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بعد االإبقاء على قرار غلق امل�ساجد
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اإجراء 1052 جل�شة عن بعد منذ ظهور كورونا

اإ�سقاط �سرط املوافقة امل�سبقة 
للمحاكمة عن بعد

.      تقدمي ال�شكاوى للنيابة العامة الكرتونيا 
.      تاريخ العطلة الق�شائية مل يف�شل فيه بعد

ك�شف وزير العادل حافظ الأختام بلقا�شم زغماتي اأم�س الثالثاء عن م�شاعي لتعميم اإجراء املحاكمة املرئية عن 
بعد من خالل تعديل ت�شريعي ي�شقط �شرط املوافقة امل�شبقة للمتهم , مربزا اأنه مت خالل �شهري اأفريل وماي اإجراء 
1052 جل�شة حماكمة عن بعد ب�شبب جائحة كورونا , كما وعد باإدخال تطبيق النيابة اللكرتونية ي�شمح للمواطن 

بتقدمي �شكاوي الكرتونيا لخت�شار الوقت واجلهد .
باية ع 

الأختام  حافظ  العدل  وزير  رافع 
خالل اإ�رشافه على تن�صيب كمال برنو 
يف من�صب مدير عام لع�رشنة العدالة 
اللكرتونية  املحاكمة  ليجابيات 
الظروف  ب�صبب  انه  مربزا   , بعد  عن 
جراء  البالد  بها  متر  التي  ال�صحية 
خالل  مت  فقد  الكورونا  جائحة  وباء 
�صهر ماي واأفريل الفارط اإجراء 1052 
جل�صة حماكمة عن بعد منها 733 على 
الق�صائية و279 على  م�صتوى املجال 
م�صتوى املحاكم , م�صريا اإىل اأن هذا 

الحتقان  حالة  من  يقل�ص  الأجراء 
انتظار  طول  فيها  يت�صبب  التي 
املحاكمة وتعتزم الوزارة ح�صب نف�ص 
ت�رشيعي  تعديل  ال�رشوع يف  امل�صوؤول 
عن  املرئية  املحاكمة  تقنية  لتعميم 
بعد يف اإجراءات التحقيق واملحاكمة 
ل�صيما ما تعلق باإلغاء �رشط املوافقة 
التقنية  وتو�صيع هذه  للمتهم  امل�صبقة 
�رشوط  �صمن  اجلنايات  لت�صمل 

و�صوابط حمددة .
الوزير  ح�صب  الوزارة  �صجلت  كما 
عمل  خمطط  اإطار  يف  زغماتي 
خا�صة  طريق  خارطة  احلكومة 

عن  اللكرتونية  اخلدمات  لتو�صيع 
مع  العالقة  وحت�صني  لتطوير  بعد 
اإدخال  الوزارة  تعتزم  حيث  املواطن 
نظام النيابة اللكرتونية على م�صتوى 
نيابة اجلمهورية والنيابة العامة ي�صمح 
بطريقة  والعرائ�ص  ال�صكاوي  بتقدمي 
الكرتونية على اأن تلتزم النيابة العامة 
اأي�صا  الكرتونية  بطريقة  باإحالته 
و�صعت  العدل  وزارة  اأن  ذكر  كما   ,
واأعوان  املواطنني  ت�رشف  حتت 
التوا�صل  موقع  على  �صفحة  العدالة 
مع  للتوا�صل  فاي�صبوك  الجتماعي 
هوؤلء بطريقة �رشيعة واحل�صول على 

تفقده  وخالل  الالزمة  املعلومات 
العدالة  لع�رشنة  الوطني  للمركز 
�صدد وزير العدل حافظ الأختام على 
�رشورة بذل اأ�رشة العدالة ملجهودات 
مع  التوا�صل  عملية  يف  اإ�صافية 
النظر  باإعادة  وعد  كما   , املواطن 
خالل  اللكرتوين  التوقيع  م�صاألة  يف 
الإجراءات  لقانون  القادمة  املراجعة 

املدنية

تاريخ العطلة الق�شائية مل 
يف�شل فيه بعد

الأختام  حافظ  العدل  وزير  ك�صف 

تاريخ  الثنني اأن  زغماتي  بلقا�صم 
فيه  يف�صل  مل  الق�صائية  العطلة 
كبري  اإجماع  هناك  اأنه  موؤكدا  بعد 
العودة  اجل  من  العدالة  اأ�رشة  لدى 
احرتام  �رشط  الق�صائي  العمل  اإىل 
فريو�ص  وباء  من  الوقائية  ال�رشوط 
كورونا حماية مل�صالح املتقا�صني .

الأختام  حافظ  العدل  وزير  نفى 
هام�ص  على  لل�صحافة  ت�رشيح  يف 
تن�صيبه للمدير العام اجلديد لع�رشنة 
العدالة اأن يكون قد مت حتديد تاريخ 
مت  وان  خا�صة  الق�صائية  للعطلة 
ن�رش معلومات تفيد بان عطلة هذا 

مار�ص  اأواخر  توقف  الذي  اجلهاز 
يف  �صتكون  كورونا  جائحة  ب�صبب 
يف  موؤكدا  القادم  اأوت  من  الفاحت 
اإجماع  انه  هناك  الت�رشيح  نف�ص 
على  العدالة  قبل  الأ�رشة  من  كبري 
الق�صائي  العمل  اإىل  العودة  �رشورة 
�رشوط  مراعاة  �رشورة  مع  لكن 
الوقاية من وباء فريو�ص  كورونا على 
غرار ماهو معمول به يف الن�صاطات 

الأخرى كالن�صاطات التجارية .

24 �ساعة

بعد الإبقاء على قرار غلق امل�شاجد

حجيمي يدعو اإىل تقبل قرار جلنة الفتوى 
دعا رئي�ص التن�صقية الوطنية لالأئمة, 
جلول حجيمي, اأم�ص, املواطنني اإىل 
الوزارية  اللجنة  قرار  تقبل  و  التعقل 
قرار  على  بالإبقاء  املتعلق  للفتوى, 
بناءا  جاء  والذي  امل�صاجد,  غلق 
العمومية,  ال�صحة  خرباء  راأي  على 
الوبائي,  الو�صع  التحكم يف  اإىل حني 
ما  كل  مع  كان  لطاملا  اأنه  موؤكدا 
النا�ص,  اأرواح  �صالمة  على  يحافظ 

وعدم انت�صار العدوى.
حيث اأف�صح حجيمي يف ت�رشيح خ�ص 
اأنه كان يرتقب  به جريدة »الو�صط«, 
ب�صغف مثله مثل كل اجلزائريني, فتح 
النا�ص  حلاجة  نظرا  امل�صاجد 
مع  بالتدرج  ولو  اإليها,  الروحية 
ال�رشورية,  بالحتياطات  الأخذ 
خ�صو�صا  الفريو�ص,  انت�صار  لتفادي 
والأماكن  الأ�صواق  فتح  اإعادة  بعد 
املنحنى  لالأ�صف  لكن  العامة, 
الوبائي العام, حال دون ذلك, مطالبا 
بالتخاذ  املواطنني,  باملنا�صبة 
التهاون,  وعدم  واحلذر  الأ�صباب, 
ال�صلطات  وتعليمات  الن�صائح  واإتباع 
والق�صاء  العدوى,  لتفادي  الو�صية, 
على الوباء, يف اأقرب الآجال, ل�صمان 

والتمكن  طبيعتها,  اإىل  احلياة  عودة 
اأكد  اهلل.  يف حني,  بيوت  اإعمار  من 
�رشورة اإعطاء  على  ذاته,  املتحدث 
الأولوية لبيوت اهلل قدر الإمكان, على 
املدى القريب, ما اإن تتوفر ال�رشوط 
ال�صالمة, خا�صة اأن وليات عدة رفع 
من  لبد  وبالتايل  كلية,  عنها احلجر 
امل�صاجد  لفتح  تدابري عاجلة  اتخاذ 
املدار�ص  ثم  الآجال,  اأقرب  بها, يف 
القادمة,  املراحل  يف  والزوايا 
القلب  هو  امل�صجد  اأن  اعتبار  على 
لغليان  تفاديا  للمجتمع,  الناب�ص 
ال�صارع املتذمر, من غلق امل�صاجد, 
بالأخ�ص بعد فتح الأ�صواق والأماكن 
العامة, فال يخفى ح�صبه على اأحد, 

مدى تعلق اجلزائريني بامل�صاجد, و 
�صوقهم للعودة اإليها ت�رشعا هلل تعاىل, 
و�رشامة  �رشوطا  الأمر  تطلب  ولو 
من تباعد الجتماعي, وكمامات اإىل 

غريها من الأمور.
مو�شم احلج واأ�شحية العيد 

م�شاألة خمتلفة

اإلغاء  احتمال  بخ�صو�ص  اأما 
قال  فقد  احلج,  ملو�صم  ال�صعودية 
مرتبطة  هنا  حجيمي اأن امل�صاألة 
جمعاء,  الإ�صالمية  اأمتنا  مب�صري 
ال�صحي  التقييم  فوحده  وبتايل 
فيها,  الفا�صل  �صيكون  من  للو�صع, 
ومنعا  احلجاج,  اأرواح  على  حفاظا 
يف  كوفيد-19  العدوى  لنت�صار 
اأو�صاطهم, نظرا اأن امل�صلمون ياأتون 
بقاع  كل  من  احلج  منا�صك  لأداء 
اتخاذ  يف  والأوىل,  فالأجدر  العامل, 
القرار املنا�صب, اأن يكون بعد درا�صة 
ال�صحة  خرباء  قبل  من  م�صتفي�صة, 
حفاظا  ال�رشيعة,  وعلماء  والأوبئة, 

على اأرواح النا�ص و�صالمتهم.
املحتمل  بالغالء  يتعلق  وفيما 
لأ�صحية العيد جراء جائحة كورونا, 

الوطنية  التن�صيقية  رئي�ص  اأكد 
الدينية  ال�صوؤون  وموظفي  لالأئمة 
حديثه  خالل  اجلزائريني  والأوقاف 
حددها  الأ�صحية  اأن  »الو�صط«,  مع 
اأما  ي�صتطيع,  ملن  احلنيف,  ال�رشع 

من ل ي�صتطيع ت�صقط عنه .
للفتوى,  الوزارية  اللجنة  كانت  و 
اأعلنت يف بيان لها, اأن خرباء ال�صحة 
العمومية, يوؤكدون اأن الظروف احلالية 
الن�صاطات  كل  بفتح  بعد,  ت�صمح  ل 
اأنها  م�صيفة  امل�صاجد,  بينها  ومن 
اجلزائريني  كل  يتطلع  كما  تتطلع 
الظروف  فيه  تتهياأ  قريب,  اأفق  اإىل 
امل�صاجد,  فتح  لإعادة  املنا�صبة 
لتحت�صن روادها, يف ظل الأجواء التي 
تعودوا عليها, من الطماأنينة والأمن, 
اأنها  واأرواحهم, موؤكدة  اأنف�صهم  على 
يف تن�صيق دائم وم�صتمر, مع م�صالح 
ال�صحة العمومية املخت�صة, من اأجل 
داعية  الوباء,  و�صعية  على  الوقوف 
اجلميع, اإىل التعاون يف جمال الوقاية 
اإىل  العودة  يف  للتعجيل  والحرتاز, 
منا�صط حياتنا, واإىل م�صاجدنا التي 

طاملا علمتنا اأن الن�رش مع ال�صرب.
 مرمي خمي�شة

يف لقاء جمع الأمناء الولئيني بالطيب زيتوين

الأرندي ي�سجل حتفظاته على م�سودة الد�ستور
للتجمع  اجلديد  العام  الأمني  قال 
الطيب  الدميقراطي  الوطني 
الأمناء  و  جمعه  لقاء  زيتوين خالل 
اأن ت�صكيلته ال�صيا�صية عادت  الولئيني 
اإىل �صكتها ال�صحيحة مربزا اأن احلزب 
الرئا�صي  �صبه  النظام  يدعم  الذي 
ب�صاأن  التحفظات  من  العديد  �صجل 
املطروحة  الد�صتور  تعديل  م�صودة 

للنقا�ص ال�صيا�صي .
التي  الأحداث  ب�صاأن  زيتوين  واأو�صح 
اأم�ص  اول  تينزاوتني  منطقة  �صهدتها 
امل�صا�ص  حتاول  ادعاءات  باأنها 
من  ال�صعبي  الوطني  بوحدة  اجلي�ص 
طرف جهات م�صبوهة رغم اأن الق�صية 
ل تتعلق بحريات اأو مطالب اجتماعية , 

اإمنا هي �رشاعات بني بارونات التهريب 
, ومن واجب املوؤ�ص�صة الع�صكرية كما 
�صاأنها  من  حماولة  كل  على  الرد  قال 
البلد  كما  ووحدة  باأمن  امل�صا�ص 
اأ�صاد  بقرارات رئي�ص اجلمهورية عبد 
منها  تعلق  ما  خا�صة   , تبون  املجيد 
رفع  اإن  موؤكدا   , الجتماعية  باجلبهة 
 , الب�صيط  للمواطن  ال�رشائية  القدرة 
وتقلي�ص ال�رشيبة على الدخل للفئات 
ال�صغيلة , قرارات �صجاعة وجاءت يف 
و�صع اقت�صادي ا�صتثنائي تعي�صه البالد 
 , م�صتوياته  ادنى  الربميل  �صعر  ببلوغ 
بالإ�صافة اىل تراكمات جائحة كورونا 
ت�صببت فيه من ركود لالقت�صاد  , وما 
الذي  ان حزبه  اأو�صح  وبعد   . الوطني 

�صري معظم حكومات الرئي�ص املخلوع 
عبد العزيز بوتفليقة اىل جانب حليفه 
اإىل  عاد  قد  الوطني  التحرير  جبهة 
اأبنائه واىل �صكته ال�صحيحة , و�صيكون 
اأهم  ملخ�صا عن  زيتوين  قدم  امليدان 
اإعداد  جلنة  تناولتها  التي  النقاط 
, وتناولتها  الد�صتور  الرد على م�صودة 
دور  على  معرجا   , والنقا�ص  بالقراءة 
ومن�صب  ال�صيا�صية  احلياة  يف  اجلي�ص 
مقدما   , والأمازيغية   , الرئي�ص  نائب 
ثالث خمططات �صيعمل عليها احلزب 
هو  الذي   « »ب  املخطط  بينها  من 
اإ�صقاط  واملت�صمن  الآن  العمل  قيد 
امل�صا�ص  حتاول  التي  ال�صعارات  كل 
وتعرقل  اجلمهورية  مبوؤ�ص�صات 

انتقد زيتوين  , كما  الوطنية  امل�صلحة 
البالد  عرفته  الذي  املوجه  القت�صاد 
كبرية  خ�صارة  يف  وت�صبب  فرتة  منذ 
للخزينة العمومية , معتربا اأن 18 مليار 
يف  دولر  مليار   60 جمموع  من  دولر 
ال�صترياد , تعرب عن التهريب ال�رشيبي 
, و�صلع دون فوترة قيمتها اأكرث 18مليار 
دولر , كما دافع عن على ل�صان اخلبري 
القانوين احمد فادن , حتفظ الأرندي 
والرئا�صي  الربملاين  النظامني  من 
معتربا اأن و�صعية البلد ل ت�صمح بذلك 
الرئا�صي  ال�صبه  النظام  عن  ورافع   ,
الذي حكم به غالبية روؤ�صاء اجلمهورية 

باجلزائر
باية ع

تقارير اإعالمية حتدثت عن املو�شوع

عودة ال�سفري اجلزائري يف 
باري�س اإىل ممار�سة مهامه

قررت اجلزائر اإعادة �صفريها بفرن�صا 
ا�صتدعائه  من  اأ�صابيع   3 نحو  بعد 
للت�صاور احتجاجا على وثائقي اعترب 
الدولة,  وموؤ�ص�صات  لل�صعب  م�صيئا 
اجلزائر«  عن  �صيء  »كل  موقع  نقل 
عن  نقال  فرن�صا,  من  ي�صدر  الذي 
م�صادر و�صفها باملتطابقة, قولها اإن 
مبكتبه  التحق  لبديوي  �صالح  ال�صفري 
واأبلغ  باري�ص,  الفرن�صية  بالعا�صمة 

ال�صلطات الفرن�صية با�صتئناف ن�صاطه 
الدبلوما�صي هناك.

»جون  جملة  ذكرت  جهتها,  من 
لبديوي  اأن  موقعها,  عرب  اأفريك«, 
»و�صل فرن�صا, ال�صبت, على منت طائرة 
خا�صة بعد 17 يوما من ا�صتدعائه اإىل 
اجلزائر«فيما مل ي�صدر بعد اأي اإعالن 

جزائري ر�صمي حول املو�صوع.
ع.غ/الأنا�شول بت�شرف

وزير املجاهدين الطيب زيتوين

ل ميكن ن�سيان فظائع 
ال�ستعمار الفرن�سي

اأكد وزير املجاهدين وذوي احلقوق 
الثالثاء  اأم�ص  زيتوين  الطيب 
تاريخ  اأن اعتماد  العا�صمة  باجلزائر 
8 ماي 1954 يوما وطنيا للذاكرة من 
�صانه »حماية و�صون ذاكرة الأمة يف 

هذه املرحلة التاريخية الهامة«.
واأو�صح  الوزير خالل عر�صه للم�رشوع 
اعتماد  للقانون املت�صمن  التمهيدي 
وطنيا  يوما   1945 مايو   8 تاريخ 
للذاكرة اأمام جلنة ال�صوؤون القانونية 
باملجل�ص  واحلريات  والإدارية 
وزيرة  بح�صور  الوطني   ال�صعبي 
ب�صمة عزوار  الربملان  مع  العالقات 
التاريخ يوما وطنيا  اأن »اعتماد هذا 
هذه  على  احلفاظ  يف  �صي�صاهم 
�صحيتها  راح  التي  الأليمة  الذكرى 
الأمة  هذه  اأبناء  خرية  من  �صهداء 
خرجوا  الذين  الوطن  ربوع  كل  من 
يف مظاهرات عارمة و�صلمية لتذكري 
فرن�صا بالتزاماتها ووعودها اآنذاك«. 
-كما  الفرن�صي  »ال�صتعمار  اأن  غري 
قال - مل يتوان يف قمع املتظاهرين 
اآلف  بحملة �رش�صة خلفت ع�رشات 
لأب�صع  تعر�صوا  الذين  ال�صحايا  من 

اأنواع التعذيب والتنكيل و البط�ص 
الهمجي والتقتيل الذي يبقى و�صمة 

عار يف جبني قوى ال�صتعمار«. 
التمهيدي  امل�رشوع  زيوتني  واأعترب 
على  للحفاظ  هامة  »لبنة  للقانون 
ورثناها  التي  املقد�صة  الر�صالة 
عبدوا  الذين  الأبرار  �صهدائنا  عن 
طريق  الطاهرة  الزكية  بدمائهم 
باأنه  موؤكدا  وال�صتقالل«  احلرية 
بالقيم  التم�صك  علينا  »الواجب  من 
النوفمربية النبيلة واملثل العليا التي 
الوجدان  يف  تكري�صها  على  نعمل 
التي  الكبرية  املجهودات  بف�صل 
تهدف اإىل حماية ذاكرة الأمة و�صون 
املرتبط  والثقايف  التاريخي  تراثها 
باملقاومة ال�صعبية واحلركة الوطنية 

وثورة اأول نوفمرب املجيدة«.
م.�س
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حترك مريب لأكرث من م�شار ب�شكل متزامن

حماولة توريط اجلي�ش يف اأحداث تينزاواتني لعبة قذرة
.      حممد بو�شياف: اإقحام اجلي�ش اأمر خمزي وله خلفيته

.         حممد حديبي : لبد من اإعادة تقييم م�شار التنمية يف املنطقة

اأجمع خمت�شون باأن موؤ�ش�شة اجلي�ش الوطني ال�شعبي، لها كامل ال�شالحية يف 
الرتتيب والتنظيم من اأجل حماية حدود الوطن من كل اعتداء عليها، م�شريين 

اإىل اأن حماولة البع�ش اإقحام هذه املوؤ�ش�شة يف اأحداث مثل ما جرى يف منطقة تني 
زاواتني مع احلدود املالية، ينم عن اإرادات �شيئة ت�شعى اإىل الت�شوي�ش عليها وو�شعها 

يف مواجهة املواطنني، داعني يف ذات ال�شياق اإىل �شرورة الإ�شراع يف ال�شتجابة 
للمطالب الجتماعية ل�شكان تلك املنطقة.

من اإعداد: اإميان لوا�ش 

حممد بو�شياف
حماولة البع�ش اإقحام  اجلي�ش  

عن »اإرادات �شيئة« 

حممد  ال�سيا�سي  املحلل  �سدد 
ال�سلطات املحلية  اأن  بو�سياف  على 
مطالبة   املركزية  من  مدعومة 
ملطالب  الإ�ستجابة  يف  بال�رسعة 
مع  زاواتني  تني  منطقة  يف  ال�ساكنة 
احلدود املالية  خا�سة اإذا تعلق الأمر 
لأي   ، جتنبا  كاملاء  اأ�سا�سية  مبادة 
هذه  �ساكنة  باأن    لفتا  عنيفة،  ردود 
املناطق  احلدودية يعانون كثريا منذ 
اأذكر   »: قائال   ، بالق�سري  لي�س  زمن 
هنا اأن يف برامج الدولة التي تعاقبت 
مدن  اإن�ساء  عن  حديث  هناك  كان 
جديدة مبعايري حمرتمة لإنعا�س هذه 
التالعبات  من  وحت�سينها  املناطق 
وفو�سى  املهربون  يفر�سها  التي 
لهم  الذين  اأولئك  حتى  اأو  التجارة،  
الدولة  اأمن  تتعلق  اأخرى  ح�سابات 
ا�ستقرارها يف هذه املناطق املعزولة 
الرئي�س  التي برجمها  الظل  ، مناطق 

يف اأولوياته:«.
حممد  ال�سيا�سي  املحلل  واعترب 
اإقحام  البع�س  باأن  حماولة  بو�سياف 
ما  مثل  اأحداث  يف  املوؤ�س�سة  هذه 
مع  زاواتني  تني  منطقة  يف  جرى 
احلدود املالية، ينم عن اإرادات �سيئة 
وو�سعها  عليها  الت�سوي�س  اإىل  ت�سعى 

يف مواجهة املواطنني، م�سريا :« 
لها  زاوتني  تني  اأحداث  اأن  اأظن  ل 
متابعة  يف  اجلي�س  تركيز  على  اأثر 
اإقحامه  وحماولة   ، الإقليمي  الو�سع 
اإل عن  تنم  ل  الأحداث  مثل هذه  يف 
الت�سوي�س  اإىل  ت�سعى  �سيئة  اإرادات 
املواطنني  مواجهة  يف  وو�سعه  عليه 
يف  امل�سوؤولية  كامل  له  فاجلي�س   ،
الرتتيب حلماية احلدود من كل اعتداء 
على حرمة الرتاب وقدا�سته  �سواء من 
طرف املهربني ممن ي�رس بالقت�ساد 
اجلماعات  طرف  من  اأو  الوطني، 
احلدود  عرب  تتحرك  التي  امل�سلحة 
كميات  بت�رسيب  الدولة  اأمن  وتهدد 

من الأ�سلحة من جراء النفالت الذي 
واجلنوبية ن  ال�رسقية  تعرفه حدودنا 
ويت�سدى لها اجلي�س كل يوم كما دلت 

عليه بياناته .«.
وزارة  بيان  بو�سياف  حممد  وثمن 
تني  منطقة  اأحداث  حول  الدفاع 
زاواتني،لفتا باأن وزارة الدفاع الوطني  
تتابع  املختلفة  م�ساحلها  خالل  من 
ذلك  يف  ولها   ، دقيق  ب�سكل  الو�سع 
اإمكانيات معتربة يف الر�سد والتحقيق 
تني  احداث  حول  الخري  وبيانها   ،
تورط  اىل  و�سوح  بكل  اأ�سار  زاوتني 
بع�س الأ�سخا�س املعروفني بن�ساطهم 
الجرامي يف التهريب ، وهم من كان 
العنف ،    اأحداث  التحري�س  وراء 
ملعاجلة  حتقيق  جلنة  فورا  و�سكلت  
، لفتا  التطورات  الأحداث ومواجهة 

باأن  هذه املعاينة 
الإجراءات لتعفي 
م�سوؤولية احلكومة 
�سيا�سات  ر�سم  يف 
حتل  ر�سيدة 
ال�ساكنة  م�سكالت 
املناطق  هذه  يف 
وتوفري �سبل العي�س 
ومتطلبات  الكرمي 

احلياة الكرمية .
ي�ستبعد حممد  ومل 
باأن  بو�سياف 
اأحداث  تني زاوتني 
بحرب  مرتبطة  

يف  التهريب  لوبيات  على  الدولة 
اأي  ا�ستبعاد  ميكن   »: قائال  اجلنوب، 
فر�سية، يف مثل هذه الأو�ساع ، حيث 
التحر�س با�ستقرار الدولة ل ، و �سواء  
يرفعه  مطلبي  باحتجاج  الأمر  تعلق 
املواطنون لتلبية حاجياتهم الأ�سا�سية 
، وقد عرب البيان ال�سادر عن املجتمع 
ذلك،  عن  زاوتني  تني  واعيان  املدين 
اأو تعلق مبحاولة ل�ستغالل الحتقان 
تقحم  م�سادات  اإىل  وتطويره  ال�سعبي 

اجلي�س وم�سالح الأمن :«.
البدائل املتاحة لرت�سيم  و بخ�سو�س 
جتارة على احلدود املالية برقابة من 
قال  جمركتها،  من  وا�ستفادة  الدولة 
هي  ذكرنا  كما  البدائل   »: املتحدث 

تتوفر  ع�رسية  حدودية  مدن  اإقامة 
الكرمية  احلياة  متطلبات  كل   على 
احلياة  مراقبة  عربها  وميكن   ،
وحتى  الجتماعية   ، الإقت�سادية 
الأمنية يف اإطار من ال�سفافية والقانون 
للتنمية  لبعث برامج  ، وتكون م�سدرا 
ال�سلم  يحقق  مبا  املنطقة  وتطوير 
تاأخرا  اجلنوب   �سجل  لقد   ، والأمن 
بوترية  اللحاق  يف  وملحوظا  فادحا 
اهلنا  حكمة  ولول  الوطنية  التنمية 
م�سدرا  لكان  و�سربهم  اجلنوب  يف 
يعد  ومل   ، وال�سطرابات  للقالقل 
الوقت اليوم ي�سمح ونحن نعي�س و�سعا 
مهتزا يف جوارنا وتهديدات �رسيحة 
تتحر�س بوحدتنا الرتابية واملجتمعية 
اأخذ امل�سالة حممل  الرئي�س  ، وعلى 

والتن�سيق  اجلد 

للتباحث  املنطقة  و�سيوخ  اأعيان  مع 
يف حل امل�سكالت املتفاقمة و�رسف 
ميزانيات تتالءم والتاأخر الذي عرفته 

».
حممد حديبي 

لبد من اإعادة تقييم م�شار 
التنمية وفق ظروف اأهل 

املنطقة

حركة  يف  ال�سابق  القيادي  اإعترب 
اأحداث  باأن  حديبي  حممد  النه�سة 
تني زاواتني غري بريئة التوقيت، متهما 
اأطراف مبحاولة الت�سوي�س يف ت�سويه 
ال�سيا�سي  للم�ستنقع  وجيه  اجلي�س 
و�سعبه  اجلي�س  بني  فتنة  واإحداث 
والتي ف�سل يف اإ�سعالها طيلة 53جمعة 

وكان ال�سعار جي�س �سعب خاوة خاوة.
طالب حممد حديبي يف ت�رسيح خ�س 
به جريدة الو�سط ب�رسورة اإعادة تقييم 
م�سار التنمية وفق ظروف ومتطلبات 
اأهل املنطقة، لفتا باأن ال�ساكنة هناك 
عانو من التهمي�س من قبل ال�سلطات 
�سددد  اأين   ، والالمركزية  املحلية 
ومعاقبة  حتقيق  فتح  �رسورة  على 
الذين  امل�سوؤولني 
يف  �سبب  كانو 
الو�سع  تدهور 
عي  جتما ل ا
ملعي�سي  ا و

للمواطن.
و اأ�ساف املتحدث 
:« لبد من الدولة 
يف  النظر  اإعادة 
جذريا،  املنطقة 
اأ�ساليب  يف  �سواء 
يف  اأو  الت�سري 
التنقالت  حركة 
يف  اأو  الفردية، 
اأ�ساليب الت�سري اأو يف حركة التنقالت 
التجارية  تنقالت  يف  اأو  الفردية، 
واملبادلت، يجب التفكري كيف ميكن 
ت�سهيل التجارة البينية ، وفق تي�سريمن 
بحقوقها  لدولة  حتتفظ  القوانني 
لكن  اجلمركية  طريق  عن  املعهودة 
وو�سع  الأن�سطة  تر�سيم  خالل  من 
الطرف  مع  والتبادل  للتجارة  اآليات 
املايل وو�سع اتفاقيات حتدد م�سالح 

كل جهة:«.
اأن  حديبي  حممد  القيادي  اأكد  و 
اجلي�س م�ساره وعقيدته مع املواطن 
حرمة  على  حافظ  الذي  و  وا�سحة 
اعتربته  الذي  اجلزائري  الدم 
املوؤ�س�سة للع�سكرية خط اأحمر فكيف 
يتهم باجلي�س اأنه يطلق ر�سا�س على 

معاناتهم  يعلم ظروف  وهو  حمتجني 
ومايعي�سونهم، لفتا باأت هناك طرف 
اجلي�س  ت�سويه  يف  م�سلحة  له  اآخر 
واإحداث  ال�سيا�سي  امل�ستنقع  وجيه 
فتنة بني اجلي�س و�سعبه والتي ف�سلت 
وكان  53جمعة  طيلة  اإ�سعالها  يف 

ال�سعار جي�س �سعب خاوة خاوة .
منطقة  اأخطر   »: املتحدث  وقال 
على  اجلزائري  اجلنوب  يف  ح�سا�سة 
تني  منطقة  هي  املالية  احلدود 
اجتماعية  اأ�سباب  قاعدة  زواتني 
منطقة  فهي  وجغرافية،  و�سيا�سية 
اجلانب  من  امتدادات  لها  قبلية 
منطقة  بحكم  والت�ساهر  املايل 
واحدة القبائل املوجودة كما اأنها تقع 
مبحادات من اجلانب املايل منطقة 
جغرافية جبلية و�سخرية تن�سط فيها 
جماعات امل�سلحة املتمردة مبنطقة 
اكدال املالية مما جعلها منطقة عبور 
املمنوعات  التجارة  خمتلف  لن�ساط 
بني البلدين وقد متتد من ليبيا وت�ساد 
هذا  اجلزائرية،  اأرا�سي  وا�ستغالل 
الو�سع املت�سابك اأمنيا جعلها منطقة 
غري م�ستقرة اجتماعيا زاد اثر عليها 
وحت�سني  والت�سغيل  التنمية  غياب 
ظروف احلياة للمواطن مما اأدى اإىل 
ق�سية  يف  خ�سو�سا  النفجار  هذا 
مند  املواطن  انتظرها  التي  املياه 
�ستة 2013 وامل�ساريع مل ترى النور:«

حتالف ا�شتخباراتي مع مهربي 
املخدرات

جهات  هناك  باأن  املتحدث  ولفت 
مع  تزامنت  والتي  املوجة  ركبت 
قوات  قبل  من  احلدود  غلق  تكثيف 
اجلي�س الوطني والأمن مما يق اخلناق 
على جتار ال�سالح واملمنوعات حتى 
دفع  اإىل  اأدى  ما  وهو  الب�رس  جتار 

غرفة   »: املتحدث  واأبرز  لالنفجار. 
يف  م�سرتكة  ا�ستخباراتية  عمليات 
قواعد  �سكلو   ، دول  عدة  من  ليبيا 
مرتزقة  لتدريب  واأمنية  ع�سكرية 
لزعزعة  الطلب  حتت  وارهابني 
املق�سد  واأكيد  اجلوار  دول  ا�ستقرار 
الدولية  اجلرمية  ون�رس  اجلزائر،  هو 
عابرة  اإرهابية  �سبكات  وت�سكيل 
والجتار  ا�ستقرارها  و�رسب  للبلدان 
اأن�سطتها  لتمويل  املمنوعات  يف 
لأبناء  واحلاجة  الفاقة  وا�ستغالل 
الو�سع  من  الناقمني  لتجنيد  اجلنوب 
هذا  املعي�سة،  وتظهر  الجتماعي 
و�س�ساعتها  احلدود  طول  مع  الو�سع 
الرق�سة  الوطني  يتطلب من اجلي�س 
الدائمة واجلهوزية القتالية يف حالة 
الدعم  من  مزيد  يتطلب  ا�ستعداد 
واملعنوية  واللوج�ستكي  املادي 
تتكاثف  اأن  يجب  و  والب�رسي، 
بخطورة  للتح�سي�س  اجلهود  كل 
املرحلة »  و يف �سياق مت�سل ، قال 
دولية  اأطراف  هناك   « باأن  حديبي 
على  تعمل  عميقة  خمططات  لها 
ح�سا�سة  منطقة  يف  الو�سع  تفجري 
ا�ستعال احلرب يف  حمادية ملنطقة 
احلكومة  مع  القبائل  وحرب  مايل 
املالية ودخول الإرهاب على اخلط 
ودخول جماعات م�سلحة التجاره يف 
اجلي�س  يواجهه  هذا  كل  التهريب، 
وجه  يف  ويقف  لوحده  الوطني 
املخطاطات، الراعي الدويل حلرب 
ليبيا ومايل وجد نف�سه اأمام �رسبات 
خمططاته  اإف�سال  يف  موجعة 
وايقن  اجلوار  ودول  اجلزائر  يف 
املوؤ�س�سة  متا�سك  هو  ال�سبب  اأن 
ي�سعى  لدذك  اجلزائرية  الع�سكرية 
ال�سعب  الفتنة  واإ�سعال  ل�رسبها 

اجتاها:«

حتت مربر حماربة الإرهاب 

فرن�سا ت�ستعني بخدمات ال�سعودية و االمارات يف ال�ساحل
.     عملية ت�شفية دروكدال مل تك�شف كل اأ�شرارها بعد

.      لغز الدور الذي تقوم به جماعة املغربي  عبد احلكيم �شحراوي
وداد احلاج

عن  الفرن�سية  ال�سلطات  ك�سفت 
ال�ساحل  منطقة  يف  حتركها  مالمح 
توظيف  ،عرب  املقبلة  املرحلة  هالل 
خالل   من  جدد  حلفاء  خدمات 
حلفاء  ي�سم  دوليا،  حتالفا  اإطالقها 
اأوروبية  ودول  اإفريقيا  دول غرب  من 
بعيد  امليداين  التحول  هذا  ياأتي  و 
عملية ت�سفية »دروكدال » التي حتوم 

حولها كثري من ال�سكوك والتي اأوردت 
التي  تفا�سيلها  من  بع�سا  الو�سط 
لوزارة  الر�سمية  الرواية  من  تتنافى 

الدفاع الفرن�سية
لل�ساأن  متابعون  ينبه  ذلك  عن  ف�سال 
ل  التحالف  تو�سيع  خطوة  اأن  الأمني 
ظل  يف  بريئة  خطوة  تكون  اأن  ميكن 
تكالب اأجهزة ال�ستخبارات الإقليمية 
ملف  يف  ال�ستثمار  على  الدولية  و 
الإرهاب يف منطقة ال�ساحل غري بعيد 

عن احلدود اجلزائرية
التي  لدول  اجلديد  التحالف  ي�سم  و 
وال�سعودية  كندا  التفاقية  وقعت 
دورها  �سيكون  والتي  والإمارات، 
الإقليمية،  للجيو�س  الدعم  تقدمي 
ي�سيف  و  املالية،  وامل�ساعدات 
املتتبعون مالحظة اأخرى عن خلفية 
ال�سعودية  جي�سي  من  قوات  ن�رس 
احل�سا�س  املكان  هذا  يف  والإمارات 
امليدانية  التحولت  مع  موازاة 

الكل  ،و  الليبية  ال�ساحة  تعرفها  التي 
ال�سعودية  الوحدات   فعلته  ما  يعرف 
والإمارات يف اليمن ونتائجه الوخيمة 
البنية  م�ستوى  وعلى  الب�رس  �سد 

التحتية املتهالكة اأ�سال .
�سحيفة  موقع   عنها  ك�سف  اخلطوة 
»اأر اأف اأي« التي ن�سبت  اإىل  م�سادر 
املتزايد  »التعاون  اإن  قولها  لها 
ع�سكري  ن�رس  حتقيق  يف  �سي�ساعد 
يف  والتطرف  العنف  ت�ساعد  رغم 

و  اإفريقيا«  �سمايل  ال�ساحل  منطقة 
ظاهريا يوفر الإجراء اجلديد مزيداً 
قوات  تقدمها  التي  امل�ساعدة  من 
الإقليمية،  للجيو�س  خا�سة  اأوروبية 
ما  على  العمل  تعزيز  اإىل  بالإ�سافة 
الثالث«  »احلدود  مبنطقة  ي�سمى 
فا�سو،  وبوركينا  والنيجر  مايل  بني 
ومبوجب  نف�سه،  امل�سدر  بح�سب 
قوات  تتوحد  اجلديد،  التحالف 
من  تتاألف  التي  ال�ساحل،  منطقة 

ومايل  موريتانيا  هي:  دول  خم�س 
مع  وت�ساد،  فا�سو  وبوركينا  والنيجر 
اآلف   5 قوامها  البالغ  فرن�سا،  قوة 
م�ستقبلية،  قوات  واأي  و100جندي، 
�سد  م�سرتكة  بعمليات  القيام  بهدف 

احلركات الإرهابية يف املنطقة.
وي�سار اأن اللبنة  الأوىل لهذا التحالف 
مت يف قمة »باو« يف جانفي املا�سي، 
خالل اجتماعات افرتا�سية مب�ساركة 

45 وزير دفاع ووزير خارجية.
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يف  بري�ش  قال  هذا،  مع  لكن 
ت�رصيح خ�ش به جريدة »الو�سط«، 
من  احلذر،  كل  احلذر  يجب  اأنه 
ا�سترياد  تكلفة  ت�سخيم  اإ�سكالية 
هذه التجهيزات امل�ستعملة، حتى 
لتهريب  جديدة،  بوؤرة  نفتح  ال 
احتياطي  وا�ستنزاف  العملة 

ال�رصف.
االقت�سادي  اخلبري  اأكد  حيث 
�سبط  �رصورة  على  باملنا�سبة، 
ب�رصوط  العملية  وتقييد  االأمور، 
التجهيزات  اأن  باالإ�سافة  �سارمة، 
يتجاوز  ال  اأن  يجب  امل�ستوردة، 
نتيح  ال  حتى  �سنوات،   5 عمرها 

جتهيزات  ا�سترياد  لالنتهازيني 
وم�سانع خردة، بالعملة ال�سعبة.

القرار،  اأن هذا  االإ�سارة،  وجتدر 

التي  القرارات  من  واحد  يعترب 
االأخري  االجتماع  لها،  خل�ش 
رئي�ش  برئا�سة  الوزراء،  ملجل�ش 

تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية، 
موقفه  باملنا�سبة،  جدد  الذي 
اخلارجية،  لال�ستدانة  الراف�ش 
وال�سيادة  الكرامة  على  حفاظا 
اأع�ساء  مطالبته  مع  الوطنية، 
من  املزيد  ببذل  احلكومة 
مع  الواردات  لتخفي�ش  اجلهد، 
حفاظا  الت�سيري،  يف  ال�رصامة 
يف  مبا  ال�رصف،  احتياطي  على 
الركود  ظروف  ا�ستغالل  ذلك 
بع�ش  به  الذي متر  االقت�سادي، 
الدول املتقدمة، القتناء امل�سانع 
حالة  يف  تكون  التي  امل�ستعملة، 
وذات  زهيدة  باأ�سعار  جيدة، 
مردود فوري، يعود بالفائدة على 

البالد والعباد.

اعترب ك�شف رئي�س املجل�س ال�شت�شاري، للمنتدى القت�شادي اجلزائري، عبد القادر بري�س، اأم�س، اأن 
قرار رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، بت�شجيع  اقتناء م�شانع وجتهيزات �شناعية م�شتعملة، 
من �شركات اأوروبية، و من خمتلف دول العامل، ب�شبب �شعوباتها املالية، نتيجة تاأثريات جائحة 

كورونا، قرار �شائب خا�شة، اأنه يعد فر�شة لقتناء م�شانع تتوفر على جتهيزات تكنولوجية حديثة، 
ت�شتجيب للمعايري التكنولوجية والبيئية، باأ�شعار منا�شبة، بالن�شبة للمتعاملني القت�شاديني.

طوابري كبرية للعمال ل�شتخراج اأجورهم

منحة �ملليون تخلق �أزمة 
�سيولة مالية 

ال�شماح با�شترياد امل�شانع امل�شتعملة

ت�سديد على تفادي ��ستنز�ف �حتياطي 
.     اإ�شكالية ت�شخيم تكلفة ا�شترياد

بالواليات  الربيد  مراكز   تعي�ش 
اأم�ش اأزمة  اأول  منذ  نهار  الغربية 
طوابري  خلق  خانقة  ما  �سيولة 
اأمام مراكز الربيد مبختلف  كبرية 
واليات الوطن الغربية حيث امتدت 
اإىل  خارج مقرات الربيد بع�رصات 

االأمتار.
معظم  �سهدت  وهران  والية  ففي 
االأموال  يف  ندرة  الربيد  مقرات 
اإىل  طوابري خانقة  واأزمة  اأدى  ما 
عمال  تقا�سي  مع  تزامنت  كبرية 
جانب  من  الأجورهم  ،  البلديات 
والية  بريد  مراكز  �سهدت  اآخر 
يف  اأزمة  االأخرى  هي  م�ستغامن 
اإىل  اأدى  املالية  ما  ال�سيولة 
ما  امل�ساحنات  بع�ش  حدوث 
يف  واملواطنني  الربيد  عمال  بني 
،اأما بتلم�سان  فقد  بع�ش املراكز 
طوابري  الربيد  �سهدت  مراكز 
بالربيد  خا�سة  اخلارج  اإىل  امتد 
ومركز   ، تلم�سان  و�سط  املركزي 
نف�ش   ، ومغنية  والرم�سي  �سبدو 
�سيدي  واليات  عا�ستها  االأو�ساع 

بلعبا�ش، مع�سكر ، عني متو�سنت ، 
 ، وتيارت  وغليزان  النعامة  �سلف، 
حيث تزامن امل�سكل مع �سب اأجور 
والبلديات  وال�سحة  الرتبية  عمال 
ما  البلديات  من  العديد  يف 
عمال  حقيقة  جعلت  اأزمة  خلق 
مال�سنات  يف  يدخلون  الربيد 
يف  و�سلت  مع  املواطنني 
ال�ستم  تبادل  اإىل  املراكز  بع�ش 
بتدخل  انتهت  والتهديدات 
، من جهة  االأمن  لل�سجار  م�سالح 
ال�رصف  مراكز  اأخرى  توقفت 
والتي  مدة  العمل  منذ  عن  االآيل 
�ساعفت من امل�سكل ، هذا واأ�سار 
يف  الربيدية  املراكز  احد  قاب�ش 
ات�سال هاتفي بالو�سط اأن امل�سكل 
وكرثة  ال�سيولة  نق�ش  يف  يكمن 
ال�سلطات  اإقدام  بفعل  ال�سحب 
�سنتيم  املليون  منحة  على �رصف 
اأدى  ما  املواطنني  من  كبري  لعدد 
اإىل  اختالل بني ال�سيولة املتوفرة 

واالأموال امل�سحوبة .
حممد بن ترار

الطاقات  و  البيئة  وزيرة  اأكدت 
اأم�ش  حراث  بن  ن�سرية  املتجددة 
وجود  العا�سمة  باجلزائر  الثالثاء 
6.000 وحدة �سناعية م�سنفة �سمن 
 « املحتمل  امللوث   « املوؤ�س�سات 
 1.673 فيها  مبا  للوديان  و  للبيئة 
�سائلة   م�سبات  تفرز  كانت  من�ساأة 

ملوثة موزعة على 35 والية.
لها  كلمة  يف  حراث  بن  قالت  و 
حول  درا�سي  يوم  انطالق  مبنا�سبة 
من  اأنه  الوديان«  حماية  و  »تثمني 
بني 1.673 موؤ�س�سة م�سنفة )ملوثة 
مت  امل�سبات(  ملختلف  و  للوديان 
حيث   1.343 معاينة  و  تفتي�ش 
 772 امتثال  عدم  عن  االإعالن  مت 
موؤ�س�سة لل�رصوط ال�رصورية ل�سمان 
عدم تلوث الوديان و خ�سو�سا اإن�ساء 
رمي  عدم  و  الت�سفية  حمطات 

النفايات ال�سلبة يف امل�سبات.
و  لتثمني  �سعيا  اأنه  اأ�سافت  و 
اتخاذ  مت  االأودية   على  املحافظة 
هذه  حلماية  ملمو�سة  تدابري 
التهديدات  خمتلف  من  امل�سبات 

املنزلية(  و  ال�سلبة  النفايات  )رمي 
و  موؤ�س�سة   12 اإغالق  مت  حيث 
 69 حق  يف  باإغالق  اوامر  �سدور 
اقرتاح  مت  موؤ�س�سة   15 و  اأخرى  
موؤ�س�سة   11 عن  ناهيك  غلقها 
اأخرى توجد حاليا يف حالة »تعليق« 

)االإغالق املوؤقت(.
اإ�سعار  اإر�سال 460  اأنه مت  اأبرزت  و 
حالة   38 و  تو�سية   167 و  ر�سمي 
املوؤ�س�سات  لتتمكن  طوعي  التزام 
و  و�سعيتها  حت�سني  من  ال�سناعية 
من  الوقاية  �رصوط  جميع  احرتام 

التلوث.
و من اأجل حماية البيئة و املحافظة 
و  البيئة  وزارة  كلفت  املحيط  على 
الطاقات املتجددة، الوكالة الوطنية 
للنفايات بتزويد 33 والية مبحطات 
ب�سعة  النفايات  ع�سارة   معاجلة 
بهدف  للوحدة  مكعب/يوم  مرت   80
من  مكعب  مرت  مليون   1 معاجلة 
تعبئة  و  ال�سنة  يف  النفايات  ع�سارة 
موارد مائية جديدة للري و ال�سيانة 
و  النباتات  و  احليوانات  حماية  و 

خلق منا�سب العمل، تربز الوزيرة .
من جهته اأكد وزير املوارد املائية 
براقي ارزقي على اأهمية هذا اليوم 
حماية  و  بتثمني  املتعلق  الدرا�سي 
التهديدات  خمتلف  من  الوديان 
التي  البالغة  باالأهمية  منوها 
تكت�سيها هذه امل�سبات الطبيعية يف 

املجالني الفالحي و الرتفيهي.
الوديان هي  مياه  اأن  اأكد  اأن  بعد  و 
قال  لل�سدود  االأ�سا�سي  امل�سدر 
التنمية  يف  مهما  دورا  تلعب  اأنها 
االقت�سادية و االجتماعية و اأ�ساف 
�سقي  يف  ت�ستعمل  الوديان  مياه  اأن 
ي�ستوجب  مما  الفالحية  االأرا�سي 

حمايتها من كل مظاهر التلوث.
الدرا�سي  اليوم  بخ�سو�ش  اأبرز  و 
اأنه  الوديان«  حماية  و  »تثمني  حول 
احلالية  الو�سعية  تقييم  اإىل  يهدف 
خرباء  طرف  من  باجلزائر  للوديان 
و خمت�سني و اخلروج بتو�سيات من 
الرثوة  لهذه  االعتبار  اإعادة  �ساأنها 

الطبيعية.
و بعد زيارة ميدانية اأجراها براقي 

الطاقات  و  البيئة  وزيرة  برفقة 
ووايل  حراث  بن  ن�سرية  املتجددة 
اجلزائر يو�سف �رصفة على هام�ش 
هذا اليوم الدرا�سي بكل من بحرية 
قال  احلرا�ش،  وادي  و  الرغاية 
براقي اأن تهيئة وادي احلرا�ش غري 
وجه املدينة و اأ�سبح مكانا للرتفيه 

بامتياز. 
وادي  تهيئة  اأ�سغال  اأن  اأ�ساف  و 
احلرا�ش عرفت تاأخرا لوجود بع�ش 
العقبات التي مت تذليلها،  موؤكدا اأن 
االأ�سغال �ستنطلق يف اقرب االآجال 
 12 من  اأقل  يف  »�ست�ستكمل  اأنها  و 
�سهرا حيث �سيتم ال�سماح للمواطنني 
احلرا�ش  وادي  م�ساحات  ا�ستغالل 
الرتفيه.  و  اال�ستجمام  و  للريا�سة 
فقد  الرغاية  بحرية  بخ�سو�ش  اأما 
مت  اأنه  حراث  بن  ال�سيدة  اأكدت 
التي  ال�سناعية  املوؤ�س�سات  اإغالق 
كانت توجد على مقربة من البحرية 
هذه  يف  البيئة  تلوث  لعدم  �سمانا 

املنطقة الرطبة .
م.�س

للبيطرة  الوالئية  املفت�سية  �سجلت 
راأ�سا من   38 نفوق  بلعبا�ش  ب�سيدي 
الرئوي  االلتهاب  داء  ب�سبب  املاعز 
ببلدية وادي ال�سبع )جنوب الوالية(، 
لدى  الثالثاء  اأم�ش  علم  ما  ح�سب 
�سيايف  للبيطرة  الوالئي  املفت�ش 

قا�سي.
م�ساحله  اأن  امل�سئول  ذات  واأو�سح 
خالل  ميدانية  بخرجات  قامت 
االأ�سبوع املا�سي ا�ستهدفت قطعان 
حيث  ال�سبع،  وادي  مبنطقة  موالني 
بداء  املاعز  اإ�سابة  ت�سجيل  مت 
االلتهاب الرئوي لدى خم�سة مربني 
من  راأ�سا   38 نفوق  يف  ت�سبب  مما 
اإىل  امل�سدر  ذات  واأ�سار  املاعز 
اأنه على الرغم من اأن داء االلتهاب 
للحيوان  معدي  مر�ش  الرئوي 
اأنه  اإال  وفريو�سات،  بكترييا  ت�سببه 
احليوية  بامل�سادات  عالجه  ميكن 
ظهور  من  اأيام  خم�سة  غ�سون  يف 

االأعرا�ش، م�سريا اإىل اأن هذا الداء 
مت  و  �سبق  بل  جديدا  مر�سا  لي�ش 
على  قبل  من  به  اإ�سابات  ت�سجيل 

م�ستوى الوالية.
االإجراءات  كافة  اتخاذ  مت  وقد 
ال�رصورية من اأجل التحكم يف هذا 
القطعان،  بني  انت�ساره  ومنع  الوباء 
حيث يتم بالتن�سيق مع املربني وعزل 
يف  ومعاجلته  املري�ش  احليوان 
امل�سدر  نف�ش  ي�سيف  وقت،  اأ�رصع 
للبيطرة  الوالئية  املفت�سية  وتعمل 
التح�سي�سية  احلمالت  تكثيف  على 
للوقاية من هذا الداء ومنع انت�ساره 
من خالل تقدمي اإر�سادات ون�سائح 
احليوان  عزل  غرار  على  للموالني، 

امل�ساب 
املكان  نظافة  على  املحافظة  و 
اأ�سواق  وكذا جتنب نقل املاعز اإىل 

املا�سية خالل هذه الفرتة. 
م.�س

ا�ستبعد وزير املوارد املائية ارزقي 
باجلزائر  الثالثاء  اأم�ش  براقي 
اأو  انقطاع  اأي  حدوث  العا�سمة 
ال�رصوب  باملاء  التزويد  تذبذب يف 

خالل �سائفة 2020.
وقال براقي يف ت�رصيح �سحفي على 
مو�سوع  حول  درا�سي  يوم  هام�ش 
باجلزائر«  االأودية  حماية  و  »ثمني 
ال�رصوب  املاء  توفري  �سيتم  اأنه 
للمواطنني يف مو�سم ال�سيف ب�سكل 
اإال يف حالة حدوث  يومي وم�ستمر 
متوقع«  »غري  تقني  عطب  اأو  خلل 

الذي �سيتم التكفل 
يف  اخلدمة  عودة  ل�سمان  اآنيا  به 

اإىل  اأ�سار  اأن  بعد  و  حمدودة  اآجال 
اأكرث  ال�سدود بلغت  اأن ن�سبة امتالء 
وفرة  الوزير  اأكد  باملائة،   60 من 
التي  واجلوفية  ال�سطحية  املياه 
ن�سبة  �سعف  رغم  البالد  بها  تزخر 
اأنه  اأ�ساف  و  ال�سنة  هذه  الت�ساقط 
ال�سدود  م�ستوى  على  تخزين  مت 
من  اأكرث  الوطني  القطر  كامل  عرب 
4 مليارات مرت مكعب من املياه و 
اأكد يف �سياق مت�سل اأن حجم املياه 
امل�ستوى  على  امل�ستهلكة  ال�رصوب 
منذ  باملائة   10 بـ  ارتفعت  الوطني 
يف  كورونا  فريو�ش  اأزمة  بداية 

مار�ش املا�سي .

الناقلني  من  املئات  رف�ش 
العودة  اجلزائري  الغرب  بواليات 
تعليمات  من  بالرغم  الن�ساط  اإىل 
بالعودة  النقل ومديرياتها  وزارة 
على  احتجاجا  وذلك   ، العمل  اإىل 
ترغمهم  بفر�ش  التي  القوانني 
ت  ما لكما ا �ش   فر و عد   لتبا ا
اأ�سارت  وقد  هذا   . والعوازل 
�سبال  تبحث  اأنها  الناقلني  نقابات 
بحكم  مفتوح  اإ�رصاب  للدخول  يف 

وان  خا�سة  حلقتها  التي  االأ�رصار 
مديرية النقل قد اأق�ست املئات من 
 ، دج  منحة  ال10االف  من  الناقلني 
حيث  مت حرمان ما يزيد عن 5000 
منحة  من  اجلزائري  بالغرب  ناقل 
ال�سائقني  عن  ناهيك  دينار  ال10 
فل�سا  يتلقوا  الذين  مل  والقاب�سني 
اأ�سهر  ثالثة  واليوم  بعد  واحدا 
ال�سلطات  حتاول  من  التوقف 
كافة  قوانينها مبنع ا�ستغالل  فر�ش 

يف  الزيادة  وكذا  دون   ، الكرا�سي 
ال�سعر يف الوقت الذي مت م�ساعفة 
يرف�سون  يجعلهم  ما  الوقود  اأ�سعار 
الت�سول  ويف�سلون  باخل�سارة  العمل 
على العمل بهذه الطريقة  املهينة .

واليات  �سهدت  خمتلف  وقد  هذا 
احلجر  بها  رفع  التي  حتى  الغرب 
 ، �سعيدة  تلم�سان  غرار  على 
يف  م�ستغامن  �سلال   ، متو�سنتت 
جعل  احل�رصي  ما  النقل  حركة 

يف   ، يفر�ش  منطقه  الكلوند�ستان 
املواطنني  تنقل  عمليا  التزال  حني 
حمظورة  والبلديات  الواليات  بني 
للحافالت  الرتخي�ش  عدم  بفعل 
هذا   ، العمل  االأجرة  و�سيارات 
وت�ستعد فيدراليات الناقلني الدخول 
يف  بالزيادة  للمطالبة  اإ�رصاب  يف 
يف  الزيادة  مع  تزامنا  النقل  اأ�سعار 

اأ�سعار الوقود .
حممد .ب

6اآلف موؤ�ش�شة تهدد البيئة

1.673 من�ساأة تفرز �سو�ئل ملوثة يف 35 والية

ببع�س الوليات الغربية

ناقلون يرف�سون �لعودة للعمل ويهددون باالإ�سر�ب

املفت�شية الولئية للبيطرة ب�شيدي بلعبا�س

�نت�سار د�ء �اللتهاب �لرئوي 
بو�دي �ل�سبع

ل جفاف يف احلنفيات هذا ال�شيف

ن�سبة �متالء �ل�سدود بلغت 
جتاوزت 60 باملائة
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اغتنم الرئي�س تبون اجلفاء الذي �ساد بني زروال 
من  لي�سجل  الأخري  هذا  حكم  فرتة  طيلة  وبوتفليقة 
اإىل مقر رئا�سة اجلمهورية نقطة  خالل دعوة زروال 
التي  ال�سورة  تلك  متحي  لعلها  �ساحله  يف  �سيا�سية 
طبيعي  امتداد  باأنه  اجلديد  الرئي�س  تقدم  تزال  ل 
�سمن  الزيارة  هذه  كانت  واإن   املعزول.  للرئي�س 
ب�ساأن  �سخ�سيات  مع  يجريها  التي  اللقاءات  �سل�سلة 
القائمة  الد�ستورية  والإ�سالحات  ال�سيا�سي  الو�سع 
مولود  مع  اللقاء  غرار  على  زروال  مع  اللقاء  اأن  اإل 
اأظهر  زروال  واأن  ل�سيما  اأثار جدل خا�سا  حمرو�س 
ما  وهو  باملرادية  مل�سيفه  ووا�سحة  علنية  م�ساندة 

اأظهره الت�رصيح الإعالمي الذي اأعقب ال�ستقبال. 
تبون  الرئي�س  ي�ستقبل  اأن  الطبيعي  من  كان  واإن 
رئي�س  فهو  ال�سيا�سية  ال�ساحة  اأطراف  من  �ساء  من 
دواعي  من  لأن  بنف�سه  هو   يقول  كم  اجلزائريني  كل 
احلوار الختالف ذاته ولي�س التفاق املبدئي اإل اأن 
زروال ل يعترب نف�سه طرفا �سيا�سيا لتكت�سي م�ساركته 
يف احلوار دللة �سيا�سية ومن هنا �سارت هذه الزيارة 
وا�سعا  اأحيت جدل  ولأنها كذلك فقد  بامتياز  رمزية 
واأعادت اإىل ال�سطح املواقف املتباينة ب�ساأن الع�رصية 

ال�سوداء.
العام  امل�سهد  على  زروال  الرئي�س  ظهر  عندما 
من  القليل  اإل  يعرفه  يكن  مل   ١٩٩٣ عام  مرة  لأول 
مل  اإذ  العام  الراأي  عن  احلديث  دون  الدولة  اإطارات 
عا�س  وقد  الإعالم  و�سائل  يف  ظهور  �سابق  له  يكن 
عن  بعيدا  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  �سباط  من  كالكثري 
الأ�سواء وزاد من غيابه تقلده من�سب �سفري اجلزائر 
برومانيا حيث �سهد اأحداثها الدامية واإعدام رئي�سها 

�ساو�سي�سكو. 
عاد زروال وزيرا للدفاع خلفا خلالد نزار ومل يكن 
التلفزيون  بثه  اأن يد�سن عودته بخطاب  ال�سدفة  من 
ذلك  يتاح  يكن  مل  حيث  العادة  غري  على  العمومي 
وكرثت  الغمو�س  فيها  �ساد  فرتة  ويف  للروؤ�ساء.  اإل 
التاأويالت والتخمينات اعتقد الكثري من املتابعني اأن 
التعاطي  بني  ميزج  جديدا  عهدا  ليد�سن  جاء  زروال 
اأ�سدها  بلغت  التي  الأزمة  والع�سكري جتاه  ال�سيا�سي 
القرار  مراكز  تعدد  اأمام  �سهلة  تكن  مل  املهمة  لكن 
ال�سلطة  واملقاربات بني ع�سب  التوجهات  واختالف 
وهو ما جعل م�ساعيه جتاه قائدي اجلبهة الإ�سالمية 

لراقة  وقف  جت�سيد  اإىل  طريقها  تعرف  ل  لالإنقاذ 
يكلف  قد  ما  على  �سلمية  بطريقة  واحل�سول  الدماء 
الب�رصية وماليري من اخل�سائر  الأرواح  اآلف  حتقيقه 
بلد مل يعرف ح�سارا �سيا�سيا واقت�ساديا  املادية يف 
مثل احل�سار الذي عرفه يف تلك الفرتة. لكن غلبة تيار 
املحاورين  ر�سا  وعدم  القرار  �سنع  يف  الأمني  الكل 
ب�رصوط احلوار وقف يف طريق وزير الدفاع اجلديد 
ليوؤهله للذهاب  اأن و�سعه ذاك مل يكن  وجعله يدرك 
كانت  لذا  الأزمة  مع  ال�سيا�سي  التعامل  يف  بعيدا 
الندوة الوطنية التي نظمت عام ١٩٩٤ فر�سة للرجل 
لين�رصف يف هدوء ل�سيما واأن اأ�سحاب القرار ا�ستقر 
راأيهم على تقليد بوتفليقة رئا�سة الدولة رفقة نائبني 
وهو ما رف�سه لي�سطروا لتمكني زروال من �سالحيات 

رئي�س الدولة كاملة بتزكية من ندوة الوفاق الوطني. 
ورث زروال و�سعا غام�سا وموؤ�س�سات دولة خاوية 
على عرو�سها حيث حلت مكانها ع�سبة ممن ي�سمون 
قادوا  اجلرنالت  من  جمموعة  وهم  اجلانفرييني 
جديد  بن  ال�ساذيل  دفع  بعد  ال�ستار  وراء  من  البلد 
مدين  وحممد  بلخري  العربي  منهم  نذكر  لال�ستقالة، 
لبد  كان  غزيل.  وعبا�س  تواتي  وحممد  نزار  وخالد 
من  ثانية  ن�سخة  ويفتح  ال�سلطة  بيت  ترتيب  يعيد  اأن 
مرحلة انتقالية بداأت يف جانفي ١٩٩٢ دون اأن يعرف 
حكومة  ي�سكل  اأن  عليه  كان  تنتهي.  وكيف  متى  اأحد 
وي�سكل  �سيفي  مقداد  التقنوقراطي  بقيادة  جديدة 
املجل�س  اأ�س�سه  الذي  ال�ست�ساري  املجل�س  مكان 
منظمات  �سم  انتقاليا  وطنيا  جمل�سا  للدولة  الأعلى 
التوجه اجلديد ويبقي  واأحزابا انخرطت �سيا�سيا يف 
التي ت�سكلت قبله  البلدية  التنفيذية  على املندوبيات 
مكان املجال�س البلدية التي كان ي�سيطر عليها الفي�س 

املحل.
�سيا�سي  حوار  اإىل  اجلديد  الدولة  رئي�س  دعا 
وقد  اجلمهورية  رئا�سة  مقر  يف  بنف�سه  عليه  ي�رصف 
ا�سرتط له �رصط اللتزام بالد�ستور وقوانني اجلمهورية 
اإل ثلة من الأحزاب على  ونبذ العنف ومل يلب نداءه 
غرار الفالن والنه�سة والتجديد اجلزائري واحلركة 
الدميقراطية اجلزائرية لأحمد بن بله. وبعد لقاءات 
قليلة انف�س اجلمع بعد العثور على ر�سالة تاأييد بعث 
الإ�سالمية  اجلماعات  اأمري  اإىل  حاج  بن  علي  بها 

امل�سلحة جمال زيتوين. 

اأن  وهي  بعدها  زروال  طريق  خارطة  ات�سحت 
عملية  على  بنف�سه  وي�رصف  قرنيه  من  بالثور  مي�سك 
املوؤ�س�ساتي  البيت  ترتيب  اإعادة  وهي  و�ساقة  طويلة 
ت�رصيعية  بانتخابات  وانتهاء  رئا�سية  بانتخابات  بدءا 
�سيا�سة  اأ�سماه  فيما  الد�ستور  بتعديل  مرورا  وحملية 
�رصو�س  حلرب  موازية  كانت  التي  الوطني  التقومي 
�سد اجلماعات امل�سلحة مل تاأبه لعرو�س املعار�سة 
الذي  الوطني  العقد  وبالأخ�س  بامل�ساحلة   اخلا�سة 
وقعت عليه الأحزاب ال�سيا�سية التي فازت بانتخابات 
وحزب  لالإنقاذ  الإ�سالمية  )اجلبهة   ١٩٩١ دي�سمرب 
ال�سرتاكية(  القوى  وجبهة  الوطني  التحرير  جبهة 
اإ�سافة اإىل اأحزاب اأخرى مثل النه�سة وحزب العمال 
و�سخ�سيات من اأمثال علي يحيى عبد النور بل ذهبت 
اخليانة  تهمة  ووجهت  حدث  ل  اعتباره  حد  اإىل 
�سارك  من  وكل  احمد  وايت  بله  بن  مثل  ل�سخ�سيات 

يف اجتماع روما.
 اأ�رص زروال على امل�سي يف امل�سار الذي ر�سمه، 
يف  واأقدم   ١٩٩٥ بها يف  وفاز  رئا�سية  انتخابات  نظم 
١٩٩٦ على تعديالت عميقة على د�ستور ١٩٨٩ باإن�ساء 
الرئا�سية  العهدات  وحتديد  ثانية  برملانية  غرفة 
وتعزيز البناء املوؤ�س�ساتي الهرمي الذي كر�س هيمنة 
تامة ملوؤ�س�سة الرئا�سة وقيودا اأمام هيمنة اأي طرف 
 ١٩٩٧ يف  م�ساره  ا�ستكمل  ثم  ال�سلطة  على  �سيا�سي 
مبا  وا�سعا  جدل  اأثارت  وحملية  برملانية  بانتخابات 
تاأ�سي�سه  على  مير  مل  حزب  وفوز  تزوير  من  اكتنفها 
العنف  ت�ساعد  �سنة ١٩٩٧  اأكرث من �سهرين. وعرفت 
وبني  وغليزان  والراي�س  طلحة  بن  جمازر  بوقوع 
الغتيالت  وعادت  العنف  ت�ساعد  وا�ستمر  م�سو�س 
مثل تلك التي م�ست الفنان معطوب لونا�س يف �سيف 
احلملة  اىل  اأ�سيف  الذي  الو�سع  هذا  مثل   .١٩٨٩
بت�سني  حممد  م�ست�ساره  له  تعر�س  التي  الإعالمية 
يف  الرئا�سية  النتخابات  موعد  تقدمي  اإىل  ا�سطرت 
الذي  املوعد  ذلك  الد�ستور.  يف  واردة  غري  �سابقة 
اأتاح له اخلروج من ال�سلطة التي تركها لبوتفليقة رغم 

ان�سحاب مناف�سيه.
تبنيه  تبون  الرئي�س  اأختار  الذي  الإرث  هو  هذا 
زروال  الرئي�س  ي�ستقبل  وهو  و�سلبياته  بايجابياته 
فرتة  اآثار  منا�رصيه  لدى  ميحو  لعله  تاأييده  ويلقى 

الرئي�س بوتفليقة التي ل تزال ماثلة يف الأذهان.

تبون والإرث الثقيل لزروال

بقلم اح�شن خال�ص   

عاد الرئي�ص الأ�شبق اليامني زروال 
اإىل واجهة الأحداث بعد ا�شتقباله من 
قبل الرئي�ص تبون وعادت معه فرتة 

مثقلة بال�شراعات، فرتة ماأ�شاوية 
مل ت�شهدها اجلزائر منذ انتهاء 

حرب التحرير. ومهما كان ال�شياق 
ال�شيا�شي الذي ميكن اأن تو�شع فيه 
زيارة زروال لتبون وبغ�ص النظر 
عن املواقف املتباينة جتاهها اإل اأن 

امللفت لالنتباه يف ردود الأفعال التي 
اأعقبتها اأنها تكاد توجه الهتمام اإىل 
فرتة الت�شعينات الدموية يف الوقت 

الذي ظن اجلميع اأن �شيا�شة امل�شاحلة 
الوطنية قد قلبت ال�شفحة واأنهت 
اجلدل احلاد الذي ا�شتمر ل�شنوات 

حول امل�شوؤوليات املختلفة جتاه ماآ�شي 
تلك الفرتة.

ا�شتقبله و�شط جدل حاد

24 �ساعة

بقلم قرار امل�شعود

التاأثري على �سخ�س ما هو بالقول اأو بالفعل 
ياأن�س له املتاأثر و يجرب  على اإتباع  طريقة  
موؤثريه و امل�سيطرين على عقله  باأ�سلوب 
مدرو�س حتى يجعله يقتدي  به  فيخيل له 

فكريا اأنه غري قادر اأن ي�سري نف�سه.
خدماته  من  ال�ستفادة  اجل  من  هذا  و   
مع  منه.  ي�ستفيد  كان  ما  على  اإبعاده  اأو 
متعلق  هو  ما  الو�سائل  من  له  التقدمي 
باجلانب النف�سي املغري. فنظرية القابلية 
لال�ستعمار للفيل�سوف مالك بن نبى يف كتابه 
»ال�رصاع الفكري« كما يقول عنه الكاتب و 
ال�سحفي امل�رصي اأحمد امل�سلماين، يرى 
اأن  نبى«  بن  »مالك  اجلزائري  الفيل�سوف 
من  ا�ستقالت  قد  الإ�سالمية  احل�سارة 
يف  املوحدين  دولة  زوال  بعد  التاريخ 
املغرب، فبعدها دخل املجتمع الإ�سالمي 
العدم، فيما كانت احل�سارة امل�سيحية  يف 
لقاء  واأول  ال�سليبية،  احلروب  اإثر  تنطلق 
بني احل�سارتني كان حوايل ١٨٥٨ م، حيث 

ا�ستعمر الغرب الهند واجلزائر.

و ي�سيف الفيل�سوف » جاء لقاء احل�سارتني 
�سا�سعة  لهوة  كا�سفاً  والإ�سالمية  الغربية 
علم  باإيجاد  فنادى  حمبطة.  ومقارنة 
جديد يبحث يف ذلك، �سماه »علم اجتماع 
ال�سعوب التي ل تزال خارج اإطار احل�سارة 
اأ�سا�س  نبي  بن  مالك  يُرجع  املعا�رصة«. 
دولة  زوال  بعد  امل�سلمني ح�سارياً  تدهور 
اللتني  والأنانية  الفردية  اإىل  املوحدين 

�سبغتا الروح الإ�سالمية. 
يثبت الواقع و امليدان املعا�س من خالل 
ي�سري  ل  و  ي�ستعمر  ل  املتعلم  اأن  التاريخ، 
غالبا، اأما ال�سعوب التي ل متلك تفكريها 
بنف�سها فهي معر�سة يف اإي وقت و مكان 
لال�ستحواذ عليها،  خا�سة اإذا كانت متلك 
برنامج  عليها  في�سلط  بلدانها.  ثروات يف 
يف ظاهره كنز و يف باطنه طامة تتالعب 
و  امل�سهد  قراءة  بف�ساحة  تتكلم  بالعقول 
عوامل  كل  تدر�س  �سوء.  هو  احلقيقة  يف 
التفرقة  القوة و ال�سعف يف الأمة و تنمي 
يف  الفئات  بني  تو�سعها  و  الفتنة  بوا�سطة 
اجلانب العرقي و الديني وتظاهر لالأقلية 
بلوائها و ن�سحها و تقحم التغلغل بدخالء 

حتت غطاء الدميقراطية و حقوق الإن�سان. 
و ي�سيف مالك بن نبي » والعامل الإ�سالمي 
عامل  فى  الغربية  للح�سارة  بالن�سبة  بقى 
الأ�سياء والأ�سخا�س.. ولقد تعاون التخلف 
عامل  اإىل  تطوره  وقف  على  وال�ستعمار 

الأفكار.
كل هذا راجع لعامل اجلهل و �سوء التدبري 
يف هذا نوع من ال�سعوب ملاذا ؟  لو نتكلم 
الب�رص  عن احل�سارات املتعاقبة على بني 
وليدة  اأنها  جند  باخت�سار  الع�سور  عرب 
احلاجة و التطوير فيها بوا�سطة ما منحه 
فيه  هو خمري  ما  مقدار  من  لالإن�سان  اهلل 
الر�سائل  �سبيل  نطاق  عن  يخرج  ل  اأن  و 
اأثار  فبقيت  الر�سل.  طريق  عن  املنزلة 
الذي  �ساهدة يف اجلانب  هذه احل�سارات 
ما  زال  و  زالت  و  لالإن�سانية  فيه  �سدقت 
فعلته من التجرب و عدم احرتام الب�رصية. 
)اليونان-بابل-الفراعنة- كثرية  الأمثلة  و 

الروم( 
على  اأثرها  و  الإ�سالمية  احل�سارة  اأما 
باحل�سارة  ي�سمى  ما  اأو  احلايل  الع�رص 
املنبثق  الغربي،  العامل  تطور  اأو  الغربية 

فئوية  جمتمعات  من  جملة  من  اأ�سا�سا 
متخذة  الأر�سية   الكرة  من  خمتلفة 
و  املطلقة  احلرية  و  التفتح  �سعاراها 
وما  الإن�سانية  يفيد  ملا  التطور  و  البحث 
يهلكها يف اآن واحد  و انت�رص غزو امل�ساعر 
ح�ساب  على  روابط  بدون  الأهواء  و  فيها 
وجود  بها  جاء  التي   الأ�سا�سية  املبادئ 
مع  تتعامل  و  تت�سبث  فمكوناتها  الإن�سان. 
كل الديانات و الطقو�س مبا يتالءم لب�سط 
احل�سارة  عدا  ما  مبتغياتها   و  اأهوائها 
الإ�سالمية  اأو العامل الإ�سالمي التي تراها 
مكبلة حلرية و تقدم اإن�سان الع�رص احلديث.  
ومن ثم كاأنها حا�رصت العامل الإ�سالمي و 
لالإرهاب  �سعارا  فاأ�سبح  الدين  معه  جرت 
علماوؤنا  يجد  مل  و  التخلف  و  الدمار  و 
الأجالء خطة حكيمة للت�سدي لهذا الغزو 
املده�سة.  الإبتكارات  و�رصعة  الثقايف 
زوال  و  »اهبطا«  مبثابة  امل�سلمون  يراها 
جمرد  احلقيقة  يف  وهي  حل�سارتهم   
نظرية ممزوجة بعواطف م�سلوبة تتخيلها 
فئة من املتطلعني لكل جديد بدون متعن 
به.  املغرى  ال�سيء  حقيقة  يف  اإدراك  و 

الآن  يحدث  ما  على  مقيا�س  اأو  وكدليل 
حيث  من  حتى  فيه  نعي�س  الذي  للع�رص 
و  التكنولوجية  زمن  اأخذنا  اإذا  الزمن 
التطور ال�سناعي على الأخالقي من بداية 
القرن التا�سع ع�رص ١٩00 اإىل يومنا،  نرى 
العامل  تطور  اأو  الغربية  احل�سارة  هذه  اأن 
من  قبله  مبا  مقارنة  يعمر  لن  الغربي 
احل�سارات لتزايد العامل الب�رصي من جهة 
و�رصعة تكنولوجية الإعالم و الت�سال يف 
العامل ككل و الهتمام باملادة  على ح�ساب 
وعدم  التظلم  عدم  و  امل�ساواة  و  العدل 
�سطو الإن�سان على اأخيه من جهة اأخرى. 
و  الأخرية  الآونة  انك�سف يف  و  ما ظهر  و 
 ١٩ كورونا  جائحة  خالل  من  نعي�سه  ما 
اإفريقي  اأ�سل  من  فلويد   جورج  مقتل  و 
القطرة  اإل  الأمريكية  ال�رصطة  طرف  من 
الدول  جميع  يف  الكاأ�س  اأفا�ست  التي 
ب�سيط  كمثال  واحلرية  بالتح�رص  املدعية 
ل للح�رص.  فهذا مما يجعل �سكوك زوال 
عنيف مع حتول ت�سهده القارة الأوروبية و 
و  الظلم  درجة  نتيجة  ال�سمالية  الأمريكية 

وعي املظلوم.

مقاربات

اجلزء 01التاأثر بقابلية الت�سيري
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ب�شتى  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
املتعلقة  تلك  �شيما  ال  اأنواعها 
باالجتار غري امل�رشوع باملخدرات 
و املوؤثرات العقلية، متكنت فرقة 
بامل�شلحة  املخدرات  مكافحة 
من  الق�شائية  لل�رشطة  الوالئية 
ترتاوح  �شخ�شني)02(  توقيف 
اأعمارهم ما بني )30 و33 �شنة( عن 
ق�شية تكوين جماعة اإجرامية من 
باملوؤثرات  واملتاجرة  البيع  اأجل 
وحجز  بريقابلني  نوع  من  العقلية 
االأقرا�ص  من  معتربة  كمية 
بـ:  كميتها  قدرت  املهلو�شة 
)4025( قر�ص مهلو�ص  . حيثيات 
الق�شية تعود اإىل معلومات موؤكدة 
منت  على  �شخ�شني  بوجود  تفيد 
املوؤثرات  برتويج  يقومان  مركبة 
مالطا  حي  م�شتوى  على  العقلية 
بتمرنا�شت ، وعليه مت اإعداد خطة 
على  القب�ص  باإلقاء  كللت  حمكمة 

قر�ص   600( وبحوزتهما  �شخ�شني 
بريقابلني،  نوع  من  مهلو�ص( 
مع  وامل�شتمر  الدائم  وبالتن�شيق 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
اإذن  اإ�شت�شدار  مترنا�شت، 

بالتفتي�ص مل�شكن اأحد امل�شتبه
بداخله  �شبط  مت  حيث  فيهما، 
االأقرا�ص  من  معتربة  كمية  على 
كي�ص  داخل  خمباأة  املهلو�شة 
 3425( بـ  كميتها  تقدر  بال�شتيكي 
قر�ص مهلو�ص( من نوع بريقابلني 
 4025  : بـ  تقدر  اإجمالية  بكمية   ،
ليتم  للبيع،  معد  مهلو�ص  قر�ص 
وامل�شتبه  املحجوزات  حتويل 
يف  حتقيق  وفتح  للمقر  فيهما 
الق�شية. �شيتم اإجناز ملف جزائي 
اأجل  من  فيهما  امل�شتبه  �شد 
الق�شائية  اجلهات  اإىل  تقدميهما 

املخت�شة .
�شيخ مدقن

�شبط بحوزتهما 4025 قر�س مهلو�س

اأمن والية مترنا�ست يطيح 
ب�سخ�سني

مترنا�شت

امل�ستفيدون من ال�سكنات االجتماعية باأنكوف �ساخطون
يعي�ص امل�شتفيدون من ال�شكنات 
التابع  اأنكوف  بحي  االجتماعية 
اإداريا لبلدية مترنا�شت على وقع 
اأ�شموه  ما  جراء  �شاخن  �شفيح 
من طرف  الغام�شة  بالت�رشفات 
ديوان الرتقية و الت�شيري العقاري 
توزيع  بخ�شو�ص  بالوالية 
املحالت . قال �شاكنة حي اأنكوف 
و�شط مترنا�شت امل�شتفيدين من 
مبوجب  االجتماعية  ال�شكنات 
التوزيع املعلن بتاريخ 01 نوفمرب 
ينددون  اأنهم  الفارطة  ال�شنة  من 
ديوان  م�شالح  ت�رشف  ب�شدة 
الرتقية و الت�شيري العقاري لوالية 

مترنا�شت ،فيما يخ�ص توزيع

املحالت الواقعة حتت ال�شكنات 
حيث  للم�شتفيدين،  املمنوحة 
بذات  مبا�رشة  ات�شالهم  بعد  اأنه 
ال�شكنات  ا�شتالم  بعد  امل�شالح 
االإجراءات  جميع  ا�شتكمال  و 
 ، امل�شتحقات  ودفع  االإدارية 
توزيع  يف  االأولوية  منح  بغر�ص 
احلي  ل�شاكنة  املحالت  هذه 
يحتاجها  مبا  االأدرى  باعتبارها 
جهة  من  متطلبات  من  ال�شاكنة 
بني  املتوقعة  للم�شاكل  وتفاديا 
امل�شتفيدين  غري  من  املوؤجرين 
ب�شبب  ال�شكنات  بهاته  القاطنني 
ال�رشف  مياه  خمارج  ت�شارك 
نف�ص  يف  ال�رشب  ومياه  ال�شحي 

ال�رشف  مياه  وفتحة  املكان 
و�شط  يف  تقع  التي  ال�شحي 
امل�شالح  ذات  اأن  ،اإال  املحل 
يتم  مل  اأنه  حينها  ابلغتهم 
بحجة  املحالت  لهذه  التطرق 
اأن املحالت حتت ت�رشف الوايل 

وال يتم توزيعها اإال باأمر منه .
نف�ص  به  اأفاد  وح�شبما 
يف  تفاجئوا  فاأنهم  املتحدثني 
بت�رشف  االأخرية  االأيام  هذه 
عن  الغريبة  االأ�شخا�ص  بع�ص 
مبحو  يقومون  وهم  احلي 
على  املدرجة  االأرقام  وطم�ص 
املحالت وهو ال�شيء الذي لفت 
يكون  قد  الذي  و  ال�شاكنة  انتباه 

من  م�شتفيدة  جهات  مع  بتواطوؤ 
مل  املحالت  اأن  باعتبار  ذلك 

توزع بعد .
ولذلك ينا�شد هوؤالء وايل الوالية 
على  االأول  امل�شوؤول  ب�شفته 
العاجل  للتدخل  التنفيذية  الهيئة 
االهتمام  ذات  الق�شية  هذه  يف 
اأن  علمنا  اإذا  خا�شة   ، البالغ 
جميع امل�شتفيدين يرف�شون هذا 
التع�شفي  و  الغري مربر  الت�رشف 
من طرف م�شالح ديوان الرتقية 
لتمرنا�شت  العقاري  الت�شيري  و 
للجانب  مراعاتها  وعدم 

االجتماعي ل�شاكنة احلي .
�شيخ مدقن

 
و  االإعالم  خللية  بيان  اأفاد 
العامة  والعالقات  االت�شال 
ورقلة  والية  اأمن  مبديرية 
يومية  ت�شلمت  قد  كانت   ،

"الو�شط "ن�شخة منه اأن
اأمن والية ورقلة خالل  م�شالح 
الفرتة املمتدة من تاريخ ال�شابع 
 2020 �شنة  �شهر جوان من  من 
اجلمعة  يوم  �شبيحة  غاية  اإىل 
نف�ص  من  ع�رش  للثاين  املوافق 
للقوانني  وفقا  وال�شنة  ال�شهر 
ال�شاعة  من  بدية  بها  املعمول 
اإىل  )19و00د(  م�شاء   ال�شابعة 
�شباحا  ال�شابعة  ال�شاعة  غاية 
املوايل  اليوم  من  د(  )07و00 
امل�شالح  نف�ص  متكنت  ،حيث 

باملح�رش  و�شع  من  املعنية 
مت  كما   ، مركبة  لـ101  البلدي 
نارية  دراجة   23 و�شع  اأي�شا  
ثبت تورط اأ�شحابها يف خمالفة 

اإجراءات احلجر ال�شحي .
من جهة ثانية اأ�شاف اأن م�شالح 
اأمن والية ورقلة قامت بت�شجيل 
115 خمالفة تتعلق بعدم ارتداء 

القناع الواقي ،اإ�شافة لذلك  90 
احرتام  بعدم  تتعلق   خمالفة 
التباعد االجتماعي، 54 خمالفة 
تنظيف  احرتام  بعدم  تتعلق 
عن   ناهيك  املحالت،  وتعقيم 
46 خمالفة تتعلق بعدم احرتام 
يف  الوقاية  تدابري  ون�رش  تعليق 

االأماكن امل�شتقبلة للمواطنني.
و يف االأخري تدعو م�شالح اأمن 
املواطنني  جميع  ورقلة  والية 
اأ�شحاب  وكذا  واملواطنات 
ربوع  عرب  التجارية  املحالت 
االلتزام  �رشورة   اإىل  الوالية 
�شاأنه  من  الذي  االإجراء  بهذا 
هذا  انت�شار  من  واحلد  الوقاية 
التدريجي  الرفع  واإجناح  الوباء 

للحجر ال�شحي.

تنفيذا لالإجراءات اجلديدة التي اأقرتها ال�شلطات العليا يف البالد املتمثلة يف الرفع التدريجي 
واملرن للحجر ال�شحي يف مرحلته الأوىل، وما يرافقه من تطبيق خمطط ا�شتئناف بع�س 

الن�شاطات القت�شادية والتجارية واخلدماتية، متكنت ذات امل�شالح من و�شع 124 مركبة 
ودراجة نارية باملح�شر البلدي خالل ال�شهر اجلاري.

فيما يتعلق مبخالفي احلجر ال�شحي خالل اجلاري

اأحمد باحلاج 

اأمن ورقلة ي�سع 120 مركبة 
ودراجة نارية باملح�سر  البلدي

يف اإطار حماربة اجلرائم  املا�شة 
احل�رشي  باالإقليم  باالأ�شخا�ص 
لوالية مترنا�شت متكنت عنا�رش 
اله�شة  االأ�شخا�ص  فرقة حماية 
لل�رشطة  الوالئية  بامل�شلحة 
باأمن والية مترنا�شت  الق�شائية 
من  يبلغ  �شخ�ص  توقيف  من 
ق�شية  ،عن  �شنة(   21( العمر 
على  باحلياء  املخل  الفعل 
اإىل  تعود  الق�شية  وقائع  قا�رش 
تقدمي �شكوى من طرف �شخ�ص 
اإىل  القا�رش  اإبنه  بتعر�ص  تفيد 
الفعل املخل باحلياء من طرف 

الفور  على   ، االأ�شخا�ص  اأحد 
اإنتقلت عنا�رش ال�رشطة اإىل عني 
املكان و بعد تكثيف التحريات 
متكنت من الو�شول اإىل امل�شتبه 
حتويله  ليتم   ، توقيفه  و  فيه 
يف  حتقيق  وفتح  امل�شلحة  اإىل 
الق�شية. بعد ا�شتكمال اإجراءات 
التحقيق مت اإجناز ملف ق�شائي 
�شد امل�شتبه فيه، و تقدميه اأمام 
املخت�شة  الق�شائية  اجلهات 
�شبع  حقه  يف  اأ�شدرت  التي 

�شنوات )07( حب�ص نافذة.
�شيخ مدقن

اأمن مترنا�شت

االإطاحة بع�سريني متورط يف 
الفعل املخل باحلياء

املطالبة  االأ�شوات  تعالت 
لرئي�ص  عاجل  تدخل  ب�رشورة 
�شيبتال  ل�رشكة  العام  املدير 
بعد  وذلك  الفندقة  و  لالإطعام 
احرتام  ملدة  اخرتاق  ت�شجيل 
متعلقة  و�شكاوى  احلجر  مدة 

باأجور العمال .
طالب املكتب الوالئي للمنظمة 
الوطنية لل�شباب و ال�شغل بورقلة 
لرئي�ص  موجهة  مرا�شلة  يف   ،
�شيبتال  ل�رشكة  العام  املدير 

قد  كانت   ، الفندقة  و  لالإطعام 
على  "الو�شط"  يومية  حت�شلت 
التدخل  ، ب�رشورة  منها  ن�شخة 
العاجل وذلك بناء على �شكاوى 
مدة  احرتام  عدم  يخ�ص  فيما 
القانونية  ال�شحي  احلجر 
العرائ�ص  لبع�ص  باالإ�شافة 
باالأجور  املتعلقة  االحتجاجية 
اأن  حيث   ، بالعمال  اخلا�شة 

هناك عدد
اأجورهم  يتلقوا  مل  العمال  من 

اأجور  اآخرون  تلقى  فيما   ،
التجاوزات  وهي   ، منخف�شة 
مع  تتنافى  التي  واخلروق 
تعليمات رئي�ص اجلمهورية عبد 
املجيد تبون القا�شية ب�رشورة 
اأجور  من  االقتطاع  عدم 
العمال امل�شتفيدين من العطل 
التدابري  اإطار  يف  اال�شتثنائية 
الوقائية املتخذة  االإجراءات  و 
العليا  ال�شلطات  طرف  من 
بالبالد للحد من تف�شي جائحة 

فريو�ص كورونا الفتاك .
وفوري  تدخل جاد  انتظار  ويف 
من طرف الرئي�ص املدير العام 
يف  املخت�شة  �شيبتال  ل�رشكة 
االإطعام و الفندقة يبقى  لزاما 
من  املت�رشرين  العمال  على 
الو�شع  القائم معاي�شة  امل�شكل 
املزري الأجل غري م�شمى وذلك 
ال�رشائية  القدرة   تدين  يف ظل 

وارتفاع امل�شتوى املعي�شي .
اأحمد باحلاج

ب�شبب عدم احرتام مدة احلجر و�شكاوى متعلقة بالجور

الرئي�س املدير العام ل�سركة �سيبتال مطالب بالتدخل 

اجلاري  االأ�شبوع  منت�شف  قامت 
م�شالح اأمن والية تندوف بتنظيم 
حت�شي�شية  ميدانية  خرجات 
و  املواطنني  لفائدة  توعوية 
و  التجارية   االأن�شطة  اأ�شحاب 
من  امل�شتفيدين  اخلدماتية 
الثانية ،  رفع احلجر يف مرحلته 
كذلك حملة حت�شي�شية و توعوية 
احل�رشي  النقل  اأ�شحاب  لفائدة 
و �شيارات االأجرة بو�شط املدينة 
املحلية  ال�شلطات  مب�شاركة   ،
املدنية و الع�شكرية على راأ�شهم 
الهيئات   ، تندوف  والية  وايل 
 ، املدين  املجتمع   ، التنفيذية 

تن�شيقيات االأحياء .
 مت من خاللهم افادة املواطنني 
ال�شائقني  و  منهم  الراجلني 
االر�شادات  و  الن�شائح  ببع�ص 

هذا  انتقال  عدوى  لتفادي 
احرتام   ، امل�شتجد  الفريو�ص 
اجتاه  املعايري  و  التدابري 
طرق   ، النظافة  قواعد  تطبيق 
الكمامات  �شالحية  و  ا�شتعمال 
توزيع  مع    ، الطبية  القفازات  و 
الواقية  االأقنعة  كمية معتربة من 
االإر�شادية  باملطويات  م�شحوبة 
اخلا�شة بهذا الفريو�ص ،  العملية 
تغطيتها  متت  التح�شي�شية 
النهار  قناة  و  املحلية  االإذاعة 
طيلة  متوا�شلة  العملية   ، تيفي 
القت  كما   ، احلايل  االأ�شبوع 
ا�شتح�شانا كبريا لدى املواطنني  
امليدان  يف  الفاعلني  ال�رشكاء  و 
موافاتكم  املهمة مت  �شور حول 

بها للتحميل .
اأحمد باحلاج

جت�شيدا ملخطط اخلروج التدريجي من احلجر

اأمن تندوف يكثف من حمالته 
التح�سي�سية ملختلف ال�سرائح
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اإ�شطنبول/ م�شطفى دالع/ 
الأنا�شول

اخلمي�س،  احلكومية،  القوات  واأعلنت 
اإمداد  خط  على  �سيطرتها  ب�سط 
رئي�سي يربط بني جنوب وغرب البالد، 
ا�ستخدمته ملي�سيات حفرت لعام كامل يف 
باملرتزقة  على طرابل�س  العدوان  دعم 

والأ�سلحة والذخائر والعتاد والوقود.
ن�رشتها  التي  اخلريطة  اإىل  وبالنظر 
"عملية  �سفحة  على  احلكومية  القوات 
على  بلدات  عدة  فاإن  الغ�سب"،  بركان 
�سيطرتها  حتت  اأ�سبحت  الطريق  هذا 
مدينة  جنوب  مر�سيط،  غرار  على 
طرابل�س(،  جنوب  كلم   120( الأ�سابعة 
والقريات، والتي تعد مفرتق طرق نحو 
 180( وليد  بني  ومدينة  الغربي،  اجلبل 
ن�سمة  اأما  طرابل�س(،  �رشق  جنوب  كلم 
بني  اإىل  املوؤدي  الطريق  على  فتقع 

وليد.
قطع الإمداد عن بقايا حفرت يف 

اجلبل الغربي

الإمداد  طريق  على  بلدة  اأهم  لكن 
موؤخرا  عليه  ال�سيطرة  متت  الذي 
�رشق  جنوب  كلم   420( ال�سويرف  هي 
يف  بلدة  اآخر  تعترب  التي  طرابل�س(، 
جنوب اإقليم طرابل�س، ونقطة ربط مع 

اإقليم فزان جنوبا.
تكون  ال�سويرف  على  وبال�سيطرة 
املدخل  اأغلقت  احلكومية  القوات 
اجلنوبي لالإمدادات القادمة من قاعدة 
�رشق  جنوب  كلم   650( اجلوية  اجلفرة 

اجلوية،  متنهت  قاعدة  ومن  طرابل�س( 
جنوب  كلم   750( �سبها  ملدينة  التابعة 

طرابل�س(.
من  الهاربة  حفرت  ملي�سيات  تزال  وما 
الوطية اجلوية )140 كلم جنوب  قاعدة 
حتريرها  مت  والتي  طرابل�س(  غرب 
منت�رشة  املا�سي،  مايو/اأيار   18 يف 
غرار  على  الغربي،  باجلبل  مدن  يف 
جنوب  كلم   170( والرجبان  الزنتان 
كلم   120( والأ�سابعة  طرابل�س(  غرب 
اأ�سلحتها  وبكامل  طرابل�س(،  جنوب 
امللي�سيات  وهذه  واخلفيفة  الثقيلة 
�ستظل ت�سكل تهديدا م�ستمرا على مدن 
بل حتى قاعدة  الغربي،  وبلدات اجلبل 
فر  واإن  الغربي،  ال�ساحل  الوطية ومدن 
كثري من عنا�رشها اإىل ال�رشق مما �سهل 
دخول القوات احلكومية عدة بلدات يف 

جنوب املنطقة الغربية دون قتال.
هذه  وتنهار  �ستتفكك  اإمدادت،  وبدون 
حتاول  اأن  املمكن  ومن  امللي�سيات، 
عنا�رشها الفرار اإىل املنطقة ال�رشقية 

اأو الذوبان و�سط حا�سنتها ال�سعبية .

ال�شويرف.. �شمام املاء والنفط

على الرغم من اأنها جمرد بلدة �سغرية 
اأهمية  اأن  اإل  بالقرية،  ي�سفها  وبع�سهم 
بها  مير  حيث  موقعها،  يف  ال�سويرف 
العا�سمة  يغذي  الذي  ال�سناعي  النهر 

باملياه من اأق�سى جنوبي البالد.
النهر  ملياه  �سمام  بال�سويرف،  ويوجد 
ا�ستعمله  طاملا  الذي  ال�سناعي، 
املوالية  املقارحة،  قبيلة  من  اأبناوؤها 
لنظام معمر القذايف ال�سابق، يف ابتزاز 

احلكومة بطرابل�س، بل مت قطع املياه 
من  ن�سمة  ماليني   2.5 من  اأكرث  عن 
�سكان العا�سمة لعدة اأيام لإطالق �رشاح 

اأحد اأبناء البلدة.
البلدة  هذه  قوة  نقطة  املياه  ولي�س 
ال�سحراوية النائية فقط، بل يوجد بها 
القادم  النفط  نقل  اأنبوب  �سمام  اأي�سا 
من حقلي ال�رشارة )اأكرب حقل نفطي يف 
البالد( والفيل )اأكرث من األف كلم جنوب 
مدينة  م�سفاة  اإىل  طرابل�س(،  غرب 

الزاوية )50 كلم غرب طرابل�س(.
نفط  حقول  تواجد  ذلك  اإىل  ي�ساف 
ال�سويرف،  غرب  احلمراء  احلمادة 
 8 يتجاوز  ول  حمدود  اإنتاجها  لكن 
)اإح�سائيات 2018(،  يوميا  اآلف برميل 
مقارنة بـ300 األف برميل يوميا يف حقل 

ال�رشارة.

الطريق لتحرير اجلنوب يبداأ 
من ال�شويرف

نقطة  اأقرب  ال�سويرف  اأ�سبحت 
اإىل  احلكومية(  القوات  فيها  )تتمركز 
ل  اإذ  متنهت،  اجلوية  وقاعدتها  �سبها 
يف�سلها عنها �سوى 360 كلم جنوبا لكن 
الو�سول اإىل �سبها يتطلب ال�سيطرة على 
قاعدة براك ال�ساطئ اجلوية )300 كلم 
عليها  ت�سيطر  والتي  طرابل�س(،  جنوب 
حاليا قبائل املقارحة بقيادة حممد بن 

نائل، قائد اللواء 12.
ويُعد اللواء 12، اأكرث الكتائب يف اجلنوب 
عنادا، حيث متكن يف 2017 من دخول 
قاعدتي اجلفرة ومتنهنت، بعد �سيطرته 
على قاعدة براك ال�ساطئ يف 2016 كما 

اإقليم  يف  حلفرت  الرئي�سية  القوة  اأنه 
فزان، اإىل جانب كتيبة خالد بن الوليد، 
)من  التيباوي  ح�سني  بقيادة  املدخلية 

قبائل التبو الإفريقية(.
على  احلكومة  قوات  �سيطرت  واإذا 
ومتنهنت،  ال�ساطئ  بارك  قاعدتي 
اجلنوب  مدن  بقية  �سقوط  ي�سبح 
�سبها،  راأ�سها  وعلى  حا�سل،  حت�سيل 
لديها  واأن  خا�سة  فزان،  اإقليم  عا�سمة 
من  اجلنوب  يف  لها  موالية  كتائب  عدة 
مدن  يف  يتمركزون  والتبو،  الطوارق 

مرزق واأوباري وغات.

هدف �شهل

من  قريب  �سهل  هدف  هناك  لكن 
التي  غدام�س،  مدينة  وهو  ال�سويرف، 

باملثلث  وتقع  مدين،  مطار  بها  يوجد 
احلدودي مع تون�س واجلزائر، وتو�سف 
اختارتها  لذلك  حمايدة  مدينة  باأنها 
الأمم املتحدة لتحت�سن موؤمتر غدام�س 

يف اأفريل 2019.
بغدام�س  ملي�سيات حفرت  نفوذ  اأن  غري 
اأقوى، وعبد اهلل الثني، رئي�س ما ي�سمى 
لكن  منها،  ينحدر  املوؤقتة  باحلكومة 

اأهلها م�ساملون.
اأن  م�رشاتة  الثالثة  للقوة  �سبق  اإذ 
مدنية  اإماراتية  طائرة  على  �سيطرت 
لعتقاد   ،2014 يف  غدام�س  مبطار 
مللي�سيات  خا�سع  املطار  اأن  اأبوظبي 
حفرت، بهدف ت�سليم موؤن لكتائب الزنتان 
قوة  لكن  مع حفرت(.  حينها  )املتحالفة 
من  م�سلحني  �سبقت  م�رشاتة  من  اأكرب 
على  و�سيطرت  املطار،  اإىل  الزنتان 

عن  تتنازل  اأن  قبل  وطاقمها،  الطائرة 
م�سوؤولني  مع  مفاو�سات  اإثر  الطائرة، 

يف اأبوظبي.

قاعدة اجلفرة.. هناك خيار 
ثاٍن

مدينة  على  ال�سيطرة  اأهداف  اإحدى 
�رشت )450 كلم �رشق طرابل�س( الزحف 
جنوبا نحو قاعدة اجلفرة اجلوية )300 
لي�ست  �رشت  لكن  �رشت(،  جنوب  كلم 

الطريق الوحيد اإىل اجلفرة.
حيث  الثاين،  اخليار  ال�سويرف  تعد  اإذ 
من  اجلفرة  قاعدة  اإىل  اأقرب  اأنها 
كلم   280 �سوى  عنها  تبعد  ول  �رشت، 

باجتاه ال�رشق.
و�سواء �سقطت �رشت اأو مل ت�سقط، فاإن 
انطالقا  اجلفرة  قاعدة  على  الهجوم 
اخليارات  اأحد  ميثل  ال�سويرف،  من 
اأن  اإل  الحتمالت  جميع  يف  املتاحة 
اإىل  اأي حترك على هذه اجلبهة يحتاج 
تغطية جوية اأو مظلة �ساروخية م�سادة 
للطريان، لأنها اأر�س �سحراوية مفتوحة 

ي�سعب الدفاع عنها.
الرئي�سية،  حفرت  �سعف  نقطة  وهذه 
انهيار  اأ�سباب  بني  من  كانت  التي 
طول  العا�سمة..  جنوبي  ملي�سياته 
عرب  وا�ستهدافها  الإمداد  خطوط 
ما  لكل  كخال�سة  امل�سري  الطريان 
الليبي  اجلي�س  �سيطرة  فاإن  �سبق، 
الرئي�سي مللي�سيات  الإمداد  على خط 
حفرت، �سيجفف تواجدها يف املنطقة 

الغربية .

هل اقرتبت �شاحة احل�شم

اجلنوبلتحريرالغربي" متهيدااجلبل"يغلقالليبياجلي�ش
.      غلق طريق الإمداد الرئي�شي لقوات حفرت 

.       ال�شيطرة على ال�شويرف ي�شمح بتاأمني �شمامي اأنبوبي املياه والنفط 

يف الوقت الذي كانت الأنظار متجهة نحو معركة �شرت، جنح اجلي�ش الليبي التابع للحكومة ال�شرعية يف ال�شيطرة على طريق اإمداد رئي�شي لقوات حفرت، بطول 350 كلم، 
وحترير معظم بلدات املنطقة اجلنوبية من اإقليم طرابل�ش دون قتال.

قريب  برحيل  تنبئ  عديدة  موؤ�رشات 
من  حفرت،  خليفة  املهزوم  للجرنال 
الطريق  لإف�ساح  الليبي،  امل�سهد 
ال�سيا�سية لإنهاء احلرب  اأمام احللول 
الآلف  باأرواح  فتكت  التي  الأهلية 
لي�ست  �سنوات   6 من  اأكرث  منذ 
من  ال�رشعية  الليبية  احلكومة  فقط 
حتى  بل  حفرت،  مع  التحاور  يرف�س 
رو�سيا  غرار  على  الدوليني،  حلفائه 
من  �سئموا  الغربية  والدول  وم�رش 
الأخرية  هزائمه  بعد  خا�سة  تعنته 
من  ومتل�سه  الغربية  املنطقة  يف 
الدولية  واملبادرات  التفاقات  جميع 

والأممية.
اإذاعة  موقع  ن�رش  ال�ساأن  هذا  ويف 
مقال   ، اإي(،  اآف  )اآر  الدولية  فرن�سا 
الوا�سح  الف�سل  اأمام  اأنه  فيه  جاء 
يف  هزائمه  بعد  حفرت  و�سعف 
مبقدور  يعد  "مل  الغربية  املنطقة 
تتحمل  الغربية  العوا�سم  من  العديد 
ما  على  ونكو�سه  لالتفاقات  رف�سه 

�سبق التفاق عليه يف ليبيا".
احلكومية،  الفرن�سية  الإذاعة  وتنقل 
عن م�سوؤول ليبي يف اخلارج مل ت�سمه، 
)بالن�سبة  حفرت  غري  بورقة  اللعب  اإن 
لداعميه الدوليني(.. "اأكرث من حاجة، 
بل �رشورة"واأ�سبح وا�سحا اأن الورقة 
تتمثل  حفرت،  من  بدل  �ستُلعب  التي 
يف عقيلة �سالح، رئي�س جمل�س نواب 

طربق )�رشق(، .

 هل و�شعت م�شر حفرت يف اإقامة 
جربية؟

"حفرت لن يُطرد بالكامل من ال�سورة 

القاهرة  يف  �سيبقى  لكنه  الفور  على 
مراقبة  حتت  م�سمى  غري  اأجل  اإىل 
الأقل  على  اأ�سابيع  لب�سعة  دقيقة... 
مكان  اإيجاد  اإىل  يحتاج  اأن  قبل 
امل�سوؤولني  كبار  عن  نقال  للتقاعد". 

امل�رشيني.
اأثارت هذه التغريدة للمبعوث الأمريكي 
ال�سابق اإىل ليبيا جوناثان ويرن، �سجة 
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على 
خا�سة واأنها متاهت مع تغريدة اأخرى 
يف  املقيم  الليبي  ال�سيا�سي  للمحلل 
حممد  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
تتخل�س  اأن  خاللها  توقع  بوي�سري، 
"ناعم  باأ�سلوب  حفرت  من  القاهرة 
التكهنات  هذه  عزز  ومتح�رش"وما 
طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  ت�رشيح 
خارج  �سيكون  "حفرت  اأن  اأردوغان، 
وفقا  حلظة،  اأي  يف  بليبيا  املعادلة 
حتدثت  احلالية"حيث  للتطورات 
ال�سلطات  اإعالمية، عن و�سع  تقارير 
�سبه  "الإقامة  رهن  حفرت  امل�رشية 

اجلربية" لفرتة حمدودة.
يف حني ن�سبت و�سائل اإعالم، ل�سفارة 

فنزويال يف وا�سنطن اأن "حفرت متواجد 
بالطالع  لكن  فنزويال"،  يف  حاليا 
على موقع ال�سفارة اللكرتوين مل يتم 
ال�سدد  هذا  يف  خرب  اأي  على  العثور 
الليبيني، زعموا  النا�سطني  لكن بع�س 
منطقة  يف  مقره  اإىل  عاد  حفرت  اأن 
بعد  )�رشق(،  بنغازي  مبدينة  الرجمة 
من  لإخراجه  ليبية  اأطراف  تو�سط 

الإقامة اجلربية بالقاهرة.

 اإقامة جربية "ق�شرية جدا" اأم 
دخان بال نار؟

التي  احلدث"،  "ليبيا  قناة  وبثت 
الأربعاء،  حفرت،  اأبناء  اأحد  ميلكها 
مبكتبه  اجلرنال  ل�ستقبال  لقطات 
ليبيا  لدى  اأملانيا  ل�سفري  الرجمة،  يف 
اأوليفر اأوفت�سا وبالطالع على ح�ساب 
العالمة  يحمل  الذي  الأملاين  ال�سفري 
الزرقاء، مت التاأكد من اأن اللقاء جرى 

فعال الأربعاء.
مكان  يذكر  مل  الأملاين  ال�سفري  لكن 
م�سابهة  كانت  ال�سورة  اأن  اإل  اللقاء، 
التابعة  القنوات  بثتها  التي  للم�ساهد 
حلفرت ويف تغريدته، قال اأوت�سا، "من 
خالل اجتماع )الأربعاء(  املن�رشممع 
قلقي  عن  اأعربت  حفرت،  اجلرنال 
حيال املواجهات الع�سكرية امل�ستمرة 
ال�سكان  على  املقلق  وتاأثريها 
و�سع  ق�سة  وت�سبه  املدنيني..."  
حفرت رهن الإقامة اجلربية "الق�سرية 
الوزراء  رئي�س  ا�ستقالة  ق�سية  جدا"، 
من  احلريري  �سعد  ال�سابق  اللبناين 
ال�سعودية وما تلى ذلك من جدل، فال 

يوجد دخان بال نار.

قريبا؟ال�سيا�سيامل�سهدمنحفرتسيختفي�هل

اأمًرا بالقب�س على 20  الليبية، الإثنني،  اأ�سدرت ال�سلطات 
جرائم  ارتكاب  بتهمة  حفرت،  خليفة  النقالبي  حلفاء  من 
جاء  طرابل�س  �رشق  جنوب  ترهونة  اجلماعية يف  املقابر 
"بركان  عملية  ح�ساب  ن�رشه  مقت�سب،  بيان  وفق  ذلك 
الليبي، على موقع فيب�سوك واأفاد  الغ�سب" التابع للجي�س 
البيان باأن "النائب العام )الليبي( اأ�سدر اأمر قب�س بحق 20 
 90( ترهونة  املقابر اجلماعية يف  بارتكاب جرائم  متهًما 

كلم جنوب �رشق طرابل�س(".
ع�سابة  قادوا  الذين  الكاين  اأبناء  راأ�سهم  "على  واأردف 
اإجرامية حتالفت مع حفرت و"واأرفق البيان �سور املتهمني 
الكاين،  وعبدالرحمن  الكاين،  خليفة  "حممد  الرئي�سيني 

وعمر الكاين، اإ�سافة اإىل اأ�سماء 17 متهما اآخرين".

"اأفريكوم"

األفانمنمرتزقة"فاغرن" يقاتلونمعحفرتحاليا
الع�سكرية  القيادة  من  متحدثة  قدرت 
"اأفريكوم"اأم�س  اإفريقيا  يف  الأمريكية 
الذين  الرو�س  "فاغرن"  مرتزقة  عدد   ،
النقالبي  اجلرنال  �سفوف  يقاتلون يف 

خليفة حفرت يف ليبيا بنحو األفني.
العامة  العالقات  واأكدت اأخ�سائية 
يف  كري�سمان،  نيكول  بالقيادة، 
الليبية  "فرباير"  لقناة  ت�رشيحات 
ليبيا  تكون  اأن  �رشورة  على  )خا�س(، 
الأمن  �سمان  اأجل  من  وم�ستقرة،  اآمنة 
اأن  واأ�سافت كري�سمان  الإقليمي 
 2000 بوجود  تقول  اأفريكوم  "تقديرات 
الرو�سية  فاغرن  جمموعة  عنا�رش  من 
احلالية"واأردفت  الفرتة  ليبيا، خالل  يف 
التي  الرو�سية  الع�سكرية  ال�رشكات  اأن 

"لها تاأثري مزعزع يف  يرعاها الكرملني 
اإفريقيا"واعتربت اأن حل الأزمة الليبية 
ع�سكريا  ولي�س  �سيا�سيا  يكون  اأن  يجب 
اإىل  الرو�س  "فاغرن"  مرتزقة  ويقاتل 
احلكومة  �سد  حفرت  ملي�سيا  جانب 
ليبيا  يف  دوليا  بها  املعرتف  ال�رشعية 
الرو�سية  الأمنية  ال�رشكة  ملكية  وتعود 
"يفغيني  الأعمال  رجل  اإىل  الأ�سهر 
الرئي�س  من  املقرب  بريغوجني"، 

الرو�سي فالدميري بوتني.
عربية  دول  من  وبدعم  �سنوات،  ومنذ 
تنازع ملي�سيا حفرت احلكومة  واأوروبية، 
الليبية على ال�رشعية وال�سلطة يف البلد 
الغني بالنفط؛ ما اأ�سقط قتلى وجرحى 
مادية  اأ�رشار  بجانب  املدنيني،  بني 

وا�سعة.
جوان   4 منذ  الليبي،  اجلي�س  وحرر 
عليها  �سيطرت  مناطق  اجلاري، 
ملي�سيا حفرت يف طرابل�س )غرب(، مقر 
احلكومة، ثم حرر مدينتي ترهونة وبني 
العا�سمة(،  �رشق  جنوب  كم   180( وليد 
اإ�سافة اإىل كامل مدن ال�ساحل الغربي، 
وبلدات  اجلوية،  "الوطية"  وقاعدة 

باجلبل الغربي.
واأطلق اجلي�س، يف ال�ساد�س من ال�سهر 
اجلاري، عملية "دروب الن�رش"، لتحرير 
يف  ليبيا،  وو�سط  �رشق  وبلدات  مدن 
وقاعدة  )�رشق(  مدينة �رشت  مقدمتها 

اجلفرة اجلوية.
اإ�شطنبول/ الأنا�شول 

ليبيا
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الأ�شتاذ: الأخ�شر رحموين 

ن�شاطه يف جمعية العلماء :
ال�شبيبة  مدر�شة  ن�شاطات  يتابع  من 
ال�شيخ  اأن  يدرك  بالعا�شمة  الإ�شالمية 
يف  حا�رضا   كان  الدراجي  بن  فرحات 
متدخل  اأو  ،كمحا�رض  املنا�شبات  كل 
لن�شاطاتها  موثق  اأو  ترحيبية،  بكلمة 
،بالإ�شافة  العلماء  جمعية  �شحافة   يف 

اخلطب  اإلقاء  اىل 
ت  ا �رض ملحا ا و
الرتقي  نادي  يف 
ال�شهداء،  ب�شاحة 
الإ�شالح  نادي  و 
ونادي  بلكور،  بحي 
مبدينة  الإر�شاد 

البليدة .
مع  ي�شافر  كان  كما 
وفود جمعية العلماء 
القريبة  املدن  اىل 
مثل:  العا�شمة  من 
و  مليانة  خمي�س 
بوفاريك  و  البليدة 
و  �رض�شال  و 
و  البخاري  ق�رض 
العفرون  و  ال�شلف 
التعريف  بهدف 
و  اجلمعية  مبهام 
يف  الريادي  دورها 

الأ�شا�شية  املقومات  على  املحافظة 
اىل  الدعوة  مع   ، الوطنية  لل�شخ�شية 
و  لتنوير  للجمعية  جديدة  �شعب  تاأ�شي�س 

توعية ال�شعب يف بناء املدار�س احلرة . 
جمعية  وفود   ( مقاله  يف  اأثبته  ما  هو  و 
جريدة  يف  املن�شور   ) القطر  يف  العلماء 
 1938 �شبتمرب  بتاريخ   35 العدد  الب�شائر 
يف  بارزة  �شخ�شيات  ي�شم  الوفد  كان  ،و 
حممد  امل�شايخ:  اأمثال  من  اجلمعية 
و  النعيمي  نعيم  و  الإبراهيمي  الب�شري 
حممد خري الدين و اأحمد بوزيد  ق�شيبة 

و العبا�س بن ال�شيخ احل�شني .
يقول:) ل يفوتني هنا اأن اأذكر على �شبيل 
،و  بها  ا�شتقبلنا  التي  ،احلفاوة  الإجمال 
اأن�شار اجلمعية  اأهدناه من  الإكرام الذي 
يف كل بلد حللنا به ،و اأنا اأرى اأن اإكرامنا 
اإكرام للجمعية و اإكبارنا اإكبار لها ،و دليل 

على مكانتها من نف�س الأمة (.
�شفوف  يف  املتنوع  و  البارز  لن�شاطه  و 
نائبا   1937 عام  ،انتخب  العلماء  جمعية 
التب�شي، بعد  العربي  ال�شيخ  العام  للكاتب 
�شوتا   156 على  النتخاب  اأن حت�شل يف 
تنظيم  جلنة  يف  عني  و  �شوتا،   163 من 
التعليم التي تراأ�شها ال�شيخ الإبراهيمي و 
:عبد  منهم  الأ�شاتذة  من  ت�شم جمموعة 
املجيد حري�س و عبد العزيز بن الها�شمي 
كاتبا عاما  كما عني  اللوجاين،  بلقا�شم  و 
العيد  حممد  ت�شم:  التي  و  الأدب  للجنة 
اآل خليفة و اأحمد جلول البدوي و حممد 

و  بوكو�شة  حمزة  و  ال�شنو�شي  الهادي 
حممد ال�شعيد الزاهري و مفدي زكريا و 

مبارك جلواح و زهري الزاهري .
و قد و�شفه ال�شيخ عبد احلميد بن بادي�س 
الإداري  املكتب  اىل  ان�شمامه  مبنا�شبة 
ا�شتعداد  ذو   ( اإنه  للجمعية  اجلديد 
للدر�س و املحا�رضة و اخلطابة لو ات�شع 

له جمالها ( .

ن�شاطه يف فرن�شا :
ن�شاط   يقت�رض  مل 
العلماء  جمعية 
اجلزائر  اأبناء  على 
داخل القطر فقط، 
اىل  حتى  و�شل  بل 
تقيم  اأين  فرن�شا، 
اجلزائرية  اجلالية 
فقد  للرزق،  طلبا 
و  مدار�س  اأن�شاأت 
م�شليات  و  اأندية 
لتعليم اللغة العربية 
البقاء  بهدف 
الرتباط  على 
والوطن،  باملجتمع 
ال�شيخ  اأوفدت  و 
الورتيالين  الف�شيل 
يف  باري�س  اىل 
 1936 جويلية   22
خا�س  كمبعوث 
نوادي  فاأ�ش�س  لها، 
اأخرى  باري�س و �شواحيها و  التهذيب يف 
راأ�س  على  عني  ،و  الكربى  املدن  يف 
الذين  من  ،و  جزائريا  عاملا  نادي  كل 
فرن�شا  اىل  لل�شفر  اجلمعية  اختارتهم 
لإتقانه  الدراجي  بن  فرحات  :ال�شيخ 
اللغة الفرن�شية ،و حممد ال�شالح بن عتيق 
و  الزاهي  حممد  و  �شاحلي  ال�شعيد  و 
حممد الهادي ال�شنو�شي و حمزة بوكو�شة 

و ال�شعيد البيباين  .
ففي �شهر دي�شمرب 1937 اجتمعت نوادي 
�شادقت  و  فرعا،   35 يف  ممثلة  التهذيب 
تعيني  مت  و  العلماء  جمعية  برنامج  على 
ممثال  الدراجي  بن  فرحات  ال�شيخ 
بوكو�شة  حمزة  ،و  مر�شيليا  يف  للجمعية 
اإيتيان  ليون ،و حممد واعلي يف �شان  يف 
مل  الدراجي  بن  فرحات  ال�شيخ  اأن  .غري 
ميكث كغريه طويال يف فرن�شا ،حيث رجع 

اىل اأر�س الوطن �شنة 1938.
ا�شتطاعت   ( الن�شاط  هذا  عن  يقول 
البحار،  اأن تتخطى  العلماء  دعوة جمعية 
الديار  اىل  تنفذت  و  القفار  جتوب  و 
الباري�شية  الأحياء  تتغلغل يف  و  الفرن�شية 
اىل  aدعوة  العلماء  جمعية  دعوة  ،لأن 
احلق و احلق ل يحجبه اأي حجاب مهما 

كان �شفيقا ( .

ن�شاطه ال�شيا�شي:
كتابة  اىل  ،تفرغ  اجلزائر  اىل  العودة  بعد 
تهذيب   ( كتاب  ت�شحيح  و  املقالت 

املدونة للرباذعي ( مع اإلقاء املحا�رضات 
الذي ي�رضف  يف- نادي �شباب املوؤمتر- 
العمودي  الأمني  حممد  الأ�شتاذ  عليه 
املعروف بتوجهاته ال�شيا�شية، و �شاحب 
الفرن�شية  باللغة  ال�شادرة  الدفاع  جريدة 
�شنة 1934 ،و هو الذي اأ�ش�س �شنة 1937- 
جمعية �شباب املوؤمتر-  التي كان هدفها 
املحافظة على مبادئ املوؤمتر الإ�شالمي 
اجلزائري، و اأ�شندت اإليه رئا�شتها و كان 

نائبه ال�شيخ الف�شيل الورتيالين 
،و  الدراجي  بن  فرحات  جانب  اىل 
اىل  ن�شاطها  يف  اجلمعية  هذه  ا�شتمرت 

غاية اندلع احلرب الكونية الثانية . 

يف ال�شجن : 

 1939 �شنة  احلرب  نريان  اندلعت  اأن  ما 
الدراجي  بن  فرحات  بال�شيخ  زج  حتى 
بربارو�س  �شجن  يف  العمودي  زميله   مع 
خالل  .و  الدولة  باأمن  امل�شا�س  ،بتهمة 
حممد  ال�شيخ  ح�شب   - الإعتقال  مدة 
اأ�شدقاء  اأغلب  كان   - رم�شان  ال�شالح 
ال�شالمي  املوؤمتر  �شباب  جمعية 
اإليهما  ير�شلون  و  بال�شمك  يتاجرون 
مرة  فقال  الع�شاء،  و  الغذاء  يف  احلوت 
العمودي ل�شديقه فرحات مازجا ملا مل 

من اأكل ال�شمك داخل ال�شجن :
اإن دام هذا احلال يا فرحات **

 ل حوتة تبقى و ل حوات .
بعد   1940 جانفي   30 يف  �رضاحه  اأطلق 
اأنه  ،غري  �شهرين  مدة  ال�شجن  مكوثه يف 
اأجرب على مغادرة  مدينة اجلزائر و نفي 
اىل منطقة ب�شكرة حتت الإقامة اجلربية 

.

 ن�شاطه يف ب�شكرة :
و يف بلدته لي�شانة بقي مواظبا على تتبع 
اأخبار احلركة الإ�شالحية ،و عندما اأعيد 
بب�شكرة يف  العلماء  �شعبة جمعية  جتديد 
بن  فرحات  ال�شيخ  ،كان   1944 جانفي 

الدراجي يح�رض اجتماعاتها 
ال�شيخ  زار  ملا   1944 فيفري  ففي 
ب�شكرة  مدينة  امليلي  مبارك  حممد 
الب�شري  حممد  ال�شيخ  الرئي�س  عن  نيابة 
يف  م�شتقبليه  بني  من  كان  الإبراهيمي، 
مدينة لوطاية، و ح�شب حم�رض الجتماع 
بن�شخة  اأحتفظ  الذي  ب�شكرة   ل�شعبة 
ق�شد  قليلة  راحة  بعد  و   ( فيه  جاء  منه 
الأ�شتاذ القادم حمل ال�شتقبال حيث كان 
جمع غفري من النا�س يف انتظاره ،ف�شلم 
باأح�شن  عليه  فردوا  املجتمعني  على 
العافية،  و  ال�شالمة  بقدوم  هناأوه  و  منه، 
ثم تقدم ال�شيخ فرحات بن الدراجي اىل 
املجتمعني و عرفهم باأن الأ�شتاذ يف حالة 
عن  اإليهم  يعتذر  اأنه  ،و  ال�شفر  من  تعب 
الدر�س  مبوعد  اأخربهم  و  اليوم،  الكالم 
فافرتق  بكار،  بجامع  غدا  �شيلقيه  الذي 

النا�س م�شتب�رضين فرحني (.

العودة اىل العا�شمة :
و يف ماي 1944 رجع فرحات بن الدراجي 
ن�شاط  عودة  بعد  العا�شمة  اجلزائر  اىل 
رئي�شها  �رضاح  اإطالق  و  العلماء،  جمعية 
عندما  ،و  منفاه  من  الإبراهيمي  ال�شيخ 
جمل�شها  ت�شكيلة  يف  موؤقت  جتديد  وقع 
الإداري ، عني ال�شيخ فرحات بن الدراجي 
كاتبا عاما للجمعية ،و �شغل هذا املن�شب 
بلقا�شم  بكر  اأبو  الأ�شتاذ  فيه  خلفه  حتى 
الأغواطي �شنة 1946 .كما عني ع�شوا يف 
جلنة حترير جريدة الب�شائر يف �شل�شلتها 
الثانية بعد اإعادة �شدورها يف 25 جويلية 

1947 اىل جانب
 

امل�شايخ: اأحمد �شحنون و حمزة بوكو�شة 
و  عمر  بن  باعزيز  و  هايل  احلفناوي  و 

اأحمد بوزيد  ق�شيبة .
و ن�رض بها عدة مقالت اجتماعية و دينية  
بتحرير  الب�شائر  جريدة   يف  كلف  ،و 
و  املقالت  حترير  اإعادة  و  القراء  بريد 

تلخي�شها .
ال�شيا�شي  باجلانب  مهتما  بقي  كما 
بني  من  كان  فقد   ، اجلزائرية  للق�شية 
اللجنة  اأع�شاء  نداء  على  املوقعني 
املركزية لأحباب البيان و احلرية ال�شادر 
و  بالعا�شمة   1945 ماي   10 اجتماع  بعد 
ال�شاحة  م�شتجدات  لدرا�شة  املخ�ش�س 

اجلزائرية بعد اأحداث 8 ماي 1945 .
وفاته :

احلرب  بعد  ال�شكري  بداء  اإ�شابته  بعد 
اجل�شدية  للراحة  طلبا  ،و  الثانية  الكونية 
ال�شيا�شية  ،و بهدف البتعاد عن الأجواء 
ال�شائدة يف حميطه بحي الأبيار باجلزائر 
العا�شمة و التي ل يتوافق معها، انتقل اىل 
مدينة البليدة عند عائلة اأ�شهاره ،و تفرغ 
لإلقاء املحا�رضات يف نادي الإر�شاد .غري 
اأن الداء ا�شتد عليه يف ال�شنوات الأخرية، 
عام  مدة  الفرا�س  يف  البقاء  األزمه  مما 
،اىل اأن وافاه الأجل املحتوم على ال�شاعة 
ال�شاد�شة م�شاء  يوم الأحد 7 �شعبان 1370 
املوافق ل  13 ماي 1951 مبدينة البليدة 
يف  هو  و   451 رقم  وفاته  �شهادة  ح�شب 

الثانية و الأربعني من عمره.
و قد �شيع جثمانه يف موكب مهيب  بعد 
�شالة الع�رض من اليوم املوايل يف مقربة 
الب�شري   حممد  ال�شيخ  اأبنه  وقد  البليدة، 
العربي  ال�شيخ  و �شلى عليه  الإبراهيمي، 
التب�شي ، و رثاه �شعرا �شديقه و ابن بلدته 
موؤثرة   بق�شيدة  �شحنون  اأحمد  ال�شاعر 

ن�رضت يف جريدة الب�شائر منها : 
ودعت داءك اإذ ودعت دنياك 

  فاهناأ فال داء بعد اليوم يلقاكا 
كافحت جي�شا من الأ�شقام مدرعا 

بال�شرب حمت�شبا هلل بلواكا 

اإن ي�شك يوما اأخو  �رض لعائده
فاأنت مل تبد للعواد �شكواكا 

فرحات اأي فراغ قد تركت لنا 
و اأي �شهم من الأقدار اأ�شماكا 

فرحات من يف ظالل اخللد مبتعدا 
عن الأذى ،و اطرح اأعباء دنياكا

وقد ن�رضت جرائد تلك الفرتة خرب وفاته 
لالأ�شتاذ  املنار  جريدة  ،منها  جنازته  و 
ال�شاعر  زميله  رثاه  .كما  بوزوزو  حممود 
عبد الكرمي العقون بق�شيدة حتت عنوان) 
يف  ن�رضت  ال�شحاب...(  فارقت  برغمك 
جريدة الب�شائر العدد 157 ال�شادر يف 28 

ماي 1951 منها :
قد  اغتالك املوت الذي لي�س يرحم 
و من ذا الذي من اأ�شهم املوت ي�شلم
اأ�شابتك يا – فرحات - اأ�شهمه التي
ت�شيب فال تخطي،و ت�شمي و تعدم 

طواك الردى – زين ال�شباب – فمن لنا 
بخل ي�شلينا و ياأ�شو و يرحم  

رحلت عن الدنيا و خلفت �شبية 
و اأمهم ثكلى ،و يف البيت ماأمت .

من اآثاره :
بن  فرحات  ال�شيخ  نف�س  يف  يحز  كان 
اأعماله مطبوعة يف  يرى  ل  اأن  الدراجي 
حياته ب�شبب نق�س الإمكانيات املادية ،و 
كان يبوح بهذا الهم الفكري  اىل املقربني 
مبارك  ال�شيخ  باأن  لهم  يك�شف  و   ، منه 
جمعية  يف  الوحيد  الع�شو  هو  امليلي 
اأعماله قبل  الذي متكن من طبع  العلماء 
ال�رضك  ر�شالة   ( كتابه  ن�رض  فقد  وفاته، 
اجلزائر يف  تاريخ   ( كتاب  و  مظاهره(  و 
الأعمال  من  .و   ) احلا�رض  و  املا�شي 
ال�شعي  اخلريين  من  نرجو  و  تركها  التي 

ل�رضها :
* �رضح ) مفتاح الو�شول لبناء الفروع على 

لل�رضيف  الأ�شول 
التلم�شاين ( ح�شب 
بن  اأحمد  الأ�شتاذ 
ذياب و لكن ال�رضح 

مفقود .
ترجمة    *
عن  م�شتفي�شة 
مكانة  و  الرباذعي 
املدونة و اأثرها و 
الذي  العمل  قيمة 
الرباذعي  به  قام 
قد  ،و  تهذيبه  يف 
ذلك  عن  حتدث 
يف  بالتف�شيل 
ال�شهاب  جملة 

اخلام�س  املجلد  من  ال�شاد�س  اجلزء 
ع�رض ال�شادر يف 18 جويلية 1939 يقول: 
) يف ال�شنة  املا�شية حت�شلت على ن�شخة 
لأبي  املدونة  تهذيب  كتاب  من  خطية 
ن�شخة  و هي  القريواين،  الرباذعي  �شعيد 
جمال  و  الورق  جودة  بني  جتمع  قيمة 
اخلط ،كتبت هذه الن�شخة بخط اأندل�شي 
القالب  566 �شفحة يف  تبلغ �شفحاتها  و 
ن�شخها  تاريخ  نا�شخها  يذكر  و مل  الكبري 
،و امل�شنون اأنها ن�شخت يف القرن العا�رض 
اأقوم من جانبي  الهجري و قد  راأيت اأن 
و  بالكتاب  التعريف  تت�شمن  كلمة  بكتابة 
�شافية  مقدمة  فكتبت  املوؤلف،  ترجمة 
عر�شت فيها تاريخ املدونة و خمت�رضاتها 
عرفت  ثم  للكتاب،  الأول  الأ�شل  لأنها 
و  �رضوحه  و  خمت�رضاته  و  بالتهذيب 
ختمتها برتجمة املوؤلف ترجمة متو�شطة 
لعجزنا  الأ�شف  جد  لنتاأ�شف  اإننا  ،و 
�رضح  مع  الكتاب  طبع  عدم  على  املادي 

من �رضوحه ( .
الدراجي  بن  فرحات  ال�شيخ  ن�رض    *
جرائد  يف  املقالت  من  جمموعة 

و  اجلزائريني  امل�شلمني  العلماء  جمعية 
اأبي  لل�شيخ  الأمة  ال�شهاب وجريدة  جملة 
اليق�شان وجريدة ل�شان ال�شعب التون�شية 

ل�شاحبها الب�شري اخلنقي .
و من اأجل حتقيق اأمنية ال�شيخ حتى واإن 
، فقد متكنت بحمد اهلل و  كان يف قربه  
غريها  مع  الأعمال  هذه  جمع  من  عونه 
التي  ال�شعرية  الق�شائد  و  املقالت  من 
 ، وفاته  بعد  و  حي   هو  و  عنه  حتدثت 
ع�شى اأن ترى النور قريبا يف كتاب �شامل 
حتى نعيد به بع�شا من الوفاء و العرفان  
ب�شبب  املغمومة  العلمية  ل�شخ�شياتنا 

الن�شيان و التجاهل .

** قالوا عنه :
ال�شيخ مبارك امليلي :

من  مفخرة  الدراجي  بن  فرحات  ال�شيخ 
مفاخر الزاب و �شخ�شية بارزة بني �شبابنا 
املثقف الناه�س ،دوؤوب على املطالعة و 
التح�شيل ، �شبور على البحث و التحليل 
،و هو من اأ�شواأ م�شابيح امل�شتقبل ،لو كرث 

اأمثاله مل يبق م�شتقبل نه�شتنا جمهول .
 03 بتاريخ   89 العدد  الب�شائر 

دي�شمرب1937
ال�شاعر اأحمد �شحنون :

املقاومة  اأمثلة  من  مثل  فرحات  ال�شيخ 
ثورة  ،و  الكفاح  اأدوات  من  قوية  اأداة  ،و 
املنطوين  و  ال�شتغالليني  على  جاحمة 
اىل  اجتماعيا  رجال  .كان  اأنف�شهم  على 

حد التطرف و اأبرز
اإح�شا�شه  و  الوا�شع  :اطالعه  خ�شائ�شه   
و  النقد  يف  القوية  لهجته  و  املرهف 
جراأته ال�شديدة يف اإبداء الراأي ،و بديهيته 
احلا�رضة يف الرجتال ،ثم �شغفها العظيم 

بالكتب
التحدث  و  باقتنائها  ال�شديد  ولعه  و   

عنها .
 156 العدد  الب�شائر 
ماي   21 بتاريخ 

1951
حمزة  الأ�شتاذ 

بوكو�شة :
وقد اأبتلى يف �شبيل 
العلماء  جمعية 
احل�شن،  البالء 
�شجن  و  فا�شطهد 
مواقف  له  ،و 
عنها  الدفاع  يف 
م�شكورة  م�شهورة 
و  اأجزم  ،واإين 
�شاحبنا  اأن  اأق�شم 
من  لكان  القاهرة  �شماء  حتت  عا�س  لو 
اأفذاذ زعمائها ،اأو من هيئة كبار علمائها 
مقربة  اجلزائر  �شماء  حتت  عا�س  ،لكنه 
من  كان  �شيما ملن  ،ل  النبوغ  و  العبقرية 

علماء العربية اأو اأدبائها . 
 04 بتاريخ   158 العدد  الب�شائر  جريدة 

جوان 1951
الأ�شتاذ اأحمد بن ذياب :

و  مفوها  خطيبا  و  بارعا  حما�رضا  كان 
اأديبا  و  عظيما  عاملا  و  ممتازا  مدر�شا 

مبدعا .
جملة الثقافة العدد 35/ اأكتوبر – نوفمرب 

1976
الأ�شتاذ عبد الباقي اجلوبر :

اإىل روح فرحات املعلم الفنان ،اخلطيب 
امل�شقع ،الأديب النابه الذي ل زالت اأثر 
نربا�شا  الإ�شالحي  التوجيه  يف  مقالته 
م�شيئا ،و قد �شارك يف اإحكام بناء �رضح 
جمعية العلماء ،اأهدي هذه العربات و هي 

بع�س الوفاء .
 04 بتاريخ   158 العدد  الب�شائر  جريدة 

جوان 1951 .

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 .

بن  فرحات  " رجع 
الدراجي اىل اجلزائر 

العا�شمة بعد عودة ن�شاط 
جمعية العلماء، و اإطالق 

�شراح رئي�شها ال�شيخ 
الإبراهيمي من منفاه 
،و عندما وقع جتديد 

موؤقت يف ت�شكيلة جمل�شها 
الإداري ، عني ال�شيخ 

فرحات بن الدراجي كاتبا 
عاما للجمعية ،و �شغل هذا 

املن�شب حتى خلفه فيه 
الأ�شتاذ اأبو بكر بلقا�شم 
الأغواطي �شنة 1946

باجلانب  مهتما  " بقي 
ال�شيا�شي للق�شية 

اجلزائرية ، فقد كان من بني 
املوقعني على نداء اأع�شاء 
اللجنة املركزية لأحباب 
البيان و احلرية ال�شادر 

بعد اجتماع 10 ماي 1945 
بالعا�شمة و املخ�ش�س لدرا�شة 
م�شتجدات ال�شاحة اجلزائرية 

بعد اأحداث 8 ماي 1945 "

اجلزء 02
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 

الأ�شتاذة / ق�شطويل نعيمة حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة ال�شراقة
حي 100 م�شكن عمارة E05 رقم 02 ال�شراقة 

اإعالن عن  البيع  باملزاد العلني بجريدة وطنية
و  التنفيذ املذكور  اعاله  و  بالتبليغ  القائمة  ال�رشاقة  و املعتمدة لدى حمكمة  تيبازة  نعيمة حم�رشة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء  الأ�ضتاذة/ ق�ضطويل  نحن 

املوقعة ادناه
 لفائدة ال�ضيد : �ضعيدي �ضمري بن مكي 

ال�ضاكن : �ضارع الخوة �ضعدية �ضيدي عقبة ب�ضكرة و املختار موطنه بحي 08 فيفري عمارة 04 رقم 06 بابا اح�ضن  
�ضد :وعناين مولود بن ب�ضري 

ال�ضاكن بحي 297 م�ضكن 152 درقانة برج الكيفان اجلزائر 
بناء على احلجر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ : 2019/03/27 ، فهر�س رقم : 19/1232 ترتيب رقم : 19/01346

بناءا على عقد الوديعة املحرر بال�رشكة املدنية املهنية للتوثيق لالأ�ضتاذين بن الزاوي حمو ، و بن الزاوي �ضمرية املوؤرخ يف : 2013/01/10 ، فهر�س 
رقم : 2013/15 ، املمهور بال�ضيغة التنفيذية حتت رقم : 2017/03

بناءا على دفرت ال�رشوط املودع باأمانة �ضبط حمكمة ال�رشاقة بتاريخ : 2020/01/14 ، حتت رقم 2020/03
نعلن عن بيع العقار املتمثل يف �ضقة خم�ض�ضة لل�ضكن كائنة بعقار ذي ملكية م�ضرتكة واقعة ببلدية الدرارية دائرة ال�رشاقة ولية اجلزائر املكان امل�ضمى 
مزرعة دريو�س حممد �ضابقا حي 512 م�ضكن ق�ضم 03 جمموعة ملكية رقم : 1007 عمارة 6 10الطابق الثالث رقم 12 تتكون من �ضالون ، 02 غرف ،مطبخ 

، حمام ،مرحا�س ، غرفة مهمالت تقدر م�ضاحتها ب )70.55 م2 ( ، �رشفة لوجيا م�ضاحتها )11.25 م2 ( 
باملزاد العلني يوم : 2020/07/08 على ال�ضاعة الواحدة زوال بالقاعة رقم 02 حمكمة ال�رشاقة 

و حدد ال�ضعر الفتتاحي لبيع ال�ضقة 01( – على املخطط 4.200.000 دج 
02(-بعد متام ايجار ال�ضقة 7.000.000.00 دج 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي

الأ�شتاذ/ �شرابي عبد الكرمي
حم�شر ق�شائي لدى حمكمة بئرمرادراي�س

اإخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر
الكائن مكتبه بحي اأرماف عمارة اأ5

�شوفايل دايل اإبراهيم -اجلزائر- 
الهاتف : 05.40.01.52.32/0770.33.29.50

   EMAI/MTR.CHERABI.HUISSIER2@GMAIL.COM

حم�شر تبليغ ال�شند التنفيذي مع التكليف بالوفاء 
عن طريق الن�شر باجلريدة 

املادة 412 /4 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
نحن الأ�ضتاذ /�رشابي عبد الكرمي -حم�رش ق�ضائي – لدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائرالكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله و الوا�ضع ختمه و املوقع اأدناه 

بطلب من : املوؤ�ض�ضة الوطنية لالت�ضال الن�رش و ال�ضهار �س ذ اأ ممثلة مبديرها 
الكائن مقرها ب : املنطقة ال�ضناعية الرويبة 

 بناءا على ال�ضند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�ضادر عن حمكمة بئرمرادراي�س الق�ضم التجاري / البحري بتاريخ : 2015/04/28حتت رقم الفهر�س : 15/03602 جدول رقم : 15/01505  املمهور بال�ضيغة التنفيذية 
حتت رقم : 2016/3042 ، امل�ضلمة بتاريخ : 2016/12/01 

ق�ضد تبليغه اإىل : �س ذ م م روبي كوب ممثلة مبديرها 
الكائن مقرها ب : تعاونية امل�ضتقبل رقم 288 ق�ضم 2 دايل اإبراهيم 

نظرا / لنتقالنا بتاريخ 2020/02/26 و عدم متكننا من اإيجاد املعنية بالعنوان املذكور اأعاله اأر�ضلنا حم�رش تكليف بالوفاء و حم�رش تبليغ ال�ضند التنفيذي و حم�رش ت�ضليم التكليف بالوفاء عن طريق الربيد املو�ضى 
عليه مع العلم بالو�ضول حتت رقم و�ضل  : 00385255016

و بناء على الإذن بالن�رش ملحتوى التكليف بالوفاء باجلريدة ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ : 2020/03/10 ، حتت رقم : 20/1838 ن�رشنا ن�ضخة من هذا املح�رش باجلريدة طبقا لن�س املادة 
412 فقرة 04 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و املت�ضمن / تنفيذ منطوق ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله و دفع املبالغ املذكورة اأدناه بني اأيدينا مقابل و�ضل عن 

01-620.977.50 دج ) قيمة الدين ( 
02-60.000 دج تعوي�س

03-2500 دج م�ضاريف ق�ضائية 
امل�ضاريف امل�ضتحقة : 

م�ضاريف التنفيذ الختياري )8.454 دج( + احلقوق التنا�ضبية ) 51.180.29 دج( 
املجموع : 743.131.79 دج �ضبعمائة وثالثة و اأربعون الف و مائة و واحد و ثالثون دينار جزائري و ت�ضعة و �ضبعون �ضنتيم 

نبهناه /باأن له مهلة خم�ضة ع�رش يوما )15( للوفاء ت�رشي من تاريخ تبليغه هذا املح�رش و اإل نفذ عليه بكافة الطرق القانونية 
حتى ل يجهل 

واثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رش للعمل به مبا ي�ضمح قانونا 
املح�شر الق�شائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي

الأ�شتاذ/ �شرابي عبد الكرمي
حم�شر ق�شائي لدى حمكمة بئرمرادراي�س

اإخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر
الكائن مكتبه بحي اأرماف عمارة اأ5

�شوفايل دايل اإبراهيم -اجلزائر- 
الهاتف : 05.40.01.52.32/0770.33.29.50

   EMAI/MTR.CHERABI.HUISSIER2@GMAIL.COM

حم�شر تبليغ ال�شند التنفيذي مع التكليف بالوفاء 
عن طريق الن�شر باجلريدة 

املادة 412 /4 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

نحن الأ�ضتاذ /�رشابي عبد الكرمي -حم�رش ق�ضائي – لدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائرالكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله و الوا�ضع ختمه و املوقع اأدناه 
بطلب من : ولد حممد عبد اهلل ابن علي

ال�ضاكن ب : حي دار الأرقام )�ضابقا لرماف( عمارة ب �ضوفايل دايل اإبراهيم – اجلزائر 
بعد الطالع على املواد : 625،613،612 من ق اإ م اإ

 بناءا على ال�ضند التنفيذي املتمثل يف عقد اعرتاف بدين ال�ضادر عن : مكتب التوثيقي لالأ�ضتاذة لعجال نعيمة حتت رقم الفهر�س : 09/267 بتاريخ : 2009/08/20 ، املمهور بال�ضيغة التنفيذية 
كلفنا : �ضياح عبد القادر ابن لعربي 

ق�ضد تبليغه اإىل : بو�ضاقور توفيق
ال�ضاكن )ة( ب : حي 492 م�ضكن عمارة 38 جنان ع�ضابو ، دايل اإبراهيم اجلزائر 

نظرا / لنتقالنا و عدم متكننا من مقابلة املعني كونه رحل عن الأمكنة ح�ضب ت�رشيح احد القاطنني بالعمارة مما ا�ضتدعى اإر�ضال املح�رش عن طريق الربيد املو�ضى عليه مع العلم بالو�ضول حتت رقم و�ضل : 
00119318816

و بناء على الإذن بالن�رش ملحتوى التكليف بالوفاء باجلريدة ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ : 2020/03/12، حتت رقم : 20/1953
 ن�رشنا ن�ضخة من هذا املح�رش باجلريدة طبقا لن�س املادة 412 فقرة 04 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و املت�ضمن / تنفيذ منطوق احلكم امل�ضار اإليه اأعاله بدفع املبالغ التالية بني اأيدينا مقابل و�ضل 

عن ذلك :
مبلغ الدين : 3.300.000 دج ثالثة ماليني و ثالثمائة الف دينار جزائري 

امل�ضاريف امل�ضتحقة : م�ضاريف التنفيذ الختياري )8454 دج( + احلقوق التنا�ضبية : 164.220 دج 
املجموع : 3.472.674.00 دج ثالثة ماليني و اربعمائة و اثنان و �ضبعون الف و �ضتمائة و اأربعة و �ضبعون دينار جزائري .

نبهناه /باأن له مهلة خم�ضة ع�رش يوما )15( للوفاء ت�رشي من تاريخ تبليغه هذا املح�رش و اإل نفذ عليه بكافة الطرق القانونية
حتى ل يجهل

واثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رش للعمل به مبا ي�ضمح قانونا
                                                                                  املح�شر الق�شائي 

ANEP N°:  2016009898الو�شط:2020/06/17



لرعاية  ال�ضمري  م�ؤ�ض�ضة   : تقرير 
االأ�ضري وحق�ق االن�ضان

اال�ضم: مي�ش حممد اأب� غ��ش
تاريخ امليالد: 11/8/1997

ال�ضن:22 عامًا
العن�ان: القد�ش-خميم قلنديا

احلالة االجتماعية: عزباء
جامعة  يف  اإعالم  طالبة  املهنة: 

بريزيت
تاريخ االعتقال:29/8/2019

ال�ضجن: الدام�ن
احلالة القان�نية: حكم 16 �ضهراً

من  الأقدام  على  م�شياً  مي�س  نقلوا   
و�شط  ويف  املخيم،  باب  اإىل  منزلها 
نُقلت  ثم  عينيها،  بوا  ع�شّ الطريق 
قلنديا  حاجز  اإىل  الع�شكري  باجليب 
غرفة.  اإىل  بعنف  واأنزلوها  الع�شكري 
تعر�شت مي�س اأثناء وجودها يف حاجز 
قلنديا لل�شتم والتحقري من قبل اجلنود 
تفتي�شها  حماولة  وجرت  واملجندات، 
مت  رف�شت  وعندما  عارياً  تفتي�شاً 
قبل  من  بالقوة  بتفتي�شها  تهديدها 
بالغت�شاب.  اأي�شاً  وُهّددت  اجلنود، 
امل�شكوبية  حتقيق  ملركز  مي�س  نُقلت 
النف�شي  للتعذيب  تعر�شت  حيث 
عن  يزيد  ملا  ال�شديدين  واجل�شدي 

ال�شهر.

التعذيب يف التحقيق
حتقيق  ملركز  مي�س  و�شول  منذ 
امل�شكوبية، ُو�شعت يف زنزانة �شغرية ل 
يتوفر بها اأي م�شدر للتهوية ول يوجد 
على  للنوم  فا�شطرت  فر�شة،  فيها 
بعد  التحقيق  لغرفة  نُقلت  ثم  الأر�س، 
تفتي�شها تفتي�شاً دقيقاً. قام املحققون 
بتقييد يديها وقدميها بكر�شي التحقيق، 
طويلة  ل�شاعات  معها  التحقيق  وبداأ 
حرمانها  مع  متوا�شل  وب�شكٍل  جداً 
تهديدها  مت  كما  والراحة،  النوم  من 
واإبعادها  عائلتها  اأفراد  باعتقال 
تهديدها  اإىل  بالإ�شافة  اجلامعة  عن 
مت  اأخرى]1[.  مرًة  منزلها  بهدم 
من  ال�شخ�شية  معلوماتها  ا�شتخدام 
هاتفها وح�شاباتها على مواقع التوا�شل 
عليها،  وال�شغط  لتهديدها  الجتماعي 
لأكرث  الكذب  ك�شف  واأخ�شعوها جلهاز 
�شقيقها  باعتقال  قاموا  كما  مرة.  من 
اأثناء  ومواجهتهما  �شليمان  الأ�شغر 
والدها  وا�شتدعوا  التحقيق،  فرتة 
وكل  معهم  وقابلوها  للتحقيق  ووالدتها 
هدد  كما  عليها.  ال�شغط  بهدف  ذلك 
التحقيق  با�شتخدام  مي�س  املحققون 
يرغبون،  مبا  تعرتف  مل  ما  الع�شكري 
لغرفة  نُقلت  فعاًل،  ح�شل  ما  وهو 
تعر�شت  حيث  الع�شكري  التحقيق 
ثالثة  ملدة  �شديد  ج�شدٍيّ  لتعذيٍب 

لها  املحققات  تهديد  تخلله  اأيام، 
م�شلولة  اإما  الع�شكري  التحقيق  باإنهاء 
املجانني". "م�شت�شفى  اإىل  �شتُنقل  اأو 
التحقيق  فرتة  يف  مي�س  تعر�شت 
واملتوا�شل  ال�شديد  لل�شفع  الع�شكري 
العينني،  مع�شوبة  وهي  الوجه  على 
بالإ�شافة اإىل �شبحها بو�شعيات خمتلفة 
حمققة  قامت  حيث  املوزة،  كو�شعية 
اإىل  ظهره  كر�شي  على  مي�س  باإجال�س 
اجلنب وثبتت رجليها بزاوية قائمة مع 
الكر�شي، ويديها غري مقيدة، واأجربتها 
على  لت�شبح  للخلف  راأ�شها  اإنزال  على 
�شكل "موزة"، وباملقابل وقفت حمققة 
اأخرى من جهة راأ�شها وبداأت برفع راأ�س 
ع�شالت  على  ال�شغط  لزيادة  مي�س 
تقوم  راأ�شها  اأنزلت  وكلما  املعدة، 
تهديدها  مع  جمدداً  برفعه  املحققة 
رفعته.  حال  يف  الوجه  على  ب�شفعها 
اأكرث  ل�شقوط مي�س  الو�شعية  اأدت هذه 
اأي�شاً  تعر�شت  الأر�س.  على  مرة  من 
قامت  احلائط،  على  ال�شبح  لو�شعية 
الوقوف  على  مي�س  باإجبار  املحققات 
عينيها  بتع�شيب  وقاموا  احلائط  على 
وبداأتا  جانبيها  على  حمققتان  ووقفت 
اأ�شبحت  حتى  كتفيها  على  بال�شغط 
ركبها مثنية، وعندما كانت ت�شقط اأر�شاً 
ترك  لدرجة  بعنف  برفعها  يقمن  كن 
اأ�شابعهن.  من  ج�شدها  على  عالمات 

القرف�شاء،  لو�شعية  وتعر�شت  كما 
على  باإجبارها  املحققات  قامت 
الوقوف وثني ركبتيها دون التكاء على 
كتفيها  على  بال�شغط  وُقمن  احلائط، 
لالأ�شفل لتبقى بهذه الو�شعية فرتة من 
تعر�شت  الو�شعية  هذه  واأثناء  الزمن. 
اأن  اإل  اأر�شاً،  وال�شقوط  لالإغماء  مي�س 
املحققة قامت برفعها واإجبارها على 
اإىل  بالإ�شافة  الو�شعية.  لذات  العودة 
مت  حيث  الطاولة،  على  ال�شبح  و�شعية 
تقييد يديها ورجليها بكر�شي، وو�شعوا 
خلفها طاولة مب�شتوى اأعلى من كتفيها، 
للخلف  يديها  و�شّد  ب�شحب  وقاموا 
وذلك لفرتاٍت طويلة. تكررت و�شعيات 
اأيام،  ثالثة  مدار  على  هذه  ال�شبح 
اأثناء  والرجلني  اليدين  لتقييد  ونتيجة 
الو�شعيات، تعر�شت يدّي ورجلّي مي�س 
بالقيود  تقييدهما  �شّدة  من  للنزيف 
املحققون  عمد  كما  احلديدية.  
مي�س  اإ�شماع  على  التحقيق  فرتة  اأثناء 
اأ�شوات �رضاخ و�رضب ملعتقلني اآخرين 
الزنزانة  داخل  وهي  حتى  التحقيق  يف 
على مدار ليلتني وذلك لإرهاقها نف�شياً 
وال�شغط عليها. ل زالت مي�س تعاين من 
اأوجاع خمتلفة يف كافة اأنحاء ج�شدها، 
وراأ�شها  وقدميها  ظهرها  يف  خا�شة 
له،  تعر�شت  الذي  للتعذيب  نتيجة 
وتعاين اأي�شاً من �شيا�شة الإهمال الطبي 

حيث مل تتخذ �شلطات الحتالل حتى 
لت�شخي�شها  حقيقية  اإجراءات  اأي  الآن 

وعالجها.

ال��ضع القان�ين

ُمنعت مي�س من لقاء حماميها من حلظة 
�شدر  حيث  يوماً،   25 وملدة  اعتقالها 
حمامي  لقاء  من  منع  اأوامر   7 بحقها 
اأمام  متتالية. هذه الأوامر كانت عائقاً 
حمامي الدفاع لر�شد وتوثيق التعذيب 
التحقيق.  فرتة  اأثناء  له  تعر�شت  الذي 
قّدم حمامو موؤ�ش�شة ال�شمري التما�شني 
�شد  الإ�رضائيلية  العليا  للمحكمة 
اللتما�شني  هذين  اأن  اإل  املنع،  اأوامر 
عّدة  املحامون  وقّدم  كما  ُرف�شا. 
مي�س  توقيف  متديد  على  ا�شتئنافات 
التحقيق،  انهاء  وحتى  اعتقالها  منذ 
اإل اأن هذه ال�شتئنافات ُرف�شت بحجة 
جل�شات  اإحدى  يف  التحقيق.  ا�شتكمال 
دون  ُعقدت  التي  مي�س  توقيف  متديد 
املنع؛  اأمر  ب�شبب  حماميها  ح�شور 
اأطلَعت القا�شي الع�شكري على ظروف 
الذي  والتعذيب  القا�شية  التحقيق 
تتعر�س له، اإل اأن حمامي الدفاع فوجئ 
اأقوال مي�س  اإخفاء جزء من  باأنه جرى 
بروتوكول  من  لل�رضب  تعر�شها  حول 
قام  ذلك  من  الرغم  وعلى  اجلل�شة، 
جل�شة  ويف  توقيفها.  بتمديد  القا�شي 

هذا،  التوقيف  متديد  على  ال�شتئناف 
الع�شكري  ال�شتئناف  قا�شي  ادعى 
اأن  عام  ب�شكل  للمخابرات  ميكن  اأنه 
�رضية  املعتقل/ة  اأقوال  على  تبقي 
لعدم امل�س بالأمن، اإل اأن هذا الطلب 
يُدّون  اأن  يجب  ب�شاأنه  القا�شي  وقرار 
التوقيف.  متديد  جل�شة  بروتوكول  يف 
تعر�شها  حول  مي�س  اأقوال  اإخفاء  اإن 
لل�رضب وتعذيبها يف ظل منعها من لقاء 
خمابرات  حماولت  يظهر  حماميها 
التي  التعذيب  جرمية  اإخفاء  الحتالل 
من  غطاء  حتت  مي�س  بحق  ارتكبتها 
الع�شكري، وياأتي ملنع  ق�شاء الحتالل 
التعذيب  وتوثيق  ر�شد  من  املحامي 
الذي تعر�شت له يف انتهاك اإ�شايف حلق 
املعتقلة الأ�شا�شي يف مقابلة حماميها 
 ،2019/10/24 بتاريخ  وا�شت�شارته. 
اتهام  لئحة  الحتالل  �شلطات  قدمت 
بعملها  تتعلق  بنود  تت�شمن  مي�س  بحق 
الطالبي يف اجلامعة، وانتمائها للقطب 
وفقاً  حمظوراً  يعّد  الذي  الطالبي 
اإىل  بالإ�شافة  الع�شكرية،  لالأوامر 
بادعاء  عدو"  مع  "بالت�شال  اتهامها 
اهلل  حزب  من  ن�شطاء  مع  توا�شلها 
العودة  وم�شاركتها يف موؤمتر حول حق 
وعملها ال�شحفي وكتاباتها ل�شالح قناة 
اأنها  الحتالل  �شلطات  تّدعي  اإخبارية 

تابعة حلزب اهلل.

االأربعاء 17  ج�ان  2020  امل�افـق  ل 25 �ض�ال  1441ه 10

اقتحمت ق�ات االحتالل برفقة الكالب الب�لي�ضية منزل االأ�ضرية مي�ش اأب� غ��ش فجر 2019/8/29 بعد اأن 
خلع�ا باب املنزل، وطلب�ا من والدها اإيقاظ زوجته واالأطفال، وجمع�هم يف غرفة ال�ضال�ن، اأدخل�ا مي�ش 
اإىل غرفة وحدها واأح�ضروا هاتفها وحا�ض�بها النّقال وطلب�ا منها فتحه، بعد اأن رف�ضت �ضمح�ا لها بتبديل 
مالب�ضها ب�ج�د املجندات، ثم قامت الق�ة املقتحمة بتفتي�ش غرفة مي�ش وغرفة والديها وقلبهما راأ�ضًا على 

عقب. كّبل�ا يديها للخلف بقي�د بال�ضتيكية وقام�ا ب�ضّدها كثرياً مما �ضبب لها االأمل.

�ضفحات من �ضرية ن�ضال املراأة الفل�ضطينية 

�لأ�سرية مي�ش حممد �أبو غو�ش

فل�شطني  اأ�رضى  مركز  قال 
الحتالل  باأن  للدرا�شات 
حرباً  ي�شنون  الأمنية  واأجهزته 
الأ�رضى  �شد  واقت�شادية  نف�شية 
املنازل  هدم  ب�شيا�شة  وعائالتهم، 
�شكانها،  من  الع�رضات  وت�رضيد 
 . حرب  جرمية  مبثابة  يعترب  مما 
” اأ�رضى فل�شطني” تعقيباً  واأو�شح 
على قيام الحتالل باأخذ قيا�شات 
بكر”  اأبو  “نظمي  الأ�شري  منزل 
ان  لهدمه  متهيداً  يعبد  بلدة  يف 
الحتالل يُ�شّعد من اأدواته التنكيلية 
�شيا�شة  وي�رضع  والنتقامية، 
من  بقرارات  اجلماعية  العقوبات 
الق�شائية،  وال�شلطة  الكني�شت 
الوجود  ل�شتهداف  حماولة  يف 
املقاومة.  وم�رضوع  الفل�شطيني 
الأ�شقر”  “ريا�س  الباحث  وقال 

مدير املركز اأن هدم منازل اأهايل 
خطريا  انتهاكا  ميثل  ال�رضى 
لالأعراف والقوانني الدولية وخرقاً 
لالأحكام الواردة يف اتفاقية جنيف 
بحق  عقوبة  تعترب  لأنها  الرابعة، 
اإدانتهم  تتم  مل  مدنيني  اأ�شخا�س 
حيث  مقاوم،  عمل  اأي  يف  بالفعل 
يعاقب الحتالل ال�شري بالعتقال 
ذويه  ويحارب  القا�شية  والحكام 
واأكد   . منازلهم  وهدم  بت�رضيدهم 
الحتالل  �شلطات  باأن  الأ�شقر” 
اجلاري  العام  بداية  منذ  �شّعدت 
من �شيا�شة العقاب اجلماعي بحق 
عائالت الأ�رضى يف ال�شجون، وعلى 
راأ�شها هدم منازلهم، حيث ر�شد 4 
 ،2020 بداية  منذ  هدم  عمليات 
اخل�شائر  من  مزيد  فر�س  بهدف 
ال�شباب  انتماء  فاتورة  ورفع 

وحتقيق  للمقاومة،  الفل�شطيني 
اأن  الأ�شقر  وبني  الردع.  �شيا�شة 
هدمت  الذين  الأربعة  الأ�رضى 
منازل عائالتهم هم “اأحمد جمال 
قنبع” من جنني، و”وليد حنات�شة”، 
اهلل،  رام  من  مغام�س”  و”يزن 
من  الربغوثي”  ق�شام  والأ�شري” 
فجر  قامت  بينما  اهلل،  برام  كوبر 
التابعة  الهند�شة  وحدات  اليوم 
الأ�شري  منزل  باقتحام  لالحتالل 
واأخذت  يبعد  يف  ابوبكر”  “نظمى 
قيا�شاته متهيداً لهدمه حيث يتهمه 
اإلقاء  عن  بامل�شئولية  الحتالل 
احلجر ال�شهر املا�شي الأمر الذي 
لالحتالل  جندي  مقتل  اإىل  اأدى 
الحتالل  باأن  الأ�شقر  واأ�شاف   .
حرباً  ميار�س  الأمنية  واأجهزته 
ال�رضى  �شد  واقت�شادية  نف�شية 

وعائالتهم، يف حماولة ل�شتهداف 
من  ويُ�شّعد  الفل�شطيني،  الوجود 
والنتقامية،  التنكيلية  اأدواته 
وي�رضع �شيا�شة العقوبات اجلماعية 
وال�شلطة  الكني�شت  من  بقرارات 
منازل  هدم  معترباً  الق�شائية، 
مبثابة  عائالتهم  وت�رضيد  ال�رضى 
الأ�شقر  وطالب   . حرب  جرمية 
اخلروج  الدولية  املوؤ�ش�شات  كافة 
الحتالل  ي�شجع  الذى  عن �شمتها 
اجلرائم،  من  مزيد  ممار�شة  على 
�شيا�شة  لوقف  العاجل  والتدخل 
اأهايل  �شد  اجلماعي  العقاب 
املنازل  هدم  ووقف   ، ال�رضى 
�شد  حرب  جرمية  يعترب  الذى 
عالقة  لهم  �س  مدنيني  مواطنني 
بالق�شية التى يبنى عليها الحتالل 

�شبب الهدم .

مركز اأ�ضرى فل�ضطني للدرا�ضات

هدم �ملنازل حربًا نف�سية و�قت�سادية �سد �ل�سرى وعائالتهم
الأ�رضى  مركز  مدير   دعا 
راأفت  الدكتور  للدرا�شات 
املوؤ�ش�شات  اليوم  حمدونة 
حلماية  والن�شانية  احلقوقية 
من  الفل�شطينيني  الأ�رضى 
باملحاكم  ي�شمى  ما  عنجهية 
والردعية  ال�شورية  الع�شكرية 
ت�شل  والتى  القانونية  وغري 
و�شتني  ل�شبع  فيها  الأحكام 
على   ) احلياة  مدى   ( موؤبداً 
د.  . واأ�شار  الواحد  ال�شخ�س 
حمدونة  اإىل اأن حماكم الأ�رضى 
على  بعد  عن  الفل�شطينيني 
كونفرن�س"  الفيديو   " خدمة 
وخا�شة يف معتقل النقب بحجة 

الختالط  وعدم  كورونا   "
توقف  ال�شجون  اإدارة  واأن   ،"
يف  لالأ�رضى  املحامني  زيارة 
املنظمات  ،وطالب  ال�شجون 
بال�شغط  والن�شانية  احلقوقية 
لوقف  الحتالل  دولة  على 
الردعية  الع�شكرية  املحاكم 
 ، املحامني  زيارة  وا�شتئناف 
والطالع على ظروف اعتقالهم 
اجل�شدية  ال�شغط  واأ�شاليب   ،
والنف�شية  لنيل العرتاف منهم ، 
والتعريف مباهية دولة الحتالل 
والقيم  الأعراف  عن  البعيدة 
والقانون  الدولية  والتفاقيات 

الدوىل الن�شانى .

حماكم االأ�ضرى الفل�ضطينيني " عن بعد " 

ردعية وغري قانونية وبال 
زيارة للمحامني

اجلزء 01



بقلم :- �سامي اإبراهيم فودة

الأفا�ضل  اأحبتي  القراء  اأعزائي   
ت�ضليط  هو  اليوم  ب�ضدده  اأنا  فما 
ال�ضوء على اأخطر حالت الأ�رسى 
يف  املزمنة  بالأمرا�ض  امل�ضابني 
يعانون  والذين  الحتالل  �ضجون 
الإدارة  �ضيا�ضات  من  الويالت 
عالجهم  تتعمد  التي  العن�رسية 
بامل�ضكنات دون القيام بت�ضخي�ض 
ومعاناتهم  حلالتهم  �ضليم 
لرتكه  الأمرا�ض  مع  امل�ضتمرة 
فري�ضة لالأمرا�ض واملوت البطيء 
والأ�ضري  اأج�ضادهم.  يف  ينه�ض 
عطا  اأحمد  ممدوح   / املري�ض 
والثالثون  الثالثة  ابن  الطناين 
الإهمال  �ضحايا  اأحد  هو  ربيعاً, 
متار�ضها  التي  املتعمد  الطبي 
اإدارة ال�ضجون بحقه والذي يعي�ض 
يهدد  الذي  املر�ض  مطرقة  بني 
الحتالل  جتاهل  و�ضندان  حياته 
ملعاناته, والقابع حالياً يف )�ضجن 
قائمة  اإىل  ان�ضم  والذي  رميون( 
يف  املر�ضى  ا�ضماء  من  طويلة 
غياهب ال�ضجون ودياجريها, وقد 

خلف  ع�رس  الثالث  عامه  اأنهى 
الق�ضبان ودخل عامه الرابع ع�رس 
الحتالل  �ضجون  يف  التوايل  على 
حكماً  يق�ضي  والذي  ال�رسائيلي 

بال�ضجن خم�ضة وع�رسين عاماً..
عطا  اأحمد  ممدوح  الأ�ضري:-   -

الطناين
اأبريل   ,03 امليالد:-  تاريخ   -

1987
- مكان الإقامة :- خميم جباليا / 

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

الإخوة والأخوات �ضنا..
- احلالة الجتماعية:- اأعزب

اأعدادي"   " العلمي:-  املوؤهل   -
لكى  الدار�ضة  مقاعد  وترك 

ي�ضاعد والده يف العمل
 /25 العتقال:-  تاريخ   -

اأغ�ضط�ض/ 2007م
- مكان العتقال:- رميون

تنفيذ  اإليه:-  املوجه  التهمة   -

عملية يف م�ضتوطنة نتيف هعت�رسا 
حانون  بيت  منطقة  �ضمال  يف 

بقطاع غزة
- احلكم:- 25 عاما

ميعن  وظامل:  تع�ضفي  اإجراء 
موا�ضلة  يف  ال�ضهيوين  الحتالل 
اإجرامه بحق الأ�ضري ممدوح مبنعة 
2015م  عام  من  اأهلة  روؤية  من 
"املنع الأمني" كما عوقب  بحجة 
النفرادي  بالعزل  مرة  من  اأكرث 

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

الطناين
اعتقلت قوات الحتالل ال�ضهيوين 
الأ�ضري ممدوح اأثناء تنفيذه عملية 
رفاقه  من  اأربعة  مع  ا�ضت�ضهادية 
اثنان  ا�ضت�ضهد  العملية  وخالل 
عوكل  خ�رس  وهما  رفاقه  من 
وحممد �ضقر فيما اعتقل الأ�ضري 
ح�ضن  م�ضطفى  الرحمن  عبد 
دربه  رفيق  عاًما"   33" املقادمة 
احلاجز  اقتحام  خاللها  مت  والتي 
والو�ضول  ايرز  الأ�ضمنتي مبنطقة 
يف  هعت�رسا  نتيف  م�ضتوطنة  اإىل 
بقطاع  بيت حانون  منطقة  �ضمال 

 3 ملدة  ال�ضتباك  وا�ضتمر  غزة 
�ضاعات مع قوات الحتالل �ضيف 
لعرتافات  ونتيجة   2007 عام 
ممدوح خالل التحقيق بكونه قائد 
ال�ضت�ضهاديني الأربعة, ُحكم عليه 
بال�ضجن خم�ض وع�رسين عاما, يف 
الوقت الذي ُحكم على رفيقه عبد 

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

ممدوح الطناين
املعدة  يف  جرثمة  من  يعاين 
ايل  باإ�ضافة  لها  عالجه  وتلقي 
�ضغط  ال�ضكري-  من  يعاين  انه 
 - الكلة  يف  م�ضكلة  دهون-   -
واأمرا�ض اأخرى,من على �ضطور 
كافة  اإىل  ندائي  اأوجه  مقايل 
الدولية  والهيئات  املوؤ�ض�ضات 
وخا�ضة منظمة ال�ضحة العاملية 

وال�ضليب الحمر ومنظمة اأطباء 
العاجل  بالتدخل  حدود  بال 
ممدوح  الأ�ضري/  حياة  لإنقاذ 
لتقدمي  عنه  لالإفراج  الطناين 
العالج الالزم له خارج ال�ضجون- 
لأ�رسانا  احلرية  كل  احلرية 
املاجدات  واأ�ضرياتنا  البوا�ضل 
للمر�ضى  العاجل  وال�ضفاء   -

امل�ضابني باأمرا�ض خمتلفة.
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يف �سجون الحتالل

الأ�صري ممدوح اأحمد عطا الطناين ي�صارع املر�ض 
)1987 م - 2020م (

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

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

وحدات القمع تقتحم غرف الأ�صرى يف
 �صجني رميون وجلبوع

الأ�رسى  �ضوؤون  هيئة  قالت 
القمع  وحدات  واملحررين,اإّن 
�ضجون  مل�ضلحة  التابعة  ال�رسائيلية 
بحملة  قامت  الإ�رسائيلية  الحتالل 
يف  وا�ضعة  وم�ضايقات  تفتي�ضات 
عقب  وجلبوع,  رميون  �ضجني 
اإّن  وبينت  الأ�رسى.  لغرف  اقتحامها 
التوتر  "�ضجن رميون ي�ضهد حالة من 
ال�ضجون  م�ضلحة  اإدارة  اقتحام  بعد 
ال�ضجن  يف   5 ق�ضم   " "اليماز  ووحدة 

وقامت بنقل الأ�رسى اإىل ق�ضم رقم 1 
الذي  الق�ضم  وهو  التفتي�ضات,  بحجة 
اأحمد  القائد  الأ�ضري  فيه  يتواجد 
�ضعدات".واأو�ضحت الهيئة, اأّن "حملة 
ال�ضباح  منذ  جتري  وا�ضعة  تفتي�ضات 
ويتم نقل  اأق�ضام �ضجن جلبوع,  داخل 
اأية  دون  اآخر,  اإىل  ق�ضم  من  الأ�رسى 
مربرات".ويف �ضياق اأخر قالت الهيئة, 
اأن ادارة �ضجون الحتالل ال�رسائيلية 
اأ�ضهر  ثالثة  ومنذ  اليوم  �ضمحت 

بزيارة ذوي الأ�رسى من داخل اأرا�ضي 
بادعاء  توقفها  بعد  وذلك   ,48 عام 
كورونا  فريو�ض  من  الوقاية  اجراءات 

يف ال�ضجون.
كما اأكدت باأنه �ضتتم غدا اأوىل زيارات 
يف  الأ�رسى  لأبنائهم  القد�ض  اأهايل 
باأن  علما  ال�ضحراوي,  النقب  �ضجن 
اأهايل  نفقة  على  تاأتي  الزيارات  هذه 
ال�ضليب  خالل  من  ولي�ض  الأ�رسى 

الأحمر الدويل.

تقرير: اإعالم الأ�سرى

�ضامح  املحرر  ال�ضحفي  اأكد 
�ضمال  العروب  خميم  من  الطيطي 
يف  الأ�رسى  اأو�ضاع  باأن  اخلليل 
كورونا  ظل  ويف  الأخرية  ال�ضهور 
منع  مع  وخ�ضو�ضاً  للغاية  �ضعبة 
يف  الأ�ضناف  وتقلي�ض  الزيارات 
الكنتينة من خالل �ضحب 80 �ضنف 
من املواد الغذائية الأ�ضا�ضية. وقال 
ملكتب  خا�ض  حديث  يف  الطيطي 
معاناة  هناك  اأن  الأ�رسى  اإعالم 
داخل  الأ�رسى  �ضفوف  يف  حقيقية 
�ضجون الحتالل, وخا�ضة يف �ضجن 
من  الأ�رسى  يعاين  بحيث  عوفر 
لعدم  ال�ضيفية  املالب�ض  يف  نق�ض 
وجود زيارات الأهايل بجانب نق�ض 
ملواجهة  الغرف  داخل  املراوح  يف 
املحرر  واأ�ضاف  ال�ضيف.  حرارة 
يف  اكتظاظ  هناك  باأن  الطيطي 
نتيجة  وا�ضح  ب�ضكل  عوفر  �ضجن 
تنفذها  التي  املكثفة  العتقالت 
اإدارة  منع  بجانب  الحتالل,  قوات 

ال�ضجون زيارة ق�ضمي 14 و 13 وهما 
اأ�ضبال  اأ�رسى  على  يحتويان  ق�ضمان 
وقادمني جدد, كما اأن هناك تكد�ض 
وجود  لعدم  الغرف  داخل  حقيقي 
نقليات بني ال�ضجون. وتطرق املحرر 
يف  الحتالل  اإجراءات  اإىل  الطيطي 
اإدارة ال�ضجون  باأن  ظل كورونا وقال 
اإجراءات  تطبيق  يف  كثرياً  تاأخرت 
توزيع  يف  تاأخرت  كما  الوقاية, 
توزع  ومل  الأ�رسى  على  الكمامات 
ويف  ال�رسى,  على  لليدين  كفوف 

الوقت احلايل اأ�ضبح هناك اختالط 
خالل  من  والأ�رسى  ال�ضجانني  بني 
داخل  ال�ضبابيك  وفح�ض  املحاكم 
 : قائاًل  املحرر  واأردف  الغرف. 
الأ�ضري اجلديد اليوم ميكث 28 يوماً 
متنقاًل بني مراكز التوقيف والتحقيق 
وق�ضم 14 الذي حتول حلجر �ضحي 
اأي�ضا  وقامت  اجلدد,  للمعتقلني 
بتقلي�ض �ضاعات الفورة داخل الق�ضم 
اأ�ضري,  لكل  متقطعة  �ضاعات   4 اأي 
هي  والتي  الباقية  الأق�ضام  عن  عدا 
اأ�ضبه بالعدد الكامل. ونقل الطيطي 
طالبوا  الذين  الأ�رسى  عن  ر�ضالة 
ق�ضيتهم  لتدويل  جادة  بخطوات 
حل  لإيجاد  والتدخل  حقيقي  ب�ضكل 
م�ضرياً  لالأهايل,  الزيارات  ملو�ضوع 
اإىل وجود 12 اأ�ضري �ضحفي فل�ضطيني 
هم �ضحية �ضيا�ضة الحتالل ملحاربة 
قوات  وكانت  الفل�ضطيني.  املحتوى 
الأ�ضري  عن  اأفرجت  قد  الحتالل 
الطيطي قبل يومني بعد انتهاء مدة 
يف  �ضهور  �ضت  البالغة  حمكوميته 

�ضجون الحتالل.

املحرر ال�سحفي �سامح الطيطي :

اأو�صاع الأ�صرى �صعبة للغاية يف ظل كورونا

على  فروانة  النا�رس  عبد  كتب 
�ضفحته عرب "الفي�ضبوك": اعتقال 
اأكرث من 20 مواطنا مقد�ضيا الليلة 
من   )%45( قرابة  واأن  املا�ضية, 
الإ�رسائيلية  العتقالت  اإجمايل 
كانت  اجلاري  العام  مطلع  منذ 
كبرية  ن�ضبة  وهذه  القد�ض.  يف 
ن�ضبة  كانت  فيما  م�ضبوقة.  وغري 

ذات  خالل  القد�ض  يف  املعتقلني 
العام  من  امل�ضتعر�ضة  الفرتة 
اجمايل  من   )%34.6( املا�ضي 
املحافظات  كافة  يف  العتقالت 
الفل�ضطينية. واأن جممل العتقالت 
املن�رسم  العام  خالل  القد�ض  يف 
�ضكلت ما ن�ضبته )37%( من اإجمايل 
كافة  يف  الإ�رسائيلية  العتقالت 

العام2019.  خالل  املحافظات 
يف  الإ�رسائيلية  العتقالت  اأن 
كبريا  ارتفاعا  تُ�ضجل  القد�ض 
تُ�ضعد  الحتالل  ودولة  ولفتا, 
فاملوؤ�رس  للمقد�ضيني.  قمعها  من 
ا�ضتهداف  وهناك  خطري 
القد�ض  بحق  مت�ضاعد  ا�رسائيلي 

واملقد�ضيني.

منذ مطلع العام اجلاري

قرابة )45%( من اإجمايل العتقالت كانت يف القد�ض
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قدميا كتب جان جاك 
رو�شو يف مقدمة �شريته 

الذاتية وعنوانها   
»اعرتافات جان-جاك 

رو�شو احلاوية تفا�شيل 
اأحداث حياته واأحا�شي�شه 
الدفينة يف جميع املواقف 
التي واجهته«:  )اأنا اأفعل 

�شيئا مل يفعله �شخ�ص قبلي 
ولن يقدر �شخ�ص بعدي 

على تقليده( ومن العنوان 
واملقدمة يبدو جليا اأن 

الرجل �شار يف دروب جتريد 
الذات وال�شدق مع النف�ص 
وال�شجاعة يف اإعادة تقييم 
نف�شه والوقوف على ما كان 

�شائبا وما كان خاطئا.

مذكرات راهب م�شلم

من هو حافظ جنيب احلقيقي؟
نادرا ما جند لتحدي رو�صو  �صدى يف 
ل�صخ�صيات  مذكرات  من  ي�صدر  ما  جملة 
يف  دائما  فهم  بارزه  اجتماعية  او  �صيا�صية 
اأنف�صهم واإحاطتها بهاالت  موقع الدفاع عن 

البطولة وال�صواب الدائم واملثالية الكاملة.
اعتبار  ميكن  هل  ال�صوؤال  يتبادر  لذلك 
كتابة  م�صادر  من  ال�صيا�صية  املذكرات 
ال�صخ�صية  ال�صبغة  اإىل  بالنظر  التاريخ؟ 
انحيازية  من  بها  يحيط  وما  للمذكرات 
وتعظيم  االأدوار  وتقم�ص  االأخطاء  وتربير 
الوازع  غياب  ن�صميه  اأن  ما ميكن  اأي  الذات 
عند  احلذر  توخي  فينبغي   لذا  االأخالقي  

اال�صتعانة بها.
اإ�صافة اإىل اأن املذكرات عادة ما تكتب 
الكاتب  يوقع  مما  حدوثها  من  �صنوات  بعد 
اخلطاأ  من  كثري  يف  منه  ق�صد  غري  عن 
لي�صت  املذكرات  يجعل  مما  واالإلتبا�ص 
حدث  اأو  ق�صة  اأي  ل�صم  االأ�صا�صي  امل�صدر 

لكتب التاريخ.
بطل فار�ص بال جواد

امل�رصي  الفنان  قدم   2002 عام  يف 
جواد(  بال  )فار�ص  م�صل�صل  �صبحي  حممد 
باالأو�صاط  كبرية  �صجة  اأحدث  والذي 
التهامه  ل�صببني   وقتها  والدولية  العربية 
امل�صل�صل  حتدث  حيث  ال�صامية  مبعاداة 
عن بروتوكوالت حكماء �صهيون  ومن ناحية 
املحتال  االأديب  �صرية  اأحيا  الأنه  اأخرى 
)حافظ جنيب( ولكن يف ثوب وطني ون�صايل 
حافظ  �صخ�صية  حقيقة  عن  البعد  كل  بعيد 
جنيب وما �صطره بنف�صه يف اعرتافاته على 
بعد  ن�رصت  التي  مذكراته  يف  اأو  �صحفه 

وفاته.
فمن هو حافظ جنيب احلقيقي؟

حياته  بداأ  وم�رصحي م�رصي  اأديب  هو 
جنيب  حممد  هو  فوالده  تركي  ق�رص  يف 
ال�صابط امل�رصي بحر�ص اخلديو ا�صماعيل 
واأمه ملك هامن ابنة اأحد البا�صوات االأتراك 
حافظ  والد  على  البا�صا  زوجة  غ�صب  ومع 
ل�صوء �صلوكه وطرده من الق�رص حتولت حياة 
يف  جنينا  الزال  حافظ  كان  و  حافظ  والدة 
بطنها اإىل جحيم حيث طالبتها االأم باجها�ص 
اجلنني فت�صبثت به ومل تلبث اأن ماتت عقب 
والدته ف�صعرت االأم بتاأنيب ال�صمري بعد وفاة 
بالرعاية  وتعهداته  الطفل  ابنتها فاحت�صنت 
حافظ  اعتربه  اجتاه  يف  ت�صري  االأمور  ولكن 
كل خطايا  عليها  علق  التي  الكربى  املاأ�صاة 
اإىل ح�صانة والده  انتقل  حياته وذلك حينما 
عليهما  و�صب  بطهطا  بيت جده  واأ�صبح يف 
جام غ�صبه وال�صبب كان الفقر املدقع الذي 
غمره ب�صببهما بعد اأن كان يف رغد العي�ص مع 

جدته اأم والدته الرتكية...
واأثناء التحاق حافظ باملدر�صة احلربية 
زوجة  فيزن�صكي  الرو�صية  باالأمرية  تعرف 
ب�صنوات  تكربه  كانت  والتي  القنا�صل  اأحد 
اأن  بعد  اآثمة  عالقة  بينهما  ون�صاأت  عديدة 
فرا�صها!!  يف  نف�صه  ليجد  االأمرية  خدرته 
على اأثر ذلك اأر�صلته االأمرية ليلتحق باجلي�ص 
باالأ�صتانة ثم الإمتام درا�صته يف كلية  الرتكي 
فرن�صا  جندته  وهناك  بفرن�صا  �صري  �صان 
عاليا  تدريبا  وتلقى  االأملان  على  كجا�صو�ص 
االأملان  لكن  اأخر�ص  خادم  دور  وتقم�ص 
الفرن�صيون  ولكن  عليه  وقب�صوا  اأمره  ك�صفوا 
اخلالف  دب  م�رص..  اإىل  تهريبه  يف  جنحوا 
بني حافظ واالأمرية الرو�صية نتيجة لعالقاته 

�صل�صلة  نف�صه يف  فوجد  املتعددة   الن�صائية 
البولي�ص  من  ومطاردا  امللفقة  الق�صايا  من 
وو�صل االأمر باالأمرية اإىل حماولة اغتياله... 
وهنا جند اأنف�صنا اأمام م�صاحة كبرية من الال 
منطق يف هذه املذكرات فقد حمل حافظ 
جنيب كل ق�صايا الن�صب واالحتيال التي اتهم 
الرو�صية  لالأمرية  ب�صببها  عليه  وحكم  فيها 
اخل�صب  خياله  ن�صيج  من  كانت  رمبا  التي 
اأن املتتبع ملا كتبه حافظ جنيب  واحلقيقة 
جملتيه  يف  اعرتافات  اأو  ق�ص�ص  ب�صكل 
مذكراته  ذلك يف  بعد  اأو  والعلمني   احلاوي 
خمتلفة  باأ�صماء  ولكن  ذاتها  الق�ص�ص  يجد 
متناق�صة  و  الت�صديق  عن  بعيدة  وتفا�صيل 
يف  هامن  زهرة  هي  مثال  ففزن�صكي  اأحيانا 

ق�صة ن�رصها عام 1925.
هذا باالإ�صافة لكم هائل من املغامرات 
فرن�صية  �صتى  جن�صيات  من  �صيدات  مع 
اأن من  ويهودية واحلقيقة  وا�صبانية ورو�صية 
يلقى نظرة عابرة على �صورة حافظ جنيب 
مل  فمالحمه  بالده�صة  �صي�صاب  �صبابه  يف 
التي  الو�صامة  تكن ترتقي  للحد االأدنى من 
الوهلة  من  غرامه  يف  الن�صاء  هذه  كل  توقع 

االأوىل فيبذلون كل االأموال من اأجله!!!
املذكرات  يعنينا يف هذه  ما  لي�ص هذا 
والتي و�صفها البع�ص  باأنها واحدة من اأغرب 
يهمنا هو  ما  ولكن  املا�صي  القرن  مذكرات 
داخل  االختباء  على  جنيب  حافظ  اإقدام 
وهو  داخله  راهب  �صخ�صية  وانتحال  الدير 
ذلك  علل  وقد  واملده�ص  املحري  االأمر 
مطران  لي�صبح  فر�صة  باأنها  جنيب  حافظ 
بح�صب  وم�رص  ال�صودان  ويحرر  احلب�صة 
الوطنية  احلركة  بزعماء  جمعه  خطري  �رص 
مر�صه  فرا�ص  على  كان  واأحدهما  وقتها!! 
ب�صكل  بعد  فيما  ذلك  و�صنناق�ص  االأخري 

تف�صيلي... 
بعبارات  يهذي  جنده  اأخر  �صياق  ويف 
حافظ:   فيقول   االأ�صباب  حول  متزنه  غري 
توؤِثّر  )اأنا رجل بدون عقيدة وبدون دين، مل 
اأن�صاأ ن�صاأة ُمنظمة، يف  الوراثة؛ الأنني مل  يَفّ 
وتُكِوّن  بالرتبية،  اأبناءها  ن  تُكِوّ عائلية  حياة 
ومل  والتقاليد.  العادات  بتاأثري  �صلوكهم 
تَُعِلّْمني املدر�صة تعليًما دينًيّا يُثَِبّت يَفّ عقيدة 
ويَُكِوّن يل مبداأ … وا�صطراب حياتي وجميع 
فيها  ت�صنح  مل  االأر�ص  ظهر  على  ظرويف 
فر�صة حتدوين اإىل االطالع على كتاب ديني 
يعبدون  وامل�صلم  وامل�صيحي  اليهودي   …
االإله اخلالق وما دمت عاجًزا عن اجلزم باأي 
ال  فلماذا  للحقيقة  االأدنى  العبادة هي  اأنواع 
اأ�صتند عليه  اأجعل هذا العجز �صببا منطقيا 
يف عبادة اهلل اخلالق وحده ال�صائع يف عقائد 

اليهود وامل�صيحيني معا( !!
اأما جورج طنو�ص �صاحب كتاب : )نابغة 
�صدر  والذي  جنيب(  حافظ  اأو  املحتالني 
اأن دخول  اإىل  يف حياة جنيب نف�صه فيذهب 
حافظ الدير كان ب�صبب احتياله على راق�صة 

تعمل يف املالهي العامة!!
دخل حافظ جنيب الدير وت�صمي با�صم 
غربيال اإبراهيم ثم بالراهب فلتاوؤو�ص وبعد 
وقت ق�صري من اإلتحاقه بالدير  فوجئ مبوت 
الزعيم م�صطفي كامل فرثاه بق�صيدتني راآها 
بن�رصها  و�صارع  بها  واأعجب  الدير  رئي�ص 
وقتها  �صجة  اأحدث  مما  ال�صحف  باإحدي 
تقاليد  عن  بخروج  البع�ص  ف�رصها  حيث 
الرهبنة من �رصورة اعتزال العامل فا�صتدعاه  
بامل�صيو  وخاطبه  اخلام�ص  كريل�ص  البابا 
عن  جنيب  حتدث  كما  اإميانه.  من  مت�صككا 

تداعيات  لتلطيف  به  فريد  حممد  ا�صتعانة 
بعنوان  جاوي�ص  العزيز  عبد  لل�صيخ  ر�صالة 
)االإ�صالم غريب يف بالده( وما بها من هجوم 

على االأقباط وتاأجيج للم�صاعر الطائفية. 
فريد  حممد  غ�صب  عن  يتحدث  كما 
منزله  من  له  وطرده  للدير  تركه  بعد  عليه 

قائال :
فيه  لتختفي  الدير  اإىل  ذهبت  )لقد   
النا�ص  لين�صاك  طويال  وقتا  العامل  وتعتزل 
تهدف  الذي  الهدف  اإىل  الدير  من  ولت�صل 
فعلت  ما  تغتفر  ال  التي  احلماقة  فمن  اإليه، 
فى  البقاء  من  متنعك  �صجة  اأحدث  الأنه 

الدير( 
�شنتوقف عند املحطة الوطنية 

املزعومة لنحدد مدى  دقة هذه 
املذكرات من الناحية التاريخية؟ 

جنيب  اعتادها  التي  الطريقة   على 
ا�صطناع  عرب  البولي�صية  رواياته  تقدمي  يف 
الت�صويق وجذب االنتباه فقد كتب ثالثة جمل 
واملوؤرخني  الكتاب  من  الكثري  ف�صول  اأثاروا 
الدير قرر  اإىل  بالذهاب  اأمره  فعندما ح�صم 
امل�صتغلني  الزعماء  على  االأمر  يعر�ص  اأن 
الوطنية  احلركة  من�صئ  من  بال�صيا�صة 
يجوز   : اأحدهم  وقال  راأيه  على  فوافقوه 
من�صب  يف  لذهابك  و�صيلة  الدير  يكون  اأن 
مطران احلب�صة وذلك البلد ال يزال م�صتقال 
ومن�صب املطران هناك من�صب عظيم جدا 
كر�صي  على  للجال�ص  االحبا�ص  واحرتام 
املطرانية اأعظم من اجاللهم للجال�ص على 
العر�ص وقال الثاين وهو على فرا�ص مر�صه 
االأخري : ويف مقدور املطران املثقف ثقافة 
عالية اأن ين�صئ هناك جي�صا يعلم �صباطه يف 
النم�صا اأو اأملانيا في�صري يف مقدوره اغت�صاب 
ال�صودان.. واإنقاذ م�رص من املحتلني؟ وقال 
االأول : هذا �رص خطري فاحتفظ به لنف�صك 

وال تي�رص الأي �صديق معرفته..
باأ�صماء  جنيب  حافظ  ي�رصح  ومل 
مهمة  الباحثني  ل�صهية  تاركا  ال�صخ�صني 
التخمني فا�صتقرت الغالبية منهم اأنه يق�صد 
الزعيم  املوت  فرا�ص  على  الذي  بالزعيم 
فهو  االأخر  اأما  كامل  م�صطفى  امل�رصي 
الزعيم حممد فريد والذي �رصح با�صمه يف 

اأكرث من مو�صع ..
امل�رصية  للعالقات  عامة  نظرة 
االإثيوبية يف هذه احلقبة وما �صبقها ن�صتطيع 
الذي  ال�رص  �صذاجة  اإىل  منها  نخل�ص  اأن 
احتفظ به جنيب ووهن هذا الت�صور الذي ال 
ميكن اأن ي�صدر من زعيمني على هذا القدر 
من املعرفة واخلربة ال�صحفية و ال�صيا�صية.

احلب�صية  امل�صاألة  كتاب  بح�صب 
اهلل  عبد  امل�رصي  وال�صحفي  للمحامي 
ح�صني  ال�صادر عام 1935 فاإن اأقدم مواجهة 
بني اجلي�ص امل�رصي بقيادة امللك امل�رصي  
)تفنخت(  بالوجه البحري واجلي�ص االإثيوبي 
 720 عام  )بيعنجي(  االإثيوبي  امللك  بقيادة 
االأول  اجتياح  اأعقاب  قبل امليالد وذلك يف 
الثاين يف بالد ال�صعيد والتي كانت  المالك 
الوقت ودارت  اأثيوبيا يف ذلك  تدين ململكة 
معركة حربية هائلة بالنيل كانت الغلبة فيها 
للجانب االأثيوبي مما زادت من مطامع ملك 
اأثيوبيا باخ�صاع القطر امل�رصي كله ململكته 
فدخل منف عنوة بعد هزمية كبرية للجانب 
وقدم  بتاح  معبد  بيعنخي  ودخل  امل�رصي 
اأثر كبري يف  الهزمية  القرابني وكان لهذه  له 
م�صارعة اأمراء الوجه البحري لتقدمي فرو�ص 

الطاعة والوالء مللكهم اجلديد ثم تقدم  اإىل 
اإليه تفنخت ملك م�رص  عني �صم�ص فاأر�صل 
يطلب منه العفو قائال : )اكتم غيظك فاإين 
حربك  نار  مقاومتي  لعدم  روؤيتك  من  وجل 
عني(  العفو  فاأ�صاألك  بفزعك  قلبي  وامتالأ 
واق�صم اأن يدخل يف طاعته ويعرتف ب�صلطانه 
فعفا عنه وبعد اأن لبث امللك االأثيوبي زمنا 
مب�رص حن اإىل وطنه مبدينة نبتة فعاد اإليها 
امل�رصي من جديد  لتفنخت  احلكم  �صلم  و 
البحري   بالوجه  اال�صتقالل  يف  جنح  والذي 
)بوكوري�ص(  ابنه  خلفه  وبوفاته  اأخرى  مرة 

موؤ�ص�ص العائلة الرابعة والع�رصين.
اأخرى  مرة  م�رص  لغزو  اأثيوبيا  عادت 
وزوج  بيعنخي  اأخي  )�صاباكا(  امللك  بقيادة 
واأ�رص  فا�صتعاد حكم م�رص من جديد  ابنته 
ملكها بوكوري�ص ودفنه حيا واأ�ص�ص لالأ�رصة 
اخلام�صة والع�رصين ولكن �رصعان ما انهزم 

�صاباكا اأمام االآ�صوريني...
يف   وحتديدا  احلديث  الع�رص  ويف 
بني  احلرب  عادت  ا�صماعيل  اخلديو  عهد 
برغبة  ال�رصاع  بداأ  جديد  من  الطرفني 
نفوذه  ب�صط  يف  يوحنا  احلب�صة  اإمرباطور 
ميناء خا�ص  اإن�صاء  االأحمر عرب  البحر  على 
ببالده عليه فراأي اإ�صماعيل يف ذلك تهديدا 
احلب�صة  احتالل  نف�صه  يف  فاأ�صمر  لنفوذه 
االأوىل  االأخرى  تلو  واحدة  حملتني  فاأر�صل 
والثانية  جونديت  على  بك  اأرندروب  بقيادة 
بقيادة منزجنر با�صا ومني اإ�صماعيل بهزمية 
القوات  اأكرث  واأبيد  احلملتني  يف  �صاحقة 
امل�رصية املر�صلة كما قتل قائدا احلملتني.. 
الثالثة  للمرة  لكرامته  الثاأر  اإ�صماعيل  قرر 
راتب  ال�رصدار  بقيادة  جرارا  جي�صا  فحرك 
با�صا واجلرنال االأمريكي لورجن با�صا واالأمري 
ويهزم  املاأ�صاة  لتتكرر  اخلديوي  ابن  ح�صن 
اجلي�ص امل�رصي يف بلدة قورع وانتهى االأمر 
الهزمية من  نالت  البلدين ولكن  بال�صلح بني 

هيبة م�رص ب�صكل كبري.
تاريخ  وهو   1902 عام  يف  اأن  الغريب 
م�صطفى  الزعيمني  حياة  عن  ببعيد  لي�ص 
كامل وحممد فريد مت توقيع معاهدة ب�صاأن 
حد  لو�صع  احلب�صة  مع  امل�رصية  احلدود 
النيل  على  ال�صيطرة  يف  احلب�صة  ملطامع 
اأو  ت�صييد  بعدم  احلب�صة  ملك  فيها  وتعهد 
االأزرق  النيل  على  عمل  اأي  بت�صييد  ال�صماح 
�صاأنه  من  ال�صوباط  نهر  اأو  ت�صانا  وبحرية 
مبوافقة  اأال  النيل  اإىل  املياه  جريان  عرقلة 

بريطانيا وحكومة م�رص بال�صودان. 
وال�رصاع  التوج�ص  من  كهذا  تاريخ 
واحلروب واملطامع ر�صخ يف وجدان ال�صعبني 
عدم االأمان وعدم التعاون  وبالتايل فمن غري 
املعقول اأن يذهب اأي عاقل بفكره اإىل اإن�صاء 
وم�رص  ال�صودان  ال�صتعمار  اإثيوبي  جي�ص 
االعتماد على  اأن  كما  االجنليز!!!   بدال من 
الكني�صة االإثيوبية كطرف العب فمتى كانت 

لها هذه القوة والتاأثري يف جمريات االأمور .
ما حتويه هذه  اأن  اإىل  نخل�ص من هذا 
هو  بطويل  ملوقف  �صذرات  من  املذكرات 
حم�ص خيال من كاتبها وهنا  مكمن اخلطورة 
نكتب  حينما  هام  اأمر  االأخالقي  فالوازع 
مهمة عظيمة  ونقله  اأمانة  فالتاريخ  التاريخ 
تاريخا  مذكرات  على  نبني  فحينما  لذا  
املاليني  يراها  دراما  اإىل  ونحوله  كامال 
اأي  له  لي�ص  لهم �صخ�صا  ونقدم  العامل  حول 
�صارك  �صعبيا  بطال  باعتباره  وطني  ما�صي 
يف اأحداث وطنه واأمته العربية فهذا ت�صويه 

وعبث بالتاريخ .

كتبه للو�شط :
د. حممد فتحي عبد العال

القاهرة
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خري  الرئي�س  هيئة  اعلنت  اأين 
من  انتهائها  زط�شي  الدين 
ب�شكل  الربوتوكول  حت�شري 
الوزارة  اإىل  واإر�شاله  تف�شيلي 
اعتماده،  اأجل  من  الو�شية 
درا�شة  خالل  من  وطلك 
ي�شمها  التي  اجلوانب  خمتلف 

بالربوتكول  اخلا�س  امللف 
والذي يرتكز ب�شكل خا�س حول 
�شعيا  �شحي  بروتوكول  جتهيز 
حلماية �شحة و�شالمة الالعبني 
والذي  النادي  اع�شاء  وخمتلف 
اللجنة  اأع�شاء  بتح�شريه  قام 
الدكتور  بقيادة  للفاف  الطبية 
الدين دمارجي مب�شاعدة  جمال 
عمل  الذي  الفريق  اأع�شاء  من 

من  واملكون  ت�رصفه  حتت 
وطبيب،  بروفي�شور   27 جمموع 
املر�شل  امللف  اأن  جانب  اإىل 
اإىل الوزارة �شم يف طياته و�شايا 
من  جتهيزها  جرى  والتي  تقنية 
الوطنية  الفنية  املديرية  طرف 

للفاف.
اجلزائرية  االحتادية  وعادت 
تن�رص  �شوف  انها  التذكري  اإىل 

خمتلف بنود الربوتوكول املتعلق 
الكروية جمددا  املناف�شة  بعودة 
من طرف  اعتماده  بعد  مبا�رصة 
ال�شلطات العليا، وذلك من خالل 
الفاعلني  ت�رصف  حتت  و�شعه 
اجلزائرية  امل�شتديرة  الكرة  يف 

ورجال االإعالم.
ويعرف قرار هيئة زط�شي وعبد 
الرابطة  رئي�س  مدوار  الكرمي 

باال�رصار  القدم  لكرة  املحرتفة 
الكروي  الن�شاط  ا�شتئناف  على 
البطولة  مناف�شة  وموا�شلة 
الوطنية رف�شا من طرف اغلبية 
الرابطتني  يف  النا�شطة  الفرق 
والثانية،  االأوىل  املحرتفتني 
اأين ي�شدد روؤ�شاء االأندية يف كل 

خرجة اإعالمية عدم القدرة على 
الربوتوكول  ل�رصوط  اال�شتجابة 
الفاف على تطبيقه،  الذي تعول 
التي  املالية  االأزمة  ظل  يف 
تع�شف باأغلبية الفرق يف البطولة 
غري  اأنها  توؤكد  والتي  الوطنية، 
م�شتعدة للعودة اإىل اللعب حاليا.

ا�شتلمته وزارة ال�شباب والريا�شة اأول اأم�س

الفاف تر�ضل بروتوكول االجراءات 
املقرتحة ال�ضتئناف املناف�ضة

اأقدمت الحتادية اجلزائرية لكرة القدم باإر�شال الربوتوكول ال�شحي التعلق بالإجراءات املعول 
اتخاذها متهيدا ل�شتئناف املناف�شة الكروية يف بالدنا اإىل وزارة ال�شباب والريا�شة بعد البيان الطي 

وجهته الأخرية اإىل جميع الحتاديات الريا�شية من اجل حت�شري بروتوكول خا�س يو�شح اخلطة التي 
تعول اعتزامها من اأجل توفري احلماية اإىل الريا�شيني ا�شتعداد لعودة الن�شاطات الريا�شية جمددا

اأكد رغبته يف ا�شتئناف البطولة الوطنية وجّدد ثقته
 يف عنرت يحي

عا�ضور جلول: واثق من قرار التا�س 
واالإدارة خّف�ضت اأجور الالعبني

االإدارة  جمل�س  رئي�س  اأعرب 
عا�شور  العا�شمة  احتاد  لنادي 
احلكم  يف  ثقته  عن  جلول 
املحكمة  ت�شدره  �شوف  الذي 
املتعلق  الدولية  الريا�شية 
بق�شية الديربي العا�شمي اأمام 
�شيكون  باأنه  اجلزائر  مولودية 
الطعن  بعد  فريقه،  �شالح  يف 
اإدارة االحتاد على  الذي رفعته 
م�شتوى طاولة »التا�س« الدولية 
اإن�شافها  اأجل  من  ب�شوي�رصا 
على  الديربي  خ�شارة  عقب 
الب�شاط االأخ�رص ب�شبب مقاطعة 
اللقاء الذي يندرج �شمن ذهاب 
القدم  لكرة  املحرتفة  الرابطة 
اأكتوبر  الذي كان مربجما �شهر 
اإىل جانب  العام املنق�شي،  من 
خ�شم ثالث نقط من الر�شيد، 
حيث اأو�شح املدير العام ل�رصكة 
»�شريبور« املالك الأغلبية اأ�شهم 
نادي احتاد العا�شمة اأن حمامي 
الفريق قدم خمتلف الدفوعات 
والدالئل خالل جل�شة اال�شتماع 
اخلام�س  بتاريخ  انعقدت  التي 
تقنية  عرب  املنق�شي  جوان 
واثق  انه  مو�شحا  الفيديو، 
امتالك  من  ال�شاأن  هذا  يف 
بقرار  واخلروج  احلق  فريقه 
يف  يندرج  الدولية  التا�س  من 
عن  اأعرب  اأين  االحتاد،  �شالح 
الثالث  ا�شرتجاع  يف  رغبته 
نقاط املخ�شومة من الر�شيد، 
مو�شحا اأن اإدارة الفريق تنتظر 
ال�شرب  بفارغ  التا�س  قرار 

وتتمنى اأن يكون يف �شاحلها.
العا�شمي  النادي  كان  للتذكري، 
امام  الذهاب  مقابلة  قاطع  قد 
مت  الذي  اجلزائر  مولودية 
وكان  الفيفا،  تاريخ  برجمته يف 
من  حمروما  حينها  الفريق 
رفقة  تواجدوا  العبني  خم�شة 

الع�شكري يف  الوطني  املنتخب 
بطولة العامل الع�شكرية والليبي 
موؤيد الاليف الذي كان م�شتدعى 
يف  بالده  منتخب  ترب�س  اإىل 
نف�س الفرتة، حيث رف�شت جلنة 
غدارة  طعن  للفاف  الطعون 
و�شارت  حينها  العا�شمة  احتاد 
اجلزائرية  الريا�شية  املحكمة 
قرار  واأّيدت  النهج  نف�س  على 
الطعون وجلنة االن�شباط  جلنة 
التابعة للرابطة املحرتفة للعبة 
ثالث  وخ�شم  اللقاء  بخ�شارة 

نقاط من الر�شيد.
عا�شور  اأكد  منف�شل،  �شياق  يف 
على  النادي  ا�شتعداد  جلول 
العودة وا�شتئناف املناف�شة من 
جديد يف حال ا�شتعادت البطولة 
الوطنية ن�شاطها جمددا، حيث 
اإعالمية  ت�رصيحات  يف  اأو�شح 
اأنه �شبق له اأن ك�شف عن رغبته 
يف موا�شلة البطولة الوطينة يف 
ظل امتالك ناديه الفر�شة حول 
العودة بقوة يف جدول الرتتيب، 
م�شيفا من جانب اآخر، اأن اإدارته 
اتخذت بدورها خطوة تخفي�س 
اأجور الالعبني الذين يتقا�شون 
رواتب معتربة يف النادي يف ظل 
الو�شع االقت�شادي الذي متر به 
الراهن  الوقت  خالل  االأندية 

ب�شبب تف�شي وباء كورونا.
واختتم املتحدث انه ي�شع الثقة 

للفريق  الريا�شي  املجري  يف 
عنرت يحي الذي انطلق يف عمله 
مع  ات�شاالت  على  ويتواجد 
العبني اأجانب، من اأجل تكوين 
فريق �شاب وتناف�شي م�شتقبلي، 
معلومات  ميلك  ال  انه  واأو�شح 
وال  بهم  املت�شل  االأ�شماء  حول 
اجلديد  املدرب  هوية  يعرف 
للفريق، لكنه ي�شع الثقة يف جنم 
اخل�رص �شابقا، والذي �شيلتحق 
عند  مبا�رصة  الوطن  باأر�س 
عودة الرحالت اجلوية جمددا.

ال�شروع يف تطهري ملعب 
بولوغني

 
يف �شياق منف�شل، اأقدمت اإدارة 
ببولوغني  حمادي  عمر  ملعب 
تطهري  عملية  يف  ال�رصوع  على 
حيث  امللعب،  مرافق  جميع 
عرب  العا�شمي  النادي  ن�رص 
التوا�شل  موقع  يف  �شفحته 
�شورا  »فاي�شبوك«  االجتماعي 
اأم�س  اول  قاموا  الذي  للعمال 
خمتلف  يف  التطهري  بعملية 
من  امللعب  ومرافق  القاعات 
الر�س  على  االإقدام  خالل 
تقوية  لقاعات  كحولية  مبواد 
اإىل  للملعب  التابعة  الع�شالت 
جانب تطهري مقعدي االحتياط 
املرافق  وجميع  امللعب  يف 
التي تتبع للملعب متهيدا للعودة 
جمددا،  التدريبات  وا�شتئناف 
حتى يكون كل �شيء جاهزا يف 
حال تر�ّشمت االأمور وتو�شحت 
حول تاريخ العودة غلى املناف�شة 
االأيام  خالل  اتخاذها  املنتظر 
االحتادية  طرف  من  املقبلة 
اجلزائرية لكرة القدم بالتن�شيق 
رفقة وزارة ال�شباب والريا�شة.

عي�شة ق.

اإق�شاء لعبي الأفالن من اجلمعية العام للفاف كانت �شمن 
نقاط الجتماع

خالدي ي�ضتقبل معو�س ويقوم بتكرميه مبقر الوزارة

حظي ع�شو منتخب جبهة التحرير 
الفدرايل  املكتب  وع�شو  الوطني 
القدم  لكرة  اجلزائرية  لالحتادية 
حممد معو�س با�شتقبال اأول ام�س 
والريا�شة  ال�شباب  وزير  من طرف 
�شيد علي خالدي مبكتبه يف وزارة 
ا�شتغّل  حيث  والريا�شة،  ال�شباب 
اأطراف  لتبادل  الفر�شة  الرجالن 
الق�شايا  خمتلف  حول  احلديث 
يف  الكروي  امل�شهد  متّيز  التي 
احلديث  يف  التعريج  ومت  بالدنا، 
منتخب  العبي  متثيل  ق�شية  حول 
االأفاالن يف تركيبة اجلمعية العامة 

الرئي�س  لهيئة  �شبق  والتي  للفاف 
بيان  اإ�شدار  زط�شي  الدين  خري 
راجت  التي  االأخبار  لتكذيب 
تلك  العبي  اإق�شاء  حول  موؤخرا 
احلقبة من ع�شوية اجلمعية العامة 
الكروية،  للهيئة  الفدرايل  واملكتب 
رفع  اأجل  من  الفر�شة  وكانت 
اللب�س والتحفظات حول املو�شوع 

وتف�شري ما حدث.
الوزير  ا�شتغل  ذلك،  جانب  اإىل 
فر�شة اللقاء من اأجل تكرمي معو�س 
الثمانية  اأحد االأع�شاء  الذي يعترب 
الذين  التحرير  جبهة  منتخب  من 

والذين  احلياة،  قيد  على  الزالوا 
الذين  وهم  العمر  طول  لهم  متنى 
من  التحريرية  الثورة  �شعلة  حملوا 
الوطن  لنداء  ا�شتجابتهم  خالل 
امل�شتديرة  الكرة  باإيقاف ممار�شة 
للدفاع  باملجاهدبن  وااللتحاق 
على تراب الوطن ونيل اال�شتقالل 
مل  والتي  الفرن�شي  اال�شتعمار  من 
يف  خملويف  ر�شيد  رفقاء  يرتدد 
من  والعودة  النداء  اإىل  اال�شتجابة 
يلعب  منهم  عدد  كان  اأين  فرن�شا 
عدد  ترتبط  حيث  اأنديتها،  مع 
باجنازات  الالعبني  اأ�شماء  من 
�شبق  بعدما  الوطني،  املنتخب 
ملخلويف قيادة اخل�رص اإىل التتويج 
البحر  الألعاب  الذهبية  بامليدالية 
بالدنا  يف  جرت  التي  املتو�شط 
املرحوم  كان  بينما   ،1975 العام 
افراح  �شانع  كرمايل  احلميد  عبج 
اجلزائريني بعد قيادة اخل�رص العام 
كا�س  لقب  اأول  اإحراز  اإىل   1990
امل�شاركة  تاري  يف  لالأمم  اإفريقيا 

اجلزائرية.

با�شرت خطوات التعاقد مع مهاجم اخل�شر

اإدارة ت�ضيل�ضي تت�ضل مبحيط بن رحمة جل�س النب�س
اجلزائري  الدويل  الالعب  يقرتب 
اإىل  االنتقال  من  رحمة  بن  �شعيد 
ظل  يف  العايل  امل�شتوى  حماكاة 
تواجده حمل معاينة من طرف كبار 
االأندية االأوروبية وخا�شة االجنليزية 
ك�شف  ال�شدد  هذا  ويف  منها، 
العامل  بوحف�شي  حممد  ال�شحايف 
الفرن�شية  كارلو  مونتي  اإذاعة  يف 
موقع  على  ح�شابه  عرب  تغريدة  يف 
التوا�شل االجتماعي »تويرت« اأن اإدارة 
با�رصت  االجنليزي  ت�شيل�شي  نادي 
اأجل  اوىل خطوات املفاو�شات من 
خالل  الالعب  انتداب  غلى  ال�شعي 
املقبلة،  ال�شيفية  االنتقاالت  فرتة 
ويف هذا ال�شياق ربطت ات�شاالت مع 
حميط ابن مدينة عني تيمو�شنت من 

اأجل ج�س النب�س حول رغبة الالعب 
األوان ت�شكيلة »البلوز«، اإىل  يف حمل 
مفاو�شات  يف  �رصعت  انها  جانب 
برينتفورد  نادي  اإدارة  مبدئية رفقة 
مهاجم  حاليا  معه  يلعب  الذي 
التعرف  اأجل  من  الوطني  املنتخب 
التخلي  يف  ا�شتعدادها  جمى  حول 
هذا  بنهاية  رحمة  بن  خدمات  عن 
ك�شف  امل�شدر  نف�س  لكن  املو�شم، 
اأي  بعد  تقدم  ت�شيل�شي مل  اإدارة  اأن 
عقد  �رصاء  اجل  من  ر�شمي  عر�س 
ني�س  نادي  خريج  ويعترب  الالعب. 
من  عدد  اهتمام  حمل  الفرن�شي 
االجنليزي  الدوري  يف  االأندية 
ا�شتقدامه  اإىل  ت�شعى  التي  املمتاز 
املقبل،  الكروي  للمو�شم  حت�شبا 

فريقي  اجندة  �شمن  يتواجد  حيث 
الذي  وهو  �شيتي،  ولي�شرت  ار�شنال 
�شبق له الت�رصيح يف وقت �شابق ان 

هدفه اللعب يف »الربميرليغ«.
عي�شة ق.

عي�شة ق.
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خل�شر بن يو�شف 

عّدة  مع  �صحفية  حوارات  معه  اأجريت 
الكندية،   SARAHA عاملية:  جرائد 
 ، الأو�صط  ال�رشق  DK news، �صحيفة 
ال�رشوق،  الأنباء،  le quotidien، وكالة 

اخلرب

      من اأين جئت اإىل الرواية 
فلرمبا   ، روائيا  ولدت  اأنك  يبدو    ،
التعابري  من  اأخرى  �شنوفا  مار�شت 
ا�شرد   ، ذلك  قبل  الفنية  اأو  الأدبية 
)خطابات  من   ، تلك  م�شريتك  لنا 
جماورة( للخطاب الروائي، اإىل فتح 
الباب وا�شعا اأمام التدفق يف الكتابة 
بك  اأف�شى  مما  حتديدا،  الروائية 
اإىل اإنتاج اأعمال �شخمة كان اآخرها 
ال�شادرة   6.66 بيدوفيليا  رواية 

موؤخرا يف املثقف .

بداأت كقارئ يف �صن �صغرية ، كّونت فيها 
اأدخل هذا  ولكني مل   ، ككاتب  �صخ�صيتي 
اللحظة  اأنتظر  كنت  ب�رشعة،  امليدان 
املنا�صبة ، فاأنا ل اأرجع قدمي اإىل اخللف 
فعلت  واإن   ، الأمام  اإىل  دائما  اأمّدها  بل 

ف�صاأكون واثقا من و�صولها ب�صالم

      بعد �شدور ثالث اأعمال  
على  حالًيا  تعمل   ، لك  روائية  
يف  كتبته  الذي  رابع   عمل  اإ�شدار 
اأثناء احلجر واأزمة كورونا ، حدثنا 

عنه؟

اأوت  �صهر  منذ  كتابته  يف  بداأت  حقيقة 
2019، ولكني اجتهدت اأكرث و�صاعفت من 
جمهودي فرتة احلجر ال�صحي، وهو رواية 
منظور  من  اجلن  وعامل  ال�صحر  تتناول 
ال�صحرة والروحانيني، على عك�س الأعمال 
املو�صوع  تتناول  والتي  املعروفة  الأدبية 
من منظور �صيوخ الدين ، هذا الختالف 
اأو  التّطرف  دون  الف�صول  اإرواء  غايته 

التطاول على املعتقدات الدينية .

      يالحظ اأن �شمري الغائب 

احلكي  عملية  على  امل�شيطر  هو 
متكلم  �شمري  ثمة  لكن  الرواية  يف 
اأي  لهذا  هل   ، وهناك  هنا  يرتاوح 
للعمل  الكلي  بال�شياق  مرتبط  معنى 
توظيف  يف  منك  ق�شور  اأنه  اأم 
الراوي العليم ذاك الذي يعرف كل 

�شيء يف الرواية ؟

اأنقل  حتى  املتكلم  ب�صمري  اأحتدث 
اأحب   ، الرواية  ل�صخ�صيات  م�صاعري 
القارئ  يقّرب  لأنه  ال�رشدي  النمط  هذا 
وكاأنه  نف�صه  ليتخيل  الرواية  �صخو�س  من 
يعي�س بينهم ، اأما بالن�صبة لل�رشد ب�صمري 
مل   ،2015 عام  كتبته  عمل  فلدي  الغائب، 

اأن�رشه بعد ،  مكتوب بهذه الطريقة

اأخرى  مرة  منك  اأريد        
يف  اأ�شا�شيني  ملمحني  عند  التوقف 
ال�شارد  م�شاألة   : اجلديدة  روايتك 
العليم  بالراوي  وعالقته  ال�شمني 
اجلدلية  هذه  توظيف  مت  كيف 
الذي  من   : مبعنى  الرواية  داخل 
حدود  وما  يروي؟  وملن  يروي؟ 
بال�شخو�ص  ال�شمني  الراوي  معرفة 
ال�شمني  ال�شارد  وهل  ؟  ودواخلهم 
اأنت  هل  ؟  احلقيقي  نف�شه  هو 

كموؤلف هو )اأنت=هو( َكَراٍو؟

�صوؤال  وكاأنك طرحت   ، نوعا  اأ�صبت  لقد 
واأجبت عنه نيابة عني، اأميل دائما لتوزيع 
فتارة  الرواية،  �صخ�صيات  على  م�صاعري 
�رشيرة  �صخ�صية  على  غ�صبي  اأعك�س 
على  هدوئي  اأ�صقط  وتارة  ة،  ومنفعل 
�صخ�صية حكيمة ومتفائلة ، اأبني عقليات 
اخلا�صة  اأحا�صي�صي  من  الرواية  �صخو�س 
 ، فيه  ع�صت  الذي  الو�صط  من  النا�صئة 
فهكذا ي�صهل علّي تكوين �صخ�صيات حتمل 

�صفات غري مبتذلة واأقرب للواقعية
كاتبًا  الآن  نف�شك  ترى  هل 
�شاب  اأنت  و  عليه  كنت  عّما  اأف�شل 
اليوم  نف�شك  ترى  اأ�شياء  ثمة  هل  ؟ 

اأكرث حرية يف فعلها ؟

نعم اأرى نف�صي يف حت�صن كبري واحلمد هلل 

، ولكني ل اأزال يف بداية الطريق، اأحاول 
اأن اأ�صنع التمّيز وهذا اأكرث �صيء ي�صعرين 

باحلرية
الكّتاب  من   ، يرى  من  هناك        
الروائي  ال�شرد  عامل   “ اأن   ، والنقاد 
اأنت  فهل   ، الذهبي”  ع�شره  يعي�ص 
الفنون  الراأي؟ وهل مازالت  مع هذا 
على  بقدرتها  حمتفظة  ال�شردية 

الإدها�ص والتاأثري؟

بالتفتح  مرتبط  الذهبي   الع�رش  نعم 
الآن  والتكنولوجيا   ، العامل  ثقافات  على 
مع  للتوا�صل  لنا  طرق  فتح  ا�صتطاعت 
الثقافات  وتبادل   ، العامل  مناطق  جميع 
على  القدرة  خلق  وبالتايل   ، واملعلومات 

كتابة رواية يف اأر�س مل تطاأها اأقدامنا

      نادرا ما توفر الروائي العربي 
على ثقافة غري اأدبية ، اإىل اأي مدى 
التاأثري  الفل�شفية  لثقافتك  كان 
على منط الكتابة الروائية لديك ؟ 
�شروري  والتاأثري  التاأثر  هذا  وهل 
املزاولة  تلك  كانت  هل  للروائي؟ 
البواكري  فرتة  �شمن  الفل�شفة  يف 
الكتابة  احرتافك  مبجرد  وتوقفت 
�شارية  زالت  ما  اإنها  اأم   ، الروائية 

املفعول معك حلد الآن؟

عقلية  ذا  �صخ�س  باأين  القول   ت�صتطيع 

اأعمايل  اأغلب  براغماتية ، وهذا جلي يف 
، حيث حتمل �صخو�صها فل�صفة جريئة يف 
واخلروج  احلرجة  املواقف  مع  التعامل 
منها،  الهروب  ل  الأ�رشار،  باأقل  منها 
فمثال جند البطل يجرب بنف�صه اخلو�س 
يف الأعمال ول يعتمد على اأقوال وجتارب 
اأ�صدقائه ، وكاأنه يف�صل التجريب بنف�صه 
لك�صف احلقيقة على اأن ي�صمعها من اأفواه 

الغرباء

بعد هذه الرحلة اإىل اأين تتجه 
الكتابة  لك  تعني  وماذا  كتابتك؟ 

اليوم، بعد تفرغك لها تقريًبا؟
كتاباتي حتمل ر�صائال مت�صل�صلة، اأن�رشها 
الر�صائل  هذه  تنتهي  وحني  بانتظام، 
اأوجه اجلمهور  �صتنتهي م�صريتي، وكاأنني 
بالإ�صارات  ولو  عنهم  خفي  ما  لكت�صاف 

والألغاز التي غالبا ما متيز رواياتي
وقارئا  روائيا  بو�شفك        
جيدا للرواية العربية ، هال اأو�شحت 
الرواية  ب�شاأن  نظرك  وجهة  لنا 
العربية املعا�شرة والروائيني العرب 

املعا�شرين لك؟

الأمر معقد ولي�س بالب�صيط ، فاأنا ل اأقراأ 
اإل الأعمال الأقرب لالأمناط الأدبية التي 

اأكتب فيها، لهذا ل اأ�صتطيع احلكم الآن

      ماذا لو حدثتنا عن ف�شول 

والأحداث  للواقع  وكيف  ـ  الرواية 
ومتغرياتها اأثر وانعكا�شات ؟

القارئ  جتعل  ولن  مت�صل�صلة  الرواية 
مترنا�صت  من  تبداأ  �صفحاتها،  بني  يتيه 
عامل  لنا  تك�صف  جانت،  يف  وتنتهي 
دون  ال�صحراء  قلب  وال�صعوذة يف  ال�صحر 
يعي�س  الذي  بال�صعب اجلزائري  امل�صا�س 
اإثنوغرافيا  على  الرواية  اإعتمدت  هناك، 
م�صطلحات  باإ�صهاب  وتناولت  التوا�صل، 
املنطقة  اأبناء  اإل  يتحدثها  ل   ، تارقية 
من  فهمها  لت�صهيل  بالتهمي�س  دعمت   ،

طرف القارئ
يف  الختيار  هذا  ملاذا        
الده�شة  على  يبعث  الذي  العنوان 

والأ�شطورة والغرابة نوعا ما ؟

يقولها  عبارة   ، اعة  ال�َصّ الَعجل  الَوحا 
ال�صاحر عند نهاية ال�صتح�صار، وتعني : 
الوحا ) الوحي ، طلب ال�صاحر لالإعانة من 
طرف اجلن( العجل ) ال�رشعة يف التنفيذ  
الطلب  تنفيذ  على  التاأكيد   ( ال�صاعة   )

ب�رشعة (   
غالف  من  الأوىل  للوهلة 
ال�شدار والعنوان يتبادر للقارئ اأن 
الن�ص يتحدث عن اأحوال مل يعرفها 
بها  ال�شماع  ياألف  ومل  يعتدها  ومل 
جزائرية  بروح  كتبت  اأنها  رغم 

كيف تف�شر ذلك ؟

رمبا حبي للتميز و�صنع الختالف جعالين 
فالغالف  للقارئ،  غام�صا  عمال  اأقدم 
ي�صري اإىل تادرارت احلمراء ، واإىل املراأة 
مهمة  �صخ�صية  �صتكون   التي   : التارقية 
الغالف  لنا  يظهر  كما   ، الرواية  هذه  يف 
اإىل عالقة ال�صحر  طال�صم �صحرية ت�صري 

بن�س الرواية

معني  حدث  هناك  هل        
وما  ؟  الرواية  هذه  لكتابة  حفزك 
ال�شواغل التي ا�شتغلت عليها يف هذا 

الن�ص املغري ؟ 
 الأدب العجائبي هو اخت�صا�صي ومل اأود 
لنف�صي  ا�صما  اأكتب  حّتى  فيه  اأخو�س  اأن 
قد  الفر�صة  اأن  واأرى   ، الأدب  عامل  يف 

حانت لإ�صدار هذا النمط الأدبي ، ركزت 
اجلن  ا�صتح�صار  طرق  على  روايتي  يف 
عدة  متناول  ال�ّصاحر،  على  وعواقبها 
ل  حتى  نهاياتها  اجتثت  حقيقية  عزائم 
باللغة  بع�صها  كتب  لقارئها،  الأذى  ت�صبب 

ال�صرييانية 
ال�صحر  عن  تتحدث  كتب  لعدة  قراءتي 
هذا  يف  اأخو�س  جعلني  البحث  باب  من 
النوع الأدبي، لأين كنت اأقّدم اأوراقا بحثية 
تتمحور حول طبيعة هذه الكتب ، فوجدت 
اأيّن ملزم باإرواء ف�صول القارئ بهذا العامل 

الروحاين الغريب
كتبت  الرزاق   عبد        
يف  اأعمال  ثالثة   اليوم  غاية  اإىل 
بال�شتح�شان  قوبلت  وكلها  امل�شتوى 
ونالت ثقة القارئ ، األ ترى نف�شك 
تكتب  اأنك  الأخري   ن�شك  بكتابة 

بهدف البداع ؟

كتبت ثالث روايات وكتاب يحمل مقالت 
ميتافيزيقية ، الإبداع هو عنوان كتاباتي ، 
لن اأجروؤ على الكتابة من اأجل الكم ، فلدي 
بتح�صني  عليه،  املحافظة  وعلّي  ا�صم 

جودة اأعمايل ل بزيادة اأعدادها
الرئي�شة  الفكرة  ماهي        
الفنية  مرتكزاتها   ، للرواية 
 ، املو�شوعية  وحتى  واجلمالية 
واقعية  واأحداثها  الرواية  �شخو�ص 
حقيقية اأم مزيج من الواقع واخليال  

؟

اإظهار عواقب  فكرة الرواية الرئي�صة هي 
الإقبال على اخللوة ال�صيطانية والتي تدوم 
تاأثريها  حيث  من  يوما،   41 الأغلب  على 
الفرد،  ونف�صية  الروح  اأو  اجل�صد  على 
�صتجعل  توعوية  ترهيبية  جاءت  الرواية 
كل من يقراأها يلعن ال�صحر وال�صاحر معا. 
كما اأنها ك�صفت اأ�رشار النجمة اخلما�صية 
�صيفار  غمو�س  وفكت   ، تندوف  مبنطقة 

اأكرب مدينة كهوف يف العامل

      كلمة اأخرية
دمتم اأوفياء ، لن اأخذلكم باإذن اهلل

كاتب روائي ، �شحفي بجريدة املثقف ، ر�شام ، ومعلق �شوتي ، م�شمم جرافيك �شدر له: �شياطني بانكوك ، �شيفا خمطوطة القرن ال�شغري ، بيدوفيليا 6.66، ما يفوق حوا�شنا 
اخلم�ص ، فائز بجائزة رئي�ص اجلمهورية 2019 علي معا�شي ، روايته �شيفا �شاركت يف املوؤمتر الدويل للخيال العلمي بفرن�شا ، اأعماله الروائية اعتمدت يف اأطروحات من طرف 

عدة دكاترة وطلبة يف مذكرات املا�شرت واللي�شان�ص ، اعتمدت روايته �شيفا يف بحث اأكادميي اجنليزي/عربي ن�شر على جملة الدرا�شات اللغوية والفنية_ برلني_اأملانيا ، اأّدى فا�شال 
اإعالنيا على قناة ال�شحة واجلمال امل�شرية ، يف ح�شة الدكتورة جوان حداد ، �شّمم حوايل200 غالف كتاب ولوغو �شركات اأجنبية اأجرى حوارا �شحفيا مع موؤلف اأنتيخري�شتو�ص 

.BBC_radio   ،وموؤلف اأر�ص زيكول على جريدة املثقف ، اأ�شت�شيف يف عدة قنوات: النهار، ال�شروق، دزاير نيوز، نوميديا نيوز، بور تي يف، الأني�ص، الهقار، الأورا�ص،

الكاتب الروائي عبد الّرزاق طواهرية 

روايتي اجلديدة تك�ضف اأ�ضرار مدينة �ضيفار الغام�ضة

حوارات

�شيفتنا على �شفحات يومية "الو�شط" 
هذه املرة "اأمال ب�شمة عريف " كاتبة 

�شاعدة ملع ا�شمها موؤخرا حققت تتويجات 
يف �شتى امل�شابقات الوطنية والعربية 

اآخرها تتويجها بجائزة اأح�شن ق�شة عربيا 
عن ق�شتها "حنني معتقل" ،فابنة اله�شاب 

العليا التي �شتتعرفون عليها خالل هذا 
احلوار توؤكد اأنها اآتية بخطى ثابتة .

      اأول قدمي نف�شك للقراء؟
الورود  اأنفا�س  تعبقها  الفوؤاد  �صميم  من  حتّية 
اأزّفها لكّل من ِا�صتهواه العبور بني حرويف وبعد: 
اأن يتحّدث الكاتب عن نف�صه  ال�ّصهل  لي�س من 
�صاأقول هي  ب�صمة  اأردت احلديث عن  اإن  لكن 
فتاة ل تع�صق اإّل حرًفا ول تبدع اإّل بقلم، قارئة 
قراءة،  بطاقة  اأح�صن  بجائزة  ولئيا  متّوجة 
لعبة كرة �صلة و قائدة فريق الولية _اإناث_ 
جامعّية  طالبة  جمعوية،  و  ثقافية  نا�صطة 
البيئة ... ر�ّصامة هاوية ويقال  �س علوم  تخ�صّ

عنها كاتبة.

عامل  مع  حكايتك  بداأت  متى        
الأدب؟

�رشاحة لطاملا كنت اأنثى تع�صق روحها الّدفاتر 
يربك  عندما  احلرف  يكتبها  اأنثى  الأقالم،  و 
الأبجدّية...  �صاِل  لتمتهن حياكة  القلق  روحها 
ال�ّصطور،  باألوان بني  ب�صمة عريف تكتب  اآمال 

تت�صلّق احلروف ِتباعا و�صول اإىل اجللجلة.
ق�صيدة  اخلاطرة،  ب�صيد  الُكتَّاب  َكُكل  بداأت 
املقفى،  املوزون  ال�ّصعر  اإىل  انتقلت  ثّم  النرث 
الّرواية  باب  دخلت  بعدها  الق�صرية  الق�صة 
ح�صب  بالّرواية  يراعي  وا�صتقر  الق�صرية 
الكتابة  مفهومها املتداول حاليا، حكايتي مع 
حكاية ع�صق ل تنتهي اأينما َولَّت بو�صلة احلياة، 
نعم اأتذكر جيدا اأوىل بداياتي كان ذلك ب�صن 15 
الرتبوية  عندما توجت يف م�صابقة مبوؤ�ص�صتي 
)الطور املتو�صط( بجائزة اأف�صل ن�ٍسّ اإبداعٍيّ 

عن خاطرة بعنوان "اأيا اإبن بادي�س".

موؤخرا  تتويجك  عن  كلمة        
باأح�شن ق�شة عربيا؟

دافع  فهذا  عمل  على  م  تُكَرّ اأن  هلل،  احلمد 
ب�صمة  لآمال  بالن�صبة  منه...  الأف�صل  لتحقيق 
اأكرث من 13 م�صاركة وطنية وتتويج  عريف يل 

،التن�صيط،  الإبداعية  الكتابة  جمال  من  بكل 
يف  م�صاركة   13 من  اأكرث  امل�رشحي،  التمثيل 
كتب خارج الوطن يف كل من العراق، ال�صارقة، 

م�رش، الأردن .
املقام  الأدبي  النيل  ابن  ملتقى  بدرع  توجت 
و�صنف  ال�صاعر  النرث  �صنف  من  بكل  مب�رش 
املرتبة  ق�صتي  نالت  اأي�صا  الق�صرية،  الق�صة 
الثالثة يف ملتقى الهايكو والوم�صة بتون�س وكذا 
اأح�صن  بجائزة  توجت  مب�رش،  الأوىل  املرتبة 
املنظمة  الإبداع  مب�صابقة  اإبداعية  ق�صة 
نال  كذلك  حمدي،  خولة  الدكتورة  طرف  من 
يف  التحكيم  جلنة  براأي  الأوىل  املرتبة  ن�صي 
فريق  طرف  من  املنظمة  الإبداع  م�صابقة 
و  حلم  بـ"ري�صة  املعنونة  وق�صتي  بر�س  همزة 
اأمل" توجت بدرع الق�صة الق�صرية العراقي ثم 
باملرتبة  بها  توجت  مغ�صو�س"  "اأفيون  ق�صتي 
الق�صرية  للق�صة  ال�صنوية  امل�صابقة  يف  الأوىل 
الدولية واأخريا ق�صة "حنني معتقل" الأوىل يف 
اأمر  هذا  الق�صرية،  للق�صة  العربية  امل�صابقة 
متثيل  غمار  وخو�س  قدما  للم�صّي  يدفعني 

بلدي .

      ما �شبب عدم اإ�شدارك موؤلفات 

حاليا ؟

مزدان  مزهر  ربيع  الكتابة  مبجال  جتربتي 
باألوان قو�س قزح ال�صبعة  بقدر ب�صاطتها بقدر 
ال�صدفة،  خما�س  من  ولدت  كونها  متيزها 
لأنني ل اأزال قارئة ل كاتبة فلقب الكاتب اأََجّل 
األقب نف�صي به على الأقل الآن  اأن  اأكرب من  و 
غري  �صبب  ل  �رشاحة  اهلل،  باإذن  �صاأكون  لكن 
للطباعة  جاهز  موؤلفي  اأن  رغم  الر�صا،  عدم 
لكن اأنا عن نف�صي ل اأراين قد و�صلت ملرحلة 
اأقدم للقارئ كتابي  ذلك الن�صج الذي يجعلني 

اخلا�س.

      هل من م�شاريع يف امل�شتقبل؟

باإذن اهلل مبجال الكتابة الإبداعية وامل�صابقات 
الأدبية اأنتظر الإعالن عن الفائز يف امل�صابقة 
وزارة  طرف  من  املنظمة  العربية  الأدبية 
الثقافة �صو�صة كنت قد �صاركت بها عن �صنف 
للقائمة  تاأهلي  عن  واأعلنوا  الق�صرية  الق�صة 
كتارا  جائزة  نتائج  اأترقب  اأي�صا  الطويلة، 
من  لأنني  الق�صرية  الق�صة  �صنف  لال�صتغفار 

امل�صاركني بها وغريها من امل�صابقات العربية 
اأما  الق�صرية،  القوائم  عن  بعد  تعلن  مل  التي 
بالن�صبة لن�صاطاتي الثقافية فالكثري منها قادم 

باإذن اهلل منها الولئي ومنها الوطني اأي�صا.

      كلمة اأخرية ؟
على  اأح�صن  اأ�صتاذ  لك  وامتنان  احرتام  حتية 
جزيل  بينكم،  كنت  اأن  �صعدت   ، احلوار  هذا 

ال�صكر لكل القراء الأوفياء.
حاورها :اأح�شن مرزوق

الكاتبة ال�شاعدة "اأمال ب�شمة عريف" يف حوار للو�شط:

�ضعيدة اأن اأكون �ضفرية احلرف لبلدي اجلزائر
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م�شاهمة 

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

والت�شال 

فلو عدنا اإىل ال�شياق املهني الذي 
ال�شحفي  ممار�شة  عليها  ترتكز 
لن�شاطه الإعالمي فاإننا �شنجد اأن 

ملتزم  للمهنة  اأي ممار�ش 
من  الأدبيات  تطرحه  مبا 
لتاأطري  وممار�شات  قيم 
وجعله  الإعالمي  ن�شاطه 
اأكرث تنظيما وو�شوحا وهذه 
عليها  الرتكيز  يجب  ميزة 
ن�شاط  حتدد  اأنها   باعتبار 
ال�شحفي وعالقته مبنظومة 
اأثناء  وموؤ�ش�شاتية  جمتمعية 
الإعالمية  للمهنة  تاأديته 
تكليفا  تكون  اأن  التي لميكن 
يخاطب املزاج اأو اأداء لإر�شاء 
اأطراف واأجندات على ح�شاب 
القيم املهنية والأخالقية التي 

حتدد اأعباء وحقوق ال�شحفي يف 
ميدانا  يكون  اإعالمي  حقل  اأي 

لال�شتغال .
ثم اإن ال�شحفي ملزم اأي�شا �شمن 
العمل  مبمار�شة  املهنية  الأطر 
ال�شحفي وفق قيم ومعايري جتعله 
اأكرث م�شوؤولية اجتاه ما ين�رشه من 
كالم  من  به  يتلفظ  وما  اأخبار 
الإذاعية  الربامج  �شمن  �شواء 
�شمن  حتى  اأو  والتلفزيونية 

ال�شحفي  فيها   يعر�ش  اأن�شطة 
من  مو�شوع  اإزاء  نظره  وجهة 

موا�شيع ال�شاأن العام .
قبل  اأخالقية  قيمة   « ف«ال�شدق 
على  يقع  مهنيا  التزاما  تكون  اأن 
عاتق نا�رش خلرب �شحفي كما اأن 
» املو�شوعية » يف تناول وتغطية 

اأي  �شمن  ملعاجلته  حدث  اأي 
قالب �شحفي قيمة اأخالقية قبل 
اأن تكون �شلوكا اإزاء ق�شية و�شكال 

منطيا للتناول الإعالمي .
اأن  على  الرتكيز  يجب  فانه  لذا 
اأخالقي  ال�شحفي مبا هو  التزام 
املهني  الن�شاط  ممار�شة  اأثناء 
منه ن�رش »اخلرب ال�شحفي » ي�شكل 
العمل  لأخلقة  املتني  الأ�شا�ش 
ت�رشيعات  اأي  خارج  الإعالمي 

قانونية و�شلطات ت�شتهدف تاأطري 
وت�شويب  الإعالمي  الن�شاط 
تخل  قد  وممار�شات  انحرافات 
باملمار�شة الإعالمية وتدفع  بها 
�شلم  من  واخلروج  الفو�شى  نحو 
على  تقع  التي  والوظائف  القيم 
عاتق و�شائل الإعالم يف املجتمع 

.
مهارات ال�شحفي 
يف منابر الإعالم 

اجلديد

بعد الإ�شارة املخت�رشة 
التي  املعايري  هذه  اإىل 
ال�شحفي  ن�شاط  حتدد 
الأخالقية  والتزاماته 
اأن  جند  واملهنية 
ال�شحفي �شمن م�شار 
يكت�شب  املمار�شة 
قد  مهنية  مهارات 
بزاوية  ينفرد  جتعله 
 « ملو�شوع   « اإعالمية  »معاجلة 
يقوي مبا ميلكه من ر�شيد مهني 
كفاءة »الن�ش ال�شحفي »« واملادة 
قطاعا  ي�شتقطب   « الإعالمية 
حمتوى  نحو  اجلمهور  من  هاما 

اإعالمي .
على  وبناءا  املهارات  وهذه 
العمل  يف  متوا�شعة  مهنية  خربة 
الإعالمي وال�شتغال البحثي على 
املو�شوع ل ميكن اأن تكت�شب يف 
م�شار  هي  بل  اأ�شهر  اأو  اأ�شابيع 
وامتحان  العمل  من  طويل 
التقدير  و�شلطات  للقدرات 
واملن�شود  للموجود  املهنية 
 « ال�شحفي  »اخلرب  فمثال حترير 
الذي يبقى النوع ال�شحفي الأكرث 
العناوين  �شفحات  على  تواجدا 
ميكن  ل  املحتوى  ت�شنف  التي 
اأن يكت�شب كمهارة من املهارات 
اإل  الإعالم  مهن  حتتاجها  التي 
للتدريب  وخطوات  مراحل  بعد 
»ال�شحفي  توظيف  ثقافة  لذا 
من  اأراها   « التجريب  حتت 
لتكوين  الناجعة  العمل  تقاليد 
»الكتابة  على  ال�شحفي  وتدريب 

ل   « »الكتابة  لأن   « ال�شحفية 
ميكن اأن تكون من فراغ بل يجب 
جيدا  قارئا  املهني  يكون  اأن 
واأن  و�رشعتها  الأخبار  حلركة 
تكون ثقافته الإعالمية يف ما هو 
يجلب  اأن  من  متكنه  مقنعة  عام 
النوعية   املعاجلة  وزوايا  اجلديد 
وهذا املطلوب مهنيا من قبل اأي 

�شحفي ممار�ش .
يبقى  الذي  ال�شحفي  فاخلرب 
يحتاج  اأ�شئلة  على  يجيب  ن�شا 
اأي�شا لر�شيد لغوي اإعالمي ثري 
الوا�شفة  واجلمل  باملعلومات 
يوظفها  املتنا�شقة   املعربة 
ال�شحفي بعد اكتمال ج�شم اخلرب 
ا�شتقطابا  الأكرث  العنوان  ليحدد 
يف  هي  العملية  وهذه  وتاأثريا 
التي  املهارات  من  جزء  الأخري 
طريق  عن  ال�شحفي  يكت�شبها 
املمار�شة والتفاعل مع اخلربات 

املهنية النموذجية .
نتحدث  ونحن  ال�شحفي  اأن  كما 
بان  مطالب  املهارات  عن 

معتربة  �شبكة  ميتلك 
وخا�شة   « »امل�شادر  من 
ت�شكلت  التي   « »امل�شادر 
املهنية  ممار�شته  بوا�شطة 
اأن  قبل  اإذ  الإعالمي  للعمل 
م�شادر  امل�شادر  هذه  تكون 
كفائتة  من  جزء  هي  للخرب 
العالقات  ف�شبكة  املهنية 
مع  ال�شحفي  يكونها  التي 
ل  وموؤ�ش�شات   �شخ�شيات 
عاديا  اأمرا  نعتربها  اأن  ميكن 
مهارة  هي  بل  املهنة  تفر�شه 
يجب اأن تو�شع يف خانة مهارات 

ال�شحفي وجناحه املهني
عليه  الرتكيز  يجب  اآخر  معطى 
»الأخبار  ظاهرة  نتناول  ونحن 
الن�شق  على  وتاأثريها   « الكاذبة 
م�شالة  هي  واملهني  الجتماعي 
الذي   « »ال�شحفي  حتديد ماهية 
القانونية  الت�رشيعات  عرفته  وان 
واملهني  الوظيفي  كيانه  وحددت 
انخراط  هو  امل�شتجد  اأن  اإىل 
امل�شتخدمني  من  وا�شع  قطاع 

يف  الجتماعي  التوا�شل  ملواقع 
عملية ن�رش »الأخبار » وهي جزء 
للعمل  املمار�شني  اأن�شطة  من 
ال�شحفي �شواء يف منابر الإعالم 
وانخراط  ميديا  نيو  اأو  التقليدي 
امل�شتخدمني  من  وا�شع  قطاع 
الجتماعي  التوا�شل  ملواقع 
الإعالمي  الن�رش  عملية  يف 
الن�رش  هذا  افتقار  رغم  لالأخبار 
والفنية  التقنية  لعنا�رشه  والبث 
تعريف  اأمام  يجعلنا  والإعالمية 
عليه  يجب  الذي  لل�شحفي  اآخر 
عرب  تقديري  يف  يتواجد  اأن 
ليو�شع  اجلديد  الإعالم  من�شات 
ن�شاطه املهني ويحيد يف نظري 
كيانه  تلغي  التي  املمار�شات  كل 
تبقى  التي  املواطن  ف�شحافة 
ال�شحفي  يكون  اأن  يجب  واقعا 
ثقافة  ترقيتها  يف  الفاعلني  اأحد 

مهنية .
اإىل  ال�شحفيني  اجتاه  اأن  واعتقد 
عرب  ال�شحفية  اأعمالهم  ن�رش 
الجتماعي  التوا�شل  مواقع 

ويجب  �شحية  ظاهرة  يعترب 
تثمينها لأنها يف نظري تتيح بناء 
من  وحذرا  حيطة  اأكرث  عام  راأي 
ال�شيل اجلارف من الأخبار الغري 
�شحيحة ثم يجعل ثقافة الت�شليل 

حمدودة .
بيئة  اأمام  ن�شاهد ونحن  اأننا  كما 
بها  تنت�رش  مغايرة  اإعالم جديدة 
امل�شامني والأخبار عرب من�شات 

الدور  اأن  الجتماعي  التوا�شل 
لتوعية  لل�شحفي  التح�شي�شي 
»الأخبار  بظاهرة  اجلمهور 
اإذ جند يف  ينعدم  يكاد   « الكاذبة 
يف  املمار�شني  الأحيان  غالب 
 « »�شحة  عن  يبحث  من  موقع 
التوا�شل  مواقع  على  ن�رش  خرب 
الآخر  البع�ش  ونرى  الجتماعي 
عن  يوؤ�رش  وهذا  معه  يتفاعل 
للممار�ش  ومعريف  مهني  عجز 

للوظيفة الإعالمية .
انخراط  اأن  نعترب  وانطالقا 
اأعمالهم  ن�رش  يف  ال�شحفيني 
من�شات  عرب  بكثافة  ال�شحفية 
وبالعتماد  الجتماعي  التوا�شل 
للن�ش  ت�شيف  تقنيات  على 
يعترب  ب�رشية  �شمعية  موادا 
التي  الأ�شا�شية  املهارات  من 
يف  ال�شحفي  ميتلكها  اأن  يجب 
انت�شار  الوقت الراهن خا�شة مع 

ال�شحافة اللكرتونية .
وكلما امتلك ال�شحفيون مهارات 
اأ�شا�شية ونوعية يف ن�رش الأعمال 
�شمن  ال�شحفية 
القوالب  خمتلف 
وفر�شوا  ال�شحفية 
وم�شهدا  اإيقاعا 
نوعيا يحيد ظاهرة 
»الأخبار املغلوطة 
العمل  و«متييع   «
عرب   « الإعالمي 
الع�شوائي  الن�رش 
مدرو�ش  الغري 
ر  خبا لالأ
كلما  وتداولها 
جمهورا  وجدنا 
حذرا  اأكرث 
وحيطة اجتاه ما غري موؤطر وغري 
املمار�شة  يف  وقانوين  اأخالقي 
عاتق  على  عنا  تقع  فامل�شوؤولية 
طرف  اأي  من  اأكرث  ال�شحفي 
اآخر كما اأنها تقع على موؤ�ش�شات 
عن  عاجزة  تبقى  التي  ال�شبط 
ملفات  على  لال�شتغال  التحرك 
قطاع  تنظيم  منها  اأولوية  اأراها 

ال�شحافة والت�شال

مقاربات

الأخبار �شمن الإعالم اجلديد ..اأ�شئلة القيم واملحتوى
تركز امل�شاهمة على ثالث مرتكزات اأ�شا�شية وهي »اخلرب ال�شحفي » و« من�شات الإعالم 

اجلديد » » جمهور اخلرب  اللكرتوين » اأن �شح القول والتو�شيف اإذ اأن املالحظ ومنذ 
ظهور مواقع التوا�شل الجتماعي عدم اهتمام امل�شتخدمني  ملواقع التوا�شل مع حلظات 

النبهار الأوىل بن�شر »الأخبار » �شواء كانت » �شحيحة » اأو » غري حقيقية » بل كان 
طابع ال�شتخدام لهذه املواقع مييل نحو حتقيق اإ�شباعات عديدة قد يراها البع�ض اأنها 

ترفيهية وحتركها ميولت فر�شتها الو�شائط اجلديدة » الفاي�شبوك » » اليوتيوب » 
وغريها من من�شات التوا�شل الأكرث ا�شتخدما يف بيئتنا املحلية .

انخراط  اأن  " نعترب 
ال�شحفيني يف ن�شر اأعمالهم 

ال�شحفية بكثافة عرب من�شات 
التوا�شل الجتماعي وبالعتماد 
على تقنيات ت�شيف للن�ض موادا 

�شمعية ب�شرية يعترب من املهارات 
الأ�شا�شية التي يجب اأن ميتلكها 

ال�شحفي يف الوقت الراهن خا�شة 
مع انت�شار ال�شحافة اللكرتونية "

�شمن  اأي�شا  ملزم  ال�شحفي  "اإن 
الأطر املهنية مبمار�شة العمل 

ال�شحفي وفق قيم ومعايري جتعله 
اأكرث م�شوؤولية اجتاه ما ين�شره من 

اأخبار وما يتلفظ به من كالم �شواء 
�شمن الربامج الإذاعية والتلفزيونية 

اأو حتى �شمن اأن�شطة يعر�ض فيها  
ال�شحفي وجهة نظره اإزاء مو�شوع 

من موا�شيع ال�شاأن العام "



كان هناك رجل ثري جد� ، وله �أبناء يَقترّ 
عليهم ، فذ�قو� به ذرعا ، �جمعو� �أمرهم 
على قتله ، كي يرثو� ثروته ، غري �أن �أخاهم 
 ، و�لده  و�أخرب   ، خطتهم  �ف�سد  �ل�سغري 
�إىل   ، �أمره  يف  حائر�   ، و�جما  �لأب  بقي 
�أبنائه ،  �أن �هتدى �إىل فكرة ، فنادى على 

و�أر�د �أن ي�سقطهم يف �لفخ .
فعلت  لقد  تعلمون  كما  �لأعز�ء  �أبنائي  يا 
يتملقني  جلهم  و  كثري�  �لنا�س  مع  �خلري 
لأجل مايل ، لذ� �أردت �أن �كت�سف حقيقتهم 
بتمثيل وفاتي ، �أريدكم �أن جتهزو� يل جنازة 
�أن متر �جلنازة  و حتملوين يف تابوت على 
ردة  ،لأرى  تدفونني  و   ، �مللك  على ق�رص 
فعل هوؤلء ومن يحزن علي حقيقة ، وبعد 
 ، �لقرب  من  �أخرجوين  �جلمع  ينف�س  �أن 

تبادل �لأبناء �لنظر�ت مع �بت�سامة �رص .
بها  ، وخرجو�  و�لدهم  �لأبناء جنازة  جهز 
عند   ، كثري  خلق  وتبعها   ، يكربون  وهم 
من  �لأب  قفز  �مللك  ق�رص  �إىل  و�سولهم 
ي�رصخ  �مللك  ق�رص  �إىل  دخل  و  �لتابوت 
�إىل  �أدخلوه   ،  .. �نقدين  مولي  �نقدين 
�مللك وهو يلهث ، �أبنائي يريدون دفني و 
�أنا حي ! تعال و�نظر جنازتي . �طل �مللك 
وقال : له فعال �سدقو� ، قال �لأب �أنا حي 
مولي �مللك . قال �مللك : هل تريدوين �أن 

�أ�سدقك و �أكذب كل هوؤلء ؟!!!
�إن و�سائل �لإعالم �لتي ت�سنع �لر�أي �لعام 
و   ، �لتزلف و حتوير �حلقائق  ، من خالل 
�لذي   ، �لإ�سهار  رياح  هبت  حيث  توجهه 
و  �لفا�سق  و  هي   ، منه  تعتا�س  و  ت�ستزق 
 ، �مللك  في�سدقها   ، �سو�ء  �لزور   �ساهد 
وتد  با�س على  �أن �حلمام  نقلت  ولو  حتى 
�لبحر  ماء  و   ، تلد  �لدجاجة  �أن  قالت  و   ،
، و يف ذلك  لل�ساربني  �سار ع�سري� �سائغا 
تورط و توريط ، فاحلقيقة �سوف تنك�سف 

و �لأقنعة �سوف ت�سقط ، و�حلياة دول .
كما يقول �سعيد تقي �لدين :

عليك  ي�سعب   .... كبري  بغل  �لعام  )�لر�أي 
جر هذ� �لبغل �لكبري �إىل حظرية �ل�سو�ب 
حتي  �لأنبياء  على  �سعب  كان  �سيء  وهذ� 
ول خ�سف  لنوح  �لأر�س  �هلل  �غرق  ما  و�أل 
�أن  عادى  �سيء  لهذ�  �لأر�س  لوط  بقري 
حيث  �لكبري  �لبغل  هذ�  جر  ت�ستطيع  ل 
فقط  بغل  يجرك  �أن  �إياك  ولكن  �ل�سو�ب 

لأنه كبري(
وهلل �لأمر من قبل ومن بعد

�صرطة العا�صمة 

حجز �أزيد من 2100 
قر�س مهلو�س 

�ل�رصعي  غري  �لجتار  مكافحة  �إطار  يف 
و�ملحافظة  �لعقلية  و�ملوؤثر�ت  باملخدر�ت 
�ل�رصطة  �لعامة، متكنت م�سالح  �ل�سحة  على 
منحجز2189قر�س  �جلز�ئر  ولية  لأمن 
كما  عقلي،  موؤثرّر  �سائل  مهلو�سو54قارورة 
�لق�سيرّة  يف  تورطهما  ي�ستبه  �سخ�سني  �أوقفت 
لغر�س  �لعقلية  �ملوؤثرّر�ت  بحيازة  �ملتعلقة 
�ملتاجرة مع حمل �سالح �أبي�س حمظور دون 

مربرّر �رصعي.

لأول مرة مبنطقة الطا�صيلي ناجر

ر�سد طائر "�أبو �لي�سر 
�ملطوق" 

ملحافظة  �لطيور  مر�قبة  فرقة  ر�سدت 
"�أبو  طائر  مرة  لأول  �إيليزي  لولية  �لغابات 
�إطار  يف  �لطا�سيلي  مبنطقة  �ملطوق"  �لي�رص 
�لطيور  ومتابعة  لر�سد  �مليد�نية  خرجاتها 
�لثالثاء   �أم�س  به  �أفادت  �ملهاجرة، ح�سب ما 
�ملحافظة �لولئية للغابات ومتت عملية ر�سد 
مائية  بركة  م�ستوى  على  �لي�رص"  "�أبو  طائر 
مبنطقة تينيمري، وهي �ملرة �لأوىل �لتي يتم 
�إيليزي  بولية  �لنادر  �لطائر  هذ�  ر�سد  فيها 
مبحافظة  �لطيور  مر�قبة  فرقة  طرف  من 

�لغابات.

من 07 اإىل 13 جوان اجلاري

�إرهاب �لطريق يح�سد 
�أرو�ح24 �سخ�سا

لقي 24 �سخ�سا حتفهم و�أ�سيب 1094 �آخرون 
�لفتة  خالل  �سجل  مرور  حادث   913 يف 
على  �جلاري  جو�ن   13 �إىل   07 من  �ملمتدة 
ح�سب  �لوطن،  من  متفرقة  مناطق  م�ستوى 
�ملديرية  �لثالثاء  �أم�س  �أوردتها  ح�سيلة 
�لعامة للحماية �ملدنية و�أو�سح �مل�سدر ذ�ته 
م�ستوى  على  ح�سـيلة  �أثقل  ت�سجيل  مت  �أنه 
 40 و جرح  �أ�سخا�س   07 بوفاة  �مل�سيلة  ولية 
�ملر�كز  �إىل  حتويلهم  و  �إ�سعافهم  مت  �آخرين 

�ل�ست�سفائية على �إثر 29 حادث مرور.

تعاون مايل بني �جلز�ئر 
و �إيطاليا

عبد  �أمين  �جلز�ئر،  بنك  حمافظ  ��ستقبل 
�ململكة  �سفري  �لثالثاء،  �أم�س  �لرحمان، 
و�لذي حتادث  لوين  باري  باجلز�ئر،  �ملتحدة 
�لثنائي يف �ملجال �ملايل،  �لتعاون  معه حول 
وخالل  �ملركزي  للبنك  بيان  به  �أفاد  ح�سبما 
وو�سائل  �سبل  �إىل  �لتطرق  مت  �جلل�سة،  هذه 
ل�سيما  �ملايل  �ملجال  يف  �لتعاون  تعزيز 
�ملعرفة  على  �لقائم  بالقت�ساد  يتعلق  ما 
�لإ�سالمية،  و�ملالية  �ملالية  و�لتكنولوجيات 

ح�سب �مل�سدر

قلم جاف

بغل كبري
الوليد فرج
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من  تيارت  �أمن  عنا�رص  متكنت 
�لإطاحة ب04 عنا�رص من �سبكتني 
بو�سط  �سو�رع  حرب  يف  تورطو 
�أ�سلحة  حجز  مع  تيارت  مدينة 
بي�ساء وقارور�ت مولوتوف ،�ل�سبان 
من  �لثاين   ينحدرون  عقدهم  يف 
مدينة  تيارت  و�سط  �لتفاح  حي 
�سجار  �ندلع  بعدما  ت�سببو يف يف 
مت تخريب فيه �سيار�ت  وو�جهات 
مبال�سنات  �ندلع  حيث   ، حمالت 

تطورت  �ل�سباب  بني  ما  خفيفة 
فيها  ��ستعملت  �سو�رع  حرب  �إىل 
�ل�سال�سل   ، �لبي�ساء  �لأ�سلحة 
�ملولوتوف  وقارور�ت   ، �حلديدية 
زجاج  تك�سري  يف يف  ت�سبب  ما 
�ملحالت  وو�جهات  �ل�سيار�ت 
باجلري�ن  �أدى  �لذي  �لأمر   ،
�أوقفت  �لتي  بالأمن  �إىل  �لت�سال 
�ملعتدين  و�إحالتهم على �لتحقيق.
حممد بن ترار

الأمن يطيح بالفاعلني

تخريب �سيار�ت وو�جهات 
حمالت يف تيارت

تون�س

مو�سى عبري  تقا�سي  "�لنه�سة" تقرر 
تون�س / يامنة �صاملي / 

الأنا�صول

�لتون�سية  "�لنه�سة"  حركة  قالت 
رت مقا�ساة  �أم�س �لثالثاء، �إنها قررّ
رئي�سة "�حلزب �لد�ستوري �حلر" 
"�لدعاء  بتهمة  مو�سي،  عبري 
و�أو�سح  نو�بها  على  بالباطل" 
�حلركة عماد  با�سم  �لناطق 
�سحفي  موؤمتر  يف  �خلمريي،، 
 54( بالربملان  كتلتها  عقدته 
�أن   ،)217 �أ�سل  من  مقعد� 

"رئي�سة كتلة �لد�ستوري �حلررّ )16 
مقعد�( عبري مو�سي تتعمد ن�رص 
كتلته  بحق  و�لفت�ء"  �لكذب 
تدين  �لنه�سة  "كتلة  �أن  و�أ�ساف 
و�لزور  و�لبهتان  �لكذب  هذ� 
�إن  بالقول  مو�سي  �دعته  �لذي 
يتنقلون  �لنه�سة  حلركة  نو�ب 
ب�سجن  �لإرهابيني  لزيارة  ليال 
�ملرناقية وبرج �لعامري بت�سهيل 
من �ملدير �لعام لل�سجون مقابل 
قولها  ح�سب  هامة  �متياز�ت 

و�دعائها وكذبها".

على هام�س "مهرجان الأدب الدويل" 
املقام يف اإ�صطنبول

�أمني معلوف يلتقي قّر�ءه 
"�فرت��سًيا"

وكالة الطاقة الدولية

موؤ�سر�ت عن  تعايف
 �سوق �لنفط

مع�صكر

 �إنهاء مهام مدير م�ست�سفى 
خالد"  "ي�سعد 

�لتقى �لكاتب �للبناين �أمني معلوف 
�ء  �لقررّ من  متابعيه  �لثالثاء،  �أم�س 
�لأتر�ك يف �إ�سطنبول، عرب �لو�قع 
�لفت��سي جاء ذلك على هام�س 
يف  �لدويل"  �لأدب  "مهرجان 
�لو�قع  �إ�سطنبول، �لذي يُعقد عرب 
تاريخه  يف  مرة  لأول  �لفت��سي، 
�ل�سهري،  �لعاملي  �لكاتب  و�ألقى 
�ملهرجان،  �فتتاحية  يف  كلمة 
�إز�ء  �سعادته  عن  فيها  �أعرب 

�مل�ساركة يف هذه �لفعالية.
و�أ�سار �إىل �أن جدته ولدت يف ولية 
ُولد  بينما  تركيا،  جنوبي  �أ�سنة 
بريوت  �للبنانية،  �لعا�سمة  يف  هو 

�لأزمات  �إىل  معلوف  ق  وتطررّ
ت�سهدها  �لتي  و�ملاآ�سي  �لعاملية، 
�ل�رصق  يف  وبالأخ�س  �لإن�سانية، 
�للبناين  �لكاتب  �أكد  �لأو�سط فيما 
�لتي  �لإ�سهامات  �أهمية  على 
للمجتمعات  �لأقليات،  مها  تقدرّ

�لتي تتو�جد فيها.
اإ�صطنبول/ الأنا�صول

�إن  �لدولية  �لطاقة  وكالة  قالت 
�لطلب على �لنفط يتعافى من �أكرب 
هبوط  لكن  �لتاريخ،  يف  �نخفا�س 
قطاع �لطري�ن ب�سبب كورونا يعني 
م�ستويات  �إىل  يعود  لن  �لعامل  �أن 

طلب ما قبل �جلائحة.
تقريرها  يف  �لطاقة  وكالة  وقالت 
للعام  �لأوىل  "توقعاتنا  �ل�سهري: 
�لطلب  منو  تظهر  باأكمله   2021
وهو  يوميا،  برميل  مليون   5.7
 97.4 يبلغ  م�ستوى  عند  يعني  ما 
�سيكون  �أنه  يوميا،  برميل  مليون 
 2.4 بو�قع   2019 م�ستوى  دون 
يوميا"،و�أ�سافت  برميل  مليون 
�أن  باري�س،  مقرها  �لتي  �لوكالة، 
�لطائر�ت  ت�سليمات وقود  "تر�جع 
�إجمايل  على  �سيوؤثر  و�لكريو�سني 
 2022 حتى  �لنفط  على  �لطلب 
قطاع  يو�جه  �إذ  �لأقل،  على 

وجودية"وقالت  �أزمة  �لطري�ن 
يزيد  بد�أ  جو�  �ل�سفر  �إن  �لوكالة 
�ملا�سي،  ماي  منت�سف  يف  قليال 
�جلاري  جو�ن  يف  ت�سارع  و�إنه 
�حتو�ء  �إجر�ء�ت  تخفيف  مع 
بن�سبة  �أقل  يظل  لكنه  �لفريو�س، 
ورفعت   2019 م�ستويات  عن   %70
وكالة �لطاقة توقعاتها للطلب على 
�ألف   500 بنحو   2020 يف  �لنفط 
برميل يوميا نظر� لو�رد�ت �آ�سيوية 

�أقوى من �ملتوقع.
يف  هبوط  �إىل  �لوكالة  و�أ�سارت 
مبقد�ر  �لعاملية  �لنفط  �إمد�د�ت 
11.8 مليون برميل يوميا يف ماي 
�ملا�سي، وقالت �إن منظمة �لبلد�ن 
مبا  وحلفاءها،  للبتول  �مل�سدرة 
�ملجموعة  �إطار  يف  رو�سيا،  فيهم 
�ملعروفة با�سم "�أوبك+"، خف�سو� 

�لإنتاج 9.4 مليون برميل يوميا.

و  �ل�سكان  و  �ل�سحة  وز�رة  �أنهت 
مدير  مهام  �مل�ست�سفيات  �إ�سالح 
ملدينة  خالد(  )ي�سعد  م�ست�سفى 
مع�سكر ح�سبما علم �أم�س �لثالثاء 
للقطاع  �لولئي  �ملدير  لدى 
و�أو�سح  حممد  �لعامري  �لدكتور، 
بد�ية  مت  �أنه  �لعامري  �لدكتور 
�إنهاء مهام مدير  �لأ�سبوع �جلاري 
�لذي  خالد(  )ي�سعد  م�ست�سفى 
لعالج  مرجعي  كم�ست�سفى  �عتمد 
بفريو�س  �مل�سابني  �ملر�سى 

كورونا )كوفيد 19( بالولية "ب�سبب 
متابعة  يف  لأد�ئه  �سلبي  تقييم 
�ملر�سى �مل�سابني بهذ� �لفريو�س 
ولإعطاء دفع جديد يف �إد�رة هذ� 

�ملرفق �ل�سحي �لهام بالولية".
ح�سب  �لو�سية،  �لوز�رة  وعينت 
مبديرية  �إطار�  �مل�سدر،  نف�س 
�ل�سلف،  لولية  و�ل�سكان  �ل�سحة 
عدة  على  �لإ�رص�ف  له  �سبق 
مدير�  �لوطن،  عرب  م�ست�سفيات 

مل�ست�سفى "ي�سعد خالد".

�إنه  �أك�سفورد  جامعة  يف  علماء  قال 
ي�سمى  رخي�س  �ستريويد  على  ُعرث 
خطر  من  يخفف  ديك�ساميثازون، 
بني  �لثلث  �إىل  ت�سل  بن�سبة  �لوفاة 
يعانون  �لذين  كورونا  فريو�س  مر�سى 
تنف�سية �سديدة ووجد  من م�ساعفات 
�لعلماء �لذين يعملون يف جتربة �لتعايف 

�لعقار  �أن   ،)Recovery Trial(
�ملزودين  �ملر�سى  ي�ساعد  �أن  ميكن 
باأجهزة �لتنف�س �ل�سناعي و�لأك�سجني، 
ولكن مل يكن له تاأثري على �أولئك �لذين 
مل يحتاجو� �إىل م�ساعدة يف �لتنف�س. 
وقال فريق �لبحث يف بيان: "بناء على 
هذه �لنتائج ميكن منع وفاة و�حدة عن 

مزودين  مر�سى   8 نحو  عالج  طريق 
مري�سا   25 زهاء  �أو  �لتهوية،  بجهاز 
وحده"ون�رص  لالأك�سجني  يحتاجون 
تغريدة  �ل�سحة،  وزير  هانكوك،  مات 
على "تويت" تقول: "ي�سعدين متاما �أنه 
جتربة  �أول  عن  �لإعالن  �ليوم  ميكننا 

�رصيرية ناجحة لعالج "كوفيد-19"".

بعد جتربة "رائعة"

علماء يجدون �أول عقار لكورونا منقذ للحياة

حمكمة  لدى  �جلمهورية  وكيل  �أمر 
�سيدي �أحممد باإيد�ع رئي�س  جمعية 
�حلب�س  رهن  عد�د  حكيم  ر�ج  
عن  حماكمته  �نتظار  يف  �ملوؤقت  
حني  يف   ، �لعام  بالنظام  مت�س  تهم 
�ل�سحفي  ف�سيل  تاأجيل تقدمي   مت 
وكيل  �أمام  �ليوم   غاية   �إىل  بومالة 
�جلمهورية لدى حمكمة عني �لبي�ساء 
�ملخت�س �إقليميا حيث ك�سف دفاعه 
�أنه مت متديد  توقيفه  حتت �لنظر .

عد�د  حكيم  توقيف  مت  وقد  هذ� 
عنا�رص  قبل  من  �لعا�سمة  بو�سط 
مت  �أين  �حلديد  لباب  �لدرك 

قبل  �ساعة   48 ملدة  به  �لحتفاظ 
تقدميه �إىل �لعد�لة .

حممد بن ترار

تاأجيل تقدمي ف�صيل بومالة اإىل اليوم

�إيد�ع حكيم عد�د  �حلب�س �ملوؤقت 

لرحيل اأحد الالعبني

بر�سلونة يرف�س عر�سا 
خياليا من مان�س�سرت يونايتد 

�أم�س  "�سبورت" �لإ�سبانية  �أكدت �سحيفة 
�لثالثاء، �أن بر�سلونة رف�س عر�سا بقيمة 
لعبي  �أحد  لرحيل  يورو،  مليون   150

�لفريق �لكتالوين.
يونايتد  مان�س�ست  فاإن  لل�سحيفة  ووفقا 
خالل  فاتي،  �أن�سو  �ل�ساب،  ب�سم  يرغب 
�ملريكاتو �ل�سيفي �ملقبل، وتقدم بعر�س 
وكان  يورو  مليون   150 �إىل  قيمته  و�سلت 
تقارير �إ�سبانية زعمت �أن بر�سلونة رف�س 
يورو من  بقيمة 100 مليون  �سابقا عر�سا 
�لالعب  هذ�  لرحيل  �حلمر"،  "�ل�سياطني 
�لبالغ 17 عاما ورغم رف�س �لعر�س �لأول، 
ميثله  �لذي  �لإجنليزي،  �لنادي  �أن  �إل 
خورخي مينديز، كان �سيتبني نهجا جديد� 
حيث  �لالعب،  عائلة  مع  �لتو��سل  عرب 
بر�سلونة،  �إىل  �ملقدم  �لعر�س  �سيح�سن 
ويجعل ر�تب �أن�سو فاتي ثالثة �أ�سعاف ما 

يح�سل عليه يف �لنادي �لكتالوين.



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/

