخلية 
والت�شامن من اأجل فع الغنب عن ع�شرات العائلت من البدو الرحل التي تعاين يف �شمت مطبق 

من ال�شلطات املحلية 

املدية 
قاطنو� مدر�سة كال�ش يحيى

 بالكو�لة ي�ستغيثون 

خلل 24 �شاعة عرب الرتاب الوطني

�حلماية �ملدنية تقوم ب 144 عملية 
حت�سي�سية

ب�شواحل الوليات الغربية 

�إنز�ل �أمني و��سع لقو�ت �لدرك و�ل�سرطة 
يحيى  قاطنوا مدر�شة كال�ض  ينا�شد 
الولية  وايل  باملدية  الكوالة  بحي 
بداوي عبا�ض من اأجل انت�شالهم من 
الو�شعية ال�شعبة التي يعي�شونها جراء 
ه�شا�شة منازلهم الوظيفية التي تعود 
ال�شتعمارية،  للحقبة  بنائها  فرتة 
املوجهة  النداءات  ف�شلت  حيث 
من  التخفيف  يف  البلدية  مل�شالح 
املنازل  اأ�شقف  برتميم  معاناتهم 
املهرتئة، والتي اأ�شبحت مالذا لطيور 

ف�شالت  دوما  تخلف  التي  احلمام 
وري�ض ما ت�شبب يف اإ�شابة العديد من 
جلدية  باأمرا�ض  الأ�رض   هذه  اأفراد 
هاج�ض  اأن  كما  والربو،  كاحل�شا�شية 
يالحق  اآخر  تهديدا  يبقى  الطرد 
ال�شكان،  احد  ت�رضيح  ح�شب  هوؤلء 
الذي اأكد تلقيهم لإخطار �شنة 2016 
اإخالء هذه امل�شاكن  يت�شمن وجوب 

من طرف مديرية الرتبية.
ر. بوخدميي

املدنية  احلماية  وحدات  قامت 
عرب  الأخرية  �شاعة   24 خالل 
عملية   144 بـ  الوطني  الرتاب  كافة 
عرب  املواطنني  لفائدة  حت�شي�شية 
26 ولية م�شت ) 87  بلدية ( حتثهم 
اإحرتام  �رضورة  على  وتذكرهم 
قواعد احلجر ال�شحي وكذا التباعد 
القيام  اإىل  بالإ�شافة  الإجتماعي، 
ولية   21 عرب  تعقيم  عملية   118 بـ 
من�شاآت  من  بلدية(،   63( م�شت 
وهياكل عمومية وخا�شة املجمعات 
خ�ش�شت  اأين  وال�شوارع،  ال�شكنية 
املدنية  للحماية  العامة  املديرية 
حماية  عون   649 العمليتني  لهتني 

�شيارة   87 الرتب،  مبختلف  مدنية 
اإىل  بالإ�شافة  �شاحنة   86 و  اإ�شعاف 
و �شع اأجهزة اأمنية لتغطية 17 اأماكن 
لالإقامة موجهة للحجر ال�شحي عرب 
09 وليات بكل من اجلزائر، ورقلة ، 
عنابة ، بومردا�ض، تلم�شان، الطارف 

، قاملة، م�شتغامن و تيبازة .

اجلهوية  القيادة  جندت 
قواتها  الوطني  لعنا�رضالدرك 
مع  بالتعاون  ال�شاحلية  بالوليات 
الغرب  ل�رضطة  اجلهوية  املديرية 
 ، "�شلف  وليات  امن  وم�شالح 
متو�شنت   ،عني  ،وهران  م�شتغامن 
حت�شي�ض  اأجل  من  وتلم�شان" 
غلق  ورغم  الذين  املواطنني 

ال�شلطات البلدية لل�شواحل  مبواد 
البناء اإل اأن ذلك مل مينع من توافد 
امل�شطافني على ال�شواحل خا�شة 
يف اآخر الأ�شبوع  وتزامن ذلك مع 
يف  الوطني   الدرك  قوات  ن�رض 
الطرق  طول  على  اأمنية  حواجز 

املوؤدية اإىل ال�شواطئ .
حممد بن ترار

يعملون يف مدينتي عفرين 
واإدلب يف �شوريا

�إ�سابة 140 عن�سر �أمن 
تركي بالكورونا

 140 اإ�شابة  عن  الرتكية  هطاي  وايل  ك�شف 
يف  يعملون  اأتراك  �رضطة  و�شابط  جنديا 
بفريو�ض  �شوريا  يف  واإدلب  عفرين  مدينتي 
الرتكية  "حريت"  �شحيفة  ونقلت  كورونا 
هطاي  ولية  وايل  دوغان،  رحمي  عن، 
�شوريا،  مع  الرتكية  احلدود  قرب  الواقعة 
الفريو�ض  واقع  عن  فيها  حتدث  ت�رضيحات 
يف الولية اأم�ض اجلمعة، قائال: "هناك 320 
الولية،  يف  كورونا  بفريو�ض  اإ�شابة  حالة 
يعملون  �رضطة  و�شابط  جنديا   140 اأن  كما 
اأي�شا  �شوريا  يف  واإدلب  عفرين  مدينتي  يف 

م�شابني بالفريو�ض".
ولفت دوغان اإىل اأن عدد احلالت الإيجابية 
العاملة  الرتكية  القوات  لعنا�رض  )امل�شابني( 
اإ�شافة  حالة،   120 بلغ  عفرين  مدينة  يف 
العاملة يف  القوات  20 حالة يف �شفوف  اإىل 
القاعدة الرتكية مبدينة اإدلب، منوها باأنه مل 
يتم ت�شجيل حالت يف �شفوف املدنيني يف 
الرتكية  القوات  فيها  تتواجد  التي  املناطق 

يف �شوريا".

رئي�ض حترير  فريي،  با�شكال  حتدث 
متنح  التي  فوتبول"،  "فران�ض  جملة 
لأف�شل  الذهبية  الكرة  جائزة  �شنويا 
تف�شي  تاأثري  عن  العامل،  يف  لعب 
حفل  تنظيم  على  كورونا  فريو�ض 

ت�شليم اجلائزة هذا العام.
يف  ا�شت�شافته  خالل  فريي  وقال 
برنامج "كل �شيء من اأجل كرة القدم" 

 "matchtv.ru" الذي يبث على قناة
كمنظمني  "نحن  الرو�شية:  الريا�شية 
دائما  ن�شمع  الذهبية،  الكرة  حلفل 
الكثري من ال�شائعات.. كقاعدة عامة، 
واأكتوبر،  �شبتمرب  يف  هذا  يحدث 
ولكن هذا العام بداأ كل �شيء يف وقت 
الآن  حتى  توجد  "ل  مبكر"واأو�شح: 
لي�ض  الذهبية،  الكرة  ب�شاأن  قرارات 

لدي ثقة )فيما يتعلق باحلفل(، نحن 
بحاجة اإىل درا�شة ما يحدث بعناية. 
اإذا كانت م�شابقة دوري  ل نعرف ما 
اإلغاء  ومت  �شت�شتاأنف..  اأوروبا  اأبطال 
فريي:  الأوملبية"واأكمل  الألعاب 
ونراقب،  اأ�شئلة  اأنف�شنا  على  "نطرح 
ونريد اأن نفهم كيف �شينتهي املو�شم 

احلايل".

رئي�ض حترير جملة "فران�ض فوتبول" 

هذ� م�سري �لكرة �لذهبية لعام 2020
اأ�شخا�ض م�رضعهم واأ�شيب  لقي 4 
حادث  اأثر  بليغة  بجروح  اآخر 
بولية  اأم�ض،  �شباح  وقع  مرور 
ا�شطدام  عن  نتج  امل�شيلة،احلادث 
ذات  و�شاحنة  �شيارة  بني  عنيف 
الطريق  م�شتوي  مقطورة،على 
الوطني رقم 45 مبنطقة دفاف ولية 
اأربعة  وفاة  اإىل  اأدى  امل�شيلة،مما 

مابني  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�شخا�ض 
19و30 �شنة بعني املكان فيما اأ�شيب 
اآخر بجروح متفاوتة اخلطورة ،ومت 
م�شلحة  اإىل  ال�شحايا  جثث  نقل 
حفظ اجلثث مب�شت�شفي الزهراوي 
،من جهتها فتحت  الولية  بعا�شمة 
الأمنية املخت�شة حتقيقا  امل�شالح 

يف احلادث.

امل�شيلة
وفاة �أربعة �أ�سخا�ش و�إ�سابة �آخر 

يف حادث مرور

عبدالبا�شط بديار



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 
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