
كانت تقوم برحالت راقية للهجرة اإىل ا�سبانيا 

اإدانة اأع�شاء �شبكة دولية لتنظيم احلرقة 

حجز بندقية بحرية واأ�سلحة و62 خرطو�سة 

الإطاحة ب�شبكة تتاجر بالأ�شلحة بتلم�شان
�ص3

اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 العدد:4189   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�شا www.elwassat.com1 €  الثالثاء 16  جوان  2020  املوافـق  ل 24 �شوال  1441ه العدد:5270   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�شا

القرارات الأخرية ملجل�ص الوزراء 

عملية جراحية 
ملعاجلة ورم الف�شاد

.    معركة ك�سر طوق التبعية 
القت�سادية للخارج

غياب النقل ي�شل حركة املواطنني 

�ص2 

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650

FORMATION
QUALIFICATION

QU
AL

IFI
CA

TI
ON

 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

    RÉVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

Méthodes pédagogiques, Un poste de travail par stagiaire
Vidéoprojecteur,Accès Internet

Exercices individuels sur PCS,upports de cours
Mises en application des logiciels

Evaluation en �n de stage
  FORMATION 

   DIPLOMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
comptabilité,  

Ressources humaines
communication

Formations multimédia, 
communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Et camera 
Montage video

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
De clientéle

Marketing et relations 
Publiques

Secretariat
Agent d’accueil
Documentation 

Et archivage numérique

EXPERIENCE

EXP
ERI

EN
CE

di
gi

ta
l 

wo
rld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

�ص2

�ص3

�ص3

�ص4

ا�سرتجاع عقارات املوانئ اجلافة

منافذ الع�شابة لتهريب روؤو�س الأموال

رزنامة العطل املدر�سية و الدخول املدر�سي 

تثبيت امتحان املتو�شط رغم الحتجاجات

اإىل 17 و 21 و22 جوان القادم

 تاأجيل حماكمة الكارتل املايل لنظام بوتفليقة
�ص3

يف العا�سمة وباقي الوليات

ISSN
 2761-7771

الأزمة تنتظر قرارات ومواقف

هل يجب انتظار �شدور الد�شتور اجلديد؟
اإىل ال�سيد لعرابة و لعقاب من معها

 يف بديهيات احلقوق ال�شخ�شية 
ماذا بعد؟

املتغربون و�شقوط اأ�شنام احل�شارة الغربية

�ص5

�ص5

�ص6

مقالت

  .           الق�شية تعني علي حداد وحمي الدين طحكوت 



الثالثاء 16  جوان  2020  املوافـق  ل 24 �شوال  1441ه 2
القرارات الأخرية ملجل�س الوزراء 

عملية جراحية ملعاجلة ورم الف�ساد
.     معركة ك�شر طوق التبعية القت�شادية للخارج

نال قطاع ال�شيد البحري واملنتجات ال�شيدية، ح�شة الأ�شد من القرارات والتو�شيات الهامة، التي خل�س لها اجتماع 
جمل�س الوزراء الأخري، برئا�شة رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، على غرار قطاعات الفالحة، ال�شحة، 

ال�شناعة واملالية، وهذا تلبية حلاجيات املواطن يف كل امليادين، والتي تعترب هي حمور الأ�شا�شي لربنامج حكومة، 
عبد العزيز جراد، حيث كلف تبون يف اآخر اجتماعه، كل القطاعات احلكومية، باإعداد برنامج عمل �شنوي، �شمن 
اخلطة اخلما�شية املقرتحة، مع التعريف بها عرب و�شائل الإعالم، حتى يطلع الراأي العام على اجلهود املبذولة من 

قبل الدولة، لتح�شني امل�شتوى املعي�شي للمواطنني، لأن النوايا ال�شادقة ح�شبه، ل تكفي للحفاظ على ثقة املواطن، 
اإذا مل تكن متبوعة باإجنازات ملمو�شة يف امليدان، يف حني، مت تاأجيل درا�شة ملف التعليم العايل والبحث العلمي، 

اإىل غاية بحث ملف الدخول اجلامعي القادم.

مرمي خمي�شة

قطاع ال�شيد البحري...البحث 
عن دور

الدوري،  اجتماعه  الرئي�س  اأكد 
اأن  بعد،  عن  املرئي  التوا�صل  بتقنية 
بال�صيد  خا�صة  وزارة  تاأ�صي�س  فكرة 
ال�صيدية،  املنتجات  و  البحري 
يف  املواطن  حلاجيات  تلبية  جاءت 
ال  وزارة  اأنها  معتربا  امليادين،  كل 
عن  املردود  حيث  من  اأهمية  تقل 
ملحقة  كانت  التي  الفالحة،  وزارة 
اأنه قد  اإ�صارة منه  ال�صابق، يف  بها يف 
ال�صيد  قطاع  ياأخذ  اأن  االآوان،  حان 
تنويع  يف  احلقيقي،  حجمه  البحري 
طريق  عن  الوطني،  الدخل  م�صادر 
االأ�صماك،  الذاتي من  �صمان االكتفاء 
واأن  خا�صة،  الت�صدير  نحو  والتوجه 
بحرية  واجهة  على  تتوفر  اجلزائر 
لل�صيد  �صناعة  الإن�صاء  توؤهلها  طويلة، 
التقليدية  االأ�صاليب  بتجاوز  البحري، 
املتبعة حاليا، وترفع ن�صيب الفرد يف 
ا�صتهالك الربوتينات، ومن ثم التقليل 
اللحوم  وحتى  االأ�صماك  ا�صترياد  من 
على  بالفائدة  يعود  مما  احلمراء، 

اخلزينة العمومية.
التخل�س من  اإىل  وهنا دعا املتحدث 
حتد  التي  البريوقراطية،  املمار�صات 
ال�صيادين  القطاع، وتنظيم  من طموح 

املجتمع  باإ�رشاك  تعاونيات،  يف 
البحار،  اأعايل  وا�صتغالل  املدين، 
تقوده  وطني،  اأ�صطول  بوا�صطة 
اإطارات جزائرية ت�صتفيد يف تكوينها، 
هذا  يف  الرائدة  الدول  جتارب  من 
امليدان، حاّثا باملنا�صبة، على التو�صع 
يف  العاملة،  لليد  املهني  التكوين  يف 
نحافظ  حتى  البحري،  ال�صيد  قطاع 
عرب  وتوريثها  ا�صتمراريتها،  على 

االأجيال.
االهتمام  اإىل  ال�صياق،  وداعيا يف ذات 
وفق  اجلافة،  االأحوا�س  باإن�صاء 
احلاجة من اأجل ال�صيانة، والتقليل من 
ا�صترياد قطع الغيار، وكلف يف االأخري 
عمل  برنامج  باإعداد  املعنية  الوزارة 

�صنوي .

التقلي�س من التبعية للخدمات 
الأجنبية

رئي�س  اأكد  ال�صيانة،  جمال  يف  اأما 
اإعطاء  �رشورة  الوزراء،على  جمل�س 
عقود  منح  يف  املطلقة،  االأولوية 
واأن  خا�صة  الوطن،  الأبناء  ال�صيانة 
مع  املربمة  العقود  هذه  بع�س 
يرافقها  وال  االأجل  طويلة  اخلارج، 
م�صتوى  اأن  مع  للتكنولوجيا،  نقل 
املتخرجني من جامعاتنا، قد حت�صن 
على  ملحا  واملعرفة،  العلم  يف جمال 

�صخ عن�رش الذكاء الوطني يف القطاع، 
التبعية  من  التدريجي  والتقلي�س 
للخدمات االأجنبية، ومو�صحا يف نف�س 
الوقت، اأنه حتى اإذا كانت هناك بع�س 
املكاتب الوطنية للدرا�صات، ال ترتقي 
تدعيمها  فيجب  الدويل،  للم�صتوى 
اخت�صا�صاتها  تنويع  اإىل  ودفعها 

واالنتظام يف �صكل تعاونيات.
ولدى تطرقه مل�صاألة املوانئ اجلافة، 
هذه  بع�س  متثله  ما  اإىل  تبون  نبه 
اأخطار  من  احلايل،  ب�صكلها  املن�صاآت 
على االأمن القومي، وال�صيادة الوطنية، 
واخلزينة العمومية، حيث اأمر يف هذا 
الفوري  باالإغالق  احلكومة،  ال�صاأن 
لها،  املرخ�س  غري  اجلافة  للموانئ 
اأن  لها،  املرخ�س  على  واال�صرتاط 
لت�صهيل  بال�صكانري  جمهزة  تكون 
مكلفا  اجلمارك،  طرف  من  الرقابة، 
اإعادة  ال�صدد،  نف�س  يف  احلكومة، 
تنظيم هذا القطاع، واإحلاقه باملوانئ 
الوطنية، مبا يوفر خدمة ال�صيانة بعد 
البيع، وي�صمن االأمن القومي، وال�صيادة 

الوطنية، ووقف هدر العملة ال�صعبة.

قطاع ال�شناعة واملناجم...
حمددات طريق

فيما يخ�س قطاع ال�صناعة واملناجم، 
اأف�صح القائد االأعلى للقوات امل�صلحة، 
على �رشورة االإ�رشاع يف تنفيذ اخلّطة 

تنمية  اإطار  يف  املقرتحة،  ال�صناعية 
يلم�س املواطن  وطنية متوازنة، حتى 
للتغيري  حقيقية  بداية  امليدان،  يف 
وتطلعاته،  طموحاته  مع  تن�صجم 
من  االإجراءات،  من  عددا  موجها 
بينها اال�صتعانة بالكفاءات املوؤهلة يف 
الت�صيري، وجتنب الو�صطاء يف ا�صترياد 
اأقرب  يف  واالنتهاء  اخلام،  املواد 
ال�رشوط،  دفاتر  اإعداد  من  االآجال 
بكل  اجلديدة  ال�صيارات  ال�صترياد 
اأن  ب�رشط  تباعا  ون�رشها  اأنواعها، 
بلد  من  مبا�رشة،  اال�صترياد  يكون 

املن�صاأ االأ�صلي.

ديوان تنمية املناطق 
ال�شحراوية 

لقطاع  الرئي�س  تطرق  عند  حني  يف 
ذكر  الريفية،  والتنمية  الفالحة 
االقت�صادي  الهدف  مراعاة  ب�رشورة 
تنمية  ديوان  تاأ�صي�س  من  الوطني، 
املناطق  يف  ال�صناعية  الزراعات 
ال�صحراوية، الذي ميكن من التخل�س 
يف اأقرب وقت من ا�صترياد الزراعات 
لتوفري  والذرة،  والزيتية  ال�صكرية 
حتديد  على  ملحا  ال�صعبة،  العملة 
حقوق وواجبات املتعاملني مع ديوان، 
تي�صري  مع  دقيق،  �رشوط  دفرت  �صمن 
امل�صتثمرين،  ومرافقة  االإجراءات 
املهيكلة  امل�صاريع  وحاملي 

الديوان  يتكفل  حيث  واملدجمة، 
الكربى،  امل�صاريع  حاملي  مبرافقة 

لال�صتثمارات الفالحية املهيكلة.
اإ�شرتاتيجية ت�شدير وطنية

امل�صوؤول  التجاري، �صدد  اجلانب  من 
من  املزيد  على  البالد،  يف  االأول 
خلق  دون  اال�صترياد  فاتورة  تقلي�س 
الندرة يف ال�صوق، واأمر باإح�صاء دقيق 
ال�صور  با�صتعمال  احليوانية  للرثوة 
بيانات  قاعدة  نن�صئ  حتى  اجلوية 
الرثوة،  هذه  يف  التحكم  من  متكننا 
بالكمية  ال�صوق  تزويد  ثم �صمان  ومن 
الكامل  اللحوم، مع املنع  الالزمة من 
يف  الفالحية،  املنتجات  ال�صترياد 
مو�صم اجلني، حماية لالإنتاج الوطني، 
وطنية،  ت�صدير  اإ�صرتاتيجية  وو�صع 
على  الرقابة  ت�صديد  اإىل  باالإ�صافة 
ت�صخيم  ملنع  امل�صتوردة  الفواكه 
حفاظا  النوعية  من  والتاأكد  الفواتري، 

على �صحة املواطن.

طائرة خا�شة حتت ت�شرف بن 
بوزيد 

الدفاع  وزير  طالب  اأخرى،  جهة  من 
ب�رشورة  ال�صحة،  وزير  الوطني، 
الرتاب  عرب  ال�صحية  الرقابة  ت�صديد 
ذلك  كان  كلما  والتنقل  الوطني، 
يف  الو�صعية  على  للوقوف  �رشوريا 

عني املكان، تفاديا لالحتياجات التي 
نق�س غري مقبول يف هذا  يثريها  قد 
اأو ذاك، من امل�صتلزمات  امل�صت�صفى 
الكايف،  بال�صكل  املتوفرة  الطبية 
املركزية  ال�صيدلية  م�صتوى  على 
الطلبات،  كل  ،ملواجهة  للم�صت�صفيات 
وت�صديد  ب�رشامة  التعامل  جانب  اىل 
الرقابة على بع�س امل�صت�صفيات، التي 
اأنها  االإعالم  و�صائل  يف  عنها  ي�صاع 
التكفل  عدم  من  حاالت  واأن  مكتظة، 
ليعطي املتحدث  مبر�صاها موجودة، 
طائرة  بو�صع  تعليمات  باملنا�صبة، 
للتنقل  الوزارة،  ت�رشف  حتت  خا�صة 
للتاأكد  املكان،  عني  اإىل  وقت  اأي  يف 
من مدى �صحة املعلومات التي تن�رش 

هنا وهناك.
جدد  اجلل�صة،  ترفع  اأن  وقبل 
الراف�س  موقفه  اجلمهورية  رئي�س 
على  حفاظا  اخلارجية،  لال�صتدانة 
مطالبا  الوطنية،  وال�صيادة  الكرامة 
بذل  اإىل  احلكومة  اأع�صاء  باملنا�صبة، 
املزيد من اجلهد، لتخفي�س الواردات 
حفاظا  الت�صيري،  يف  ال�رشامة  مع 
جانب  اإىل  ال�رشف،  احتياطي  على 
االقت�صادي،  الركود  ظروف  ا�صتغالل 
املتقدمة،  الدول  بع�س  به  الذي متر 
القتناء امل�صانع امل�صتعملة التي تكون 
وذات  زهيدة  باأ�صعار  جيدة،  حالة  يف 

مردود فوري.

24 �ساعة

خرباء  اقت�شاديون يتحدثون ل الو�شط   

حكومة جراد اأم امتحان �سعب
.     هارون عمر : الجتماع تناول العديد من امللفات احل�شا�شة 

.     اأحمد �شواهلية: القرارت ت�شب يف �شالح املوؤ�ش�شات القت�شادية
ت�رشيح  يف  اقت�صاديون  خرباء  اأجمع 
و  العرو�س  اأن  »الو�صط«  جريدة  ل 
القرارات التي جاءت يف اإجتماع جمل�س 
تكفي  ال  ح�صنة  نوايا  عن  الوزراء،تعرب 
لتغيري الواقع نظرا حل�صا�صية الرهانات 
و  الع�صابة  وخملفات  امللفات  وتعقد 

اأذرعها   .

هارون عمر 
ملفات ح�شا�شة  تنتظر التحرك

اأكد اخلبري االقت�صادي هارون عمر  باأن  
الق�صايا  لعديد  تطرق  الوزراء   جمل�س 
االقت�صادية املهمة و امللفات احل�صا�صة 
االقت�صاد  حترك  اأن  يفرت�س  والتي   ،
الوطني على غرار قطاع ال�صيد البحري 
وزير  باأن  الفتا  اجلافة،  واملوانئ 
ال�صناعة اأحلان على  امل�صارعة يف طرح 
دفاتر ال�رشوط وت�رشيع عملية ا�صترياد 
مع  االأ�صليني  امل�صنعني  من  ال�صيارات 
البحث عن كيفية تقلي�س اال�صترياد يف 

وت�صجيع االإنتاج الفالحي الوطني .
خ�س  ت�رشيح  يف  عمر  هارون  واإعترب 
االقت�صاد  »باأن  الو�صط   « جريده  به 
ي�صري مبنطق التكامل ، فال ميكن لهذه 
هنا  يكن  مل  اذا  تتحرك  اأن  امللفات 
من  ملجموعة  هيكلية  واإعادة  تطوير 
امللفات االأخرى احل�صا�صة على راأ�صها 
وحت�صني  البنكي  القطاع  هيكلة  اإعادة 
لتطبيق  باالإ�صافة  اخلدمات امل�رشفية 

بال�صريفة  اخلا�س   02/20 النظام 
االإ�صالمية الذي يبقى التاأخر يف تطبيقه 
وال  مفهوم  وغري  حمريا  ال�صاعة  حلد 
جد  مرحلة  خالل  االأ�صباب  وا�صح 
كما    »: املتحدث  اأ�صاف  و  ح�صا�صة. 
كبري من احلكومة يف  اأن هناك متاطل 
التطرق ملو�صوع حت�صني مناخ االأعمال 
يف  املوؤ�ص�صات  اإن�صاء  عملية  وت�صهيل 
االقت�صاد الوطني مع توا�صل توقف كل 
هيئات دعم ومرافقة ال�صباب يف جمال 
والنا�صئة،  امل�صغرة  املوؤ�ص�صات  اإن�صاء 
مناخ  اجلزائر يف جمال  تراجع  اأن  كما 
االأعمال دوليا وترتيبها املتاأخر 157 من 
190 دولة يجعلنا يف حالة عدم جاذبية 
بفر�س  مقارنة  الوطني  لالقت�صاد 
اال�صتثمار االأجنبي التي مل تبداأ اجلزائر 
حلد االآن ال�صعي لتطويرها والبحث عن 
كيفية حتويل ا�صتثمارات اأجنبية للجزائر 
ت�صهد  التي  املرحلة  هذه  يف  خا�صة 
حتول عديد كبري من اال�صتثمارات من 

واإىل بلدان اأخرى.

اأحمد �شواهلية
املوؤ�ش�شات القت�شادية تنتظر 

امللمو�س

اأحمد  االقت�صادي  املحلل  اإعترب 
جريدة  به  خ�س  ت�رشيح  يف  �صواهلية 
الوزراء  قرارات جمل�س  باأن   « »الو�صط 
ت�صب يف �صالح املوؤ�ص�صات االقت�صادية، 

املهددة  املوؤ�ص�صات  اإنقاذ  و  لدعمها 
بعث  على   وحتفيزها   ، باالإفال�س 
الن�صاط االقت�صادي و احلد من الركود 
لتخطي االأزمة دون ت�رشيح العمال ، مع 

توفري ال�صلع و اخلدمات .
ولفت اأحمد �صواهلية باأن كل االإجراءات 
املتخذة تدخل يف اإطار قرارات الرئي�س 

بدعم املوؤ�ص�صات االقت�صادية . 
اأ�صار املتحدث اإىل اأن خمطط ال�صناعة 
اإقالع  حتقيق  اأجل  من  جدا  مهم 
الدرا�صة  على  راهن  اأين  اقت�صادي،  
االإ�صت�رشافية لل�صناعات املراد منها اأن 
خا�صة  اجلزائري  االقت�صاد  يف  ت�صاهم 
و  ال�صغل  منا�صب  باإحداث  تعلق  ما  يف 
االإ�صهام  و  اخلدمات،  و  ال�صلع  توفري 
يف الناجت الوطني اخلام،  قائال :« البد 
من تقييم ال�صناعات خا�صة فيما تعلق 
باحلديد و املعادن و مواد البناء وذلك 
من خالل توفري مناخ مالئم لال�صتثمار 
و حتديد نقاط قوة و �صعف لل�صناعات 
على  االعتماد  ميكن  كما  املوجودة، 
�صناعات جديدة ك�صناعة االإت�صاالت و 
تعتمد  االأمور  لكن كل هذه   ، ال�صيارات 
اقت�صادية  جدوى  ذو  �صناعة  على 

اإ�صت�رشافية ».
قال  الفالحة،  بقطاع  يتعلق  فيما  اأما 
�صواهلية  اأحمد  االقت�صادي  املحلل 
يفيد  فهو  جدا  مهم  الفالحة  قطاع   »:
دوالر  مليار   25 ب  العمومية  اخلزينة 

اأي ما يقارب قطاع املحروقات، لذلك 
اإمكانيات  ، منلك  عليه  االإعتماد  وجب 
الدور  تلعب  اأن  ميكن  متنوعة  فالحية 
 ، اجلزائري  االقت�صاد  تنويع  يف  الهام 
الوطني  ديوان  اإن�صاء  ثم  الغر�س  ولهذا 
اأي�صا  ميكن  ال�صحراوية،  للفالحة 
القطاع الفالحي توفري منا�صب ال�صغل 
خا�صة يف املناطق النائية، لكن البد من 
االنتقال من فالحة تقليدية اإىل فالحة 
موؤ�ص�صات  اإن�صاء  خالل  من  متطورة 

اقت�صادية فالحية :«.
باأن  �صواهلية  اأحمد  اإعترب  حني  يف 
ال�صيد  بقطاع  تتعلق  وزارة  اإن�صاء 
اأنها  حيث  اجلزائر  مهما  كان  البحري 
وذلك  ال�صاطئ  من  كلم   1200 متتلك 
باملنتجات  تعنى  وطنية  هيئة  يتطلب 
ال�صيدية  التي كنا يف وقت من االأوقات 
املتحدث  واأبرز   .« للخارج  ن�صدرها 
خارطة  اإعادة  مطالبة  احلكومة  باأن 
من  االقت�صادية،  للموؤ�ص�صات  وا�صحة 
 ، احلقيقية  املوؤ�ص�صات  معرفة  اأجل 
معنوي  لي�س  و  طبيعي  اأغلبها  لالأ�صف 
تقدمي  و   ، للخدمات  منتجة  اأغلبيتها   ،
املرافقة و املراقبة لهذه املوؤ�ص�صات، 
من خالل مراقبة جودة املنتج ومراقبة 
غرار  على  االقت�صادي  الف�صاد  ظواهر 
االحتكار و امل�صاربة،  ت�صخيم الفواتري 

، االختال�س. 
اإميان لوا�س

ا�شرتجاع عقارات املوانئ اجلافة

منافذ الع�سابة لتهريب 
روؤو�س الأموال  

.      الوزير الأول يرا�شل  ولة 15 ولية 

اإىل  تعليمات �صارمة  االأول  الوزير  وجه 
15 وايل والية �صاحلية وداخلية تتواجد 
بها موانئ جافة غري مرخ�صة ب�رشورة 
غلقها عاجال مع اإخالئها من  احلاويات 
يف  االأعمال  رجال  ا�صتغلها  التي 
اال�صتيالء  على العقارات دون ترخي�س 
يف انتظار اإحالة ملفاتها على العدالة  .
االأولية  املعلومات  وح�صب  التعليمة 
الوزراء   جمل�س  من  بتو�صية  جاءت  
ا�صتغلوا  اأعمال  رجال  اأن  تبني  بعدما 
احلاويات  تخزين   منطقة  الإن�صاء  بنود 
يعرف  ما  اأو  املوانئ   من  واإجالئها 
يف  ا�صتغلت  والتي  اجلافة  باملوانئ 
من  الرقابة  من  احلاويات  تهريب 
وان  خا�صة   ، الو�صع  وا�صتغالل  جهة  
اأقيمت   اأنها  اغلب املوانئ اجلافة تبني 
من  وبتو�صيات  ع�صوائية   بطريقة 

م�صوؤولني �صامني يف الوزارات ، وحتولت 
اإىل  مراكز  لنهب املال العام  وتهريب 
مقابل   ، اخلارج  اإىل  االأموال  روؤو�س 
مواد غري م�صتغلة ، حيث مت العثور على  
واملواد  والرمل  احلجارة  من  اأكيا�س 
الفا�صدة واخلردوات يف بع�س احلاويات 
تو�صيع   مت  اأنه  تبني  اأخرى  جهة  من   ،
يف  العقار  لنهب  اجلافة  املوانئ  هذه 
اأعمال  رجال  قبل  من  مهمة  مواقع 
الذين ا�صتغلوا نفوذهم   خالل الع�رشية 
اإحالة  املنتظر  ومن  ،هذا  املا�صية 
ملفات هذه املوانئ اجلافة على العدالة  
العقار،واملتابعة  ا�صرتجاع  اأجل  من 
وراء  كانت  التي  االأطراف  الق�صائية يف 
موانئ  ال�صتحداث  العقارات  هذه  منح 

جافة دون وثائق .
حممد بن ترار
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باية ع  

تاأجيلها  مت  التي  املحاكمة  وعرفت 
وامل�س�ؤولني  املتهمني  ح�س�ر 
يف  معهم  املت�رطني  ال�سابقني 
ال�سابقان  االأوالن  ال�زيران  مقدمتهم 
�سالل  املالك  وعبد  اأويحيى  اأحمد 
اأخر حك�مة  ال�سناعة يف  وكذا وزيرا 
الرئي�س املخل�ع عبد العزيز ب�تفليقة 
ووزير  بدة  ي��سفي وحمج�ب  ي��سف 
�سابقا  العم�مية  واالأ�سغال  النقل 
وزير  اإىل  طلعي  باالإ�سافة  ب�جمعة 
ي�ن�س  بن  عمارة  ال�سابق  التجارة 

وبع�س ال�الة ال�سابقني .
كان�ا  الذين  الثالثة  املتهمني  ويتابع 
يف  واالأعمال  املال  جمال  يحتكرون 
العزيز  عبد  املخل�ع  الرئي�س  عهد 
بق�سايا  �سلة  ذات  بتهم  ب�تفليقة 
ف�ساد منها  تبيي�س االأم�ال و حت�يل 
عائدات  عن  الناجتة  املمتلكات 
اإجرامية بجرائم الف�ساد بغر�س اإخفاء 
يف  م�رشوع  الغري  م�سدرها  مت�يه  و 
اإطار جماعة اإجرامية، و امل�ساركة يف 

تبديد و ا�ستعمال اأم�ال البنك ب�سفة 
منافية مل�ساحله، وحتري�س م�ظفني 
نف�ذهم  ا�ستغالل  اأجل  من  عم�ميني 
على  للح�س�ل  املفرت�س  و  الفعلي 
مزية غري م�ستحقة ، و اال�ستفادة من 
�سلطة تاأثري اأع�ان الدولة للجماعات 
املحلية و الهئات العم�مية اخلا�سعة 

للقان�ن العام، و امل�ؤ�س�سات العم�مية 
ال�سناعي  الطابع  ذات  االقت�سادية  و 
و  العق�د  اإبرام  اأثناء  التجاري  و 
ال�سفقات من اأجل الزيادة يف االأ�سعار 
و التعديل ل�ساحلهم يف ن�عية امل�اد 
خمالفة  و  التم�ين  و  اخلدمات  و 
بحركة  اخلا�سني  التنظيم  و  الت�رشيع 

روؤو�س االأم�ال من و اإىل اخلارج.
وعرف قاعة املحاكمة ن�ع من الت�تر 
خا�سة  املتهمني  حمامي  �سف�ف  يف 
طالبت  الذي  حداد  علي  املتهم 
املتابع  الق�سيتني  ب�سم  دفاعه  هيئة 
يتابع  الق�سية  هذه  جانب  فايل  فيها 
تتعلق  بعدة  ق�سية اأخرى  يف  اأي�سا 
احل�س�ل على مزايا  ثقيلة  منها  تهم 
و  وجمركية  عقارية  امتيازات  و 
طلبيات  اجل  احتكار  من  مينائية 
 275 بـ  والظفر  العم�مية  االإدارة 
بنكي،  قر�س  و452  عم�مية  �سفقة 
اال�ستيالء على اأ�سهم   اإىل  باالإ�سافة 
جيكا  ملجمع  التابع  االإ�سمنت  م�سنع 
كما  القان�نية  االأطر  بغليزان خارج 
يف  ف�سلت  اأن  املحكمة  لذات  �سبق 
اأخرى ت�رط فيها حداد رفقة  ق�سية 
منهم  ال�سابقني  ال�زراء  من  ع�رشات 
تركيب  ملف  يف  و�سالل  اأويحيى 
حلملة  اخلفي  والتم�يل  ال�سيارات 
املخل�ع  للرئي�س  اخلام�سة  العهدة 

عبد العزيز ب�تفليقة.

اأجلت حمكمة �شيدي احممد االثنني للمرة الثانية على التوايل حماكمة الكارتل املايل لنظام حكم الرئي�س 
املخلوع عبد العزيز بوتفليقة �يتعلق االأمر بالرئي�س ال�شابق ملنتدى �ر�ؤ�شاء املوؤ�ش�شات علي حداد ليوم االأحد 

القادم , �كذا رجل االأعمال حمي الدين طحكوت ليوم  االثنني القادم فيما اأجلت حماكمة الرئي�س املدير 
العام ملجمع �شوفاك لرتكيب  ال�شيارات مراد عوملي ليوم االأربعاء القادم .

كانت تقوم برحالت راقية للهجرة اإىل ا�شبانيا 

�إد�نة �أع�ساء �سبكة دولية 
لتنظيم رحالت �ملوت 

.    على منت ز�ارق �شريعة ب65 مليون للفرد

حجز بندقية بحرية �اأ�شلحة �62 خرطو�شة 

�لإطاحة ب�سبكة تتاجر 
بالأ�سلحة بتلم�سان

�هران

ندوة وطنية �إلكرتونية حول 
» د�ستور2020« 

اإىل 17 � 21 �22 جوان القادم

 تاأجيل حماكمة �لكارتل �ملايل 
لنظام بوتفليقة

مبجل�س .      الق�شية تعني علي حداد �حمي الدين طحكوت  اجلزائية  الغرفة  ق�ست 
�ساعة  متاأخرة  ق�ساء  وهران  يف 
باإدانة  اأم�س  اأول  م�ساء  من 
دولية  ل�سبكة  اكرب  من  14عن�رشا 
ال�س�احل  من  احلراقة  لتهريب 
ب03  ا�سبانيا  نح�  الغربية 

�سن�ات  حب�س نافذة .
عنا�رش ال�سبكة الذين ينحدرون  من 
 ، غليزان  وهي  غربية  واليات   05
وهران  وعني   ، ،م�ستغامن  �سلف 
الدفلى ، والذي نظم�ا اأكرث من 10 
رحالت بحرية من ال�س�احل الغربية 
ت�قيفهم  بعدما  ا�سبانيا  قبل  نح� 
حراق   12 قبل  من  ك�سفهم  مت 
فتيات  من  اجللفة   7 راأ�سهم  على 
خالل  وغليزان  م�ستغامن   ، و�سلف 
العملية  املا�سي  وتكللت  ال�سهر 
من  واأكرث  �رشيع  زورق  بحجز 
رقمية  �سنتيم  ومعدات  مليار 

 ، النجاة  �سدريات  من  وع�رشات 
بحكم اأنهم  كان�ا ينظم�ن رحالت 
زوارق  على  باالعتماد  راقية 
تقارب  ق�ية  و�رشيعة  مببالغ 
اأورو  و1800  �سنتيم  ملي�ن   65
ملي�ن   600 مبعدل  اأي   ، لل�سخ�س 
للرحلة ال�احدة ، هذا وقد اعرتف 
اإليهم  املن�س�بة  بالتهم  املتهم�ن 
ال�سه�د  واأكدوا  اأن  �سهادة  بعد 
العرق  من  زبائنهم  اأجانب  من 
�سافرو  و�س�رين  والذين  واأفارقة 
ناجحة  رحالت  اأوروبا  يف  نح� 
، هذا وكان النائب العام قد طالب 
حب�س  �سن�ات  عق�بة  05  بت�سليط 
طالب  الدفاع  حني  نافذة  يف 
لتنطق   ، التخفيف  باأق�سى ظروف 
املحكمة بعق�بة 03 �سن�ات حب�س 

نافذة  يف حق اجلميع .
حممد بن ترار

عنا�رش  البحث  متكنت 
تلم�سان  من  والية  والتدخل الأمن 
ترتاوح  عنا�رش  ب3  االإطاحة 
اأعمارهم بني 24و70 �سنة  خمت�سني 
، االأقرا�س  يف املتاجرة باالأ�سلحة 
احلية  وحجز  والذخرية  املهل��سة 
بي�ساء  واأ�سلحة  بحرية  بندقية 
من  خرط��سة  اإىل  62  باالإ�سافة 

الذخرية احلية و21 م�ؤثر عقلي .
ا�ستغالل  على  اإثر  جاءت  العملية 
�سخ�س  وج�د  تفيد  معل�مات 
على  يح�ز  تلم�سان  مبدينة 
البحث  لتق�م  فرقة  حية،  ذخرية 
مكن  كمني  ن�سب  من  التدخل  و 
امل�ستبه  ال�سخ�س  ت�قيف  من 
وكيل  ال�سيد  اإخطار  بعد  و  فيه، 
م�سكن  تفتي�س  و  اجلمه�رية 
حجز 33 خرط��سة  مت  املعني، 
التحقيق  عملية   ،9 mm عيار من 
مكنت من ت�قيف �سخ�سني اآخرين  

العملية، حيث  بهذه  عالقة  لهما 
فيه  امل�ستبه  من  حجز  مت 
االأول 29 خرط��سة من عيار 16 ملم 
اأما امل�ستبه  خا�سة ببنادق ال�سيد، 
فيه الثاين مت حجز منه بندقية �سيد 
متن�عة،  بي�ساء  اأ�سلحة  و  بحري 
و 21 م�ؤثر  خناجر(  )�سي�ف، 
امل�ق�فني  اأعمار  ترتاوح  عقلي، 
اإجراء  مب�جب  بني 24 و 70 �سنة 
حمل  و  بخ�س��س حيازة  ق�سائي 
ال�سنف 04 و 05 و  من  ذخرية 
ال�سنف  من  بي�ساء  اأ�سلحة  حيازة 
العقلية  املتاجرة بامل�ؤثرات  و   06
اأمام  املعنيني  تقدمي  وقد  مت 
اجلمه�رية  لدى  وكيل  ال�سيد 
يف  اأ�سدر  الذي  تلم�سان  حمكمة 
اأما  اإيداع  اأمر  منهم  اثنني  حق 
من  فا�ستفاد  الثالث  ال�سخ�س 

الرقابة الق�سائية.   
حممد بن ترار

�سي�سكل م��س�ع »م�رشوع اجلزائر 
» حم�ر  د�ست�ر2020  مع  اجلديدة 
ندوة وطنية اإلكرتونية تنظمها ي�م 
الي�م الثالثاء من وهران االحتادية 
والبحث  العايل  للتعليم  ال�طنية 

العلمي.
الدكت�ر حم�  الندوة،  وذكر من�سق 
اأن  االثنني  اأم�س  الكرمي،  عبد 
تقنية  عرب  �ستنظم  التي  الندوة 
فيها  �سي�سارك  بعد  التحا�رش عن 
القان�ن  يف  وخمت�س�ن  اأكادميي�ن 
من  جامعات  عدة  من  اجلزائري 

ال�طن.
اأ�سغال  خالل  النقا�س  و�سيتناول 

ي�ما  تدوم  التي  الندوة  هذه 
واحدا ابرز التعديالت يف م�س�دة 
ب�ساأنها  الفعل  وردود  الد�ست�ر 
واالقت�سادية  االجتماعية  واالأبعاد 
والثقافية يف م�س�دة الد�ست�ر وقد 
مداخالت  �ست  اللقاء  لهذا  برمج 
ال�طنية  االحتادية  »روؤية  منها 
يف  العلمي  والبحث  العايل  للتعليم 
م�اد الد�ست�ر اجلديد« و » م�س�دة 
التعديالت  اأبرز  د�ست�ر اجلزائر.. 
وردود الفعل« و »مدخل اإىل قان�ن 
املجتمع املدين من خالل د�ست�ر 
2020« و«د�ست�ر 2020 خطة طريق 

لالإنعا�س االقت�سادي«.

االأحد  اأم�س  املحا�سبة  جمل�س  اأعلن 
الإيداع  امل�ؤقت  التعليق  رفع  عن 
على  تقع  التي  االإدارية  احل�سابات 
و  بال�رشف  االآمرين  جميع  عاتق 

املحا�سبني العم�ميني.

»يعلم   الهيئة   لذات  بيان  يف  وجاء 
االأمرين  جميع  املحا�سبة  جمل�س 
العم�ميني  املحا�سبني  و  بال�رشف 
التعليق امل�ؤقت الإيداع احل�سابات  اأن 
مت  قد  الت�سيري  ح�سابات  و  االإدارية 

رفعه«  و عليه -ي�سيف ذات امل�سدر- 
بال�رشف  االأمرين  جميع  على  »يتعني 
اإيداع  العم�ميني  املحا�سبني  و 
املعم�ل  لالإجراءات  وفقا  ح�ساباتهم 
و  الكامل  االحرتام  ظل  يف  ،و  بها 

الرامية  ال�قائية  للتدابري  ال�سارم 
ك�رونا  فريو�س  انت�سار  مكافحة  اإىل 
املتعلقة  تلك  �سيما  )ك�فيد-19( 
اإجراء  احرتام  و  الكمامات  بارتداء 

التباعد االجتماعي . 

�سهدت حمطات النقل يف العا�سمة، 
كلي  غياب  اأخرى،  واليات  وعدو 
اأو  للم�ا�سالت، �س�اء من احلافالت 
�سيارات  �سائقي  حتى  اأو  القطارات، 
اأن�سطة  عّدة  غابت  كما  االأجرة، 
اقت�سادية رغم ال�سماح لها با�ستئناف 
املرحلة  انطالق  منذ  وهذا  عملها، 
ال�سحي  احلجر  تخفيف  من  الثانية، 
جائحة  تف�سي  ب�سبب  املفرو�س 

ك�رونا.
تنف�س  الذي  ال�قت  يف  هذا  ياأتي 
ال�سعداء،  والية   19 يف  امل�اطن�ن 
الأو�ساع  التدريجية  الع�دة  اأمل  على 
قرار  تنفيذ  عقب  الطبيعية،  احلياة 
الإجراءات  الكلي  الرفع  ال�سلطات 
ا�ستعاد �سكان  احلجر املنزيل، فيما 
احلرية  من  بع�سا  اأخرى،  والية   29
ال�سماح  �ساعات  متديد  بف�سل 
للقي�د  التدريجي  والرفع  بالتج�ل، 
والدرك  االأمن  رجال  ي�رشف  التي 
كثب،  عن  بها  االلتزام  على  ال�طني 
العامة  احلركة  تزال  ال  مع هذا  لكن 
ولعل  امل�اطنني،  قبل  من  حمت�سمة 
الدافع الرئي�سي ه� تاأخر ع�دة النقل 
الأ�سباب  والقطارات،  باحلافالت 
تتعلق بالتقيد باالإجراءات احلك�مية 

امل�سددة، التي مل ترق للكثريين.
اأما بخ�س��س غياب حافالت »ايت�زا«، 
فقد اأف�سح اأحد اأع�ان حمطة النقل 
خالل  بالعا�سمة،  لل�رشكة  التابعة 
احلافالت  اأن  »ال��سط«،  مع  حديثه 
املرحلة  انطالق  منذ  امل�ج�دة 
ال�سحي،  احلجر  لتخفيف  الثانية 
ال  ال�سحة  بعمال  فقط  خا�سة  هي 
احلافالت  غياب  اأن  م�ؤكدا  غري، 
ع�د  يع�د  للم�سافرين،  املخ�س�سة 
ا�ستئناف  خمطط  وج�د  لعدم 
التنظيم  قلة  نتيجة  م�سب�ط،  ن�ساط 
والتن�سيق، م�سريا يف ذات ال�سياق اأن 
على  ال��سع  ي�ستمر  اأن  املمكن  من 

حاله، لعدة اأيام اإ�سافية.

�شائقو �شيارات االأجرة يحتجون

كما عرب العديد من  �سائقي �سيارات 
ي�مية  مع  حديثهم  خالل  االأجرة، 
ما  على  تذمرهم  عن  »ال��سط« 
يف  ومكلفا  كبريا  »ت�سددا  و�سف�ه 
بخ�س��س  احلك�مة«،  اإجراءات 
ا�ستئناف ن�ساطهم، ال�سيما يف ق�سية 
هذه  كافة  ت�فري  على  قدرتهم  مدى 
اأ�سهر  اأربعة  ال�رشوط، خ�س��سا بعد 
من الت�قف عن العمل، وهي الدوافع 

التي جعلتهم يتم�سك�ن بقرار تنظيم 
وقفات احتجاجية يف بع�س ال�اليات، 
الع�ازل،  بفر�س  تعلق  فيما  خا�سة 
اأدوات  وت�فري  املقاعد،  وتغليف 
التعقيم، مقابل نقل زب�ن واحد مع ما 
اأ�سعار ال�ق�د،  رافقه من زيادات يف 
داعني باملنا�سبة، الإعادة النظر فيها 
الكاملة  الع�دة  يحفز  مبا  وتخفيفها 

لن�ساطهم.
وح�سب م�سادر اإعالمية، فقد �رشح 
�سيارات  �سائقي  تن�سيقية  ع�س� 
احل�سني،  اآيت  علي  �سيد  االأجرة، 
الن�ساط  اإىل  الع�دة  القاطع  رف�سه 
و�سفها  التي  ال�رشوط  هذه  مثل  يف 
�سيارة  »نحن  بق�له  بـ«التعجيزية«، 
م�ؤكدا  اإ�سعاف«،  �سيارة  ول�سنا  اأجرة 
ملزما  لي�س  الطاك�سي  �سائق  اأن 
للزب�ن،  وقائية  و�سائل  باقتناء 
الكح�لية،  املعقمات  غرار  على 
ال�اقي،  والزجاج  الكمامات، 
اأنه  مربزا  البال�ستيكية،  واالأغلفة 
ح�ل  الت�ساوؤل،  املفرو�س  من  كان 
هذه  كل  ت�فري  على  ال�سائق  قدرة 
يتخبط  الذي  امل�ستلزمات، يف وقت 
اأو�ساع  يف  الطاك�سي  �سائق�  فيه 
من  الأكرث  ت�قف  بعد   ، �سعبة  مادية 

الزيادة  بعد  خا�سة  اأ�سهر،  ثالث 
باملقابل  مطالبا  ال�ق�د،  اأ�سعار  يف 
ت�سعرية  مبراجعة  العليا  ال�سلطات 

العداد.
ا�ستغالل  �رشكة  حني، اأعلنت  يف 
�سابق،  »ترام�اي اجلزائر«، يف وقت 
التقنية  التجارب  عملية  م�ا�سلة 
الرتاب  كل  عرب  بالعربات،  اخلا�سة 
ن�ساط  ع�دة  ل�سمان  ال�طني، 
ال�سالمة، على  الرتام�اي يف ظروف 
ن�ساط  ع�دة  عن  االإعالن  يتم  اأن 
العا�سمة،  واليات:  عرب  الرتام�اي 
ق�سنطينة، وهران و ورقلة« يف ال�قت 

املالئم.
ع�دة  رغم  اأنه  االإ�سارة،  وجتدر 
اأن ذلك مل  اإال  اإىل حمالتهم،  التجار 
ي�ساهم يف ع�دة امل�اطنني باالأعداد 
دعاوى  ظل  يف  ال�سيما  املت�قعة، 
اإىل  ال�سحة،  قطاع  م�ستخدمي 
بتدبري  التقيد  اال�ستمرار يف  �رشورة 
اإال  واخلروج  احلجر  وكذا  ال�قاية، 
من  ثانية  مل�جة  تفاديا  لل�رشورة، 
ي�حي  الذي  االأمر  ك�رونا،  فريو�س 
باأن ا�سرتجاع ال�اليات لنمط حياتها 
العادية، رمبا يتطلب اأ�سهرا اإ�سافية.
مرمي خمي�شة

جمل�س املحا�شبة

رفع �لتعليق لإيد�ع �حل�سابات �لإد�رية 

يف العا�شمة �باقي الواليات

غياب �لنقل ي�سل حركة �ملو�طنني 
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�أع�ضاء  �لوز�رة  »تعلم  �لبيان  وجاء يف 
يخ�ضه,  فيما  كل  �لرتبوية,  �جلماعة 
يف  �ملتخذة  للإجر�ء�ت  وبالنظر 
فريو�س  وباء  �نت�ضار  مكافحة  �إطار 
تعديل  عن  )كوفيد-19(,  كورونا 
�ملدر�ضية  �لعطل  رزنامة  �ضمل 
وكذ�   2020/2019 �لدر��ضية  لل�ضنة 
لل�ضنة  �ملدر�ضي  �لدخول  تاريخ 
هذ�  يف   .»2020/2021 �لدر��ضية 
عطلة  �أن  �لوز�رة  �أو�ضحت  �ل�ضدد, 
�ل�ضيف بالن�ضبة للإد�ريني �ضتبد�أ بعد 
�ملتعلقة  �لعمليات  كل  من  �النتهاء 
بنهاية �ل�ضنة �لدر��ضية �بتد�ء من يوم 

�خلمي�س 9 جويلية 2020 م�ضاء جلميع 
على  �ملد�ومة  �ضمان  مع  �ملناطق 
خلل  �لتعليمية  �ملوؤ�ض�ضات  م�ضتوى 
تاريخ  �أن  �لبيان  وتابع  �ل�ضيف  عطلة 
�لدر��ضية  لل�ضنة  �ملدر�ضي  �لدخول 
قد  �ملناطق  جلميع   2021-2020
�الإد�ريني  للموظفني  بالن�ضبة  حدد 
�ضباحا,   2020 �أوت   19 �الأربعاء  يوم 
 2020 �أوت   23 �الأحد  يوم  و�الأ�ضاتذة 
�لتحاق  �ضيكون  حني  يف  �ضباحا, 
�لتلميذ مبقاعد �لدر��ضة يوم �الأحد 

4 �أكتوبر 2020 �ضباحا.
�ملوؤ�ض�ضات  �أن  �إىل  �لبيان  وخل�س 
�إجر�ء  قبل  »�ضتفتح  �لتعليمية 
�ملتو�ضط  �لتعليم  �ضهادتي  �متحاين 

�لر�بعة  �ل�ضنة  لتلميذ  و�لبكالوريا, 
ثانوي  �لثالثة  و�ل�ضنة  متو�ضط 
للمذ�كرة و�ملر�جعة و�لتكفل �لنف�ضي 
الجتيازهما«وكانت  �لتح�ضري  بغية 
�أخر  بيان  يف  حددت  قد  �لوز�رة 
�لتعليم  �ضهادة  �متحاين  �إجر�ء  موعد 
لل�ضنة  �لبكالوريا  و�ضهادة  �ملتو�ضط 

مت  حيث   ,2020/2019 �لدر��ضية 
�ضهادة  �متحان  �إجر�ء  تاريخ  حتديد 
�إىل   7 �الثنني  من  �ملتو�ضط  �لتعليم 
حني  يف   ,2020 �ضبتمرب   9 �الأربعاء 
�لبكالوريا  �ضهادة  �متحان  �ضيجرى 
�إىل   13 �الأحد  من  �لثانوي  للتعليم 

�خلمي�س 17 �ضبتمرب 2020.

حددت وزارة الرتبية الوطنية, اأم�س االثنني 
يف بيان لها, رزنامة العطل املدر�شية لل�شنة 

الدرا�شية 2020-2019 وكذا تاريخ الدخول  
املدر�شي لل�شنة الدرا�شية 2020-2021. 

املفو�شة الوطنية حلماية الطفولة مرمي �شريف

انخفا�ض عدد تبليغات 
امل�سا�ض بالطفولة

.    عرب الرقم االأخ�شر )11-11(
 والربيد االلكرتوين

جامعة جياليل الياب�س ل�شيدي بلعبا�س

مناق�سة اأول ر�سالة دكتوراه و�سط اإجراءات �سارمة 

رزنامة العطل املدر�شية و الدخول املدر�شي 

تثبيت امتحان املتو�سط رغم االحتجاجات
.     �شمان املداومة باملوؤ�ش�شات خالل عطلة ال�شيف 

حلماية  �لوطنية  �ملفو�ضة  ك�ضفت 
�لطفولة, مرمي �رشيف, �أم�س �الثنني 
�لهيئة  �أن  �لعا�ضمة,  باجلز�ئر 
�لطفولة  وترقية  حلماية  �لوطنية 
تتعلق  �إخطار   500 من  �أزيد  تلقت 
طفل,   1.107 بحقوق  بامل�ضا�س 
خلل �ل�ضتة �أ�ضهر �الأوىل من �ل�ضنة 
»�نخفا�س«  بذلك  م�ضجلة  �جلارية, 
بنف�س  مقارنة  �الإخطار�ت  عدد  يف 

�لفرتة من �ل�ضنة �ملا�ضية.
ع�ضية  ت�رشيح  يف  �رشيف  و�أو�ضحت 
للطفل  �الإفريقي  �ليوم  �إحياء 
كل  من  جو�ن  ل16  �مل�ضادف 
تر�أ�ضها  �لتي  �لهيئة  هذه  �أن  �ضنة, 
�مل�ضا�س  حول  �إخطار�   560 »تلقت 
�لفرتة  خلل   , طفل   1107 بحقوق 
�لفارط  جانفي  �ضهر  من  �ملمتدة 
وذلك  �جلاري,  جو�ن   14 غاية  �إىل 
 )11-11( �الأخ�رش  رقمها  عرب 
�أرجعت  �اللكرتوين«و  وبريدها 
�لطفولة  حلماية  �لوطنية  �ملفو�ضة 
�حلجر  �إىل  �أ�ضا�ضا  �النخفا�س  هذ� 
�لبقاء  �الأطفال  �ألزم  �لذي  �ل�ضحي 
�لبع�س  حماية  عزز  مما  بيوتهم  يف 
�إ�ضافة  �ل�ضارع  خماطر  من  منهم 
جمال  يف  �ملتخذة  �لتد�بري  �إىل 
�مل�ضوؤولة  و�أ�ضارت  �لطفولة  حماية 
�الطفال  جمموع  بني  من  �أنه  �إىل 
 )1107( �الخطار�ت  بهذه  �ملعنيني 
�إناث,  و464  ذكور   643 ت�ضجيل  مت 
و�حد  »�إخطار  �حلاالت  بع�س  ويف 
�نه  موؤكدة  �أطفال«,  �ضمل جمموعة 
�ملبلغ  �حلاالت  مبعظم  �لتكفل  مت 

عنها بالتدخل �مليد�ين فور 
�حلماية  لتقدمي  �الإخطار,  تلقي 
�ملجتمع  من  �لفئة  لهذه  �ل�رشورية 
�لو�ضط  م�ضالح  طريق  عن  �ضيما   ,
�لت�ضامن  لوز�رة  �لتابعة  �ملفتوح 
�الأحد�ث  ق�ضاة  �أو  �لوطني  

وبخ�ضو�س �لفئة �لعمرية لهذه �لفئة 
من �الأطفال, �أ�ضافت �أن »416 طفل 
�ضنو�ت   )6( �ضت  �ضنهم  يتجاوز  ال 
�إىل   7 من  �ضنهم  يرت�وح  �آخر  و521 
يرت�وح  طفل   170 و�أن  �ضنة   13
�ضنهم من 14 �إىل �أقل من 18 �ضنة«, 
مربزة �أن هذه �الخطار�ت �لتي قام 
تتعلق  �أطفال  �أو حتى  مو�طنون  بها 
�أو  �ملعاملة  �ضوء  بحاالت  بعظها 
�القت�ضادي  �ال�ضتغلل  �أو  �لعنف 

للأطفال �أو �لت�ضول بهم.
�رشيف   ذكرت  �ل�ضياق  ذ�ت  ويف 
�لتبليغ  باأجهزة  �ملرتبطة  بالتد�بري 
الأحكام  طبقا  �لهيئة  و�ضعتها  �لتي 
�لطفل  بحماية  �ملتعلق  �لقانون 
غر�ر  على   ,2015 �ضنة  �ل�ضادر 
و�لربيد   )11/11( �الأخ�رش  �لرقم 
�الإخطار�ت حول  لتلقي  �اللكرتوين, 
ت�ضهر  �لطفل  بحقوق  م�ضا�س  �أي 
على  �الإخطار�ت  تلقي  خلية  عليها 
يف  خمت�ضني  ت�ضم  �لهيئة  م�ضتوى 

علم �لنف�س و�الجتماع و�لقانون. 
�لهيئة تلقت خلل نف�س  �أن  و�أكدت 
»ما  �الأخ�رش  رقمها  عرب  �لفرتة 
هاتفية  مكاملة  �ألف   500 يفوق 
توجيهات  طلب  يف  متثلت  معظمها 
�أو تتعلق بان�ضغاالت  �أو ��ضتف�ضار�ت 
وعلى  �لطفولة  مب�ضاألة  ترتبط 
�ضعيد �آخر �أكدت �ل�ضيدة �رشيف �أن 
�لهيئة �رشعت بالتن�ضيق مع �لهيئات 
معلوماتي  نظام  و�ضع  يف  �ملعنية 
�لطفولة  و�ضعية  حول  �ضامل  وطني 
�ملوؤ�رش�ت  بع�س  بتوفري  ي�ضمح 
مب�رشوع  مذكرة  �ملجال,  هذ�  يف 
�تفاقية �إطار �ضيتم �إبر�مه قريبا بني 
�لهيئة و وز�رة �ل�ضوؤون �لدينية و ذلك 
بالرتكيز  �لطفولة  حماية  جمال  يف 
و  و�لتوعية  �لتح�ضي�س   �آليات  على 

�لتعريف بحقوق �لطفل.

جيليل  بجامعة  �الثنني  �أم�س  �رشع 
مناق�ضة  يف  بلعبا�س  ل�ضيدي  �لياب�س 
دكتور�ه  �ضهادة  لنيل  �أطروحة  �أول 
وذلك بعد توقف ن�ضاط �جلامعة منذ 
منت�ضف �ضهر مار�س �ملا�ضي ب�ضبب 
جائحة كورونا �مل�ضتجد, ح�ضبما علم 

لدى ذ�ت �ملوؤ�ض�ضة للتعليم �لعايل.
�الأطروحة  هذه  مناق�ضة  جرى  وقد 

كلية  عميد  �ضياق  �أبرز  م�ضتوى  على 
مع  و�الإن�ضانية  �الجتماعية  �لعلوم 
من  للوقاية  �للزمة  �لتد�بري  �تخاذ 
فريو�س كورونا, ح�ضبما �أو�ضح عميد 
جماود  حممد  �لدكتور  �لكلية  ذ�ت 
�إطار  �أنه يف  و�أ�ضار ذ�ت �مل�ضدر �إىل 
تطبيق �لتعليمات �لوز�رية يف ما يخ�س 
�لبيد�غوجية,  �لن�ضاطات  مو��ضلة 

برجمت جمموعة من �ملناق�ضات مع 
�لوقائية حلماية  �لتد�بري  كافة  �تخاذ 
�ملناق�ضة  جلان  و�أع�ضاء  �لطلبة 
للأ�ضاتذة  �لنقل  و�ضائل  توفري  ومت 
�لقادمني من واليات جماورة و�لطلبة, 
مع �حرت�م �إجر�ء�ت �لتباعد �جل�ضدي 
و�إلز�مية و�ضع �الأقنعة �لو�قية, ف�ضل 
ذ�ت  و�أبرز  �ملعقمات  توفري  عن 

�الجتماعية  �لعلوم  كلية  �أن  �مل�ضئول 
�الإطار  ذ�ت  يف  �ضت�رشع  و�الإن�ضانية 
�بتد�ء من يوم غد �لثلثاء يف مناق�ضة 
ر�ضائل �ملا�ضرت, م�ضري� �إىل �أنه �ضيتم 
�ل�رشورية  �الإجر�ء�ت  كافة  �تخاذ 
و�إجناح  �لعملية  هذه  تنظيم  ل�ضمان 

�إنهاء �ملو�ضم �جلامعي �حلايل.
م.�س

�آالف  �أكرث من 4  �أم�س �الثنني  ��ضتاأنف 
بعنابة  �حلجار  �ضيد�ر  مبركب  عامل 
من  وقائية  ترتيبات  و�ضط  �لن�ضاط 
من  علم  ما  ح�ضب  كوفيد-19,  جائحة 

خلية �الت�ضال بذ�ت �ملركب.
عطلة  »بعد  باأنه  �مل�ضدر  ذ�ت  و�أو�ضح 
�إطار  يف  �أ�ضهر  ثلثة  د�مت  ��ضتثنائية 
�لدولة  طرف  من  �ملتخذة  �لتد�بري 
�أم�س  عاد  كورونا  جائحة  من  للوقاية 
منا�ضب  �إىل  �لعمال  جمموع  �الثنني 
�حلو�مل  �لعاملت  با�ضتثناء  عملهم 

�ضغار  �أطفال  برتبية  �ملتكفلت  و 
�ملتعلقة  للرتتيبات  تنفيذ�  ذلك  و 
�لتدريجي  �لرفع  من  �لثانية  باملرحلة 
�لن�ضاطات  و��ضتئناف  �ل�ضحي  للحجر 

�القت�ضادية و�خلدماتية.«
�لعمال  نقل  و�ضائل  تعقيم  جانب  و�إىل 
حافلة   50 مبجموع  للمركب  �لتابعة 
عرب �خلطوط �لتي تربط مركب �ضيد�ر 
�حلجار بكل من عنابة وقاملة و�لطارف 
ل�ضمان  للمركب  �لطبية  �لفرقة  تتجند 
�لعمال  لكل  �لدورية  �لطبية  �ملتابعة 

عمل  ذلك  و  باملركب,  �لتحقو�  �لذين 
بالقو�نني �لد�خلية للموؤ�ض�ضة.

رقم  �لعايل  �لفرن  ت�ضغيل  �نتظار  ويف 
ميثل  �لذي  �حلجار  �ضيد�ر  ملركب   2
�إنتاج  �ضل�ضلة  �ضمن  �الأوىل  �حللقة 
�حلديد و�ل�ضلب باملركب, مت ��ضتئناف 
�لعمل �الإنتاجي بور�ضات وحدة �لدرفلة 
�مللحمة  غري  �الأنابيب  و  �لبارد  على 
على  تتوفر  �أخرى  �إنتاجية  ور�ضات  و 
خمزون كاف من �ملو�د �حلديدية ن�ضف 
�مل�ضنعة, كما متت �الإ�ضارة �إليه ويجري 

�لعمل مبركب �ضيد�ر �حلجار يف ظروف 
�لتطبيق  على  �ل�ضهر  مع  عادية  جد 
كارتد�ء  �لوقائية  للرتتيبات  �ل�ضارم 
كافة �لعمال للكمامات �لو�قية و�لتباعد 
�لبدين و��ضتعمال مو�د �لتعقيم �ملتوفرة 

باملركب, ح�ضب ما مت تاأكيده.
وي�ضغل مركب �ضيد�ر �حلجار �أكرث من 6 
�آالف عامل وله طاقة �إنتاج حالية تقدر 
ب 2500 طن يوميا من �ملو�د �حلديدية, 

ح�ضب �مل�ضدر ذ�ته.
ع.غ

�لعد�لة  جبهة  عن  �لنائب  حذر 
حمذر�  خلف  بن  خل�رش  و�لتنمية 
مناورة  يف  �لق�ضاء  زج  حماوالت  من 
�حلجر  ت�ضتهدف  مك�ضوفة  �ضيا�ضوية 
على �الآر�ء �حلرة يف �لنقا�س �خلا�س 
معرب� عن   , �لد�ضتور  تعديل  مب�ضودة 
ت�ضامنه �لكامل مع �الأ�ضتاذ و�لنا�ضط 
قر�ر  بعد  م�ضدور  فار�س  �ل�ضيا�ضي 
�أحمد  �ملكلفة  �خلرب�ء  جلنة  رئي�س 
�نتقاده  ب�ضبب  لعر�بة,  مبقا�ضاته 
رئي�ضها  وت�رشيحات  �للجنة  لعمل 
و��ضعا  �ضيا�ضي  جد�ال  �أثارت  �لتي 
�لعام  و�لٍر�أي  �ل�ضيا�ضية  �لطبقة  لدى 

�لوطني .
��ضتغر�ب  �أن  �ضجل  بن خلف  وقال 
كبري و�ضديد من حمتوى �لبيان �ل�ضادر 
كلفها  �لتي  �خلرب�ء  جلنة  رئي�س  عن 
م�ضودة  ب�ضياغة  �جلمهورية  رئي�س 
�الأ�ضتاذ  مقا�ضاة  فيه  �أعلن  �لذي 
�ل�ضيا�ضي  فار�س  و�لنا�ضط  �جلامعي 
ت�رشيحات  يف  �نتقد  �لذي  م�ضدور 
�للجنة  خا�ضة  عمل  تلفزيونية  لقناة 
�أع�ضائها  لبع�س  �لفكرية  و�ملرجعية 
�أن  �للجنة  بهذه  حري  كان  �أنه  مربز� 
لتد�رك  جهودهما  جهودها  تن�ضب 
»�لكو�رث« �لو�ردة يف م�ضودة �لد�ضتور 
خلف  بن  و�تهم  للنقا�س  �ملطروحة 

�الأبوية  مبمار�ضة  �للجنة  هذه  رئي�س 
�جلز�ئري  �ل�ضعب  على  و�لو�ضاية 
�بتعاد م�ضودة �لد�ضتور عن �لتطلعات 
�لذي  �جلز�ئري  لل�ضعب  �مل�ضتقبلية 
عرب عنها �كرث من منا�ضبة �ىل جانب 
يف  �ال�ضتفز�ز  �أ�ضلوب  ممار�ضته 
كافة  �الآر�ء  حجر  وكذ�  �لت�رشيحات 
ذ�ته  �ل�ضيافق  يف  م�ضيفا  �ملخالفة 
�أن رئي�س �للجنة ببيانه هذ� قد �أثبت 
مرة �أخرى باأنه ال ير�أ�س جمرد جلنة 
تقنية مكلفة ب�ضياغة  م�رشوع د�ضتور 
مفتوح على �أبو�ب �لنقا�س �أمام �لر�أي 
توجه  ذ�ت  جلنة  ير�أ�س  و�إمنا  �لعام, 
على  لفر�ضه  ت�ضعى  حمدد,  فكري 

�الأمة ب�ضتى �لو�ضائل.
�لعد�لة  جبهة  عن  �لنائب  و�أعلن 
و�لتنمية خل�رش بن خلف باملنا�ضبة 
م�ضدور  فار�س  مع  ت�ضامنه  عن 
تهديد  من  قال  كما  له  يتعر�س  فيما 
وترهيب , حمذر� يف �لوقت نف�ضه من 
مغبة زج �لق�ضاء يف مناورة �ضيا�ضوية 
مك�ضوفة ت�ضتهدف �حلجر على �الآر�ء 
م�ضادرة  �ضيا�ضة  وتكر�س  �حلرة 
�حلريات, وو�ضع �حلو�جز �ملزيفة يف 
طريق كل م�ضاهمة بناءة تتعلق باإثر�ء 

م�ضودة �لد�ضتور.
باية ع

 �أكدت وز�رة �لت�ضامن �لوطني و�الأ�رشة 
 124 ت�ضجيل  مت  �أنه  �ملر�أة  وق�ضايا 
و�ضع  يف  �مل�ضن  �ل�ضخ�س  عن  تبليغ 
يف  �خلدمة  �إطلق  منذ  وذلك  �ضعب, 
عن  للتبليغ  �الإلكرتونية  �خلدمة  �إطار 
�ل�ضخ�س �مل�ضن يف و�ضعية �ضعبة يف 
هذه  �أن  �لوز�رة  و�أو�ضحت  �أفريل,   27
جتاوبا  القت  �الإلكرتونية  �خلدمة 
�ملجتمع  فعاليات  طرف  من  الفتا 
�ملدين و�ملو�طن ب�ضفة عامة, ما يربز  
�ملكانة �ملرموقة �لتي يتبو�أها �مل�ضن, 
�لذي  �الجتماعي  �لتلحم  كذ�  و 
�جلز�ئري.  �ملجتمع  مكونات  يطبع 
مبنا�ضبة  لها   بيان  يف  �لوز�رة  وقالت 

�الحتفاء باليوم �لعاملي للتوعية ب�ضاأن 
�مل�ضادف  �مل�ضنني,  معاملة  �إ�ضاءة 
�ملنا�ضبة  هذه  �أن  جو�ن,   15 ليوم 
ب�ضبب  ��ضتثنائية  ظروف  يف  تاأتي 
 ,)19 )كوفيد  كورونا  فريو�س  جائحة 
ب�ضاأنها  �تخذت  �لتي  �لظروف  وهي 
�إجر�ء�ت  �لبلد  يف  �لعليا  �ل�ضلطات 
فئة  ب�ضاأن  خا�ضة  منها,  وقائية 
ت�ضديد  �لوز�رة  �أقرت  حيث  �مل�ضنني, 
�ملر�كز  د�خل  �الحرت�زية  �لتد�بري 
�لتابعة لها.  وقدمت �لوزيرة باملنا�ضبة 
�ضكرها لكافة �إطار�ت وعمال �لقطاع, 
�لبقاء  �رتاأو�  �لذين  �أولئك  وخا�ضة 
يف  �مل�ضنني  دور  يف  �ملقيمني  مع 

بهم  للعتناء  �ل�ضحي  �حلجر  �إطار 
وخدمتهم بعيد� عن عائلتهم وذويهم, 
�أي  ت�ضجل  ال  �جلز�ئر  جعل  ما  وهو 
بالفريو�س بدور �مل�ضنني  �إ�ضابة  حالة 
تعزيز�  �نه  �لبيان  و�أ�ضاف  �الآن.  حلد 
�لتكفل  ترقية  �إىل  �لر�مية  للتد�بري 
باالأ�ضخا�س �مل�ضنني وتز�منا مع �ليوم 
�مل�ضادف  �مل�ضن  لل�ضخ�س  �لوطني 
قد  �لوز�رة  كانت   ,2020 �أفريل   27 لـ 
عن  للتبليغ  �إلكرتونية  خدمة  �أطلقت 
�ل�ضخ�س �مل�ضن يف و�ضع �ضعب, وهذ� 
و��ضتهد�ف  �إح�ضاء  عملية  لت�ضهيل 
لهذه  �ل�ضعبة  �الجتماعية  �حلاالت 
�لفئة, و�تخاذ �لتد�بري �للزمة للتكفل 

�لت�ضامن  قطاع  �أن  �لبيان  و�أبرز  بها. 
�ضبل  لتعزيز  د�ئمة  مثابرة  �لوطني يف 
�لفئة  بهذه  �لتكفل  حت�ضني  وتد�بري 
وبالتن�ضيق مع جميع �لهيئات �لر�ضمية 
�إىل ترقية  للو�ضول  و�ملجتمع �ملدين, 
وت�ضجيع  �مل�ضن,  �ل�ضخ�س  مكانة 
خلل  من  �لعائلية  �لو�ضاطة  �آليات 
تعزيز قنو�ت �حلو�ر و�ملحافظة على 
�الأجيال  خمتلف   بني  �ل�ضلة  �أو��رش 
حتت  �ضعار »�الأ�ضالة ..منار �لت�ضييد«,  
�أطلقتها  �إ�ضهارية  وم�ضة  عنو�ن  وهو 
و�ضائل  عرب  �ملنا�ضبة  بهذه  م�ضاحلنا 
م�ضتقبل  ال  باأنه  منا  �إميانا  �الإعلم 

بدون تاريخ.

مبركب �شيدار احلجار

ا�ستئناف العمل مبواكبة اإجراءات وقائية

منذ انطالق اخلدمة االلكرتونية

124 تبليغ عن امل�سن يف و�سعية �سعبة 
.     عدم  ت�شجيل اأي اإ�شابة بكورنا داخل دور امل�شنني

عرب عن ت�شامنه مع االأ�شتاذ فار�س م�شدور

بن خالف يحذر من احلجر على 
االآراء املتعلقة بالد�ستور
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وقد يكون هذا مدخال ملعاجلة جدلية الواقع ال�سيا�سي 
اأو  القائم  الو�سع  مع  التعاطي  يف  القانوين  والواقع 
امل�ستجد، فقد يحدث اأن ت�سطر ال�سلطة حتت �سغط 
الأزمة لأن تقدم على اتخاذ قرارات �سيا�سية دون اأن 
قاعدة  وفق  قانونية  اأو  د�ستورية  مرجعية  اإىل  ت�ستند 
فقهاء  اإليها  يلجاأ  التي  املحظورات  تبيح  ال�رضورات 
لها  جتد  ل  التي  الأزمة  ظروف  يف  ل�سيما  الدين، 
ت�سطر  وقد  القائم،  الت�رضيعي  املوروث  حال يف ظل 
املعار�سة، واإن �سككت يف �رضعية احلاكم، اأن تتعامل 
التحلي  واجب  اإىل  بالنظر  واقع  اأمر  ك�سلطة  معها 
على  القانون  اإ�رضار  ظل  يف  ال�سيا�سية  بالرباغماتية 

تثبيت الأ�سياء.
يوما  يكن  مل  اجلزائر  يف  ال�سيا�سي  النظام  ولأن 
ح�سور  له  يكن  مل  الد�ستور  فاإن  الأزمات  عن  مبناأى 
فيها  املوقف  �سيد  كان  التي  احلا�سمة  املواعيد  يف 
تعامالت جريئة خارجة عن الأطر الد�ستورية، التي مل 
ت�ستوعب الو�سع، هي التي بقيت يف التاريخ كاأمثلة على 
الد�ستوري  الن�ص  غياب  لي�ص يف  ال�سيا�سي،  الجتهاد 

والقانوين فح�سب بل على ح�ساب هذا الن�ص. 
لقد اجتازت اجلزائر امل�ستقلة اإذن مراحل من عمرها 
دون حاجة اإىل حتكيم الد�ستور ومل يكن الد�ستور ذلك 
املرجع املقد�ص الذي لبد من اخل�سوع اإليه خ�سوع 
متينة  د�ستورية  ثقافة  غياب  ظل  يف  العابد،  النا�سك 
واملعار�سة على حد  ال�سيا�سية احلاكمة  الطبقة  لدى 
�سواء وميل ال�سغط املجتمعي جتاه القرارات اجلريئة 
اأكرث من اللتزام بالن�سو�ص الد�ستورية والقانونية التي 
ي�ستحيل اأن تكون ن�سو�سا مثالية يف اأي دولة مهما كان 

لها من باع يف املمار�سة ال�سيا�سية والقانونية.
وميكن اأن ن�سوق اأمثلة كثرية على غلبة الواقع ال�سيا�سي 
اأن نح�سي من فرتة  اإذ ميكن  الد�ستوري  الإطار  على 

اإىل يومنا هذا ما يقرب من ع�رضين �سنة  ال�ستقالل 
من جمموع �سنوات ال�ستقالل ق�ستها اجلزائر خارج 
اجلزائرية  الدولة  عهد  ثلث  يعني  ما  وهو  الد�ستور 
اجلزائري  النظام  فيها  امتحن  فرتات  وهي  الفتية، 
امتحانا ع�سريا دون اأن تنقذه الد�ساتري ودون اأن يكون 
لها اأي اإ�سهام يذكر يف اإخراج البالد من الأزمات وكاأن 
العادية  احلياة  توازنات  لت�سيري  جعلت  اإمنا  الد�ساتري 
اأما الأزمات ال�سديدة فهي للرجال ولي�ست للن�سو�ص. 
يف  بله  بن  الرئي�ص  على  انقالبا  بومدين  هواري  قاد 
اإل  فيها  يعتمد  مل  �سنة   13 ملدة  ال�سلطة  بواأه   1965
على د�ستور جديد بداية من 1976 كما اأدخلت ا�ستقالة 
الرئي�ص ال�ساذيل بن جديد عام 1992 يف و�سع جديد 
يف  الد�ستوري  الن�ص  خارج  للت�رضف  ال�سلطة  ا�سطر 
وملا  �سنوات   7 من  يقرب  ما  دامت  انتقالية  مرحلة 
جاء احلراك واأف�سى اإىل عزل الرئي�ص بوتفليقة العام 
اجلي�ص،  بقيادة  القائمة  ال�سلطة  ا�سطرت  املا�سي 
الد�ستوري،  باحلل  الت�سبث  على  حر�سها  من  بالرغم 
د�ستورية  بفتوى  ذاته  الن�ص  تطبيق  يف  الت�رضف  اإىل 

اأ�سدرها على غري العادة املجل�ص الد�ستوري.
تفيدنا  لعلها  ال�سياقات  بهذه  التذكري  من  لبد  كان 
لالقرتاب نحو فهم الو�سع الذي تعي�سه اجلزائر هذه 
الأيام، و�سع انتقايل بامتياز واإن حاول بع�سنا اأن يتخذ 
له غطاءا د�ستوريا، اإذ اأنه مبجرد ما قرر الرئي�ص تبون 
جتميد  عن  اأعلن  فقد  للد�ستور  العميقة  املراجعة 
�سمني للعمل بالد�ستور القائم اإل يف جوانبه ال�سكلية 
�سالحياته  من  بع�سا  خول  باأنه  قوله  يربر  ما  وهو 

الد�ستورية اإىل الوزير الأول. 
مليئ  ملغم  وحقل  وم�سطرب  متقلب  و�سع  اإنه 
ورثته  الذي  ذلك  عن  كثريا  يختلف  ل  قد  بالأ�سواك، 
البالد بعد ال�ستقالل مبا�رضة، اإذ اأن الدخول يف عهد 

جديد ل ميكن اأن يتم مبجرد و�سع الأ�سبع على الزر 
وتعدد  �سبكاته  وتعقد  القائم  النظام  ماكنة  ثقل  اأمام 
خيوطه وجمالت التاأثري لدى من ا�ستفاد من 20 �سنة 
من حكم اعتمد اعتمادا كليا على توزيع الريع، ف�سال 
وارتباطها  البالد  خارج  العنا�رض  هذه  امتداد  عن 
و�سبكات م�سالح هنا وهناك. وهنا متتحن  باأجندات 
حنكة وبراغماتية القائمني على القرار اليوم وقدرتهم 
الرباغماتي  ال�سيا�سي  التعامل  بني  الختيار  على 
على  قائمة  اأخرى  اأ�ساليب  اإىل  اللجوء  اأو  الو�سع  مع 
القمع والت�سبث يف بحرفية الن�ص واللجوء اإىل القب�سة 
احلديدية كما بينته العتقالت املكثفة التي �سهدناها 
موؤخرا يف حق مدونني على مواقع التوا�سل الجتماعي 
والتي قد تزيد الأزمة تفاقما وتوؤجل احللول املاأمولة 
وقد تع�سف بال�ستقرار الثمني الذي اأحزرته اجلزائر 

بف�سل اخليار ال�سلمي ملطالب ال�سعب.
حتى  ينتظروا  اأن  اليوم  اجلزائريني  على  يجب  هل 
ي�سدر الد�ستور اجلديد لتتغري اأحوالهم وتثبت حقوقهم 
وتر�سخ حرياتهم الفردية واجلماعية ويتاح لهم التعبري 
بحرية دون رقابة اأو قمع وي�سمح لهم بالتجمع وال�سري 
حلول  اجلزائريون  يجد  اأن  ميكن  األ  متاري�ص؟  دون 
مناخا  وتوجد  احلدية  هذه  توقف  وحكيمة  و�سطى 
من  وحمكومني  حكاما  بينهم  و�رضيح  حقيقي  حلوار 
جميع  جتنيد  تتطلب  املنتظرة  التحديات  اأن  منطلق 
القوى احلية يف املجتمع. األ ميكن اأن نفكر جميعا يف 

ربح معركة تهذيب الختالف؟ 
الأزمة  اأن و�سع  اإليها  اأ�رضنا  التي  التجارب  بينت  لقد 
بقدر  الن�سو�ص  اإىل  يحتاج  ل  قد  اليوم  نعي�سه  الذي 
على  وقادرين  للوطن  خمل�سني  رجال  اإىل  يحتاج  ما 
بحكمة  معها  والتعامل  �سيا�سيا  تقديرا  الأمور  تقدير 

فاجلزائر بحاجة اإىل اجلميع.

هل يجب انتظار �سدور الد�ستور اجلديد؟

بقلم اح�شن خال�ص   

رد الرئي�ص تبون ملا �شئل عن التوازن 
بني �شلطات رئي�ص اجلمهورية 

و�شلطات الوزير الأول يف م�شروع 
التعديالت الد�شتورية باأنه اأقدم 

على خطوة ا�شتباقية باأن خول جزءا 
من �شالحياته اإىل الوزير الأول 

ومل ينتظر �شدور الد�شتور اجلديد 
ليخطو خطوة جتاه اإحداث هذا 

التوازن.

الأزمة تنتظر قرارات ومواقف

24 �ساعة

بقلم الوليد فرج

اأما قبل ...
 

اأحمد لطفي ال�شيد ، فيل�شوف و رائد 
من رواد التجديد الفكري، ا�شتهر بلقب 
اأ�شتاذ اجليل ، ا�شتغل اإعالميا و اأكادمييا 
باجلامعة ، فوزيرا و ع�شوا مبجمع اللغة 
العربية ، فرئي�شا له ، له اإ�شهامات كبرية 

يف حترير الفرد ،و الدعوة اإىل �شون و 
حماية احلقوق ال�شخ�شية ، لتحقيق 

الهدف الأكرب وهو ما ا�شماه �شلطة الأمة 
، كي ينعم الفرد مبا يعتقده �شعادة 
ال�شتقالل ، والذي غالبا ما تتخلل 

الطريق اإليه الكثري من عقبات لكنه يبقى 
هدفا حقيقيا للفرد و اجلمعية كما يقول .

اإىل ال�شيد لعرابة و لعقاب من معها

 يف بديهيات احلقوق ال�سخ�سية ..
ل يتحقق هذا الهدف يف نظر اأحمد لطفي ال�سيد ، اإل 
 ، ذلك  م�ساق  و  اأعباء  و حتمل  عليه  املثابرة  و  بالعمل 
على اأن تتحاقل اأعمال احلكومة يف �ستى مناحي احلياة 
، من ف�سائل اجتماعية و اإمناء الكفاءات القت�سادية و 

ال�سيا�سية .
الواقع  مع  احلكومات  برامج  تتطابق  اأن  يجب  اأنه  يرى 
و�سف  و  الجتماعية  اأمرا�سه  تو�سيف  يف  املعي�ص 
الأ�سمى  هدفها  حتقيق  اإىل  بالأمة  للو�سول  لها  العالج 
ي�سميهم  كما  اأو  املذهب  ي�سارية  حكومة  كانت  �سواء 

اجلماعيني اأو حكومة ليربالية كما ي�سميهم احلريني .
احلريات  حتقيق  يف  املفارقة  اجليل  اأ�ستاذ  ي�سف 
ال�سخ�سية و املطالبة بها ، مع التكالية على احلكومة يف 
�ستى �سوؤون احلياة -اتكالية موروثة عن احلكم املا�سي- 
 ، احلكومة  على  عبء  ت�سبح  اأن  باجلماعة  يوؤدي  مما 
 ، الرتبية  يف  حتى   ، الإ�سالحات  كل  يف  عليها  فتعتمد 
فتتدخل احلكومة حتى   ، ال�سخ�سية  الف�سائل  و حماية 
يف اإ�سالح ذات البني بني فردين متخا�سمني ، ف�سارت 
اأن  ن�ست�سعر  ذلك  بعد  و�رضنا  �سيء،  كل  هي  احلكومة 
عيال  كاأننا  حياتنا  كل  يف  التدخل  احلكومة  واجب  من 
�سيء  لأنف�سنا  ل منلك   ، عليها  رعية حمجور  اأو  ق�رض 
، و اخل�سوع لهذا الو�سع عواقبه وخيمة ، نحن نعي�سها 
اليوم بتفا�سيلها ، و ندفع ثمنها غاليا و فاتورة باه�سة 
عنوانها التكالية ، وعدم الهتمام بالأمور العامة ، عدا 
اأننا �رضنا ظواهرا �سوتية ل جنيد اإل النتقاد الأجوف 
حركة  )وحتديد   ، احلكومي  العمل  و  العمومي  لل�سيء 

الفرد يف دائرة �سيقة جدا هي دائرة اأ�سوار داره( .
فقد   ، مملكته  و  الفرد  �رض  مكمن  هي  الدار  اأن  رغم 
ت�رضبت احلكومة اإىل دورنا ، بعد ان تنازلنا عن حقوقنا 

لها و اعتزلنا امل�ساركة يف ال�ساأن العام ، فدخلت الينا يف 
بيوتنا و رتبت توقيتنا على �ساعتها ، عرب و�سائل الإعالم ، 
و �سهرت على تربية اأطفالنا و رعايتهم فهي من تطعمهم 
�سد الأوبئة ، و ت�سهر على حمايتهم يف ال�سوارع و تتبنى 
منهم  وجدنا  فاإذا   ، لالأ�رضة  كلية  ا�ستقالة  يف  تعليمهم 
ف�سادا رفعنا عقريتنا نلقي بامل�سوؤولية على احلكومة ، 
اإىل  متتدو�سكوانا  قد  و  تدبريها  �سوء  و  �سعفها  ن�سكو 

اتهامها بتعمد ذلك .
التي  للحكومة  ال�سخ�سية  حقوقنا  عن  هذا  تنازلنا  اإن 
اأعطى  �سوؤوننا.  اإدارة  م�سوؤولية  و  حياتنا  اإدارة  تولت 
لها �سلطة تكافئ تلك امل�سوؤولية ، يقول اأحمد ال�سيد ، 
فنحن من اأودع احلكومة جميع حقوقنا و حريتنا بتنازلنا 
عن واجباتنا )فلم يبق منها اإل اأنا بقي للعبد اأمام �سيده 
اأو للخادم املطيع اأمام خمدومه القوي ، نعمل ذلك ثم 
نطلب احلرية ال�سخ�سية للفرد ( فاحلرية اأن يف�سح للفرد 
احرتام  قيد  حتت  ي�ساء  كما  فيه  ي�سول  احلياة  ميدان 
حرية الآخر و عدم الإ�رضار به ، فال نتخيل وجود هذه 

احلرية مع تدخل احلكومة يف حياة الأفراد .
احلقوق  تكري�ص  اىل  تدعو  التي  الفردية  احلرية  اإن 
ال�سخ�سية ، ل تنبني اإل على تكوين الفرد احلر امل�سوؤول 
عقبة  اأمامه  تقف   ، بالأمة  النهو�ص  باإمكانه  الذي   ،
الدميقراطية  احلكومة  جتاوزا  ي�سمى  ما  هي  كاأداء 
اأن  تعدو  ل  التي  الأكرثية(  حكومة  اأو  ال�سعب  )حكومه 
تكون يف بالدنا حكومة وليدة عملية �سيا�سية م�سهدانية 
مت�رضحت اأطوار تخالقها ب�سكالنية فارغة ل متت و ل 

تعرب قط و اأبدا عن اإرادة ال�سعب .
يف  رقابة  اآلية  او  حقا  للحكومة  مينح  قانون  كل  يعترب 
اأدل  ل  و  حقوق  يخ�رض  و  حرية  الفرد  يفقد  املقابل 

القانون الأخري والذي �سن ملناه�سة خطاب  على ذلك 
الذي  اجل�سيم  العور  بينا  ولقد  منه  الوقاية  و  الكراهية 
حلق باأحكامه فجاءت جلها عدمية الد�ستورية ، لجمة 
هذا  �سن  من  على  وكان  ملبادئها  هاكتة  التعبري  حلرية 
مقال  )انتظر  كادمن  مبادئ  اإىل  فقط  الرجوع  القانون 
�سابق لنا يف ذلك( لذا ومن اجل حتقيق الهدف الأ�سمى 
و الأكرب لالأمة على احلكومة اأن تلتزم بعدم التدخل اإل 
عدا  و  النظام  يوجبه  و  ال�رضورة   ، تفر�سه  ما  مبقدار 
الفردية املتولد عنه جل  ذلك فهو �سغط على احلرية 

الأمرا�ص الجتماعية .
تبقى حجة املتوج�سني من �سيوع احلرية الفردية جمرد 
 ، الفرد من حرية عمل وا�سعة  قيا�ص على ما يتمتع به 
من  وبني  بينه  هوة  يخلق  مما  قوته  و  نبوغه  اإىل  يوؤدي 
مما  عليهم  خطرا  في�سبح   ، امللكات  يف  منه  اأدنى  هم 
وهنا  القادرين  الأفراد  بت�سلط  اجلماهري  �سعادة  يهدد 
النا�ص  بني  امل�ساواة  وجوب  اإىل  ال�سرتاكيون  يذهب 
اإل بوا�سطة )حكومة ال�سعب(  يف الرثوة ول طريق لهذا 
التي حتدد حرية الفرد و حريته .)اأما نحن فاإين ل اأزال 
اكرر اأننا اأحوج ما نكون اإىل تربية الفرد و اإزالة العقبات 
اأورثه  الذي  ال�سعف  من  نف�سه  تنقه  حتى  طريقه  من 
حتى  القوة  من  ق�سطه  ي�ستكمل  و  املا�سي  احلكم  اإياه 
ي�ستطيع املزاحمة مع اأفراد الأمم الأخرى ..فاإن خطة 
طبائع  و  املكان  و  الزمان  بتغري  تتغري  اأن  يحب  احلكم 

النا�ص ( .
للحقوق  حماية  اآليات  من  اأوردناه  ما  على  الرتكيز  مع 
�سنه  ذلك مثال مبا  و �رضبنا يف  احلريات  و  ال�سخ�سية 
ق�سائية  حماية  طرق  من  الهندي  الد�ستوري  املوؤ�س�ص 

للحقوق ال�سيا�سية الواردة يف الد�ستور .
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فيما حتطم ال�شعوب يف 
اأمريكا و بريطانيا وفرن�شا 

وبلجيكا واإيطاليا اأ�شنام 
احل�شارة الغربية يف واحدة 

من اأنبل مظاهر �شحوة 
ال�شمري الإن�شاين.. توا�شل 
الإدارة الأمريكية تخبطها 

يف العنف �شد الأبرياء 
يف الوليات املتحدة، 

وعتوها واإ�شدارها لقرارات 
العقوبات والعتداء على 
مقد�شات الآخرين خارج 

الوليات املتحدة معربة عن 
اأ�شالة كيانها العن�شري..

ماذا بعد؟

املتغربون و�سقوط اأ�سنام احل�سارة الغربية
م�سريته  يف  الإن�سان  اإليه  و�سل  ما  اأنبل 
الإن�سانية اأن يلتفت اإىل رموز كيانه ال�سيا�سي 
واجلدل  النقا�ش  اإليه  فيعيد  احل�ساري 
ويعلن  اأمره  ويف�سح  القدا�سة  عنه  ليك�سف 
انحيازا تاما للإن�سان حيث هو اإن�سان.. كم 
قدميا  بلدنا  يف  النا�ش  ينه�ش  اأن  متنيت 
وحديثا بتهدمي الأ�سنام ورموز العبودية من 
اآثرا  نرى  التعليم فل  مناهج  امليادين ومن 

لفرعون وطاغية.
ولعل هذه النه�سة الإن�سانية اأعظم ما �سدر 
�سعيد  على  الب�رشي  تاريخه  يف  الغرب  من 
من  اأي�سا  ولعله  الإن�سانية  للقيم  النت�سار 
اأعظم ما �سدر عن الإن�سانية عرب التاريخ.. 
اأنه عظيما  اإل  ورغم انه جاء متاأخرا كثريا 
ي�سري يف �سياق نه�ستنا الإن�سانية حيث طوح 
باأ�سنام  و�سلم  واآله  عليه  اهلل  �سلى  حممد 
واأ�سقط نظم ال�ستبداد القت�سادي  العرب 
املتقنة  الآليات  وو�سع  الربا  على  القائم 

للق�ساء على الرق والعبودية..

املتغربون:

الغرب  الإن�ساين يف  ال�سمري  ويف حني يدين 
جوهر هذه احل�سارة والقاعدة الوجودية لها 
ال�سعوب  نهب  على  قامت  انها  اعتبار  على 
وا�ستعبادهم وعلى العن�رشية واجلرمية جند 
امل�ستلبني ح�ساريا من اأبنائنا الذين تغربوا 
والنتماء  الولء  عبيد  لزالوا  اأرواحهم  يف 
جرائمها  من  يربوؤونها  عرجاء  حل�سارة 
يتهربون من ذكر  الأقل  اأو على  اأمتهم  �سد 
جرائمها.. ويت�سدون لكل من حاول جترمي 
اأجماد  ل�سيطنة  ي�سارعون  فيما  جرائمها.. 

اأمتهم.
فها هي متاثيل ملوك اأوربا وموؤ�س�سي اأمريكا 
تلقى يف البحار وتدو�سها الأقدام.. وينتف�ش 
و�سيا�سيون  بل  الغربيون  الكتاب واملفكرون 
لك�سف امل�ستور وكيف بنت الإدارات الغربية 
جرائم  على  املادية  نه�ستها  ال�ستعمارية 
منظمة جعلت من الإن�سان ال�سلعة الأ�سا�سية 
وبذلك تتم تعرية الأ�س�ش الفل�سفية واملادية 

التي قامت عليها احل�سارة الغربية.
من  الوعي  لعودة  �رشورية  منا�سبة  ولعلها 
قبل نخب جرفها النبهار بظاهر احل�سارية 
حول  بال�سعارات  فانخدعت  املادية 
واحلريات  الإن�سان  وحقوق  الدميقراطية 
وال�سناعة  اجليو�ش  م�سرية  يف  تدقق  ومل 
وراأ�ش املال وعلى ح�ساب من قامت.. وهنا 
الراأ�سمالية  الأنظمة  على  الأمر  يقت�رش  ل 
فاقعة اللون بل ان الأمر يتعداها اىل الفل�سفة 
ال�سرتاكية الغربية الوجه الآخر يف العملية 
الربجوازي  ان  تعترب  كانت  حيث  ال�سخمة 
يف  املتخلف  الرببري  من  خري  الأوربي 
الهند  يف  للمذابح  وبررت  اإفريقيا  �سمال 
التاريخية  احلتمية  لتقدم  ال�سينية ك�رشورة 
ال�سعوب  اأو�ساع  على  الربجوازية  بانت�سار 
احلروب  فكانت  زعمها  ح�سب  املتخلفة 
م�رشوع  انبعث  لقد  والكوارث..  واملجازر 
نحو  بعنف  ليتمدد  ال�سمال  من  ال�ستعباد 
الع�رش  يف  دولة  اأعظم  لتقوم  الأمريكيتني 
ومقوماتهم  الأبرياء  جثث  على  احلديث 
الإن�سانية و اإزاحتهم من احلياة.. فكيف مت 
كثري  يف  لي�سبحوا  اأبنائنا  من  نفر  ا�ستلب 
من الأحيان حربا �سد هوية �سعوبهم و�سبل 
نه�ستها بل واأكرث من ذلك ي�سبحوا يف اأحيان 
ما طابورا  خام�سا مهمته تهدمي قلع الأمة 
ان  مقبول  لي�ش  الآن  بعد  الداخل.  من 
ي�ستمر ال�ستغفال والغباء يف �ساحة املثقف 
اأوربيني  مفكرين  جند  حني  ففي  العربي.. 
ال�ستعمارية  الإدارات  حرب  �رش  يك�سفون 
على  العربية  اللغة  على  الفرن�سية  ل�سيما 
اعتبار اأنها كانت لغة جامعة ملنطقة وا�سعة 

الن�سطة  التجارة  لغة  وكانت  اقت�ساديا 
فاجته  مرتامية..  جغرافية  م�ساحة  يف 
ان  بعد  العربية  اللغة  لتحييد  امل�ستعمرون 
�سيطروا على قنوات التجارة يف بلد العرب 
واخلطط  الربامج  وو�سعوا  وامل�سلمني.. 
لعزل اللغة عن الهوية احل�سارية، ثم هجموا 
بع�ش  كررها  كثرية  بدعاوى  اللغة  على 

املثقفني بل وعي.
متثال  الإن�ساين  ال�سمري  ا�سقط  لقد 
وا�سنطن  وجورج  كوملبو�ش  كري�ستوفر 
احلروب  وملوك  بريطانيا  العبيد يف  وجتار 
وايطاليا  وفرن�سا  بلجيكا  يف  العن�رشية 
العرب  بلد  يف  للمتغربني  الأوان   اآن  فهل 
لهم  ظهر  كل  ان  يدركوا  ان  وامل�سلمني 
اإل  يكن  مل  الغربية  احل�سارة  فل�سفة  من 
فلي�ش  العن�رشي..  جوهرها  تخفي  خديعة 
العوا�سم  يف  الأحرار  هتافات  من  اأقل 
الأوربية والأمريكية انحيازا للإن�سان والقيم 

الإن�سانية.

العن�شرية:

اأمريكا  حتركات  ن�سمي  ان  ميكن  مباذا 
ال�ستعمار  م�سرية  بعد  العربية  بلدنا  يف 
الو�سي  القيم  ال�رشطي  هي  هل  الطويلة؟ 
الإ�سلمي؟  وعاملنا  العربي  وطننا  على 
ومباذا ن�سمي الطيعني امللتزمني بقراراتها 
املتعلقة بوطننا العربي وعاملنا الإ�سلمي؟ 
هل هم عبيد؟ وهل لديهم اأرقام يف �سجلت 
ولي�ش  �سكل  تختلف  جديدة  حظائر  او 
الذين  املظلومني  اأولئك  عن  م�سمونا 
�ساقتهم من اإفريقيا عرب املحيطات ليكونوا 
واإذلل..  قتل  فيهم  اأثخنت  اأن  بعد  عبيدا 
اجتاهات  يف  تتحرك  التي  العن�رشية  انها 
الق�سية  لت�سفية  براجمها  تقدم  متوازية 
املعنوي  قهرنا  يف  اإمعانا  الفل�سطينية 
القرن  �سفقة  عليه  اأطلقت  ما  خلل  من 
جديد  عنوان  اىل  العربية  القد�ش  وحتويل 
اأقطارها  بني  وتثري  الأمة  اأموال  وت�ستنزف 
تلو  احل�سار  بلداننا  على  وتفر�ش  التناحر 
اأطفالنا و�سعوبنا باملليني..  احل�سار تقتل 
ولوبيات  ال�ستعمارية  الدوائر  معها  وتقف 
الباحثة  والدول  املتوح�سني  الراأ�سماليني 
عن بع�ش الغنيمة فماذا ميكن ان نطلق على 

هذه العملية!!؟ 

اإ�شارات النهيار:

املوقف  تقدير  على  اثنان  يختلف  ل 
الأمريكي داخليا وخارجيا باأنه مير مبرحلة 
ميثل  الأداء  يف  وارتباك  الثقة  عدم  من 
الإمرباطورية  طبيعة  على  حقيقية  خطورة 
الإ�سرتاتيجية..  ومكت�سباتها  الأمريكية 
فهاهي وليات اأمريكا تنتف�ش وحترق �سيغة 
وتدعو  واملواطنني  احلكام  بني  العلقة 
بتحطيم  تليق  حلياة  خمتلف  وفلك  لقوانني 
هذه  فهل  وثقافتهما  والعبودية  ال�ستعباد 
الإدارة موؤهلة ان تر�سي معامل ال�ستقرار يف 
ما حتاوله  اأن  يخفى  ل  الأو�سط«؟  »ال�رشق 
عملية  اإجناح  هو  اإمنا  الأمريكية  الإدارات 
ن�سب واحتيال ت�سمن من خللها على الأقل 
ولكن  ال�سهيوين..  الكيان  ا�ستقرار  موؤقتا 
الو�سع  ان  رغم  حقيقية  �سمانات  دومنا 
الفل�سطيني الر�سمي منهار وهزيل وم�ستعد 

ان يقدم للأمريكان �سمانات كثرية.
واخلارجية  الداخلية  اأزمتها  مواجهة  يف    
لإثبات  العامل  يف  اأداوتها  حتريك  حتاول 
جمددا  وال�سرتاتيجي  ال�سيا�سي  ح�سورها 
بعد  خطرية  داخلية  اهتزازات  تلقيها  بعد 
كورونا والفو�سى الداخلية وتلقيها �رشبات 
العراق  ل�سيما  مكان  من  اأكرث  يف  حقيقية 
واأفغان�ستان..  انها تريد ان ت�سع �سمانات 

هو  هذا  ولعل  واأمنها  »اإ�رشائيل«  ا�ستقرار 
من  ا�ستغلله  تريد  الذي  ال�رشوري  املناخ 

اجل �سفقة القرن. 
ويف اإطار �سيا�سة ال�ستدراك حاولت اأمريكا 
ناتو  حلف  العربية يف  الدول  بع�ش  حت�سيد 
زيني  اجلرنال  باعرتاف  فف�سلت  عربي 
العامل  دول  ع�رشات  حت�سيد  على  وعملت 
فف�سلت  وار�سو  يف  اخلليج  لدول  بالإ�سافة 
لن اأوربا ل تريد فتح جبهات قتال ت�ستنزف 
اإمكاناتها بعد ان عادت كثري من دولها دول 

اإقليمية حمدودة الطموح.
يف حماولة لر�سد الظواهر ال�سيا�سية وخط 
يف  ال�سرتاتيجي  الأمريكية  الإدارة  �سري 
هناك  ان  املرء  يدرك  الكون  ق�سايا  جملة 
بلغتها  التي  القمة  بعد  ما  وا�سحا  انحدارا 
الإمرباطورية الأمريكية ع�سية انهيار الكتلة 
القرار  �سانع  اأح�ش   ..1989 يف  ال�سرتاكية 
الأمريكي بان ال�رشاع اخلطري انتهى ل�سالح 
الإح�سا�ش  فبلغ  الأمريكية  المربيالية 
يف  الأمريكية  القوات  لتندفع  مبلغه  بالزهو 
ان واحد لحتلل بلدين م�سلمني اأفغان�ستان 
 30 يقارب  ما  وبعد  طاغية..  بقوة  والعراق 
عاما نت�ساءل: ماذا جنت الوليات املتحدة 
الأمريكية؟ اي خرائط ا�ستطاعت تغيريها؟ 
اللحظة  تلك  على  احلفاظ  ا�ستطاعت  هل 
الكون؟!!  �سعيد  على  تفردها  التاريخية يف 
كان  فلئن  الأخطر..  ال�سوؤال  هو  وهذا 
مربرا هزميتها يف فيتنام ل�سبب وقوف دول 
هزميتها  تربير  هو  فما  فيتنام  مع  عظمى 
الهزمية  كانت  لقد  واأفغان�ستان؟  العراق  يف 
الإ�سارات  اخطر  والعراق  اأفغان�ستان  يف 

اخلارجية بانهيار الإمرباطورية الأمريكية.
مل يتوقع وا�سعو الإ�سرتاتيجية الأمريكية يف 
امل�رشق العربي ان انهيارات مريعة �ستلحق 
الأجواء  كل  رغم  قليلة  �سنوات  يف  بهم 
على  وعنفه  الأمريكي  للهجوم  امل�ساِعدة 
الأمة، فبعد ان اقتحمت اجليو�ش الأمريكية 
بغداد وا�ستطاعت توجيه �رشبة عنيفة اىل 
العراق-  كان  فما  العربية..  اجليو�ش  اأقوى 
كما و�سفه لها العملء والأدلء واحللفاء - 
�سهل بل كان العراق منذ اللحظة الأوىل ثورة 
جرنالت  و�سف  كما  نظريها  قل  ومقاومة 
الحتلل الأمريكي حيث بلغ معدل الأعمال 
حول  يوميا  عمل  األف  من  اأكرث  الع�سكرية 

العراق جحيما للجيو�ش الأمريكية..   
جاء ترمب على نهاية املرحلة متفاجئا ان 
الإدارة الأمريكية اأنفقت على هذه احلروب 
مليار  اآلف   7( دولر  تريليون   7 من  اأكرث 
دولر( الأمر الذي اأحلق باخلزينة الأمريكية 
املالية  باملوؤ�س�سات  واأحلق  متفاقما  عجزا 
اأ�رشارا بالغة نتج عنها ما كاد ي�سبه الك�ساد 
اإىل  البنوك  من  كثري  اجتهت  اذ  العظيم 
وكذلك  اإفل�سها  اأعلنت  ان  بعد  الإغلق 
كان حال �رشكات العقار يف ظل ارتفاع قيمة 

ال�رشائب على املواطن الأمريكي.
القت�ساديني  طبقة  من  وهو  ترمب  وقف 
املعتمدين البنوك والعقارات ليقول بو�سوح 
تكن  مل  ال�سابقة  الأمريكية  الدارات  ان 
اإمنا  املتحدة  الوليات  م�سالح  عن  تدافع 
عن م�سالح قطاعاتها القت�سادية »املجمع 
و�رشكات  الأمريكي  احلربي  ال�سناعي 
هدفا  اأمامه  ان  ترمب  واأعلن  النفط«.. 
اخلزينة  عن  الديون  اإزاحة  وهو  حمددا 
الأمريكية عن طريق اآخر غري ذلك املعتِمد 
على ارتفاع قيمة ال�رشيبة وت�ساءل بو�سوح: 
“كيف ميكن ان نقوم باأعمال حربية للدفاع 
عن دول اخلليج العربي ون�ستعيد الكويت من 
للكويتيني؟  الكويت  ونعطي  ح�سني  �سدام 
 50 نح�سل على  ان  املفرت�ش  كان من  لقد 
خم�سني  ملدة  الكويت  نفط  من  باملائة 

عاما”.«كيف ندافع عن ال�سعودية ول ناأخذ 
ما ن�ستحق ملا نقوم به«

هنا اأ�سبحت الإ�سرتاتيجية الأمريكية ت�سري 
ا�سرتداد  اأ�سبح  حيث  متاما  خمتلف  بنحو 
اخل�سارة اأهم هدف اأمام القيادة الأمريكية 
مع  ال�سخمة  ال�سفقات  فوّقعت  احلالية 
ال�سعودية وقطر والمارات و�سواهما حتت 
�سطوة التهديد بامللحقة والعقاب )قانون 
جا�ستا( ووجدت �رشورة اخلروج من ملفات 
مادية  خ�سائر  بها  �سيلحق  الذي  ال�ستباك 
ال�سوري واأبقت على  فادحة كما هو امللف 
تواجد رمزي فيه وطالبت الوليات املتحدة 
دول عربية بدفع اأربعة مليارات دولر لدعم 
�رشق  يف  املوزعة  امل�سلحة  املجموعات 

الفرات والتنف.
الإدارة  ان  متاما  وا�سحا  اأ�سبح  لقد 
امللف  من  ف�سيئا  �سيئا  تن�سحب  الأمريكية 
اىل  ال�سوريني  دفع  حماولة  مع  ال�سوري 
وتكوينية  �سيا�سية  با�سرتاطات  اللتزام 
املقاومة  دعم  عن  التخلي  اأهمها  عديدة 
ان  ال�سماح  وعدم  واللبنانية  الفل�سطينية 
تكون �سورية موئل للمقاومتني وعزل �سورية 
الأمريكية  الإدارة  تن�ش  فلم  ايران..  عن 
البلد  هي  �سوريا  ان  ال�سهيوين  الكيان  ول 
حلركة  بلده  فتح  الذي  الوحيد  العربي 
واللبنانية  الفل�سطينية  الإ�سلمية  املقاومة 
عليها  اآخرون  تاآمر  او  او جنب  تخاذل  فيما 

واتهموها بانها “حركات اإرهابية”.

الرو�س واأمريكا:

النزف من هيمنة  لتو�سع جبهة  اإ�سارة   ويف 
تطورات  تاأتي  الأمريكية  الإمرباطورية 
العلقة الإ�سرتاتيجية بني الرو�ش والأمريكان 
الكربى  الإ�سرتاتيجية  التفاهمات  اإطار  ويف 
ان  ت�سور  العبث  ومن  الرو�ش  تدخل  جاء 
الرو�ش جاءوا لدعم الدولة ال�سورية وفقط 
فمثل هذا الكلم ل يقول به اإل ال�سذج من 
ل  رو�سيا  ان  اإىل  النتباه  من  لبد  النا�ش.. 
اإ�رشائيل”  “دولة  بوجود  بالتزامها  تخّل 
وان  باإ�رشائيل  اعرتف  من  اأول  فالرو�ش 
كانت رو�سيا تدعو حلل الدولتني وان�سحاب 
الغربية  وال�سفة  غزة  قطاع  من  اإ�رشائيل 
واجلولن اإل اأنها ل ت�سمح بتجاوز ذلك ابدا 
وميكن الإ�سارة اإىل ان الرو�ش اأكرث �سامنني 
ان  القول  ميكن  حني  يف  اإ�رشائيل  لوجود 
اإ�رشائيل  لدور  ال�سامنني  اأكرث  هم  الغربيني 

يف املنطقة والإقليم.
الأتراك  مع  علقة  اإدارة  الرو�ش  ا�ستطاع 
�سواريخ  منظومات  �سملت  بعيد  حد  اإىل 
ا�ش 400 الأمر الذي يقابله تخبط يف اإدارة 
امر  وو�سل  بل  برتكيا..  لعلقاتها  اأمريكا 
الرو�ش ان يوقعوا �سفقات �سلح متطور مع 
ويوقعوا  ال�سعودية  مع  توازن  لإحداث  قطر 
اإيران  مع  دولر  مليار  بخم�سني  اتفاقيات 
التقهقر  هذا  كل  مع  الن  فيها.  لل�ستثمار 
املجتمعات  تعي�ش  اخلارجي  ال�سرتاتيجي 
مع  اأزمة  مقدمتها  يف  والأمريكي  الغربية 
�سمريها ووعيها التاريخي.. لي�ش فقط لن 
النف�سال  قيد  اأ�سبحت  اأمريكا  يف  وليات 
اأ�سابته هزة عنيفة  الأوربي  او لن الحتاد 
مع كورونا اإمنا لن وجدان احل�سارة الغربية 
تتلطى  م�ستبدة  قاتلة  عن�رشية  على  تعرى 
يعد  ومل  واحلريات  الدميقراطية  ب�سعارات 
ما ميكن الفخر به مبعنى اأكرث جلء فقدان 
املربر الأخلقي والرمزية املقد�سة.. فهل 
قطاعات  تتحرر  لكي  كافيا  اأ�سبح  هذا  كل 
الغربية  باحل�سارة  النبهار  من  املتغربني 
وال�سحو واإعادة البو�سلة يف اجتاه م�سلحة 
الوقت  لعله  ثوابتها  من  انطلقا  الأمة 

املنا�سب..  واهلل غالب على امره

بقلم: �شالح عو�س
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الوالئي  املكتب  من  مببادرة 
املدين  املجتمع  الأكادميية 
بتمرنا�ست و بالتن�سيق مع املكتب 
البلدي ببلدية ابل�سة بدائرة �سيلت 
لفائدة  ت�سامنية  قافلة  اإر�سال  مت 
بنف�س  ازرو"  "ان  قرية  �سكان 

البلدية .
املوجهة  الت�سامنية  القافلة 
ازرو"  "اإن  قرية  الظل  ملنطقة 
التابعة لبلدية اأبل�سة دائرة �سيلت و 
التي ا�رشف عليها  املكتب الوالئي 

للأكادميية املجتمع
املكتب  مع  بالتن�سيق  املدين 
القافلة  هذه  ابل�سة  بلدية  البلدي 
على   حتتوي  االن�سانية  الت�سامنية 
ل�سكان  موجهة  غذائية  طرود 
م�ست�سفى  الأطباء  وفد  مع  القرية 

اال�ستمتاع  مت  حيث  ابل�سة 
طرف  من  القرية  الن�سغاالت 
رئي�س املكتب الوالئي بحيث كانت 
اأهم مطالبهم اإي�سال �سبكة االإنارة 
والفلحية  العمومية  الكهربائية 
�رشط  للقرية  ممر�س  توفري  مع 
ان يكون من �ساكنة القرية اإ�سافة 
الجناز الطريق الرابط بني القرية 
ومقر البلدية ، دون ن�سيان  الدعم 
ويف   ، االأخري  يف  للقرية  الفلحي 
�سياق مت�سل فقد ا�ستح�سن �سكان 
من  املبادرة  هذه  زرو"  "ان  قرية 
اأكادميية املجتمع املدين، خا�سة 
ال�سعبة   ال�سحية  الظروف  يف ظل 
التي متر بها اجلزائر جراء تف�سي 

جائحة فريو�س كورونا .
اأحمد باحلاج

مببادرة من اكادميية املجتمع املدين بتمرنا�شت وابل�شة

قافلة ت�ضامنية لفائدة منطقة 
الظل بقرية "اأن ازرو"

مدير التكوين املهني باجودة بعني �شالح الطالب علي عبد اهلل لـ"الو�شط "

�ضاهمنا  يف اجلهد الوطني ملكافحة كورونا بـ3000كمامة
.     دعمنا امل�شت�شفيات بـ 50 لبا�س واقي و ممري للتعقيم

املهني  التكوين  مركز  يعترب  
بني  من  �سالح  بعني  التمهني  و 
ال�سباقة  العمومية  املوؤ�س�سات 
الوطني  اجلهد  يف  انخرطت  التي 
وباإمكانياته اخلا�سة مبا�رشة  بعد 
�سحية  ظروف  يف  البلد  دخول 
�سعبة جراء تف�سي جائحة فريو�س 

كورونا .
و  املهني  التكوين  مدير  اأكد 
املنتدبة  بالوالية  باجودة  التمهني 

عني �سالح الطالب علي عبد اهلل ، 
يف ت�رشيح �سحفي خ�س به يومية 
�ساهمت  م�ساحله  اأن   ،" "الو�سط 
وباإمكانياتها اخلا�سة  فعال  ب�سكل 
يف اجلهد الوطني الهادف للتخفيف 
واحلد من جائحة فريو�س كورونا ، 
فقد  واملعطيات  االأرقام  وبلغة 
ك�سف  امل�سوؤول االأول على مركز 
التكوين املهني و التمهني اأن هذا 

االأخري جنح يف اجناز

للبلديات  �سلمت  كمامة   3000
وبع�س  �سالح  عني  لدائرة  التابعة 
املوؤ�س�سة   لدم  ،اإ�سافة  اجلمعيات 
اال�ست�سفائية و املوؤ�س�سة ال�سحية 
ت�سغيل  تعقيم  مبمري  اجلواري 
عالية  تقنية  مبوا�سفات  ذكي  اأيل 
من احلجم كبري ، حيث مل تتوقف 
بل  احلد  هذا  عند  هذه  اجنازات 
امتدت لتطال املوؤ�س�سة التكوينية 
امتدت  بل  الن�ساأة  احلديثة 

�سرتة   50 واجناز  التحدي  لرفع 
كاميزول لفائدة االأطباء للموؤ�س�سة 
مدير  يتطلع  كما  اال�ست�سفائية، 
والتمهني  املهني  التكوين  مركز 
الطاقم  رفقة  �سالح  بعني  باجودة 
املدى  على  الجناز  معه  العامل 
�ستوزع  كمامة   3000 القريب 
اخلا�سة  مبجهوداتهم  باملجان 

وبدون دعم ال�سلطات املحلية .
اأحمد باحلاج

 
املحلي  لل�ساأن  متابعون  قال 
عني  االدارية  باملقاطعة 
املعنية  ال�سلطات  اأن   ، �سالح 
يف  اخلط  طول  على  عجزت 
اجلبهة  الن�سغاالت  اال�ستجابة 
من  لعل   ، املحلية  االجتماعية 
من  املتكررة  ال�سكاوي  ابرزها 
امل�ستفيدين  املواطنني  طرف 
بحي  املدعمة  االرا�سي  من 
م�رشوع  بخ�سو�س  الدغام�سة 
اأكدت  حيث   ، ال�سحي  ال�رشف 
مكتب  طرف  من  موجهة  �سكوى 
�سالح  عني  االدارية  املقاطعة 
للمجتمع  الوطنية  للمنظمة 
موجهة  املواطنة  لرتقية  املدين 
للوايل املنتدب كانت قد حت�سلت 
يومية "الو�سط" على ن�سخة منها 
ان�سغال  ا�ستغلوا  املقاولني  اأن   ،
مبكافحة  العمومية  ال�سلطات 
عدم  خلل  من  كورونا  جائحة 
احرتام معايري ح�سن التنفيذ ، حيث 
اجلنوبية  اجلهة  ملقاول  بالن�سبة 

فقد �سجلت نف�س ال�سكوى الغياب 
التام لفرقة املتابعة ، ناهيك عن 
عدم ا�ستعمال الة القيا�س ، ومما 

زاد الطني بلة
 ، م�ستقيم  ب�سكل  احلفر  عدم 
النقي  الرمل  وجود  لعدم  ا�سافة 
اثناء و�سع اأنبوب ال�رشف ال�سحي 
اجلهة  مبقاول  يتعلق  فيما  اأما   ،
ال�سمالية ، فقد �سجل عدم ت�سوية  

ال�سوارع اثناء الدفن وترك الرمال 
الزائدة يف ال�سوارع مما اأدى لغلق 
 ، ال�سكنية  املجمعات  الطريق يف 
التقنية  املعايري  احرتام  عدم  مع 
لل�رشف  اخلر�ساين  لغطاءاملجمع 

ال�سحي .
املنظمة  قالت  ثانية  جهة  من 
لرتقية  املدين  للمجتمع  الوطنية 
املقاطعة  مكتب  املواطنة 

مرا�سلة  يف  �سالح  عني  االإدارية 
املنتدب،  الوالية  لوايل  موجهة 
االأرا�سي  ربط  طلب  يخ�س  فيما 
الفلحية بال�سبكة الكهربائية ، اأنه 
اجلمهورية  رئي�س  قرار  على  بناء 
املتمثل بالربط الفوري للفلحني 
بال�سبكة  اجلاهزة  وامل�سانع 
�سهر جوان  نهاية  قبل  الكهربائية 
اجلاري ، ونظرا ل�سكاوي الفلحني 
مبنطقة جافوا املتمثلة يف عدهم 
الفلحية  بالكهرباء  تزويدهم 
املجاهدين   اأرا�سي  خا�سة   ،
وهنو  تغرنكوكو  و   04 والربكة 
والب�ساتني القدمية فاأنهم كممثلني 
للمجتمع املدين يطالبون بالتدخل 
الفلحني  مبعاناة  للتكفل  العاجل 

مبنطقة جافوا خا�سة .
ومعلوم اأن واقع التنمية باملقاطعة 
بعيد  اليزال  �سالح  عني  االإدارية 
ظل  يف  املطلوب  امل�ستوى  عن 
غياب اإرادة حقيقية من ال�سلطات 
بان�سغاالت  للتكفل  املحلية 
ح�سب  مبداأ  بتطبيق  ال�ساكنة 

االأولويات و االإمكانات املتاحة .

اأجمعت جملة ال�شكاوى والعرائ�س االحتجاجية عن عجز وايل الوالية  املنتدبةعني �شالح 
بوالية مترنا�شت يف معاجلة الرتاكمات وامللفات ال�شائكة  بجميعالقطاعات التي لها �شلة 

بيوميات املواطن ، وهو مابات ينذر بانفجار  احتقان اجلبهة االجتماعية .

حقق ف�شل يف معاجلة نقائ�س التجزئات وتفكيك طال�شم ملف الفالحة

اأحمد باحلاج 

الوايل  املنتدب بعني �ضالح 
خارج نطاق التغطية

.      ان�شغال ال�شلطات بجائحة كورونا يدفع املقاولني للغ�س يف امل�شاريع

الأمن  العمليات  قاعة  ا�ستقبلت 
من  ماي  �سهر  خلل  اأدرار  والية 
ال�سنة اجلارية 445 مكاملة هاتفية 
موزعة  املواطنني  قبل  من  واردة 
اخل�رشاء48/15و  االأرقام  على 
17 حيث  النجدة  104وخط �رشطة 
�سمحت خمتلف املكاملات الواردة 
من معاجلة عديد الق�سايا و�سملت 
خا�سة  مكاملة   53 النداءات  هذه 
واالإغاثة،72  امل�ساعدة  بتقدمي 
اال�ستعلم  بطلب  متعلقة  مكاملة 
والتوجيه81 مكاملة خا�سة بالتبليغ 
ال�رشقة-  املرور-  )حوادث 
 ،) االختفاء  حاالت  احلرائق- 

 176 امل�سالح  ذات  �سجلت  كما 
خمتلف  بطلب  ال�سلة  ذات  هاتفية 
 63 ورود  جانب  اإىل  التدخلت 

مكاملة اأخرى.
جمندة  ال�رشطة  قوات  وتبقى  هذا 
مدار  وعلى  االأوقات  جميع  يف 
لنداءات  لل�ستجابة  24/24�ساعة 
باإ�سغاالتهم  والتكفل  املواطنني 
اأي  االإبلغ عن  اإىل  تدعوهم  والتي 
خطر قد يهدد حياتهم وممتلكاتهم 
باالأرقام  االت�سال  طريق  عن 
قبل  من  امل�سخرة  املجانية 

املديرية العامة للأمن الوطني .
اأحمد باحلاج

اأمن اأدرار

ا�ضتقبال 445 مكاملة هاتفية 
خالل �ضهر ماي  

غري  االجتار  مكافحة  اإطار  يف   
ال�رشعي باملخدرات واملوؤثرات 
مترنا�ست،  والية  باإقليم  العقلية 
الأمن  ال�رشطة  م�سالح  متكنت 
مكافحة  فرقة  يف  ممثلة  الوالية 
الوالئية  بامل�سلحة  املخدرات 
توقيف  من  الق�سائية  لل�رشطة 
ما  اأعمارهما   ترتاوح  �سخ�سني 
بني ) 23-29 �سنة ( متورطان يف 
املخدرات  على  احليازة  ق�سية 
)كيف معالج ( و املوؤثرات العقلية 

ق�سد املتاجرة .
ورود  اإىل  تعود  الق�سية  حيثيات 
وجود  حول  موؤكدة  معلومات 
�سخ�س بو�سط املدينة يقوم ببيع 
املخدرات و املوؤثرات العقلية ، 
اأمنية  خطة  اإعداد  بعد  حيث 
حمكمة ،مت توقيف امل�ستبه فيه 
اجل�سدي  التلم�س  عملية  بعد  و 
بحوزته  �سبط  مت   ، القانوين 
)كيف  املخدرات  من  كمية  على 
 16.95( ب  وزنها  قدر  معالج( 

قر�س   62( حجز  مع   ، غرام( 
مهلو�س ( ، باالإ�سافة اإىل زجاجة 

دواء حتتوي على
�سائل خمدر، باالإ�سافة اإىل مبلغ 
من  دج(   28000( بـ  قدر  مايل 
عائدات املتاجرة بهذه ال�سموم، 
امل�ستبه فيه كان برفقته �سخ�س 
رفقة  حتويلهما  مت  عليه  اآخر، 
املحجوزات اإىل مقر ال�رشطة  و 

فتح حتقيق يف الق�سية.
االإجراءات  اإ�ستكمال  بعد 

القانونية مت اإجناز ملف ق�سائي 
�سد امل�ستبه فيهما و تقدميهما 
اأمام اجلهات الق�سائية املخت�سة 
االأول  حق  يف  اأ�سدرت  التي   ،
)05( خم�س �سنوات حب�س نافذة 
و غرامة مالية قدرها مليون دج، 
حكم  الثاين  ال�سخ�س  حق  يف  و 
اأ�سهر حب�س موقوفة   )06( ب�ستة 
قدرها  مالية  غرامة  و  النفاذ 

)20000 دج(.
اأحمد باحلاج

 �شبط بحوزتهما 16.95 غ من الكيف و62قر�س مهلو�س

�ضرطة مترنا�ضت توقف �ضخ�ضني يف ق�ضية حيازة املخدرات

العمومية  ال�سلطات  �رشبت 
بورقلة تعليمات احلكومة الهادفة 
املواطن  من  االإدارة  لتقريب 
يعاين  ما  وهو   ، احلائط  عر�س 
منه مواطني بلدية العالية بقطع 
على  للم�سادقة  كلم   15 م�سافة 
عام  كاتب  تعيني  ب�سبب  الوثائق 

للبلدية بدون مقرر .
املواطنني مبدينة  من  عدد  قال 
احلجرية  لدائرة  التابعة  العالية 
بدون  بلديتهم  اأن   ، ورقلة  بوالية 
6ا�سهر  تفوق  ملدة  عام  كاتب 
عبد  عام  كاتب  تعيني  مت  ،حيث 
القادر عبا�سي لكن دون مقرر من 
املواطن  كلف  الوايل مما  طرف 
م�سافة  الدائرة  اإىل  التنقل  عناء 
على  امل�سادقة  الأجل  15كم 
ملده  تتعطل  قد  والتي  الوثائق 
غياب  حاله  يف  اأحيانا  يومني 

رئي�س الدائرة ،مما خلف تذمرا 
مت�سل  �سياق  ويف  املواطن  لدى 
البلدي  املكتب  رئي�س  قال 
عن  للدفاع  اجلزائرية  الرابطة 
العالية  ببلدية  االإن�سان  حقوق 
الدائرة  برئي�س  ات�ساله  اأثناء  اأنه 
احلجرية وعدهم ت�سوية و�سعيته 
بقيت  لكن  العاجل  القريب  يف 
وهو  حالها،  على  لقمان  دار 
االأمر الذي يتنافى مع توجيهات 
اجلمهورية  رئي�س  وتعليمات 
اجلمهورية  لوالة  املوجهة 
باحلكومة  االأخري  لقائهم  خلل 
امل�سوؤولني  الإلزام  والرامية 
اال�ستماع  و  للميدان  بالنزول 
خا�سة  املواطنني  الن�سغاالت 
على  ال�سديد  باحلر�س  تعلق  ما 

تقريب االدارة من املواطن .
اأحمد باحلاج

ب�شبب تاأخر تن�شيب اأمني عام للبلدية

مواطني العالية بورقلة 
يقطعون 15 كلم للم�ضادقة 

على الوثائق
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الأ�شتاذ: الأخ�شر رحموين 

و مبنا�سبة الذكرى 69 لوفاته و التي مرت 
بكلمة  يذكر حتى  ،و مل  يف �سمت مريب 
تعريفية موجزة من كل الأو�ساط ، و من 
احلياة  اإعادة  هو  متويف  عامل  تذكر  باب 
حمطات  عند  نتوقف   ، جديد  من  اإليه 
و  تويف  فقد  الق�سرية،  حياته  يف  بارزة 
من  الأربعني  و  الثانية  يتجاوز  مل  هو 
الأعمال  بجالئل  خلدها  اأنه  ،غري  عمره 

و املواقف امل�رشفة 
اأن  فخرا  يكفيه  ،و 
اأطلق  قد  ا�سمه 
على موؤ�س�سة تربوية 
دائرة  لي�سانة  ببلدية 
ولية  من  طولقة 
اإكمالية  هي  ب�سكرة 
بوحامد  فرحات 
�سعبة  اأن  ،كما 
جلمعية  لي�سانة 
اختارت  قد  العلماء 
بن  فرحات  ال�سيخ 
اأمنوذجا  الدراجي 

مكانة  حول  الثالثة  الفكرية  لندوتها 
يوم  املقامة  الإ�سالح  يف  العلماء  ودور 
جوان   07 ل  املوافق   1435 �سعبان   09
2014 و كنت من امل�ساركني يف فعالياتها  

املتميزة .

ن�شبهو عائلته :
اىل  الدراجي  بن  فرحات  ال�سيخ  ينتمي 
اأبناء  من   املنحدرة  العبيديات  فرقة 
من  القادمة  القبائل  اإحدى  الهول  اأبي 
اإليه  ذهب  ما  ،عك�س  احلمراء  ال�ساقية 
الأ�ستاذ اأحمد بن ذياب من كونها اإحدى 
قد  ،و  بالبالد  املنت�رشة  الهاللية  القبائل 
اأطلق عليها ا�سم اأبي الهول ل�سدة الهول و 
النا�س  الفزع الذي كانت تثريه يف نفو�س 
اإقامة حفالتها الدينية،و التي ت�سبه  عند 
عا�سوراء،  �سايب  طقو�س  كبري  حد  اىل 
ترديد  على  املحافظني  من  كانت  كما 
املنا�سبات  يف  للبو�سريي  الربدة  ق�سيدة 

املختلفة .
الأرا�سي  من  الأولون  اأجداده  جاء  قد  و 
وادي  منطقة  ا�ستوطنوا  ،و  التون�سية  
الزرقاء  القلتة  بلدة  اىل  التابعة  الذهب 
ولية  من  العلمة  مدينة  عن  تبعد  التي 

�سطيف بحوايل 12 كلم .
�سيخا  قانة  بن  بوعزيز  تن�سيب  عند  و 
للعرب على منطقة الزيبان بعد الحتالل 
من  �سعيد  بن  لفرحات  خلفا  الفرن�سي 
من  اأفراد  اىل  اأ�سندت   ، بوعكاز  عائلة 
لي�سانة،  بلدة  م�سيخة  بوحامد  عائلة 
و  الجتماعية  �سوؤونها  ت�سيري  اأجل  من 
ال�سيا�سية و القت�سادية ، وهكذا ا�ستقروا 

باملنطقة ،و امتلكوا 

مع  اندجموا  و  الفالحية  الأرا�سي  فيها 
من  اأ�سبحوا  الزمن  مرور  مع  �سكانها،و 

اأبنائها املحرتمني الفاعلني .
غابة  متلك  بوحامد  عائلة  كانت  و 
اأ�سجار  و  التمر  بنخيل  الغنية  املبدوعة 
الربتقال  اأ�سجار  خا�سة  املثمرة  الفواكه 
تربى  التي  املختلفة  الطيور  اىل  ،اإ�سافة 
املبدوعة   كانت  كما  الطاوو�س.  مثل  بها 
الرتاويح  �سالة  لأداء  املف�سل  املكان 
حيث  الف�سيل،  رم�سان  �سهر  خالل 
الوفود  ت�ستقبل 
القادمة من الأحياء 
يطلق  املجاورة،و 
املكان  هذا  على 

ا�سم الزوية .
تولوا  الذين  من  و 
امل�سيخة من عائلة 
حل�سن   : بوحامد 
مقتله  غاية  اىل 
 1869 �سنة  حوايل 
ا�ستخلفه  الذي  و   ،
ابنه اأحمد اىل غاية 
�سنة 1899 حيث مت 
قد  و   ، قانة  ابن  القايد  من طرف  عزله 
الفرن�سي  العام  احلاكم  اىل  ر�سالة  كتب 
الأ�سباب  ملعرفة  تو�سيحات  فيها  يطلب 
من  تنحيته  اىل   اأدت  التي  احلقيقية 
الدراجي-  امل�سيخة   توىل  ثم   ، من�سبه 
�سنة  وفاته  غاية   اىل   - مرتجمنا  والد 
1938 ،فا�ستخلفه ابنه البا�سا حتى وفاته 
بفرن�سا �سنة 1954، ثم جاء بعده اأخوه عبد 
من�سبه  يف  طويال  يعمر  مل  الذي  امللك 
رف�س  ،فقد  طولقة  منطقة  على  كقائد 
الثورة  اندلع  بعد  عنه  تخلى  و  املن�سب 

التحريرية ) 1954-1962( مبا�رشة .

مولده و تعلمه :

بن  اأحمد  بن  الدراجي  بن  فرحات  هو 
عائلته  حملت  وقد   . بوحامد  بن  حل�سن 
لقب بوحامد بعد دخول ت�سجيالت احلالة 

املدنية اىل منطقة الزيبان �سنة 1933.
لعبيدي  ال�ساحلة  املراأة  هي  والدته  و 

قمري املعروفة بنانا بنت ابراهيم .
ببلدة   1909 عام  فرحات  ال�سيخ  ولد 
 1032 رقم  ميالده  �سهادة  ح�سب  لي�سانة 
كان  اإن  و   ، بو�سقرون  ببلدية  امل�سجلة 
ازدياده  تاريخ  يرجح  كتب عنه  بع�س من 

ب�سنة 1906 .
و لي�سانة هي اإحدى بلديات دائرة طولقة 
من ولية ب�سكرة حاليا  و كانت تابعة اىل 
الإداري  التق�سيم  قبل  بو�سقرون  بلدية 

ل�سنة 1984 .
العلماء  من  العديد  لي�سانة  بلدة  اأجنبت 
من  الرياحي  الرحماين  �سعادة  منهم: 
حارب  الذي  الهجري  الثامن  القرن 
الرحمان  عبد  ال�سيخ  ،و  مزين  بني  دولة 

الهجري  العا�رش  القرن  من  بولقرون 
الرحمان  عبد  ال�سيخ  اأ�ساتذة  من  وهو 
يف  العديدة  بتاآليفه  املعروف  الأخ�رشي 
،و  احل�ساب  و  الت�سوف  و  الفلك  و  الفقه 
يف الع�رش احلديث ال�ساعر اأحمد �سحنون 
اأحد وجوه ال�سحوة الإ�سالمية يف اجلزائر 
البطولة يف  اأر�سها ملحمة  �سهدت  كما   ،
بقيادة  ال�سعبية   الزعاط�سة  ثورة  اأحداث 
املحتل  �سد   1849 �سنة  بوزيان  ال�سيخ 

الفرن�سي .
و مرتجمنا هو الثالث يف عائلة الدراجي 
اأولد ) املخازين تويف  اأربعة  املوؤلفة من 
و   ،1954 �سنة  تويف  البا�سا  ،و   1936 �سنة 
امللك  عبد  ،و   1951 �سنة  تويف  فرحات 
تويف �سنة 2008 ( و ثالثة بنات ) زكية و 

�سهلة و ب�رشة ( .
اللغة  مبادئ  و  الكرمي  القراآن  حفظ 
يد  على  فرفار  و  لي�سانة  ببلدة  العربية 
جمموعة  مع  الدين  خري  حممد  ال�سيخ 
من اأقرانه منهم: اأحمد �سحنون و ح�سني 

بوعبد اهلل و علي بن العرايف مغزي .
فوالده  احلال،  مي�سورة  اأ�رشته  لأن  و 
ح�سب   -  ، البلدة  �سيخ  كان  الدراجي 
 - البلدية  رئي�س  فهو  احلايل  امل�سطلح 
،لهذا �سجعه على التح�سيل العلمي خارج 
كبار  من  يوما  يراه  حتى  اجلزائر  حدود 
علمائها ،و يفتخر به بني علماء املنطقة 

خا�سة علماء زاوية 
ال�سيخ علي بن عمر 

بطولقة .
يوؤكده  ما  هو  و 
ال�ساعر  بلدته  ابن 
�سحنون  اأحمد 
لل�سيخ  رثائه  يف 
بوحامد  الدراجي 
ن�رشت  ق�سيدة  يف 
الب�سائر  جريدة  يف 
ال�سادر   123 العدد 
يف 22 جويلية 1938 

التي  احلميدة  اخل�سال  عن  فيها  يك�سف 
متيز بها الفقيد منها قوله :

باأب لك كان اآخر ما اأبقى لك الدهر 
من خيوط الرجاء

كان و احلق لي�س ينكر يف النا�س 
مثال من همة و م�شاء 

كان و احلق لي�س ينكر لالإ�شالح 
مهما يدعى من الن�شراء 

كان اأق�شى مناه اأن تك يف يوم 
قريب من اأكرب العلماء 

ال�شفر اىل تون�س :
يف  الدراجي  بن  فرحات  ال�ساب  �سافر 
خريف 1924 اىل تون�س و تفرغ للتح�سيل 
الزيتونة  جامع  علماء  كبار  على  العلمي 

املعمور.

فيها  يتابع  كان  التي  ال�سنوات  خالل 
عودته  اأثناء  و   ، الزيتونة  بجامع  درا�سته 
اىل بلدته يف العطل ال�سيفية ، كان يتطوع 
بالتدري�س لأبناء املنطقة ، و منهم اأخوه 
البا�سا الذي حفظ القراآن الكرمي ،و كان 
ال�سيا�سية  توجهاته  رغم  كثريا  يحرتمه 
املختلفة عنه ،فقد كان قريبا من اأفكار 
غاية  اىل   ، عبا�س  فرحات  ال�سيا�سي 
 1931 �سنة  التطويع  �سهادة  على  ح�سوله 
و عودته النهائية اىل اأر�س الوطن ،و هي 
العلماء  فيها جمعية  تاأ�س�ست  التي  ال�سنة 
الأقدار  كاأن  ،و  اجلزائريني  امل�سلمني 

اأر�سلته ليكون من جنودها العاملني .
يف تون�س كان ال�سيخ فرحات بن الدراجي 
مهتما باملطالعة و �رشاء الكتب القيمة من 

مكتبات اخللدونية و العبدلية و العطارين 
، فاأغلب ما ي�سله من مال من طرف والده 

كان ينفقه يف �رشاء الكتب .
تهذيب   ( مقاله  يف  اإليه  اأ�سار  ما  هو  و 
املدونة لأبي �سعيد الرباذعي ( املن�سور 
 15 املجلد   6 اجلزء  ال�سهاب  جريدة  يف 
ل�سنة 1939 ) و لعت من عهد ال�سغر بكتب 
اأكرب  اأنها  ،لعلمي  القدماء  اآثار  و  ال�سلف 
مو�سل  اأقرب  و  العلم  على حت�سيل  عون 
األفت يف ع�سور  الدين ،و لأنها  اىل تفهم 
ازدهار الإ�سالم ،و لأن ال�سلف ر�سي اهلل 
علومهم،  يف  ت�رشفا   اأقدر  كانوا  عنهم 
عن  تعبريا  اأف�سح  و 
مقا�سدهم من اخللف 

.)
يف  زميله  اأكده  كما 
ال�سيخ حمزة  الدرا�سة 
مقال  يف  بوكو�سة 
جريدة  يف  من�سور 
عرفته   ( الب�سائر 
رحاب  يف  تلميذا 
فكان  الزيتونة   جامع 
و  احلر�س  مثال 
املواظبة  و  الجتهاد 
على الدرو�س ،و مثال �رشودا بني التالمذة  
يف حفظ املتون و ا�ستظهارها ،و اقتناء 

اأعالق الكتب و نفائ�سها (.

امل�شلح املربي :
اىل  ،انتقل  الوطن  اأر�س  اىل  عودته  بعد 
للتدري�س  مع�سكر   بناحية  �سيق  مدينة 
العربي  لل�سيخ  ،خلفا  احلرة  مبدر�ستها 
التب�سي الذي رجع اىل مدينة تب�سة بطلب 
من �سكانها ،بعد تاأ�سي�س مدر�سة تهذيب 

البنني والبنات يف اأواخر �سنة 1931 .
غري اأن طموح ال�سيخ فرحات بن الدراجي 
�سيق  مدينة  بحجم  ،مقارنة  كبريا  كان 
يق�سي  اأن  على  اأجربه  مما   ، ال�سغرية 
بع�س  اىل  واخلروج  املطالعة  يف  اأوقاته 
ن�رش  اأجل  ،من  منها  القريبة  املدن 

الأفكار الإ�سالحية بني العامة ،مع حثهم 
والدعوة  احلرة  املدار�س  تاأ�سي�س  على 

اىل اإر�سال اأبنائهم للدرا�سة و التعليم .
،فما  �سيق  مدينة  يف  املدة  به  تطل  مل 
ال�سبيبة الإ�سالمية  انتقال مدر�سة  اأن مت 
اأرزقي  لوين  ب�سارع  اجلديد  مقرها  اىل 
باجلزائر العا�سمة يف نوفمرب 1932 ،حتى 
اخلريية   جمعيتها  طرف  من  ا�ستدعي 
ال�ساعر  للتدري�س بها .و قد كان يديرها 
 1927 �سنة  منذ  خليفة  اآل  العيد  حممد 

مبعية جمموعة من 
الأ�ساتذة هم :اأحمد 
جلول البدوي ، عبد 
اجلياليل  الرحمان 
عمر  بن  باعزيز   ،
الهادي  حممد   ،

ال�سنو�سي .
الإمام  اأن  العلم  مع 
بن  احلميد  عبد 
منه  طلب  بادي�س 
�سمن  يكون  اأن 
التدري�س  هياأة 
الأخ�رش  باجلامع 
لكن  بق�سنطينة، 
مل  الظروف 
تلبية  على  ت�ساعده 

الطلب .

زواجه:
كانت الظروف مي�رشة لل�سيخ فرحات بن 
بالعا�سمة  اأ�رشة  بناء  و  للزواج  الدراجي  
الرجل  �سنة 1935 من كرمية  تزوج  ،فقد 
الفا�سل و اأحد اأن�سار الإ�سالح و موؤيديه 

بالعا�سمة  
برج  بناحية  زمورة  برج  من  بوفجي 
بوعريريج ،و هي اأخت املربية املجاهدة 
معلمة  اأول  تعترب  التي  بوفجي   �سامة 

اأ�س�ست  ،حيث  اجلزائر  يف  بالعربية 
مدر�سة �رشيفة الأعمال لتعليم البنات يف 
حي الق�سبة بالعا�سمة ،كما كانت مديرة 
مدر�سة بربج بوعريريج بعد ال�ستقالل ، 
و قد رزق منها بابنه البكر عز الدين يف 
يوم  منه  اأخذه  القدر  ،لكن   1936 نوفمرب 
يتجاوز  مل  وهو   1936 فيفري   03 الثنني 
.ثم رزق يف جانفي 1937  اأ�سهر   الثالثة 
الأ�سماء  من  لهما  اختار  تواأمني  ببنتني 
زميله  اإليه  اأهدى  قد  ،و  �سفية  و  فاطمة 
حممد  ال�ساعر 
يهنئه  ق�سيدة  العيد 
وينوه  بالبنتني  فيها 
على  البنات  بف�سل 

البنني .
زوجته  وفاة  بعد  و 
ثانية  تزوج   ، الأوىل 
تلميذاته  باإحدى 
ال�سبيبة  مبدر�سة 
ال�سيدة  الإ�سالمية 
عتيقة  الفا�سلة 
احلنا�سي  قا�سم 
البليدة  بلدة  اأ�سيلة 
�سنة  توفيت  التي  و 
و  بالعا�سمة   2014

اأجنبت له :
الثورة  خالل  ا�ست�سهد  الذي  ناجي 
التحريرية بالبليدة و عمره 17 �سنة ،و قد 
اأطلق ا�سمه على اأحد الأحياء ال�سكنية بها 
، و في�سل املقيم مبدينة البليدة و �ساحب 

م�سنع الورق .
بالإ�سافة اىل بنتني هما : فوزية و جناة . 
يقيم  الدراجي  بن  فرحات  ال�سيخ  كان  و 
يف م�سكنه العائلي بحي الأبيار باجلزائر 
العا�سمة ،و الذي حتول اىل ملتقى يق�سده  

العلماء و الأدباء يف حياته . 

من تراثنا الثقايف :

ال�شيخ فرحات بن الدراجي بوحامد
 !! امل�شلح املربي و عا�شق الكتب الذي ن�شيناه  

يف 13 ماي 1951 فقدت جمعية العلماء امل�شلمني اجلزائريني دعامة قوية من دعائم احلركة 
الإ�شالحية يف ميدان اخلطابة و التدري�س والقلم، و برحيله خ�شرت جريدة الب�شائر اأحد كتابها 

املتميزين يف �شل�شلتها الأوىل و الثانية ، اإنه ال�شيخ فرحات بن الدراجي بوحامد  طيب اهلل بالرحمات ثراه .

يتيمة بفقدْك
�شورية �شلماين / اجلزائر

هل خانك الدهـر اأم اأنه العقاْب..
جفاوؤك، و�شمتك الطويل يف اخلطاْب..

هل هي طبيعة كنت اأغفلتها،اأم اأنها خيبة من الأحباْب..
نظراتك ما عادت تذهلني،اإذا ما نظرْت..

تثري اأرقي ليكون عذبا و�شواْب.. يا مفارقا، هل نطمع 
بقرْب..

اأم اأنه الوداع يف زمن ال�شحاْب.. وانتهت معه حلظات 
العتاْب..

هل زالت �شبابة ال�شوق التي جتمعنا..
،علينا.. فماتت م�شاعرنا..  حتى تطاول الدهر على الوّدْ

وزالت لهفتنا..
ماذا تقول للذكرياْت، اإذا ما �شاألت.. حلظاتنا ت�شرخ، 

ي�شمعها الكون،
اإل اأنت.. اإل اأنْت.. بالغ الدهر يف �شمته،

ومازلت تدعي ال�شكوْت.. اآن اأوان ال�شرخة،
لتحيي حروفا يتيمة بفقدْك.. توا�شي نف�شها، ع�شاك 

ترجع..
ترجع من غفلتْك.. لقلب جمروح..

يتقُدّ نارا..  ت�شتعر.. تناديك: اأن تعاْل..

ال�شيخ  " ينتمي 
فرحات بن الدراجي اىل 

فرقة العبيديات املنحدرة 
من  اأبناء اأبي الهول اإحدى 

القبائل القادمة من ال�شاقية 
احلمراء ،عك�س ما ذهب 

اإليه الأ�شتاذ اأحمد بن ذياب 
من كونها اإحدى القبائل 

الهاللية املنت�شرة بالبالد" 

لي�شانة  بلدة  " اأجنبت 
العديد من العلماء منهم: 
�شعادة الرحماين الرياحي 
من القرن الثامن الهجري 

الذي حارب دولة بني مزين 
،و ال�شيخ عبد الرحمان 

بولقرون من القرن العا�شر 
الهجري وهو من اأ�شاتذة 

ال�شيخ عبد الرحمان 
الأخ�شري املعروف بتاآليفه 
العديدة يف الفقه و الفلك و 

الت�شوف و احل�شاب "

التي  ال�شنوات  "خالل 
كان يتابع فيها درا�شته 

بجامع الزيتونة ، و اأثناء 
عودته اىل بلدته يف العطل 

ال�شيفية ، كان يتطوع 
بالتدري�س لأبناء املنطقة 
، و منهم اأخوه البا�شا الذي 

حفظ القراآن الكرمي"

اجلزء 01
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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تعـــــــــــزية
اهلل  بق�ضاء  را�ضية  بقلوب 
اأم�س  اأول  تلقت   ، وقدره 
وفاة  نباأ    " حاجي   " عائلة 
له  واملغفور  العزيز   الوالد 
باإذن اهلل تعاىل    " اأحمد  "  
الذي انتقل اإىل جوار رّبه   ، 
وبهذا امل�ضاب اجللل يتقدم 
الوئام  جريدة  مدير  �ضهره 
االلكرتونية  " حمزة بن عي�ضي "  " اإىل كافة اأ�رسة 
املوا�ضاة  م�ضاعر  واأ�ضدق  التعازي  باأحر  الفقيد 
والتعاطف ، �ضائال املوىل العلي القدير اأن يثبته 
وي�ضكنه  رحمته  بوا�ضع  ويتغمده  ال�ضوؤال  عند 
ف�ضيح جناته ، وينعم عليه بعفوه ور�ضوانه ، واأن 
واإنا  هلل  واإنا   ، وال�ضلوان  ال�ضرب  ذويه جميل  يلهم 

اإليه راجعون

تعزية
تنعي  وقدره،  اهلل  بق�ضاء  موؤمنة  بقلوب 
عائلة قروي وعائلة �ضعد العايب بوادي 
وادي  منطقة  وفقيد  فقيدها  �ضوف، 
القروي،  حممد  قروي  احلاج  �ضوف 
عمر  عن  اأم�س  يوم  املنية  وافته  الذي 
الفاجعة  اثر هذه  وعلى  �ضنة،   78 ناهز 
لكل من  ال�ضكر  نتقدم بخال�س  االأليمة، 
من  وتطلب  اجللل  م�ضابها  يف  وا�ضاها 
له  يدعو  اأن  املرحوم  عرف  من  كل 
العلي  ي�ضكنه  واأن  واملغفرة  بالرحمة 

القدير ف�ضيح اجلنان.
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية اجللفة
دائرة البريين

بلدية البريين
مكتب اجلمعيات

رقم : 03 م.ج 2020

و�شل ت�شجيل الت�شريح
 بتاأ�شي�س جمعية حملية

طبقا الأحكام املادة 18 من القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 
�ضفر 1433 املوافق ل : 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات 
، مت هذا اليوم 2020/06/04 ت�ضليم و�ضل ت�ضجيل الت�رسيح 

بتاأ�ضي�س جمعية حملية امل�ضماة : 
الكرمة  عني  مبنطقة  الرحمن  مل�ضجد  الدينية  اجلمعية 

بالبريين
يراأ�ضها ال�ضيد : مزهودي خل�رس

الكرمة  عني  مبنطقة  الرحمن  م�ضجد   : ب  مقرها  الكائن 
بالبريين



بقلم: اأحمد طه الغندور.

التعبري  ميكن  التي  الروح  هذه 
باأنها  الب�ساطة؛  مبنتهى  عنها 

اأطاحت بال�سجن وال�سّجان!
 " الراحل  الرئي�س  اعتربنا  واإذا 
نيل�سون مانديال " اأ�سهر " معتقل 
احلديث؛  الع�رص  يف   " �سيا�سي 
�سبعة  االعتقال  يف  لبث  فقد 
العميد   " بينما  �سنة،  وع�رصين 
كرمي يون�س " فاإنه يتجاوز ذلك 
اأن ما ق�ساه  الرقم بكثري، حيث 
يف االعتقال حتى يومنا هذا قد 

جتاوز الثمان وثالثني �سنة!
اليها  نظرنا  اإذا  �سنوات 
بح�سابات مادية، جند اأن طبيعة 
فيها  تغريت  قد  الب�رصية  احلياة 
العديد من املرات، فاأين اأ�سبح 
م�ستوى احل�سارة اليوم يف البناء 
واملعمار، وكيف اأ�سحى اعتماد 
التكنولوجيا  على  االإن�سان 
املختلفة،  االت�ساالت  واأجهزة 
يجدون  ال   " اأ�رصانا   " بينما 
ي�ستخدم  لعله  ب�سيطاً  هاتفاً 
يف   " �سادقة  "م�ساعر  نقل  يف 
يعز  الإن�سان  االأخرية  اللحظات 

عليهم!
اأنهكت  تكون  قد  �سنوات 
من  العديد  واأورثته  اجل�سد، 

الكفيلة  واالأمرا�س"  "العلل 
مراكز  داخل  االإن�سان  باإبقاء 
اال�ست�سفاء ل�سنوات طويلة، لعله 
قبل  ال�سالم  بدقائق من  يحظى 

اأن يغادر اإىل العامل االآخر!
ولكن مهما طالت هذه ال�سنوات 
من  خالطت  ومهما  بحملها؛ 
ظلم ال�سجن وال�سّجان فلم تفت 
البوا�سل،   " اأ�رصانا   " ع�سد  يف 
 " االأ�سري  هذا  كان  اإذا  فكيف 
مثَل  والذي   ،" العمداء  عميد 
معتقل،  من  اأكرث  يف  االأ�رصى 
االأول  الطراز  وكان منا�ساًل من 
واال�ست�سالم،  اخلنوع  يرف�س 
وكل حماوالت "اإدارات ال�سجون" 
لبث الفرقة والتمييز والعن�رصية 
الفل�سطينيني؛  االأ�رصى  بني 
الداخل  اأ�رصى  بني  متييز  من 
الغربية  وال�سفة  غزة  واأ�رصى 
على  دوماً  ي�رص  وكان  والعرب، 
وحدة الوطن، ويقف �سداً منيعاً 

لهذه املوؤامرات.
ي�سغل   " كرمي   " اأن  ورغم 
اللجنة  "ع�سو  من�سب 
اإال  فتح"،  حلركة  املركزية 
قد  االعتقال  �سنوات  طيلة  اأنه 
القمع،  جرائم  كل  على  انت�رص 
التع�سفية،  والويالت، والتنقالت 
واالقتحامات،  والتفتي�سات، 

ال�سهداء  و�سقوط  واال�رصابات، 
واالآالم،  واالأوجاع  واالأمرا�س، 
عنه  االإفراج  عدم  جتاوز  بل 
والتي  الرابعة"  "ال�سفقة  �سمن 
عن  االإفراج  فيها  االتفاق  جرى 
االأ�رصى، وا�ستمر هذا اال�ستثناء 
يف كل "ال�سفقات" التالية ليظل 

اأ�سرياً منذ 18 يناير 1983!
الواعي  الهند�سة  طالب  كرمي؛ 
"ال�سجن" دون  املثقف مل يقف 
فقد  والوطني،  املعريف  عطائه 
بعنوان  االأول  كتابني؛  اأ�سدر 
"الواقع ال�سيا�سي يف "اإ�رصائيل" 
يف العام 1990 من داخل معتقل 
نفحة، والذي حتدث من خالله 
ال�سيا�سية  االأحزاب  جميع  عن 

االإ�رصائيلية.
فكان  الثاين  الكتاب  اأما   
االأيديولوجي  "ال�رصاع  بعنوان 
يف  �سدر  والذي  والت�سوية،" 
االأ�سري  مب�ساركة   1993 العام 

عادل عي�سى.
الروح  هذه  هي  كيف  تُرى؛ 
اأطاحت  التي  بالوفاء،  امل�سبعة 

بغطر�سة ال�سجن وال�سّجان؟
انت�ساراتها  حققت  وكيف 
هذه  طيلة  املده�سة  العديدة 

ال�سنوات؟!
لعل خري اإجابة على هذه االأ�سئلة 

احلوار  هذا  متابعة  يف  تكمن 
دروي�س  حممود   " بني،  الروحي 
"؛  يون�س  �سبحية   " وال�سيدة   ،"

والدة كرمي، والعميد!
ق�سيدته  يف  دروي�س  يقول 
املبدعة املعنونة؛ اأربعة عناوين 
على  يتحدث  وكاأنه  �سخ�سية، 

ل�سان " كرمي ":
مرت مربع يف ال�سجن

هو الباُب، ما خلفه جنَُّة القلب. 
اأ�سياوؤنا

- ُكُلّ �سيء لنا - تتماهى.
وباٌب هو الباب.

ومي�سي دروي�س:
اأ�ستطيع  لكنني  للباِب  باَب  ال 

الدخول اإىل خارجي
عا�سًقا ما اأراهُ وما ال اأراهُ

وهذا  الدالُل  هذا  االأر�س  اأيف 
اجلماُل وال باَب للباِب؟

زنزانتي ال ت�سيء �سوى داخلي
على حائط  �سالٌم   ، علَيّ و�سالٌم 

ال�سوِت
مْدح  يف  ق�سائَد  ع�رَص  األَّْفُت 

حريتي ههنا اأو هناك
تت�سلل  التي  ال�سماِء  ُفتاَت  اأُحُبّ 
ة ال�سجن مرًتا من ال�سوء  من ُكَوّ

ت�سبح فيه اخليول
ي ال�سغرية واأ�سياَء اأِمّ

تفتح  ثوبها حني  الُبِّ يف  رائحَة 

باب النهار ل�رصب الدجاِج.
وهنا تتدخل " اأم كرمي " �سارخة 
ذاكرتها  ال�سنون  هزمت  اأن  بعد 

اإال من كرمي!
اأرجعوا يل كرمي.

ال اأريد اأن ا�سمع عن ال�سجن وال 
عن ال�سجان، وال اأريد اأبطاالً وال 

عمالقة وال غريهم.
اح�سن  اأن  هو  اأريده  ما  كل  اإن 
ابني كرمي، ابني ال�سغري احلنون 
اأريد اأن اقبله وان اأفطر معه لبناً 

وزيتاً وزعرت.
يل  ارجعوا  هذا  غري  اأريد  وال 

كرمي.
وكفى  بيتي  يف  معي  ابني  اأريد 

...
يتدخل  اأن  لكرمي  بد  ال  وهنا 

مداعباً قلب اأمه؛ قائاًل لها:
يا اأمي اأنت حزينة؟

�سيء  عمل  على  اأ�سجن  مل  اأنا 
خمجل.

ملاذا تخجلي؟

اأنا مل اأ�سجن على �سيء ت�ستحي 
�سيء  على  �سجنت  انا  منه، 

م�رصف.
ل�سان  على  حديثه  كرمي  وينهي 

دروي�س قائاًل:
ُحّريتي: اأن اأكوَن كما ال يريدون 

يل اأن اأكوَن
ع زنزانتي وحريتي: اأْن اأو�ِسّ

اأن اأُوا�سل اأغنيَة الباِب
باٌب هو الباُب: ال باَب للباِب

اإىل  اخلروج  اأ�ستطيع  لكنني 
داخلي، اإلخ.. اإلخ

ختاماً، ال كلمات ميكن اأن ت�سف 
التي جمعت  الرائعة  الروح  هذه 
بني الب�ساطة والوفاء، واجلربوت 
اأن  اآماًل  ال�سًجان!  مقارعة  يف 
يُ�ستجاب دعائي لكرمي بال�سحة 
العمر  بطول  ولوالدته  واحلرية، 
اأ�سوار ال�سجن،  كي يلتقيا خارج 
لعل وع�سى اأن تعود لها ذاكرتها 
وهو  رائحته  ت�سم  حني  كاملة 

ينعم باحلرية يف وطنه! 

الثالثاء 16  جوان  2020  املوافـق  ل 24 �شوال  1441ه 10

ما من �شك باأن احلديث عن اأبرز " عمداء الأ�شرى " الفل�شطينيني؛ املنا�شل " كرمي يون�س " ياأخذنا 
اإىل بعٍد اأخر، بعداً نتجاوز فيه حدود الزمان واملكان، لأننا نقف اأمام روٍح ُمفعمٍة باحلياة والوفاء!

كرمي يون�س " وفاء اأطاح بال�سجن وال�سّجان "

احلريات  عن  الدفاع  مركز  اأدان 
"حريات"  املدنية  واحلقوق 
بحق  االإداري  االعتقال  ا�ستمرار 
�سليمان  معروف  �سليمان  الطفل 
والذي  يربود  بلدة  من  قط�س، 
ال�سف  يف  طالب  وهو  اعتقل 
العا�رص الثانوي يف مدر�سة �سلواد 
الثانوية وعمره 16 عاماً ون�سف، 
اأ�سغر  �سليمان  يكون  وبذلك 
اأ�سري اإداري يف �سجون االحتالل 

االإ�رصائيلي.
ابنها  اأن  العائلة   واأفادت 
�سليمان اعتقل من منزله بتاريخ 
قوات  اقتحام  اثر   2019/12/19
وتخريبه،  وتفتي�سه  له  االحتالل 
�سدر   2019/12/29 تاريخ  ويف 
االإداري  بال�سجن  حكماً  بحقه 
ملدة 4 �سهور. واأكدت اأن �سليمان 
اأمر  حتت  اللحظة  حتى  زال  ما 
الذي  الثاين  االإداري  االعتقال 

مت جتديده يف �سهر ني�سان، دون 
اأو  زيارته  من  عائلته  تتمكن  اأن 
وتنقل  حماكمته.  جل�سة  ح�سور 
منها  �سجون  عدة  بني  �سليمان 
حيث  والدامون  وجمدو  عوفر 
يتواجد االآن، وهو �سقيق االأ�سري 
�سجن  املوجود يف  ق�سي قط�س 
النقب واملحكوم 20 �سهراً  تنتهي 
ويبلغ  العام  هذا   11 �سهر  يف 
باأن  عاماً. يذكر   20 العمر  من 
او  "اعتقال  االإداري  االعتقال 
الأ�سخا�س  احرتازي  احتجاز 
دون ادانة او حماكمة باأمر �سادر 
عن القيادة الع�سكرية لفرتة �ستة 
اأجل  اإىل  للتجديد  قابلة  اأ�سهر 
جتديده  يتم  وعادة  معلوم.  غري 
يف ال�ساعات اأو اللحظات االخرية 
االعتقال  اأمر  انتهاء  مدة  من 
املعتقل  ان  مبعنى  االداري، 
اللحظة  حتى  يعرف  ال  االإداري 

االخرية اذا كان �سيطلق �رصاحه 
اأو يتم التجديد له، اأي يبقى حتت 
هاج�س التجديد وحالة من التوتر 
املميزة  ال�سمة  وهي  النف�سي، 
مقارنة  االعتقال  من  النوع  لهذا 
ما  وهو  االعتقاالت".  من  بغريه 
اخلا�س  الدويل  العهد  حرّمه 
وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق 
" لكل فرد  ون�س عليه باملادة 9 
على  واالأمان  احلرية  يف  احلق 
�سخ�سه، وال يجوز توقيف اأحد اأو 
اعتقاله تع�سفاً، وال يجوز حرمان 
اأحد من حريته، اإال الأ�سباب ين�س 
لالإجراء  وطبقاً  القانون،  عليها 
اأي�ساً  ن�ساً  وجاء  فيه."  املقرر 
يف ذات املادة " يتوجب اإبالغ اأي 
�سخ�س يتم توقيفه باأ�سباب هذا 
التوقيف لدى وقوعه، كما يتوجب 
توجه  تهمة  باأية  �رصيعاً  اإبالغه 
باالإفراج  املركز  وطالب  اإليه." 

�سليمان  الطفل  عن  الفوري 
االإداري  لالعتقال  يخ�سع  الذي 
االأطفال  جميع  وعن  التع�سفي 
والذين  االحتالل  �سجون  من 
�سهر  نهاية  حتى  عددهم  و�سل 
ودعا  170 طفاًل،  اإىل   2020 اأيار 
واملوؤ�س�سات  الدويل  املجتمع 
هذه  اإدانة  الدولية  احلقوقية 
وال�سغط  التع�سفية  ال�سيا�سة 
الإطالق  االحتالل  حكومة  على 
�رصاح املعتقلني االإداريني ووقف 
�سيا�سة االإعتقال االإداري نهائياً. 
ال�سليب  عائلته  طالبت  كما 
الدولية  واملوؤ�س�سات  االأحمر  
احليه  ال�سمائر  واأ�سحاب 
ابنها  �رصاح  اإطالق  على  العمل 
التعليم،  يف  حقه  ملوا�سلة  فوراً 
والتخفيف من معاناته نظراً ملا 
ي�سكله االعتقال من تاأثري نف�سي 

وج�سدي عليه. 

مركز الدفاع عن احلريات واحلقوق املدنية

حريات يدين العتقال الإداري بحق الطفل �سليمان قط�س

االأ�رصى  مركز  مدير   طالب 
املحرر  االأ�سري  للدرا�سات 
اليوم  حمدونة  راأفت  الدكتور 
الدوىل  االأحمر  ال�سليب 
االإن�سانية  واملوؤ�س�سات 
االأ�رصى  بزيارة  واحلقوقية 
ال�سجون  يف  الفل�سطينيني 
اال�رصائيلية لالطالع على اأحوال 
االأ�رصى املر�سى الذين ي�ستكون 
ال�سحية  حالتهم  تدهور  من 
ب�سبب عدم عر�سهم على اأطباء 
 " بل على خدمة  مبا�رص  ب�سكل 
يف  وخا�سة  كونفرن�س"  الفيديو 
كورونا   " بحجة  النقب  معتقل 
د.  وحذر   .  " االختالط  وعدم 
حمدونة من تكري�س هذا الواقع 

وجودها  وعدم  كورونا  بوجود 
عبء  تخفف  اخلدمة  اأن  كون 
ال�سفريات وعملية نقل االأ�رصى 
واالأجهزة  االأمن  وم�رصوفات 
 ، امل�ست�سفيات  يف  الطبية 
الدولية  املوؤ�س�سات  مطالباً 
ملتابعة  االحتالل  على  ال�سغط 
اأحوال املر�سى ، وانقاذ حياتهم 
وااللتزام  البطيء،  املوت  من 
جنيف  اتفاقيات  وبنود  مبواد 
الثالثة والرابعة والقانون الدوىل 
االن�سانى فيما يتعلق بحقوقهم  
وخا�سة  واالن�سانية  االأ�سا�سية 
والرعاية  العناية  مو�سوع  يف 
العالجات  وتقدمي  ال�سحية 

واملتابعة الطبية.

مدير مركز الأ�شرى للدرا�شات الأ�شري 
املحرر الدكتور راأفت حمدونة

العالج يف �سجون الحتالل عرب 
خدمة " الفيديو كونفرن�س"



بقلم / عبد النا�صر عوين فروانة

�أ�صيل  وجزء  جزء  هم   �لأ�رسى 
و�متد�د  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  من 
�لوطني  وللن�صيج  لتنظيماتهم  طبيعي 
�لفل�صطيني.  و�لجتماعي  و�ل�صيا�صي 
فالنق�صام  لذ�  ويتاأثرون.  يوؤثرون 
وحدة  وفتت  �لوطن،  مزّق  �لذي 
وتخطى  �متد  �لجتماعي،  �لن�صيج 
وحدة  وخد�ش  �ل�صاهقة  �جلد�ر 
و�نعك�ش  �ل�صجون،  د�خل  �لأ�رسى 
�صلباً على طبيعة �لعالقات �لد�خلية، 
�لن�صالية،  م�صريتهم  تر�جع  �ىل  و�أدى 
�لقدر  قدرتهم-بهذ�  من  و�أ�صعف 
�ل�صجان،  مو�جهة  ذ�ك-  على  �أو 
�جلهود،  وتبعرثت  �ملو�قف  وت�صتت 
�حلزبية  �أو  �لفردية  �خلطو�ت  وما 
�إل �نعكا�ش لهذ� �لو�قع �ملرير. لهذ� 
يخو�صه  �صاماًل  �إ�رس�باً  نرى  نعد  مل 
�نتماء�تهم  مبختلف  �لأ�رسى  كافة 
من  �لرغم  على  و�لفكرية،  �ل�صيا�صية 
ما  �أحوج  هي  �لأ�صرية  �حلركة  �أن 
ت�صاعد  ظل  يف  �خلطوة  لهذه  تكون 
قبل  من  بحقهم  �لقمعية  �لإجر�ء�ت 
�لأخرية  �ل�صنو�ت  يف  �ل�صجون  �إد�رة 
وم�صادرة �أب�صط حقوقهم و�ل�صتمر�ر 
بحياتهم  �لإ�رس�ئيلي  �ل�صتهتار  يف 
زمن  يف  حتى  �ل�صحية  و�أو�صاعهم 

"كورونا".
�ل�صجون  �إد�رة  �أن  فيه  �صك  ل  ومما 
�قتن�صت �لفر�صة ومل تفوتها، ف�صّعدت 
�لتع�صفية  و�جر�ء�تها  قمعها  من 
تغذي  خطو�ت  �تخاذ  على  و�أقدمت 
�لأ�رسى  قوة  وت�صعف  "�لنق�صام"، 
�نق�صامهم،  من  وتعمق  و�ملعتقلني 
�لف�صل  من  وعززت  بهم  فا�صتفردت 
تارة،  لل�صكن  وفقاً  بينهم  فيما 
و�لنتماء �حلزبي تارة �أخرى، دون �أن 
مطالبات  �أو  خطو�ت  نلم�ش  �أو  نرى 
لإنهاء هذ� �لف�صل و�لعودة للعي�ش يف 
كما  م�صرتكة  وغرف  موحدة  �أق�صام 

يحدث  �ملا�صي. وما  يف  حا�صل  كان 
مع  ثنائية  تفاهمات  من  �خلارج  يف 
�لحتالل بعيد� عن �لجماع �لوطني، 
له  م�صابها  �صيئا  يحدث  �أن  ميكن 
د�خل  �ل�صجون  �إد�رة  مع  ومنفرد�ً 
�ملعتقالت، فهذ� حالنا �ملوؤمل وهذه 

�حلقيقة �ملرة.
و�ن �نتقلنا �إىل خارج �ل�صجون، فب�صبب 
"�لنق�صام" وتد�عياته، مل تعد معاناة 
توحد  �لحتالل  �صجون  يف  �لأبناء 
عائالتهم  و�أفر�د  و�لأمهات  �لآباء 
�حلال  كان  مثلما  �ل�صجون،  خارج 
�ملحررين  �آلم  تعد  ومل  كما  �صابقا. 
ور�أينا  وتوجهاته.  جهودهم  توحد 
بالأ�رسى  تُعنى  موؤ�ص�صات  كذلك 
و�صعت  كثرية  وعر�قيل  �أغلقت،  وقد 
�مل�صاندة،  �لأن�صطة  من  �لعديد  �أمام 
وظائفهم  فقدو�  حمررين  و�أ�رسى 
�ُعتدى  و�آخرين  �أطفالهم،  وقوت 
�ل�صجون  يف  ببع�صهم  وزج  عليهم 
�لأحيان  من  كثري  ويف  �لفل�صطينية. 
تعد  مل  �لأ�رسى  ق�صية  �أن  �صعرنا 
جتمعنا، ومل تكن كما كانت دوما خطاً 

�لتي  �ملرة  �حلقيقة  هي  هذه  �أحمر. 
يجب �أن ندركها ونعمل على جتاوزها. 
فال�صورة موؤملة – و�ن حت�صنت قليال 
من  جزء�  وبدت  �لأحيان-  بع�ش  يف 
"�لنقالب"  حدث  �أن  منذ  حياتنا 
 ، عام2007  "�نق�صام"  من  تبعه  وما 
و�آثاره  تد�عياته  نعاين  زلنا  ما  وحيث 
�حلياة  مناحي  جممل  على  �ملوؤملة 

�لفل�صطينية.
�ن ر�صالة �لأ�رسى و�لأ�رسى �ملحررين، 
هي:  دوما  و�صتبقى  ز�لت  وما  كانت 
و�لوحدة  �أول،  �لوطنية  "�لوحدة 
�لوطنية ثانيا، و�لوحدة �لوطنية ثالثا"، 
مبكر�ً،  �خلطر  ��صت�صعرو�  من  وهم 
�لقتتال  تد�عيات  من  وحذرو� مر�ر�ً 
�لفل�صطيني – �لفل�صطيني �لذي �صبق 
و�لأكرث  �لطليعة  ولأنهم  "�لنق�صام". 
و�مل�صتقبل،  و�حلا�رس  للو�قع  قر�ءة 
�أ�صدرو� "وثيقة �لوفاق �لوطني" �لتي 
للحو�ر  قويا  �أ�صا�صاً  لحقاً  �صكلت 
ومقدمة  �لفل�صطيني،   – �لفل�صطيني 

مهمة ل�صتعادة �لوحدة �لوطنية.
من  م�صى  يوم  كل  يف  وكما  و�ليوم 

�لأ�رسى  فاإن عيون  "�لنق�صام"،  عمر 
و�ملعتقلني وعو�ئلهم، وعيوننا جميعا 
�لعا�صمة  �إىل  ترنو  حمررين  كاأ�رسى 
وثقتنا  �ملعز"،  "قاهرة  �مل�رسية 
عالية يف دور �ل�صقيقة م�رس ورعايتها 
�ىل  ونتطلع  �لفل�صطينية،  للم�صاحلة 
مزيد من �جلهود �مل�رسية وكثري من 
�لتجاوب �لفل�صطيني مبا ي�صمن �إنهاء 
�ل�صود�ء  �صفحته  وطي  "�لنق�صام" 
�لفل�صطيني،  �ل�صعب  وحدة  و��صتعادة 
ظل  يف  �لكفاحية  م�صريته  يخدم  مبا 
تو�جهها  �لتي  �لكبرية  �لتحديات 
�لق�صية �لفل�صطينية يف �لوقت �لر�هن 
و"�ل�صم".  �لقرن"  "�صفقة  وخا�صة 
مكانة  على  �يجابا  �صينعك�ش  وهذ� 
�حلركة �لأ�صرية وهيبتها و�صيوؤدي �إىل 
و�أو�صاعهم  �لأ�رسى  ظروف  حت�صني 

خلف �لق�صبان.
زهر�ت  و�أفنو�  نا�صلو�  فالأ�رسى 
�صبابهم و�صنو�ت طويلة من �أعمارهم 
و�حد،  �أجل وطن  �لق�صبان من  خلف 
و�صعب و�حد، وعلم و�حد. ل من �أجل 
�جلميع  علم  عنه  يغيب  ممزق  وطن 
ل�صالح تعدد �لر�يات �حلزبية، و�صعب 
فيه  ويتقاتل  �لإخوة  فيه  يتخا�صم 

�ملقاتلون.
�إن �نهاء "�لنق�صام" و�متام �مل�صاحلة 
بات  �لوطنية،  �لوحدة  و��صتعادة 
�رسورة وطنية ملحة ملو�جهة حتديات 
�لقرن"  "�صفقة  و��صقاط  �ملرحلة 
ومقاومة  "�ل�صم"،  خطة  و�ف�صال 
قدما  و�مل�صي  �ل�صجان وخمططاته، 
نحو حتقيق �أهد�ف �صعبنا �مل�رسوعة 
يف �حلرية و�ل�صتقالل و�قامة �لدولة 
وعا�صمتها  �مل�صتقلة  �لفل�صطينية 

�لقد�ش �ل�رسيف.
ب�صوؤون  خمت�ش  وكاتب  حمرر  �أ�صري 

�لأ�رسى و�ملحررين
ع�صو �ملجل�ش �لوطني �لفل�صطيني

يف  و�لتوثيق  �لدر��صات  وحدة  رئي�ش 
هيئة �صوؤون �لأ�رسى و�ملحررين
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ال�صورة املوؤملة

 تداعيات النق�سام على ق�سية الأ�سرى
 "االنقالب"، "االنق�صام"، "احل�صم الع�صكري"، "ا�صتعادة ال�صيطرة". اأ�صموه ما �صئتم واطلقوا عليه من 

امل�صطلحات ما اأردمت. لكن عليكم اأن تعلموا جيداً اأن اخلام�س ع�صر من جوان عام 2007 كان يومًا اأ�صودا يف 
تاريخ ال�صعب الفل�صطيني، وقد اأحدث انق�صامًا حاداً، مازلنا نعاين تداعياته وندفع ثمن بقائه وا�صتمراره، 

وما زالت الق�صية الفل�صطينية ُتعاين اآثار الف�صل. وخمطئ من يظن اأن هذا "االنق�صام" مل ميتد اإىل 
االأ�صرى الفل�صطينيني داخل �صجون االحتالل، اأو اأن اآثاره املوؤملة والقا�صية، وتداعياته اخلطرية التي 

اأنهكت �صعبهم مل تت�صلل اإىل �صفوفهم ومل ُتنهك قواهم ومتزق وحدتهم.

حمكمة عوفر االإ�صرائيلية 

رفع حكم الأ�سري الفتى عمر 
الرمياوي اإىل امل�ؤبد

نادي االأ�صري الفل�صطينى

اإعادة اعتقال الأ�سري �سالح ح�سني حلظة 
الإفراج عنه تهدف اإىل �سرقة فرحته باحلرية

بينهم �صقيقان
ق�ات الحتالل تعتقل �سبعة 

م�اطنني من ال�سفة 

�لقانونية  �ل�صوؤون  عام  مدير  قال 
و�ملحررين  �لأ�رسى  �صوؤون  هيئة  يف 
حمكمة  �أن  بول�ش،  جو�د  �ملحامي 
حكم  رفع  قررت  �لع�صكرية  عوفر 
�لرمياوي  �صمري  عمر  �لفتى  �لأ�صري 
من )35 عاماً( �إىل �ل�صجن �ملوؤبد مدى 
�حلياة، فيما ثبتت �حلكم �ل�صادر بحق 
بال�صجن  عبيدة  �أيوب  �أحمد  �لفتى 
�أن  �لهيئة،  و�أو�صحت  عاماً(.   32( لـ 
�لأ�صري  من  كل  بحق  �ملحكمة  قر�ر 
بلدة  �صكان  من  )19عاماً(  �لرمياوي 
و�لأ�صري  �هلل،  ر�م  �صمال  رميا،  بيت 
�أحمد �أيوب عبيدة)19عاماً( من خميم 
�لحتالل  �إدعاء  بعد  جاء  �جللزون، 
يف  بامل�صاركة  لالأ�صريين  و�تهامه 
م�صتوطن  ملقتل  �أدت  طعن  عملية 
باأن  و�أفادت،   .2015 عام  �إ�رس�ئيلي 
�عتقلت  قد  كانت  �لحتالل  قو�ت 
�لأ�صري �لرمياوي بتاريخ 2015/2/18، 
عاماً،   15 �آنذ�ك  عمره  يتجاوز  ومل 
وقد �عتقلته برفقة �أيهم با�صم �صباح 
عليهم  �لنار  �إطالق  بعد  )18عاماً(، 
عملية  تنفيذ  بعد  بجر�ح،  و�إ�صابتهم 

�ملعروف  �لتجاري  �ملجمع  يف  طعن 
با�صم "ر�مي ليفي" �ملقام يف �لتجمع 
قرب  عت�صيون،  غو�ش  �ل�صتيطاين 
�أدت ملقتل م�صتوطن.  ر�م �هلل، و�لتي 
بعدة  �لرمياوي،  �لأ�صري  و�أ�صيب 
وظهره  �ليمنى  يده  يف  ر�صا�صات 
بجانب �لعمود �لفقري وثالثة �خرتقت 
�ل�صدر  يف  و��صتقرت  �لأمين  �جلانب 
زميله  �أ�صيب  فيما  �لقلب،  بجانب 
�ل�صباح بثالث ر�صا�صات �إحد�هما يف 
�ل�صدر و�أخرى يف �لكتف �أحدثت قطعاً 
��صتقرت  فيما  و�لع�صب،  بال�رسيان 
قو�ت  و�عتقلت  بالقدم.  �لثالثة 
�صديقهم  �ليوم،  ذ�ت  يف  �لحتالل 
�لثالث �أحمد عبيدة، ووجهت له تهمة 
و�صباح  �لرمياوي  �لأ�صريين  م�صاعدة 
حمكمة  وكانت  �لعملية،  تنفيذ  يف 
�لعام  نهاية  �أ�صدرت  �لع�صكرية  عوفر 
�صباح  �أيهم  �لأ�صري  بحق  �ملا�صي 
بال�صجن  )18عاماً( من بيتونيا، حكماً 
مدة )35 عاماً(، �إ�صافة لغر�مة مالية 

بقيمة مليون �صيكل لذ�ت �لدعاء. 

�عتقال  �إعادة  �إن  �لأ�صري،  نادي  قال 
قبل  من  ح�صني  �صالح  �لأ�صري 
�لإفر�ج  حلظة  ومتديده،  �لحتالل 
عاماً   15 بعد  �خلمي�ش،  �ليوم  عنه 
�إىل  تهدف  �لعتقال،  من  ون�صف 
و�رسقة  عائلته  وعلى  عليه  �لتنغي�ش 
من  حمذر�ً  باحلرية،  فرحته  حلظة 
�صيا�صة  �إىل  �لأمر،  هذ�  يتحول  �أن 
و�أ�صاف  �لأ�رسى.  ت�صتهدف  ممنهجة 
نادي �لأ�صري يف بيان له، �أن �لحتالل 
�لأ�رسى  �عتقال  �صيا�صة  من  كثف 
�لقد�ش،  يف  ل�صيما  حريتهم،  حلظة 
حيث ينتهج هذه �ل�صيا�صة بحق غالبية 
�لأ�رسى �ملقد�صيني، عد� عن �أن هذه 
من  �لع�رس�ت  بحق  تنفذ  �ل�صيا�صة 
�ملعتقلني �لإد�ريني قبل موعد �لإفر�ج 
عنهم باأيام. وكانت �صلطات �لحتالل 

بالل  �ملحرر  �لأ�صري  �عتقال  �أعادت 
عام  حريته  حلظة  نابل�ش  من  كايد 
�لإد�ري  �لعتقال  �إىل  وحولته   ،2016
�صجون  يف  �أم�صى  �أن  بعد  حينه،  يف 
حيث  ون�صف،  عاما   14 �لحتالل 
��صتمر  �لطعام  عن  �إ�رس�باً  خا�ش 
�إىل  يُ�صار  �آنذ�ك.  يوما   70 من  لأكرث 
�أن �لأ�صري �صالح ح�صني من بلدة بيت 
دقو، عقد قر�نه خالل فرتة �عتقاله، 
طفله  �ملحررة  �لنطف  عرب  و�أجنب 
�أن  �ملفرت�ش  من  وكان  علي،  �لأول 
بحريته  لالحتفاء  بينهم  �ليوم  يكون 
بعد 15 عاماً ون�صف، �إل �أن �صلطات 
وحولته  �عتقاله  �أعادت  �لحتالل 
ومددت  ع�صقالن  حتقيق  مركز  �إىل 
حزير�ن   16 تاريخ  حتى  �عتقاله 

�جلاري، ومنعته من لقاء �ملحامي. 

�عتقلت قو�ت �لحتالل �لإ�رس�ئيلي �لليلة 
مو�طنني  �صبعة  �ليوم،  وفجر  �ملا�صية 
�صقيقان.  بينهم  �ل�صفة،  من  �لأقل  على 
�لحتالل  قو�ت  �إن  �لأ�صري  نادي  وقال 
حلم  بيت  من  مو�طنني  ثالثة  �عتقلت 
وحممد  �صعرية،  �أبو  �لدين  �أُ�صيد  وهم: 
عمر �لبد�ونة وكالهما من خميم عايدة، 
ووجيه �إبر�هيم عطا �هلل من بلدة حرملة. 

من  مو�طنني  لأربعة  �عتقال  جرى  فيما 
و�صقيقه  �ل�صلطي  يو�صف  وهم:  �لقد�ش 
�جلوز،  و�دي  من  وكالهما  حممد 
بلدة  �آخرين من  �إىل مو�طنني  بالإ�صافة 
�أبو دي�ش وهما: م�صطفى حممد نايفة، 
ومر�د ربيع. يُ�صار �إىل �أن قو�ت �لحتالل 
�صتة  �ملا�صيني  �ليومني  خالل  �عتقلت 

مو�طنني على �لأقل من �ل�صفة.

نادي �لأ�صري: نفى �لأ�رسى يف �صجن 
وجود  عن  تناقله  يتم  ما  "عوفر" 
�لحتالل  �صجون  �إد�رة  مع  �تفاق 
توخي  �رسورة  على  �لأ�رسى  و�صدد 
على  و�لعتماد  و�حلذر،  �لدقة 

ب�صوؤون  �ملخت�صة  �ملوؤ�ص�صات 
للمعلومات.  كم�صدر  �لأ�رسى، 
معلومات  نقل  من  �لأ�رسى  وحذر 
�لحتالل،  �إعالم  و�صائل  عن 
ل�صيما  �صحتها،  من  �لتاأكد  دون 

يُو�جه  �لذي  �لر�هن  �لظرف  يف 
مع  م�صاعفاً  عزلً  �لأ�رسى،  فيه 
�ملحامني،  زيار�ت  توقف  ��صتمر�ر 
�ل�صياق،  ويف  عائالتهم.  وزيار�ت 
�لن�صالية  �أن خطو�تهم  �لأ�رسى  �أكد 

م�صتمرة يف مو�جهة �إجر�ء�ت �إد�رة 
ت�صاعدت  �لتي  �لتنكيلية  �ل�صجون 
بالوباء،  �ملرتبطة  �لإجر�ء�ت  مع 
�لظروف  �صعوبة  من  فاقمت  و�لتي 

�حلياتية �لعتقالية.

ب�صاأن وجود اتفاق مع اإدارة �صجون االحتالل

اأ�سرى "ع�فر" ينف�ن ما يتم تناقله 
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 كيفني رود /عر�ض: اإميان فخري- 
باحثة دكتوراه بكلية االقت�شاد 

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

واالأبحاث املتقدمة

الإ�شارة  فتجدر  ال�شيني،  ال�شعيد  على  اأما 
اإىل اأن بكني بداأت يف مراجعة �شيا�شتها جتاه 
الوليات املتحدة منذ بدء احلرب التجارية 
املراجعة  عملية  تكثفت  ولكن   ،2018 عام 
ومن  كورونا،  فريو�س  اأزمة  ظل  يف  الدقيقة 
قبيل  اإل  املراجعة  هذه  تنتهى  األ  املتوقع 
املوؤمتر الع�رشين للحزب ال�شيوعي ال�شيني 

املقرر عقده عام 2020.
نحو  ال�شيني  للتوجه  املراجعة  عملية  وتعد 
داخلي  نقا�س  من  جزًءا  املتحدة،  الوليات 
اإذا كانت ال�شيا�شات  اأو�شع يف بكني حول ما 
الداخلية واخلارجية لبكني، يف هذه املرحلة 
قد  والع�شكري،  القت�شادي  تطورها  من 
تقدم  ل  الأخرية  ال�شنوات  يف  اأ�شبحت 
اإ�شلحات داخلية بالقدر الكايف، ف�شًل عن 
مما  اأكرث  حازمة  اخلارجية  �شيا�شتها  كون 

ينبغي.
احلكم،  �شدة  اإىل  "ت�شي"  �شعود  فقبل 
على  ال�شينية  اخلارجية  ال�شيا�شات  ارتكزت 
عدم ال�شعي نحو اإحداث اأي تغيريات رئي�شية 
ذلك  والدويل، مبا يف  الإقليمي  النظام  على 
بحر  يف  والنزاع  بتايوان،  املتعلقة  الق�شايا 
ال�شني اجلنوبي، والوجود الأمريكي يف اآ�شيا. 
اخلارجية  ال�شيا�شات  كانت  اآخر،  مبعنى 
حلني  "النتظار"  مببداأ  حمكومة  ال�شينية 
والع�شكرية  القت�شادية  القوى  ميزان  حتول 
ل�شاحلها؛ ما �شيمكنها من اإحداث التغيريات 

التي ت�شعى اإليها. 
الروؤية  هذه  تغريت  "ت�شي"  �شعود  مع  ولكن 
حيال  حزًما  اأكرث  بكني  واأ�شبحت  كلًيّا، 

اإحداث  بهدف  والدولية  الإقليمية  الق�شايا 
مكانتها  تعزيز  ل�شالح  التغيريات  بع�س 
خلل  من  ذلك  وات�شح  والدولية،  الإقليمية 

اإطلق مبادرة "احلزام والطريق". 
مع  اخلارجية  ال�شني  توجهات  اأن  ورغم 
اأفعال  ردود  تقابلها  مل  "ت�شي"  �شعود 
عدائية من قبل الوليات املتحدة، فاإنه بعد 
املوؤكد  فمن  كورونا،  فريو�س  اأزمة  انتهاء 
خمتلف  اأمريكي  توجه  هناك  �شيكون  اأنه 
ال�شيا�شة  اأن  الكاتب  يرى  لذا  ال�شني.  جتاه 
اخلارجية ال�شينية بعد اجلائحة قد ي�شيطر 
عليها واحد من توجهني: اأولهما يق�شي باأن 
ي�شعى الرئي�س ال�شيني اإىل تخفيف التوترات 
مع الوليات املتحدة حتى يتم فقدان الوباء 
من الذاكرة ال�شيا�شية؛ ما يعني ا�شتعادة بكني 
اأما  الدولية.  و�شورتها  مكانتها  من  جزًءا 
ثانيهما فهو اأن يقوم "ت�شي" باتباع �شيا�شات 
من  مزيد  لك�شب  وذلك  عدائية؛  خارجية 
اأي  من  حزبه  ينقذ  لكي  الداخلي  التاأييد 
خماطر للن�شقاقات، ومبا يجعل املواطنني 

يلتفون حوله خوًفا من املخاطر اخلارجية.
الثنائية  اأن العلقات  ويف كل الأحوال، يبدو 
وال�شني،  الأمريكية  املتحدة  الوليات  بني 
تايوان  وتعد  التوتر.  من  مزيد  نحو  �شتتجه 
�شتعمل  التي  اخللفية  الق�شايا  اأهم  من 
البلدين.  بني  التوتر  هذا  تكري�س  على 
فيعتقد الكاتب اأن بكني �شتبذل جهوًدا كبرية 
لتقلي�س ح�شور تايوان على ال�شاحة الدولية 
�شتقابله  ذلك  اأن  حني  يف  والدبلوما�شية، 
اإعادة ان�شمام  اأمريكية مكثفة لتاأمني  جهود 
علوة  العاملية،  ال�شحة  منظمة  اإىل  تايوان 
على تعزيز م�شتوى التمثيل الدبلوما�شي بني 
اللتزام  انهيار  �شيعني  ما  وتايبيه؛  وا�شنطن 
التي  الواحدة  ال�شني  ب�شيا�شة  الأمريكي 
لتطبيع  اأ�شا�شية  كركيزة  عليها  العتماد  مت 
 1979 عام  الأمريكية–ال�شينية يف  العلقات 

من  �شكل  حدوث  الكاتب  ي�شتبعد  ل  لذا 
الوليات  بني  الع�شكرية  املواجهة  اأ�شكال 

املتحدة وال�شني حيال تايوان.

تداعيات على النظام الدويل

الدويل  النظام  كان  احلالية،  الأزمة  قبل 
فالقوة  للتفتت؛  بدايات  من  يعاين  الليربايل 
املتحدة  للوليات  والقت�شادية  الع�شكرية 
–التي تعد نقطة الرتكاز اجليو�شيا�شي التي 
ا�شتند اإليها هذا النظام– كانت تواجه حتدًيا 
ال�شعيدين  على  ال�شني  من  م�شبوق  غري 

الإقليمي والدويل.
اأ�شافت  ترامب  اإدارة  اأن  الكاتب  ويرى 
خلل  من  الدويل  للنظام  جديدة  م�شكلت 
الذي  الأمريكي،  التحالف  هيكل  اإ�شعاف 
توازن  على  للحفاظ  حمورًيّا  عن�رًشا  ميثل 
القوى �شد بكني، كما عمد "ترامب" اإىل نزع 
ال�رشعية عن املوؤ�ش�شات املتعددة الأطراف 
�شيا�شًيّا  فراًغا  خلق  ما  منهجي؛  باأ�شلوب 

ودبلوما�شًيّا واأتاح الفر�شة لبكني مللئه. 
وي�شيف الكاتب اأن احلديث عن وجود حرب 
والوليات  ال�شني  بني  كامل  ب�شكل  باردة 
املتحدة الأمريكية كان دائًما ي�شار اإليه باأنه 
اأمر �شابق لأوانه؛ ب�شبب ارتباط القت�شادين 
حروب  وجود  وعدم  وال�شيني،  الأمريكي 
وهي  ثالثة،  بلدان  يف  البلدين  بني  بالوكالة 
الوليات  بني  الباردة  احلرب  ميزت  �شمة 
لكن  ال�شابق.  ال�شوفييتي  والحتاد  املتحدة 
كل  بها  يقوم  التي  اجلديدة  التهديدات 
اجلانبني، مع تزايد التوترات يف �شوء الأزمة 
احلالية، قد تقلب موازين الأمور راأ�ًشا على 
بني  التوترات  حدة  زيادة  اإىل  وتوؤدي  عقب، 

البلدين.
�شناديق  ا�شتثمارات  اإنهاء  مثل  فقرارات 
تقييد  اأو  ال�شني،  يف  الأمريكية  التقاعد 
�شندات  من  امل�شتقبلية  ال�شينية  احليازات 
عملة  حرب  بدء  اأو  الأمريكية،  اخلزانة 
العملة  اإطلق  ب�شبب  البلدين  بني  جديدة 
اإىل  توؤدي  قد  اجلديدة؛  ال�شينية  الرقمية 

ناهيك عن  البلدين،  باردة بني  ن�شوب حرب 
مبادرة  على  ع�شكرًيّا  بعًدا  بكني  اإ�شفاء  اأن 
خطر  زيادة  على  �شيعمل  والطريق،  احلزام 

ن�شوب حروب بالوكالة بني البلدين.
رئي�شتني،  نتيجتني  اإىل  املقال  ويخل�س 
تتمثل اأولهما يف اأنه ب�شبب ال�رشر ال�شديد 
و�شتعاين  تعاين  الذي  امل�شتويات  املتعدد 
منه ال�شني والوليات املتحدة نتيجة الأزمة 
"مدير  هناك  يوجد  ل  اأ�شبح  فقد  احلالية، 
ناي؛  جوزيف  لتعبري  وفًقا  الدويل"  للنظام 
باردة  حرب  يف  البلدين  دخول  يعني  قد  ما 
الع�شكرية  املواجهات  بع�س  حتى  اأو  كاملة 
بها  �شيت�شم  التي  الفو�شى  املبا�رشة يف ظل 
النظام الدويل نتيجة �شعف ال�شني والوليات 

املتحدة.
اأما ثانيتهما فتتعلق باأن جتنب هذا ال�شيناريو 
الفو�شوي مرهون بثلثة عوامل: العامل الأول 
�شيا�شات  تغيري جذري يف  يتمثل يف حدوث 
فريتبط  الثاين  اأما  املتحدة.  الوليات 
بحدوث تغري يف توجهات ال�شني نحو مزيد 
ي�شمح  ما  العاملي؛  والندماج  الإ�شلح  من 
جديدة  بنية  تطوير  على  بالعمل  للبلدين 
يف  الثنائية،  علقتهما  يف  انفراجة  حلدوث 
الدول  بجهود  يتعلق  الثالث  العامل  اأن  حني 
الدولية  املوؤ�ش�شات  على  للحفاظ  الأخرى 
عودة  النهيار حلني  من  الأطراف  املتعددة 
الدويل  النظام  اإىل  اجليو�شيا�شي  ال�شتقرار 

جمدًدا. 
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�شاد يف االأو�شاط ال�شيا�شية االأمريكية خالل االأ�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 االأداء االقت�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 ؟
اجلزء 02

خرباء اخل�شو�شية

ميكن تتبع م�ستخدمي الإنرتنت مب�سوؤولية ملراقبة انت�سار كورونا
الزمان،  من  عقد  من  اأقل  يف 
املخالفات  عن  املبلغون  �شاعد 
وكالة  من  �شنودن  اإدوارد  اأمثال 
ويلي  وكري�شتوفر  القومي  الأمن 
من �رشكة »كامربيدج اأناليتيكا« يف 
حتفيز تغيري �شامل ل�شلوك النا�س 
و�شبكات  باخل�شو�شية  يتعلّق  فيما 
البيانات العاملية. ولعلّنا نواجه يف 
اأخرى  اأزمة  الع�شيب  الوقت  هذا 
الرقمية،  اخل�شو�شية  تاريخ  يف 
حيث اأن �شبل املراقبة ال�شاملة من 
جميع  يف  الأرواح  تنقذ  اأن  �شاأنها 
اأنحاء العامل، مما ي�شمح لل�شلطات 
فريو�س  انت�شار  من  واحلد  بتتبع 
كورونا امل�شتجد ب�رشعة ودقة مل 
تكن متوفرة خلل الأوبئة ال�شابقة. 
قد  ا�شتثنائية  حلظة  مبثابة  اإنها 
خارقة  مراقبة  اأ�شاليب  ت�شتدعي 
اخل�شو�شية  دعاة  لكن  للعادة، 
اإنرت�شيبت«  »ذا  ملوقع  �رّشحوا 
باأن اأزمة ال�شحة العامة امل�شتمرة 
لدينا ل تعني بال�رشورة خلق اأزمة 

حريات مدنية يف املقابل.
فريو�س  تتبع  اإجراءات  تزال  ل 
جميع  يف  بالفعل  جارية  فريو�س 
ال�شلطات  ت�شتخدم  العامل.  اأنحاء 
يف كل من كوريا اجلنوبية وتايوان 
الهاتف  موقع  بيانات  واإ�رشائيل، 
احلجر  تدابري  لفر�س  الذكي 
ال�شحي الفردية. ويُذكر اأن �رشطة 
بالفعل  اإنها �شبطت  مو�شكو قالت 
200 من خمالفي احلجر ال�شحي، 
مب�شاعدة  عليهم  ُقب�س  حيث 
كامريات مزودة مبيزة التعرف على 
»بالنتري«،  وت�شاعد �رشكة  الوجه. 
مقاول وكالة الأمن القومي ومتتّبع 
اخلدمات  هيئة  اجلرائم،  مرتكبي 
ال�شحة الوطنية الربيطانية يف تتبع 
تطبيقات  نُ�رشت  العدوى.   تف�شي 
من  ت�شتفيد  التي  الذكية،  هواتف 
اأجهزة ال�شت�شعار املدجمة عالية 
الجتماعي  التباعد  لفر�س  الدقة 
لتحركات  خريطة  ر�شم  اأو 
وبولندا  �شنغافورة  يف  امل�شابني، 

معهد  باحثو  يقوم  حيث  وكينيا، 
حالًيا  للتكنولوجيا  ما�شات�شو�شت�س 
اأكرث  ولكن  م�شابه،  تطبيق  بتقدمي 
املك�شيك،  ويف  »خ�شو�شية«. 
اأر�شلت �رشكة »اأوبر« اإىل ال�شلطات 
احلكومية بيانات �شائق لتتبع م�شار 
وحظرت  امل�شابني،  ال�شياح  اأحد 
برحلت  قاموا  حريفا   240 ا  اأي�شً

مع ال�شائق نف�شه.
كوفيد-19  جائحة  تفاقم  مع   
وارتفاع عدد القتلى، من املنطقي 
تخ�شي�س  اإعادة  فكرة  جتعل  اأن 
والنجاح  هذه  احلرب  تقنيات 
املراقبة  الإن�شان،  حماية  يف 
لل�شعب  ا�شت�شاغة  اأكرث  اجلماعية 
اإخبارية،  لتقارير  وفقا  اخلائف 
يف  العامة  ال�شحة  م�شوؤولو  ي�شعى 
ياأملون  الذين  املتحدة،  الوليات 
لأوامر  الوا�شع  المتثال  تقييم  يف 
احل�شود  ور�شد  ال�شحي  احلجر 
للح�شول  تهديدا،  ت�ّشكل  التي 
ال�شخ�شية  املواقع  بيانات  على 

الإعلنية  امل�شادر  من  باجلملة 
غري  اللوائح  ذوات  الإنرتنت  عرب 
اإجراءات  ناق�شوا  وقد  ال�شارمة، 
غوغل.  من  عليها  احل�شول 
�رشكة  اأن�شاأت  ذلك،  على  علوة 
�شنعت  التي  كين�شا«،  »هيلث 
موقًعا  »الذكية«،  احلرارة  موازين 
الو�شول  لت�شهيل  ا  خا�شً اإلكرتونًيا 
اجلغرافية  احلمى  جتمعات  اإىل 
وقع  التي  الأخرى  والبيانات 
من  الآلف  مئات  من  حتميلها 
اأجهزتها  ت�شتخدم  التي  املنازل 
ذلك  و�شاهم  بالتطبيق.  املت�شلة 
لبع�س  »كين�شا«  اكت�شاب �رشكة  يف 
الظهور  ذلك  يف  مبا  ال�شهرة، 
»نيويورك  �شحيفة  يف  مقال  يف 
ال�شحة  خرباء  فيه  اأ�شاد  تاميز«، 
لبيانات  التنبوؤية  بالقدرة  العامة 

م�شتخدمي التطبيق.
هذه  املراقبة  اأ�شاليب  توّفرت 
الهاتف  حو�شبة  ظهور  بف�شل 
ال�شحابية،  واحلو�شبة  الذكي 

من  �شاملة  بيئية  تتبع  ومنظومة 
حولهم. وعلى مدى العقد املا�شي 
اجلهات  عملت  ذلك،  نحو  اأو 
الإعلن  �شناعة  يف  املعار�شة 
كلل  بل  ال�شتخبارات  وجمتمع 
ل�شتكمال  موازية  م�شارات  على 
البيانات  مل�شارات  ا�شتغللهم 
التي ل ميكن  ال�شا�شعة  ال�شخ�شية 
مب�شاعدة  ُجّمعت  والتي  ت�شورها 
املحمول  الهاتف  تطبيقات 
معرفة  على  القدرة  اإن  املختلفة. 
تقدر  ل  ب�شلوكك  والتنبوؤ  موقعك 
ال�شيليكون  وادي  من  لكل  بثمن 
الهدف  كان  �شواء  والبنتاغون، 
باإعلن  ا�شتهدافك  هو  النهائي 
�شاروخ  اأو  باركر«  »واربي  �رشكة 

هيلفاير.
كوفيد-19  جائحة  تفاقم  ومع 
وارتفاع عدد القتلى، من املنطقي 
تخ�شي�س  اإعادة  فكرة  جتعل  اأن 
والنجاح  هذه  احلرب  تقنيات 
املراقبة  الإن�شان،  حماية  يف 

لل�شعب  ا�شت�شاغة  اأكرث  اجلماعية 
اخلائف، خا�شة ذاك املت�رشر من 
انت�شار الهواتف الذكية وتطبيقات 
هناك  الواقع،  يف  البيانات.   نقل 
حقيقة  يف  تتمثل  �شارخة  م�شكلة 
قبل.  من  هذا  كل  �شمعنا  اأننا 
قيل  �شبتمرب،   11 هجمات  فبعد 
اإجراءات  ت�شاعف  اإن  للأمريكيني 
�شت�شمح  البيانات  وتبادل  املراقبة 
الإرهابية  الهجمات  بوقف  للدولة 
قبل اأن حتدث، مما دفع الكوجنر�س 
ل�شلطات  �شلحيات  منح  اإىل 
�شابقا  ف�شلت  قد  كانت  مراقبة 
ا�شتمرار  اإن  �شيء.  باأي  التنبوؤ  يف 
وتو�شيعها  هذه  التج�ش�س  عملية 
فيما يقرب من عقدين من الزمن، 
اإىل جانب النتهاكات التي ك�شفها 
قوى  باأن  تذكرنا  وغريه،  �شنودن 
الطوارئ قادرة على جتاوز حالت 

الطوارئ اخلا�شة بها.
كتب بوا�شطة �شام بيدل
ترجمة وحترير نون بو�شت



�سفيان  اجلزائري  الدويل  الالعب  �سجل 
فيغويل انطالقة �سيئة مع ا�ستئناف املناف�سة 
الكروية رفقة ناديه غاالتا�رساي الذي عاد اإىل 
اللعب جمددا بعد موافقة ال�سلطات يف تركيا 
اإىل املناف�سة جمددا،  الرتكي  الدوري  بعودة 
املو�سمني  الدوري خالل  لقب  حامل  وخّيب 
�سقط  بعدما  اال�ستئناف  لقاء  يف  الفارطني 
خا�سه  الذي  اللقاء  خالل  الهزمية  فخ  يف 
ريزا  امل�سيف  اأمام  الديار  خارج  ام�س  اأول 
اين  املناف�سة  من   27 اجلولة  حل�ساب  �سبور 
انتهى اللقاء بخ�سارة رفقاء مهاجم املنتخب 
الوطني بثنائية نظيفة، وخا�س فيغويل اللقاء 
ا�سا�سيا اأين خا�س جميع اأطواره، لكنه ف�سل 

يف قيادة ت�سكيلة غاالتا�رساي لتفادي الهزمية 
وخيب  القواعد،  خارج  من  بها  عادوا  التي 
ان�ساره  ا�سبال املدرب املخ�رس فاحت تريمي 
حلامل  قوية  عودة  على  يعولون  كانوا  الذين 
اللقب من اجل التناف�س على التتويج باللقب، 
لكنهم وجدوا �سعوبات يف االإطاحة باأ�سحاب 
يف  وجنحوا  املوعد  يف  كانوا  والذين  الديار 
غلق امل�ساحات اأمام الفريق الزائر ومنعه من 

الو�سول على منطقتهم وحتقيق اخلطورة.
فيغويل  رفقاء  ماأمورية  �ساخل�سارة  وتعقد 
املمتاز  الرتكي  الدوري  بلقب  التتويج  يف 
نهاية هذا املو�سم، باعتبار انه يتواجد على 
ال�سدارة  كاملة عن �ساحبي  نقاط  بعد �ست 

امل�سرتكة فريقي طرابزون �سبور وا�سطنبول 
حار�س  تعر�س  اللقاء  و�سهد  �سهري،  با�ساك 
فرناندو  االزرغواياين  غالتا�رساي  نادي 
تعر�سه  عقب  خطرية  اإ�سابة  اإىل  مار�سلريا 
اإىل ك�رس يف القدم دفعه اإىل خروج ا�سطراري 
وينتظر اأن يجري عملية جراحية تبعده فرتة 
واالأكيد  اأ�سهر،   6 ت�سل  املالعب  عن  طويلة 
فالن�ساي  لنادي  ال�سابق  الالعب  رفقاء  اأن 
اال�سباين ي�سعون اإىل طي �سفحة هذه الهزمية 
عندما  املقبلة  اجلولة  لقاء  على  والرتكيز 
يلعبون ديربي مدينة ا�سطنبول االأحد املقبل 

اأمام ال�سيف غازي عنتاب.
عي�شة ق.

املالية  احل�سيلة  احل�سابات  رف�س حمافظ 
اجلزائر  مولودية  لنادي  ال�سابقني  للروؤ�ساء 

ال�سعيد،  قا�سي  عمر كمال 
غريب وفوؤاد �سخري، 
اجتماع  خالل  وذلك 
الفريق  اإدارة  جمل�س 
اأول ام�س  الذي جرى 
رئي�س جمل�س  برئا�سة 
عبد  للنادي  االإدارة 
النا�رس اأملا�س من اجل 
مناق�سة احل�سيلة املالية 

لفئة  بالن�سبة   2019 ل�سنة 
ال�سبانية،  والفئات  االأكابر 

احل�سابات  حمافظ  �سدد  اأين 
االجتماع  يف  حا�رسا  كان  الذي 

على حتفظات بخ�سو�س عدة ثغرات 
يف امليزانية التي ميزت عهدة الروؤ�ساء 

اأع�ساء  اجتماع  ظل  يف  ذكرهم،  ال�سالف 
حت�سري  اأجل  من  احلايل  االإدارة  جمل�س 
ومنحها  اجلارية  لل�سنة  املالية  احل�سيلة 
للم�سادقة يف اجتماع جمل�س امل�ساهمني يف 

النادي العا�سمي.
مولودية  اإدارة  داخل  من  م�سادر  وك�سفت 
اجلزائر ت�سجيل الثغرات يف التقرير املايل 
املالية  القيمة  ت�سجيل  غياب  عرف  والذي 

التي ت�سلمها الفريق من ت�رسيح العبه ال�سابق 
فاروق �سافعي اإىل �سفوف نادي �سمك 
 ، ي د ل�سعو ا
خالل  وذلك 
تو  كا ملر ا
ي  ل�ستو ا
 ، ط ر لفا ا
بلغت  والتي 
 40 قيمتها 
اأين  يورو،  األف 
حتويل  يتم  مل 
املالية  القيمة 
احل�ساب  اإىل 
للفريق  البنكي 
ا�سهر  �ستة  مرور  رغم 
�سفقة  اإمتام  على  كاملة 
التجاوزات  وتوالت  التحويل، 
التي  املالية  النفقات  خالل  من 
الرديف  لت�سكيلة  بالن�سبة  تدوينها  مت 
 20 يقارب  ما  قيمتها  بلغت  والتي  وحدها 
مليار �سنتيم رغم �سكاوى الالعبني من عدم 
التي  املالية  م�ستحقاتهم  على  احل�سول 
تلقوا وعودا من االإدارة منذ انطالق املو�سم 
الكروي احلايل من اأجل ت�سلمها وهو ما مل 

يحدث بعد.
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اللجنة  ع�سو  زرقيني  يا�سني  الدكتور  ك�سف 
عن  القدم  لكرة  الدولية  لالحتادية  الطبية 
طبي  بدليل  اخلا�سة  االجراءات  من  �سل�سلة 
على م�ستوى ح�سابه اخلا�س على االنرتنت، 
لكرة  اجلزائرية  االحتادية  طلب  على  بناء 
حت�سبا  �سحي  بروتوكول  الإعداد  القدم 
ويو�سح  للمناف�سات،  حمتمل  ال�ستئناف 
زرقيني الذي ي�سغل اأي�سا من�سب نائبا للرئي�س 
لكرة  االإفريقية  للكونفدرالية  الطبية  للجنة 
القدم مايلي:« يتمثل هدف هذا االإ�سهام من 
الناحية الطبية، يف حتديد ال�رسوط القاعدية 
التبعة  املحرتفة  االأندية  متكن  التي  الدنيا 
لالحتادية و الرابطة املحرتفة من ا�ستئناف 
للقواعد  الكامل  االحرتام  اطار  يف  ن�ساطها 
ال�سحية لربنامج رفع احلجر ال�سحي الوطني 
كوفيد-19  جائحة  تزال  ال  الذي  الوقت  يف 
ن�سطة بدرجات خمتلفة عرب الرتاب الوطني«، 

نتنباأ  اأن  »اإنه من م�سئوليتنا  وي�سيف زرقيني 
بكل االحتماالت املمكنة، وتقييم االأخطار و 
العوامل التي يجب و�سعها، من اأجل ال�سماح 
لكرة القدم املحرتفة با�ستئناف ن�ساطها بكل 

اأمان بالن�سبة لكل من�سطي هذه اللعبة«.
اأوىل  مرحلة  يف  زرقيني  الدكتور  اقرتح  و 
كل  و  الرابطة  و  االحتادية  داخل  توظيف 
كل  بتن�سيق  يتكفل  �سخ�سا  حمرتف،  ناد 
التف�سيل  مع  باجلائحة،  املتعلقة  الن�ساطات 
القدم  كرة  هواة  من  ال�سخ�س  يكون  اأن 
ومتعودا  فنية،  و  طبية  مبعلومات  ملما  و 
لالت�سال،  احلديثة  الو�سائل  ا�ستعمال  على 
على  ال�سخ�س  هذا  راتب  يكون  باأن  مقرتحا 
الكرويتني«، ويف  الرابطة  اأو  االحتادية  عاتق 
اإطار ا�ستئناف املناف�سة املتوقفة منذ �سهر 
تقليل  ب�رسورة  زرقيني  الدكرت  اأ�سار  مار�س 
من خطر العدوى و العمل على �سمان توفر 

االختبارات دون التاأثري على الطرق ال�سحية 
تكون  التي  و  األيها  ما�سة  بحاجة  هي  التي 
قادرة على االت�سال بكل منظمي  اللعبة بدقة 

كبرية«. 
واأقر زرقيني اأن �رسوط ا�ستئناف التدريبات 
النظر  وجهة  من  �سهلة  تكون  لن  واملباريات 
ال�سحية. هذا حتدي ينتظر الرابطة واالأندية 
هذه  مثل  اتباع  على  كثريا  تتعود  مل  التي 
ال�سحي  االأمن  واأن  �سيما  حرفيا،  التعليمات 
»املعايري  وا�ساف  للتفاو�س«،  قابل  غري 
نطاق  خارج  باتت  ال�رسورية،  واالجراءات 
اال�ستثناءات  بع�س  اإال  االأندية،  اهتمامات 
ال  اجلزائرية  النخبة  اندية  لالأ�سف  القليلة، 
اأق�سام طبية منظمة، وجائحة كورونا  متتلك 
ا�ستئناف  يخ�س  وفيما  ذلك«،  �ستك�سف 
زرقيني  اأكد  فقد  الظروف،  اح�سن  يف 
موجودة،  تكون  اأن  ينبغي  اأن«االجراءات  

اأن  تتوجب  والتي  وحمددة  ب�سيطة  كافية 
من  اتباعها  مت  اذا  املعايري  وهذه  حترتم، 
تنظيمات  �ست�سبح  اجلزائرية  االندية  قبل 
جميع  حماية  ويجب  قانونيا،  عليها  م�سادق 

الفاعلني«.
وفيما يخ�س املبادئ التنظيمية اكد زرقيني 
ان جميع الالعبني املعنيني باملباريات يجب 
حماية  الك�سوفات  اىل  يخ�سعوا  ان  عليهم 
للجميع، واأول اختبار يجب ان يكون قبل 72 
تفاديا  الكروية  الن�ساطات  بداية  عن  �ساعة 
ال  -�سخ�س  �سحيح  غري  �سلبي  ك�سف  الأي 
تظهر عليه االعرا�س-، حيث يتوجب اجراء 
وجاء  املناف�سة«،  بداية   قبل  الثاين  الك�سف 
يف الدليل الطبي اأنه على املعنيني مبناف�سة 
كرة القدم، اخل�سوع اىل الك�سوفات، من قبل 
النظافة.  تعليمات  اىل  ا�ستنادا  الفرق  اطباء 
ك�سوفاتهم  ان  تثبت  الذين  اال�سخا�س  وعلى 

ايجابية اتباع تعليمات ال�سلطات ال�سحية«.
زرقيني  ي�سني  الدكتور  و�سع  االخري،  ويف 
للتطبيق  اال�سا�سية  االجراءات  من  جمموعة 
يوم التدريب اأو يوم املباراة، تتعلق بالتباعد 
مب�سافة ال تقل عن مرت من �سخ�س يتعر�س 
لل�سعال او العط،  مع رمي املناديل امل�ستعملة 
للمعدات  املنتظم  التعقيم  خا�سة،  �سلة  يف 
تفادي  واالأماكن امل�ستعملة كثريا،  الريا�سية 
اإيواء  �سمان  مع  الريا�سية  املالب�س  تبادل 

واإطعام منا�سبني.
ق.ر.

ريا�ضة

عي�شة ق.

وتوجوا على اإثرها باللقب مل يكن 
ربيع  الالعب  رفقاء  وفوز  مرتبا 
امليدان  ار�سية  على  كانت  مفتاح 
اإليه  يذهب  ما  عك�س  وب�سفافية 
خالل  �رسار  وا�ستطرد  البع�س، 

احتاد  اأن  تلفزيونية  ت�رسيحات 
ذهب  ذلك  من  بالعك�س  العا�سمة 
عدة  يف  التحكيمي  الظلم  �سحية 
على  جرت  لقاءات  منها  مباريات 
ملعبه عمر حمادي ببولوغني، لكنهم 
رف�سوا اأي مزايدة يف الت�رسيحات 
واأنهوا  املباريات  لعب  ووا�سلوا 

وتوجوا  بلقاء  لقاء  املناف�سة 
يف  املطاف.  نهاية  يف  باللقب 
غري  اأنه  �رسار  ك�سف  اآخر،  �سياق 
جاهز للعودة حاليا من اأجل رئا�سة 
فريقه ال�سابق وفاق �سطيف، وبرر 
املعني اأنه يرف�س بيع االأوهام اإىل 
خا�سة  ال�سطايفي،  النادي  اأن�سار 

ت�سوية  اأجل  من  الف�سل  حال  يف 
التي  امل�ستحقات املالية لالعبني 
مرور  مع  م�ساكل  عليها  ترتتب 
تغريت  االأمور  اأن  واأو�سح  الوقت، 
التي  ال�سغوطات  ظل  يف  حاليا 
يف�سل  وبالتايل  االأن�سار  يفر�سها 
الراهن،   الوقت  يف  بعيدا  البقاء 

واأ�ساف اأنه يف حال جاءت �رسكة 
الفريق  ت�سيري  اأجل  من  وطنية 
لتقدمي  خاللها  م�ستعدا  �سيكون 
خدماته يف الت�سيري، ونفى املعني 
الذي  احلديث  نف�سه  ال�سياق  يف 

رجل  من  رغبة  بتواجد  ارتبط 
اعمال �سعودي من اجل اال�ستثمار 
اأن  موؤكدا  االأمر  ونفى  النادي  يف 
من  لها  ا�سا�س  ال  االأخبار  تلك 
ال�سحة وجمرد اإ�ساعات فح�سب.

اأكد عدم جاهزيته للعودة اإىل رئا�شة وفاق �شطيف

�ضر�ر: �أحتّدى �أي �ضخ�ص يثبت توّرط 
�حتاد �لعا�ضمة يف ترتيب لقاء�ته

حت�شبا ال�شتئناف املناف�شة الكروية

زرقيني يك�ضف عن دليل طبي بطلب من �لفاف

نفى املدير العام ال�شابق لنادي احتاد العا�شمة عبد احلكيم �شرار نف�شا قاطعا اإقدام النادي العا�شمي على ترتيب اأي 
مباراة من املباريات التي خا�شها املو�شم الكروي املن�شرم والتي كان خاللها م�شوؤوال يف النادي العا�شمي، حيث حتدى 

املتحدث اأي �شخ�ص يكذبه ويجلب اأي دليل يثبت تورط م�شوؤويل اإحتاد العا�شمة يف ال�شعي اإىل ترتيب اأي مواجهة من 
املباريات 30 التي لعبها خالل املو�شم املا�شي، و�شدد اأن لقاء �شباب ق�شنطينة يف ختام مناف�شة البطولة الوطنية من 

املو�شم املا�شي والذي خرجت اطراف ت�شكك يف نتيجته التي فاز بها العبو االحتاد 

لعب كامل اأطوار املقابلة وف�شل يف م�شاعدة غاالتا�شراي

فيغويل ي�ضقط يف فخ �لهزمية و�للقب يبتعد
ثغرات يف احل�شيلة منها عدم تدوين قيمة 

حتويل �شافعي وت�شخيم ميزانية الرديف

حمافظ �حل�ضابات يرف�ص �لتقرير 
�ملايل لإد�رة مولوية �جلز�ئر

عي�سة ق.

هيئة الوزير خالدي مل تقرر بعد رفع القرار

�لوز�رة �لو�ضية تو��ضل غلق �ملن�ضاآت و�لهياكل �لريا�ضية
والريا�سة  ال�سباب  وزارة  اوامر  تتوا�سل 
يف  الريا�سية  املن�ساآت  لغلق  بالن�سبة 
تاريخ  منذ  بها  االأمر  جرى  والتي  ال�رسيان، 
نف�س  على  وتتواجد  املنق�سي  مار�س   16
متوا�سلة،  ا�سهر  ثالثة  مدار  على  احلال 
ب�سبب تف�سي وباء كورونا الذي يع�سف بدول 
العامل، ويف هذا ال�سدد ك�سفت وكالة االأنباء 
اجلزائرية اأن هيئة الوزير �سيد علي خالدي 
مل تتخذ بعد اي قرار يتعلق برفع االأمر بغلق 

واليات  عرب  الريا�سية  والهياكل  املن�ساآت 
العليا  ال�سلطات  اأن  رغم  الوطني  الرتاب 
والية   19 جمموع  عن  الكلي  احلجر  رفعت 
منذ بداية االأ�سبوع احلايل، ويف هذا ال�سدد 
اخلروج  يتم  مل  اأنه  ذاته  امل�سدر  اأو�سح 
القاعات  فتح  اإعادة  يخ�س  قرار  باأي  بعد 
الريا�سية واملالعب من اأجل العودة جمددا 
وا�ستئناف  الريا�سية  التمارين  ممار�سة  اإىل 
عامة،  ب�سفة  للريا�سيني  بالن�سبة  التدريبات 

�سمان  على  الو�سية  الوزارة  حر�ست  اأين 
خالل  من  وعائالتهم  الريا�سيني  �سحة 
االإقرار باأوامر غلق املن�ساآت الريا�سية الذي 
يتوا�سل مفعوله منذ �سهر مار�س املنق�سي 
مع تعليق جميع املناف�سات الريا�سية متا�سيا 
احلجر  قرار  تنفيذ  �رسيان  توا�سل  مع 
 19 تاريخ  منذ  بالدنا  تفر�سه  الذي  ال�سحي 

مار�س املا�سي.
عي�شة ق. عي�شة ق.
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بقلم حممد ب�شكر

 « نبتة  �إىل  يرجع  �لبلدة  ت�سمية  و�أ�سل   
�لدي�س« ، وهو نبات معمر، �أور�قه عبارة 
عن ق�سيبات خ�رش�ء طويلة،ينمو وينت�رش 
يف دول حو�س  �لبحر �لأبي�س �ملتو�سط، 
�إىل  �لغربية،  �لدر��سات  بع�س  وتذهب 
�لّروماين،  �لعهد  �إىل  تعود  �لت�سمية  �أّن 
�لقدمية،  �لّدينية  �لأقاليم  من  فهي 
�لأ�سقف ��سم  من  ماأخوذة  وت�سميتها 

ل  فر�سية  Edditistianensis،وهي 
خياللباحثني  ن�سج  من  بها،لكونها  ن�سلم 
هو�ُس  م�ّسهم  �لذين  �لفرن�سيني 

يوجد  �سيء  كّل  �لَروَمنة،فاأحلقو� 
باحل�سارة  �لبالد  هذه  �أدمي  على 

�لرومانية.

جمتمع الإبراهيميني

خروج  منذ  �لإبر�هيميون  متكن  لقد 
من  بو�سعادة،  بلدة  من  �أجد�دهم 
على  بهم،  �خلا�س  جمتمعهم  تكوين 
حفيد  حممد  بن  بلقا�سم  �ل�سيخ  يد 
له  متح�رٌش،  �لغول...جمتمٌع  �إبر�هيم 
بعده �لثقايف، �متاز �أفر�ده رجاًل ون�ساًء 
بالتعلّم، ولهم ميل طبيعي لأنو�ع �لفنون، 
وحذٌق يف �لر�سم و�ملنمنمات و�لزخرفة 
و�ملو�سيقى، و��ستهرت �لقبيلة بعلمائها 

فيها  يوجد  فال  و�سعر�ئها،  و�أدبائها 
�أو  �أريب،  فقيٌه  منه  وينحدر  �إّل  بيت 
فّناٌن  �أو  حمقق،  �أديٌب  �أو  مفلق،  �ساعٌر 
و�حلديث  �لقدمي  تاريخها  ويف  ح�سيف، 
�أ�سماء لمعة، كال�سيخ �بن �أبي �لقا�سم بن 
عرو�س، و�ملحدث �لأ�سويل �بن يطو بن 
�لبياين  �لفقيه  و�بنه  مرزوق،  بن  بلقا�سم 
حممد �ملازري بن يطو، و�لأديب �لإمام 
حممد بن �ل�سديق بن �أحمد بن �سليمان 
حممد  بن  حممد  و�بنه  �لعدل،  �أبي  بن 
�أحمد  بن  بلقا�سم  بن  وحممد  �ل�سديق، 
ودحمان   ،) زو�وة  دفني  �خلر�سي)  بن 
�ل�سيخ  وجنله  �لف�سيل،  بن  �ل�سنو�سي  بن 
نعمان بن دحمان دفني �ملدينة، و�ملوؤّرخ 
مفتي �جلز�ئر �حلفناوي بن �أبي �لقا�سم 
برجال  �خللف  تعريف   ( كتاب  �ساحب 
�ل�ّسلف(، و�ملدين بن �أبي �لقا�سم،�خلبري 
يف �لّطب، و�لأديب �لكاتب حمّمد بن عبد 
�لرحمن  عبد  بن  حممد  و�ل�سيخ  �حلق، 
على  عددها  �لنَّيُف  �ملوؤلّفات  �ساحب 

�لثالثني يف �ستى �لعلوم. 
�لعددية  �لوفرة  هذه  يف  �لف�سل  ويرجع 

�لدي�س  بلدة  يف  و�لعلماء  �لأدباء  من 
�ل�ّسديد  وحر�سهم  بالعلم،  �أهلها  لعتناء 
بلدتهم،  تاأ�سي�س  فمنذ  ن�رشه.  على 
�لقرية  د�خل  �لتدري�س  خّطة  �متهنو� 
�لعتيقة  �لقرية  لز�وية  وكان  وخارجها، 
�ملندثرة، �ل�ّسبق يف �لتمهيد لهذه �حلركة 
�لإبر�هيميون  حظي  �لتي  �ملعرفية 
بن  دحمان  �ل�سيخ  يذكر  عموما،  بها 
�ل�سنو�سي بن �لف�سيل يف كتابه ) �لف�سول 
يف �إرجاع منطق �لعو�م لالأ�سول( �أو�ساف 
هذه �لز�وية، فيقول: »..م�سنوع بها برج 
لعلم �لفلك يحاكي �أربابه، ونحن طالبه، 
بجنبه �ساعة مائية تد�ر، و�أخرى �سم�سية 

من  و�إ�سطرلبا  حتار،  منها  �لعقول 
بن �خلر�سي  �ملنعم حمّمد  �سيخنا  �سنع 
ون�سخها  �لكتب  لتجليد  وبيت  �لدي�سي، 

ملن �أر�د، خدمة للقلم و�أهله..«.

اأعالم الدي�س �علما�ؤها

�لّنقلية  �لعلوم  يف  �لدي�س  �أدباء  يربز  مل 
و�لفقه  �لتف�سري  علم  من  و�لعقلية، 
و�إمنا  وغريها،  �لفلك  وعلم  و�ملنطق 
�هتمو� �أي�سا بال�سعر �ملقفى و�مللحون، 
فال تكاد جتد فقيها �أو �أديبا �إّل وله حظ 
و�فر فيهما، فقر�س �ل�ّسعرب�رشوبه�سليقة 
جُل و�لتَطريُب على ل�سان  فيهم، جرى �لَزّ
، وما ز�ل �سجية فيهم  �أَ�سيبهم و�سبابهم 
حممد  �ل�سيخ  يقول  هذ�،  يومنا  �إىل 
» وكلّهم  �لإبر�هيمي يف و�سفهم:  �لب�سري 
وكلّهم  �لّنف�س،  طويل  وكلّهم  جميد، 
�سعرهم  ولكن  �ل�سعر،  على  مطبوع 
�لنبوي  �ملدح  على  مق�سور  كرثته  على 
و�لت�سوق �إىل زيارته، و�لتو�سل به، وو�سف 

�أّن  و�أ�ساحبها«،ولالأ�سف  مغازيه  بع�س 
بد�أت  �لدي�س  �سعر�ء  من  كثرية  �أ�سماء 
فال  �جلديد،  �جليل  ذ�كرة  من  متحى 
عنهم،  مبعلومات  ميدك  من  �لآن  جتد 
�ل�سّن،  يف  �لطاعنني  بع�س  با�ستثناء 
�لتدوين،  لقلة  يحفظ  مل  �سعرهم  و�أكرث 
كق�سائد �سليمان بن حممد بن �إبر�هيم، 
�لقي�س،  بامرئ  �حلفناوي  و�سفه  �لذي 
فروج(،�سّبهه  �آل  �سغري،)من  بن  وحممد 
من  �ل�سنو�سي)  بن  و�أحمد  بالفرزدق، 
يف  بالّنابغة  �أحلقه  �لرحميني(،  فرقة 
بن  وحممد  �ساعريته،  لتفتق  �لو�سف 
بجرير...فهوؤلء  ومثَّلَه  بقا�س،  �لعبا�س 
فرتة  عا�س  �لذي  �جليل  من 
كانو�  �ل�ستعمار،حيث  بعد  ما 
مبد�ئحهم،  �ملجال�س  يُزينون 
�لأ�سو�ق،ففي  يف  ة  وخا�سّ
ع�رش  �لتا�سع  �لقرن  �أو�خر 
كان  يعقد �سوق �أ�سبوعي يف 
زريريع،�سبيٌه  �أبي  منطقة  
ب�سوق عكاظ، حيث يتناف�س 
�ل�سعر�ء، ويجودون باأح�سن 
ما عندهم، ياأتيه �لّنا�س من 
�لّز�ب،  ومنطقة  �ل�رشق، 
�لناقة،  وحو�س  وبريكة، 
فيكرث  بو�سعادة،  وجنوب 
وتن�سد  �ملّد�حون،  فيه 

فيه �لق�سائد.

امللحون ..ذاكرة املكان

ن�سميه  ما  �أو  �ل�سعبي،  �ل�سعر  �أّن  ل�سك 
منطقة،  �أي  ذ�كرة  ميّثُل  بامللحون، 
له  و�لجتماعي،   �للّغوي  وخمزونها 
بينها  من  و�لتي  �خلا�سة،  و�سماته  ن�سقه 
غالبا  تبد�أ  �لتي  �ل�ستهاللية  مقدمته 
�ل�ساعر  يُوّظف   ، �لنبي    على  بال�سالة 
و�مل�سطلحات  �ملحلية،  لهجته  فيه 
م�سحونة  و�أبياته  بيئته،  يف  �مل�ستعملة 
�ملحامد،  بذكر  تفي�س  باحلكمة، 
مباآثر  و�لفتخار  �لتدين،  على  و�حلّث 
يختلف  وهو»  بالأولياء،  و�لتو�سل  �لآباء، 
قليلة،  مظاهر  يف  �آخر  �إىل  �إقليم  من 
وقد   ،» و�خلو�مت  و�ملطالع  كالأوز�ن، 
�أ�سار �ل�سيخ حممد �لب�سري �لإبر�هيمي يف 
ر�سالته عن �ل�سعر �مللحون يف �جلز�ئر، 
ثالثة  بظهور  ��ستهر  �لّدي�س  �أجّنبل  �إىل 
�أو �أربعة من �أئمة هذ� �لفّن، مل يذكر لنا 
منهم �إّل ) حممد بن �ل�سنو�سي، وحممد 
فحالن،  �ساعر�ن  وهما  �ل�ساليل(،  بن 
عا�رش�   ، �لركبان  بق�سائدهما  �سارت 
�لع�رشين،  �لقرن  نهاية  �سعر�ء  طبقة من 
�ساحب  حممد،  قيطون  �بن  �أمثال 
تغنى  �لتي  )حيزية(  �ل�سعبية  �لق�سيدة 
�بن  و�ل�ّساعر  وغريه،  خليفياأحمد  بها 
و�حلكمة،  �حلّب  �ساعر  �هلل،  عبد  كريو 
�لعنقى  حممد  �حلاج  ب�سعره  تغنى  وقد 
يو�سف  �بن  و�ل�ّساعر  �أحمد،  وخليفي 
�ل�سيخ �خلالدي، وهو من عمالقة �ل�سعر 
ُمنكي،  وهجاوؤه  بليغ،  مدُحه   « �ل�سعبي، 
فهوؤلء  و�لو�سف«...  �لغزل  �سعره  و�أبلغ 
ووجدو�  �لوطن،  ربوع  عرب  �سيتهم  طار 
ل  �لدي�س  و�سعر�ء  لأعمالهم،  يروج  من 
يف  جُميدون  فهم  موهبة،  عنهم  يقلّون 
�إقليمي  بقي  �سعرهم  �أّن  غري  �لّنظم، 
�لّنزعة، وما كان لالإبر�هيمي،وهو من هو 

لل�سعر،  �لّذوق  وح�سن  و�للّغة،  �لأدب  يف 
عن  حديثه  ر  ِدّ يُ�سَ نقده،�أن  يف  و�خلربة 
�سعر�ء �لإقليم �لق�سنطيني، بذكر �سعر�ء 
�لدي�س، لو مل يقف على ُعمق نف�س �أهلها 

يف هذ� �لفّن.
�ل�سنو�سي، ف�ساعر مبدع،  بن  �أما حممد 
لُقبب�ساعر  بالغريب،  �ل�ّسعر  من  ياأتي 
من  يَن�سُل  وهو  �جليالنية،  �حل�رشة 
حتى  �لق�سيد،  ب�سناعة  �أ�رشةمعروفة 
�سميت )بيت �ل�سعر(،و�سعره جلّه منح�رش 
�لتاريخية  ملحمته  �أهمه  من  �ملدح،  يف 
عن  تزيد  وهي  )تُكرية(،  ت�سمى  �لتي 
يف  �سارت  ق�سة  ومطلعها:»  بيتا،   350
�لزمان �لفاين هايناين...من�سوخة ومنّزلة 
�لفر�سان  على  تُكرية  تنز�ل...ق�سة 
عالل  و�سيدنا  �سطيح  هايناين...بني 
طاهري-  �إبر�هيم  �لأ�ستاذ  يقول   ،»
 « �ملنطقة-  وتر�ث  تاريخ  يف  �لباحث 
غزو�ت  �حدى  حول  يدور  مو�سوعها  �إّن 
من  وهي  عنه،  �هلل  ر�سي  علي  �لإمام 
حتريفات  على  ل�ستمالها  خياله  ن�سج 
�لقطع  من  تبقى  لكنها  ومبالغات، 
فيها  �ل�ساعر  وظّف  �لبديعة«،  �لأدبية 
�لأ�سياء  نَعِت  يف  مقدرة  و�أبان  �لتاريخ، 
بئته  بر�سيد  م�ستعينا  وجامدها،  بحّيها 
�لإمام  ل�رشج  و�سفه  ة  »وخا�سّ �للغوي، 
ري�س  باأنو�ع  �ملّزين  عنه،  �هلل  علري�سي 
نوعا،  �ستني  عن  تزيد  و�لتي  �لطيور، 
بع�سهامن  �منحى  �لتي  �أ�سماءها«،  ذكر 
)�لرخمة(،و)  مثل:  �جلمعوية،  �لذ�كرة 
و)لبلي(،و)�ل�ساق(،و)  �لزّر�ع(، 
لوكار(،  نقيبة  �ليمونة(،و)  �لقرنوق(،و) 
و)عقعاق(،و)�ل�رشقوق(،و)�لرت�س(..

وغريها.

ب�شمة حممد بن �شاليل

�ساليل،ف�ساحب  بن  حممد  �ل�ساعر  �أّما 
�لنظم،  يف  طويلة  نف�س 
يز�ل  ما  �ل�سعري  وديو�نه 
مبعظمه،  �أهله  يحتفظ 
وله   ، �لنبي  مبدح  ��ستهر 
مطلعها:  ق�سيدة  ذلك  يف 
�نقول... �هلل  با�سم  )نبتدي 

طه  حبي  مقبول...عن  قول 
�لر�سول...تتكون من 52 بيتا، 
و�أ�سهر قطعه �لأدبية ق�سيدة 
�ل�سري  �ساُرو�..�ساُرو�..من   (
فيها  �أبدى  �لتي  بارو�..(، 
�حلر�م،  �هلل  بيت  �إىل  �سوقه 
��ستطاع   ، �لنبي  قرب  وزيارة 
يظهر  �أن  خاللأبياتها  من 
جتان�سا جميال، ل يقت�رش على 

�ألفاظها �ملختارة بعناية، و�إمّنا 
عندما  وخا�سة  لالأ�سياء،  ت�سخي�سه  يف 
يحّث  �لّركب  يرمق   وهو  ولعه،  يتدفق 
�ل�ّسري ويبتعد عن ناظره، فتفي�س مقلتاه، 
�سوقه،  �تقطر(،ويزد�د  ِ�دموِع  وين  )خاَلّ
وتتقّطع نياط قلبه كمًد� وحزًنا، ) جويف 
نياط  يف  يهبي...و�ل�سهد  �حلريقة  من 
�ليد،  ذ�ت  قلّة  هو  فيه  �أّثر  وما  �لكبدة(، 
و�سدة �لعوز، ) ل مال د�يرو يف جيبي...
ل ليَاجمال...(، حتى متنى لو �أّن له ري�سا 
فيلتحق بهم) من �سابني �أنعود �بري�س...
و�نطري ما �نثاين �سعا(.و�لق�سيدة تتكون 
جادت  ما  رو�ئع  من  وهي  بيتا،   49 من 

�خلم�سينيات  يف  بها  تغنى  قريحته،  به 
ثّم  �ساملي،  حممود  �ملا�سي  �لقرن  من 

خليفي �أحمد �سنة 1969م.

حممد بن دحمان ابن الزيتوين

�بن  دحمان  بن  حممد  �سعر�ئهم  ومن 
زجله،  عذٌب  مكثاٌر،  �لزيتوين...�ساعر 
ونظمه يثري �لنف�س، وهو �ساحب �لغوثية 
 ( ومطلعها:  بيتا،   138 تعد�دها  بلغ  �لتي 
طاير.. متحري..و�لقلب  طري  �ساونا 
�أخرى  منظومة  وله  خاطر(،  ملقا�س 
تقربها عدًد�، وتختلف عنها وزًنا، ت�سور 
بقوله:)  بد�أها  جمتمعه،  من  جانبا  لنا 
ن�ستفتح �لكليما با�سم �لإله...و�حد قدمي 
باقي لنهاية(..وهي ق�سيدة ماتعة �أظهر 
�لقبيلة  نتفكر   ( بلدته  �إىل  �سوقه  فيها 
�سوفت  عن  وبعدو  و�لأهلبكيت..بانو� 
ينقل  �أن  مر�سوله  فيو�سي  �لأعيان(، 
�لعر�س  على  �ت�سلمو�   ( لأهله،  �سالمه 
�أو  و�ل�سباب  �سيب  كهل...�أو  �أوبيت،  د�ر 
بالقائمني  قريته  �أهل  وو�سف  �سبيان(، 
�هلل،  طاعة  على  �ملعتكفني  �لّدين،  على 
و�لعمل  �لعلم  يف   ( بالعلم،  �ملهتمني 
قر�ءة  على  حر�س  �مثيل(،لهم  لهم  ما 
خمت�رش خليل، وعلم �لتوحيد، و�حلديث 
ب�سياه... �جلامع  نار  �حلديث   ( �لنبوي، 
و�لبديع  �لرو�يني(،)  �سحيح و�ملعنعن يف 
وهي  �ل�ستهالل(،  وفرعاه..من�ساأبر�عة 
ت�سري  127بيتا،  حتوي  طويلة  منظومة 
�إىل �جلانب �لثقايف و�لعلمي �لذي �نطبع 

عليه �ملجتمع �لدي�سي.

ال�شيخ رابح بن اأحمد بن �شالح

�سالح،  بن  �أحمد  بن  ر�بح  �ل�سيخ  ومنهم 
ومتانة  بالعلم  معروفة  عائلة  من  ينحدر 
ع�رش،  �لتا�سع  �لقرن  �أو�خر  ولد  �لّدين، 

ومبادئ  للقر�آن  حفظ  من  تعليمه  و�أخذ 
بن  �أحمد  �ل�سيخ  و�لده  يد  على  �لعلوم 
حممد و�سيوخ بلدته،ٌ ومنذ �سغره �سغف 
باملديح �لنبوي وقر�س �ل�سعر �مللحون، 
�حل�رشة  �سعر�ء  قاله  ما  جميع  فحفظ 
�ل�ساليل  حمّمد  �أمثال  بالدي�س،  �لّنبوية 
و�سيدي حمّمد �ل�سنو�سي و�بن مرزوق....
وغريهم،ومن نظمه �لذي كتبهاأثناء غربته 
قا�سياباأولد در�ج، قوله: » �ساقت روحي 
من قعادي يف �لبيد�ء... بعد ما كّنا ح�رش 
ُعدنا عربان «،  ذكر فيه �سعوره بالوحدة 
و قلّة �خلالن و�ملعارف.وله ق�سيدة رثى 

فيها �لفقيه حمّمد �ل�سّديق بن �أحمد بن 
يف  جاء  جميلة  �لرحمونيباأبيات  �سليمان 
اْر نحكي لكـــم ما �ساْر  مطلعها:» يا ُح�سّ
.. و��سمعو� لُغنـَاَي.... َمن وفاةْ حمّمد يا 
نــيَا... يا  �ساد�ْت...ل �أماْن لينا يف ذ� �لُدّ
مّنو   .... نُ�ســَر�هْ  �أو  �لعلم  وين  ح�رش�هْ 
�ملعا�رشين  ومن  َدِويَـا..«.  و�كالتــو  ر�ْح 
عبد  بن  �ل�سنو�سي  �بن  �حلاج  �ل�سيخ  له 
�لرحمن، �لفقيه �للغوي، له ق�سائد قليلة، 
عن  �أبياتها  تزيد  �لتي  منهامنظومته 
�إىل  و�سّماها)�لدند�نية(،ن�سبة  �ملائتني،  
�ل�سيخ �ل�سالح �سيدي عي�سى�لدند�نيالذي 
يف  �لورثيالين  ح�سني  �ل�سيخ  عنه  حتدث 
�جتماعية،  ق�سايا  تعالج  وهي  رحلته، 
�لثقايف  �لو�سع  عن  �سورة  وتعطي 
على  �لتجاذب  حيث  وقته،  يف  �ل�سائد 
�لإ�سالحيني  بني  �لّدينية،  �حلياة 
�ل�ّسالم  �َهدي   ( ومطلعها:  و�لطرقيني، 
�ساطع  �لويّل  �لّدند�ين...عي�سى  لبني 
�لربهان... نُور �لولية عليه ُم�رشق... له 
�لتي حتّقق..(،كان غر�سه من  �لكر�مات 
ه  و�سعها �لّرد على �سخ�س �أنكر ما خ�سّ
�هلل �أولياءه من كر�مات وفتوحات رّبانية، 
�ملذ�هب  �أئمة  يف  بالقدح  وتعر�سه 
�لأربعة، وقد ن�سبه �إىل �لطائفة �لوهابية 
�لتي �نت�رشت يف جند و�متد تاأثريها �إىل 
�لو�سيلة،  �أتباعها  و�أنكر  �جلز�ئر،  ربوع 
و�لِذكر،   ، و�ل�سفاعة  �لقبور،  وزيارة 
�لتي  �مل�سائل  من  وغريها  و�ل�سبحة، 
ل  حولها  و�لختالف   ، نز�ع  حمل  هي 
يف  �ل�سنو�سي  بن  �حلاج  يهد�أ.��ستند 
ككتاب  كثرية،  م�سادر  على  منظومته 
�لنبهاين،  ائبية لل�سيخ يو�سف  �ل�ّسهام �ل�سّ
و�رشح  �ل�سنو�سي،  لل�سيخ  �لرب�هني  و�أم 
لبن  �ملعني،  �ملر�سد  لتوحيد  ج�سو�س 
خمت�رش  على  �حلطاب  وحا�سية  عا�رش، 
ونحو  �ملنتخب  �ملنهج  وكتاب  خليل، 
ف�سل  بيان  يف  نظمه  ختام  وجعل  ذلك، 
�لزو�يا يف ن�رش �لعلوم و�ملعارف وت�سييد 
�لفقر�ء  و�إيو�ء  �لدينية،  �ملعاهد 
�لقر�آن  حفظة  وتخريج  و�ملحتاجني، 
من  و�لتي  �ل�رشعية،  �لعلوم  وحملة 
�أ�سهرها كما ذكر يف �لقطر �جلز�ئري 
ز�وية  ع�رش،  �لتا�سع  �لقرن  خالل 
�لهامل �لتي و�سفها بقوله: ) �أ�سهُر ما 
�لغرب من زو�يا...ز�وية �لأ�ستاذ  يف 

ذي �ملز�يا (.

غي�س من في�س

ل�سعر�ء  �أ�سماء  من  مناذج  هذه 
يف  ِنتاجهم  عن  و�أمثلة  �لّدي�س، 
من  غي�س  وهو  �ل�سعبي،  �ل�سعر 
�لدي�س  �أهايل  يكتنزه  مّما  في�س، 
�ملفقود  كان  و�إن   ، به  ويحتفظون 
بن  و�أحمد  �لبقا�س،  ك�سعر  �أكرث،  منه 
ل  وبع�سهم  �ل�سغري،  وحممد  �ل�سنو�سي، 
كال�ساعر   ، �لقليل  �إّل  �آثارهم  من  جند 
و�بن  �هلل،  عبد  وبلحاج  �لبوين،  حممد 
�أحمد.. �بن  �ل�سنو�سي  و�بن  مرزوق، 
وغريهم، فهذ� �لر�سيد �لأدبي و�لتاريخي 
حتى  و�لتوثيق،  للجمع  ما�ّسة  حاجة  يف 
باعتباره  �إليه،  يعود  مرجعا  �ملوؤّرخ  يجد 
جزء� من خّز�ن �أدب عر�س �أولد �سّيدي 
�إبر�هيم، �مُلعرب عن لهجتهم وثقافتهم، 

وحياتهم �لجتماعية و�لثقافية. 

الدي�س...البلدية الواقعة على بعد 240كلم جنوب العا�شمة اجلزائرية، �على م�شافة ل تزيد عن 
ة،  12 كلم �شمال بلدة بو�شعادة،...هي م�شتقّر عر�س اأ�لد �شيدي اإبراهيم، تتميزبجغرافيتها اخلا�شّ

�م�شربها الّنافذ يف اأح�شان اجلبال املحيطة بها، جتّمله اإطاللة جبل ال�ّشالت ال�شاهق الذي حتدث عنه 
ابن خلد�ن يف تاريخه، �قال:اإّنه موطن اإقامة قبائل بني برزل الأمازيغية، �يقابله مر�شد طبيعي ي�شميه 
 le Billard du colonel »»شكان الدي�س بالقليعة، اأ� قلعة ذياب الهاليل، اأطلق عليه املحتل الفرن�شي ا�شم�

املياه«. خزانات  بع�س  يف  ممثلة  اآثار ر�مانية  على  فيه  عرث  اإّنه  كويف:»  الرائد  Pein، يقول 

الدي�س 

حا�شرةالأدب وال�شعر ال�شعبي

اإىل  يرجع  البلدة  ت�شمية  " اأ�شل 
نبتة » الدي�س« ، �هو نبات معمر، 

اأ�راقه عبارة عن ق�شيبات خ�شراء 
طويلة،ينمو �ينت�شر يف د�ل حو�س  

البحر الأبي�س املتو�شط، �تذهب بع�س 
الدرا�شات الغربية، اإىل اأّن الت�شمية تعود 

اإىل العهد الّر�ماين، فهي من الأقاليم 
الّدينية القدمية، �ت�شميتها ماأخوذة من 

ا�شم الأ�شقفEdditistianensis،�هي 
فر�شية ل ن�شلم بها" 

يف  الدي�س  اأدباء  يربز  " مل 
العلوم الّنقلية �العقلية، من علم 

التف�شري �الفقه �املنطق �علم 
الفلك �غريها، �اإمنا اهتموا اأي�شا 
بال�شعر املقفى �امللحون، فال تكاد 

جتد فقيها اأ� اأديبا اإّل �له حظ �افر 
عرب�شر�به�شليقة  فيهما، فقر�س ال�شّ
جُل �الَتطريُب على  فيهم، جرى الَزّ

ل�شان اأَ�شيبهم ��شبابهم ، �ما زال 
�شجية فيهم اإىل يومنا هذا"

تراث
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م�شاهمة 

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

فلو عدنا اإىل جتارب �شابقة فقط 
رئا�شة  بني  الت�شال  يف  غاب 
الدولة  وموؤ�ش�شات  اجلمهورية 
الراأي  يلتقط  وال�شعب ومل  الفعالة 

العام الوطني اإل اأخبارا غري 
مغر�شة  اإ�شاعات  اأو  كاملة 
على  ممنهجا  حتري�شا  اأو 
فاننا  وموؤ�ش�شاتها  الدولة 
ندرك متاما اأن الت�شال على 
ال�شيا�شية  القيادة  امل�شتوى 
موؤ�ش�شاتية  م�شتويات  على 
ومل  �رشوريا  اأ�شحى  عالية 
يراه  كما  ثانويا  ن�شاطا  يعد 
البع�ش فالت�شال املوؤ�ش�شاتي 
املرحلة  و�شمن  الآن  يعرب 
من  هام  جزء  عن  املقبلة 
التحول ال�شيا�شي العميق الذي 
من  �شار  وقد  اجلزائر  ت�شهده 
ا�شتحداث هيئة عليا  ال�رشوري 

موؤ�ش�شات  م�شتوى  على  لالت�شال 
الر�شمي  الت�شال  توؤطر  الدولة 
امل�شتويات  كافة  عرب  ملوؤ�ش�شاتها 
الوطني  العام  الراأي  لإحالة  وهذا 
وتقاليد  الر�شمية  املعلومة  اإىل 
عن  تعرب  التي  املنظمة  الت�شال 
الت�شال  يف  الدولة  اإ�شرتاجتية 

والإعالم .
تتوىل  اأن  يجب  التي  الهيئة  هذه 
�شيا�شة الت�شال مع جميع الفواعل 
واأحزاب  جمعيات  من  املجتمعية 
وفواعل �شبانية وطاقات فاعلة يف 
ال�شاأن العام واعتقد اأن هذه الهيئة 
فعال  دور  لها  �شيكون  الوطنية 

الت�شال  ثقافة  تعزيز  يف  وبارز 
التي  الدولة  يف  املوؤ�ش�شاتي 
الت�شال  غياب  من  فعال  ت�رشرت 
والإعالم يف خمتلف هياكل الدولة 
يرجتلون  مل�شوؤولني  الأمر  وترك 
الت�شال  فنون  خارج  حديثا 
عليه  يكون  يجب  وما  ال�شيا�شي 

والذي  ال�شعب  مع  الدولة  ات�شال 
يقت�شي اأن يكون فعال غري منطيا 
اأو متذبذبا اأو ارجتاليا وفو�شويا .

القوة ال�شاربة للحراك ال�شعبي
يعترب  الذي  ال�شباب  خاطب  لقد 
ال�شعبي  للحراك  ال�شاربة  القوة 
املوؤ�ش�شة  خارج  ال�شيا�شي  النظام 
الر�شمي  الأداء  ومنظومة 
على  مقبول  يعد  ومل 
الدولة  تبقى  اأن  الإطالق 
التي  وموؤ�ش�شاتها 
يف  ال�شعب  يخاطبها 
بل   « الفعل  »ردة  موقع 
وهذا  تدرك  اأن  عليها 
اإطارات  اإل  يعيه  ل 
الت�شال  يف  مهنية 
بحركة  مطالبة  اأنها 
وبخطاب  ات�شالية 
فيه  الإقناع  قدرات 
بعيدا  وموؤثرة  نوعية 
دمياغوجية  اأي  اأن 
والأداء  اخلطاب  يف 
�شفافا  يكون  اأن  يجب  فالت�شال 
وفعال وتفاعليا بني خمتلف مكونات 
وفواعل الدولة وموؤ�ش�شاتها يحقق 
ات�شال يعزو من قوة الدولة وكيانها 
بفعل  غاب  الذي  املوؤ�ش�شاتي 
واإعالم  ات�شال  اإ�شرتاجتية  غياب 
على  فيها  ي�شتثمر  وموؤثرة  فعالة 

م�شتويات عديدة .
لقد اأبانت جتارب �شابقة اأن غياب 
يف  ال�شاميني  للم�شوؤولني  تكون  اأي 
ه�شا�شة  اأنتج  الت�شال  يف  الدولة 
ينتج  ومل  والأداء  اخلطاب  يف 
يحقق  ومل  الإقناع  يف  قدرات 
للدولة  متثيل  وجود  من  املرجو 
وجدنا  بل  املحلي  امل�شتوى  على 
بالت�شال  يديروا  اأن  ولة ل ميكن 
ومل  الوليات  يف  وقعت  اأزمات 
املواقف مبهنية خا�شة  اإدارة  يتم 
وهذا  الت�شايل  امل�شتوى  على 
عرب  اجلزائريون  راآه  الإخفاق 
بها  قام  واحتجاجات  حوادث 
مواطنون يف ولياتهم وقد اأ�شحى 
يف  ال�شتثمار  الآن  ال�رشوري  من 
التكوين  ومنابر  ومعارفه  الت�شال 
التي تتيح تكوينا على  يف اجلامعة 
يف  اأكادمييني  وخرباء  مهنيني  يد 
عن  تت�شل  الدولة  جلعل  الت�شال 
قاتال  فراغا  وت�شد  كفاءات  طريق 
الدولة  كيان  األغى  املجال  يف هذا 
ثقافة  من  وعزز  املوؤ�ش�شاتي 

»�شخو�ش النظام » .

حتول مف�شلي

ت�شهد  اجلزائرية  الدولة  اإن 
تقت�شي  هامة  حتول  مرحلة 
ول  الأداء  يف  واقعيا  طرحا 
خطاب  اأي  انتهاج  ميكن 
ر�شا  ل�شتقطاب  �شعبوي 
فقد  الأ�شلوب  فهذا  النا�ش 
واخلطري  العميق  ال�رشر  ك�شف 
وجعل  كيانها  فقزم  الدولة  على 
حركة ال�شخو�ش اأقوى من اإيقاع 
ت�شبب  الواقع  وهذا  املوؤ�ش�شات 
ات�شال  اإ�شرتاجتية  غياب  فيه 
عن  تخاطب  كموؤ�ش�شة  للدولة 

يجد  مل  الذي  ال�شعب  م�شمون 
الأمر  ي�شتقطبه  ات�شال  خطابا 
للتوا�شل  من�شات  حول  الذي 
ات�شايل  ف�شاء  اإىل  الجتماعي 
اجتماعية  ل�رشائح  بالن�شبة  بديل 
الذي  ال�شباب  منها  عديدة خا�شة 
عرب  الت�شال  ممار�شة  اإىل  مييل 

احلديثة  الت�شالية  املن�شات  هذه 
لالت�شال  اأخرى  منابر  اأي  لغياب 

فعالة وموؤثرة .
يجب  املعطى  هذا  من  وانطالقا 
اجلزائرية  الدولة  اأن  اإىل  النتباه 
مطالبة اليوم بتفعيل اآليات حقيقية 
وملمو�شة لتطوير �شيا�شة الت�شال 
من  بداية  عديدة  م�شتويات  على 
التي  اجلمهورية  رئا�شة  موؤ�ش�شة 
ات�شاليا  خطابا  تنتهج  اأن  يجب 
اىل  فعالة  ات�شال  تقاليد  ومتار�ش 
التي  الأخرى  الدولة  موؤ�ش�شات 
واملنتخب  التنفيذي  اجلهاز  متثل 
اأنهم  اجلزائريون  ي�شعر  اأن  فيجب 
توؤ�ش�ش  جديد  ات�شايل  مناخ  اأمام 
التي  اجلديدة  الدولة  اآفاق  له 
اإ�شالحي  م�شار  اإىل  فعال  حتتاج 
يف خمتلف املجالت والقطاعات 

فقد تاأخر وقت الدولة .

احلوار مع احلراك

ت�شعى  التي  الدولة  كما يجب على 

اإىل حوار جاد مع »احلراك ال�شعبي 
» اأن تنتهج يف هذا احلوار الوطني 
عن  متاما  مغايرة  ات�شال  �شيا�شة 
�شيا�شة الت�شال التي مت انتهاجها 
مفهوم  فيها  جت�شد  �شنوات  يف 
»الزعامة » على ح�شاب كيان الدولة 
ف�شاءا  يعترب  الذي  احلوار  وهذا 
توافقي  حل  لإيجاد  هاما  ات�شاليا 

ال�شباب  ومتكني  ال�شيا�شية  لالزمة 
منظومة  يف  فاعال  يكون  اأن  من 
الآخر  هو  يحتاج  اجلديدة  الدولة 
�شيا�شية  وطنية  حتول  كمحطة 
تاريخية خلطاب ات�شايل فعال بني 
املوؤثرة  احلوار  اأطراف  خمتلف 
يف امل�شهد الوطني ول ميكن تبعا 
لهذه اخلطوة الهامة التي تقوم بها 
ملمو�شة  نتائج  تتحقق  اأن  الدولة 
الت�شايل  اخلطاب  كان  اإذا  اإل 
حيوية  م�شالة  وهذا  وموؤثرا  فعال 
اإنتاج  يف  اإغفالها  ميكن  ل  وهامة 
اجلديد  الت�شايل  امل�شهد  هذا 
الدولة  بني  احلوار  عنه  يعرب  الذي 
خاطب  الذي  ال�شعبي  واحلراك 

ال�شلطة خارج املوؤ�ش�شات .
القادمة  املحطات  فاإن  لذا 
القيادة  بها  �شتبادر  التي  لالإ�شالح 
اأن  اأرى  للدولة  ال�شيا�شية اجلديدة 
ور�شاتها حتتاج لإ�شرتاجتية ات�شال 
الت�شايل  اخلطاب  حترك  فعالة 
ميكن  مقنعا  اأداء  وتنتج  للدولة 
على اأ�شا�شه ا�شتعادة 
التوازن املطلوب يف 
العام  العمل  �شاحة 
ال�شيا�شي  والعمل 
اأن  يجب  الذي 
امل�شهد  يرثي 
اأن  بدل  الوطني 
ه�شا�شة  ينتج 
الدولة  ت�شعف 
كيانها  وتلغي 
مقبول  يعد  ومل 
الإطالق  على 
ت�شهد  واجلزائر 
�شيا�شيا  حتول 
تبقى  ان  عميقا 
�شيا�شة الت�شال املنتهجة ممركزة 
يف جهة ما او موؤ�ش�شات معنية بل 
و�شائل  على  اأي�شا  العتماد  يجب 
ات�شالية  تقاليد  عرب  الإعالم 
مغايرة  عمل  وطرائق  جديدة 
للدولة  الت�شايل  اخلطاب  لتعزيز 
اأكرث  ال�شيا�شية  القيادة  وجعل 

اإقناعا وخطابها اأكرث فعالية .

مقاربات

الواجهة الر�شمية ...فنون الت�شال والإقناع
تقت�شي املرحلة املقبلة �شيا�شيا مبا تعنيه للجزائريني ولكيان الدولة اجلديد من اآفاق لتعزيز 
اإ�شرتاجتية االت�شال بني رئا�شة اجلمهورية وباقي الفواعل املجتمعية وموؤ�ش�شات الدولة وقد 

اأ�شحى من ال�شروري ا�شتحداث هيئة ات�شال فعالة وموؤثرة يف الدولة تخاطب اجلزائريني 
وتوؤطر االت�شال الر�شمي ملوؤ�ش�شاتها خا�شة واأن الفراغ االت�شايل الذي ا�شر بالدولة قزم كيان 

الدولة واألغى بنيتها املوؤ�ش�شاتية وميع النقا�ش حول ق�شايا الدولة وقد �شكل اأي�شا خطاب 
رئي�ش اجلمهورية املنتخب عبد املجيد تبون نقطة حتول هامة يف االت�شال املنتهج بني الرئا�شة 
وال�شعب الذي مل يرى رئي�شا يتحدث منذ اأزيد من �شتة �شنوات لذا اأ�شحى من ال�شروري تنمية 

مهارات االت�شال لدى القيادة ال�شيا�شية ك�شرورة ملحة وق�شوى ترتكز على خطاب ات�شايل 
فعال ي�شتوعب املوجود ويحقق املن�شود

ت�شعى  التي  الدولة  على  "يجب 
اإىل حوار جاد مع »احلراك ال�شعبي 
» اأن تنتهج يف هذا احلوار الوطني 
�شيا�شة ات�شال مغايرة متاما عن 

�شيا�شة االت�شال التي مت انتهاجها يف 
�شنوات جت�شد فيها مفهوم »الزعامة » 

على ح�شاب كيان الدولة وهذا احلوار 
الذي يعترب ف�شاءا ات�شاليا هاما 

الإيجاد حل توافقي لالزمة ال�شيا�شية 
ومتكني ال�شباب من اأن يكون فاعال يف 

منظومة الدولة اجلديد"

االآن  يعرب  املوؤ�ش�شاتي  "االت�شال 
و�شمن املرحلة املقبلة عن جزء هام 
من التحول ال�شيا�شي العميق الذي 

ت�شهده اجلزائر وقد �شار من ال�شروري 
ا�شتحداث هيئة عليا لالت�شال على 

م�شتوى موؤ�ش�شات الدولة توؤطر االت�شال 
الر�شمي ملوؤ�ش�شاتها عرب كافة امل�شتويات 
وهذا الإحالة الراأي العام الوطني اإىل 
املعلومة الر�شمية وتقاليد االت�شال 
املنظمة التي تعرب عن اإ�شرتاجتية 

الدولة يف االت�شال واالإعالم "



ترجع فكرة الدولة املدنية ، م�ؤ�س�سة على 
اإخراج الدين من م�ؤ�س�سات الدولة ، ومن كل 
فعل اأو �سيء عم�مي ر�سمي ،  اإىل اأرباب 
منهم  الن�رانيني  واإىل   ، الفرن�سية  الث�رة 
)ماك�سيمليان�  تلقفها  التي  و   ، بال�سبط 
واأراق  الفرن�سية  الث�رة  �سفاح  روبي�سبري( 
يف  ه�  ليك�ن   ، الدماء  من  اأنهار  لأجلها 
املق�سلة  حتت  م�سجى  ج�سدا   ، الأخري 
يف  م�س�هة  الفكرة  هذه  ت�سقى  و  لتنبت   ،
 ، اجلثث  ماليني  غطتها  �سيا�سية  اأر�ض 
ل  ال�سع�ب  حلياة  مالزما  الدين  ويبقى 
ميكن حجزه داخل جدران دور العبادة لنه 
اأخالقية  منظ�مة  لأي  ال�حيد  امل�سدر 
ودونها يعني الدخ�ل يف احلي�انية الأوىل .

تداولت بع�ض اجلهات اللكرتونية و ن�سطاء 
ت�عد  خرب  الجتماعي  الت�ا�سل  م�اقع 
فار�ض  الأ�ستاذ  مبقا�ساة   ، لعرابة  ال�سيد 
م�سدور ، بعد اأن �رصح هذا الأخري ، متهما 
ال�سيد بعرابة ، بالتبعية الفكرية لفرن�سا ، و 
الن�سالخ و الأ�رص داخل منظ�مات فكرية 
ذلك  يف  ا�ستند  ولعله   ، وطنية  ل  �سيا�سية 
اإىل ت�رصيح ال�سيد لعرابة حني قال اإن هذا 
د�ست�ر  ولي�ض  م�اطنني  د�ست�ر  الد�ست�ر 
م�ؤمنني ، دون اأن ي��سح لنا كيف ف�سل بني 

امل�طنة و الإميان .
م�ستعجال  لعرابة  ال�سيد  ت�رصيح  يبقى 
ال�سبهة  هذه  لرفع   ، ا�ستباه  حمل  مرهقا 
املجتمعات  داخل  الَعلمانية  فكرة  تبيئة  و 
من  دلء  املفكرين  كبار  اأراق   ، العربية 
الطهطاوي  رفاعة  من  انطالقا  احلرب 
م�ست�ردها الأول اإىل جمال الدين الأفغاين 
اإىل  الك�اكبي  اإىل  عبده  تلميذه حممد  اإىل 
ي�منا هذا .  فعلى ال�سيد لعرابة النزوع اإىل 
الرد على الأ�ستاذ م�سدور ومعه  الرزانة و 
ماليني اجلزائريني ، و تف�سري ق�له الرامي 
اإىل ال�سري اإىل علمنة الد�ست�ر اجلزائري ، 
والتي لن جتد مرتكزا فكريا لها اإل باري�ض 
اأن  يعقل  فال   ، يُعرف  مبنبته  الفرع  و   ،
 ، اأ�سله  و  مرجعه  وترف�ض  ال�سيء  تتبنى 
فما قاله الأ�ستاذ م�سدور اإل اإرجاع الفكرة 
اإىل م�طنها الأول ، فاإن راأى ُمعتِقُدها اأنها 

مذمة و تهمة ، فاخلطب جلل .
اأن يف�رص ت�رصيح هل  اأي�سا  وعلى م�سدور 
قناعة  �ساحب  لعرابة  ال�سيد  اأن  به  يعني 
فكرية اأو ا�ستيالب فكري ، اأم اأنهما يرميان 
اأن  وا�ستبعد   . فقط  ع�اهنه  على  الكالم 
ي�ستكي ال�سيد لعرابة م�سدور اأمام الق�ساء 
فمهمته قبل اأن تك�ن قان�نية د�ست�رية هي 
مهما  النتقاد  م�ج  قب�ل  ت�ست�جب  فكرية 

كانت طبيعته و جهته .

��ستقبل �أم�ص باحتفاء خا�ص

اليامني زروال يف �ضيافة 
رئي�س اجلمهورية

 

املجيد  عبد  اجلمه�رية  رئي�ض  اأم�ض  ا�ستقبل 
تب�ن الرئي�ض الأ�سبق ال�سيد اليمني زروال الذي 
ظل راف�سا طيلة 20 �سنة لكل الدع�ات الر�سمية 
و كما ه� معل�م فاإن لقاء الرجلني تاأتي تت�يجا 
ل�عد قطعه الرئي�ض زروال اأثناء مكاملة هاتفية 
املا�سي،  الفطر  عيد  مبنا�سبة  كان  جمعتهما 
املبارك،  الفطر  عيد  بحل�ل  تهانيه  فيها  بلّغه 
وعرّب له عن تقديره للجه�د التي تبذلها الدولة 
تقّدمه  وما  ك�رونا،  جائحة  تف�سي  ملكافحة 
الدخل  وذوي  اله�سة  للفئات  م�ساعدات  من 
له  ت�سمح  عندما  بزيارته  وعد  كما  املحدود، 

الظروف بالّتنقل اإىل العا�سمة.

الإت�ساالت �جلز�ئر مبع�سكر

05 حمطات جديدة خلدمات 
)4G-LTE IDOOM(

اجلزائر  لإت�سالت  العملية  املديرية  ت�ا�سل 
والإنرتنت  الهاتف  �سبكة  ت��سيع  مبع�سكر 
باإ�ستمرار  وتعمل  ال�لية،  تراب  كامل  عرب 
النائية  املناطق  باأغلب  خدماتها  ت�فري  على 
فقد  الإطار  بال�لية، ويف هذا  الظل  ومناطق 
اجلارية  ال�سنة  بداية  منذ  املديرية  جنحت 
 )4G-LTE  IDOM( خدمات  اإتاحة  يف 
بداية  ومنذ  مت  حيث  بال�لية،  قرى  بعدة 
ال�سنة تركيب وت�سغيل خم�ض حمطات جديدة 
تكن�ل�جيا  عرب  والإنرتنت  الهاتف  خلدمات 
عدد  بارتفاع  �سمح  ما  بال�لية،  الرابع  اجليل 
امل�ستغلة  الرابع  اجليل  تكن�ل�جيا  حمطات 

فعليا ب�لية مع�سكر اإىل 56 حمطة.

تلم�سان

�ضحب 240 رخ�ضة �ضياقة 
متكنت عنا�رص امل�سلحة ال�لئية لالأمن العم�مي 
�سهر  ح�سيلتها خالل  يف  تلم�سان  ولية  باأمن 
اجلارية من �سحب 240 رخ�سة  ال�سنة  من  ماي 
�سياقة ت�سبب اأ�سحابها يف اإرتكاب عدة خمالفات 
لرخ�ض  الف�ري  ال�سحب  ت�ست�جب  مرورية 
مت  اجلزافية  للغرامات  اأما بالن�سبة  ال�سياقة، 
،  بالإ�سافة  حمررة  ت�سجيل 1008 خمالفة 
بقان�ن  ت�سجيل 59 جنحة خا�سة  مت  ذلك  اإىل 
مت  حيث   ، املراقبة  الدوريات  املرور، مع 
راجلة و3326 دورية  ت�سجيل 924 دورية 
املنجزة  امللفات  يخ�ض  �سجلت فيما  راكبة كما 
مبخالفات  العدالة 25 ملف متعلق  اإىل  واملر�سلة 
التجارة غري ال�رصعية، بالإ�سافة اإىل ت�سجيل 24 

عملية  حجز.

قلم جاف

م�ضدور و لعرابة
 و فرن�ضا

�لوليد فرج
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 كثفت م�سالح اأمن ولية املدية 
من ن�ساطاتها اجل�ارية بامل�ازاة 
اإجراءات  احلك�مة  اإعالن  مع 
تدريجيا،  ال�سحي  احلجر  رفع 
الن�ساطات  لبع�ض  الرتخي�ض  مع 
تكييف  العمل،و  اإىل  للع�دة 
من  الـمنزيل  احلجر  م�اقيت 
ال�ساعة الثامنة )20:00( م�ساء اإىل 
 )05:00( اخلام�سة  ال�ساعة  غاية 
من �سباح امل�ايل بالن�سبة ل�لية 
،حيث  اأخرى  ولية  و28  املدية 
الأمنية  امل�ؤ�س�سة  هذه  ت�سعى 
لل�قاية  لتج�سيد خمطط ت�ع�ي 
ك�فيد  ك�رونا  وباء  انت�سار  من 
ميدانية  خرجات  بتنظيم   ،19
و  امل�اطنني  لفائدة  حت�سي�سية 
اأ�سحاب املحالت التجارية على 
�رصورة  عن  حلثهم   ، �س�اء  حد 

الحتياطات  كافة  باتخاذ  التقيد 
من  للحد  ال�قائية  و  الحرتازية 
انت�سار هذا ال�باء، خا�سة ما تعلق 
ال�اقية،  الأقنعة  ارتداء  باإجبارية 
وكذا اللتزام بالتباعد اجل�سدي، 
بالإ�سافة اىل �رصورة ت�فري م�اد 
م�ست�ى  على  التعقيم  و  التطهري 
اأجل  من  التجارية،  املحالت 
خمطط  جناح  يف  امل�ساهمة 
ال�سحي  احلجر  من  اخلروج 
القت�سادي  الن�ساط  وا�ستئناف 
حيث  ال�سلطات،  اأقرته  الذي 
يبقى هذا الأخري م�رصوطا ب�عي 
املتعاملني  وخمتلف  امل�اطنني 
�سمان  خالل  من  القت�ساديني 
ال�سحية  بالربوت�ك�لت  التقيد 

املحددة.
ر. بوخدميي 

�أمن والية �ملدية 

خرجات حت�ضي�ضية باملوازاة
 مع رفع احلجر 

�سفريها يف �إيطاليا يك�سف

هذا "�ضر" انت�ضار ال�ضني على فريو�س كورونا

ع.غ/وكاالت

بالده  اأن  ال�سيني  ال�سفري  وبنّي 
كل  حياة  لإنقاذ  جهد  "كل  بذلت 
اإن�سان �س�اء كان م�ل�ًدا جديًدا اأو 
اإىل  رجاًل عمره مائة عام"واأ�سار 
اأن بالده ت�خت يف مكافحة ال�باء 
والعالج  ال�قاية  على  "الرتكيز 
العلمي والدقة الق�س�ى يف تنفيذ 
باأن  ال�سفري  الإجراءات"واأفاد 
بينغ  جني  �سي  ال�سيني  الرئي�ض 
"اهتماما  ال�باء  تف�سي  بعد  اأوىل 
الكلمة  واأعطى  بالفريو�ض  كبريا 
ال�سيا�سية  القرارات  يف  النهائية 
املبادئ  من  نظام  واإن�ساء 
الدبل�ما�سي  الت�جيهية"وقال 
من  اأغلقت  بالده  اأن  ال�سيني 
ووهان  "مدينة  ال�باء  وقف  اأجل 

عزل  اإىل  اأدى  مما  بالكامل، 
ملي�ن   11 عددهم  البالغ  �سكانها 
تركز  ال�سني  اأن  ن�سمة"واأو�سح 
احلالت  "على  الأوىل  بالدرجة 
امل�ستبه  احلالت  وعلى  امل�ؤكدة 

بها، ف�سال عن الأ�سخا�ض الذين 
الأنفل�نزا  اأعرا�ض  من  يعان�ن 
على  كان�ا  الذين  جميع  وعلى 

ات�سال بامل�سابني".
اختطت  بالده  �سلطات  اأن  وراأى 

الط�ارئ  حالة  اإدارة  يف  "نهجا 
الف�ر  على  الإبالغ  اأ�سا�ض  على 
احلالت  وقب�ل  ومعاجلة  وعزل 
اأولئك  ومعاجلة  قب�لها،  ال�اجب 
الذين ينبغي عالجهم، من خالل 
ال�رصورة  عند  م�سحات  اإجراء 
بحيث  عزله،  يجب  من  وعزل 
ميكن تقليل معدل العدوى"و�سدد 
اإيطاليا  لدى  ال�سيني  ال�سفري 
م�ساعدة  "مبداأ  اأهمية   على 
معا،  ال�سدائد  وم�اجهة  بع�سنا 
حدودا  يعرف  ل  فالفريو�ض 
وطنية"واأكد اأن بالده اأبلغت "على 
العاملية  ال�سحة  منظمة  الف�ر" 
باإر�سالها  وذلك  اأخرى،  ودول 
وم�ساركة  ال�باء  ح�ل  "معل�مات 

الت�سل�سل اجليني للفريو�ض". 

ك�سف �ل�سفري �ل�سيني لدى �إيطاليا يل جون هو�، "�سر هزمية �لوباء" يف بالده، وذلك من خالل 
مقالة باخل�سو�ص وكتب رئي�ص �لبعثة �لدبلوما�سية �ل�سينية يف روما مقالة بعنو�ن "�سر هزمية 

�لوباء: �حرت�م �حلياة و�لعلم بالتعاون �ملتبادل"، لفت فيها �إىل �أن �ملنطق �الأ�سا�ص يف مكافحة �لوباء 
يرتكز منذ �لبد�ية على "�لنا�ص و�حلياة".

�سيدي بلعبا�ص

اإح�ضاء 27 حريق يف ظرف اأ�ضبوع 

�لق�سم �لقن�سلي �لتابع ل�سفارة
 �أوكر�نيا باجلز�ئر

اإعالن هام حول تغيري نظام 
ا�ضتقبال املراجعني 

�أمن �الأغو�ط 

توقيف 2246 �ضخ�س، 
املدنية وحجز   632 مركبة احلماية   م�سالح  ك�سفت 

ل�لية �سيدي بلعبا�ض اإن م�ساحلها 
قد �سجلت 27 حريق خالل الأ�سب�ع 
اغلبها  ال�لية  باإقليم  املا�سي  
ياب�سة  ح�سائ�ض  حرائق  تخ�ض 
الإهمال  نتيجة  وحما�سيل فالحية 
الفالحني  حمذرة   ، الب�رصي 

ب�رصورة اتخاذ ،الإجراءات ال�قائية 
التي تخ�ض تخزين التنب بعيدا عن 
اإىل  بالإ�سافة  وحمايته   البي�ت 
مراقبة املحا�سيل الفالحيىة اأثناء 
التدخني   عن  والبتعاد  احل�ساد 
العمل  واأثناء  املحا�سيل  و�سط 

بها .

التابع  القن�سلي  الق�سم  اأنهى 
اإىل  باجلزائر  اأوكرانيا  ل�سفارة 
القن�سلي  للق�سم  علم املراجعني 
باجلزائر  اأوكرانيا  ل�سفارة  التابع 
01.07.2020م.  من  اعتبارا  اأنه 
ا�ستقبال  القن�سلية  �ستبداأ 
حملة  غري  من  املراجعني 
ي�َم الإثنني  الأوكرانية  اجل�ازات 
من كل اأ�سب�ع و متتد الفرتة من 
ذلك  و  �سباحا   12:30 اإىل   11
بالن�سبة للمعامالت غري املتعلقة 
بطلبات احل�س�ل على التاأ�سرية.

اإىل  عنايتكم  نلفت  بالتايل  و 

املتعلقة  امل�سائل  جميع  اأن 
التاأ�سرية  على  احل�س�ل  بطلبات 
اأو كل ما تعلق با�ستئناف طلبات 
النظر  يتم  املرف��سة  التاأ�سرية 
 VFS مركز  يف  ح�رصيا  فيها 
الكائن  للتاأ�سريات   GLOBAL

بنب عكن�ن.
الق�سم  باأن  املراجعني  ذكر  كما 
اأوكرانيا  ل�سفارة  التابع  القن�سلي 
با�ستقبال  يق�م  ل  باجلزائر 
الأم�ر  يف  مبا�رصة  املراجعني 
على  باحل�س�ل  املتعلقة 

التاأ�سرية.

من  املتخذة  للن�ساطات  م�ا�سلة 
الأغ�اط  ولية  اأمن  م�سالح  قبل 
تدابري  باإنفاذ   اخلا�ض  �سقها  يف 
متكنت  اجلزئي،  ال�سحي  احلجر 
م�سالح اأمن ال�لية خالل �سهر ماي 
الخت�سا�ض  قطاع  عرب  املا�سي 
من ت�قيف )2246( �سخ�ض خالف�ا 

خالل  اجلزئي  احلجر  اإجراءات 
هذا ال�سهر، اأين مت يف حقهم اتخاذ 
الإجراءات القان�نية، كما مت خالل 
نف�ض الفرتة حجز وحت�يل للمح�رص 
)290( مركبة و )342( دراجة نارية 
احلجر  اإجراءات  اأ�سحابها  خالف 

ال�سحي اجلزئي.

اأن   " "ال��سط  ي�مية  علمت    
الدولية  كالم"  العلمية  "لغة  جملة 
ال�سادرة  �سن�ية  املحكمة  الن�سف 
باملركز  والت�ا�سل  اللغة  خمرب  عن 
غليزان  ،  زبانة  اأحمد  اجلامعي 
تهتم  باملجالت  التي  ج،  امل�سنفة 

والفنية  والنقدية  واللغ�ية  الأدبية 
البح�ث  ا�ستقبال  يف  �رصعت  ،قد 
ج�ان   30 غاية  اإىل  العلمية  من  03 
2020، حت�سريا لأعداد ال�سنة املقبلة 
دي�سمرب2021  يف  ج�ان،  :مار�ض، 
الثقافية  واللغة  الدرا�سات  ميادين 

واللغ�يات والأدب والنظريات الأدبية 
ولغة ودرا�سات قراآنية  .

ت�سدر  التي  املجلة  اأن  هذه   كما 
عددا يف كل �سدا�سي باللّغتني العربية 

والفرن�سية  .
 حكيم مالك 

�ملركز �جلامعي لغليز�ن

جملة "لغة الكالم" ت�ضتقبل البحوث العلمية 

متكنت عنا�رص الفرقة  املتنقلة  
اأق�سام  اجلمارك   ملفت�سي 
 05 ب  الإطاحة  من  ب�هران  
عنا�رص من �سبكة دولية للمتاجرة 

واملخدرات  باملخدرات 
امراأة  راأ�سهم  ال�سلبة  على 
غ  و500  كيف  كلغ   11.5 وحجز 

ك�كايني .

تقودها �مر�أة بوهر�ن

الإطاحة �ضبكة دولية لرتويج 
املمنوعات  

حممد بن تر�ر 

من �إنتاج �لديو�ن �لوطني 
للثقافة و�الإعالم

عر�س اأوبريات  " حيزية " 
يوم 22 جوان   

والإعالم  للثقافة  ال�طني  الدي�ان  خ�س�ض 
برنامج فني افرتا�سي  ابتداء من الي�م 16 ج�ان 
التي  حيز  �ستعر�ض اأوبريات غنائية"  2020  اأين 
ي�م  والإعالم  للثقافة  ال�طني  الدي�ان  اأنتجها 
22  من ال�سهر اجلاري .   ويتمثل الربنامج خا�ض 
بالتبادل الثقايف بني اجلزائر واململكة املتحدة ب
Nottingham Playhouse’s T  :م�رصحية
he Madness of George III  وعر�ض 
للرق�ض املعا�رص  " Renaissance" وه� من 
اإنتاج  باليه الدي�ان ال�طني  مع عر�ض م�رصحية 
Memoirs of an Asian Football Casu

al  العر�ض الأوبريايل" فاني�سا" .
حكيم مالك  م.ب

م.ب



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 

 

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

