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مقاالت

  .           اأقطاب امتياز فالحي يف ال�ضعب الإنتاجية 
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ا�شتمع لعر�ض وزيري ال�شناعة و ال�شيد البحري

الرئي�ض ي�أمر بتدابري خلف�ض 
ف�تورة الواردات

.    اأقطاب امتياز فالحي يف ال�شعب الإنتاجية
ا�شتهل جمل�ض الوزراء اأعماله بال�شتماع اإىل عر�ض الوزير الأول حول الن�شاط احلكومي خالل الأ�شبوعني 

املا�شيني، ثم ناق�ض و�شادق على العرو�ض الوزارية املتتالية كان اأولها عر�ض لوزير ال�شيد البحري واملنتجات 
ال�شيدية، الذي قدم برنامج عمل قطاعه واآفاق تنمية ال�شيد البحري واملنتجات ال�شيدية للفرتة 2020-2024، 

انطالقا من اإ�شرتاتيجية تقوم على اأ�شا�ض حتول تدريجي وم�شتدام ي�شمن القطيعة مع املا�شي يف الهيكلة 
التنظيمية واملوؤ�ش�شاتية للقطاع وطرق الت�شيري، وي�شاهم يف حتقيق الأمن الغذائي الوطني.

ع.غ

على  اجلديدة  املقاربة  وتعتمد 
اإعادة تعبئة الو�سائل املوجودة داخل 
املتعاملني  باإ�رشاك  القطاع،  وخارج 
عن  والبحث  والعموميني،  اخلوا�ص 
من  انطالقا  والتو�سع  للتنمية  اأمناط 
الإنتاجية  ال�سعب  يف  امتياز  اأقطاب 
وتعزيز  الفاعلني  جميع  باإ�رشاك 
لحتياجات  لال�ستجابة  التكوين 
رفع  الربنامج،  وي�ستهدف  القطاع. 
م�ستوى الإنتاج اإىل 166 األف طن من 
األف   30 وتوفري  ال�سيدية،  املنتجات 

اإىل  والو�سول  جديد،  �سغل  من�سب 
على  قائم  وطني  اإنتاج  نظام  توفري 
حمليا،  منتجة  ومدخالت  و�سائل 
لرتبية  وا�سع  برنامج  اإطالق  مع 
وتعزيز  والقارية  البحرية  املائيات 
التاأهيل وت�سهيل ح�سول امل�ستثمرين 
ومرافقة  بيئة  و�سمان  العقار  على 
اقت�سادية اقل بريوقراطية من خالل 
ت�سمح  مقاولتية  بيئية  نظم  خلق 
موؤ�س�سات  لإن�ساء  الكاملة  باملرافقة 
�سغرية وم�سغرة والتكفل الجتماعي 
وطنية  قدرات  وبناء  بال�سيادين، 

لل�سيد يف اأعايل البحار.

بعدها، قدم وزير املالية عر�سا حول 
واإ�سكالية  اخلدمات  واردات  �سبط 
ن�ساطات املوانئ اجلافة، تطرق فيه 
لفاتورة  ال�رشيع  الرتفاع  اأ�سباب  اإىل 
اخلدمات، واقرتح حزمة من التدابري 
كما  اخلدمات  واردات  يف  للتحكم 
معاجلة  املالية  وزير  عر�ص  ت�سمن 
باقرتاح  اجلافة،  املوانئ  اإ�سكالية 

مراجعة �ساملة للمنظومة احلالية.
اجلمهورية  رئي�ص  اأمر  تدخله،  لدى 
يكون  كي  البحري  اأ�سطولنا  بتطوير 
على  اجلارية  ال�سنة  بنهاية  قادرا 
مما  الب�سائع،  بنقل  التام  التكفل 

من  ال�سعبة  العملة  بتوفري  �سي�سمح 
امل�سخمة  الفواتري  جتنب  خالل 
الوطني  القت�ساد  وبتقوية  جهة  من 
وزير  قدم  ذلك،  بعد  اأخرى  من جهة 
حول  مداخلة  واملناجم  ال�سناعة 
للتحويل  القابلة  املواد  ا�سترياد 
�سجلت  والتي  ال�سناعي  والعتاد 
ال�سنوات  خالل  قيا�سية  زيادات 
منو  على  اإيجابي  اأثر  بدون  الأخرية 

الناجت الداخلي اخلام.
املعدات  من  البالد  واردات  وبلغت 
لال�ستثمار  املوجهة  امل�سنعة 
 12 العر�ص،  ح�سب  وال�ستهالك، 

مليار دولر، بالإ�سافة اإىل ا�ستفادتها 
وغري  دائمة  جمركية  اإعفاءات  من 
اإ�سالحات  يتطلب  ما  وهو  مربرة، 
فورية وهيكلية، منها اإلغاء العفاءات 
يف بع�ص  التعريفات من اأجل ت�سحيح 
دولر  مليار   4 وتوفري  الختاللت 
دج  مليار  و250  املحولة  املبالغ  من 

كحقوق للخزينة العمومية.
الوقود  ورادات  فاتورة  ولتقلي�ص 
واملواد  وال�سلب  واحلديد 
و�سع  الوزارة  تدر�ص  البال�ستيكية، 
اخلام  للمواد  معطيات  قاعدة 
يف  م�سنعة  الن�سف  واملنتجات 

بعث  يف  والإ�رشاع  الدولية،  ال�سوق 
م�ساحات  وو�سع  املنجمي  الن�ساط 
منها  وال�ستك�ساف  لال�ستغالل  قابلة 
اأجنبي، كما  م�ساريع م�سرتكة بتمويل 
تقرر ال�ستغناء عن مكاتب الدرا�سات 
وجود  عدم  حالت  يف  اإل  الجنبية 

خربة حملية، و�سيتم اأي�سا تعزيز 
التن�سيق مع القطاعات املعنية مبلف 
اجلزائر،  اإىل  و  من  البحري  ال�سحن 
واإخالء املوانئ اجلافة من متعاملني 
الإجراءات  وكل هذه  غري جزائريني، 
�ست�ساهم يف تقلي�ص فاتورة ال�سترياد 

اإىل حدود 6 مليارات دولر.

24 �س�عة

بعد تن�شيبه على راأ�ض الوكالة الوطنية لالأمن ال�شحي

�سنه�جي يه�جم منظمة ال�سحة الع�ملية
.     هذا هو �شر الت�شكيك يف  الكلوروكني

لالأمن  الوطنية  الوكالة  رئي�ص  قال 
اأم�ص،  �سنهاجي،  كمال  ال�سحي، 
باإ�سالح  �سي�سمح  الوكالة  اإن�ساء  اأن 
ر�سم  طريق  عن  ال�سحية،  املنظومة 
الوطني  الأمن  بني  مبا�رشة  عالقة 
اأنها  اإىل  م�سريا  العمومية،  وال�سحة 
يف  املطلقة«  بـ«ال�سيادة  �ستتمتع 
بالن�سبة  �ستكون  اأنها  خا�سة  قراراتها، 
اأداة مهمة  للمنظومة ال�سحية الوطنية، 
جدا وفريدة من نوعها، بالنظر اإىل كل 
الإ�سالحات التي قامت بها اجلزائر، يف 

ميدان ال�سحة
نزوله  خالل  �سنهاجي،  اأكد  حيث 
اأن  الوطنية،  الإذاعة  على  �سيفا 
العلمي،  البحث  على  �ستحر�ص  الوكالة 
اجلزائر،  يف  املوجودة  البحث  ومراكز 
بالت�ساوي  العالج  لتوفري  �ست�سعى  كما 
الوطني،  الرتاب  كامل  عرب  للمر�سى، 
مو�سحا  العا�سمة،  يف  فقط  ولي�ص 
ال�رشوري  من  بات  اأنه  باملنا�سبة، 
يف  علمية  خربة  هناك  تكون  اأن  جدا، 
يف  �سواء  ال�سحي،  الإداري  اجلانب 
خا�سة  ال�سحة،  وزارة  اأو  امل�ست�سفيات 
واأن فريو�ص كورونا، مكننا من اكت�ساف 
الكفاءات الطبية اجلزائرية، يف خمتلف 
باإعداد  �سمحت  حيث  م�ست�سفياتنا، 
لننطلق منها ملعاجلة كل  واقعية  نظرة 

النقائ�ص يف قطاعنا ال�سحي.

تقنيات ت�شيري جديدة 
وم�شتحدثة

اأ�سار الأ�ستاذ اجلامعي يف ق�سم املناعة 
�ستعتمد  اللجنة   اأن  ليون«،  »جامعة  يف 
على تقنيات ت�سيري جديدة وم�ستحدثة، 
على  اأي�سا  �ستعتمد  اأنها  اإىل  م�سريا 
بكفاءاتنا  ال�ستعانة  مع  التكوين، 
اجلزائرية يف اخلارج، وال�ستفادة منها 

هنا لتدريب الكفاءات املحلية.
ال�سحي  النظام  طبيعة  يخ�ص  وفيما 
اأف�سح  م�ستقبال،  بالدنا  �ستتبناه  الذي 

نظام  اأي  تتبع  لن  اأننا  امل�سدر،  نف�ص 
اأننا  من  بالرغم  باملائة،   100 �سحي 
على  ما  حد  اإىل  نعتمد  اللحظة،  لغاية 
وبالتايل  الفرن�سي،  ال�سحي  النظام 
الأح�سن،  اأخذ  على  بجد  العمل  �سيتم 
املوجودة،  ال�سحية  الأنظمة  كل  من 
جزائري  �سحي  نظام  ل�ستحداث 

خا�ص بنا.
وقال �سيف الإذاعة الوطنية، يف �سياق 
و�سع  على  �ستعمل  الوكالة  باأنه  مت�سل، 
للجزائري  ي�سمح  حملي،  �سحي  جهاز 
باحل�سول على عالج طبي نوعي، م�سريا 
بال�ستعانة  اإل  يحدث،  لن  هذا  اأن  اإىل 
ل�سمان  اجلزائرية،  الطبية  بالكفاءات 
وا�ستقطاب  جهة،  من  ببالدها،  بقائها 
الإطارات املوجودة باخلارج، من خالل 
التي تعيق  العراقيل البريوقراطية  اإزالة 

عودتها، من جهة اأخرى.

لوبيات وراء ا�شتهداف 
الكلوروكني

على  املتح�سل  اأفاد  اأخرى،  جهة  من 
منظمة  اأن  الوطني،  ال�ستحقاق  و�سام 
وقف  اإىل  دعت  العاملية،  ال�سحة 
يعترب  ما  وهو  الكلوركني،  بدواء  العالج 
عاملية  لوبيات  هناك  اأن  موؤكدا  عارا، 
ت�سعى لبيع عالجات اأخرى اأكرث تكلفة، 
وم�سريا يف ذات ال�سياق، اإىل اأن الرئي�ص 
انتقاده  يف  احلق  كل  له  الأمريكي، 
خا�سة  العاملية،  ال�سحة  ملنظمة 
مرتبط  دولة،  لأي  القومي  الأمن  اأن 
اأن  منه،  تاأكيد  ال�سحي، يف  بالقطاع 
الكلوروكني  ا�ستخدام  �ستوا�سل  بالدنا 
تعامل  طريقة  وا�سفا  �سليمة،  بطريقة 
وباء  مع  لل�سحة  العاملية  املنظمة 

كورونا بـ«الف�سيحة«.
وباء  كورونا  فريو�ص  اأن  علمنا  اإذا 
جديد هز القطاع ال�سحي، وهو حتدي 
اللقاح،  لإيجاد  البيولوجيني  للباحثني 
وهو  واليقظة،  احلذر  يتطلب  وبالتايل 

فاأن  ومنه  اإيبول،  فريو�ص  عن  يختلف 
ت�سيري هذه الأزمة ال�سحية ح�سبه، مهم 
جدا، وهو ما �سيحدد م�ستقبل فريو�ص 
الوكالة  اأن  كما  النت�سار،  يف  كورونا 
املكلفة  اللجنة  مع  بالتن�سيق  �ستعمل 
اأن  مربزا  كورونا،  فريو�ص  مبتابعة 
اجلزائر ا�ستثمرت يف القطاع ال�سحي، 
التنظيم  م�ساألة  الآن  بقي  اأنه  غري 
ذات  ي�سيف   - الت�سيري.  منوذج  وتغيري 

امل�سوؤول-
هدفنا حت�شني �شمعة

 ونوعية العالج 

باأن  �سنهاجي،  الربوف�سور  اأو�سح  كما 
هامة  �سالحيات  الوكالة  منح  الرئي�ص 
قراراتها  يف  ال�سيادة  �ستمتلك  بحيث 
اأر�ص  على  �سيتم جت�سيده  تقرره  ما  ،و 
املنظومة  لإ�سالح  خطوة  يف  الواقع، 
ال�سحية واإك�سابها �سمعة جيدة، خا�سة 
اأنها  كبري، مبا  تعد مبثابة م�رشوع  اأنها 
�ستعمل على اإ�سالح املنظومة ال�سحية 
بكاملها، وهذا مرتبط بالأمن الوطني، 
�سمعتها  حت�سني  على  �سنعمل  ولهذا 
للطلب،  ي�ستجيب  حتى  العالج  ونوعية 
م�سددا على �رشورة البتعاد عن اأخطاء 
با�ستخدام  تكرارها،  وعدم  املا�سي 
الذكاء  على  تعتمد  جديدة  تقنيات 

ال�سطناعي و مبعطيات عظمى.
اجلمهورية،  رئي�ص  اأن  الإ�سارة،  وجتدر 
ال�سبت  ن�سب  قد  تبون،  املجيد  عبد 
للجنة  اجتماع  تراأ�سه  خالل  الفارط، 
العلمية لر�سد ومتابعة فريو�ص كورونا، 
كل من الربوف�سور كمال �سنهاجي، على 
ال�سحي،  لالأمن  الوطنية  الوكالة  راأ�ص 
وكالة  لرئي�ص  نائبا  م�سباح،  اإ�سماعيل 
زرهوين،  واإليا�ص  ال�سحي،  الأمن 
من  املكونة  للوكالة،  خا�سا  م�ست�سارا 
واأخ�سائيني  وخرباء  علمية  �سخ�سيات 

ذوي كفاءة عالية.
مرمي خمي�شة

275 �شفقة عمومية و452 قر�ض بنكي

فتح ملف الأذرع امل�لية لنظ�م بوتفليقة 
.    حداد عوملي وطحكوت على راأ�ض القائمة

تفتح حمكمة �سيدي احممد اليوم الثالثاء 
املالية  بالأذرع  اخلا�ص  الف�ساد  ملف 
العزيز  عبد  املخلوع  الرئي�ص  لنظام 
ال�سابق  بالرئي�ص  الأمر  ويتعلق  بوتفليقة 
حداد  علي  املوؤ�س�سات  روؤ�ساء  ملنتدى 
لل�سيارات  �سوفاك  العام ملجمع  واملدير 
حمي  الأعمال  رجل  وكذا  عوملي  مراد 
الدين طحكوت كما يتابع يف هذه الق�سية 

عدة وزراء وولة �سابقني .
مقر  اإىل  اليوم  �سباح  الأنظار  تتجه 
املقرر  من  التي  اأحممد  �سيدي  حمكمة 
اأن تفتح اأكرب ملفات الف�ساد التي عا�ستها 
والتي  ال�سابقة  ال�سنوات  خالل  اجلزائر 
من  مقربني  اأعمال  رجال  فيها  تورط 
العزيز  عبد  املخلوع  الرئي�ص  نظام 
وولة  ال�سابقني  الوزراء  وعديد  بوتفليقة 
اجلمهورية، ويتعلق الأمر يف هذه الق�سية 
التي مت تاأجيلها �سهر ماي الفارط ب�سبب 
ال�سلطات  طبقتها  التي  الإجراءات 
برئي�ص  كورونا  وباء  ملحا�رشة  العمومية 
بعدة  املتابع  حداد  علي  �سابقا  الأف�سيو 
و  مزايا  على  احل�سول  ثقيلة منها  تهم 

امتيازات عقارية وجمركية و مينائية من 
العمومية  الإدارة  طلبيات  اأجل  احتكار 
و452  عمومية  �سفقة   275 بـ  والظفر 
ال�ستيالء  اإىل  بالإ�سافة  بنكي،  قر�ص 
على اأ�سهم  م�سنع الإ�سمنت التابع ملجمع 
القانونية  الأطر  بغليزان خارج  جيكا 
و�سبق لعلي حداد توبع من طرف العدالة 
التمويل  ق�سية  اأبرزها  ق�سايا  عدة  يف 
اخلفي حلملة بوتفليقة وكذا ق�سية تركيب 

ال�سيارات .
العام  باملدير  اأي�سا  الأمر  يتعلق  كما 
احل�رشي  املمثل  �سوفاك  ملوؤ�س�سة 
وعدة  فول�سفاغن  الأملانية  للعالمة 
عالمات اأخرى باجلزائر حيث يتابع رفقة 
بع�ص اأفراد عائلته بتهم هي الأخرى لها 
عالقة بالف�ساد منها احل�سول على قرو�ص 
تركيب  مل�ساريع  موجهة  بنكية بنكية 
اإطارات  رفقة  فيها  املتورط  ال�سيارات 
اجلزائري  ال�سعبي  القر�ص  بنك  من 
بتبيي�ص  تتعلق  تتعلق  تهم  اإىل  بالإ�سافة 
عن  الناجتة  املمتلكات  وحتويل  الأموال 
عائدات اإجرامية بجرائم الف�ساد بغر�ص 

اإخفاء و متويه م�سدرها يف اإطار جماعة 
اإجرامية و امل�ساركة يف تبديد و ا�ستعمال 
اأموال البنك ب�سفة منافية مل�سالح البنك 
من  عموميني  موظفني  حتري�ص  تهمة  و 
للح�سول  الفعلي  نفوذهم  ا�ستغالل  اجل 

على مزية غري م�ستحقة .
كما انه من املقرر اأن تفتح ذات املحكمة 
يف نف�ص اليوم  ملف رجل الأعمال حمي 
رفقة  الأخر  هو  املتابع  طحكوت  الدين 
اأفراد من عائلته بتهم ذات �سلة بالف�ساد 
وتبي�ص الأموال على غرار ال�ستفادة  من 
جلماعات  الدولة  اأعوان  تاأثري  �سلطة 
اخلا�سعة  العمومية  الهيئات  و  املحلية 
العمومية  املوؤ�س�سات  و  العام  للقانون 
و  ال�سناعي  الطابع  ذات  القت�سادية  و 
ال�سفقات  و  العقود  اإبرام  اأثناء  التجاري 
التعديل  و  الأ�سعار  يف  الزيادة  اأجل  من 
اخلدمات  و  املواد  نوعية  يف  ل�ساحلهم 
والتنظيم  الت�رشيع  خمالفة  و  التموين  و 
و  من  الأموال  روؤو�ص  بحركة  اخلا�سني 

اإىل اخلارج.
باية ع

احلكم ال�شتئنايف يف ق�شية، “البو�شي”

4 �سنوات �سجن� يف حق كم�ل �سيخي
.     تقلي�ض عقوبة رئي�ض بلدية بن عكنون ال�شابق

�سدر اأم�ص حكم جمل�ص ق�ساء العا�سمة 
بق�سية،  اخلا�ص   ال�ستئناف  يف 
احلكم  بتخفي�ص  وهذا  “البو�سي”، 
�سنوات   4 اإىل  �سنوات   8 من  البتدائي 

ومليون دينار غرامة مالية.

احلكم  اجلزائر،  ق�ساء  جمل�ص  وقل�ص 
عكنون  بن  بلدية  رئي�ص  �سد  ال�سادر 
�سنوات   8 من  بوعرابة،  كمال  ال�سابق، 
اإىل 4 �سنوات ومليون دينار غرامة مالية 
واأدانت ذات املحكمة، اإبن وايل غليزان 

بعامني  ملهل،  الدين  جمال  ال�سابق، 
غرامة،  دج  األف  و200  نافذة  �سجنا 
�سائق عائلة عبد  بن زهرة  واإدانة علي 
نافذة  �سجنا  �سنوات  بـ3  هامل،  الغني 

و200 األف دج غرامة.

مديرية الوظيف العمومي

 البق�ء على مواقيت العمل الع�دية
اأبقت املديرية العامة للوظيفة العمومية 
العمل  اأوقات  عن  الإداري،  والإ�سالح 
والإدارات  املوؤ�س�سات  يف  املطبقة 
الأحد  من  املحددة  العادية  العمومية 
الذات  بيان  يف  وجاء  اخلمي�ص.  اإىل 
“نظرا   : انه  الأحد  اأم�ص  امل�سالح 
باحلجر  اخلا�سة  اجلديدة  للتدابري 
التنظيمية  الأحكام  يف  املقرر  املنزيل 

املتعلقة بالوقاية من انت�سار وباء كورونا 
العمل املطبقة  اأوقات  فاإن  ومكافحته، 
العمومية،  والإدارات  املوؤ�س�سات  يف 
�ساري  التنظيم  يف  املحددة  تلك  هي 

املفعول اأي من الأحد اىل اخلمي�ص.
العمومي  الوظيف  مديرية  وحددت 
ال�سابعة  ال�ساعة  من  العمل  مواقيت 
م�ساء،  الثالثة  ال�ساعة  اإىل  �سباحا، 

يف  العاملني  للم�ستخدمني  بالن�سبة 
وليات اأدرار، مترنا�ست، اليزي، تندوف، 
ب�سار، ورقلة، غرداية، الغواط، ب�سكرة، 
الوادي وذلك اىل غاية 30 �سبتمرب 2020. 
يف  العاملني  للم�ستخدمني  بالن�سبة  اأما 
قد  العمل  مواقيت  فاإن  الوليات،  باقي 
اىل  الثامنة �سباحا  ال�ساعة  حددت من 

ال�ساعة الرابعة والن�سف م�ساء.

م�شري يف جممع �شوفاك اجلزائر

اإيداع عوملي خيدر احلب�ض املوقت
م�سري  خيدر  عوملي  اإيداع  اأم�ص  مت 
احلب�ص  اجلزائر  �سوفاك  جممع  يف 
الأعمال  رجل  �سقيق  وهو   ، املوقت 

يف  متورط  املعني  عوملي   مراد 
ق�سية اإ�ساءة ا�ستعمال اأموال ال�رشكة؛ 
و خمالفة الت�رشيع والتنظيم اخلا�سني 

واإىل  من  الأموال  روؤو�ص  بحركة 
اخلارج؛ و تبيي�ص الأموال .

ع.غ
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اإميان لوا�س 

حممد  ال�سيا�سي  املحلل  اأكد 
عبد  الرئي�س  لقاء  باأن   بو�سياف 
ال�سحافة   تبون  مع  املجيد 
لكل  تطمني  ت�سمن ر�سائل 
بيدهم  الأمر  وان  اجلزائريني 
كما  الد�ستور  وثيقة  يرثوا   اأن  ولهم 
اأحزابهم  يقفوا وراء  ،واأن  يتطلعون 
املدنية  منظماتهم  وكل  ونخبهم 
التي بلغت األف وخم�سة مئة اقرتاح 
، كما  مفتوحة  القائمة  تزال  ول 
خالل   من  مبطنة  ر�سائل  ت�سمنت 
ا�ستدعاء �سحفيني مفرن�سني ، حتى 
القدمي  امل�ستعمر  اإىل  ر�سالة  متر 
ولن   مل  اأننا  هدنة  يف  زلنا  ل  اأننا 
ناأمل  واأننا  الفرن�سية  اللغة  جنرم 
بناءة  عالقات  بناء  على  نعمل  اأن 
املكاملة  بيان  يف  جاء  كما  وهادئة 
الرئي�سني  بني  جرت  التي  الهاتفية 
منذ اأيام ،  واأننا نحر�س على ح�سن 

اجلوار والتاريخ امل�سرتك.
حممد  ال�سيا�سي  اإعترب املحلل  و 
املجيد  عبد  الرئي�س  باأن  بو�سياف 
تبون حاول  من خالل اللقاء الدوري 
ال�سحافة  الرئا�سة مع  الذي تنظمه 
يف  الدائر  النقا�س  �سبط  الوطنية  
وامل�ستويات،  الأو�ساط  خمتلف 
لفتا باأن الرئي�س رافع  عن النظام 
يتالءم  و�سط  كحل  الرئا�سي  �سبه 
معار�سة  بني  القائمة  والعالقات 

فتية مل تخترب منذ اأن تاأ�س�ست. 

جبهات مفتوحة داخليا 
وخارجيا

نظرة  باأن  بو�سياف  حممد  واأ�سار 
الرئي�س بدت م�ستوعبة للو�سع �سواء 
اخلارجية   التحديات  اأو  الداخلي 
اإرادة  حترتم  الوقت  نف�س  يف  وهي 
الد�ستورية  فالوثيقة   ، ال�سعب 
اإىل ثقافة  وثيقة مركزة وقد حتتاج 

قانونية و�سيا�سية حمرتمة للتعاطي 
معها ونقدها ، ورغم ذلك رمى بها 
ي�ستاأن�س  حتى  ال�سعب  اإىل  الرئي�س 
وي�رشك  العام  الراأي  بتوجهات 
اجلزائريني  من  قدر  اأكرب  فيها 
بعدها  م�سوؤولياتهم  يتحملوا  حتى 
 »: قائال  فيها،  جاء  مبا  ويلتزموا 
يرى  الد�ستور   م�سودة  فبخ�سو�س 
الإيجابيات،  من  كثريا  حتمل  اأنها 
وتثري النقا�س حول كثري من الق�سايا  
اإىل  ، بالإ�سافة  املجتمع  تهم  التي 
حيث  من  عليها  القائمني  تزكية 
القدرة  لهم  دوليني  خرباء  كونهم 
على بلورة طروحات تن�سجم وتطور 
التي  القيم  ال�سيا�سية وحركة  النظم 
ي�سهدها العامل ، واأكد اأن الكلمة يف 
بعد  ال�ستفتاء  عرب  لل�سعب  النهاية 
النقا�س املوؤ�س�س والذي ياأخذ بعني 
املجتمع  وثقافة  تاريخ  العتبار 

وكذلك ال�سياقات ال�سائدة ».

جتربة �شيا�شية بحاجة اإىل 
اإن�شاج

الرئي�س  باأن :«  املتحدث  ولفت 
الرئا�سي  �سبه  النظام  عن  رافع  
والعالقات  يتالءم  و�سط  كحل 
القائمة بني معار�سة فتية مل تخترب 
حزبية  ،ومنظومة  تاأ�س�ست  اأن  منذ 
اليوم  اإىل  وتنا�سل  بعد  تن�سج  مل 
�سلطوية  مراكز  من  اإرادته  لتحرير 
و�سلطة   ، وترتهن حركتها  تخرتقها 
وحاولت  تعددي  لنظام  تاأ�س�س  مل 
من  ع�رشيات  مدى  على  توظيفه 
الدميقراطية  اإىل  والتحول  النفتاح 
�سبه  النظام  يرى يف  فهو  ثم  ، ومن 
ال�سيا�سي  التعاي�س  وفكرة  الرئا�سي 
ويفتح   ، والتوافق  لالنتقال  مدخال 
ملرحلة جديدة قد نرى فيها بع�س 

الوجوه املعار�سة تقود احلكومة.«
با�ستحداث  يتعلق   فيما  اأما 

من�سب  نائب الرئي�س ، قال حممد 
هذه  اأن  جيدا  :« نتذكر  بو�سياف 
من  رئي�سيا  مطلبا  كانت  الفكرة 
اأيام  ال�سيا�سيني  الفاعلني  بع�س 
اجلزائر  عرفته  الذي  ال�رشاع 
وكان  الرئي�س ال�سابق  مر�س  خالل 
يومها ي�سكل مدخال اأ�سا�سيا ملزيد 
يف  احلكم  ملنظومة  الخرتاق  من  
ال�ستعمار  قوى  من طرف  اجلزائر 
واأذنابه، اأما يف اليوم فقد متثل هذه 
ل�ستمرار  �رشوريا  احتياطا  الفكرة 
عرب  املرور  دون  احلكم  �سريورة 
بعد  اجلزائر  عرفتها  كالتي  اأزمات 
ا�ستقالة الرئي�س،  �سحيح اأن الفكرة 
اأن تناق�س جيدا فكل جتارب  يجب 
فكرة  تعتمد   التي  احلكم   اأنظمة 
نائب الرئي�س ت�سرتط انتخابه اإذا ل 
يعقل اأن ي�ستلم رجل معني كما تن�س 
امل�سودة زمام ت�سيري البلد بعد وفاة 
او مر�س اأو حتى ا�ستقالة الرئي�س ، 
ونظام  وتتواءم  فكرة حمرتمة  وهي 

�سبه الرئا�سي ».
حتولت اإقليمية كربى

اأما فيما يتعلق باملواد التي فتحت 
اإمكانية  الوطني  ال�سعبي  للجي�س 
واحلدود  الإقليم  خارج  اخلروج 
موؤ�س�سة  ثمنتها  والتي  الوطنية 
اليوم  باأن  املتحدث  اأبرز   ، اجلي�س 
الأمنية  التهديدات  يدري اأن  الكل 
ون�سهد   ، للحدود  عابره  اأ�سبحت 
الع�سكرية  العوملة  ع�رش  ونعي�س  
والكل تاأخر يف ال�ستجابة والرتاخي 
�سيزيد  التهديدات  معاجلة  يف 
النك�ساف  وحجم  اخل�سائر  من 
اإطار  ويف  وعليه   ، والخرتاق 
تفر�سه  وما  القانونية  ال�سفافية 
يحق  الدولية  ال�رشعية  قوانني 
للجي�س الوطني اأن يدافع ويف اإطار 
التعاون وال�سلم عن م�ساحله وحدود 

اأمنه القومي  . 

نفط ليبيا ي�شيل لعاب 
الكثريين

باأن  يف حني اعترب حممد بو�سياف 
اخلارجي   ال�ساأن  رافع يف  الرئي�س  
عن خيارات ال�سلم وامل�ساحلة التي 
ن�سبت  اأن  منذ  اجلزائر  بها  نادت 
الأزمة الليبية ، والرئي�س يدرك من 
خالل ت�سبثه بهذا النهج ان اي انهيار 
قائم  تهديد  هو  ليبيا  يف  وف�سل  
وكذلك  اجلزائري  القومي  لالأمن 
ثم    ومن  ال�ساحل،   يف  احلال  هو 
الإخوة  بني  املحايد  الوقوف  فان 
املتنازعني هو عني العقل وهو الذي 
يحمي ظهر الليبيني ،الذين يت�سبثون 
بب�ساطة  لأنهم  اجلزائرية  باملبادرة 
يدركون بان اليد الأجنبية لتريد اإل 

نفط ليبيا . 

الرئي�س وجماعة الفو�شى 
اخلالقة

وعلق حممد بو�سياف على ت�رشيح 
الرئي�س حول اأن هناك من هو من�سجم 
متاما مع الفو�سى اخلالقة، معتربا 
باأن الرئي�س كان يق�سد اأولئك الذين 
اإليهم يف كلمته يف مقر وزارة  اأ�سار 
لوبيات تعمل على زعزعة   ، الدفاع 
الكاتب  عنهم  ك�سف  وقد  الو�سع 
ارتباطهم  وبنينّ  �سعادة  بن  املحقق 
و  تدرب  دولية  وجهات  مبنظمات 
يف  الو�سع  زعزعة  حمالت  متول 
اأنهم  الأيام  ك�سفت  وقد    ، اجلزائر 
وحاولوا  ال�سعبي  اخرتقوا  احلراك 
الزج به يف اتون املواجهة  وحتريفه 
دروب  اإىل  ال�رشيف  م�ساره  عن 
تفريق  حاول   ، والقتتال  الفتنة 
العن�رشية  واللعب على  الوطن  اأبناء 
،  وبا�سم احلقوق واحلريات اأو با�سم 
اأ�سواتهم  وتعالت  امللونة  الثورات  
وتباينت لفتاتهم وت�سللت قياداتهم 
لكنهم كلهم ا�سطدموا بجدار وطني 

�سكله اجلي�س وال�سعب معا ، كما اأن 
بع�س الدوائر اخلارجية التي كبدها 
معتربة  خ�سائر  اجلزائري  الق�ساء 
م�ساحلها  رعاة  و   رجالها  ب�سجن 
حتاول  اجلريح  كالوح�س  فكانت   ،
على كل الأ�سعدة الإقليمية بزعزعة 
م�ستوى  وعلى  وال�ستقرار  الأمن 
�سذوذ  كل  بت�سجيع  الدولية  الهيئات 
للم�سا�س  عالقاتها  وا�ستعمال 
بوحدة ال�سعب اجلزائري وتاريخه ، 
لكن وعي ال�سعب ويقظته اأحبط كل 
املحاولت واأوقف م�سل�سل التحر�س 
على  العازمة  اجلزائرية   بالدولة 
وحماية  اجلزائريني  لكل  وطن  بناء 
بكل  واملعنوية  املادية  م�ساحلهم 

ندية و�سيادة ».

ورقة حقوق الن�شان

الإن�سان  حقوق  ق�سايا  وبخ�سو�س 
 »: باأن   ال�سيا�سي  املحلل  اعترب   ،
الوثيقة حتمل الكثري من الإيجابيات، 
وهي نقلة نوعية يف املجال ي�ساف 
الإن�سان  حقوق  جمل�س  فكرة  لها 
م�ستقال  الوثيقة  تقرتحه  الذي 
�سلطة  وله  مالية  وبذمة  اإداريا 
الرقابة والتقييم الإنذار وهي فكرة 
اجلزائري  للمواطن  ومتكن  تعزز 
وحرياته  بحقوقه  التمتع  من 
كذلك  وهي   ، واجلماعية  الفردية 
بو�سفها  تعمل   ) املجل�س  فكرة   (
وملن  للجزائر  اأ�سا�سية  مرجعية 
بها  الإن�سان  حقوق  و�سعية  يتابع 
الدولية  اجلهات  بع�س  تع�سف  اأمام 
ت�سل حد  التي  تقاريرها  من خالل 
الأذية القت�سادية والتجارية ، وهي  
املنظمات  حمالت  اأي�سا  تواجه 

تبتز  اأ�سبحت  التي  احلكومية  غري 
الدول ال�ساعدة وت�سعها يف مراتب 
دونية ملا تن�رشه من تقارير مغر�سة 

وموجهة .«.

اجلزائر جتنبت الأ�شواأ

فيما يتعلق بوباء كورونا ، قال حممد 
اجلزائر  اإعتمدت   »: بو�سياف 
احل�رش  فر�س  يف  متدرجا  منهجا 
الوطنية  اللجنة  تقارير  على  بناء 
ملواجهة جائحة كورونا ، وهي تفعل 
نف�س ال�سيء يف رفع احلجر والعودة 
منهج  وهو   ، احلياة  اإىل  الطبيعية 
الأو�ساط  بع�س  تروجه  ما  يكذب 
�سيتكرر  اليطايل  ال�سيناريو  باأن 
الإمكانيات  فرغم   ، اجلزائر  يف 
تغرت  مل  اجلزائر  ر�سدتها  التي 
الأمر  زمام  ترخ  ومل  واحدة  حلظة 
الخت�سا�س  اأهل  با�ست�سارة  اإل 
والنظر يف جتارب اجلوار اجلزائري 
فقدمت الفرق املخت�سة من ال�سني 
ورو�سيا وغريها من املتعاونني من 
اإ�سرتاتيجية حذرة  ور�سمت  البلدان 
 ، العاملي  الوباء  هذا  ملواجهة 
ا�ستقرار  مدة  منذ  اجلزائر  وت�سهد 
يف املوؤ�رشات الوبائية وعلى �سوءها 
يرفع  حتى  للعودة  احلكومة  تربمج 
الغنب على الكثريين من املت�رشرين 
من اإثاره على امل�ستوى القت�سادي 
تثمني  اإىل  نعود  وهنا   ، والتجاري 
وقف  الذي  املدين  املجتمع  دور 
اجلهود  جانب  اىل  م�سوؤولية  بكل 
احلكومية ليغطي كثريا من الق�سور 
بع�س  يف   احلالة  تدهور  رغم   ،
املخطط  ي�سعفها  مل  التي  الأماكن 
التنظيمي فلم تزود بالقدر الكايف«.

ثمن املحلل ال�شيا�شي حممد بو�شياف يف ت�شريح خ�س به جريدة »الو�شط« ت�شريحات الرئي�س 
عبد املجيد تبون يف الندوة ال�شحفية ، معتربا باأن نظرة الرئي�س ت�شتوعب  الو�شع �شواء الداخلي 

اأو التحديات اخلارجية  وهي يف نف�س الوقت حترتم اإرادة ال�شعب.

املحلل ال�شيا�شي حممد بو�شياف ل "الو�شط"

اإرادة الرئي�س يف التغيري مرهونة ب�سروط حمددة
.      املعار�شة بحاجة اإىل فر�شة حقيقية

.      ا�شتيعاب معطيات الداخل و التحديات اخلارجية 

اأكد رئي�س جبهة اجلزائر اجلديدة جمال بن عبد ال�سالم 
اجلي�س  م�ساركة  د�سرتة  مقرتح  بقوة  يدعم  حزبه  اأن 
الوطني ال�سعبي يف عمليات ن�رش ال�سالم خارج احلدود 
ما  كما طالب حزبه ح�سب   ، الإقليمي  لالأمن  تعزيزا   ،
�رشح به جلريدة الو�سط �سمن حزمة مقرتحات قدمه 
امل�رشوع  هذا  حول  اجلمهورية  رئا�سة  مل�سالح  حزبه 
ال�سيا�سي بت�سنيف جرائم تزوير النتخابات ونهب املال 
اقرتاح  جانب  اإىل  العظمى  اخليانة  جرائم  �سمن  العام 
الأعلى  املجل�س  ت�سكيلة  من  اجلمهورية  رئي�س  باإبعاد 

للق�ساء على غرار وزير العدل .
وقال بن عبد ال�سالم اأن حزبه قدم يوم اخلمي�س الفارط 
الد�ستوري  التعديل  م�رشوع  يخ�س  فيما  مقرتحاته 
طالب  حيث   ، الفارط  الأربعاء  يوم  اجلمهورية  لرئا�سة 

تزوير  عمليات  ت�سنيف  تبون  املجيد  عبد  الرئي�س  من 
املال  نهب  جرائم  وكذا  نوعها  كان  مهما  النتخابات 
العام �سمن جرائم اخليانة العظمى للدولة لردع كل من 
يحاول ال�سيطرة على اإرادة ال�سعب يف اختيار ممثيليه ، 
كما اقرتح هذا احلزب اأي�سا �سحب رئي�س اجلمهورية من 
اإبعاد وزير  ت�سكيلة املجل�س الأعلى للق�ساء على غرار 
العدل منوها يف نف�س ال�سياق باإن�ساء حمكمة د�ستورية 
وامل�ساريع  القوانني  على  الد�ستورية  الرقابة  لتعزيز 

الكربى التي ترتبط مب�سري املواطن .
د�سرتة  ال�سالم  عبد  بن  ثمن  بالف�ساد  يتعلق  وفيما 
قوانني  و�سع  �رشورة  اإىل  داعيا  ملكافحته  عليا  �سلطة 
�سارمة مكيفة من هذا القرتاح ، كما اأبدى هذا احلزب 
اجلمهورية  رئي�س  نائب  من�سب  ملقرتح  معار�سته 

ينبثق  الأول  الوزير  تعزيز �سالحيات  ذلك  بدل  واقرتح 
من الأغلبية الربملانية مع و�سع نظام حكم �سبه رئا�سي 
يرتك مهمة الت�رشيع للربملان فقط مع التقليل الت�رشيع 
كما  الربملان  �سغور  حالة  يف  اإل  الرئا�سية  بالأوامر 
اقرتح اأي�سا تعزيز الف�سل مابني ال�سلطات وو�سع اآليات 
للبالد  العليا  للم�سالح  خدمة  بينهما  والتعاون  للتكامل 

واملواطن .
م�ساركة  د�سرتة  مقرتح  ال�سالم  عبد  بن  ثمن  جهته  من 
خارج  �سالم  عمليات  يف  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س 
به حزبه  الذي طالب  اأن هذا املقرتح  ، مربزا  احلدود 
�سنة 2012 من اأجل تعزيز الأمن القومي الوطني الذي 
اأ�سبح يتجاوز احلدود التقليدية ومل يبدي هذا احلزب 
معار�سته لعر�س م�سودة الد�ستور للنقا�س على الربملان 

احلايل �رشط اأن تكون كلمة الف�سل لل�سعب عرب ا�ستفتاء 
وجب على اجلميع العمل على اإجناحه كما قال ، م�سريا 
اأراء اجلميع حتى ن�سل اإىل  اإىل اأن اجلزائر بحاجة اإىل 
و�سع د�ستور توافقي ل يتغري بتغيري الظروف  م�سيفا يف 
ذات الإطار اأنه ل يعار�س الإبقاء على جمل�س الأمة لكنه 
قائمة  لختيار  دقيقية  معايري  و�سع  �رشورة  اإىل  يدعو 
الثلث الرئا�سي من النخب والكفاءات الوطنية حتى يكون 

املجل�س قادرا على اأداء املهام املنوط بها .
باية ع

رئي�س جبهة اجلزائر اجلديدة جمال بن عبد ال�شالم

نطالب بت�سنيف تزوير االنتخابات "خيانة عظمى"
.     اجلزائر بحاجة د�شتور توافقي ل يتغري بتغيري الظروف
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اأحمد باحلاج

بوالية  املخادمة  حي  �سكان  انتف�ض   
خمتلف  جابت  �سلمية  م�سرية  ورقلة 
اأ�سبح  الذي  بالو�سع  منددين  ال�سوارع 
واهرتاء  للماء  غياب  من  حيهم  عليه 
والطرقات  ال�سحي  ال�رصف  لقنوات 
التي اأ�سبحت الت�سلح حتى ل�سري الدواب 
املحلية  ال�سلطات  حترك  مل  و�سعية 
اإال  املنتخبة  املجال�ض  تعاقب  ورغم 

اأنها اكتفت بدور املتفرج .
املحتجون اأبدو مت�سكهم الكبري ب�رصورة 
توفر اإرادة حقيقية من طرف ال�سلطات 
العمومية من اأجل اال�ستجابة ملطالبهم 

الواقع  اأر�ض  على  وجت�سيدها  التنموية 
اأ�سموه باحللول الرتقيعية  بعيدا عن ما 

.
كما طالب املحتجون  ب�رصورة التدخل 
الهيئة  على  االأول  للم�سوؤول  العاجل 
التنفيذية بالوالية ، من اأجل اال�ستجابة 
يف  تاأتي  التي  امل�رصوعة  ملطالبهم 
الرابط  طريق  تهيئة  �رصورة  مقدمتها 
بني خمادمة و بامنديل ، اإ�سافة للطريق 
من 80م�سكن اإىل احلماية املدنية ، كما 
مت�سكهم  العريق  احلي  �ساكنة  اأبدى 
وامل�ساحات  الر�سيف  تهيئة  مبطلب 
ي�سد�ض  )ما  فاحتة  وباألوان  اخل�رصاء 
�سخانة( ، اإ�سافة ال�ستعمال اأنابيب �سقي 

)قوت اآقوت( للم�ساحات اخل�رصاء، مع 
بها،  لالنتفاع  االأماكن اخل�رصاء  تو�سيع 
العمال  �سوؤال  بعد  جاء  الطلب  وهذا 
�سامبل(و  )كارالج  بوجود  اأجابوا  الذين 
ح�سب  اآقوت(  اأنابيب)قوت  وجود  عدم 
امل�ساكل  جملة  اإىل  باالإ�سافة  هوؤالء 

املتمثلة  املخادمة   بحي  الالمتناهية 
العمومية  االإنارة  ب�سبكة  دعمهم  يف 
الظالم  وخملفات  �سبح  من  النت�سالهم 
يف  اأننا  علمنا  اإذا  خا�سة   ، الدام�ض 
املرحلة ال�سيفية اأين تتكاثر احل�رصات 

ال�سامة  . 

خرج �شباح اأم�س املئات من �شكان حي املخادمة 
بورقلة  يف م�شرية �شلمية جابت �شوارع املدينة 

لتختتم بوقفة احتجاجية اأمام مقر الولية 
حاملني العديد من ال�شعارات املنددة واملطالبة 
بحقهم يف التنمية على جميع الأ�شعدة بعدما 

تفاقمت الأمور واأ�شبحت لتطاق. 

من اأجل تنظيم اأ�شواق ونقاط بيع املوا�شي 

اجتماع 3 وزارات ا�ستعدادا 
لعيد الأ�سحى

قرروا للجوء اإىل مفت�شيات العمل

عمال �سركة طحكوت للنقل  
يحتجون على تاأخر رواتبهم 

مع موا�شلة التجارب التقنية

تاأجيل عودة الرتامواي اإىل 
اإ�سعار اآخر

وكالت �شياحية تن�شب على املغرتبني اجلزائريني 

رحالت وهمية على اخلطوط 
الفرن�سية

احتجاجا على و�شعهم الجتماعي

�سكان املخادمة بورقلة ينتف�سون  
.      م�شرية �شلمية تندد برتاكم امل�شاكل

وزارة  الداخلية  من  كل  با�رصت 
التجارة   ، املحلية  واجلماعات 
لبحث  مباحثات حثيثة  والفالحة 
املوا�سي  اأ�سواق  لفتح  املثلى  ال�سبل 
م�ستوى  بيع االأ�ساحي على  ونقاط 
با�ستعداد  ال48  الوطن  واليات 
ومن  هذا   . املبارك  االأ�سحى  لعيد 
اأن تنتهي االجتماعات على  املنتظر 

والة  اإىل  توجه  تعليمات  �سكل 
تنظيم عمليات  اأجل  اجلمهورية  من 
ببيع  اخلا�سة  االأ�سواق  تنظيم 
�رصورة  مع  االأ�ساحي واملوا�سي 
تعي�سه  االعتبار ما  بعني  االأخذ 
اجلزائر على غرار باقي دول العامل 

من اأ�رصار نتيجة جائحة الكورونا .
حممد بن ترار

احتج نهار اأم�ض الع�رصات من عمال 
�رصكة طحكوت للنقل املتعاقدين مع 
واللذين مل  الطلبة   لنقل  اجلامعات  
بعدة  �سهرين   منذ  اأجورهم  يتلقو 
تلم�سان،العا�سمة  غرار  على  واليات 
اعتربوها  الأ�سباب   ، ووهران،تيارت 

واهية .
اإىل  املحتجون  جلاأ   وقد  هذا 
حيث   ، الوالئية  العمل  مفت�سيات 
دون  من  احلرا�ض  رواتب  دفع  مت 
مرا�سلة  علقوا  حني   يف   ، ال�سائقني 
يف  يوجد  الذي  للعامل  ت�سمح 
�سائقة  مالية اأن يتقدم بطلب قر�ض 
ب18الف دج على اأن يقتطع من راتبه 

الذي يقدر ب35 األف دج خالل �سهر 
و�سفها  التي  املرا�سلة   ، �سبتمرب 
اأن  وتوؤكد  ا�ستفزازية  باأنها  العمال 
الأ�سهر  اأجورهم  يتقا�سو  مل  العمال 
ورغم   ، واأوت   جويلية  جوان  ماي 
اأنهم موؤمنون  اإال اأن ال�رصكة رف�ست 
منهم حقوقهم رغم اأن اأغلبهم اأرباب 
عائالت ولديهم اأطفال ، ومن حقهم 
اإىل  يح�رصون  اأنهم  بحكم  االأجر 
حما�رص احلافالت للعمل يوميا ، هذا 
اأنهم وجهو مرا�سلة اإىل  واأكد العمال 
رئي�ض اجلمهورية ووزير النقل  بغية 

التدخل  قبل تفاقم االأمور.
حممد بن ترار

اأعلنت �رصكة ترامواي اجلزائر، اأم�ض، 
عملية  �ستوا�سل  اأنها  لها،  بيان  يف 
بالعربات  اخلا�سة  التقنية  التجارب 
عرب كل الرتاب الوطني، ل�سمان عودة 
ن�ساط الرتامواي يف ظروف ال�سالمة 
يف  اأنه  بيانها،  يف  ال�رصكة  وذكرت 
النهائية،  ال�سلطات  تعليمات  انتظار 
اخلا�سة،  التقنية  التجارب  �ستوا�سل 

اأف�سل  يف  الرتامواي  عودة  ل�سمان 
لقواعد  املحققة  ال�سالمة،  ظروف 

التباعد االجتماعي.
�سيتم  اأنه  امل�سدر،  نف�ض  اأو�سح  كما 
الرتامواي  ن�ساط  عودة  عن  االإعالن 
ق�سنطينة،  العا�سمة،  واليات:  عرب 

وهران وورقلة، يف الوقت املالئم.
مرمي خمي�شة

العديد  اأن  اأمنية  م�سادر  ك�سفت 
اجلزائريني  قد  املغرتبني  من 
م�سالح  اأمام  ب�سكاوي  تقدموا 
للن�سب  تعر�سهم  خلفية  على  االأمن 
وكاالت  اأ�سحاب  قبل  من  واالحتيال 
باعوهم  �سياحية ومعاونيهم الذين 
منت  على  وهمية  لرحالت  تذاكر 

اخلطوط الفرن�سية .
االأولية  املعطيات  واأ�سارت  هذا 
مالية  مبالغ  دفعوا  ال�سحايا  اأن 
 250 بني  ترتاوح  ال�سعبة  بالعملة 
تذاكر  على  اأورو للح�سول  و400 
تقربهم  مبجرد  قريبة  لكن  بتواريخ 
اأية  بغياب  ي�سدمون  املطار  من 
اأن  اأوروبا  ، هذا ومبجرد  رحلة  نحو 
الوكالة  يوؤكد  �ساحب  الزبون  يهاتف 
االحتفاظ  الرحلة  مع  بتاأـخري  له 
اأول  املفتوح  يف  لل�سفر  بالتذكرة 
التي  امل�سادر  واأكدت  هذا   ، رحلة 
اإىل  جلاأت  الوكاالت  اخلرباأن  اأوردت 

الت�سجيل املفتوح ، لكن مع ا�ستعمال 
مداخيل  ل�سمان  التاريخ  حيلة 
اخل�سائر  بتعوي�ض  لها  كبرية  ت�سمح 
التي حلقتها خالل  ال�سهرين املا�سني 
على  باللوم  الوكالة  هذا وترمي   ،
احلقيقة  اخلطوط  الفرن�سية  لكن 

هي جمرد حيلة لتحقيق االأرباح.
اأنها  االأمن  م�سالح  واأ�سارت  هذا 
على  ال�سكاوي  من  الع�رصات  تلقت 
الغربية  والتي  الواليات  م�ستوى 
واحتيال ت�ستوجب  تعترب ن�سب 
راأ�سها  العليا وعلى  ال�سلطات  تدخل 
الوكاالت  ال�سياحة  لرتوي�ض  وزارة 
تلجاأ  منها  الكثري  التي  ال�سياحية 
الزبائن  على  واالحتيال  اإىل الن�سب 
�سواء يف رحالت العمرة اأو احلج ويف 
هذه االآونة م�ستغلة حاجة املواطنني 
املباالة  دون  الرثاء  اجل  لل�سفر من 

باأخالق املهنة والقانون .
حممدبن ترار

اجلوية  اخلطوط  �رصكة  عر�ست 
باجلزائر  االأحد  اأم�ض  اجلزائرية 
اأ�سطولها  ت�سغيل  خمطط  العا�سمة 
رفع  بعد  الرحالت  ال�ستئناف  حت�سبا 

اإجراءات احلجر ال�سحي.
م�ستوى  على  �سحفية  ندوة  وخالل 
لل�رصكة  التكويني  و  التقني  القطب 
الواردة  »الربوتوكوالت  مو�سوع  حتت 
فرتة  يخ�ض  فيما  ال�سيانة  جمال  يف 
احلجر  رفع  بعد  ما  و  كوفيد-19 
و  �سيانة  ق�سم  رئي�ض  �رصح  ال�سحي« 

اأن  بولعواد  �سعيد  الطائرات  ت�سليح 
هذا املخطط 

الذي مت ت�سميمه و تطويره من طرف 
خرباء و تقنيي ال�رصكة الوطنية يت�سمن 
اإجراءات تاأمينية و وقائية ت�سمح  عدة 
اإجراءات  رفع  بعد  الن�ساط  با�ستئناف 
اأكد  ال�سدد،  هذا  ال�سحي  يف  احلجر 
ذات امل�سوؤول اأن الربنامج الذي اأعدته 
الق�سم  مع  بالتن�سيق  ال�سيانة  م�سالح 
احلماية  �سحب  يف  يكمن  التجاري 
حالة  بالطائرات يف  املطبقة  اخلا�سة 

تنجز  التي  االأ�سغال  اإطالق  و  توقف 
يف  ال�رصوع  و  الطائرات  لدليل  وفقا 
فح�سها  و  الطائرات  تفقد  عملية 
حماية  بخ�سو�ض  و  ت�سغيلها.  قبل 
كوفيد-19،  من  الطائرة  مق�سورات 
اأكد تقنيو ال�رصكة اأنه تتم ت�سفية هواء 
املق�سورات من اجلزيئات و البكترييا و 
الفريو�ض بن�سبة فعالية 99،99 باملائة و 
هذا بف�سل م�سفاة عالية اجلودة جتهز 
بها الطائرات التي ت�سنعها �رصكة بوينغ 

االأمريكية و اإيربا�ض االأوروبية .

بو�سامة،  العيد  اأو�سح  جهته،  من  و 
مدير ت�سيري املالحة اجلوية يقول »يتم 
كل  كليا  الطائرة  داخل  الهواء  جتديد 
ثالث دقائق و تعادل هذه امل�سفاة تلك 
حيث  اجلراحية  الغرف  يف  امل�ستعملة 
يتم تغيريها على اأ�سا�ض اآجال منتظمة 
الطائرات«وبخ�سو�ض  �سانعو  حددها 
اأكد  اجلهوي،  النقل  طائرات  اأ�سطول 
العيد اأن ال�سانع يو�سي با�ستغالل هذا 
النوع من الطائرات ح�رصيا با�ستعمال 

هواء نقي.

الرعايا  من  الع�رصات  االثنني  اأم�ض  قام 
واليات  مبختلف  املقيمني  املغاربة 
وزارة  مقر  بقرب  باالحتجاج  اجلزائر 
العنا�رص  به�سبة  اجلزائرية،  اخلارجية 
للتنديد ب�سلوك �سفريهم باجلزائر الذي 
برتحيلهم  للمطالبة   ا�ستقبالهم  رف�ض 
يع�سها  التي  للظروف  اإىل املغرب نظرا 
وقال   . كورونا  جائحة  ب�سبب  العامل 
هوؤالء الرعايا املغاربة واغلبهم حرفيني 

مبختلف  ومقيمني  والزخرفة  البناء  يف 
وغرب  و�سط  خا�سة  اجلزائر  واليات 
ال�سوؤون  وزارة  اإىل  جلئوا  اأنهم  البالد 
ان�سغاالتهم  لطرح  اجلزائرية  اخلارجية 
ال�سلطات  من  م�ساعدة  يجدون  عليهم 
�سفريهم  رف�ض  بع�ض  اجلزائرية 
معهم  واحلديث  ا�ستقبالهم  باجلزائر 
ب�سبب  جاء  الذي  ان�سغالهم  ملناق�سة 
وباء  العامل جراء  يع�سها  الذي  الظروف 

احلجر  اإجراءات  من  اأماله  وما  كورونا 
ال�سحي يف كل دول العامل.

للمكلة  ال�سابق  العام  القن�سل  وكان 
هو  ترحيله  مت  الذي  بوهران  املغربية 
لنف�ض  بالده  مواطني  ا�ستقبل  االآخر 
وهي  بال�سارع  اأ�سابيع  قبل  ال�سبب 
املنا�سبة التي �سجل فيه �سقطته ال�سهرية 
بو�سف اجلزائر بالبلد العدو وهي العبارة 
التي عجلت بال�سلطات اجلزائرية بطلب 

باأنه  اأمره  اكت�سف  وانه  ال�سيما  ترحيله 
�سابط خمابرات االأمر الذي اأثار موجة 
واأي�سا  اجلزائرية  �سفوف  يف  غ�سب 
و�سفوا  الذين  املغاربة  �سفوف  يف 
باأنف�سهم اأن هذه الت�رصيحات التليق اأوال 
وال  الدبلوما�سية  والتقاليد  باالأعراف 
تليف ببلد جار ويجمع بني �سعبه رابطة 

الدم والقرابة والتاريخ امل�سرتك.
عطارب 

طالبت وزارة الرتبية الوطنية مديرياتها 
اإعداد  تقارير  ب�رصورة  الوالئية 
ال�ساغرة  املنا�سب  حول  مف�سلة 
املو�سم  خالل  لل�سغور  والقابلة 
ح�سب  التالميذ  عدد  وكذا  املقبل 
امل�ستوى وال�سيغ اجلديدة التي ت�سمن 

التكفل بهم قبل الدخل املقبل .
الرتبية  وزارة  اأمهلت  وقد   هذا 
من  اأ�سابيع  مدرائها  اأربعة  الوطنية 
تفادي  بغية  التقارير  تقدمي  اجل 
م�ساكل  خالل الدخول املقبل خا�سة 
القطاع  عا�سها  التي  امل�ساكل  يف ظل 

هذه ال�سنة بفعل جائحة الكرونا ، هذا 
الوزارة  تفتح  اأن  الوزارة  ينتظر  من  و 
الرقمية  االأر�سية  اأو  التوظيف  اأبواب 
التي  االحتياطية  بالقوائم  لال�ستعانة 
موا�سلة  يطالب  اأ�سحابها  ب�رصورة 
يف  ناجحني  اأنهم  ا�ستغاللها بفعل 
التوظيف  ينتظرون  وهم  االمتحانات 
الوظيف  موافقة  مديرية  بعد  خا�سة 
العمل  بهذه  ا�ستمرار  العمومي على 
للوزارة  العام  لالمني  و�سبق   ، القوائم 
مطالب  على خلفية   ، بها  اأقر  اأن 
نواب  بع�ض  النقابات  ومرا�سالت 

اأ�سبحت  الق�سية  التي  حول  الربملان 
ظل  يف  احتجاجي  بانفجار  تهدد 
والتي  لالحتياطيات  تن�سيقية  ت�سكيل 
عن  الرتبية  وزير  م�ساءلة  متكنت  من 
طريق الربملان   وتوجيه ر�سائل بدعم 

من النقابات لتحقيق  مطالبهم .
اأطلقت الوزارة  اأخرى  ناحية   من 
ح�سب  التالميذ  عدد  الإح�ساء  جدوال 
�سهادتي  نتائج  انتظار  يف  امل�ستويات 
والبكالوريا وذلك  التعليم  املتو�سط 
الكتب  توزيع  �سمان  اأجل  من 
التكفل  يتم  التي  املدر�سية  واملناهج 

تغيري  بع�سها  اأجل  من  بتوزيعها 
املجتمع  تالئم  اأنها  ال  تبني  التي 
عملية  جتري  ، كما  مقوماته  وتهدد 
واملدار�ض لتي  االأق�سام  لعدد  اإح�ساء 
قيد  هي  والتي  ا�ستغاللها  ميكن 
مع  بالتن�سيق  اإمتامها  االجناز ل�سمان 
املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزارة 
حلول  واإيجاد  االكتظاظ  لتفادي 
وان  خا�سة  وقوعها  قبل  للم�ساكل 
كربى  تراكمات  يعرف  الرتبية  قطاع 

ي�ستوجب حلها .
حممد بن ترار

اجلوية اجلزائرية تعر�س الربوتوكول ال�شحي 

تقنيات عاملية يف ت�سفية هواء مق�سورات الطائرات

رف�س ا�شتقبالهم لطرح م�شكل ترحيلهم

رعايا مغاربة باجلزائر يحتجون �سد �سفري بالدهم

وزارة الرتبية الوطنية 

اإح�ساء املنا�سب ال�ساغرة قبل بداية جويلية 

ع.غ
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 ٢٢ حراك  ت�أثري  ميتد  اأن  ينتظر  املجتمع  ك�ن 
ثمرة  تكون  جديدة  خ�رطة  ت�شكل  اإىل  فرباير 
والتزام�  ا�شتقاللية  اأكرث  اقرتاح  قوى  والدة 
واإنت�ج� للفكر ال�شي��شي واأقدر على بلورة برامج 
اأكرث  �شي��شية  وت�شورات  حكومية  ومقرتح�ت 
داخلي�  تقع  التي  للتحوالت  وا�شتج�بة  حيوية 
يف  وتنطلق  ال�ش�حة  به�  تعج  بحيث  وخ�رجي� 
والدولية  الوطنية  الق�ش�ي�  حول  ج�د  نق��ش 
يجعل املجتمع ي�شعر ب�الطمئن�ن لوجود طبقة 
�شي��شية ق�درة على مواجهة تف�عالت احل��رض 

وحتدي�ت امل�شتقبل. 
مه�مه  يف  اجلديد  اجلزائري  الرئي�ش  �رضع 
من  حكم  وموؤملة  خطرية  م�شلمة  من  منطلق� 
خالله� على الطبقة ال�شي��شية املوروثة ب�لف�شل. 
ومل يكن يعترب هذا احلكم م�شبق� اأو اعتب�طي� بل 
انطلق فيه من جتربة �شنوات وهو يت�بع مواقف 
االأحزاب التي مل تر اأي داع الأن تكون له� برامج 
واأفك�ر تدافع عنه� ف�شال عن اأن توؤ�ش�ش الأفك�ر 
لي�ش�  ال�شلطة واملجتمع  اأن  جديدة وهي ت�شعر 
بح�جة اإىل ذلك وهي اأي�ش� مل تكن بح�جة الأن 
�شي��شيني  وف�علني  مفكرين  �شفوفه�  يف  ت�شم 
ورث  لقد  واالقرتاح.  التفكري  عهد  انتهى  فقد 
واملزمر  املطبل  و�شع  لنف�شه�  ر�شيت  اأحزاب� 
موقعه�  عن  نزلت  وقد  اللحظة  الأقوي�ء  ت�أييدا 
ك�أجهزة �شي��شية لتربير خي�رات �شي��شية م�شبقة 
لرتمتي يف والوثنية ال�شي��شية وعب�دة ال�شخ�شية 
ال�ش�بق  الرئي�ش  عهد  اأواخر  يف  حدث  م�  مثل 

عبد العزيز بوتفليقة.
لقد وجد اجليل الذي انخرط يف هذه االأحزاب 
جبهة  حزب  ح�ل  هو  م�  مثل  نف�شه،  حديث� 
التحرير الوطني، دون ذاكرة �شي��شية تذكر ومل 
يعهده� اإال جمرد جل�ن م�ش�ندة وهو م� يربر اأن 
اجليل القدمي اأكرث غرية ورغبة يف االإبق�ء على 

تخلو  ال  ك�نت  فقد  ال�ش�بق،  يف  عليه  ك�نت  م� 
ملن�بر  اأ�ش�شت  لكنه�  ال�شي��شية  االنته�زية  من 
ال�شكل على  اإيج�بي� من حيث  اندم�جه�  جتعل 
االأقل. ومن عالم�ت فقدان الذاكرة لدى اجليل 
اجلديد من ق�دة هذه االأحزاب تلك النزعة اإىل 
والقفز  ال�ش�بقني  مواقف  من  ورثته  مل�  التنكر 
يف  وال�شورة  ب�ل�شوت  امل�شجلة  احلق�ئق  على 
ع�رض ال تخفى فيه خ�فية على و�ش�ئل االإعالم. 
وهذه النزعة تتيح لالحقني التمل�ش من تبع�ت 

املواقف التي وقفه� ال�ش�بقون. 
تغري  مل  اأحزاب�  جند  االأخرى  ال�شفة  ويف 
وال�شي��شية  الفكرية  خمرج�ته�  حمتوي�ت 
النزعة  على  اعتم�ده�  عن  ف�شال  ن�ش�أته�  منذ 
والأن  امل��شي  القرن  عن  املوروثة  الزع�مية 
ال�شي��شي  م�ش�ره�  يف  غ�ئب  القي�دي  التداول 
الذاكرة فهي مرتبطة  تع�ين من �شعف  فهي ال 
التغريد  تتيح  ال  والتي  املتقدة  الزعيم  بذاكرة 
خ�رج ال�رضب بل توزع البط�ق�ت احلمراء على 
يف  الداخلي  النق��ش  والأن  ال�ش�ذة.  االأ�شوات 
هذه االأحزاب يك�د يكون منعدم� ف�إنن� نك�د ال 
ننتظر اأي تطور يف املواقف التي تظل اجرتارا 

ملواقف �ش�بقة معروفة. 
من  النوعني  بهذين  االأ�شبوع  هذا  التقين�  لقد 
الوطني  التحرير  جبهة  حزب  اأولهم�  االأحزاب 
الذي اأعلن اأمينه الع�م اجلديد ابو الف�شل بعجي 
لرئي�شه  اخل�م�شة  العهدة  ي�ش�ند  مل  حزبه  اأن 
عبد العزيز بوتفليقة بدعوى اأن املخول الوحيد 
اللجنة املركزية  اإمن� وهو  وامل�ش�ندة  للرت�شيح 
التي مل جتتمع ومل توؤيد اأحدا واأن جتمع الق�عة 
ال  اأفراد  مبب�درة  هو  اإمن�  ال�شهري  البي�ش�وية 
ح��رضا  اأغلبهم  ك�ن  واإن  اأنف�شهم  اإال  ميثلون 
بعجي،  الف�شل  اأبو  فيهم  مب�  فيه  وم�ش�رك� 
الذي �شهد واقعة الك��شري والك�در الذي ت�ش�بق 

اجلميع اإىل التربك به وا�شتعرا�ش الوالء للرئي�ش 
من  الرج�ش  عن  بنف�شه  ن�أي�  غ�ب  والرباء ممن 
االأوث�ن وقول الزور. ك�ن ميكن لبعجي اأن يواجه 
من  اعرت�شت حمطة  التي  ب�لعلة  وحزبه  نف�شه 
رهينة  احلزب  فيه�  ك�ن  التي  م�ش�ره  حمط�ت 
اللجوء  بدل  ال�شلطة  قوى خ�رجية متحكمة يف 

اإىل تغطية ال�شم�ش ب�لغرب�ل.
الذي ع�دت  العم�ل  االأحزاب حزب  وث�ين هذه 
�شنة  دام  غي�ب  بعد  حنون  الويزة  زعيمته  اإليه 
الع�شكري  ال�شجن  يف  منه�  جزءا  ق�شت  ك�ملة 
للمعطي�ت  وحتيني  ت�أمل  فرتة  يف  اآخر  وجزءا 
لالأمينة  يتح  مل  االنقط�ع  اأن  ويبدو  ال�شي��شية. 
الع�مة فر�شة ملراجع�ت فكرية فقد بدى البي�ن 
االأخري للمكتب ال�شي��شي حلزبه� ن�شخة للبي�ن�ت 
 ٥١/٤٩ �شيغة  عن  دف�ع�  ت�شمن  فقد  ال�ش�بقة 
حق  اإلغ�ء  وه�جمت  االأج�نب   مع  لل�رضاكة 
الت�أ�شي�شي.  املجل�ش  بخي�ر  ومت�شكت  ال�شفعة 
الرئي�ش  بني  املرة  هذه  تفرق  تعد  مل  لكنه� 
و�شعت  كم�  واحدة  �شلة  يف  ف�جلميع  وزرائه 
�رضك�ءه� يف قطب التغيري الدميقراطي يف �شلة 

واحدة. 
الأحزاب  مث�ليني  منوذجني  اأم�م  اإذن  نحن   
رم�ل متحركة  ي�شري على  اليوم، حزب  ال�ش�حة 
يف  تطور  اأي  ي�شهد  مل  واآخر  للبو�شلة  ف�قدا 
مواقفه  من  اأخرى  ن�شخة  لن�  واأنتج   تفكريه 

املعهودة. 
من  ال�شعبي  احلراك  من  ك�ملة  �شنة  تتمكن  مل 
اأن حترك من  االأحزاب وال  اأن تغري من طبيعة 
اإنت�ج  تعيد  بقيت  اأمنلة،  قيد  تفكريه�  اأ�ش�ليب 
بروز  انتظ�ر  ويف  قدمية.  بكلي�شيه�ت  ال�شور 
جيل جديد من النخب ال�شي��شية تظل اجلزائر 
اأن  �شي��شية غري منتجة وال ميكن  رهينة طبقة 

تكون ذات ف�ئدة ال ال�شعب وال ال�شلطة.

اأحزاب ال حتتاجها ال�شلطة وال ال�شعب

بقلم اح�شن خال�ص   

ظل حراك ٢٢ فرباير يف اأعني 
املتابعني يف الداخل واخلارج حمطة 

مف�شلية يف احلياة ال�شيا�شية للجزائر 
فقد كان دائما ينتظر منه اأن ل يكتفي 
بتغيري ال�شكل والظاهر بل يتعداه اإىل 

العمق وامل�شمون واأن ل يتوقف عن 
جتديد الفاعلني ال�شيا�شيني واإحالل 

جيل جديد حمل جيل ا�شتهلك 
حتى الثمالة من طرف جمتمع تواق 
ب�شدة اإىل تغيري الآليات واملخرجات 
ال�شيا�شية بل تغيري اأ�شاليب اخلطاب 
واملمار�شة ليقطع متاما مع ما ورثناه 

من تقاليد بالية.

احلراك مل ينتج نخبة �شيا�شية جديدة

حممد الوردا�شي/املغرب

يف  النق�ط  بع�ش  من�ق�شة  بداأن�  قد  كن� 
البنية  حول  حج�زي  الدكتور  درا�شة 
مق�لة  يف  املتخلف  لالإن�ش�ن  النف�شية 
النق�ط  من�ق�شة  و�شنح�ول  �ش�بقة، 
املق�لة  هذه  يف  �شريد  م�  يف  االأخرى 

الث�نية.
 - حلل الدكتور م�شطفى حج�زي البنية 
على  بن�ء  املتخلف  لالإن�ش�ن  النف�شية 
يبدو  التعميم  هذا  اأن  حني  يف  التعميم، 
لن� اأن منطلقه حملي، وهو لبن�ن خ��شة؛ 
االإن�ش�ن  حول  يدور  »احلديث  اإن  بحيث 
املتخلف ب�شكل ع�م، اإال اأن امل�دة م�شتق�ة 
اأ�ش��ش� من واقع االإن�ش�ن اللبن�ين خ��شة، 
م�  كل  ينطبق  ال  ب�لطبع  ع�مة.  والعربي 
عربي«)١(  كل  اأو  لبن�ين  كل  على  �شيق�ل 
اأن  ث�نية، جند  هذا من جهة. ومن جهة 
املتفجر  العنف  اأن  اإىل  يذهب  الك�تب 
تعد،  اتخذه�،  التي  واالأ�شك�ل  لبن�ن  يف 
العوامل  عن  للك�شف  فر�شة  نظره،  يف 
النف�شية  البنية  يف  تعتمل  التي  والدوافع 
العوامل  هذه  اأن  اإال  املتخلف.  لالإن�ش�ن 
قد  والثق�فية  وال�شي��شية  االجتم�عية 

الط�ئفي،  ال�رضاع  نقطة  عند  تلتقي 
جمتمع  وجم�ع�ت  فئ�ت  بني  وال�شي��شي 
من املجتمع�ت العربية التي تعي�ش تعددا 
ديني� وثق�في�، والتي تع�ين �شلطته� خلال 
يف بنيته� وموؤ�ش�ش�ته� واأجهزته� املختلفة 
قد  اللبن�ين  الواقع  اأن  كم�  واملتعددة. 
ين�شحب م� قيل فيه على جمتمع�ت عربية 
كثريا  اأو  قليال  معه  تختلف  وقد  اأخرى، 
واالقت�ش�دية  ال�شي��شية  الظروف  ح�شب 
التي  والفكرية  والثق�فية  واالجتم�عية 

ت�شكل بنية الفرد اأو اجلم�عة فيه�.
خمتلف  اإىل  »نظرة   الك�تب:  يقول   -
بجالء  تبني  املتخلفة  املجتمع�ت 
انق�ش�م�ت داخلية، �شبه اأكيدة يف كل منه�. 
وطوائف،  جم�ع�ت  اإىل  ال�شك�ن  ينق�شم 
القومية  اأو  العرقية  االنتم�ءات  خمتلفة 
اأو الدينية مت�ش�رعة فيم� بينه�«)٢(. لكن 
ثمة جمتمع�ت عربية قد تكون مت�ش�رعة 
العن�رضي،  العرقي  االختالف  على  بن�ء 
االنتم�ءات  ب�شبب  مت�ش�رعة  اأخرى  اأو 
ك�ملجتمع  اأن جمتمع�،  يف حني  الدينية، 
املغربي، ال نك�د نرى حرب� بني طوائَف 
واملعتقد؛  الدين  حول  االنتم�ء  خمتلفِة 
به، ويف  دين� خ��ش�  يريد  يظهر من  ك�أن 

ب��شتثن�ء  االإ�شالم،  اإىل  املنت�شبني  حدود 
تك�د  ال  اأقلية  ي�شكلون  الذين  ال�شيعة 
تبني، ثم اإن كتبه� لي�شت منت�رضة الأ�شب�ب 
ملغومة، كم� اأن ب�قي املعتقدات الدينية 
امل�شلم  غري  قبل  من  مت�ر�ش  االأخرى 
هذه  وجدت  اإن  وحتى  ا�شطه�د.  بدون 
االنق�ش�م�ت يف املغرب، ف�إنه� مل يرتتب 
اأو  عليه� �رضاٌع لعوامَل قد تكون ظ�هرة 
�شي��شي�،  خالف�  جند  اأنن�  اإال  م�شمرة، 
اللغة  عن  املدافعني  بني  لغوي�  ثق�في� 
العربية، واأن�ش�ر اللغة االأم�زيغية، اأو بني 
ولئن  املغربية.  واللهج�ت  العربية  اللغة 
ف�إن  مثال،  اللغة،  يف  اختالف  ثمة  ك�ن 
وهذا  الديني.  املعتقد  توحدا يف  هن�ك 
قد ينق�ش من ن�شبة ال�رضاع�ت. ف�لعنف 
ال�شي��شي والديني والط�ئفي ال ميكن اأن 
املجتمع�ت  كل  يف  واحدة  بن�شبة  يكون 
�شورا  يتخذ  اإنه  بل  املتخلفة،  الن�مية 
خمتلفة؛ ف�ملتظ�هر املغربي، على �شبيل 
الدولة  جه�ز  قمع  اإىل  يتعر�ش  املث�ل، 
عن  دف�عه  ح�لة  يف  لكنه  الطرق،  ب�شتى 
نف�شه ال يك�رض املمتلك�ت العمومية مثال، 
التوازن  عن  الدف�ع  عن  تعبريا  ب�عتب�ره 
ال�شواء، وهذا  النف�شي واالجتم�عي على 

املواطن املحتج واملتظ�هر، ي�شعب اأن 
تنطبق عليه �شفة اال�شتك�نة املطلقة م� 
دام يعي م�أزقه االجتم�عي، ومن ثم يعمل 
على تغيريه من خالل التظ�هر والرف�ش 

واالحتج�ج والن�ش�ل.
تكون  تك�د  ب�ل�شلطة  املواطن  عالقة   -
ومكمن  العربية،  املجتمع�ت  يف  واحدة 
الطرفني  بني  احلوار  اأن  هو  هن�  اخللل 
نظرا  مت�ش�و  غري  الأنه  منعدم�؛  يكون 
لكونه ي�أتي من جهة اال�شتعالء بحيث ي�أتي 
املواطن لي�شمع اقرتاح�ت ممثل ال�شلطة 
فقط، ال ليدخل معه يف حوار بن�ء يقوم 
على الت�ش�وي، وينطلق من اأر�شية جدلية 
تت�أ�ش�ش على االعرتاف ب�حلق االإن�ش�ين، 
اخلروج  بهدف  للم�شكلة  نق��ش  من  وال 
اأن  كم�  الطرفني.  كال  تر�شي  بحلول 
الك�تب،  ح�شب  م�شدره،  احلوار  انعدام 
بل  مواطنني،  تريد  ال  »ال�شلطة  كون  هو 
التي تعرب  اإنه� تخ�شى املواطنية  اأتب�ع�، 
عن ذاته�، تخ�شى املواطنية التي تنزله� 
من مك�نته� اجلربوتية اإىل م�شتوى اللق�ء 

االإن�ش�ين«)3(.
يبدو  حج�زي  يدر�شه  الذي  االإن�ش�ن   -
وال  له،  اإرادة  ال  م�شتلب�،  �شكوني�  اإن�ش�ن� 

نحو  االرتق�ء  يف  واآم�ل  اآف�ق  وال  حرية، 
التغيري،  اإرادة  م�شلوب  اأنه  اأي  االأح�شن؛ 
نف�شه  هو  يكن  مل  االإن�ش�ن  هذا  اأن  بيد 
عليه  ا�شطلح  م�  ثورات  يف  ظهر  الذي 
من  عنه�  تن��شل  وم�  العربي،  ب�لربيع 
حركية  على  يدل  وهذا  اأخرى،  ثورات 
التغيري  اإىل  وطموحه  العربي  االإن�ش�ن 
رغم  االجتم�عية  والعدالة  للكرامة  طلب� 
تن�شب  التي  واال�شطه�د  القمع  مت�ري�ش 
الثورات  تلك  اأَجنحت  ف�شواء  اأم�مه. 
ف�إنه�  النج�ح،  يح�لفه�  مل  اأم  وغريه� 
طموح  له  اإن�ش�ن  عن  لن�  اأعربت  قد 
اإن�ش�ن  عك�ش  امل�أزومة،  و�شعيته  تغيري 
حج�زي. كم� اأنه مل يرتك املي�ه راك�شة، 
واإمن� و�شع، وي�شع، و�شي�شع حبة ح�شى 
حج�زي  اأن  بيد  االأ�شنة.  املي�ه  لتحرك 
حي�ة  يف  املثقف  دور  عن  يتحدث  مل 
ال�شعوب املقهورة، وعن و�شعيته داخله�؛ 
الأن املثقف هو ال�شمعة التي ت�شيء ليل 
ال�شعوب اأو ال�شلطة، اأو هم� مع� يف اإط�ر 
امل�شلحة الع�مة، ف�شال عن كونه يعرف 
حدود مهمته التي ال ينبغي اأن يتج�وزه� 
قبل  من  م�  اأمل  بخيبة  ي�ش�ب  ال  حتى 

اجلم�هري اأو الدولة.

نقا�شات

واالختالف" التطابق  بني  املتخلف  لالإن�شان  النف�شية  "البنية 
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يف تون�س اختلط حابل 
الكالم بنابل ال�شيا�شة وكل 
�شيء اأ�شبح مهيئا لالنقالب 

وقابال للنقا�س.. ل 
ثوابت و ل اأهداف جامعة 

والف�شيف�شاء احلزبية 
حتمل معها ف�شيف�شاء يف 

املواقف والولءات..
تون�س اأول حمطات »الربيع 
العربي« وهي ما تبقى منه 
اأي�شا، ولقد طاب للبع�س 

اأن ي�شميها ثورة اليا�شمني 
ل�شلميتها ول�شال�شة حتولها 

اإىل دولة دميقراطية 
تواجه هذه الأثناء عا�شفة 

تكاد تقتلع جتربتها متاما 
من الواقع.

تون�س

ثورة اليا�سمني يف مهب الرياح
يف تون�س كانت املحاولت م�ستمرة لإنقالبات 
التي  بتجربتها  لالإطاحة  حمراء  اأو  بي�ساء 
تعد  ان  متكنت  ولكنها  اجلميع،  اأحرجت 
ال�سنوات من عمرها، خ�سوم »الربيع العربي« 
تكاثفوا �سدها، وكان القرار الفرن�سي �ساحب 
اأي  يحدث  ل  باأن  يق�سي  ال�ستعماري  الإرث 

تغيري جوهري يف �سيا�سات الدولة التون�سية.
الإ�سارة  والفرانكفوين  العلماين  التيار  التقط 
خريطة  حدود  لر�سم  والغربية  الإقليمية 
النه�سة  ا�ستفراد حركة  بعيدا عن  �سيا�سية   
الذي اأ�سبح موؤكدا بحق التاأييد ال�سعبي.. ويف 
هذا حرق العلمانيون �رشوط الدميقراطية يف 

ظل ت�سفيق دويل لهم.
مييزها  ما  كل  عن  التون�سية  النه�سة  تنازلت 
مواقع  من  وان�سحبت  و�سيا�سيا  اإيديولوجيا 
اأ�سدقاء  ير�سى  حتى  الدولة  يف  ح�سا�سة 
التنازل  هذا  اأن  اإل  جملة  والالئكني  فرن�سا 
مكت�سبات  يحم  مل  الإيديولوجي  والرتاجع 
ل�سن  اأبدا.. بل دفع بقوى املعار�سة  النه�سة 
احلملة وراء احلملة ظنا منهم ان هذا �سينهي 

النه�سة.
لإ�سقاط  كبري  بدفع  اإقليمية  قوى  وتدخلت 
الأخري..  ف�سلها  يف  احلرب  ولعل  النه�سة 
اإ�سارة  التون�سي  النموذج  م�ستقبل  �سيكون 
وا�سحة ملا ميكن ان يح�سل يف جتارب الوطن 

العربي

التجربة:
املنطقة  اجتاحت  متعددة  �سياقات  يف 
العربية موجات التغيري ال�سعبية ورغم كل ما 
والأهداف  الغايات  حول  قوله  للبع�س  ميكن 
من  لبد  انه  ال  وراءها  اخلفية  والأطراف 
يف  احتقان  حالة  بفعل  تولدت  باأنها  الإقرار 
وكانت  النفجار..  حد  اىل  و�سل  ال�سارع 
الر�سا�سة الأوىل يف تون�س لتق�سع الغيوم من 
اأحداث  اندلع  بعد  كثرية..  عربية  عوا�سم 
ثورة اليا�سمني يف تون�س2011 ورحيل الرئي�س 
التون�سي بن علي للعربية ال�سعودية كانت اغلب 
ا�ستطالعات الراأي توؤكد غلبة النه�سة يف اأي 
عملية انتخابات قادمة م�ستفيدة من تاريخها 
من  قدمته  ما  وحلجم  املعار�سة  يف  الطويل 

ت�سحيات.. 
عنها  انبثق  انتخابات  اأول  اأكتوبر  يف  اأجريت 
جمل�س تاأ�سي�سي كانت مهامه بالأ�سا�س كتابة 
د�ستور اجلمهورية الثانية بنظام انتخابي و�سع 
بعناية من قبل خ�سوم النه�سة حتى ل تتغول 
يف  النه�سة  جاءت  وفعال  باحلكم..  وتنفرد 
املرتبة الأوىل واملوؤمتر من اأجل اجلمهورية 
الثاين  املرزوقي  من�سف  الدكتور  برئا�سة 
والعري�سة ال�سعبية برئا�سة الها�سمي احلامدي 
الثالث واملوؤمتر من اأجل العمل واحلريات ذو 
التوجهات الي�سارية الرابع فيما توزع ما تبقى 

من املقاعد بني القوميني واأطياف الي�سار
املوؤ�س�سات  تركيز  الأ�سا�سية  املهمة  كانت   
كما  التعددية  تراعي  دميقراطية  لدولة 
الثانية مك�سبا  د�ستور اجلمهورية  كتابة  كانت 
اول  ذلك  بناء على  النتخابات  وتنظيم  كبريا 

املكت�سبات
حازت النه�سة على املرتبة الأوىل ال انه بهذا 
التوزع يف النتائج ل اأحد ي�ستطيع احلكم وحده 
و�سكلت  والتكتل  املوؤمتر  مع  حتالفت  لذا 
رئي�س  يكون  وان  النه�سة  برئا�سة  احلكومة 
اجلمهورية حلزب املوؤمتر املرزوقي ورئا�سة 

الربملان للتكتل م�سطفي بن جعفر. 
مل  القدمي  النظام  وبقايا  الي�سار  ان  ال 
ال�سيا�سي  امل�سهد  وتركيبة  الت�سكيلة  تعجبهم 
اإغتيال  انتهت بعمليتي  التي  التوترات  فبداأت 
الأوىل يف 6 فرباير 2013 ا�ستهدفت الي�ساري 
�سكري بلعيد وهو زعيم ي�ساري واجه امل�سهد 
 25 والثانية يف  اإلغائه  على  واإ�رشار  ب�رشا�سة 
يوليو 2013 اغتيال زعيم قومي احلاج حممد 
بالبلد  ان يع�سف  الذي كاد  الأمر  لرباهمي.. 
بتخلي  انتهت  فو�سى  اأتون  يف  اأدخله  وقد 

غري  من  �سخ�س  وتوىل  احلكم  عن  النه�سة 
النه�سة مهدي بن جمعة فرتة انتقالية تف�سي 

ايل انتخابات..
من  حالت  وبروز  توترات  البالد  �سهدت 
هزت  اأمنية  واإحداث  امل�سلح  التطرف 
ليبيا  يف  العنف  مع  بارتباطها  البلد  ا�ستقرار 
وخطورة متدد هذا العنف الإرهابي اإىل جوار 
عوامل  هناك  ان  الوا�سح  من  واأ�سبح  تون�س 
متنوعة  وبعناوين متناق�سة من اأق�سى الي�سار 
الإرهابي  التطرف  اأق�سى  اإىل  والعلمانية 

لإ�سقاط التجربة التون�سية الوليدة.

عودة العلمانية:
�سحيح ان القرار الفرن�سي والإقليمي يق�سي 
الأوىل  ال�سنوات  يف  جتلى  كما  النه�سة  بعزل 
امل�سهد  من  اأخرجها  الذي  الأمر  حلكمها 
امل�ساركة  ب�رشورة  والإدراك  بالف�سل  مثقلة 
هي  لقوى  كبرية  تنازلت  تقدمي  و  ال�سيا�سية 
من  كان  ولكن  للعلمانية..  و  لفرن�سا  اقرب 
ذاتية  لأ�سباب  متاما  النه�سة  اإخراج  العبث 
على  اإخراجها  الأمر  فاقت�سى  ومو�سوعية 
اإيديولوجية  منها  مواقف  وانتزاع  دفعات 
لونها  بذلك  واإفقادها  للغاية  مهمة  و�سيا�سية 
اإن  ال�سعبية  حا�سنتها  عن  وعزلها  اخلا�س 
اأمكن وذلك �سمن �سياق عام لت�سكيل �سيا�سي 

للمنطقة العربية.
دعت باري�س الغنو�سي والباجي قايد ال�سب�سي 
اأطرافا  هناك  ان  ويقال  بباري�س  لقاء  اىل 
الذين  الطرفني  بني  اللقاء  رتبت  اإقليمية 
مواقع  لتقا�سم  عميقة  لتفاهمات  تو�سال 
ال�سب�سي  قائد  الباجي  تزعم  ال�سلطة.. 
على  تون�س  نداء  حزب  واأ�س�س  املعار�سة 
ولإحداث  كبري  �سيا�سي  فراغ  مللء  عجل 
توازن مع النه�سة فجمع بقايا النظام ال�سابق 
يف  النتخابات  ودخل  والنقابيني  والي�سار 
وتلته  الأغلبية  على  وح�سل  واكت�سحها   201٤
النه�سة وكاأن الأمر مت باتفاق وبعدها الي�سار 
ل  النتخابي  القانون  ان  ومبا  والقوميون.. 
لزاما  كان  لوحده  احلكم  طرف  لأي  ي�سمح 
على الباجي التحالف مع طرف اآخر.. وفعال 
حلفاء  الأم�س  خ�سوم  والنه�سة  النداء  حكم 
اليوم ولكن باأقل م�ساركة للنه�سة التي اأدركت 
لها  ي�سمح  ل  والدويل  الإقليمي  الظرف  ان 
الذي  بعد  ل�سيما  ال�سيا�سي  امل�سهد  بت�سدر 
لبد  فكان  مر�سي  واإ�سقاط  مب�رش  ح�سل 
من  الربملان  رئي�س  للعا�سفة  النحناء  من 
ورئي�س  النداء  من  اجلمهورية  ورئي�س  النداء 
النه�سة  اكتفت  ولقد  النداء  من  احلكومة 

بامل�ساركة   بوزرين فقط.
 لكن النداء مبا انه مكون من اجتاهات عدة 
وروافد  متنوعة  وفكرية  �سيا�سية  وم�سارب 
الداخلي  وال�رشاع  التفكك  يف  بداأ  خمتلفة 
احلكم..  يف  اأثر  مما  وزعاماته  اأجنحته  بني 
خرج اأمينه العام حم�سن مرزوق واأ�س�س حزب 
حافظ  الباجي  جنل  وتدخل  تون�س  م�رشوع 
قائد ال�سب�سي ومن ورائه العائلة فزاد ت�رشذما 
ايل  وتوزعت  الن�سقاقات  وتتالت  و�رشاعات 
فتات مما اأثر على �سري دواليب الدولة وتاأزم 
اأخرى  جبهة  ان  مبعنى  جديد  من  الو�سع 

�سقطت اأمام متا�سك النه�سة.

التدخل الفرن�شي:
عنيفا  �سجال  التون�سي  الربملان  �سهد 
يف  الوقت  �رشفت  خمتلفة  توجهات  بني 
لتكت�سف  اخلارجية  ال�سيا�سات  مناق�سة 
حمددة  وجهة  بال  انها  التون�سية  الدولة 
و�سل  بل  للدولة  �سيا�سية  عقيدة  غياب  ويف 
يف  احل�سم  من  الربملان  قدرة  بعدم  الأمر 
من  بطلب  والتقدم  ال�ستعمار  مو�سوع 
ا�ستعمارهم  عن  لتون�س  لالعتذار  الفرن�سيني 
لها و�سقط القانون كما ان هناك عديدا من 
امل�سائل املرتبطة مبنتوجات تون�س املقيدة 
باتفاقيات قدمية مع فرن�سا مل ي�ستطع احد 

من طرحها ل ت�سمح فرن�سا لتون�س بالتعامل 
ع�رشات  تعطيل  مت  وقد  اأخرى  اأ�سواق  مع 
اآ�سيوية  دول  عدة  مع  وال�سفقات  امل�ساريع 
لئحة  تقدمي  مقابل  ويف  ال�سني..  وخا�سة 
البع�س لئحة  الفرن�سي رفع  حول ال�ستعمار 
لتجرمي املرحلة العثمانية.. ويتجلى التدخل 
الفرن�سي يف ت�سكيل احلكومة كما يوؤكد بع�س 
التون�سيني ان الفرن�سيني ي�رشون على ان يتم 
ت�سكيل وزارة الثقافة دوما حتت اأعينهم حيث 
ل يرتاأ�سها اإل من تر�سى عنه فرن�سا فالوزيرة 
اإنها فرنكوفونية فاإنها  اإىل  بالإ�سافة  احلالية 
متهمة من قبل النا�سطني التون�سيني بالتطبيع 

مع الكيان ال�سهيوين.

عجز القت�شاد:
العراك  العا�سفة.. لكن يف ظل هذا     مرت 
والنهماك  ال�سيا�سية  الفو�سى  او  ال�سيا�سي 
املكائد  حبائل  من  التحرر  طرق  باإيجاد 
القت�سادية  الأو�ساع  كانت  ال�سيا�سية 
والجتماعية تنهار والأزمة تتعمق و�سول اىل 
حكومة يو�سف ال�ساهد الذي اقرتحه الباجي 
اأم�ستها  التي  قرطاج  بوثيقة  يعرف  ما  بعد 
واملنظمات  ال�سيا�سية  الأحزاب  اأغلب 
لل�سغل  التون�سي  العام  الحتاد  الجتماعية 
اتفاق  بنود  �سمن  وغريهم  الغرف  واحتاد 
ال�ساهد  يو�سف  يلتزم  حمددة  نقاطا  �سمل 
كانت    2019 انتخابات  اإجراء  تنفيذها حلني 
اأكرث لتعميق الأزمة القت�سادية  مرحلة تتجه 
يف ظل ارتباك موؤ�س�سات الدولة وا�سرتاطات 
�سندوق النقد الدويل وتفاقم البطالة و انت�سار 

الفقر يف قطاعات او�سع..
الهدف  حتقيق  يف  الثورة  ف�سلت  اأخر  مبعنى 
للبطالة  الت�سدي  هو  و  لنطالقها  الأول 
والعمل على توفري لقمة اخلبز الكرمية و بذل 
تنميتها  و  البالد  اإمكانات  تطوير  يف  اجلهد 
ولكن الذي ح�سل هو النهماك يف النتخابات 
بني  ال�سيا�سية  واملحا�س�سات  وال�سطفاف 
جمموعة الأحزاب الإيديولوجية واملحاولت 
بو�سوح  جتلت  وهنا  احلزبي  للكيد  الدءوبة 
يف  ال�سيا�سي  العمل  اأمام  احلمراء  اخلطوط 
تون�س انه ينبغي املوا�سلة بعيدا عن امل�سا�س 
بامل�سالح الفرن�سية حيث كل عجلة القت�ساد 
�سمن  الفرن�سية  بالدوائر  مرتبطة  التون�سية 
عهد  يف  �سابقة  ا�سرتاطات  و  معاهدات 
البنية  بتف�سيالت  تت�سل  علي  وبن  بورقيبة 
هناك  ان  كما  وثرواتها..  للبالد  التحتية  
اأطرافا عربية تتحرك بداأب لإرباك امل�سهد 
ال�سيا�سي التون�سي واإف�ساله والتهيئة لنقالب 
احلكم..  من  النه�سة  واإخراج  الأو�ساع  على 
�رشورة  عن  الأحزاب  �رشف  ما  وهذا 
احلر�س  دائرة  اىل  تنمية  بحكومة  النطالق 

على اأحجام وجودها يف امل�سهد.
ولقد  للغاية  �سعبة  القت�سادية  الو�سعية    
ك�سفت جائحة كورونا الو�سع الكارثي ملليون 
ان  افرت�سنا  واإذا  الفقر  خط  دون  عائلة 
اأفراد فقط فهذا يعني  للعائلة ثالثة  املعدل 
ان 3 ماليني فقراء اقل بقليل من ثلث �سكان 
تون�س حوايل 11 مليون.. ومليون معطل عن 

العمل

النتخابات الت�شريعية:
والت�رشيعية  الرئا�سية  لالنتخابات  كان 
املكونات  حتريك  يف  بالغ  دور   الأخريتني 
مرة  لأول  جاء  فلقد  تون�س  يف  ال�سيا�سية 
رئي�س من خارج احل�سابات احلزبية ومتم�سك 
النه�سة  حركة  دخلت  والأمة  ال�سعب  بثوابت 
�سعبة  �سياقات  يف   2019 اأكتوبر  النتخابات 
بغياب  ممثلة  املنا�سبة  الظروف  واتتها  لكن 
قوى وازنة ولها م�سداقية فيما النداء اخل�سم 
اأحزاب  ل�سبعة  تفكك  قد  الكبري  احلليف  او 
ميكرو�سكوبية وخ�سومها من الأحزاب لي�ست 
ان  رغم  للنه�سة  كما  �سعبية  قواعد   لهم 
اأعداد منتخبيها تراجع كثريا عن النتخابات 

الأوىل.
ن�سمة  قناة  ومالك  الأعمال  رجل  ظهر حزب 
تون�س.. جاء  �سماه قلب  القروي بحزب  نبيل 
حزب  ثم  النه�سة  بعد  الثانية  املرتبة  يف 
اجتماعية  ي�سارية  ميول  الدميقراطي  التيار 
ثم  النه�سة  من  قريب  الكرامة  ائتالف  ثم 
نا�رشي  قومي  حزب  ال�سعب  حركة  حزب 
فيما تبخرت كل اأطياف الي�سار..مقعد وحيد 
الدميقراطيني  الوطنيني  »الوطد«  حلزب 
من  احد  ي�ستطيع  ل  يتكرر  ال�سيء  ..نف�س 
حزب  فاز  حيث  يحكم مبفرده.  ان  الأحزاب 
حركة النه�سة   بح�سوله على 52 مقعدا من 
 217 البالغة  الربملان  مقاعد  عدد  اإجمايل 
يتزعمه  الذي  تون�س،  قلب  وحزب  مقعدا. 
بحوايل  الثاين  املركز  يف  جاء  القروي،  نبيل 
الدميقراطي  التيار  احتل  بينما  مقعدا،   38

املرتبة الثالثة وح�سل على 22 مقعدا.
ف�سيف�ساء  من  »الفخفاخ«  حكومة  وت�سكلت 
حكومة  لتكون  التون�سي  ال�سيا�سي  الت�سكيل 
متناق�سات تعجز حتى اللحظة عن النطالق 
بربنامج معاجلة للبطالة وحلالة الفقر املدقع 

بالبالد..

الزمة القائمة:
مبحيطها  عالقة  ويف  ال�سياق  نف�س  يف 
يف  احلكومة  مكونات  بني  �رشاعات  تفجرت 
والنظام  �سوريا  اخلارجية  بامللفات  عالقة 
ال�سوري ويف ال�رشاع الرتكي القطري من جهة 
والإماراتي امل�رشي الرو�سي من جهة اأخرى

رئي�سة  مو�سي  عبري  الربملان  عرب  تتحرك 
من  وجمموعات  احلر  الد�ستوري  احلزب 
رئي�س  مل�ساءلة  التاريخيني  النه�سة  خ�سوم 
رئي�س  ملهاتفته  الغنو�سي  را�سد  الربملان 
للقاعدة  ا�ستعادتها  اأثر  الوفاق  حكومة 
الوطية  مبنطقة  نافع  بن  عقبة  الع�سكرية 
الليبي  الغرب  مدن  من  حفرت  قوات  ودحر 
تنظيم  لإدراج  اأخرى  عري�سة  الآن  تعد  وهي 
ل�سحب  ولئحة  اإرهابي  كتنظيم  الإخوان 
الثقة من رئي�س الربملان.. هذا يف حني يبدو 
ارتكبت  لأنها  للحركة  املوؤيدين  ن�سبة  تراجع 
اأخطاء مميتة ولعل من اأخطائها القاتلة عدم 
موافقتها على مترير قانون جترميمَ التطبيع مع 
العدو ال�سهيوين وعدم دعمها مل�رشوع الطلب 
لتون�س  ا�ستعمارها  بالعتذار عن  فرن�سا  من 
وعدم مترير قانون حت�سني الثورة.. وموقفها 
املائع من قانون املواريث واملثليني.. وهناك 
من الأخطاء التي ارتكبت اأثناء ت�سيري النه�سة 
التوظيف  بالنزاهة وفر�س  لها عالقة  للحكم 
وعد م احلر�س على اعتماد املوازنة العامة 
لقد  ال�سابق..  كثريا من وهجها  افقدها  مما 
كثري  عن  تنازلت  النه�سة  ان  وا�سحا  كان 
يف  بوجودها  الحتفاظ  بغر�س  ثوابتها  من 
امل�سهد.. ومن الوا�سح انها لو تنازلت تنازلت 

اإ�سافية فلن يغنيها ذلك �سيئا..

ملاذا األن؟:
احتقانا  التون�سية  ال�سيا�سية  ال�ساحة  ت�سهد 
النه�سة وخ�سومها  بني  الت�سادم  ب�سبب  كبريا 
ال�سارع كما هو معلن  قد ي�سل اىل نزول اىل 
له قوى خارجية واإعالم عربي خليجي  تروج 
ومن  عالية  التحري�س  من  بوترية  وم�رشي 
يف  الآن  تتورط  القوى  هذه  ان  املعلوم 
وال�سالح..  باملال  تزج  الليبية كطرف  الأزمة 
جبهات  يف  الوفاق  حكومة  قوات  ولتقدم 
خلفيتها  لتون�س  بالن�سبة  ليبيا  ولكون  القتال 
كبريا  التح�سب  ي�سبح  والقت�سادية  الأمنية 
انت�ساراتها  الوفاق  حكومة  وا�سلت  لو  فيما 
التون�سي..  احلكم  يف  النه�سة  وجود  ظل  يف 
النقالب  ف�سل  بعد  ال�سارع  تثوير  يكون  فهل 
الأخري قادرا على اإ�سقاط النه�سة واإخراجها 
من امل�سهد؟.. يف تون�س يتقرر م�سري الهجوم 
غالب  واهلل  العربي«..  »الربيع  على  املعاك�س 

على اأمره. 

بقلم: �شالح عو�س
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اجلاري  الأ�سبوع  خالل  متكنت 
يف  املتخ�س�سة  الأمن  م�سالح 
مكافحة الإرهاب واجلرمية املنظمة 
باملناطق  الوطني  الدرك  بقيادات 
النيجر  و  مايل  دولتي  مع  احلدودية 
من توقيف واعتقال 08 رعايا اأفارقة 
يحملون جن�سيات خمتلفة لدول ت�ساد 
، الغابون و الكامريون ليتم اقتيادهم 
ا�ستكمال  وبعد  املعنية  للم�سالح 
واجناز  معهم  القانونية  الإجراءات 

ملفات ق�سائية  �سدهم مت مبوجبها 
اإحالتهم على وكالء اجلمهورية بكل 
اإدانة  مت  اأين  واأدرار  مترنا�ست  من 
النفاذ  موقوفة  �سجنا  ب�سنة  اجلميع 
بـ48  منهم  واحد  كل  تغرمي  مع 
ا�ستكمال  قبل  جزائري   دينار  األف 
نحو  لرتحيلهم  الإدارية  الرتتيبات 
بلدانهم الأ�سلية بتهمة الإقامة غري 

ال�رشعية بالرتاب الوطني .
اأحمد باحلاج 

بتهمة القامة غري ال�شرعية بالرتاب الوطني 

 توقيف 08 رعايا  اأفارقة باجلنوب 

حي الدبدابة ببلدية العالية بورقلة 

غنب وتهمي�ش وحلول موؤجلة
.     توفري عيادة و النارة العمومية حلم يراود ال�شاكنة 

ي�سكو قاطني حي الدبدابة ببلدية 
احلجرية  لدائرة  التابعة  العالية 
التي  النقائ�ص  من  جملة  بورقلة 
اأرقت يومياتهم ب�سبب غياب اإرادة 
العمومية  ال�سلطات  من  حقيقية 
امليدان  يف  بان�سغالتهم  للتكفل 
افتقارهم  عن  ناهيك  ال�سحي 

ل�سبكة الإنارة العمومية .
يئن قاطني  حي الدبدابة ببلدية 
الواقعة  احلجرية  بدائرة  العالية 
ورقلة  ولية  مقر  عن  كلم   100
،حتت وقع  التهمي�ص و الإق�ساء 
بني  من  و  امل�سوؤولني  طرف  من 
املواطنني  توؤرق  التي  امل�ساكل 
املوجودة  العالج  قاعة  هي 

باحلي و التي هي يف حالة يرثى 
منا�ساداتهم  من  بالرغم  و  لها 
اإجناز  اأجل  من  املرات  عديد 
باحلي  عيادة  اأو  جديدة  قاعة 
بعني  يوؤخذ  مل  مطالبهم  اأن  اإل 
بقيت  و  ال�ساعة  حلد  العتبار 
الذي  الأمر  وهو  وعود  جمرد 
وتعليمات  تو�سيات  مع  يتنافى 
بالنزول  القا�سية  املركزية 
للميدان لتدارك امهات امل�ساكل 
و ال�سعي خلف التكفل بها  بهدف  
املعي�سي  امل�ستوى  حت�سني 
و  البعيدة  املناطق  لقاطني 
 ، الكبري  البالد  بجنوب  النائية 
حمدثينا  نفو�ص  يف  يحز  ومما 

املاليري  التهم  ال�سحة  قطاع  اأن 
�سنويا دون جت�سيد مفهوم تقريب 

ال�سحة من املواطن .
من جهة ثانية فقد عرب هوؤلء عن 
ال�سديدين  وتذمرهم  ا�ستيائهم 
من  النق�ص يف الإنارة يف ال�سوارع 
بالإ�سافة اإىل قربهم من امل�سب 
اخلا�ص مبياه ال�رشف ال�سحي و 
النامو�ص  من  اأ�رشاب  اأنتج  الذي 
يوميات  توؤرق  اأ�سبحت  التي  و 
الروائح  عن  ف�سال  املواطنني 
الإنارة  يف  كبري  و�سعف  الكريهة 
من�ساأة  اأي  غياب  و  العمومية 
ريا�سية اأو ثقافية و حتطم بع�ص 
قنوات ال�رشف ال�سحي و ظاهرة 

�سعود املياه و اهرتاء الطرقات 
مبياه  التزود  و�سعف  باحلي 
اأي�سا  يوؤرق املواطنني  احلنفيات 
الحتجاجات  عديد  من  بالرغم 
ماهو  على  بقي  الو�سع  اأن  اإل 

عليه .
ومعلوم اأن رئي�ص اجلمهورية عبد 
املجيد تبون قد �سدد اللهجة مع 
احلكومة  لقاء  خالل  امل�سوؤولني 
النزول  اأجل  الولة من  الأخري مع 
و  احلوار  قنوات  وفتح  للميدان 
املواطنني  لن�سغالت  ال�ستماع 
و ال�سعي خلف التكفل بها بتطبيق 
مبداأ ح�سب الأولويات و الإمكانات 

املتاحة .

 
املحلي  لل�ساأن  املتتبعني  اأجمع 
�رشقه  من  الكبري  اجلنوب  بوليات 
املدراء  ا�ستمرار  اأن   غربه  اإىل 
يف  الفا�سلني  والولئيني  التنفيذيني 
 ، ال�سحة    بقطاعات  منا�سبهم 
والت�سيري  الرتقية  دواوين   ، ال�سكن 
الن�ساط   ، الفالحة  العقاري، 
ال�سمان  �سناديق   ، الجتماعي 
وغري  الأجراء  للعمال  الجتماعي 
الري  لقطاع  اإ�سافة  الأجراء، 
مديريتي  وكذا  املائية  واملوارد 
التعمري والبناء و الوكالت العقاريية 
قد �ساهم على مدار الفرتة الأخرية 
احلركات  معدلت  تزايد  يف 
الحتجاجية يف �سفوف املواطنني 
اإيفاد  مطلب  بخيار  املتم�سكني 
جلان حتقيق وزارية  عالية امل�ستوى 
التجاوزات  حجم  على  للوقوف 

واخلروق التي ظل م�سكوت عنها .
م�سادرنا  اأ�رشت  ثانية  جهة  من 

ال�سمان  �سناديق  من  اخلا�سة 
الأجراء  غري  للعمال  الجتماعي 
املوؤ�س�سات  هذه  على  القائمني  اأن 
كورونا  جائحة  تف�سي  ا�ستغلوا 
منا�سب  يف  حتويلية  حركة  لإجراء 
ل  املثال  �سبيل  على  ح�سا�سة 
وت�سيري  املوظفني  م�سلحة  احل�رش 

الأجور .
اإىل جانب ذلك فقد طالب النا�سط 
القادر  عبد  واجلمعوي  احلقوقي 
مقت�سب  �سحفي  ت�رشيح  يف  تقار 
رئي�ص  ،من  »الو�سط«  يومية  مع  له 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
الأول  الوزير  م�سالح  لدى  بالتدخل 

خمتلف  لإلزام  جراد  العزيز  عبد 
القطاعات الوزارية احل�سا�سة بو�سع 
امل�سوؤولني  حتويل  اأ�سماه   ملا  حد 
خمتلف  من  العاجزين  و  التنفيذين 
 ، ورقلة  لوليات  الوطن  وليات 
مترنا�ست ، الوادي ، اأدرار ، ايليزي ، 
غرداية ، ب�سكرة  و الأغواط مقابل 
التي  املحلية  الكفاءات  ترقية  ذلك 
مع  متو�سطة  منا�سب  تتقلد  ظلت 
باعتبارها  الالزمة  الإ�سافة  تقدمي 
بيوميات  �سلة  لها  بقطاعات  تعمل 

املواطن املحلي.
ويف مو�سوع مت�سل �رشبت م�سادر 
غالبية  اأن  الولة  مقربة من حميط 
املذكورة  بالقطاعات  املدراء 
ت�سيري  يف  ذريعا  ف�سال  حققوا 
على  �سلبا  اأثر  ما  وهو  قطاعاتهم 
بدليل  املحلية  التنمية  خمططات 
بطرق  امل�ساريع  غالبية  اجناز 
خمالفة  للمعايري وبتاأخر غري مربر 
تن�ص  ما  وفق  الت�سليم  اأجال  عن 

عليه دفاتر ال�رشوط .

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

الفا�شلني الذين جتاوزتهم الأحداث .

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

اأحمد باحلاج 

مطلب بتطهري اجلنوب من 
امل�شوؤولني الفا�شلني 

البالد  طالب فالحو وليات جنوب 
الكبري، من ال�سلطات العليا بالبالد 
لدى  العاجل  التدخل  ب�رشورة 
ال�سلطات العمومية من اأجل تفعيل  
احلرائق  من  الوقاية  خمطط 
الفارطة  ال�سائفة  يف  اأحلقت  التي 
اأ�رشار كبرية مبحا�سيلهم الزراعية 

ومنتجاتهم املو�سمية .
الفالحني  من  الع�رشات  نا�سد 
 ، ورقلة  بوليات  امل�ستثمرين  و 
 ، الوادي   ، ايليزي   ، مترنا�ست 
غرداية ، الأغواط وب�سار يف ت�رشيح 
الوزير   ،« »الو�سط  يومية  مع  لهم 
ب�رشورة  جراد  العزيز  عبد  الأول 
وزارتي  لدى  العاجل  التدخل 
املحلية   اجلماعات  و  الداخلية 
والفالحة و التنمية الريفية  لإلزام 
بتلك  العمومية  ال�سلطات  و  الولة 
الوقاية  خمطط  لتفعيل  الوليات 
من احلرائق تزامنا مع حلول ف�سل 
ال�سيف احلار و الرتفاع املح�سو�ص 
لتكرار  تفاديا  احلرارة  لدرجات 
ال�سيفية  املوا�سم  خ�سائر  �سيناريو 
احلرائق  ت�سبب  حيث  الفارطة 
ب�سبب ارتفاع موجة احلرة ال�سديدة 

الفارطة  ال�سائفة  جتاوزت  التي 
عتبة 50 درجة مئوية حتت الظل يف 
مبنتجاتهم  ج�سيمة  اأ�رشارا  اإحلاق 
الزراعية  وحما�سيلهم  املو�سمية 
الب�ساتني   ، الفالحية  باملحيطات 

القدمية وامل�ستثمرات الفالحية .
من جهة ثانية قال اأكرث من متحدث 
خمطط  دخول  اأن   ، املو�سوع  يف 
اخلا�سة  احلرائق  من  الوقائية 
ال�سيف احلار بات �رشورة  مبو�سم 
نفو�ص هوؤلء  يحز يف  حتمية ومما 
احلمالت  برجمة  يف  التاأخر  هو 
ب�سبب    التوعوية  و  التح�سي�سية 
العمومية بحملة  ال�سلطات  ان�سغال 
جائحة  لتف�سي  الت�سدي  و  الوقاية 

فريو�ص كورونا الفتاك .  
درجات  عن  الإعالن  اأن  ومعلوم 
بالوليات  احلقيقية  احلرارة 
يف  حمال  ل  �سيدفع  املذكورة 
نظر النا�سط احلقوقي عبد القادر 
ال�سحراء  لإعالن  باحلكومة  تقار 
الكربى كمنطقة منكوبة  اجلزائرية 
يعفى �سكانها من ت�سديد م�ستحقات 

فواتري الكهرباء .
اأحمد باحلاج

يف ظل ارتفاع درجات احلرارة باجلنوب

فالحون يطالبون بتفعيل 
خمطط الوقاية من احلرائق 

املحلية  اجلمعيات  عديد  دقت 
البالد  جنوب  بوليات  الفاعلة  
حمذرة  اخلطر  ناقو�ص   ، الكبري 
التي  الوخيمة  العواقب  مغبة  من 
ارتفاع  تبعات  عن  تنجر  قد 
الوفيات  و  ال�سابات  معدلت 
طالب   . العقربي  الت�سمم  جراء 
ممثلي اجلمعيات املحلية املهتمة 
بال�ساأن البيئي و ال�سحي بوليات 
ورقلة ،مترنا�ست ، ايليزي ، اأدرار 
يف  الأغواط  و  ب�سكرة   ، ب�سار   ،
»الو�سط«  يومية  لهم  ت�رشيح 

التدخل  املعنية    ال�سلطات  من 
العاجل لحتواء املع�سلة القائمة 
انت�سار  من  تخوفهم  اأثارت  التي 
العقارب  منها  ال�سامة  احل�رشات 
من  عددا  وفاة  يف  ت�سببت  التي 
الفارطة   ال�سنة  خالل  ال�سحايا 
احل�رشات  هذه  تف�سل  حيث   ،
الأماكن املظلمة للتكاثر وتر�سد 
�سجلت  وقد   ، �سحاياها  حركة 
الوليات  بذات  ال�سحة  م�سالح 
�سخ�ص   300 من  اأكرث  اإ�سابة 
اأخر  وح�سب   ، العقربي  بالت�سمم 

الإح�سائيات فاإن الن�سبة تراجعت 
مقارنة بال�سنة املا�سية .

ورغم املبالغ املالية ال�سخمة التي 
تهيئة  لإعادة  احلكومة  ر�سدتها 
واإ�سالح  العمومية  الإنارة  �سبكة 
التي  الأعطاب  من  امل�سابيح 
الأحياء  اأغلب  اأن  غري   ، ت�سيبها 
بعا�سمة الواحات تقبع يف الظالم 
الدام�ص قرابة ربع قرن من الزمن 
،  يف الوقت الذي رفع فيه ال�سكان 
املت�رشرين من امل�سكل املطروح 
املعنية  للجهات  ال�سكاوي  عديد 

من  وحمايتهم  بان�سغالهم  للتكفل 
يواجههم  الذي  العقربي  الت�سمم  
املواطنني  هوؤلء  طالب  وعليه   .
التدخل  املعنية  اجلهات  من 
الذي  الظالم  من  لإخراجهم 
حرمهم  الذي  و   فيه،  يتخبطون 
من التنقل ليال خوفا من الإ�سابة 
احل�رشة  وهي  العقربي،  بالت�سمم 
ال�سيف  ف�ص  يف  تتكاثر  التي 
اأمام  القمامة  اأقوام  تراكم  نتيجة 

البيوت  .   
جناة ،ح 

بعدما اأخلطت جائحة كورونا اأوراق  ال�شلطات العمومية 

احل�شرات ال�شامة تهدد �شالمة املواطنني  باجلنوب 

ال�سكان  من  جمموعة  ا�ستكى 
ببلدية  بوعامر  بحي  القاطنني 
ورقلة  ، من الظروف الجتماعية 
منذ  منها  يعانون  التي  املزرية 
جراء   ، طويلة  فرتة  حوايل 
التنموية  امل�ساريع  من  اإق�ساءهم 
للتقليل من معاناة ال�سكان  ، وهو 
وا�ستياءهم  امتعا�سهم  اأثار  ما 
النقائ�ص  جملة  جراء  ال�سديدين 
يف  املعنية  اجلهات  متاطل  منها 
اإعادة تهيئة �سبكة  قنوات ال�رشف 
التي  امل�رشوع  هو  و   ، ال�سحي 
مالية  مبالغ  احلكومة  له  خ�س�ست 
يف  ت�سبب  الذي  الأمر    ، �سخمة 
ذات  من  القذرة  املياه  ت�رشب 
ال�سكان  من  عدد  اأعرب  القنوات. 
ا�ستياءهم  عن   ، احلي   بذات 
نتيجة  ال�سديدين   وتذمرهم 
يعي�سونها  التي  املزرية  الو�سعية 
منذ �سنوات والتي جعلتهم يعانون 
الرتاكمات  ب�سبب  �سمت  يف 

احلا�سلة واإتباع مبداأ الأف�سلية يف 
مترير امل�ساريع التنمية من طرف 
يعاين  حيث   ، املحليني  املنتخبني 
اهرتاء  م�سكلة  من  ال�سكان  هوؤلء 
�سبكة قنوات ال�رشف ال�سحي التي 
وهو   ، كارثية  و�سعية  يف  تتواجد 
له  خ�س�ست  الذي  القرن  م�رشوع 
الدولة مبالغ مالية �سخمة للتقليل 
زاد  ما  و    ، ال�سكان  معاناة  من 
الطني بلة ت�رشب املياه القذرة من 
القنوات املهرتئة ،  مما �ساهم يف 
انت�سار الروائح الكريهة املنبعثة من 
ذات القنوات ، الأمر الذي اأدى اإىل 
تكاثر احل�رشات ال�سامة على غرار 
تتكاثر  التي  والعقارب  الباعو�ص 
    ، ال�سيف  ف�سل  يف  كبري  ب�سكل 
بالإ�سابة  تهديدهم  اإىل  بالإ�سافة 
التي  الأوبئة  و  الأمرا�ص  مبختلف 
تكون احل�رشات ال�سامة ال�سبب يف 

نقلها عن طريق لل�سع .
اأحمد باحلاج 

حي بوعامر  بورقلة

ال�شكان يطالبون بتهيئة �شبكة 
قنوات ال�شرف ال�شحي

اأحمد باحلاج 
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حوار: نوال �شلماين

      هل لك اأن حتدثينا باإيجاز عن 
حياتك  حمطات  واأهم  الذاتية  �شريتك 

العملية؟

  تخرجُت من الثانوية/ الق�سم العلمي وكنُت من 
ال�سفارة  من  املنحة  على  ح�سلت  ثم  الأوائل، 
كلية  ويف  الإمارات  بجامعة  ودر�ست  الأفغانية 
اقت�ساد، ثم  الريا�سيات وامل�ساعد  العلوم/ ق�سم 
بعد ذلك اأكملت املاج�ستري يف الهند�سة املدنية 

تخ�س�ص م�سادر املياه.
تخ�س�سات  دبلوما يف  ثالثني  اأكرث من  اأملك 
خمتلفة، كما اإنني حا�سلة على  اأكرث من)700(  
خمتلفة،  وحما�رضات  دورات   ح�سور  �سهادة 
النف�سية ومقيمة  ولدي دبلوم يف الإ�ست�سارات 
تدريب  ومطورة  الكامن  الإبداع  يف  معتمدة 

ومدربة األعاب تدريبية واليتكيت.

يف  طفولتك  عن  حدثينا        
ميزة  هناك  كانت  وهل  اأفغان�شتان. 

متيزك عن باقي الأطفال هناك ؟ 

اأجمل ذكريات  اأفغان�ستان من  »كانت طفولتي يف 
اأ�ستمتع  اأن  احلروب،  رغم  اإعتدت  الطفولة، 
ثمارها  ونتذوق  وحدائقنا  املدمرة  بق�سورنا 
النا�ص  ولكن  جداً  جميلة  اأفغان�ستان  اللذيذة. 
باك�ستان  اإىل  هاجرنا  الكثري،  عنها  تعرف  ل 
لأنني،  والدتي  »اإبن«  اأنا  وكنت  الزمن  من  لفرتة 
فرغم  م�سافراً،  كان  والدي  ذكور،  اإخوة  اأملك  ل 
خطورة الأمان يف باك�ستان من اختطاف الأطفال 
وال�رضقة وغريها، وبالرغم من �سغر �سني، كنُت 
وكنت  بال�سعر،  واأقاي�ص  املنزل   ب�سائع  اأ�سرتي 
التي  املدر�سة،  اإىل  واأذهب  القراآن  اأحفظ  ذكية 
لأنني  ون�سف،  �سنوات  ثالث  وعمري  دخلتها 
عمر  مهماً  يكن  مل  جيداً.  احلروف  اأنطق  كنت 
الأطفال حينها، فكنت اأدر�ص يف مدر�سة اأفغانية 
يف  �سم�ستو  يف  املوؤمنات(  )البنات  اإ�سمها  اأذكر 

باك�ستان .
�ست  حينها  عمري  وكان  الإمارات  اإىل  جئُت  ثم 

�سنوات ون�سف.

       ملاذا اإخرتت الدرا�شة يف دولة 
ذلك  كان  وهل  املتحدة،  العربية  الإمارات 

خمططًا له، اأم جاء م�شادفة؟

كان  املتحدة،  العربية  لالإمارات  اأتيت  عندما 
والدي يعمل فيها من العام 2000، ا�سطروا لزيادة 

�سني يف جواز ال�سفر  اأربع �سنوات.
كان  عمري  لأن  بالتعليم  اللتحاق  اأ�ستطع  ومل 
اأكرث من ثمان �سنوات باجلواز، و رغم حماولتنا 
اأن حكومة بلدي  اإل  اأنني در�ست �سابقاً  اأن نثبت 
يختم  مل  طالبان  نظام  عليها  ي�سيطر  كان  الذي 
على اأوراقي وي�سادقها فبقيت غري مكتملة، لذلك 
لظروفنا املادية  البيت، ونظراً  اأدر�ص يف  اأخذت 
ولكن  اخلا�سة،  باملدر�سة  اللتحاق  اأ�ستطع  مل 
اأين  منها  حياتي  يف  اأخرى  مثرية  تفا�سيل  هناك 
اختبار  بعد  خا�سة  األتحق مبدر�سة  اأن  ا�ستطعت 
حتديد م�ستوى الدر�ص يف ال�سف الثامن، وحينها 

ح�سلت على ال�سهادة،
وا�ستطعت اأن اأكمل درا�ستي ر�سمياً، وكنت اأدر�ص 
اأ�سبحت  اهلل  بتوفيق  ولكن  م�سائية،  مدر�سة  يف 
على  اهلل  و�سكرت  اجلامعة.  ودخلت  الأوائل،  من 
�سنعت  لأنها جامعة  الإمارات،  وجودي يف  نعمة 

�سخ�سيتي واأعطتني الثقة بالنف�ص.

اختيار  مت  اأ�شا�س  اأي  على         

كان  ومن  التدريب،  جمال  يف  تخ�ش�شِك 
ال�شفر  على  ت�شجيعِك  يف  البارز  الدور  له 

وتلقي العلم واملعرفة؟

�سهادة  على  للح�سول  اأح�رض  كنُت  عندما 
الريا�سيات  مادة  يف  ذكية  ولكوين  املاج�ستري، 
من  جمموعة  مني  لذلك  طلب  واملالية، 
املوظفني، وطلبة املاج�ستري من جامعة اأخرى يف 
جمال املالية، اأن اأدر�سهم، وجهزت لهم الدرو�ص، 
اأن  ت�سلحني  اأنك  الطالب  اأحد  وقتها  يل  وقال 
تكون مدربة، واأنهم اأحبوا �رضحي كثرياً، وكان هو 

مدربا باحلقيقة، ومن هنا كانت النطالقة، ومبا 
يعانون  والهند�سة  الريا�سيات  عباقرة  معظم  اأن 
يف  الرغبة  لدي  فكانت  نف�سية،  ا�سطرابات  من 

ولوج هذا املجال.

اأ�ستاذة اآ�سيا، �سنتحدث يف عدة اأمور تهم املجتمع 
من جميع النواحي، و�سنبداأ باأول �سوؤال. 

      كيف نعمل على تنمية وتطوير 
حب القراءة والكتابة والر�شم  لدى  الطفل 

؟

من  بذرتهم  ي�ستثمران  الذكيان  والأب  الأم    
اللحظة الأوىل، من عمره، حيث يبداأ الوالدين مع 

الأطفال بالتدرج بالقراءة والتعلم 
مناذج  هناك  ولكن  للبع�ص  غريبة  الإجابة  رمبا 
على  الوالدين  يركز  فعندما  الواقع،  من  حقيقية 
الق�س�ص  وقراءة  احلروف  نطق  اأطفالهم  تعليم 
امل�سورة ت�ستطيع  الأطفال يف �سن اإحدى ع�رض  
�سنتني  عمر  يف  ثم  الكلمات،  قراءة   من  �سهر، 
الر�سم،  وبالتايل  الق�س�ص،  قراءة  من  ي�ستطيعون 
الكتب  واقتناء  بالقراءة  معهم  نبداأ  اأن  فعلينا 
املكتبات. ومن هنا  اإىل  اأخذهم  ثم  لهم،  املهمة 

ن�ستطيع ك�سف ميولهم املبكرة . 

الطفل  مع  التعامل  ميكننا  كيف 
التي  الن�شائح  هي  وما  ؟  والعنيد  الع�شبي 

ت�شاعد الأم على التعامل معهم ؟

نف�سيته  وتفهم  لالحتواء  يحتاج  العنيد  الطفل 
توجيهه،  خالل  من  وذلك  بامل�سوؤولية،  والتحلي 
بالدليل  ناق�ص  اإن  م�سموع  راأيه  واأن  قائد،  بكونه 
واحلجة والربهان واملنطق، واإقناع وعدم معاندة 
الطفل، واإن ل ن�ستعمل معه العنف لنكون منوذجاً 

جيداً اأمامهم .
مع  الأم  تتفق  اأن  وهي  اأخرى،  طريقة  وهناك 
الطفل بالكتابة عما بداخله، حينما يكون مع�سباً، 
ثم  يقراأ ما كتب، وحينها �سيهداأ قلياًل ويتحدث 

عما يجول بخاطره.

والأمهات  الآباء  تن�شحني  مب        
الذين رزقوا باأطفال من ذوي الحتياجات 

اخلا�شة، من ناحية التعامل والرعاية؟ 

ا�سطفاهم  اهلل  واأن  حمظوظون  لأنهم  اأهنئهم    
وخريهم على �سائر الأمهات، واإنها هدية ربانية 

اأن�سحهم بالكثري من  يعلم حكمتها رب العاملني. 
ا�ستثنائي  جناح  �سيناريو  وكتابة  واحللم  ال�سرب 

ملولودهم.

      كيف تقيمني الدور الذي تقوم 
به اجلهات احلكومية امل�شوؤولة، عن رعاية 

ذوي الحتياجات اخلا�شة ؟

  اجلهات احلكومية لها دورها الكبري، ففي دولة 
الإمارات نرى اأنها قد جندت كل اأ�سحاب الهمم، 
بغية احت�سان وتبني اأحدث الو�سائل واملمكنات، 
كالكوادر  البيئة،  ناحية  من  تدعمهم  التي 
واملخت�سني واملنهاج الراقي يف التعامل وكل 

�سيء يطور هذه العملية.
 

يف  الوالدين  دور  هو  ما         
التعامل ال�شحيح  مع البن املراهق اأو 

البنة املراهقة ؟

   يتلخ�ص دورهم يف بناء اجل�سور واحتواء 
ال�سحيح  والتاأثري  وتوجيههم  اأمناطهم 

عليهم والرتكيز على الرتبية الذكية. 

النف�شي  املر�س  بني  الفرق  ما        
للمري�س  ينظر  العقلي،ومَل  واملر�س 

النف�شي وكاأنه مري�س عقليًا ؟

اإ�سابة  ب�سبب  النف�سي  املر�ص  يكون  ما  غالباً    
احلياة  مع  اليومي  التعامل  نتيجة  حتدث 
واملواقف، دون وجود اأي م�ساكل ع�سوية �سابقة 
خلل  فهو  العقلي،  املر�ص  اأما  باملخ،  خا�سة  اأو 
مما  الع�سبية،  الو�سالت  اأو  الدماغ  تركيبة  يف 
يوؤدى اإىل تغري يف �سلوك املري�ص، ويكون يف هذه 

احلالة خطرياً على نف�سيته ومن حوله.
بحاجة  اأنه  النف�سي  املري�ص  اإقناع  ال�سهل  من  و 
اأو  العالج  يرف�ص  انه  اإل  العقلي  اأما  للعالج، 
العرتاف باملر�ص من الأ�سا�ص، مما يت�سبب يف 

تدهور احلالة.
اأمرا�ساً  نقول  ول  نف�سية  اإ�سطرابات  نقول  نحن 
التحليل  تتبنى  خمتلفة  مدار�ص  وهناك  نف�سية. 
العالج  تتتبنى  اأخرى  ومدار�ص  ال�سلوكي  والعالج 

الأوىل  املدر�سة  من  واأنا  والأدوية.  الكلينكي 
اأن هناك قدرات متفاوتة لل�سخ�ص  التي توؤمن 
بعمق  حتليلها  متت  اإن  حمددة،  وقناعات 
بالعالج  ونبداأ  الإ�سطرابات  اأ�سباب  �سنعرف 
فقط  والقناعات  الأفكار  مبعاجلة  ال�سلوكي 
بحاجة  اأنه  اإقتنع  املراجع  اإذا  واحدة  حالة  يف 
اأن  اإ�ست�سعر  واأنه  لالأف�سل،  والتطوير  للتغيري 

هناك اإ�سطراباً قد ح�سل له.

البالغ،  عند  الالاإرادي  التبول         
هل هو مر�س نف�شي، اأم له اأ�شباب اأخرى ؟

  اإىل جانب الأ�سباب الع�سوية، نعم هناك حالت 
ناجتة من الإ�سطرابات النف�سة للتبول الالاإرادي، 
ف�ساًل  ال�سديدين  والقلق  للخوف  التعر�ص  منها 

عنى فقدان الثقة بالنف�ص والكتئاب احلاد.

       هل يحتاج الو�شوا�س والإكتئاب 
اإيل عالج دوائي و�شلوكي لدى خمت�س، اأم 
يحتاج اإىل تقوية الإميان وقراءة القراآن .

- ل �سك اأن تقوية الإميان وتدبر القراآن يطمئن 
النف�ص وعالج �سلوكي لأنه عالج اعتقاد ، هناك 
للعالج  واأغلبها  الطبي  للتدخل  حتتاج  حالت 

ال�سلوكي والتحليلي.

       كيف ميكننا التعامل مع الطفل 
املتبعة  الأ�شاليب  اأهم  وماهي  املتوحد، 

معه؟

اأ�سبابه  اأغلب  والتوحد،  للتوحد  اأطياف  هناك    
نتيجة  التوحد  لأطياف  حالت  وهناك  خلقية، 
امل�ساب  احتواء  ال�سغر،  يف  ال�سديد  الإهمال 
للحماية  حاجته  وفهم  عليه،  وال�سرب  كبري  ب�سكل 
لأنه م�سطرب للم�ساعر وتنمية مهاراته وقدراته 
الذهنية، واأن يحاول ال�سخ�ص القريب منه دجمه 

تدريجيا مع اأ�سخا�ص اآخرين 

        هل لك اأن تبيني للقارئ ما مدى 
تاأثري فايرو�س كورونا بعد اإنتهائه، وما هي 
توقعاتك حول ما �شيرتكه هذا الوباء على 

�شلوك الب�شر واأزماتهم النف�شية ؟

يف  ونتحكم  العاطفية  �سالبتنا  نعزز  اأن  علينا     
اإنتاج م�سارات عواطفنا بعناية، الأزمة �ستمر باإذن 
اهلل وال�سلوكيات تتغري ولكنها مرحلة جديد لنا نحن 
لتبني �سلوكيات جديدة ومهارات متنوعة،  الب�رض 
الفكرة اأنها اأزمة عاطفية ومن عنده مرونة عالية 

الإعتقاد  لتح�سني  وامليول  واللتزام  التفكري  يف 
الذي �سيتمكن من الإنتاج ب�سكل اأف�سل .

من  اأف�شل  ال�شمت  اأن  يقال         
والذين  الإنطوائيني  النا�س  هل  الكالم، 
لك  اأم  نف�شيني  مر�شى  هم  ال�شمت  يحبون 

راأي مغاير لذلك ؟

من  اأمناط  هناك  يكون  اأن  بال�رضورة،  لي�ص    
ال�سخ�سيات تبدع وتعمل بفعالية اأكرث يف عاملهم 
الجتماعي  الذكاء  تعزيز  ويحتاجون  اخلا�ص، 

والتوا�سل مع الآخرين كما هي الفطرة الب�رضية.

      ما هي طريقة التعامل مع الطفل 
تقدميها  التي  الن�شائح  وماهي  الغيور 

للمربني ؟

  وذلك عن طريق احتوائه وفهمه وعدم ال�رضاخ 
بوجهه و�سب جميع م�ساعر الإهتمام عليه، لكي ل 
ي�سعر بالأنانية، وتوزيع الإهتمام بالعدل وم�ساركته 
امل�سوؤولية واإتخاذ القراروتخيريه وحتييده ببع�ص 

الختيارات.

الأ�شخا�س  تن�شحني  مباذا        
وغرور  �شديدة  نرج�شية  لديهم  الذين 
لكي يرتكوا هاتان ال�شفتان اللتان ت�شران 

ب�شلوكهم وحياتهم امل�شتقبلية ؟

ال�سخ�ص  نعم  النف�ص،  يهلكان  والأنانية  الكرب    
الأناين  ولكن  حمبوب  �سخ�ص  نف�سه  من  الواثق 
ي�سبب  �سخ�ص  فهو  احلقوق  يه�سم  والذي 
من  النوع  هذا  لغريه،  نف�سية  ا�سطرابات 
ال�سطراب نقول عنها اأنها معدية. وال�سخ�سيات 

الأنانية تعدي الآخرين وتوؤرقهم يف حياتهم 

تن�شحني  مب         
يف  يعي�شون  الذين  الأ�شخا�س 
هذا  يف  والتيه  اليقظة  اأحالم 
ي�شيع  �شيء  كل  حيث  العامل، 

منهم وهم لي�شعرون؟

على  الرتكيز  وقوة  الكتب  بقراءة    
العمل وال�سعي بعد التوكل على اهلل، 
وقراءة جتارب من �سبقوهم بالعمل 
دون  الآن  بالعمل  املبا�رضة  و 
ل  والوقت  يذهب  فالعمر  تاأجيل، 
ال�سخ�ص  من  نابعة  والهمة  يرجع 
امل�ساعدة  ينتظرون  ل  اأن  ويجب 

من اأحد �سوى اأنف�سهم.

       اأ�شتاذة اآ�شيا القر�شي نتمنى لك 
كل التوفيق والنجاح ون�شكرك على اإتاحة 
وقتك،  من  بع�شًا  واإعطاءنا  لنا  الفر�شة 

�شكرا.

  �سكري اجلزيل لك الأديبة والإعالمية الرااائعة 
اأ. نوال لإتاحتي هذه الفر�سة املتميزة باللقاء، و 
اأحب �سعب اجلزائر ولهم معزة خا�سة يف قلبي، 
�سكرا ل�ست�سافتي يف  �سوء،  كل  اهلل من  حفظكم 

جريدتكم العطرة وفقكم اهلل.

امل�شت�شارة النف�شية الأفغانية اآ�شيا مري اأمري الدين القر�شي لـ "الو�شط"

اأفغان�شتاناأنتجتاأ�شياءاأخرىغرياحلرب
.      اعتدت اأن اأ�شتمتع بق�شورنا املدمرة واأن اأتذوق ثمارها اللذيذة

.       الأم والأب الذكيان ي�شتثمران بذرتهم من اللحظة الأوىل 

العمرية، متيزت  الفئات  بها كل  النبيل، من خالل تقدمي برامج حتفيزية خ�شت  اإىل هدفها  للو�شول  اإمراأة َخلقت من احلما�س طريقها  العدد،  �شيفتنا لهذا 
باأخالقها العالية وتوا�شعها ون�شالها الفريد، من اأجل اأن ت�شبح اإمراأة قيادية ذات ب�شمة فريدة من نوعها، فكان عنوان حياتها للنجاح اأيها العلم: هل من مزيد؟.  

ورغم غربتها الطويلة ل تزال حتمل لوطنها الكثري من احلب، لتجعل من �شعار  "يا بلدي متى اأراك عري�شا من جديد؟ دافعًا للم�شي قدمًا نحو حتقيق الفوز.
فاأهال و�شهال بك. 

الإميان  تقوية  اأن  �شك  "  ل 
وتدبر القراآن يطمئن النف�س 

وعالج �شلوكي لأنه عالج اعتقاد 
، هناك حالت حتتاج للتدخل 

الطبي واأغلبها للعالج ال�شلوكي 
والتحليلي " 

لالحتواء  يحتاج  العنيد  " الطفل 
وتفهم نف�شيته والتحلي 

بامل�شوؤولية، وذلك من خالل توجيهه، 
بكونه قائد، واأن راأيه م�شموع اإن 

ناق�س بالدليل واحلجة والربهان 
واملنطق، واإقناع وعدم معاندة الطفل، 

واإن ل ن�شتعمل معه العنف لنكون 
منوذجًا جيدًا اأمامهم  "
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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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ANEP N°:  2016009357الو�شط:2020/06/15

ANEP N°:  2016009367الو�شط:2020/06/15 الو�شط:2020/06/15 الو�شط:2020/06/15

ن�شر م�شمون حم�شر تكليف بالوفاء ل�شند ممهور بال�شيغة 
التنفيذية يف جريدة وطنية

) املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية (

لفائدة ال�سيد)ة( : عبعوب اليا�س
العنوان ب : 327 م�سكن عمارة 14 رقم 07  الدار البي�ساء اجلزائر

�سد ال�سيد)ة( : وابد قويدر
العنوان ب : براقي

دائرة  احلرا�س  حمكمة  لدى  ق�سائي  حم�رض  ال�سعيد  بوجليدة  الأ�ستاذ  نحن 
اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر الكائن مكتبه بحي عي�سات ادير عمارة 08 رقم 

322 احلرا�س
 2019/10/22  : بتاريخ  ال�سادر  القرار  يف  املتمثل  التنفيذي  ال�سند  مبوجب   -
عن جمل�س ق�ساء اجلزائر الغرفة اجلزائية حتت رقم : 19/13915 فهر�س رقم : 
19/15902 و املمهور بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ : 2019/12/24 حتت رقم 
: 19/2340 و احلكم ال�سادر بتاريخ : 2016/12/26 عن حمكمة احلرا�س الق�سم 

اجلنح حتت رقم : 16/08324 فهر�س رقم : 16/12630.
حيث اأننا قمنا مببا�رضة اإجراءات التنفيذ من خالل النتقال اىل العنوان املذكور 
من اجل تبليغ احلكم غري اأننا مل نتمكن من مقابلة املطلوب فرتكنا له ا�ستدعاء 
انه  لنا  و �رضح  ال�ستالم  رف�س  الذي  اخاه ح�سب ت�رضيحاته  اىل مكتبنا  فح�رض 
�سيح�رض املطلوب اخاه لال�ستالم لحقا لكنه مل يح�رض فوا�سلنا الإجراءات عن 
طريق ر�سالة م�سمنة يحمل و�سلها رقم 00213063576 و من مت التعليق بتاريخ : 
2020/01/29 عن طريق التعليق يف لوحة اإعالنات البلدية و بتاريخ : 2020/01/28 

عن طريق التعليق يف لوحة اإعالنات املحكمة .
- و بناء على الأمر ال�سادر عن رئي�س حمكمة احلرا�س يف 2020/02/16 حتت رقم 

2020/537 املت�سمن الإذن بالن�رض يف اجلريدة اليومية.
باأن يدفع للطرف املدين  اإلزام املتهم املدان   : بالوفاء الذي يق�سي ب  التكليف 
) ثمانية ع�رض مليون دينار جزائري( و  ال�سيك املقدر ب 18.000.000 دج  مبلغ 

مبلغ 1.000.000 دج ) مليون دينار جزائري ( تعوي�سا.
و نبهناه باأن له اأجل 15 يوم للوفاء و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

ن�شر م�شمون حم�شر تكليف بالوفاء ل�شند ممهور بال�شيغة 
التنفيذية يف جريدة وطنية

) املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية (

لفائدة ال�سيد)ة( : تواتي حممد
العنوان ب : حي العي�سي رقم 08 اأولد يعي�س البليدة 

�سد ال�سيد)ة( : بن حمادة بوعالم 
العنوان ب : حي علي برواقي احلرا�س

دائرة  احلرا�س  حمكمة  لدى  ق�سائي  حم�رض  ال�سعيد  بوجليدة  الأ�ستاذ  نحن 
اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر الكائن مكتبه بحي عي�سات ادير عمارة 08 رقم 

322 احلرا�س
 2019/03/17  : بتاريخ  ال�سادر  احلكم  املتمثل يف  التنفيذي  ال�سند  - مبوجب 
 : رقم  فهر�س   19/00319  : رقم  حتت  اجلنح   الق�سم  احلرا�س  حمكمة  عن 
19/04198 و املمهور بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ : 2019/05/27 حتت 

رقم : 2019/98
حيث اأننا قمنا مببا�رضة اإجراءات التنفيذ من خالل النتقال اىل العنوان املذكور 
املطلوب  مقابلة  من  نتمكن  مل  بالوفاء  التكليف  و  تنفيذي  �سند  تبليغ  اجل  من 
طبقا  م�سمنة  بر�سالة  التبليغ  اإجراءات  وا�سلنا  عليه  و  مهدمة  الأماكن  ووجدنا 
للمادة 411 من ق ا م ا م و عن طريق التعليق يف لوحة اإعالنات املحكمة بتاريخ 

2019/10/06 و يف لوحة اإعالنات البلدية بتاريخ 2019/10/03 .
- و بناء على الأمر ال�سادر عن رئي�س حمكمة احلرا�س يف 2020/03/01 حتت 

رقم 2020/675 املت�سمن الإذن بالن�رض يف اجلريدة اليومية.
التكليف بالوفاء الذي يق�سي ب : اإلزام املتهم املدان باأن يدفع للطرف املدين 
مبلغ ال�سيك املقدر ب 3.000.000 دج ) ثالثة مليون دينار جزائري( تعوي�س عن 
امل�ساريف  املدان  الكفالة .حتميل  مبلغ  برد  الأمر  مع  به  التي حلقت  الأ�رضار 

الق�سائية مع حتديد مدة الإكراه البدين بحدها الأق�سى.
و نبهناه باأن له اأجل 15 يوم للوفاء و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .



بقلم :- �سامي اإبراهيم فودة

الأفا�ضل  اأحبتي  القراء  اأعزائي 
ت�ضليط  هو  اليوم  ب�ضدده  اأنا  فما 
ال�ضوء على اأخطر حالت الأ�رسى 
يف  املزمنة  بالأمرا�ض  امل�ضابني 
يعانون  والذين  الحتالل  �ضجون 
الإدارة  �ضيا�ضات  من  الويالت 
عالجهم  تتعمد  التي  العن�رسية 
بامل�ضكنات دون القيام بت�ضخي�ض 
�ضليم حلالتهم ومعاناتهم امل�ضتمرة 
فري�ضة  لرتكه  الأمرا�ض  مع 
ينه�ض  البطيء  واملوت  لالأمرا�ض 

يف اأج�ضادهم.
والأ�ضري املري�ض / ممدوح اأحمد 
عطا الطناين ابن الثالثة والثالثون 
الإهمال  �ضحايا  اأحد  هو  ربيعاً, 
متار�ضها  التي  املتعمد  الطبي 
اإدارة ال�ضجون بحقه والذي يعي�ض 
يهدد  الذي  املر�ض  مطرقة  بني 
الحتالل  جتاهل  و�ضندان  حياته 
ملعاناته, والقابع حالياً يف )�ضجن 

قائمة  اإىل  ان�ضم  والذي  رميون( 
يف  املر�ضى  اأ�ضماء  من  طويلة 
غياهب ال�ضجون ودياجريها, وقد 
خلف  ع�رس  الثالث  عامه  اأنهى 
الق�ضبان ودخل عامه الرابع ع�رس 
الحتالل  �ضجون  يف  التوايل  على 
حكماً  يق�ضي  والذي  ال�رسائيلي 

بال�ضجن خم�ضة وع�رسين عاماً..

الأ�سري:- ممدوح اأحمد 
عطا الطناين

تاريخ امليالد:- 03, اأبريل 1987
 / جباليا  خميم   -: الإقامة  مكان 

بركة اأبو را�ضد �ضمال قطاع غزة
عائلة  تتكون  الفا�ضلة:-  العائلة 
الوالدين  من  ممدوح  الأ�ضري 
من  �ضباب  اأربعة  الخوة  من  وله 
الأ�ضري  وياأتي  ثالثة  الخوات 
بني  من  الأول  الرتتيب  ممدوح يف 

الإخوة والأخوات �ضنا..
احلالة الجتماعية:- اأعزب

اأعدادي"   " العلمي:-  املوؤهل 

وترك مقاعد الدار�ضة لكى ي�ضاعد 
والده يف العمل

تاريخ العتقال:- 25/ اأغ�ضط�ض/ 
2007م

مكان العتقال:- رميون
التهمة املوجه اإليه:- تنفيذ عملية 
يف  هعت�رسا  نتيف  م�ضتوطنة  يف 

بقطاع  حانون  بيت  منطقة  �ضمال 
غزة

احلكم:- 25 عاما
ميعن  وظامل:  تع�ضفي  اإجراء 
موا�ضلة  يف  ال�ضهيوين  الحتالل 
اإجرامه بحق الأ�ضري ممدوح مبنعة 
2015م  عام  من  اأهلة  روؤية  من 

الأمني" كما عوقب  "املنع  بحجة 
النفرادي  بالعزل  مرة  من  اأكرث 

رغم ظروفه ال�ضحية ال�ضيئة,
ممدوح   -: البطل  الأ�ضري  اعتقال 

الطناين
اعتقلت قوات الحتالل ال�ضهيوين 
الأ�ضري ممدوح اأثناء تنفيذه عملية 
رفاقه  من  اأربعة  مع  ا�ضت�ضهادية 
اثنان  ا�ضت�ضهد  العملية  وخالل 
عوكل  خ�رس  وهما  رفاقه  من 
وحممد �ضقر فيما اعتقل الأ�ضري 
ح�ضن  م�ضطفى  الرحمن  عبد 
دربه  رفيق  عاًما"   33" املقادمة 
احلاجز  اقتحام  خاللها  مت  والتي 
والو�ضول  ايرز  الأ�ضمنتي مبنطقة 
يف  هعت�رسا  نتيف  م�ضتوطنة  اإىل 
بقطاع  حانون  بيت  منطقة  �ضمال 
 3 ملدة  ال�ضتباك  وا�ضتمر  غزة 
�ضاعات مع قوات الحتالل �ضيف 
لعرتافات  ونتيجة   2007 عام 
ممدوح خالل التحقيق بكونه قائد 
ال�ضت�ضهاديني الأربعة, ُحكم عليه 

بال�ضجن خم�ض وع�رسين عاما, يف 
الوقت الذي ُحكم على رفيقه عبد 

الرحمن بثمانية ع�رس عاما.
لالأ�ضري:- ممدوح  ال�ضحية  احلالة 

الطناين
يعاين من جرثمة يف املعدة وتلقي 
يعاين  انه  ايل  باإ�ضافة  لها  عالجه 
دهون-   - �ضغط  ال�ضكري-  من 
م�ضكلة يف الكلة - واأمرا�ض اأخرى
اأوجه  مقايل  �ضطور  على  من 
املوؤ�ض�ضات  كافة  اإىل  ندائي 
منظمة  وخا�ضة  الدولية  والهيئات 
ال�ضحة العاملية وال�ضليب الأحمر 
ومنظمة اأطباء بال حدود بالتدخل 
الأ�ضري/  حياة  لإنقاذ  العاجل 
عنه  لالإفراج  الطناين  ممدوح 
خارج  له  الالزم  العالج  لتقدمي 
احلرية  كل  احلرية  ال�ضجون- 
واأ�ضرياتنا  البوا�ضل  لأ�رسانا 
العاجل  وال�ضفاء   - املاجدات 
باأمرا�ض  امل�ضابني  للمر�ضى 

خمتلفة.
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يف ح�سرة القامات ال�ساخمة جرنالت ال�سرب وال�سمود القاب�سني على اجلمر واملتخندقة يف قالعها كالطود ال�سامخ, اإنهم اأ�سرانا البوا�سل الأبطال 
واأ�سرياتنا املاجدات القابعني يف غياهب ال�سجون وخلف زنازين الحتالل الغا�سم تنحني الهامات والروؤو�س اإجالًل واإكباراً اأمام عظمة �سمودهم 

وحتمر الورود خجاًل من عظمة ت�سحياتهم, اإخوتي الأماجد اأخواتي املاجدات رفاق دربي ال�سامدين ال�سابرين الثابتني املتمر�سني يف قالع الأ�سر.

)1987 م - 2020م (

االأ�سري ممدوح اأحمد عطا الطناين ي�سارع املر�ض يف �سجون االحتالل

بقلم: عي�سى قراقع 
 

حفرة  قرب,  هي  بل  القرب,  ت�ضبه 
بداخلها  اجلنود  القاين  الأر�ض  يف 
بع�ضهم  مربحا,  �رسبا  علّي  وانهالوا 
بداأ يهيل الرتاب علّي, هل جاء املوت؟ 
هل هذا هو قربي ؟ اأ�ضئلة �ضارخة يف 
تلك اللحظات القا�ضية اأطلقها الأ�ضري 
اأبو عمر 15 �ضنة  القا�رس عمر جهاد 
الذي  اخلليل  يف  الزاوية  باب  �ضكان 

حكم ب 8 �ضهور �ضجن فعلي. 
خالل   2017/7/27 يوم  عمر  اعتقل 
ب�ضبب  اندلعت  التي  املواجهات 
بالقد�ض  الق�ضى  امل�ضجد  اقتحام 
حلق   , اللكرتونية  البوابات  وتركيب 
اأكرث من جندي, ام�ضكوه وبطحوه  به 
قدمه  بو�ضع  احدهم  وقام  اأر�ضا, 
اآخر  راأ�ضه وتثبيت حركته, وقام  على 
يديه  وثني  بال�ضتيكية  بقيود  بربطه 
الطفل  القيود.  و�ضد  اخللف  اإىل 
ال�ضغري وجد نف�ضه يجر على الأر�ض 
داخل  اإىل  �ضحبته  جمندة,  قبل  من 
نزل  فيها,  األقته  الأر�ض,  يف  حفرة 
وبداأ  احلفرة  داخل  اإىل  اجلنود  احد 
امل�ضدوم  املربوط  الطفل  ي�رسب 
راأ�ضه  رفع  حاول  وكلما   , واملرتعب 
ب�ضتائم  م�ضحوبا  اأكرث  ال�رسب  ازداد 

قذرة واألفاظ و�ضخة.
اأرغفة  الطفل عمر يعمل خبازا, يبيع 
قرب  داخل  نف�ضه  وجد  للنا�ض,  اخلبز 
الوح�ضي, هو  التعذيب  بحقه  ميار�ض 
الرتاب  انهال  وكلما  اإثما,  يرتكب  مل 
كلما  ال�رسب  راأ�ضه خالل حفلة  على 
احلفرة,  هذه  يف  �ضيدفن  انه  اعتقد 
ي�ضتن�ضق  ان  حماول  �رساخه  ازداد 
بهذه  ميوت  ان  يريد  ل  الهواء, 
الطريقة, مل يفعل �ضيئا �ضوى انه األقى 
ترك  الحتالل,  جنود  على  حجرين 
اأرغفة اخلبز يف الفرن وخرج لي�ضارك 
العتداءات  �ضد  الحتجاجات  يف 
ا�ضتغرق  الأولد.  ككل  القد�ض  على 
التحقيق معه عدة �ضاعات حول عدد 
اجلنود,  على  األقاها  التي  احلجارة 
فقط,  بحجرين  الرقم  انتهى  وقد 
احلفرة  من  اأخرجوه  ان  بعد  الولد 
مل   , وراأ�ضه  وجهه  ميالأ  الرتاب  كان 
القيامة حيا,  يوم  انه عاد من  ي�ضدق 
)ا�رسائيل(  مات�ضمى  ان  ي�ضدق  ومل 
اخلباز  اأحياء.  وتدفنهم  ال�ضغار  تئد 
�ضجن  يف  اعتقاله  فرتة  ق�ضى  الذي 
عوفر مل ين�ض ذلك امل�ضهد املرعب, 
طفال   150 من  اأكرث  ان  اكت�ضف  وقد 
وتعذيب  تنكيل  بتجارب  مروا  اأ�ضريا 
داخله  يف  يحمل  طفل  كل  رهيبة, 

جهنما, اأنهم اأطفال عادوا من جحيم 
التعذيب  حفر  من  الحتالل, خرجوا 
تلك  عن  حتدث  احدهم  الوح�ضي. 
فبها,  ح�رس  التي  ال�ضغرية  الزنزانة 
القرب, �ضيقة  ت�ضبه  زنزانة بال �ضباك 
بطانيات   , ول هواء  �ضم�ض  ل  قذرة, 
يح�رسوا  مل  عالية,  رطوبة   , متعفنة 
ال�ضتجابة  رف�ضوا  واملاء,  الطعام  له 
ان  ا�ضطره  مما  حاجته  لق�ضاء  له 
ال�ضغري  اخلباز  نف�ضه.  على  يبول 
وم�ضابني  م�رسوبني  اأطفال  راأى 
بجروح و�ضلوا ق�ضم الأ�ضبال يف عوفر 
على  دع�ضوا  اجلنود  الدماء,  ينزفون 
يف  رف�ضوهم   , بالب�ضاطري  روؤو�ضهم 
اىل  مقيدين  وهم  وظهورهم  بطونهم 
ال�رسب  اأعينهم,  ومع�ضوبة  اخللف 
الأيدي,  بقب�ضات  بالبوك�ضات, 
ي�رسخون  اأطفال  النابية,  ال�ضتائم 
وحدهم  اأطفال  اجلنود,  اأحذية  حتت 
يف نار الكراهية ال�رسائيلية احلامية. 
يكرب  اأن  يحلم  ال�ضغري  اخلباز 
كل  ليطعم  يديه  بني  �ضاخنا  الرغيف 
ان  دون  يعي�ض  ان  ويحلم   , الفقراء 
يوؤدون  وم�ضتوطنني  حاخاميني  يرى 
اأمام  والعن�رسية  احلرب  طقو�ض 
وامل�ضجد  البراهيمي  احلرم  بوابات 
اأن  يحلم  ال�ضغري  اخلباز  الأق�ضى. 

اخلليل  وحارات  �ضوارع  يف  يجري 
يالحقه  او  حاجز  يعرت�ضه  ان  دون 
من  ممكن  عدد  اكرب  يبيع  ان  جنود, 
الأرغفة ,ان يخرج من �ضياج املدينة 
الر�ضا�ض  �ضوت  ي�ضمع  ول  وطوقها 
على  امليداين  الإعدام  وحفالت 
اأن  يريد  ال�ضغري  اخلباز  الأر�ضفة. 
الحتاللية  احلفرة  هذه  من  يخرج 
يرى  اأن   , �ضافية  ال�ضماء  يرى  ان   ,
ت�ضوهها  ل  خ�رساء  خ�رساء  الأر�ض 
جرافة  خ�ضوبتها  تقلع  او  م�ضتوطنة 
وهو  الأر�ض,  زرع  من  هو  عمياء, 
وال�ضنبلة.  الطحني  رائحة  يعرف  من 
من  يخرج  اأن  يريد  ال�ضغري  اخلباز 
ال�ضبح  من  الحتاللية,  احلفرة  هذه 
وامل�ضكوبية,  عت�ضيون  مع�ضكر  يف 
لل�ضغار,  الحتالل  دولة  مطاردة  من 
جترهم   , واعتقال  قتال  ت�ضطادهم 
مهانني مذلولني اىل العتمة واملحاكم 

الع�ضكرية .
اخلباز ال�ضغري يحرك اخليال

يريد ان يخرج من احلفرة
ان ين�ضى حلظة العتقال

يخاف الغد لأن الحتالل مل ينته
اخلباز ال�ضغري ل يريد ان يكرب

يبيع اخلبز يف ال�ضاحات
يحمل حجرين اأو اأكرث

ليلة اعتقال اخلباز ال�سغري

قال املتحدث با�ضم هيئة �ضوؤون 
الأ�رسى واملحررين ح�ضن عبد 
"عوفر"  �ضجني  اأ�رسى  اإن  ربه, 
يف  م�ضتمرون  و"جمدو" 
خطواتهم الت�ضعيدية, احتجاجا 
�ضجون  اإدارة  رف�ض  على 
املالب�ض  توفري  الحتالل 

لالأ�رسى اجلدد.
ات�ضال  يف  ربه  عبد  واأكد 
ال�ضبت  يوم  "وفا",  مع  هاتفي 
اإن   ,  2020/06/13 املوافق 
بتوفري  الإدارة  طالبوا  الأ�رسى 
اجلدد,  للمعتقلني  مالب�ض 
الزيارات  توقف  ظل  يف  خا�ضة 
املحامني  وزيارات  العائلية 
ما  "كورونا",  فريو�ض  ب�ضبب 
احتياجاتهم  يف  اأزمة  ي�ضبب 
رف�ضت  الإدارة  لكن  ال�ضخ�ضية, 
ربه  عبد  واأ�ضار  املطالب.  هذه 
وجبات  اأعادوا  الأ�رسى  اأن  اىل 
املا�ضي,  اخلمي�ض  الطعام 
لل�ضغط  احتجاجية,  كخطوة 
باإدخال  لل�ضماح  الإدارة  على 
املالب�ض. وعن الأ�ضري املري�ض 

 18 منذ  املعتقل  ال�ضباح  معمر 
حت�ضنا  اإن  ربه  عبد  قال  عاما, 
طفيفا طراأ على حالته ال�ضحية, 
غري  تخديره,  وقف  مت  بحيث 
اأنه ما زال حتت اأجهزة التنف�ض 
م�ضت�ضفى  يف  ال�ضطناعي 
�ضوروكا الع�ضكري. ولفت اىل اأن 
الأ�ضري ال�ضباح عانى من تفاقم 
اخلمي�ض  ال�ضحي  و�ضعه  يف 
اىل  نقله  ا�ضتدعى  ما  املا�ضي, 
واأدخل  املذكور,  امل�ضت�ضفى 
حيث  املركزة,  العناية  اىل  من 
تبني اأنه م�ضاب بالتهاب حاد يف 
الرئتني. وقال اإن حمامي الهيئة 
امل�ضت�ضفى  اإدارة  مع  توا�ضل 
لالطمئنان على و�ضعه ال�ضحي, 
توا�ضل  هناك  �ضيكون  فيما 
ملتابعة  املحامي  قبل  من  اآخر 
حالته ال�ضحية. يذكر اأن الأ�ضري 
مدينة  من  عاما(   41( ال�ضباح 
جنني, كان قد دخل بداية العام 
اجلاري عامه الـ18 على التوايل 
وهو  الحتالل,  �ضجون  يف 
حمكوم بال�ضجن ملدة 23 عاما.

اأ�سرى �سجني "جمدو" و "عوفر" 
م�ستمرون يف الت�سعيد



تقرير: علي �سمودي

خمتلف  ا�ستخدام  اإليه  م�سافا  وهذا 
و�سائل ال�سغط النف�سي على ال�سجناء 
ج�سدي  تعذيب  اأ�ساليب  وكذلك 
حياتهم  يعر�ض  الذي  الأمر  فتطور 
وتفاقم  املوت  خلطر  با�ستمرار 
حاليا  يتواجد   . ال�سحي  و�سعهم 
ومعتقلة  معتقل   700 من  يقرب  ما 
الإ�رسائيلية،  ال�سجون  داخل  مر�سى 
اأمرا�ض  من  يعانون   300 منهم 
خمتلف  وتوؤكد  هذا  خطرية،  مزمنة 
املتخ�س�سة  الفل�سطينية  املوؤ�س�سات 
تعي�سه  الذي  احلرج  الو�سع  على 
الفل�سطينيني  الأ�رسى  من  الفئة  هذه 
خا�سة يف ظل تف�سي وباء الكورونا يف 
اإ�سابة  واحتمالية  املحيطة  املنطقة 
الإ�رسائيلية  ال�سجون  داخل  ال�رسى 
، انطالقا من هذا الو�سع الالاإن�ساين 
ملنا�رسة  الأوروبي  التحالف  يتوجه 
العاجل  النداء  بهذا  فل�سطني  اأ�رسى 
لكافة املوؤ�س�سات الدولية والإن�سانية 
حقوق  عن  املدافعة  واملوؤ�س�سات 

املدين  املجتمع  وجمعيات  الن�سان 
القارات  من  غريها  ويف  اأوروبا  يف 
الحتالل  �سلطة  على  لل�سغط 
الأ�رسى  كافة  عن  الفوري  لالإفراج 
العودة  لهم  ليت�سنى  املر�سى 

لعائالتهم وتلقي العالج الالزم داخل 
احلماية  وتوفري  الفل�سطينية  بيئتهم 
لالآخرين من خطر املوت اأو الإ�سابة 
وجود  ا�ستمرار  ظل  يف  بالأمرا�ض 
لالإ�سابة  امل�سببة  والظروف  العوامل 

بالأمرا�ض املختلفة. 
كما ونطالب ال�سليب الأحمر ومنظمة 
طبي  وفد  باإر�سال  العاملية  ال�سحة 
عن  والطالع  ال�سجون  لزيارة  دويل 
ال�سحية  الأو�ساع  طبيعة  على  كثب 
التحالف  اأن   . املعاناة  هناك وحجم 
يف  ا�ستمراره  على  يوؤكد  الأوروبي 
الدفاع عن كافة الأ�رسى الفل�سطينيني 
حتى  منهم  املر�سى  خا�ض  وب�سكل 
ينالوا حريتهم ، وانطالقا من موقفه 
الثابت هذا يعلن التحالف انه �سيعمل 
قبل  ال�ساد�ض  موؤمتره  عقد  على 
الو�سائل  م�ستخدما  العام  هذا  نهاية 
عنوان  يكون  حيث  املتوفرة  التقنية 
الأ�رسى  مع  "الت�سامن  املوؤمتر  هذا 
يف  جاء  كما  املر�سى"  الفل�سطينيني 
والذي  اخلام�ض  املوؤمتر  مقررات 
عقد يف العا�سمة البلجيكية بروك�سل 
لكافة  احلرية   .2019 ني�سان  يف 
�سجون  يف  الفل�سطينيني  الأ�رسى 
الحتالل الإ�رسائيلي، عا�ض الت�سامن 

الأممي مع اأ�رسى فل�سطني
بروك�سل يف 11/ 6 / 2020
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�سجون الحتالل "الإ�سرائيلي"

بيان ت�ضامني مع اأ�ضري فل�ضطني املر�ضى 
منذ بداية الحتالل لالأرا�سي املحتلة عام 1967 داأبت �سلطة الحتالل على ا�ستخدام �سيا�سة مربجمة 

تقوم على جمموعة من الإجراءات تهدف مبجملها اإىل حتطيم ال�سجناء الفل�سطينيني وقدرتهم على 
املقاومة داخل ال�سجون , ومن هذه الإجراءات عدم توفري احلد الأدنى من متطلبات عالج الأ�سرى 

املر�سى من اأدوية وعمليات متخ�س�سة واإهمالهم ب�سكل متعمد وب�سكل خا�ض امل�سابني منهم بالأمرا�ض 
املزمنة مثل ال�سكري وال�سرطان واأمرا�ض القلب وغريها ,

اأ�ضري قا�ضر يروي كيف اأطلق االحتالل 
النار على قدميه واألقاه من فوق ال�ضور

كان باإمكانه القيام بهذا الدور ويخت�سر املعاناة

يف ظل غياب ال�ضليب االأحمر ؟

االحتالل يعتقل 17 مواطنًا من 
ال�ضفة بينهم فتية

روى الأ�سري القا�رس مهند داوود عواد 
�رسق  دي�ض  ابو  بلدة  من  عاما(   16(
مدينة القد�ض املحتلة طريقة اعتقاله 
يف  بالر�سا�ض  اإ�سابته  رغم  الوح�سية 
"بتاريخ  عواد،  القا�رس  وقال  قدميه. 
ال�ساعة  حوايل  ويف   2020-5-15
اأ�سري  كنت  م�ساًء،  والن�سف  العا�رسة 
دي�ض  باأبو  اخلارجة  تدعى  مبنطقة 
الحتالل  بجنود  واإذ  اجلبل،  بجانب 
لذلك  ونتيجة  علي،  النار  يطلقون 
الي�رسى،  بقدمي  بالغة  اإ�سابة  اأ�سبت 
الر�سا�سة  فدخلت  اليمنى  قدمي  اأما 
على  �سقطت  بعدها  منها،  وخرجت 
اإىل  ونقلوين  اأ�سخا�ض  ح�رس  الأر�ض، 
اغمي  وبعدها  دي�ض،  باأبو  م�ستو�سف 
برام  نف�سي مب�ست�سفى  ووجدت  علي، 
اأ�سبوع مب�ست�سفى  "بقيت  اهلل".ويكمل، 
رام اهلل وبعدها حتررت للبيت، وبتاريخ 
9-6-2020 اأي بعد حوايل اأكرث من 20 
فجراً،  الثالثة  ال�ساعة  وحوايل  يوما 
وبينما كنت نائما، واإذ بجندي يوقظني 
من النوم واأمرين مبرافقته، وكان معه 
ل  اأنني  واأخربته  اجلنود،  من  عددا 
علي،  بال�رساخ  فبداأ  ال�سري،  اأ�ستطيع 

ورف�ض حتى ان ارتدي مالب�سي، وقيد 
حلوايل  ال�سري  على  واأجربوين  يداي، 
القفز  مني  طلبوا  وبعدها  مرتا،   50
من على ال�سور، ورغم رف�سي لطلبهم 
كوين لي�ض مبقدوري حتى امل�سي، اإل 
اأن اأحد جنود الحتالل حملني ورماين 
من فوق ال�سور الذي كان بارتفاع اأكرث 
من مرت".وي�سيف، " بعد ذلك و�سعوين 
عيناي،  وع�سبوا  ع�سكري،  بجيب 
وانهالوا علي بال�رسب، واأغلب ال�رسب 
وعلى  الإ�سابة،  مكان  على  تركز 
معدتي واأكتايف، وبعدها مت اإنزايل اىل 
اأحدهم  وركلني  دي�ض،  اأبو  مع�سكر يف 
الي�رسى".ويكمل:  رجلي  على  بقدمه 
حتقيق  مركز  اىل  اقتادوين  ذلك  بعد 
بداأت  وهناك  كامل،  ليوم  "عطاروت" 
حتتمل،  ول  �سديدة  اأوجاع  من  اعاين 
رف�سوا  اأنهم  اإل  الطق�ض،  برودة  رغم 
اأغطية...  اأو  �ستوية  مالب�ض  اإدخال 
اليدين،  مقيد  كنت  الوقت  وطوال 
�سديدة،  ومعاناة  اأوجاع  يل  �سبب  ما 
ولحقا مت نقلي ل�سجن "عوفر"، ومنها 
م�ست�سفى  اإىل  وبعدها  العيادة،  اإىل 

العفولة، ومنها اىل �سجن "اجللمة".

مت  فلقد  ومتابعتي:  معلوماتي  ح�سب 
مالب�ض  اإدخال   ،)6-3( الأربعاء  يوم 
"�سجن الدامون"  جلميع الأ�سريات يف 
الأ�سريتني  فيهن  مبن  ا�ستثناء،  دون 
الأهايل  اإ�رسار  بفعل  وهذا  غزة.  من 
الذين  املخل�سني  من  كثري  وجهود 
امتلكوا الإرادة وروح الت�سامن وُح�سن 
عدة  من  للق�سة  ا�ستمع  واأنا  التعاون. 
اأمام  وكاأين  ا�سعر  م�ساركة،  اأطراف 
ال�ساقة،  الأعمال  من  طويلة  �سل�سلة 
ال�سجن  اإدارة  مع  التن�سيق  من  بدءا 
وتوفريها  املالب�ض  بتجميع  ومرورا 
جلميع الأ�سريات دون ا�ستثناء، وو�سول 
اإىل اإدخالها لل�سجن وا�ستالم كل اأ�سرية 
واأن  لبد  وهنا  املالب�ض.  من  ح�ستها 
نوجه خال�ض حتياتنا لكافة الأ�سريات، 
وتقديرنا  العميق  �سكرنا  نوجه  واأن 

جه�سان"  "تغريد  للمحامية  العايل 
امل�ست�سارة الق�سائية جلمعية ن�ساء من 
ولأهايل  ال�سيا�سيات،  الأ�سريات  اأجل 
الأ�سريات:  اأمهات  وخا�سة  الأ�سريات 
و  احل�سيم  واأماين  عياد  اأبو  �ساتيال 
جيهان ح�سيمة ونورهان عواد و�رسوق 
باكري  ومرح  حمفوظ  واآيات  دويات 
الأ�سرية  ووالد  طقاطقة  اأمل  و�سقيقة 
كما  الكثري..  وغريهم  �سليمان  ملك 
لالأ�سريتني  اخلا�سة  التحية  ونوجه 
املحررتني "لينا اجلربوين" و"�سابرين 
�سامل" اللتني وفرتا املالب�ض لأ�سريتني 
اأ�سريات  اأهايل  على  وكذلك  غزة.  من 
توا�سلوا  اللذين  خا�ض  ب�سكل  القد�ض 
�سدقا  ال�سفة،  اأ�سريات  اأهايل  مع 
الإ�سادة  وي�ستحق  رائعا،  املوقف  كان 

والثناء.  

الحتالل  قوات  اإن  الأ�سري،  نادي  قال 
من  مواطناً   )17( اعتقلت  الإ�رسائيلي، 
ال�سفة بينهم فتية. واأو�سح نادي الأ�سري 
اأن خم�سة مواطنني جرى اعتقالهم من 
بيت حلم وهم: �سامل عي�سى ر�سايدة )55 
واأمري  عاماً(،  �ساهر)30  وجنله  عاماً(، 
مراد طقاطقة )16 عاماً(، وجربيل ن�سيم 
حممد  وعي�سى  عاماً(،   16( طقاطقة 
عياد الهرميي. فيما جرى اعتقال لثالثة 
مواطنني من خميم الأمعري يف رام اهلل 
وهم: م�سطفى عبد الكرمي اأبو �ساوي�ض 
احلق  جاد  رم�سان  وحممد  )20عاماً(، 
احلق.  جاد  اأحمد  وحممد  عاماً(،   20(
اعتقل  قلقيلية،  يف  عزون  بلدة  ومن 

�سبيطة  زكريا  هما:  مواطنني  الحتالل 
 20( بدوان  خالد  واأحمد  عاماً(،   26(
عاماً(. ولفت نادي الأ�سري اإىل اأن قوات 
بلدة  من  �سبان  �ستة  اعتقلت  الحتالل 
العي�ساوية يف القد�ض م�ساء اأم�ض وهم: 
عبيد،  عيد  يزن  عبيد،  ح�سني  اإيا�ض 
دروي�ض،  ون�رس  �سبته،  نا�رس  ومنت�رس 
واأحمد التوتنجي، والفتى ح�سني �سادي 
عبيد الذي تعر�ض لل�رسب املربح على 
يد قوات الحتالل قبل اعتقاله. يُ�ساف 
اإىل املعتقلني املواطن زايد اخ�سريات 
)47 عاماً( من بلدة الظاهرية يف اخلليل، 
حاجز  على  من  اعتقاله  جرى  حيث 

ع�سكري بالقرب من البلدة.

بقلم: الأديب وليد الهودىل 

خمتلف  زمن  من  جاءنا  يون�ض  كرمي 
ياأتينا  اأن  غرابة  فال  خمتلف،  ومكان 
ياأتي  اأن  اأما  ال�سم�ض  من  ال�سعاع 
عرب  طريقه  ي�سق  الظالم،  عمق  من 
على  جثمت  التي  الظلمات  جحافل 
احلرية  �سبل  بها  و�ساقت  ال�سدور 
خلف  النور  ع�ساق  فيها  وتوارى 
عظيم  �سيء  هذا  الكثيفة،  �ستائرها 

يثري الهتمام ويذهل الأب�سار.
الأركان،  متكاملة  ثورة  يون�ض  كرمي 
ا�ستوى على �سوقه روحا ووعيا واإرادة 
حّرة و�سعورا عاليا بالكرامة والعتداد 
قّرر  ثم  العالية،  الفل�سطينية  بالذات 
بدّقة  اأهدافه  ر�سم  ونا�سل،  وحتّرك 
اختار  ثم  عالية  مبهارة  لها  وخّطط 
واملقاومة  اجلهاد  درجات  اأعلى 

وذروة �سنامها.
كان  الذي  العربي  الو�سط  ذاك  يف 
�سنة  اأربعني  قرابة  قبل  الحتالل 
ال�سطوة  درجات  اأ�سد  عليه  ميار�ض 
 ، الوطنية  الهوية  وتغييب  وال�رسلة 
يريد  حيث  اإىل  يُ�ساقون  النا�ض  كان 
الزمان  بلع  قد  اأنه  ظّن  الذي  هذا 
تزّود  عاملة  اأيدي  جمّرد  واملكان، 

بالقدرات  القت�سادية  عجلتهم 
تنفع  ل  امل�ستوى،  متدنية  الب�رسية 
الوظيفية  الدرجات  ذات  لالأعمال  ال 
ياأنف  التي  تلك  خا�سة  املتدنية 
النقّي  اخلال�ض  ال�سامي  عرقهم  منها 

الأ�سيل! 
الفل�سطينية  بذاته  يون�ض  كرمي 
ال�ساربة املتجذرة الرا�سخة يف عمق 
الروح  اأن  يعلن  الفل�سطيني  الوجدان 
اأبدا،  تتجزاأ  ول  واحدة  الفل�سطينية 
كل  هي  فل�سطني  تراب  من  ذرة  اأي 
فل�سطني واأي نب�ض ينب�ض به قلب اأي 
فل�سطني  نب�ض  اإل  هو  ما  فل�سطيني 

كلّها، هي ج�سم واحد قلبه القد�ض.
ال�سحنة  ذو  الفل�سطيني  الفتى  وعى   
يقيمه  ما  كل  اأن  الأ�سيلة  الكنعانية 
الأر�ض  هذه  على  الإ�رسائيلي 
ول  وفا�سد  باطل  هو  الفل�سطينية 
الباطل  انتف�ض  مهما  هالك،  حمالة 
وعال لكنه �سيذوي ويذوب ل حمالة، 
لنداء  ا�ستمع  التيار،  بعك�ض  �سار 
الواجب املزروع يف �سدره ومل يح�سب 
ح�سابا ل�سيء، احل�ساب الوحيد الذي 
احلرية  ح�ساب  هو  راأ�سه  يف  عال 
وحترير فل�سطني، ومل تكن يف حينها 
الكرثة الغالبة ت�سري يف هذا امل�سمار 

نف�سها  تهب  التي  قليلة  قلّة  كانت  بل 
لفل�سطني، فكان كرمي ومن معه  كلّها 
من هذه الكوكبة املتقدمة يف روحها 

ووعيها واإرادة فعلها. 
احل�سنيني:  اإحدى  طالب  من  كان 
الن�رس او ال�سهادة بقّوة فاعلة واإرادة 
ل تلني اإل اأن كان له ثالثة وهي الأ�رس 
ح�سنى  منه  ليجعل  املعتقل  ودخول 
على  وثباته  اجلميل  ب�سربه  ثالثة، 
حديد  فكان  والفكرة،  الروح  ذات 
املرة  ويجدد  فيُطلى  ي�سداأ  ال�سجن 
تلو الأخرى بينما اإرادة كرمي ل ت�سداأ 
ال�سنني  وطاأة  من  تئن  ول  تلني  ول 
�سوى  يتقن  ل  �سجان  وقهر  الثقيلة 
األوان  وتفعيل  والتنكيل  القمع  لغة 
الب�رس  منها  عرف  ما  كاّفة  التعذيب 
ميار�ض  ال�سجن  يف  يعرف.  ل  وما 
كامل وطنيته رغم اأنف �سّجانه، تطلق 
روحه كل ا�رساقاتها اجلميلة فت�سيء 
اإىل  العذاب  وحتيل  الزنزانة  عتمة 
فر�سة للمزيد من التوّقد واىل م�سدر 
اإرادات،  وم�سنع  حرية  ومعقل  توعية 
من  عظيم  وم�سدر  حّي  مثال  كرمي 
كان  النت�سار،  روح  زراعة  م�سادر 
دخلت  �سجن  وعندنا  متكاملة  ثورة 
فج�ّسدها  زنزانته  اىل  الثورة  معه 

خري جت�سيد وا�ستمّر مبمار�سة الثورة 
وهو يف اأحلك الظروف واأ�سّدها وطاأة 
وق�ساوة. ونحن هنا ل نتحدث عن �سنة 
يا قوم  نتحّدث   ، اأو خم�ض  �سنتان  اأو 
عن قرابة اأربعة عقود، هنا عندنا يف 
فل�سطني من بلغت �سنواته الأربعني او 
قاربت: نائل الربغوثي ، وماهر يون�ض 
وحممد اأحمد الطو�ض، اإبراهيم نايف 
وليد  مخ،  اأبو  حمدان  ر�سدى  اأبومخ، 
منر دقة، ابراهيم عبدالرازق بياد�سة، 
اإبراهيم  �سمري  اأبو جابر،  احمد على 

اأبو نعمة، .. الخ.
ثّمة تق�سري ل بّد من ذكره وهو مت�سك 
الإ�رسائيلي بعدم اإطالق �رساح اأ�رسى 
واأربعني  ثمانية  املحتلة  فل�سطني 
املفاو�سات  خالل  من  ذلك  ومترير 
اأنهم  اعتبار  على  ال�سفقات  او 
ميكن  ل  الكيان!  هذا  يف  مواطنون 
لنا اأن منّر عن هذا ملن قدم كل هذه 
الت�سحيات وحمل من �سني القهر ما 
ل  الرا�سيات،  اجلبال  حمله  عن  تنوء 
وعيب  اأحمر  خّطا  لنا  يكونوا  اأن  بّد 
هذا  اأعداوؤنا  ميّرر  اأن  علينا  كبري 
ل  الذي  ال�سلف  وهذا  ال�ستخفاف 
حدود له. فاحلرية لهم اأول ول يجوز 

تقدمي اأحد عليهم اأبدا.

كرمي يون�س يعود بنا اإىل اأ�ضل الق�ضية
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 كيفني رود /عر�ض: اإميان فخري- 
باحثة دكتوراه بكلية القت�شاد والعلوم 

ال�شيا�شية- جامعة القاهرة
مركز امل�شتقبل للدرا�شات 

والأبحاث املتقدمة

العام  من  واأبريل  مار�س  �شهري  خالل  ولكن 
عندما  بالكامل  االعتقاد  هذا  تغري  اجلاري، 
على  اأف�شل  ب�شكل  ت�شيطر  ال�شني  بداأت 
االنت�شار الوبائي للفريو�س داخلها. وقد تزامن 
ذلك مع االنت�شار ال�رسيع للفريو�س يف الواليات 
املتحدة االأمريكية واأوروبا؛ حيث نتج عن ذلك 
ت�شاعد نربة الت�رسيحات الغا�شبة بني وا�شطن 
باأنها  الثانية  االأوىل  تتهم  حني  ففي  وبكني؛ 
تكتمت على ظهور الفريو�س ما وَرّط العامل يف 
لها  ِمّ هذه اجلائحة؛ توؤكد بكني اأن وا�شنطن تحُ
ال كما  اإدارة االأزمة ب�شكل فَعّ نتيجة ف�شلها يف 

فعلت.
القوتني،  بني  الكالمية  احلرب  هذه  ظل  وفى 
ال�شابق  الوزراء  رئي�س  رود"  "كيفني  ينطلق 
الأ�شرتاليا، يف تليل بعنوان "الفو�شى القادمة 
بعد كوفيد"، نحُ�رس يف موقع جملة "فورين اأفريز" 
يف ٦ مايو ٢٠٢٠، من فر�شية اأ�شا�شية تتمحور 
حول اأن هذه االأزمة �شتعمل على تقلي�س قدرات 
الداخل  يف  وال�شني  املتحدة  الواليات  من  كل 
ببطء،  �شينجرف  العامل  اأن  يعني  ما  واخلارج؛ 
ولكن بوترية ثابتة نحو الفو�شوية الدولية، التي 
�شتطال كافة نواحي احلياة من االأمور املتعلقة 
باالأمن الدويل والتجارة الدولية اإىل كيفية اإدارة 
اجلائحة. وخري دليل على ذلك هو اال�شتجابات 
الدولية املختلفة للتعامل مع اجلائحة، فلم يكن 
هناك توجه واحد اأو حتى توجه رئي�شي للدول 

حيال التعامل معها.

تداعيات اجلائحة

جلائحة  رئي�شية  تداعيات  ثالثة  ا�شتقراء  ميكن 
باحلزب  اأولها  يتعلق  ال�شني،  على  كوفيد–19 
ال�شيوعي ال�شيني الذي اأدى تف�شي الفريو�س اإىل 
توجيه  خالل  من  داخله،  كبري  �شيا�شي  ان�شقاق 
اإدارة  كيفية  حول  احلزب  لقيادات  االنتقادات 
اللوم  توجيه  حد  اإىل  االأمر  و�شل  وقد  االأزمة، 
جني  "ت�شي  للرئي�س  املركزية  القيادة  الأ�شلوب 
بينغ".  وانعك�س ذلك يف عدد من التعليقات �شبه 
اإىل  غام�س  ب�شكل  ت�رسيبها  مت  التي  الر�شمية 
بع�س و�شائل االإعالم خالل �شهر اأبريل، خا�شًة 
الداخلي حول عدة مو�شوعات  يف �شوء اجلدل 
اأهمها العدد الدقيق لل�شحايا وامل�شابني داخل 
ال�شني، وخماطر تف�شي موجة ثانية من الفريو�س 
تزامًنا مع اإعادة فتح البالد ببطء، وكذلك التوجه 
واخلارجية  االقت�شادية  لل�شيا�شة  امل�شتقبلي 
ال�شيني  ثانيها حول االقت�شاد  للدولة. ويتمحور 
فعلى  عليه؛  هائاًل  �رسًرا  االأزمة  خلفت  الذي 
النظام حزمات متويلية �شخمة  الرغم من �شخ 
اإعادة  على  والعمل  ال�شيني  االقت�شاد  لتحفيز 
ال�رسكات وامل�شانع ملمار�شة اأن�شطتها االإنتاجية 
يف ظل التدابري االحرتازية –وذلك لرفع م�شتوى 
 –٢٠٢٠ عام  من  الثاين  الن�شف  االإنتاجية خالل 
التي  االقت�شادية  اخل�شائر  يعو�س  لن  ذلك  فاإن 
تكبدتها بكني يف الربعني االأول والثاين من العام 
هو  التجارة  قطاع  اأن  اإىل  ذلك  ويعزى  احلايل. 
وميثل  ال�شيني،  لالقت�شاد  الرئي�شي  املحرك 
اإن  وحيث  لل�شني.  االإجمايل  الناجت  من   %٣٨
انت�شار الفريو�س يف الغرب قد اأدى اإىل تخفي�س 
حجم التجارة العاملية والتجارة البينية مع بكني 
بطبيعة احلال، فاإن ا�شتمرار اجلائحة وانخفا�س 
الت�شدير، �شيعمل على عرقلة خطط  م�شتويات 

االنتعا�س االقت�شادي لل�شني.
اأنه من املرجح  الكاتب  يرى  ال�شياق،  وفى هذا 
اأن ي�شجل معدل االقت�شاد ال�شيني بنهاية ٢٠٢٠ 
�شفًرا تقريبًا، وهو –بالتاأكيد– اأ�شواأ معدل منو 
اقت�شادي �شجلته ال�شني منذ الثورة الثقافية قبل 
منه  يعاين  اآخر  قيد  على  عالوة  عقود،  خم�شة 
ال�شديد  االرتفاع  يف  يتمثل  ال�شيني  االقت�شاد 
يف ن�شبة الدين اإىل الناجت املحلي االإجمايل التي 
تبلغ نحو ٣1٠%؛ ما يعرقل اإمكانية االإنفاق و�شخ 
حيوية  قطاعات  يف  املالية  املوارد  من  مزيد 

كالتعليم والتكنولوجيا والدفاع.
اأما ثالثها فيتعلق باملكانة الدولية لل�شني؛ حيث 
كثرًيا،  الدولية  و�شورتها  بكني  مكانة  ت�رسرت 
لظهور  جغرافية  بقعة  اأول  كانت  اأنها  نتيجة 
االأ�شهر  خالل  اأخفقت  اأنها  عن  ف�شاًل  الوباء، 

على  �شاعد  ما  الوباء؛  النت�شار  االأوىل  احلا�شمة 
لل�شني  الناعمة  القوة  اأن  كما  عاملًيّا.  انت�شاره 
من  حالة  انت�شار  نتيجة  ملحوًظا  تراجًعا  ت�شهد 
من  عدد  يف  ال�شينيني  جتاه  والعن�رسية  العداء 
عالوة  واإندوني�شيا،  واإيران  الهند  منها  الدول 
تراجًعا  �شت�شهد  لل�شني  الناعمة  القوة  اأن  على 
ب�شكل اأكرب نتيجة ال�شعوبات االقت�شادية التي قد 
تقدمي  التو�شع يف  بكني  على  ال�شعب  من  جتعل 
امل�شاعدات اخلارجية التي تعد من اأهم اأدوات 

القوة الناعمة ال�شينية.
وي�شري التحليل اإىل اأن االإدارة الفو�شوية للرئي�س 
ترامب جتاه جائحة كوفيد–19 تركت انطباًعا ال 
ميحى عن اأن الواليات املتحدة غري قادرة على 
التعامل مع االأزمات. فقد �شاهمت هذه االأزمة 
كزعيمة  وا�شنطن  ب�شورة  كبري  �رسر  اإحلاق  يف 

للعامل احلر؛ فبداًل من اأن ينظر العامل اإليها كاأنها 
هي الدولة القادرة على م�شاعدة العامل للخروج 
من هذه االأزمة، وجد العامل اأن الواليات املتحدة 
ال ت�شتطيع اأن ت�شاعد نف�شها حيال اأزمة انت�شار 
الفريو�س، ف�شاًل عن وجود تقارير تفيد مبحاولة 
ترامب ال�شيطرة احل�رسية على لقاح يتم تطويره 
اأملانيا، ناهيك عن التدخل الفيدرايل لوقف  يف 
بيع معدات احلماية ال�شخ�شية لكندا، كاأن العامل 
قد �شاهد عملًيّا ما يعنيه ترامب ب�شعار "اأمريكا 

اأوال".
م�شتقبل العالقات الأمريكية–ال�شينية

بني  الثنائية  العالقات  ت�شهد  اأن  التحليل  يتوقع 
الواليات املتحدة وال�شني –يف حال فوز "ترامب" 
بوالية رئا�شية ثانية يف االنتخابات الرئا�شية التي 
وت�شادًما  توتًرا  املقبل–  نوفمرب  يف  �شتحُجرى 
اأو�شع، مدفوًعا بالغ�شب ال�شعبي االأمريكي جتاه 
امل�شتجد.  كورونا  فريو�س  اأ�شل  عن  الك�شف 
بايدن"،  "جو  الدميقراطي  فاز املر�شح  اإذا  اأما 
فمن املرجح اأن تتميز العالقات الثنائية يف ظل 
اإدارته مبزيج من التعاون والتناف�س؛ فقد تتعاون 
اإدارة "بايدن" مع بكني حيال بع�س امللفات مثل 

املناخ واالأوبئة واال�شتقرار املايل العاملي.
اإعادة  تف�شل  ال�شني  اأن  يرى  الكاتب  لكن 
التحالفات  ك�رس  يف  لرغبته  "ترامب"؛  انتخاب 
التقليدية، واالن�شحاب االأمريكي من االتفاقيات 
املتعددة االأطراف؛ ما ي�شعف القوة االأمريكية، 
قوتها  وتعزيز  لل�شعود  لبكني  اأكرب  فر�شة  ويتيح 
فاز  �شواء  ولكن  الدويل.  النظام  يف  ومكانتها 
"بايدن"،  فاز  اأو  ثانية  رئا�شية  بفرتة  "ترامب" 
فاإن من غري املرجح اأن تعود الواليات املتحدة 
اإىل انتهاج �شيا�شة "امل�شاركة اال�شرتاتيجية" مع 

بكني التي كانت متبعه قبل عام ٢٠٢٠.

�شاد يف الأو�شاط ال�شيا�شية الأمريكية خالل الأ�شهر املا�شية، مع انت�شار فريو�ض كورونا امل�شتجد، بوترية مت�شارعة حول العامل؛ اعتقاد باأن �شيطرة احلزب ال�شيوعي 

يف ال�شني بداأت تتفكك وتنح�شر ب�شبب عدم �شفافية النظام ال�شيني، واإخفاقه يف بداية التعامل مع اأزمة انت�شار الفريو�ض، وما ا�شتتبع ذلك من تكبد بكني خ�شائر 

ا على الأداء القت�شادي القوي له منذ عقود.  اقت�شادية فادحة، ومن ثم حدوث تراجع يف �شعبية احلزب ال�شيني الذي تعتمد �شرعيته اعتماًدا رئي�شًيّ

ماأزق القيادة:

هل يتجه النظام العاملي للفو�سى بعد اأزمة كورونا ؟

ات�شاع الفجوات:

اجتاهات تاأثري وباء كورونا على الهجرة العاملية
االقت�شادية  التداعيات  تقت�رس  لن 
فريو�س  جائحة  النت�شار  واالجتماعية 
الدول  مواطني  على  امل�شتجد  كورونا 
وب�شورة  ا  اأي�شً �شتنال  ولكنها  املتقدمة، 
الدول،  تلك  يف  املهاجرين  تاأثرًيا  اأكرث 
على  جمة  تداعيات  لها  �شتكون  والتي 
م�شادر  تعتمد  التي  النامية  الدول 
تويالت  على  كبرية  ب�شورة  دخلها 
الذي  االأمر  وهو  اخلارج،  يف  العاملني 
املتقدمة  الدول  بني  الفجوة  من  �شيزيد 
الهجرة  اإجراءات  ت�شدد  ومع  والنامية. 
من  كثري  يف  االأو�شاع  وتدهور  ال�رسعية، 
النزوح  حركة  �شتتزايد  االأزمات،  دول 
الداخلي، والهجرة غري ال�رسعية. ويتوقع 
دائمة  اآثار  كورونا  لفريو�س  يكون  اأن 
من  طويلة  فرتة  بعد  حتى  الهجرة  على 
ال�شدد،  هذا  يف  لطبيعتها.  احلياة  عودة 
اال�شرتاتيجية  الدرا�شات  مركز  ن�رس 
ييبوك«،  »اإيرول  للكاتب  مقااًل  والدولية 
نائب مدير املركز وكبري باحثي م�رسوع 
الرخاء والتنمية باملركز، بعنوان: »خم�شة 
كوفيد-19  فريو�س  بها  �شيغري  طرق 
اأنه  خالله  من  يوؤكد  العاملية«،  الهجرة 
لال�شطرابات  تكون  اأن  املحتمل  من 
املرتبطة بفريو�س كورونا تاأثريات طويلة 
من  العاملية  الهجرة  مالمح  على  املدى 

خالل خم�شة طرق اأ�شا�شية.

توقف اليد العاملة املهاجرة 

املهاجرة  العاملة  اليد  اأن  الكاتب  يوؤكد 
تعد حمرك االقت�شاد املعومل. ويف حني 
الرئي�شية،  للمهن  اإعفاءات  منح  يتم  قد 
مثل العلماء واالأطباء وال�شحفيني والقادة 

ي�شافرون  الذين  اأولئك  فاإن  احلكوميني، 
قادرين  يكونون  ال  قد  العمل  اأجل  من 
على القيام بذلك يف امل�شتقبل املنظور، 
و�شتكون لذلك اآثار ملحوظة على االأ�رسة 
الغذائي،  االأمن  على  ورمبا  واالقت�شاد، 
يف  املهاجرون  العمال  يتمكن  ال  وقد 

اخلارج حالًيّا من العودة اإىل ديارهم.
للحجر  ا�شتجابًة  اأنه،  املت�شور  ومن 
اأوامر  اأو  وامل�شتقبلي  احلايل  ال�شحي 
ال�رسكات  �شتقوم  املنزل«،  يف  »البقاء 
االأمتتة،  قدرات  تطوير  بت�رسيع  ا  اأي�شً
اإنهاء بع�س الوظائف التي غالبًا  وبالتايل 

ما ي�شغلها املهاجرون ب�رسعة اأكرب.
باالإ�شافة اإىل ذلك، ففي معظم ال�شناعات، 
�شترتكز عمليات ت�رسيح بع�س املوظفني 
على  كورونا  فريو�س  انت�شار  نتيجة 
من  منهم  كثرًيا  الأن  املهاجرين،  العمال 
�شبيل  فعلى  املوؤقتة.  التاأ�شريات  حاملي 
 19٠ حوايل  نيوزيلندا  يف  يوجد  املثال، 
موؤقتة؛  بتاأ�شريات  يقيمون  �شخ�س  األف 
عند  �شعبة  خيارات  �شيواجهون  وهوؤالء 
اال�شتغناء عنهم؛ فاإما العثور على وظيفة 
اأخرى، اأو احل�شول على نوع خمتلف من 
التاأ�شريات، اأو حماولة العودة اإىل بلدانهم 
اقت�شادية  �شعوبات  تواجه  التي  االأ�شلية 

اأكرب.
بعد  متاحة  الوظائف  ت�شبح  وعندما 
انتهاء اأزمة فريو�س كورونا يتوقع الكاتب 
اأن حكومات نيوزيلندا والواليات املتحدة 
بال  �شت�شجع  االأخرى  الدول  من  والعديد 
املواطنني،  توظيف  على  ال�رسكات  �شك 
وهو ما �شتكون له اآثار دائمة على العمال 

املهاجرين واأ�رسهم وجمتمعاتهم.

زيادة التفاوت العاملي

قد  العاملي  التفاوت  اأن  الكاتب  يوؤكد 
التاريخ  يف  م�شتوياته  اأعلى  بالفعل  بلغ 
امتلك  حيث   ،٢٠٢٠ جانفي  من  اعتباًرا 
 4.٦ اأفقر  من  اأكرث  ثروة  ا  �شخ�شً  ٢،15٣
 ٢٢ واأغنى  العامل،  يف  �شخ�س  مليارات 
رجاًل يف العامل لديهم ثروة اأكرث من جميع 
الن�شاء يف اإفريقيا. ومن املرجح اأن يزداد 
املتو�شط  املدى  على  العاملي  التفاوت 
تاأثري  اإىل  جزئًيّا  ذلك  ويرجع  والطويل، 

الوباء الدائم على الهجرة.
تعتمد دول مثل الفلبني وبنجالدي�س وغانا 
تويالت  على  كبري  ب�شكل  وهندورا�س 
 ،٢٠1٨ عام  يف  اخلارج.  يف  مواطنيها 
تلقى العامل النامي ككل حوايل 5٢9 مليار 
دوالر اأمريكي من التحويالت اخلارجية، 
تدفقات  اإجمايل  من   %75 يعادل  مبا 
يف  الواردة  املبا�رس  االأجنبي  اال�شتثمار 
تعطلت  اإذا  للكاتب،  ووفًقا  نف�شه.  العام 
كبري  ب�شكل  املهاجرة يف اخلارج  العمالة 
الناجتة  االقت�شادية  ال�شدمات  ب�شبب 
م�شادر  تتاأثر  ف�شوف  الفريو�س،  عن 
العامل  اأنحاء  جميع  يف  االأ�رس  هذه  دخل 
م�شاعفة يف  تاأثريات  يخلق  النامي، مما 
وبالتايل  العاملية،  االقت�شادات  جميع 
ثراًء  االأكرث  الدول  بني  الفجوة  يو�شع 
اأن  اإىل  »ييبوك«  يحُ�شري  واالأكرث فقًرا. كما 
-وخا�شة  املهاجرين  العمال  من  العديد 
لي�س  املتدنية-  املهارات  ذوي  من 
فيجب  املنزل،  من  العمل  خيار  لديهم 
مما  ج�شدًيّا،  العمل  اإىل  الذهاب  عليهم 
ون�رسه،  كورونا  فريو�س  خلطر  يعر�شهم 

االأخطار  من  تعر�شهم ملزيد  عن  ف�شاًل 
الأن العديد منهم ال يح�شلون على رعاية 
�شحية منا�شبة ميكن الو�شول اإليها مالًيّا. 
االإيرانية  امل�شت�شفيات  ترف�س  فمثاًل، 
اإىل  اأدى  مما  االأفغان،  املهاجرين  عالج 
عودة العديد منهم اإىل بالدهم ذات البنية 
عقود  بعد  دمرت  التي  ال�شحية  التحتية 

من ال�رساع.

ا اإغالق الباب اأمام املهاجرين نهائًيّ

�شهد ال�شيا�شيون املعادون للهجرة جناًحا 
انتخابًيّا حول العامل يف ال�شنوات االأخرية. 
وقد اأجرب فريو�س كورونا دول العامل على 
الطبية  واالختبارات  ال�شفر  قيود  ت�شديد 
املطلوبة للمهاجرين. ويف حني اأن معظم 
تلك التدابري م�شممة لتكون موؤقتة، فاإنه 
احلكومة  رئي�س  تخيل  ال�شعب  من  لي�س 
غريه  اأو  مثاًل  اأوربان«  »فيكتور  املجرية 
واملهاجرين،  لالأجانب  املعادين  من 
الإبقاء  االإجراءات  تلك  تطبيق  ي�شتمر يف 
دائم  ب�شكل  فعلًيّا  مغلقة  املجر  حدود 
من  اخلوف  بداعي  املهاجرين،  اأمام 
موجة ثانية اأو ثالثة من انت�شار الفريو�س 
اأو غريه. وي�شري الكاتب اإىل اأنه على الرغم 
�شيحُعاد  الهجرة  �شبل  من  عدًدا  اأن  من 
فاإن  كورونا،  تهديد  اختفاء  بعد  فتحها 
بع�س القادة ال�شيا�شيني -مثل »اأوربان«- 
الهجرة احلالية فر�شًة  �شوف يرون قيود 
لتعزيز اأجندات اأو�شع واأطول اأمًدا مبنية 
ومع  واملهاجرين.  االأجانب  كراهية  على 
االأيام  يف  حتًما  الوفيات  عدد  ازدياد 
هوؤالء  �شيح�شل  املقبلة،  واالأ�شابيع 
لقيود  متزايد  عام  دعم  على  القادة 

ويوؤكد  املدى.  ق�شرية  امل�شددة  الهجرة 
الكاتب -يف هذا االإطار- اأن »ما ال يدركه 
ال�شهل  من  يكون  ال  قد  اأنه  هو  اجلمهور 
اأمام تدفق الهجرة بعد  اإعادة فتح الباب 

غلقه«.
معاناة النازحني ق�شًرا 

يوؤكد الكاتب اأن الالجئني وطالبي اللجوء 
وامل�رسدين داخلًيّا �شيعانون من خيارات 
�شيواجه  مثاًل  اإيطاليا  ففي  اأقل.  حركة 
حديًثا  و�شلوا  الذين  اللجوء  طالبو 
اأ�شبوعني  االإلزامي ملدة  ال�شحي  احلجر 
وعدًدا اأقل من خدمات االندماج اأو عدم 
وجودها حتى بعد 14 يوًما ب�شبب القيود 
االإلزامية على م�شتوى الدولة على العمال 
الذين يذهبون للعمل. واإذا مت النظر اإىل 
اإيطاليا عرب  اإىل  ياأتون  الذين  املهاجرين 
فريو�س  معهم  يجلبون  اأنهم  على  ليبيا 
اإىل  �شقلية  من  العام  الراأي  فاإن  كورونا، 
بطرق  �شك  بال  يت�شدد  �شوف  ال�شويد 
اأنه  اإىل  »ييبوك«  ي�شري  قريبًا.  تختفي  لن 
احلركة  م�شارات  بع�س  فتح  اإعادة  �شتتم 
باأ�رسع ما ميكن، لكن قد يكون الإغالقها 
على االإطالق تداعيات طويلة االأمد. فقد 
اال�شتجابة  خدمات  كولومبيا  خف�شت 
من  الرغم  على  الن�شف  اإىل  فنزويال  يف 
اأوقفت  كما  املتزايدة.  االحتياجات 
لالأمم  التابعة  والالجئني  الهجرة  وكاالت 
على  الالجئني  توطني  اإعادة  املتحدة 

ال�شعيد العاملي ب�شبب خماوف كورونا.
من  وغريها  القيود  هذه  فاإن  ذلك،  ومع 
الق�شري  املدى  على  ال�رسورية  القيود 
واملهاجرين  ق�رًسا  النازحني  اأن  تعني 

ال�شعفاء الذين يعي�شون غالبًا يف خميمات 
مزدحمة  ح�رسية  مناطق  ويف  مكتظة 
ال�شحية  الرعاية  اإىل  الو�شول  �شعف  مع 
متزايد.  خطر  يف  �شيكونون  اجليدة 
و�شيرتكز الكثري من هذا اخلطر يف العامل 
الالجئني  من   %٨4 يقيم  حيث  النامي، 
املناطق  يف  داخلًيا  النازحني  من  و%99 
التي و�شلها الفريو�س حديًثا. لذا عندما 
جنوب  اإفريقيا  عرب  الفريو�س  ينت�رس 
ال�شحراء الكربى وبقية البلدان النامية يف 
املهاجرين  اأن  املوؤكد  �شبه  فمن  العامل، 
الق�رسيني �شيكونون يف خطر اأكرب، وذلك 
نتيجة نق�س يف معدالت االختبار والوعي 

اأكرث من غياب الفريو�س.
باالإ�شافة اإىل ذلك، فاإن غالبية املهاجرين 
فاإن  لذا  داخلًيّا،  م�رسدون  الق�رسيني 
هوؤالء  اأن  تعني  احلركة  م�شارات  حظر 
من  بالقرب  اأو  يف  �شيعلقون  االأ�شخا�س 
االأماكن اخلطرة التي اأجربتهم على ترك 
ميكن  وهذا  االأول.  املقام  يف  منازلهم 
الدول  للفاعلني من غري  ا  اأن يخلق فر�شً
ال�شتغالل مظامل هوؤالء �شد احلكومات.

تزايد الهجرة غري ال�شرعية
يوؤكد »ييبوك« اأن هناك اأدلة متزايدة على 
اأن القيود املفرو�شة على الهجرة االآمنة 
االأ�شخا�س  تدفع  والعادية  واملنظمة 
مليون   1٠٠ اإىل  ي�شل  -ما  ال�شعفاء 
�شخ�س على م�شتوى العامل- اإىل م�شارات 
االأذى  من  للهروب  منتظمة  غام�شة غري 

عرب الهجرة غري ال�رسعية.
با�شم را�شد  اإيرول ييبوك /عر�ض: 
- باحث يف العلوم ال�شيا�شية

اجلزء 01



�سقط الالعب الدويل اجلزائري 
رامي بن �سبعيني يف فخ الهزمية 
رفقة ناديه بوري�سيا مون�سغالدباخ 
الذي  ال�سعب  التنقل  خالل 
بايرن  امل�سيف  ملالقاة  قادهم 
ميونيخ حل�ساب مناف�سة الدوري 
رفقاء  خ�رس  حيث  الأملاين، 
املنا�سب  املتعدد  املدافع 
بنتيجة  اللقاء  الوطني  للمنتخب 
هدفني لواحد على ملعب »األيانز 
اأرينا« يف مواجهة �سهدت دخول 
بن �سبعيني اأ�سا�سيا ولعب خاللها 
وعك�س  كاملة،  دقيقة  الت�سعني 
ا�ستئناف  منذ  ال�سابقة  اللقاءات 
مناف�سة »البوند�سليغا« بعد فرتة 
انت�سار  ب�سبب  املناف�سة  توقف 

مل  العامل  اأرجاء  يف  كورونا  وباء 
بارادو  اأكادميية  خريج  يظهر 
م�ستوى  قدم  حيث  كبري  باأداء 
املقابلة  اطوار  خالل  متو�سط 

املعتاد  من�سبه  يف  بداأها  التي 
يحوله  اأن  قبل  اأي�رس،  ظهري 
املدرب اإىل حمور الدفاع خالل 
املقابلة،  من  الأخرية  الدقائق 

وتلقى على اإثرها هدفا خمادعا 
املواجهة  من  دقيقتني  اآخر  يف 
عرب الالعب غورتزكا بعدما كلن 
هدف  متعادل  اأطواره  يف  اللقاء 
الالعب  وتلقى  �سبكة.   كل  يف 
ثانية  موجعة  �سبعيني �رسبة  بن 
بعدما تعر�س اإىل العقوبة الآلية 
عقب تلقيه يف مواجهة اول ام�س 
مدينة  لبن  اخلام�س  هو  اإنذارا 
ق�سنطينة يف اآخر ع�رس مباريات 
بوري�سيا  ناديه  رفقة  خا�سها 
الذي  الأمر  وهو  مون�سغالدباخ، 
يجعله معاقبا ويغيب عن مقابلة 
ناديه يف اجلولة املقبلة املقررة 

غدا اأمام فريدربرمين.
عي�شة ق.

متُرّ كرة القدم اجلزائرية باأزهى 
بعد  الأخرية،  الفرتة  يف  اأيامها 
الفوز  يف  الأول  املنتخب  جناح 
ال�سيف  اأفريقيا  اأمم  بكاأ�س 
من  العديد  ومتكن  املا�سي، 
ت�سدير  من  املحلية  الفريق 
للخارج،  املواهب  من  الكثري 
يف  الفرق  غالبية  اإ�رسار  ورغم 
على  العتماد  على  اجلزائر 
لتفادي  اجلاهزين  الالعبني 
اأن  اإل  الريا�سي،  ال�سارع  �سغط 
حتر�س  العريقة  الأندية  بع�س 
اأبرز  انتداب  على  مو�سم  كل  يف 
املواهب ال�سابة، ومنحها فر�سة 
وقدراتها،  مهاراتها  تطوير 
اأبرز  التقرير،  هذا  وير�سد 
الأوىل  القبلة  تُعُدّ  التي  الأندية 
والأكرث  اجلزائر،  يف  للمواهب 
جناًحا يف جمال التكوين وحتويل 

الالعبني للخارج.

اأكادميية بارادو

بارادو،  اأَنّ  على  اثنان  يختلف  ل 
الأكرث  الأندية  قائمة  يت�سدر 
اخلارج،  نحو  للمواهب  ت�سديًرا 
جنح  حيث  عهده،  حداثة  رغم 

يف  ال�سغري،  العا�سمي  النادي 
مبجال  نوعية  طفرة  اإحداث 
انعك�س  الذي  الأمر  التكوين، 
الأول،  املنتخب  على  بالإيجاب 
للموهوبني يف  قبلة  بارادو،  ويعد 
تكافوؤ  �سيا�سة  ظل  يف  اجلزائر، 
اأكادميية  تعتمدها  التي  الفر�س 
البيئة  اإىل  اإ�سافة  النادي، 
ويعد  والنجاح،  للتاألق  املالئمة 
رامي بن �سبعيني مدافع بورو�سيا 
ويو�سف  الأملاين،  مون�سنغالدباخ 
ثنائي  بوداوي  وه�سام  عطال 
ني�س، وفريد املاليل لعب اآجني 
اأف�سل مثال على جناح  الفرن�سي 

م�رسوع اأكادميية بارادو.

وفاق �شطيف

اأف�سل  اأحد  �سطيف  وفاق  يُعترب 
مر  على  اجلزائرية  الأندية 
يف  النادي  جنح  حيث  التاريخ، 
املحافل  يف  اجلزائر  ت�رسيف 
من  اأكرث  يف  ومتكن  الدولية، 
احلدث  �سنع  من  منا�سبة 
ورغم  وقارًيا،  حملًيا  وال�ستثناء 
التي  العديدة  املالية  امل�ساكل 
ال�سابق،  يف  النادي  منها  عاين 
وجهة  جعلته  عراقته  اأَنّ  اإل 
الالعبني  من  للعديد  اأ�سا�سية 

املميزين، الذين دونوا اأ�سماءهم 
كرة  تاريخ  يف  ذهب  من  باأحرف 
ظل  ويف  اجلزائرية.،  القدم 
الوفاق  جنح  الإمكانيات،  نق�س 
اأبرز  ا�ستقطاب  يف  ن�ساأته  منذ 
املواهب وت�سديرها مثلما حدث 
عندما متكن  الأخرية،  باملوا�سم 
للخارج  لعبني  عدة  حتويل  من 
بود�سي�سة  عي�سى  ال�ساب  اآخرهم 

اإىل نادي بوردو.

ن�شر ح�شني داي

الأندية  اأبرز  نذكر  اأن  ميكن  ل 
على  تعمل  التي  اجلزائرية 
وحتويلها  املواهب  ا�ستقطاب 
لنادي  نتعر�س  اأن  دون  للخارج، 
ن�رس ح�سني داي، الذي يُعترب من 
الأندية على امل�ستوى  اأعرق  بني 
تكويًنا  الفرق  واأكرث  املحلي 
داي،  ح�سني  وجنح  للمواهب، 
اأبرز  ا�ستقطاب  تاأ�سي�سه يف  منذ 
الالعبني على ال�سعيدين املحلي 
رابح  الأ�سطورة  مثل  والدويل، 
ماجر، والثنائي التاريخي حممود 
اإ�سافة  مرزقان،  و�سعبان  قندوز 
املعتزل  واملدافع  اإيغيل  ملزيان 

موؤخًرا رفيق حلي�س.
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القبائل  �سبيبة  نادي  مدّرب  ك�سف 
عودة  يف  رغبته  عن  الزلفاين  يامن 
مقابالت  وا�ستئناف  املناف�سة 
يرتدد  مل  حيث  الوطنية،  البطولة 
ال�سلطات  يوافق  انه  التاأكيد  يف 
منح  قررت  حال  يف  اجلزائرية 
الن�ساط  ل�ستئناف  الرتخي�س 
ال�سحي  احلجر  رفع  بعد  الكروي 
يف بالدنا، ول يعار�س الفكرة بتاتا، 
وبرر الأمر ان فريقه �سبيبة القبائل 
البطولة  بلقب  التتويج  على  يناف�س 
فاإنه  وبالتايل  الوطنية هذا املو�سم 
يف�سل موا�سلة ما تبقى من مباريات 
الذي  اللقب  اإحراز  واملراهنة على 
الرئي�س  اإدارة  مع  هدفا  حدده 
الزلفاين  وا�ستطرد  مالل،  �رسيف 
»كووورة«  ملوقع  اأدله  حوار  يف 
التدريبات  متابعة  على  حر�س  اأنه 
فرتة  خالل  لأ�سباله  النفرادية 
احلجر ال�سحي من خالل التوا�سل 
»وات�ساب«،  تطبيق  عرب  لعبيه  مع 
تدريبات  برنامج  يخ�س�س  ان  قبل 
خاللها  قرر  رم�سان  ب�سهر  خا�س 
لعبه  لرفقاء  التدريبات  تخفي�س 
حاليا  اجلميع  ويتواجد  �رسيفة،  بن 
يف انتظار منح ال�سوء الأخ�رس من 
البطولة  دوران  عجلة  عودة  اأجل 
جيدا  ال�ستعداد  اجل  من  الوطنية 
ملا تبقى من املباريات املتبقية يف 

البطولة الوطنية. 
لت�سكيلة  التون�سي  املدرب  اعترب 
التعداد  مع  ح�سيلته  اأن  »الكناري« 
خالل  من  ناجحة  وجتربته  جيدة 
عليها  اأ�رسف  التي  املقابالت 
خاللها  فاز  ثمانية،  مبجموع 
مبجموع اربعة، تعادل يف ثالثة منها 
واعترب  واحدة،  مقابلة  يف  وانهزم 
وحظوظهم  قوي  مر�سح  ناديه 
بلقب  التتويج  على  للتناف�س  وفرية 
�سمن  بتواجده  الوطنية  البطولة 
الرتتيب،  كوكبة املقدمة يف جدول 
وامتالكه ثماين مقابالت عن اختتام 
ي�ستقبل خاللها على  اين  املناف�سة 
وزو  بتيزي  نوفمرب  اول  ملعب 
ا�سحاب  من  مبا�رسين  مناف�سني 

على  خاللها  على  وقادر  املقدمة 
يف  الطاولة  وقلب  الأوراق  اإخالط 

�سدارة جدول الرتتيب.
اللتحاق  اختياره  الزلفاين  اأرجع 
�سبيبة  لنادي  الفنية  بالعار�سة 
مب�رسوع  اقتناعه  اإىل  القبائل 
عرف  الذي  مالل  �رسيف  الرئي�س 
النادي  مع  يوقع  يجعله  كيف 
وان  خا�سة  تردد،  جون  القبائلي 
على  ميتد  الريا�سي  امل�رسوع 
�سنوات،  لثالث  املتو�سط  املدى 
واو�سح انه مل ينجم على قراره وهو 
مع  بعقج  مرتبطا  حينها  كان  الذي 
العماين، حيث  ال�سابق ظفار  فريقه 
العقد  وف�سخ  النادي  عن  انف�سل 
بعدما  ودية  بطريقة  اإدارته  مع 
ال�سعودية  من  عرو�س  عدة  و�سلته 
اين  اجلزائر،  اإىل جانب  والإمارات 
وفاق  اأندية  من  حينها  كان مطلوبا 
اأهلي  اجلزائر،  مولودية  �سطيف، 
القبائل قبل  برج بوعريريج و�سبيبة 
اأن يختار الوجهة نحو ت�سكيلة ابناء 

جرجرة.
امري  لعبه  ان  املتحدث  �سّدد 
العرو�س  من  عددا  ميلك  باليلي 
اأنه اكد  من اجل تغيري الأجواء، اإل 
حر�سه على بقاء الالعب يف ت�سكيلة 
الكروي  امل�سوار  وموا�سلة  ال�سبيبة 
يف �سفوفها، واأو�سح يف هذا ال�سدد 
القبائلي  للنادي  الأي�رس  الظهري  اأن 
واإدارة  العقد،  نهاية  يف  يتواجد 
العقد  جتديد  اإىل  ت�سعى  الفريق 
اإىل احلفاظ  معه، خا�سة وانه ي�سع 
على ال�ستقرار يف الت�سكيلة ويدرك 
اخلروب  مدينة  لبن  الثابتة  القيمة 

وامتالكه لإمكانيات كبرية.
عي�شة ق.

ريا�ضة

عي�شة ق.

اخلروج  من  ال�ستفادة  وعدم 
اأ�سوار  خارج  ق�سائيا  واملتابعة 
احلب�س، خا�سة واأنه مر�سح تورط 
تتو�ّسع  الق�سية  يف  جدد  متهمني 
على اإثرها دائرة التهام. يف �سياق 
مت�سل، يتواجد ال�سارع ال�سطايفي 
ت�سكيلة  ان�سار  يف غليان كبري بني 

»الن�رس الأ�سود« ب�سبب الإطاللت 
الرابطة  مل�سوؤويل  الإعالمية 
والتي  القدم  لكرة  املحرتفة 
امكانية  اإىل  خاللها  يلمّحون 
الأدنى  الق�سم  اإىل  الفريق  اإنزال 
الت�سجيل  يف  حلفاية  تورط  بعد 
اللقاءات  ترتيب  حول  ال�سوتي 
اأن رئي�س جمل�س الإدارة عز  رغم 
املعني  عن  ينفي  اعراب  الدين 

مع  ريا�سية  مب�سوؤولية  ارتباط  اأي 
الفريق ويعترب اإداري ل غري، حيث 
ل ميلك اإجازة على م�ستوى مكتب 
ويرف�س  الأخري،  ح�سب  الرابطة 
والأبي�س  الأ�سود  اللونني  ع�ساق 
اإىل  واإنزاله  بفريقهم  الت�سحية 
غري  اأنه  باعتبار  الأدنى  الق�سم 
معني يف حال ثبوت تورط حلفاية 
حيث  اللقاءات،  ترتيب  يف  فعال 

م�سريات  يف  باخلروج  يهددون 
الريا�سية  العقوبات  نزلت  اإذا 
القرار ب�سقوط  على الفريق وجاء 
الو�سط  اأن  معتربين  الوفاق، 
بامللفات  يعج  بالدنا  يف  الكروي 
و�رساء  بيع  بخ�سو�س  ال�سوداء 
املباريات وما على امل�سوؤولني يف 
بالدنا �سوى التحقيق فيها واليقاع 

بروؤو�س اأخرى يف هذه الف�سيحة.

ت�شريحات م�شوؤويل الرابطة حتدث غليانا بال�شارع ال�شطايفي

وكيل اجلمهورية يرف�ض طلب الإفراج عن حلفاية

عرب عدم ندمه على تدريب �شبيبة القبائل 
والتم�شك بخدمات باليلي

الزلفاين: اأوؤيد ا�ضتئناف املناف�ضة 
ونراهن على التتويج باللقب

رف�ض وكيل اجلمهورية لدى حمكمة �شيدي اأحممد طلب الإفراج يف حق املدير العام لوفاق �شطيف فهد حلفاية 
الذي كان تقدم به حمامي الفريق من اأجل ا�شتفادة موكله من الإفراج واخلروج من احلب�ض الحتياطي الذي مت 
اإيداعه على خلفية ق�شية الت�شجيل ال�شوتي الذي جمعه باملناجري ن�شيم �شعداوي ويورط املدير العام املجّمدة 

مهامه مبحاولة ترتيب املباريات ل�شالح الوفاق، حيث مت�ّشك وكيل اجلمهورية بقراره الأول من اجل بقاء حلفاية يف 
ال�شجن الحتياطي اإىل حني ا�شتكمال التحقيقات يف الق�شية 

تلقى الإنذار اخلام�ض و�شيغيب اأمام فريديربرمين غدا

بن �ضبعيني ي�ضقط يف فخ الهزمية امام النادي البافاري

منحت الفر�شة للمواهب من اجل التاألق والنتقال اإىل اوروبا

وفاق �ضطيف وبارادو اأبرز مناجم اكت�ضاف املواهب

ق.ر.
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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

الدينيَّة  وكان املغيلي بجانب ثقافته 
الوعظ  باأمور  وقيامه  الوا�سعة 
ال�سيا�سة  باأمور  ومعرفته  والإر�ساد، 
الطرق  رجال  يحرتم  عيَّة،  ال�َشّ
الَّذين  اأولِئك  منهم  ة  خا�سَّ ال�سوفيَّة، 
يبتعدون عن الدرو�سة واخلزعبالت، 
من  وكثري  القادريَّة،  الطريقة  على 
كبرًيا  دوًرا  له  اأَنّ  يعتقدون  الباحثني 
التي  القادرية  ريقة  بالَطّ التَّعريف  يف 
اأ�ستاذه  ومنهم  �سيوخها،  يحرتم  كان 
فه  و�سهره املف�ّش الثعالبي الَّذي عَرّ
والنجاح؛  بالنَّ�ش  لهم  ويدعو  عليها، 

ولذلك انت�شت يف ال�سودان.
 

�شدى هذه الدعوة يف 
ال�شحراء:

ار�سني  اإَنّ املتفق عليه بني جميع الَدّ
من  املغيلي  �سخ�سيَّة  تناولوا  الذين 
العرب  ومن  واملحدثني  القدامى 
له  كان  جل  الَرّ اأَنّ  هو  والغربّيني، 

ا،  جًدّ وملمو�س  قوي  تاأثري 
د بعده قروًنا  ظَلّ �سداه يرتَدّ
يخ  ال�سَّ يلّخ�سه  وهذا  طويلة، 
اهلل  عو�س  د  حمَمّ الأمني 
بقوله يف كتابه »العالقات بني 
وال�سودان  الأق�سى  املغرب 
لْطنتنَي  ال�َسّ عهد  يف  الغربي 

الإ�سالميتني مايل و�سنغاي«:
»ون�ستطيع اأن نوؤّكد - بناء على 
ور  الَدّ اأَنّ   - ال�سابقة  الن�سو�س 
اجلليل  العامل  به  قام  الذي 
قام  دور  اأي  يُدانيه  ل  املغيلي 
ال�سودان  يف  مغربي  عامل  به 
اأثًرا اإ�سالمًيّا  الغربي؛ فقد ترك 
مفاهيم  حيح  بت�سْ وقام  كبرًيا، 
اأْذهان  يف  مغلوطة  كانْت  كثرية 

الطني«. ة وال�َسّ العاَمّ
ويقول الّدكتور �سيخو اأحمد �سعيد 
فني  غالدنثي، وهو اأحد اأبرز املثَقّ
الإ�سالمي  بالرتاث  واملهتّمني 

كانو  مدينة  اأبناء  ومن  نيجرييا،  يف 
املغيلي  زيارة  عن  متحّدًثا  ات،  بالَذّ
ملدينته يف كتابه »حركة اللغة العربية 
واآدابها بنيجرييا«، ويذكر هذا املوؤلّف 
اأَنّ اأحفاد املغيلي يف كانو ما يزالون 
اإىل اليوم يح�ُشون جمل�س اأمري كانو، 
ويكونون يف حا�سيته: »ولقد كان لهذه 
الزيارة التي قام بها املغيلي اإىل كانو 
تركت  عظيمة  ونتائج  كبري،  �سدى 
اأثًرا وا�سًحا ل يف كانو فح�سب، ولكن 
يف وليات الهو�سا جميًعا؛ لأَنّ انت�سار 
ى اإىل انت�ساره يف  الإ�سالم يف كانو اأَدّ
نيجريا[،  ]من  الأخرى  الوليات 
نقول:  اأن  ن�ستطيع  الوقت  ذلك  ومن 
اإَنّ ولية كانو اأ�سبحت ولية اإ�سالميَّة 
ا، وبداأت بعدئٍذ تلعب دوًرا هائاًل  حًقّ
يف  الإ�سالميَّة  الثَّقافة  خدمة  يف 

الوليات الأخرى«.

 ويذكر هذا املوؤلّف اإ�سافة اإىل ذلك 
ما  »كانو«  يف  املغيلي  اأحفاد  باأَنّ 
جمل�س  يح�ُشون  اليوم  اإىل  يزالون 

اأمري كانو، ويكونون يف حا�سيته.
اآدم  ال�سيخ  املرحوم  اأَرّخ  ا   ومَلّ
واللّغة  الأدب  حلركة  الألوري 
الذي  كتابه  يف  نيجرييا  يف  العربّيني 
الأدبية  الدرا�سات  »م�سباح  �سماه 
بدور  اأ�ساد  النيجريية«،  الديار  يف 
ترقية  يف  ال  الفَعّ املغيلي  الإمام 
الإ�سالميَّة،  والثقافيَّة  العربيَّة  العلوم 
هذه  يف  الكبري  بتاأثريه  واعرتف 
ي ق�سًما من  ا جعله ي�سِمّ الناحية، مَمّ
ع�سور  عرفتها  الَّتي  اأدوار  اخلم�سة 
قيام  منذ  نيجرييا  يف  العربي  الأدب 
هذا الأدب فيها اإىل الع�ش احلا�ش، 
وهذه  املغيلي،  بع�ش  ي�سميه  ُقلُت: 

الأدوار رتَّبها كالتَّايل:
ظهور  ع�ش   - الربناوي  1- الع�ش 
القرن  )من  نيجرييا،  يف  الإ�سالم 

اخلام�س اإىل ال�سابع الهجري(.
القْرن  )من  الونغري  2- الع�ش 

ابع اإىل القرن التا�سع(. ال�َسّ
3- ع�ش املغيلي )من القرن التَّا�سع 

اإىل القْرن احلادي ع�ش الهجري(.
ابن  بظهور  )يبداأ  الفالين  4- الع�ش 
يف  �سقوطها  اإىل  دولته  وقيام  فودي 

بداية القرن احلايل(.
القرن  )يف  الإجنليزي  5- الع�ش 

الع�شين(.

فتاوى  بع�س  ن�ّس  من  يجعل  ثَمّ 
لأ�سِئلة  اأجوبته  يف  الواردة  املغيلي 
الكتابة  لأ�سلوب  منوذًجا  اأ�سكيا، 
الَّذي  الأدبي  الع�ش  العربيَّة يف هذا 

اه بالع�ش املغيلي. �سَمّ

يف  الألوري  املْرحوم  يختم  واأخرًيا 
حّق  يف  �سهادتَه  اإليه  امل�سار  كتابه 
ا�ستفادت  »فقد  بالقول:  املغيلي 
يف  كثرية  واآثاره  كثرًيا،  منه  البالد 
ميادين عديدة وا�سحة ملْمو�سة لكّل 
وال�سيا�سة  احلكم  يف  وكبري،  �سغري 
منه  تعلَّم  ولقد  والأدب...  والعلم 
هذه  علماء  من  والكثريون  الكثريون 
البالد، واتَّ�سل ب�سالطني كانو وَك�ِسنَة 
و�سايا  لهم  وو�سع  وتََكد،  واأكذر 
عيَّة،  ال�َشّ القواِعد  على  �سيا�سيَّة 
وائر احلكوميَّة،  وهي حمفوظة يف الَدّ

�سميَّة«. ومعمول بها يف الأْو�ساط الَرّ
 

تاأثريه يف احلركات 
ة: ة والدعوَيّ الإ�شالحَيّ

لقد اأجُنزت اأبحاث تاريخيَّة عن تاأثري 
هذا الإمام يف احلركات الإ�سالحية 
ة  خا�سَّ ال�سحراء،  يف  والدعوية 
�سنة  بابا  اأحمد  مركز  اإن�ساء  بعد 
الكثري  على  يحتوى  وهو  م،   1973
هذه  وكانت  وخمطوطاته،  اآثاره  من 
مو�سوع  والر�سائل  املخطوطات 
جامعة  يف  مها  قَدّ دكتوراه  ر�سالة 
لندن النيجريي ح�سن اإبراهيم كوارزو 
حالًيّا  دكتور   - بلندن  م   1972 �سنة 
واأ�ستاذ كر�سي بغانا - حتت اإ�شاف 
الربوفي�سور الإجنليزي جوهن هوناك 
را�سات  الَّذي اأ�سبح رئي�ًسا ملركز الِدّ
و�سرتن  مدينة  يف  الإفريقية 
املتحدة  بالوليات  اجلديدة 

الأمريكيَّة، حتت عنوان:
 The Life and«
Teaching of Al-

»Maghali
هذا  املغيلي  تاأثري  ظَلّ  لقد 
حمفوًظا  عنه  ثنا  حتَدّ الَّذي 
اأبناء  من  الأجيال  ذاكرة  يف 
عموًما،  الغربّي  ال�سودان 
اخل�سو�س،  على  ونيجرييا 
واآثاره  اأعماله  وظلَّت 
والّروايات  املكتوبة 
املنقولة  ال�سفويَّة 
العلماء  يحفظها  عنه 
الإ�سالح  اأهل  ويتداولُها 
عوة  وال�سيا�سة ورجال الَدّ
جياًل بعد اآخر، حتَّى اإنَّنا 
من  موؤلًّفا  جِند  نكاد  ل 
ال�ّسودان  علماء  موؤلَّفات 
عوة  والنيجر ونيجرييا والقائمني بالَدّ
والإر�ساد يف هذه البلدان، واملوؤّرخني 
يخلو   - فيها  الإ�سالمية  للحركات 
والنَّقل  املغيلي  لالإمام  الإ�سارة  من 
وفتاواه  و�ساياه  اإىل  والّرجوع  عنه 

واآرائه  باأقواله  والحِتجاج  ور�سائله، 
الأفكار  واإ�سناد  دعوتهم  تْدعيم  يف 
اجلهاديَّة  حركتهم  نتْها  ت�سَمّ الَّتي 
كانوا  حيث  والدعويَّة،  والإ�سالحيَّة 
يقيمونه  وما  خ�سومهم  يواجهون 
الت�سكيك  حمالت  من  وجههم  يف 
الق�سايا  من  العديد  يف  والت�سوي�س 
الإمام  بفتاوى  والدنيوية  الدينية 
نفو�س  لها يف  وكتاباته، مبا  املغيلي 
فهي  والإكبار؛  الإجالل  من  اجلميع 
احلجج  بني  من  امغة  الَدّ ة  احلَجّ
وي�سوقونها  عليها  يتَّكئون  التي 
يف  وجمادلتهم  عليهم،  لالحتجاج 
واملناق�سات  املناظرات  جمال�س 

وامُلطارحات ال�سيا�سيَّة والّدينيَّة.
يف  املغيلي  تاأْثري  فاإَنّ  هذا؛   وعلى 
ُعلماء وفقهاء ودعاة اإفريقيا الغربيَّة 
د  قيَّة ل ميكن ح�ْشه يف جمَرّ وال�َشّ

جِنُدها  التي  الكثرية  النقول 
بل  كتاباتهم،  جّل  يف  د  ترتَدّ
اقِتدائهم  اإىل  ذلك  لقد جتاوز 
ب�سريته وطريقته يف رْدع البدع 
عوة، واإىل العمل  ومنهجه يف الَدّ
باأفكاره،  والقتداء  باآرائه، 
وا�ستعمالها يف تْدعيم مواقفهم 
من  وكثرٌي  خ�سومهم،  وجمادلة 
كتبها  التي  �سائل  والَرّ الف�سول 
هي  ما  والّدعاة  العلماء  هوؤلء 
تلخي�س  اأو  �ْشح  اأو  تكرار  اإلَّ 
لأفكار  اإنتاج  اإعادة  اأو  تعليق  اأو 
املغيلي وكتاباته، وتْرداد ملقولته 

واآرائه.
تاأثري  باأَنّ  جنزم  اأن  ومُيكن 

احلركات  اإىل  ى  تعَدّ املغيلي  الإمام 
اأوا�سط  حتَّى  والدعويَّة  الإ�سالحيَّة 
وفتاواه  اآثاره  خالل  من  اإفريقيا، 
من  ورثها  التي  وو�ساياه  ور�سائله، 
خالل  ومن  ال�سودان،  وعلماء  ملوك 
عن  فاع  والِدّ الإ�ْسالم  على  غريته 
ب�سْهر  ثَمّ  باليد،  ثَمّ  باللّ�سان،  بي�سته 

ال�سالح.
 

نفائ�س ما خلف  املغيلي 
من اآثار:

التي  �سائل  والَرّ الكتب  جانب  اإىل 
ذكرها الّدكتور عبد العلي الودغريي 
بالنيجر،  الإ�سالميَّة  اجلامعة  رئي�س 

وهي:
• تاج الدين فيما يجب على امللوك 

وال�سالطني.
ام يف رْدع النا�س عن  • ما يجوز للحَكّ

احلرام.
• اأ�سِئلة اأ�سكيا واأجوبة املغيلي.

اأْو�سل  من  املوؤّرخني  من  فهناك 
اأكرَث من  اإىل  موؤلَّفات الإمام املغيلي 

ثالثني كتاًبا ور�سالة، اأذكر منها:
• البدر املنري يف علوم التَّف�سري.

• تف�سري �سورة الفاحتة.
الفالح،  اأ�سول  يف  الأرواح  • م�سباح 
نها فتاواه، ومنها فتواه  وهي الَّتي �سَمّ
قها ون�شها  يف نازلة توات ]وقد حَقّ
الأ�ستاذ رابح بونار - رحمه اهلل - يف 
�سل�سلة ذخائر املغرب العربي، طبعة 
 - والتوزيع  للن�ش  الوطنية  كة  ال�َشّ
اجلزائر �سنة 1968م[، وعرفت يف 
فيما  »تاأليف  با�سم:  امل�سادر  بع�س 
اجِتناب  من  امل�سلمني  على  يجب 

ار«. الكَفّ
• التعريف مبا يجب على امللوك.

ة. • اأحكام اأهل الّذَمّ
• تنبيه الغافلني عن مْكر املالب�سني 

بدعاوى مقامات العارفني.
»مغني  اه  �سَمّ خليل  خمت�ش  • �شح 

النبيل«.
• خمت�ش تلْخي�س املفاتيح.

ابن  كتاب  من  الأجل  بيوع  • �شح 
احلاجب.

• كتاب فتح املتني.
احلديث،  علم  يف  النظر،  • مفتاح 
الإمام  كتبه  مِلا  واإ�سافة  �شح  وهو 

النَّووي يف كتابه »التقريب«.
اإىل  الفكر  رّد  يف  اب  الوَهّ • منح 
له  املنطق،  يف  منظومة  واب،  ال�سَّ

�ْشح عليْها �سماه:
• اإمناح الأحباب من منح الوهاب.

ال�سنو�سي  يخ  ال�َسّ وبني  بينه  مناظرة 
التَّوحيد،  يف  يو�سف،  بن  حممد 
جمموع  �سمن   22 رقم:  خمطوط 

بخزانة القرويني.
• حا�سية على خليل.

• �شح على جمل اخلوجني.
عار�س  ق�سيدة  منه  نظم،  • وله 
الأعمال  من  ذلك  وغري  الربدة،  بها 

الكبرية الَّتي ......
 

رحلته اإىل احلج 
وعودته اإىل منطقة توات 

ووفاته:

باأداء  يقوم  اأن  املغيلي  ال�سيخ  ر  قَرّ
رحلته  وبداأ  فا�ستعَدّ  احلّج،  فري�سة 
كّل  ويف  �سة،  املقَدّ البقاع  نحو 
يلتقي  كان  بها  مَرّ  التي  الأماكن 
بعلمه  وينتفعون  فيُكرمونه  بالُعلماء 
يف  جل�سات  له  تُعقد  فكانت  اجلّم، 
حتَّى  وم�ْش،  وليبيا  تون�س  من  كّل 
فا�ستقَرّ  رة  املنَوّ املدينة  اإىل  و�سل 
طريق  عن  ة  مَكّ نحو  ه  اجَتّ ثَمّ  بها، 
ا  ومَلّ النَّا�س،  ودر�س  احلليفة(،  )ذو 
جل�س  احلّج  فري�سة  اأداء  من  انتهى 
ة يدر�س النَّا�س ويحتّك بعلماء  يف مَكّ
ق�سدوا  الذين  الإ�سالمي  العامل 
بعدها  عاد  ثَمّ  العام،  ذلك  يف  احلَجّ 
بعد  ة  خا�سَّ توات،  مبدينة  لي�ستقَرّ 
اأن قتل اليهود ولَده البكر عبداجلبار 
انتقاًما من والده، الَّذي �سيَّق عليهم 
اإىل  عودته  بعد  واأذلَّهم،  وقهرهم 
والعلماء  العلم  طاَلّب  ق�سده  توات 
رْغم  وفقهه  بِعلْمه  عليهم  يبخْل  فلم 
يف  لر�سالته  وفًيّا  وبِقي  �سِنّه،  كرب 
عوة والإ�سالح اإىل وفاِته - رحمه  الَدّ
اهلل - �سنة 909 هـ - و�سنة الوفاة هذه 
املوؤّرخني،  بع�س  فيها  ي�سّك 
بلدية  يف  ودفن   - اأعلم  واهلل 
زاوية كونتة يف اأدرار، رحمه 

اهلل تعاىل وجزاه بكّل خري.
اليهود  بع�س  »اإَنّ   ويقال: 
عليه،  فبال  لقربه  م�سى 
ذكرى  ويف  مكانه،  فعِمي 
رحمه   - يخ  ال�َسّ تخليد 
مدينة  اأقامت   - اهلل 
اأَوّل  م   1985 �سنة  اأدرار 
للتَّعريف  ثقايف  مهرجان 
واأُلِْقيت  املنطقة،  بتاريخ 
قيَّمة،  حما�شات  فيه 
للمحّقق  حما�شة  منها 
يخ املهدي بوعبديل  ال�َسّ
ون�شتْها   - اهلل  رحمه   -
جملة الأ�سالة، ترجم لالإمام املغيلي 
ومناقبه  يخ  ال�َسّ ماآثر  ذكر  حيُث 
واأعماله العظيمة، الَّتي هي فخر لكّل 

جزائري وجزائريَّة.
يومنا  اإىل  موجوًدا  قرُبه  يزال   ول 
وبيته،  ومدر�سته  )كونته(  يف  هذا 
وقد بقيت اآثاره العظيمة التي خلَّفها 

تتناقلها الأجيال وعائلته العظيمة.

اعر يف قوله: و�سدق ال�َسّ
َوَما ِمْن َكاِتٍب اإِلَّ �َسيَْفنَى 

ْهَر َما َكتَبَْت يََداهُ  َويَبَْقى الَدّ
َك َغرْيَ �َسْيٍء  َفال تَْكتُْب ِبَكِفّ
يَ�ُشَُّك يِف الِقيَاَمِة اأَْن تََراهُ 

�سريى  )كونته(  زيارة  له  ُكِتب  وَمن 
كّل ما حتّدث عنه، فرِحم اهلل ال�سيخ 
حممد بن عبدالكرمي املغيلي وجميع 

علماء اجلزائر عرب الع�سور.

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 03
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/اأ�شتاذ جامعي وكاتب 

�شحفي

�شيدي خل�رش  يبقى �رشيح 
املعامل  اأهم  من  خلوف  بن 

التاريخية التي تنفرد بها 
م�شتغامن ومنطقة الظهرة 
التاريخية واأنت تتوجه اإىل 
احد  خل�رش  �شيدي  بلدية 
م�شتغامن  بلديات  كربى 
ال�رشقية  باجلهة  تقع  التي 
للولية واملعروف عن هاته 
البلدية كرثة قراها وطابعها 
واأنت  لك  ترتاءى  الفالحي 
بن  اأحفاد  على  �شيفا  تنزل 
ال�شاخمة  »النخلة  خلوف 
قرب  اإىل  املمتدة  املنت�شبة 
واملجاهد  ال�شالح  الوايل 
خل�رش  �شيدي  املرابط 
ال�رشيح  وداخل  خلوف  بن 
ي�شلي  الذي  امل�شجد  جتد 
منارة  وكانت  النا�ش  فيه 
الكرمي  القران  لتدري�ش 
والفقه  النبوية  وال�شرية 
ال�شيخ  كان  اذ  املالكي 
حممد  احلاج   « العالمة 
بوكرو�شة » �شفاه اهلل يدر�ش 
ال�شالمية  العلوم  كل  فيه 
الطلبة  درو�شه  يح�رش 
ق�شة  وعن  امل�شافرون 
ب�رشيح  املن�شوبة  النخلة 
واملجاهد  ال�شالح  الوايل 
�شيدي خل�رش يقول العديد 
وردت يف  اأنها  الباحثني  من 

احد ق�شائد ال�شاعر ومداح 
النبي عليه ال�شالة وال�شالم 
كاملة  �شنة   100 من  لزيد 
بن  خل�رش  �شيدي  يقول  اإذ 
 « و�شاياه  احد  يف  خلوف 
حذاها  املثبتة  والنخلة 

وتعرب  م�شلمني..«  يا  قربي 
�شموخ  عن  النخلة  هذه 
بها  عا�ش  التي  املنطقة 
منها  وخرج  خل�رش  �شيدي 
جماهد يف �شبيل اهلل ي�شارع 
يف  ال�شباين  الحتالل 
 « ال�شهرية  معركة »مزغران 
ال�شبان  �شد  خا�شها  التي 
ال�رشيح  �شكان  ويحتفظ 
�شيدي  ال�شالح  والويل 
بتاريخ  خلوف  بن  خل�رش 
مالمح  تتعدد  الذي  الرجل 
واأبعاد �شخ�شيته الفذة فهو 
ل  ثنائية  و�شاعر  جماهد 
العظماء  �شري  يف  ال  جتد 
يف  حياتهم  افنوا  الذين 
خالدة  ر�شالة  جت�شيد 
�رشيح  ويف  املجتمع  يف 
خلوف  بن  خل�رش  �شيدي 

الزوار  من  املئات  جتد 
زوارا  قربه  على  يتوافدون 
ومتاأملني يف �شريته العطرة 
�شكان  جتد  كما  والطيبة 
باأحياء  متم�شكني  القرية 
تظاهرات حملية تخلد اأثره 

ركب   « غرار  على   النا�شع 
خلوف  بن  خل�رش  �شيدي 
الذي  الوطني  واملهرجان 

يخلد ذكراه ال�شنوية

�شرية عامل وجماهد

يف  باحثون  واعترب  هذا 
 « �شخ�شية  اأن  التاريخ 
 « خلوف  بن  خل�رش  �شيدي 
التي  ال�شخو�ش  اإىل  ترمز 
م�شريتها  طيات  يف  جتمع 
الطويلة من العطاء الذي ل 
ينقطع بني اجلهاد والن�شال 
اأمة والعمل  اأجل ق�شية  من 
من  يلقن  الذي  الدعوي 
واملربي  املوجه  خالله 
وي�شوب  اجلماعة  �شلوك 
هذه  وكل  حياة  م�شارات  به 
ال�شفات املتميزة ينفرد بها 

خلوف  بن  خل�رش  �شيدي 
يف  ال�شبان  �شارع  الذي 
النبي  ومدح  جماهد  حياته 
ال�شالة  عليه  امل�شطفى 
املائة  قرابة  وال�شالم 
�شنة  وع�رشين  وخم�شة 
خري  مدح  يف  ق�شاها 
خلق اهلل حممد الأمني 
عليه  اهلل  �شلوت 
اأ�شار  وقد  و�شالمه 
عدد من الباحثني يف 
واملهتمني  التاريخ 
الويل  تاريخ  بتوثيق 
�شيدي  ال�شالح 
خلوف  بن  خل�رش 
توثيق  اأهمية  اإىل 
العديد  وتنظيم  تاريخه 
الوطنية  التظاهرات  من 
م�شار  توؤ�شل  التي  والدولية 

الرجل املجاهد وال�شخ�شية 
الأبعاد  املتعددة  التاريخية 
من  عدد  ويعمل  واملنابع 
الباحثني يف املركز الوطني 
الجتماعية  لالنرتوبولوجيا 
كتابة  على  والثقافية 
تاريخ  عن  وبحوث  ن�شو�ش 
خلوف  بن  خل�رش  �شيدي 
التاريخية  الرجل  وحمطات 
واأر�شيفا  اإرثا  اأنتجت  التي 
يف  فنانون  يتداوله  حيا 
ال�شعر  يف  ال�شعبية  الأغنية 
يف  باحثون  وي�رش  امللحون 
احلفاظ  اأهمية  اإىل  التاريخ 
ال�شخ�شية  خمزون  على 
�شنعت  التي  التاريخية 
يعتز  ن�شاليا  وم�شارا  جمدا 
به املجاهدون واملرابطون 
احلاج  ال�شيخ  مكان  كل  يف 

احلاج  وال�شيخ  بوكرو�شة 
ممن  كثري  وغريهم  بوفرمة 
طويل  تاريخ  عرب  اأ�ش�شوا 
القراآن  لتعليم  مدر�شة 
وتعلم  فيها  تتلمذ  الكرمي 
الكثري  القرءان  وحفظ 
منهم  والأئمة  الطلبة  من 
 « اهلل  �شفاه  العالمة  ال�شيخ 
وال�شيخ   « بوكرو�شة  حممد 
»احلاج  اهلل  �شفاه  الإمام 
كثريون  وم�شايخ   « بوهني 
يوؤطرون م�شاجد وبيوت اهلل 
م�شتغامن  ولية  تراب  عرب 

وخارجها 

جتربة املهرجان 
اخلا�ص

الأوىل  الطبعات  كانت  وقد 
خل�رش  �شيدي  ملهرجان 

بن خلوف وحتى قبل ع�رش 
�شنوات من الآن طبعات يتلى 

القراآن  فيها 
الكرمي وتنظم 
الدرو�ش  فيها 
عظ  ا ملو ا و
فيها  ويلقن 
�شيدي  ق�شيد 
بن  خل�رش 
ويق�شد  خلوف 
الحتفالية  هذه 
ينية  لد ا
يخية  ر لتا ا و

الزوار  من  الآلف  ال�شنوية 
خمتلف  من  القادمني 
كانت  وقد  الوطن  وليات 
الع�رشات  اجتماع  �شورة 
من الأئمة والطلبة وب�شهادة 
ال�رشيح  �شكان  من  عدد 

 « بتالوة  القراآن  يتلون 
واأعظم  اأجمل  من   « ور�ش 
بها  يحتفظون  التي  ال�شور 
مع  اجلميلة  ذكرياتهم  يف 
خل�رش  �شيدي   « مهرجان 
كان  الذي   « خلوف  بن 
اأ�شيال قبل اأن تندثر بع�ش 
�شوره الأ�شيلة يف الطبعات 
من  العديد  وي�رش  الأخرية 
خل�رش  �شيد  �رشيح  �شكان 
هذه  عودة  على  خلوف  بن 
الأ�شالة التي كان ميتاز بها 
بن  مهرجان �شيدي خل�رش 
اأنها  يرونها  والتي  خلوف 
الوحيدة  والعادة  املخزون 
وتاريخ  كيانهم  ت�شمن  التي 
وال�شاعر  املجاهد  جدهم 
اأن  معتربين  واملوجه 
الويل  الوايل  م�شرية 
املكان  يف  حتفظ  ال�شالح 
ويحافظ عليها عرب الزمان 
دون  املطلوب  باحلر�ش 

قيمة  من  يقلل  ما  اإ�شافة 
التاريخية  ال�شخ�شية 
هذا  الوطنية  والدينية 
اأحفاد  من  العديد  ويعتزم 
خلوف  بن  خل�رش  �شيدي 
اإىل تاأ�شي�ش موؤ�ش�شة �شيدي 

العلمية  خلوف  بن  خل�رش 
�شتنظم  التي  والتاريخية 
التظاهرات  من  العديد 
التي  والتاريخية  العلمية 
الويل  تاريخ  على  حتافظ 
وال�شعر  واملجاهد  ال�شالح 
عليه  امل�شطفى  مداح 
وح�شب  وال�شالم  ال�شالة 
فان  املبادرين  من  عدد 
الهدف من وراء ا�شتحداث 
التاريخية  املوؤ�ش�شة  هذه 
هو  والدينية  والعلمية 
الرجل  ارث  على  احلافظ 
ون�رشه  والن�شايل  التاريخي 
العامل  واىل  ال�شباب  جليل 
الذي  امل�رشوع  يهدف  كما 
اإىل  قريبا  النور  �شريى 
للجانب  العتبار  اإعادة 
الديني والروحي والتاريخي 
الأ�شيل يف �شخ�شية �شيدي 
التي  خلوف  بن  خل�رش 
منابعها  تتعدد  مل  مازالت 
وتتنوع  ومالحمها 
يف  م�شاراتها 
ويراهن  احلياة 
من  العديد 
 « قرية  �شكان 
خلوف  اأولد 
هذا  »على 
اجلامع  الف�شاء 
ع  و مل�رش ا و
ي  جلمعو ا
الذي  الواعد 
ابرز  احد  تاريخ  �شيوثق 
التاريخية  ال�شخ�شيات 
احلمد  وهلل  ونعتز  الوطنية 
املجاهد  اأحفاد  من  اأننا 
خلوف  بن  خل�رش  �شيدي 

رحمه اهلل يتبع.

من تاريخنا الثقايف

�شيدي خل�شر بن خلوف م�شرية جماهد وم�شلح
يختزن �شريح » �شيدي خل�شر بن خلوف » اأر�شيف ويل �شالح وجماهد و�شاعر اأفنى حياته يف مدح امل�شطفى عليه ال�شالة وال�شالم وبني �شموخ النخلة 

املن�شوبة واملمتدة من �شريح الويل ال�شالح وما يحمله ارث الرجل الن�شايل والديني يف وجدان حمبيه و�شاكنة قريته ال�شاخمة املعروفة بكرم ال�شيافة 

خل�شر  �شيدي  اأحفاد  من  العديد  " يعتزم 
بن خلوف اإىل تاأ�شي�ص موؤ�ش�شة �شيدي خل�شر 
بن خلوف العلمية والتاريخية التي �شتنظم 
العديد من التظاهرات العلمية والتاريخية 

التي حتافظ على تاريخ الويل ال�شالح واملجاهد 
وال�شعر مداح امل�شطفى عليه ال�شالة وال�شالم " 

اأن  التاريخ  يف  باحثون  " اعترب 
�شخ�شية » �شيدي خل�شر بن خلوف 

» ترمز اإىل ال�شخو�ص التي جتمع يف 
طيات م�شريتها الطويلة من العطاء 
الذي ل ينقطع بني اجلهاد والن�شال 

من اأجل ق�شية اأمة والعمل الدعوي "



لق�سور احلكام هيبة ، ت�سكن  النفو�س من 
�سكانها ، وتزيد يف هيبتها ما يُفر�س فيها 
و  ان�سباط  و  بروتوكوالت  من  الزائر  على 

حجابة .
و ال   ، الرئي�س  نزلت يف ق�رص  اأين  اأتذكر   
اأخفي، اأنهم اأح�سنوا نزيل و اأمتوا اإكرامي، 
وبينما اأنا اأنتظر اأن يوؤذن يل بالدخول على 
الرئي�س ، فاإذا بباب غرفة االنتظار ي�رصع 
اأمام  احلار�سان  وانت�سب  م�رصاعيه،  على 
الباب كاأنهما متثاالن،  وبعد حلظات دخل 
على حمياه، يف  ترت�سم  وابت�سامة  الرئي�س 
اللعني  كورونا  وب�سبب  وهيبة،  وقار  و  اأبهة 
تبادلنا ال�سالم عن بعد فاأ�سار اإيل الرئي�س 

بيده "اأن اجل�س" .
يف  اأطبع  اأن  اأريد  وكنت  احلديث  تبادلنا 
اطالعي،  �سعة  و  عقلي  رجاحة  ذهنه، 
اإىل  نتحدثها،  فكرة  باأي  اأرجع  فكنت 
جذورها واأ�سوق لها االأمثلة واأجعل حديثي 
مقام  تنا�سب  التي  الطرف  بع�س  تتخلله 
بع�س  املجل�س  على  الأ�سفي  احلديث، 
على  يل  بدا  تعب  من  وجدته  ملا  التَّفُكه، 
حميا الرئي�س؛ واحل�سد من �سيم النفو�س. 
ذلك  راأيت  اأمر  يف  خ�ست  كلما  فكنت 
من  يتربم  الرئي�س  رافق  الذي  الق�سري 

كالمي كاأنه ملدوغ.
فقلت:  اللقاء،  مو�سوع  اإىل  و�سلنا  اأن  اإىل 
وثيقة  اأثارته  ما  كل  بعد  الرئي�س  �سيدي 
د  ُمِّ بني  النا�س،  بني  جدل  من  الد�ستور 
الو�سوا�س،  كثري  اأنفا�س  عطن  وبني 
والد�ستور كما يعلم الرئي�س يف بنيان الدولة 
قد  ما  فيه  اأغفلت  واللجنة  االأ�سا�س  هو 
جزائري  د�ستور  يعرفها  مل  �سابقة  يعترب 
ويح�سب لك كوا�سطة عقد الد�ساتري قدت 

من ما�س.
و  الد�ستور  اأحكام  انتهاك  جترمي  د�سرت 
قبل  الرئي�س  والية  على  اال�ستفتاء  د�سرت 

نهايتها بعزله �سعبيا.
اأعددته،  د�ستور  من  ن�سخة  منحته  و 
فاأخذها بكلتا يديه واأمر يل بعطية جزلة .

باأنه  اأهم باخلروج و�سو�س له مرافقه  واأنا 
قائال  نهره  الرئي�س  لكن  اإكرامي،  يف  بالغ 
اأعطى،  فيما  يرجع  اأن  بالرئي�س  يقبح   :
فقال له الو�سوا�س اخلنا�س: اأرجعه وقل له 
رئا�سي  لنظام  اأجتهده  الذي  الد�ستور  هل 
له  فقل  رئا�سي،  لك  قال  فاإن  برملاين؟  اأم 
اأريده برملاين، واإن قال العك�س قل العك�س.  
اأعطيته،  ما  وا�سرتجع  اإليه  الوثيقة  وارم 
الرئي�س  ارجع"،  "اأن  احلاجب  علي  نادى 
يطلبك، دخلت على الرئي�س فكان ما اأ�سار 
�سيدي  يا  فقلت:  اللعني،  الو�سوا�س  عليه 
الد�ستور  هذا  مقامك  اهلل  حفظ  الرئي�س 
ال  و  بالربملاين  هو  ال  مييني  خطته  الذي 
هو بالرئا�سي، بل هو بني ذلك )رئا�سماين( 

لك فيه اجلاللة الكربى.
ومن قوة حجتي وح�رصة بديهتي وما القته 
من نف�س زكية للرئي�س اأمر يل بهدية اأخرى 

وعزل الو�سوا�س اخلنا�س. 
هذا ما راأيته فيما يراه النائم ، اأفقت من 
نومي واأنا األعن البطانة ال�سوء للحاكم منذ 

خلق اهلل اآدم اأبا للنا�س .
اأبوحامد  اأوردها  ق�سة  من  م�ستوحاة 
الغزايل يف كتابه الترب امل�سبوك يف ن�سائح 

امللوك.

اعترب ت�شريحاته م�شا�شا ب�شرفه

اأحمد لعرابة يهدد
 فار�س م�سدور

اخلرباء  جلنة  رئي�س  لعرابة،  اأحمد  هدد 
الدكتور  مبتابعة  الد�ستور  مبراجعة  املكلفة 
الت�رصيحات  اإثر  ق�سائيا  م�سدور  فار�س 
اأدىل بها املعني يف برنامج بثته  القوية التي 
نف�س  قال  و  املا�سي،  الثالثاء  بورتي  قناة 
م�سدور  ل�سان  على  ورد  ما  اأن  امل�سوؤول 

م�سا�س “ب�سخ�سه و�رصفه”.

كورونا يدخل منزل رئي�س 
الكيان ال�سهيوين

تعليق  مت  اأنه  عربية  اإعالم  و�سائل  ك�سفت 
العمل مبنزل رئي�س الكيان ال�سهيوين روؤفيلني 
ريفلني، بالقد�س، اإثر اإ�سابة اأحد العاملني به 

واإخ�ساع 10 اآخرين للحجر ال�سحي .
الأنا�شول/بت�شرف

بهجوم على قافلة اإمدادات
 يف مايل

مقتل جنديني من قوات 
حفظ ال�سالم 

اأم�س   مايل  يف  املتحدة  االأمم  بعثة  اأعلنت 
ال�سالم  حفظ  قوات  من  جنديني  اأن  االأحد، 
قتال اأول اأم�س ال�سبت، يف هجوم على قافلة 
اإمدادات ب�سمال هذه الدولة الواقعة يف غرب 
املتحدة يف  االأمم  بعثة  رئي�س  وقال  اإفريقيا 
اإن  بيان  يف  النظيف،  �سالح  حممد  مايل، 
طريق  على  متوقفة  كانت  االإمدادات  قافلة 
م�سلحون  هاجمها  عندما  تي�ساليت-جاو 
قوات  من  اثنني  ملقتل  اأدى  ما  مهولون، 
حفظ ال�سالم. جتدر االإ�سارة، اإىل اأنه منذ عام 
2013 عند ن�رص بعثة االأمم املتحدة املتكاملة 
املتعددة االأبعاد لتحقيق اال�ستقرار يف مايل 
من  عن�رصا   190 من  اأكرث  قتل  "مينو�سما"، 
"مينو�سما"  بعثة  وت�سم  ال�سالم  حفظ  قوات 
نحو 13 األف ع�سكري ينت�رصون يف اأنحاء مايل 
ا�سطرابات  من   2010 عام  منذ  تعاين  التي 

اأمنية وزعزعة يف اال�ستقرار.

بعد غياب نحو ثالثة اأ�شهر

نيمار يعود اإىل باري�س 
�سان جريمان 

الفرن�سية  العا�سمة  اإىل  نيمار،  الربازيلي  عاد 
اأزمة  ظل  يف  اأ�سهر،  ثالثة  نحو  غياب  بعد 
�سان  باري�س  فريقه  ال�ستئناف  متهيدا  كورونا، 
املقبلة  للمراحل  ا�ستعدادا  متارينه،  جريمان 
من مناف�سات كرة القدم ،واأ�سارت تقارير منها 
ل�سحيفتي "ليكيب" و"لو باريزيان" الفرن�سيتني، 
اإىل اأن اأغلى العب يف العامل، عاد من مدينة ريو 
الربازيلية، على منت طائرة خا�سة  دي جانريو 

حطت يف باري�س بعد ظهر اأم�س ال�سبت.

قلم جاف

لقائي مع الرئي�س ..
الوليد فرج
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املناجم،  و  ال�سناعة  وزير  عني 
براهم،  علي  اآيت  فرحات 
مديرا  زيكارة  م�سطفي 
لتطوير  الوطنية  للوكالة  عاما 
عبد  لل�سيد  خلفا  اال�ستثمار 
الكرمي من�سوري، ح�سب ما اأفاد 
اأم�س االأحد بيان وزارة ال�سناعة 

و املناجم. 
للوزارة،  العام  االأمني  اأ�رصف  و 
مرا�سم  على  بو�سمة،  حممد 
اجلديد،  العام  املدير  تن�سيب 
لرتقية  العام  املدير  بح�سور 
اال�ستثمار بالنيابة بوزارة ال�سناعة 

و املناجم، ر�سا حلطايل، و كذا 
الوطنية  الوكالة  من  اإطارات 
ما  ح�سب  اال�ستثمار،  لتطوير 

اأو�سحت الوزارة.
للوزارة  العام  االأمني  دعا  و 
-خالل مرا�سم التن�سيب- زيكارة 
"خلق  نحو  اجلهود  توجيه  اإىل 
لال�ستثمار  جديدة  ديناميكية 
احلكومية  ال�سيا�سة  اإطار  يف 
االقت�ساد  بعث  الإعادة  اجلديدة 
لل�سيد  �سكره  قدم  كما  الوطني، 
بذلها  التي  للجهود  من�سوري" 

على راأ�س الوكالة.

الوكالة الوطنية لتطوير ال�شتثمار 

تعيني م�سطفى زيكارة مديرا عاما 

مدر�شة "دار اجلزائر فن وتراث"

م�سابقة اأح�سن عمل اإبداعي ن�سوي خا�س بالرتاث 

حكيم مالك

الوحيد   ال�رصط  حدد  ولقد 
امل�سابقة  هذه  يف  للم�ساركة 
واالإبداعات  االأعمال  تكون  اأن 
املقدمة تربز الرتاث اجلزائري 
اجلزائرية  ال�سعبية  والتقاليد 
م�سابقة  حتكيم  جلنة  تتكون 
اأح�سن عمل اإبداعي ن�سوي من 
اجلزائر  "دار  مدر�سة  اأ�ساتذة 
االأ�ستاذ  وهم  وتراث"  فن 
فنان  وهو  عجعوط  م�سطفى 
والزخرفة  املنمنمات  يف 
والديكور املوري�سكي واخلزف 
الفني، اإ�سافة لالأ�ستاذ والفنان 
كما  يرقي،   حممد  الت�سكيلي 

والثانية  االأوىل  املرتبة  اأن 
والثالثة خا�سعة للجنة التحكيم 
اختيار  يتم  الرابعة  واملرتبة 

اجلمهور  طرف  من  الفائزة 
الذي  الفني  العمل  �ساحبة  و 
من  كبري  عدد  على  يتح�سل 

االإعجابات على الفي�سبوك.
اأن  ك�سف  املنظمون  و 
اجلوائز �ست�سلم بعد العودة اإىل 
الدورات  وا�ستئناف  املدر�سة 
التكوينية الفنية  حيث �ستحظى 
الفائزة باملرتبة االأوىل يف هذه 
امل�سابقة  بدورة تكوينية والتي 
منح  مع  املواد  كل  ت�سمل 
ما  ومتابعة  تكوينية  �سهادة 
�سينظم  حني  يف  التكوين،  بعد 
الفائزة  ل�سالح  للبيع  معر�س 
م�ستوى  على  الثانية  باملرتبة 
على  اأكرث  للتعرف  املدر�سة 
باالإ�سافة  واأعمالها  اإبداعاتها 
مهنية  زيارة  بطاقات  منح  اإىل 

با�سم الفائزة.

خ�ش�شت  مدر�شة "دار اجلزائر فن وتراث" م�شابقة لأح�شن عمل اإبداعي ن�شوي بلم�شة من الرتاث 
اجلزائري والتقاليد اجلزائرية، وعليه فهذه املناف�شة مفتوحة من 05 اإىل غاية 30 جوان 2020 

للحرفيات املبدعات والفنانات وكذا املبتدئات التي لهن هواية فنية اأو حرفة يدوية.

واقعة "فلويد" جديدة

احتجاجات وعنف يف جورجيا الأمريكية

اأمن تلم�شان 

�سحب 24 رخ�سة �سياقة  

اإيليزي 

معاجلة 19 األف نخلة من داء البوفروة 
والية  يف  اأتالنتا  مدينة  �سهدت 
جورجيا االأمريكية، م�ساء ال�سبت، 
احتجاجات غا�سبة واأعمال عنف، 
اأ�سول  من  مواطن  مقتل  اإثر 
وهي  ال�رصطة،  يد  على  اإفريقية 
خالل  نوعها  من  الثانية  احلادثة 

اأ�سابيع.
اأن  االأنا�سول،  مرا�سل  واأفاد 
يدعى  اإفريقية  اأ�سول  من  رجال 
"راي�سارد بروك�س" )27 عاما( قتل 
�سباط  بر�سا�س  اجلمعة،  م�ساء 
حماولة  قاوم  اأن  بعد  ال�رصطة 
واإثر  اأتالنتا  مدينة  يف  اعتقاله 
�رصطة  قائدة  قّدمت  احلادثة، 

ا�ستقالتها،  �سايلدز،  اإريكا  اأتالنتا، 
ثم �رصعان ما اندلعت احتجاجات 
اأمامه  قتل  مطعم  اأمام  غا�سبة 
بروك�س وتدخلت عنا�رص ال�رصطة 
لتفريق املتظاهرين الذين اأغلقوا 
اأي�سا الطريق الدائري يف املدينة 
واأمام املطعم اأ�سعل املتظاهرون 
م�ساعل نارية، وخالل فرتة ق�سرية 
من بدء االحتجاج اأ�رصموا النريان 
اعتقلت  بدورها  املطعم  يف 
ال�رصطة العديد من املتظاهرين، 
و�سط عراك بني احلني واالآخر بني 

اأفرادها واملحتجني. 
وا�شنطن/ الأنا�شول

لالأمن  الوالئية  امل�سلحة  �سجلت 
تلم�سان  والية  باأمن  العمومي 
 23 املن�رصم  ماي  �سهر  خالل 
،حيث جنم  مرور ج�سماين  حادث 

عنه قتيل و24 جريح
اأما فيما يخ�س الدوريات املراقبة 
راجلة  دورية   924 ت�سجيل  مت 
مت  كذلك   ، راكبة  دورية  و3326 
لغر�س  �سياقة  102 رخ�سة  �سحب 
التعليق ملدة 03 اأ�سهر يف حني مت 
لغر�س  �سياقة  رخ�سة   138 �سحب 
التعليق ملدة 06 اأ�سهر، ثم بالن�سبة 
ت�سجيل  مت  اجلزافية  للغرامات 
نف�س  يف  و  حمررة  خمالفة   1008
خمالفات  ت�سجيل  مت  ال�سياق 
العمران  �رصطة  فرقة  طرف  من 

حترير  مت  حيث  البيئة  وحماية 
اأو  الإلقاء  يخ�س  فما  اإجراء   40
العام  الطريق  يف  النفايات  و�سع 
اإلزامية  حول  خمالفات   08 و   ،
النظافة للمواد الغذائية و�سالمتها 
اإىل  مر�سلة  العمومية  وال�سحة 

اجلهات الق�سائية
حممد بن ترار

نخلة   19000 من  اأكرث  عوجلت 
وخمتلف  البوفروة  داء  �سد 
اأ�سجار  ت�سيب  التي  االأمرا�س 
بعديد  املنت�رصة  النخيل 
بوالية  الفالحية   املحيطات 
اإيليزي يف اإطار جت�سيد الربنامج 
النخيل  ثروة  حلماية  الوقائي 
الفطرية  االأمرا�س  خمتلف  من 
مبنتوج  اأ�رصارا  تلحق  التي 
اأم�س  ا�ستفيد  ما  التمور، ح�سب 
امل�سالح  م�سوؤويل  لدى  االأحد 

الفالحية.
الوقائية  العملية  هذه  وجتري 
املحطة  م�سالح  باإ�رصاف 
النباتات  حلماية  اجلهوية 
بالتن�سيق مع امل�سالح الفالحية، 
االأوىل  مرحلتها  يف  مت  حيث 
 19.221 لـ  الكيميائية  املعاجلة 
نخلة ، منها 7.821 نخلة باإقليم 
دائرة اإيليزي وم�ست املحيطات 
وبلبا�سري  تاكبالت  الفالحية 

و�سوف مالن وعني الكور�س

ق�شنطينة

الفنان زين الدين 
بن عبد اهلل يف ذمة اهلل

االأحد  اأم�س  �سباح  اهلل  رحمة  اإىل  انتقل 
احلكيم  اجلامعي  اال�ست�سفائي  باملركز 
االأغنية  مطرب  بق�سنطينة  بادي�س  ابن 
العي�ساوية زين الدين بن عبد اهلل عن عمر 

ناهز 57 �سنة.

ما  اإن  "اإ�رصائيلية"،  �سحيفة  قالت 
املعتدلة"،  العربية  بـ"الدول  و�سفتها 
حممود  الفل�سطيني  الرئي�س  اأبلغت 
االإ�رصائيلية  ال�سم  خطة  اأن  عبا�س 
الأرا�س بال�سفة الغربية �سيتم تنفيذها 
حمدودية  اأكرث  و"ب�سكل  بالتدريج 
يف  ذلك  االأ�سلية"جاء  اخلطة  من 
"اإ�رصائيل  �سحيفة  اأوردته  خرب 

اأم�ساالأحد، نقال عن م�سادر  اليوم"، 
وكذلك  ت�سمها  مل  عربية  دبلوما�سية 
و�سفتها  التي  العربية  الدول  ت�سم  مل 
تل  اإن  امل�سادر،  بـ"املعتدلة"وقالت 
تنفيذ  على  اتفقتا  ووا�سنطن  اأبيب 
بني  امل�ستوطنات  �سم  خمطط 
من  و�سبتمرب  متوز  جويلية  �سهري 
ذاته  امل�سدر  بح�سب  اجلاري،  العام 

الرئي�س  مكتب  يف  م�سوؤول  واأكد 
الفل�سطيني لل�سحيفة تلك التفا�سيل، 
م�سريا اإىل اأن ر�سائل بهذا امل�سمون 
مت نقلها لعبا�س وم�ست�ساريه بوا�سطة 
الدول  من  �سيا�سيني  "م�سوؤولني 
طلب  على  بناء  املعتدلة،  العربية 

اإ�رصائيل واالإدارة االأمريكية".
زين خليل/الأنا�شول

�شحيفة "اإ�شرائيلية"

احلماية دول عربية اأبلغت عبا�س اأن "ال�سم" تدريجي م�سالح  انت�سلت 
�ساعة  يف  لتيبازة  املدنية 
االأحد  اأم�س  نهار  من  مبكرة 
بلقا�سم  "البطل"  ال�ساب  جثة 
اأنقذ   بعدما  غرقا  هلك  الذي 
حياة �سخ�سني اآخرين من موت 
�سحايا  عدد  لريتفع  حمقق، 
اإىل  ببوهارون  الغرق  حادث 
اأفاد  �سخ�سني اثنني، ح�سب ما 

ذات  لدى  االإعالم  م�سوؤول  به 
امل�سالح بالوالية.

حادث غرق ببوهارون )تيبازة (

 انت�سال جثة الغريق "البطل" بلقا�سم 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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