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وكيل اجلمهورية اأكد اأن  املعنيني ال يحاكمون بخلفيات �شيا�شية

20 �شنة يف حق بو�شوارب 
مع اأمر قب�ض دويل

.     15 �شنة يف حق اأويحيي وعوملي
.      ق�شية �شوفاك �شببت خ�شائر للخزينة باأكرث من 225 مليار

التم�س ممثل احلق العام مبحكمة �شيدي احممد يف �شاعات متاخرة من م�شاء  اخلمي�س ت�شليط عقوبة 20 �شنة 
�شجن نافذة يف حق وزير ال�شناعة ال�شابق عبد ال�شالم بو�شوارب و15 �شنة �شجن نافذة يف حق كل من الوزير االأول 

ال�شابق اأحمد اأويحيى والرئي�س املدير العام ل�شوفاك مراد عوملي باالإ�شافة اإىل عقوبة 12 �شنة يف حق يو�شف 
يو�شفي وعقوبات ب5 �شنوات يف حق العديد من اإطارات وزارة ال�شناعة والقر�س ال�شعبي اجلزائري يف ق�شية 

�شوفاك التي اأحلقت خ�شائر باخلزينة العمومية تتجاوز 225 مليار ح�شبما ك�شف عنه حمامي اخلزينة .

باية ع 

لليوم  اخلا�صة  املحاكمة  عرفت 
على  �صوفاك  ق�صية  من  الثاين 
يوما  اأحممد  �صيدي  م�صتوى حمكمة 
اأ�صغالها  ت�صتاأنف  مل  حيث  ماراتونيا 
اإىل يف حدود الواحدة ون�صف ب�صبب 
على  احتجاجا  املحامني  مقاطعة 
يف  الأول  اليوم  وقائع  �صور  ن�رش 
نطاق  على  وتداولها  الإعالم  و�صائل 
الجتماعي  التوا�صل  مبواقع  وا�صع 
وهو ما اأثار حفيظة املحامني الذين 
اإجراءات  اتخاذ  القا�صية  من  طلبوا 
ان  قبل  الإعالم  و�صائل  ممثلي  �صد 
القا�صية  القا�صية واأو�صحت  تربز 
هذه  اأن  الدفاع  لهيئة  اجلل�صة  رئي�صة 
�صا�صات  من  التقاطها  مت  ال�صور 
بالقاعة  املحاكمة  جمريات  نقل 
الإعالم  و�صائل  ملمثلي  املخ�ص�صة 

التي و�صعت لتفادي الكتظاظ داخل 
قاعة اجلل�صة كاإجراء وقائي من وباء 
فريو�س كورونا وقررت بعد ذلك وقف 
وال�صماح  ال�صا�صات  هذه  عرب  البث 
اجلل�صة  قاعة  بدخول  لل�صحفيني 
املكفول  الإعالم  يف  للحق  تكري�صا 
د�صتوريا وقانونيا كما جاء على ل�صان 

رئي�صة اجلل�صة .
»�شي بيا« منحت ل�شوفاك قر�س 

ب520 مليار �شنتيم

حدود  يف  اجلل�صة  ا�صتئناف   خالل 
ال�صتماع  مت  زوال  الثانية  ال�صاعة 
ال�صناعة  وزارة  من  متهمني  لعدة 
الذي  اجلزائر  ال�صعبي  والقر�س 
غري  اإليهم  املوجهة  التهم  اأنكروا 
للقر�س  العام  املدير  الرئي�س  اأن 
اأنه  اعرتاف  اجلزائري  ال�صعبي 
�صنتيم  مليار   520 بقيمة  قر�صا  منح 

تقدمي هذه  مقابل  »�صوفاك«  ل�رشكة 
الأخرية لرهن ممثل يف عقار, مربرا 
�صمعة  بناء على  للقر�س  البنك  قبول 
الوطنية  ال�صوق  يف  ومكانتها  ال�رشكة 
تعامل  البنك  اأن  م�صيفا  لل�صيارات, 
القت�صاديني  املتعاملني  بقية  مع 
مع  بها  تعامل  التي  الطريقة  بنف�س 
�صوفاك �صددت  اأن  �صوفاك موؤكدا 
املدة  انتهاء  قبل  البنكي  قر�صها 
التزام  اأي  لديها  يعد  ومل  املحددة 

جتاه القر�س ال�صعبي اجلزائري.
وكيل اجلمهورية يوؤكد اأن 

ق�شية �شوفاك لي�شت �شيا�شية 

خالل مرافعة وكيل اجلمهورية  التي 
التا�صعة  ال�صاعة  حدود  يف  انطلقت 
امل�صوؤولني  املتهمني من  اأن  ليال اأكد 
عبد  اأويحيى  احمد  وهم  ال�صابقني 
يو�صفي  ويو�صف  ال�صالم  بو�صوارب 

عن  الق�صية  هذه  يف  متابعني  غري 
منط  لرتكابهم  بل  �صيا�صية  اأفعال 
و�صف  تكت�صي  واأفعال  اإجرامي 
العقوبات  قانون  عليه  يعاقب  جزائي 
اأن  موؤكدا  الف�صاد  مكافحة  وقانون 
ذريعة  حتت  ا�صتغلت  اجلرائم  هذه 
النهو�س بالقت�صاد الوطني , ليلتم�س 
يف  �صجنا  �صنة  ب20  عقوبات  بعدها 
حق وزير ال�صناعة ال�صابق املتواجد 
يف حالة فرار عبد ال�صالم بو�صوارب 
ب20 �صنة �صجنا نافذة واأي�صا غرامة 
اأمر  اإ�صدار  مع  دينار  مليون  ب8 
نف�س  عليه وهي  القب�س  بالقاء  دويل 
العقوبات امللتم�صة يف حق فتيحة بن 
العام  املدير  الرئي�س  زوجة  مو�صى 
ل�صوفاك وكذا الإطار بوزارة ال�صناعة 
جربو امني , كما مت التما�س 15 �صنة 
الأول  الوزير  حق  يف  نافذة  �صجنا 
وامل�صوؤول  اأويحيى  اأحمد  ال�صابق 

الأول على �صوفاك مراد عوملي فيما 
يف  دينار  مليون  ب2  غرامة  التم�س 
حق  يف  دينار  ماليني   8 و  الأول  حق 

الثاين
العام  احلق  ممثل  والتم�س 
نافذة  �صجن  �صنوات   5 اأي�صا  عقوبة 
يف  جزائري  دينار  مليون  ب  وغرامة 
ال�صابق  العام  املدير  الرئي�س  حق 
عمر  اجلزائري  ال�صعبي  للقر�س 
مت  التي  العقوبة  نف�س  وهي  بوذياب 
فوزي  جناوي  املتهمني  التما�صها يف 
, ترية اأمني وعلوان حممد بالإ�صافة 
اإىل عبد الكرمي م�صطفى ون�رش الدين 
وكذا  الدين  نور  بوغريرة  وكذا  جيدة 
ويكان جمال اإىل جانب ق�صدريل عبد 
, بن علقة م�صطفى وعبدون  الكرمي 
يف  �صابقة  اإطارات  وهم  اإ�صماعيل 
على  القر�س  وجلنة  ال�صناعة  وزارة 

م�صتوى القر�س ال�صعبي اجلزائري .

ب32  عقوبة  ت�صليط  التم�س  كما 
مليون دينار كغرامة يف حق ال�رشكات 
وم�صادرة  الق�صية  هذه  يف  املتهمة 
ممار�صة  من  اعفائها  مع  ممتلكاتها 
الن�صاط القت�صادي ملدة 5 �صنوات .

احلق  ممثل  التما�صات  رفع  وقبل 
العام ك�صف الوكيل الق�صائي للخزينة 
ت�صبب  و�صوفاك  �رشكة  اأن  العمومية 
تتجاوز  العمومية  للخزينة  اأ�رشار  يف 
ا�صتفادتها  نظري  دينار  مليار   225
غري امل�صتحقة كما قال من اإعفاءات 
 , العقار  وكذا  وجمركية  جبائية 
جميع  م�صادرة  الآخر  هو  ملتم�صا 
الأ�رشار  وتعوي�س  املوؤ�ص�صة  اأمالك 
العمومية  للخزينة  فيها  ت�صببت  التي 

ولالقت�صاد الوطني .
ومن املتوقع اأن تنطق حمكمة �صيدي 
اأحممد بالأحكام يف هذه الق�صية يوم 

غد الأحد .

24 �شاعة

فرحات اأيت علي براهم

ا�شترياد ال�شيارات �شيكون 
دون احتكار

واملناجم,  ال�صناعة  وزير  ك�صف  جهته,  من 
ال�صيارات  ا�صترياد  اأن  ابراهم,  اآيت  فرحات 
ل  ال�رشوط  ودفرت  الحتكار,  دون  �صيكون 
يراعي  الذي  وبال�صكل  يخالفه,  من  اإل  يق�صي 
اأن  معتربا  املواطنني,  وقدرات  الإمكانيات 
بل  قائمة,  �صناعة  لي�س  قبل  من  يتم  كان  ما 

ا�صترياد مقنع ومغالطة كربى.
كما اأفاد الوزير, بخ�صو�س ال�صناعة التحويلية 
املالية  جلنة  اأع�صاء  اأمام  مداخلته  خالل 
امليزانية  ت�صوية  م�رشوع  لدرا�صة  وامليزانية, 
ل�صنة 2017, على اأهمية دعمها وت�صجيع ن�صيج 
ومناطق  مواقع  من  قربها  بح�صب  قيامها, 
يف  امل�صتوردة  غري  الأ�صا�صية,  مادتها  اإنتاج 
التحفيزات  بكل  البتدائية, مع مدها  الرتكيبة 
ال�صياق,  ذات  ال�رشورية, مو�صحا يف  اجلبائية 
اأن التحويل امل�صنع با�صترياد املادة بن�صبة 100 

باملائة يعد باملحول اخلطاأ.

لن ي�شتغل العقار ال�شناعي 
العمومي باملجان

كما اأ�صاف املتحدث ذاته, اأن العقار ال�صناعي 
العمومي ا�صتغل كمطية للو�صول اإىل القرو�س, 

بتقدميه ك�صمان مع اأن مالكه الأ�صلي عمومي, 
امل�صاريع  من  الكثري  اأن  باملنا�صبة,  مبينا 
حيث  الأ�صا�س,  هذا  على  قامت  الوهمية, 
لي�صتغله  جمانا,  العقار  امل�صتثمر  يطلب 
جتاريا يف عالقته مع البنك, وهو الأمر الذي 
والأوهام,  والرت�صاء  امل�صاربة  جلب  اإىل  اأدى 
للم�رشوع  مدخل  العقار  اأن  الأ�صل  اأن  مع 
و�صاعدا  اليوم  من  وبالتايل  للقر�س,  ولي�س 
�رشورة  على  م�صددا  باملجان,  يكون  األ  لبد 
للعقار  املت�صمنة  القانونية,  الن�صو�س  تطهري 

ال�صناعي.
ال يوجد م�شتثمر اأجنبي 

باملفهوم املتعارف عليه

واأورد امل�صوؤول الأول عن القطاع ال�صناعي, خالل 
ال�صتثمار  قاعدة  اأن  النواب,  اأ�صئلة  على  اإجابته 
51/49, تفر�س على اأي م�صتثمر اأجنبي ا�صتثمار 
باأموال وطنية,  ال�صتثمار  ولي�س  اأمواله اخلا�صة, 
يف اإطار ا�صتثمار اأجنبي, حيث كانت البنوك هي 
اأن  اأدى اإىل  من متول هذه ال�صتثمارات, وهو ما 
اأغلب ال�صتثمارات احلالية, ل حتتوي اأي م�صتثمر 
اأجنبي باملفهوم املتعارف عليه, مربزا اأن الكثري 
من درا�صات اجلدوى, مل تكن نا�صجة ول ترتقي 
باملاليري  قرو�س  على  احل�صول  م�صتوى,  اإىل 
القطاع,  اإ�صرتاتيجية  واأن  خا�صة  الدينارات, 
وا�صحة,  ا�صتثمارية  منظومة  ب�صط  اإىل  تهدف 
عراقيل,  دون  بالن�صاط  للم�صتثمرين  ت�صمح 
وبدفاتر  حقيقي  واندماج  اإنتاج  اإىل  للو�صول 
�رشوط وا�صحة, وفيما يتعلق باإ�رشاك املنتخبني, 
الأمر  يتعلق  وا�صحة ح�صبه, عندما  فم�صوؤوليتهم 
الولية,  اأو  البلدية  م�صتوى  ,على  ن�صاط  مبنطقة 
بالن�صبة لكل من املجل�س البلدي اأو الولئي, غري 
اأن الأمر ميتلك خ�صو�صيات اأخرى, عندما يتعلق 

ببع�س امل�صاريع الكربى.
م.خ

اجلل�شة اخلا�شة بليبيا يف جمل�س حقوق االإن�شان

وزارة اخلارجية الليبية تنوه بالدور اجلزائري
ال�صكر  الليبية  اخلارجية  وزارة  قدمت 
يف  لإ�صهاماتها  واجلزائر,  للجزائر 
اجلل�صة اخلا�صة بليبيا يف جمل�س حقوق 
الإن�صان الأممي جاء ذلك يف بيان ن�رشته 
اجلمعة  ليلة  الليبية  اخلارجية  وزارة 
عن  تقرير  ا�صتعرا�س  غداة  تويرت,  عرب 
الدورة  خالل  ليبيا,  يف  الإن�صاين  الو�صع 
الإن�صان يف جنيف  الـ44 ملجل�س حقوق 
الليبي  اخلارجية  وزير  باأن  البيان  واأفاد 
ات�صالت  يف  قدم  �صيالة  طاهر  حممد 
هاتفية منف�صلة ال�صكر لنظرائه يف قطر 
)حممد بن عبد الرحمن اآل ثاين( وتون�س 
)�صربي  واجلزائر  الري(  )نورالدين 
ياأتي  ال�صكر  اأن  �صيالة  واأو�صح  بوقادوم( 
اجلل�صة  يف  الثالث  الدول  لـ«اإ�صهامات 

اخلا�صة بليبيا يف جمل�س حقوق الإن�صان 
ولتن�صيق  املتحدة(  لالأمم  )التابع 
دون  الق�صايا«,  من  عدد  املواقف جتاه 

تفا�صيل.
واخلمي�س, عقدت الدورة الـ44 للمجل�س 
الأممي حلقوق الإن�صان يف جنيف, قدمت 
خاللها �صتيفاين ويليامز, القائمة باأعمال 
املبعوث الأممي اإىل ليبيا, تقريرا ب�صاأن 
الو�صع الإن�صاين يف ليبيا, وقالت ويليامز 
اإنه »منذ اأفريل 2019 )تاريخ بدء هجوم 
خليفة حفرت على طرابل�س( وحتى اإخراج 
قواته من طرابل�س ظل �صكان العا�صمة 
اإىل  م�صتمر  �صبه  ق�صف  حتت  يرزحون 
لإمدادات  املتكرر  النقطاع  جانب 

املياه والكهرباء«.

العام  مطلع  منذ  اأنه  ويليامز  وذكرت 
البعثة  وثقت  جوان,   11 وحتى  اجلاري 
 235 واإ�صابة  مدنيا   146 مقتل  الأممية 
املتوا�صل  القتال  جراء  بجروح,  اآخرين 
خلفت  حفرت  قوات  اأن  اأو�صحت  كما 
طرابل�س  �صواحي  من  ان�صحابها  عند 
مما  نا�صفة  وعبوات  األغاما  اجلنوبية, 
جعل ال�صكان العائدين عر�صة خلطرها, 
اأطفال  بينهم  مدنيني  مقتل  اإىل  اإ�صافة 
وموؤخرا, حقق اجلي�س الليبي انت�صارات 
الإدارية  احلدود  كامل  حترير  اأبرزها 
لطرابل�س, ومدينة ترهونة, وكامل مدن 
ال�صاحل الغربي, وقاعدة الوطية اجلوية, 

وبلدات باجلبل الغربي.
االأنا�شول/بت�شرف

املجل�س ال�شعبي الوطني ي�شتاأنف اأ�شغاله 

مناق�شة قانون اعتماد يوم وطني للذاكرة

ت�شمن جتديد القيادة

الداخلية تعتمد نتائج موؤمتر الأرندي

ي�صتاأنف املجل�س ال�صعبي الوطني اأ�صغاله 
الأحد املقبل يف جل�صات علنية تخ�ص�س 
الثامن  تر�صيم  قانون  م�رشوعي  ملناق�صة 
ت�صوية  قانون  و  للذاكرة  وطنيا  يوما  ماي 
عليهما,  الت�صويت  و   2017 لـ  امليزانية 
ح�صب ما اأفادت به ذات الهيئة, , يف بيان 

�صيتم  الأحد  غد  يوم  جل�صة  فخالل  لها 
تقدمي ومناق�صة م�رشوع القانون املت�صمن 
للذاكرة, فيما  اعتماد 8 ماي يوما وطنيا 
)الثنني  املوايل  اليوم  جل�صة  �صتخ�ص�س 
القانون  م�رشوع  ملناق�صة   ) جوان   22
املت�صمن ت�صوية امليزانية ل�صنة 2017, و 

هذين  على  الت�صويت  يتم  اأن  املقرر  من 
الن�صني يف جل�صة علنية تعقد الثالثاء 23 
جوان, علما اأن كل اجلل�صات �صتنطلق يف 
التا�صعة �صباحا, يو�صح امل�صدر  ال�صاعة 

ذاته .
م.�س

الوطني  التجمع  حزب  اأعلن 
يف  اخلمي�س  اأم�س  اأول  الدميقراطي, 
اعتمدت  الداخلية  وزارة  اأن  له,  بيان 
عليها  امل�صادقة  متت  التي  النتائج 

للحزب  ال�صاد�س  املوؤمتر  طرف  من 
املنعقد يوم 28 ماي املا�صي باملركز 
الدويل للموؤمترات باجلزائر العا�صمة 
هذا  اأ�صغال  خالل  مت  اأنه  يذكر  و 

اأمينا  زيتوين  الطيب  انتخاب  املوؤمتر 
انتخاب  وكذا  للحزب  جديدا  عاما 
الوطني  للمجل�س  جديدة  ت�صكيلة 

للتجمع. 
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حمجوبة عبديل

كانت  كورونا  �أن  �ملتظاهرون  ِ�عترب 
�لكاأ�س وك�شفت  �أفا�شت  �لتي  �لقطرة 
ِب�شيدي  �ل�شحي  �لقطاع  عجز  عن 
عي�شى وعن �حلالة �ملزرية و�لأو�شاع 
م�شت�شفيات  منها  تعاين  �لتي  �لكارثية 
فادٍح  نق�ٍس  من  قلتها،  رغم  �ملدينة 
يف �لإمكانيات و�لعتاد �لطبي  و�نعد�م 
نق�ٍس  �إىل  للعمال،  �لوقائية  �لألب�شة 
ناهيك  �لالزمة،  �لب�رشية  �لكو�در  يف 
�لبناية  ذو  �ملركزي  �مل�شت�شفى  عن 
ي�شكل  بات  �لذي  و�ملهرتئة  �لقدمية 

خطر� على �ملر�شى و�لعمال. 
�ل�شتعجالت  م�شلحة  �إىل  بالإ�شافة 
ُق�شمت  �لتي   �جلر�حية  �لطبية 
ُخ�ش�س  �لأول  �لق�شم  ق�شمني،  �إىل 
�لثاين  �لق�شم  �أما  لال�شتعجالت 
�ل�شرت�ك يف  لكن  لكوفيد 19،   فكان 

للم�شت�شفى  �ل�شغري  و�حلجم  �ملدخل 
و�ل�شتعجالت  �لكوفيد  مر�شى  جعل 
عدد  زيادة  �إىل  ذلك  و�أدى  يختلطون، 
 54 �إىل  و�شل  حتى  �مل�شابني  حالت 
10 حالت يف  بينهم  من  يوجد  حالة، 
مرحلة خطرية و20 حالة وفاة، �أما عن 
خلية �لأزمة ملجابهة فريو�س �لكورونا 
فلم تقدم �أي �إ�شافة للموؤ�ش�شة �ل�شحية 
وفق ما �رشح به طبيب بامل�شت�شفى.  

هذ� ما  جعل �لأطباء و�لعمال بامل�شحة 
�لطبي  �لعمل  �شل  �إىل  �ل�شت�شفائية 
مدير  دفع  مما  �لإ�رش�ب،  و�إعالن 
و�إقامة  �لتدخل  �إىل  بالنيابة  �ل�شحة 
�ملوؤ�ش�شة  مدير  مع  طارئ  �جتماع 
وممثلي  �ل�شت�شفائية   �لعمومية 
و�ل�شبه  �لطبية  و�لأطقم  �لنقابات 
�لأربعاء  يوم  وذلك  و�ملوظفني  طبية 
�لأطباء  وطالب  جو�ن،   17 لـ  �ملو�فق 
م�شلحة  نقل  ب�رشورة  و�لعاملون 

�إىل  �جلر�حية  �لطبية  �ل�شتعجالت 
 08 بحي  �خلدمات  �ملتعددة  �لعيادة 
و�ل�شبه  �لطبي  �لطاقم  وت�شخري  ماي 
�لعمومية  للموؤ�ش�شة  و�ملهني  �لطبي 
�ل�شتعجالت  مل�شلحة  �جلو�رية  

�جلر�حية.
 وعالوة على هذ� �أ�شاف �ملتظاهرون 
�أنهم بحاجة �إىل  حت�شني ظروف �لعمل 
للعاملني يف م�شلحة كوفيد 19 وتوفري 
�لعزل  �أثناء  للعمال  �لالئقة  �لإقامة 

خارج �ملوؤ�ش�شة.
�لعامون  �لأطباء  تطرق  كما 
�لوقفة  �حلا�رشون يف  و�لأخ�شائيون  
�لحتجاجية �إىل �رشورة توفري �لعتاد 
�لتي  �لإنعا�س  �أجهزة  وخا�شة  �لطبي 
وتوفري  �ملوؤ�ش�شة،  يف  �ملنعدمة  تعد 

يف  باخل�شو�س  �ملتخ�ش�شني  �لأطباء 
�أمر��س �لن�شاء و�لتوليد، نظر� لتو�جد 

ن�شاء حو�مل يف ق�شم كوفيد 19.
نددو�  �ملدينة  مو�طنو  ولالإ�شارة 
�ملحلية  لل�شلطات  �لتام   بالغياب 
و�لولئية وجتاهل و�يل �لولية للو�شع 
�لأ�شغال  توقف  وخا�شة  �لكارثي، 
بامل�شت�شفى �جلديد 240 �رشير �لذي 
معرفة  دون  وتوقف  �لبناء  قيد  كان 

�ل�شبب. 
وز�رة  ينا�شدون  �ملدينة  و�شكان 
�ل�شحة بفتح حتقيق معمق حول �شبب 
زيادة عدد �لوفيات ب�شبب وباء كورونا 
باملدينة  �لإ�شابات  عدد  و�رتفاع 
�أرجاء  كافة  يف  �نخفا�شها  حني  يف 

�لوطن.

نظم مواطنو دائرة �شيدي عي�شى بوالية امل�شيلة 
يوم اخلمي�س املوافق لـ 18 جوان وقفة احتجاجية 

للتنديد بالو�شعية ال�شحية الكارثية التي 
مير بها قطاع ال�شحة يف املدينة اأمام م�شلحة 
اال�شتعجاالت الطبية اجلراحية، اإثر اإ�شراب 

االأطباء والعمال احتجاجا على االأو�شاع املزية 
التي تعاين منها امل�شحات اال�شت�شفائية.

اإح�شاء اأكرث من 30 منتخب متابع
 ق�شائيا بوهران  

اإيداع رئي�س بلدية �سيدي 
ال�سحمي ال�سابق احلب�س 

اأكرث من 500 حالة موؤكدة  ت�شتوجب العالج

الربي�سيلوز يهدد �سكان 
واليات اجلهة الغربية  

�شيدي عي�شى بوالية امل�شيلة

كورونا يك�سف عجز قطاع ال�سحة 
.      مدخل م�شرتك مل�شلحة كورونا واال�شتعجاالت؟

 �أمر قا�شي �لتحقيق لدى حمكمة 
�لأ�شبوع  باإيد�ع  نهاية  وهر�ن 
�ل�شحمي  �شيدي  بلدية  رئي�س 
�ملوؤقت  يف  �حلب�س  �ل�شابق رهن 
�نتظار ��شتكمال �لتحقيقات على 
ف�شاد  ق�شايا  يف  تورطه  خلفية 
م�شبوهة  �شفقات  �إبر�م  تخ�س 
عمومية  �أمو�ل  ،�ختال�س 

،��شتغالل �لوظيفة و�لر�شوة .
بلدية  رئي�س  �إحالة  ومت  هذ� 
من  وكيل  باأمر  �ل�شحمي  �شيدي 
وهر�ن  حمكمة  لدى  �جلمهورية 
جملة  بعد  خالفية  تقدميه  على 
�أطلقتها  �لتي  �لتحقيقات  من 
ت�شيري  بلدية  �لأمن  يف  م�شالح 
�ل�شفقات   ، �ل�شحمي  �شيدي 
تالها  �مل�شبوهة  �ملربمة  و�لتي 
لتز�ل  عمومية  �أمو�ل  �ختال�س 

جارية  لتحديد  �لتحقيقات 
قيمتها �لفعلية .

وهر�ن  ولية  وتعرف  هذ� 
�لق�شائية  �ملتابعات  من  جملة 
ء  وروؤ�شاء  حق  �ملنتخبني  يف 
�لآن  حلد  و�شل  حيث  �لبلديات 
بني  منتخب   30 عن  يزيد  ما 
جمال�س  و�أع�شاء  بلدية  رئي�س 
ولية  وبلدية  باإقليم  ولئية 
ف�شاد  ق�شية  يف  متابعني  وهر�ن 
يف حني لتز�ل �لتحقيقات جارية 
�ملنتخبني  من  �لع�رش�ت  مع 
�لتهم  تكون  ما  �لآخرين  وغالبا 
�ملال  وتبديد  �لت�شيري  �شوء 
�لعقار  بالإ�شافة  نهب  �لعام  �أو 
�إىل �إبر�م �شفقات م�شبوهة  و�شوء 

��شتغالل �لوظيفة.
حممد بن ترار

�لبييطرية  �مل�شالح  با�رشت   
حملة  �لغربية  �ل�شهبية  للوليات 
�لفرقة  و��شعة  بالتعاون مع  مر�قبة 
ملر�قبة  �ملو��شي  �لبيطرية 
�مل�شابة  باحلمى �ملالطية وخا�شة 
�لأبقار على خلفية  تف�شي �لإ�شابة 
�لفالحني  و�شط  �لربي�شيلوز  بد�ء 
�ل�شحية  �مل�شالح  حيث  ك�شفت   ،
وخا�شة  �لغربية  لوليات  و�لبيطرية 
»�لنعامة  غر�ر  على  منها  �ل�شهبية 
بلعبا�س  ، جنوبي  تيارت   ، ، �شعيدة 
�قل  وبن�شبة  غليز�ن   ، تلم�شان   ،
معكر ، �شلف وتي�شم�شيلت »  �رتفاع 
باحلمى  �مل�شابني  كبري  لعدد 
بالربي�شيلوز  �ملعروفة  �ملالطية 
و�لناجمة  عن ��شتهالك �حلليب غري 
�مل�شالح  و�أ�شارت  هذ�   . �ملب�شرت 
 120 يقارب  ما  ت�شجيل  �ل�شحية 

�لعدد  ونف�س  حالة  بولية  تيارت 
بولية   �لنعامة  ، يف حني مت ت�شجيل 
64 حالة  بولية �شعيدة  وحو�يل 70 
حالة  و50  بلعبا�س  بجنوب  حالة 
بني  وما  وغليز�ن  تلم�شان  من  بكل 
20 و30 حالة  مبع�شكر وتي�شم�شيت 
�ملر�س  �أن   ورغم  هذ�   ، و�شلف 
��شتهالك  حليب  عن  وناجم  معد 
�ملو��شي  غري �ملب�شرت  بفعل غياب 
�مل�شبة  للمو��شي  �لبيطرية  �لرقابة 
�لتي  ي�شتوجب على �لفالحني عزلها 
�لتحاليل  �ملخربية  وذبحها  بعد 
�لفالحية  �مل�شالح  با�رشتها  �لتي 
�لبياطرة  ت�شخري  خالل  من 
�ملو��شي  للرقابة  مع  حتويل 
�شمان  مع  للذبح  �مل�شابة  و�لأبقار 

�لتعوي�س .
حممد بن ترار

با�رشت وز�رة �لد�خلية و�جلماعات 
حملة  �لعمر�نية   و�لتهيئة  �ملحلية 
تنظيمه للعمل �لت�شامني و�جلمعوي 
نوعية يف  نقلة   �نتظار حتقيق  يف  
هذ� �لعمل  �لذي �شيتم حتويله من 
�لبلديات ومديرية �لت�شامن �لوطني 
�جلمعيات   طريق  عن  �ملجتمع  �ىل 
�ملو�طن  �إ�رش�ك  �إطار  يف  �ملحلية 
يف بناء �لهيكلة �لجتماعية �جلديدة 

للمجتمع  وت�شكيل �طيافه.
م�شاحلها  �أن  �ل�شدد   هذ�  ويف 
جمعية   1213 على   �شادقت  قد 
�لوطن  بلديات  بكل  �عتمادها  مت  
�ل�رشوط  ��شتقائها  خلفية  على  
غاية  �إىل  و�لتنظيمية  �لقانونية 
يف    ، �خلمي�س  �أم�س  �أول  م�شاء 
�مللفات  من  �ملئات  لتز�ل  حني 
جديد   من  للدر��شة  �ملطروحة  
مهيكل  جمتمع  ت�شكيل  ل�شمان 
 ، �لبلدية  �جلمعيات  من  ،�نطالقا 

هذ� وح�شب م�شدر م�شوؤول  يف هذ� 
�ملجال  فاأن هذه �جلمعيات  �شيتم 
ت�شنيفها  �إىل جمعيات ذ�ت �لطابع 
�خلريي  و�لت�شامني ، و�أخرى ت�شكل 
و�لتجمعات  و�لقرى  �لأحياء   جلان 
�ل�شكانية ، لتكون �لعني �ل�شاهرة على 
وتنظيم  �لوطنية  �لأمالك  حماية 
�لجتماعية  لبنيته  وفقا   �ملجتمع 
 ، وطبيعتها  �لب�رشية  ،وهيكلته  
هذ�وتاأتي هذه �لعملية �شمن �لنقلة 
�لذي   ، للمجتمع �جلز�ئري  �لنوعية 
جناح  �أن  �لتقارير  بع�س  ك�شفت 
بع�س �جلمعيات يف �لتكفل باجلانب 
�لت�شامني و�لتي ظهرت جليا  خالل 
�لوباء �لأخريجعل �لدولة �جلز�ئرية 
على  �لعتماد  يف  جليا  تفكر 
�لعمل  هيكلة  �إعادة  يف  �جلمعيات 

�لت�شامني �نطالقا من �لقو�عد  .

حممد بن ترار

�لأخرية  للتطور�ت  متابعون  يرى 
زو�تني  بتني  �ملوؤ�شفة  لالأحد�ث 
�شتتخذ  �ل�شلطات  �أن   ، �حلدودية 
قر�ر�ت �شارمة لتهدئة �لأو�شاع،حيث 
مير ذلك بالإطاحة بجميع �مل�شوؤولني 

�ملت�شببني يف تعرث ملف �لتنمية .
�ملت�شنجة  بالأو�شاع  مهتمون  حذر 
مدينة  و  عامة  �حلدودية  باملناطق 
تني زو�تني �حلدودية مع مايل ب�شكل 
من  �ل�شلبي  �لتعاطي  من  خا�س 
�لولية  وم�شالح  �لعليا  لل�شلطات 
�ملوؤ�شفة  �لأحد�ث  مع  بتمرن��شت 
جر�ء  عديدة  تر�كمات  عن  �لناجم 
�رشوريات  لدنى  �ملنطقة  �فتقار 
حقيقية  �إر�دة  غياب  ظل  يف  �حلياة 
�إخر�ج  يف  �ملعنية  �ل�شلطات  من 
 ، �لفالحة   ، �لرتبية  �ل�شحة  ملفات 

�ل�شغل و �ل�شكن وكذ� ملف �ل�شتثمار 
من عنق �لزجاجة ، حيث �أن تخبط 
�ملدينة تني زو�تني يف بر�ثن �لتخلف 
باب  فتح  �لذي  �لأمر   ، �لتنموي 
�لت�شاوؤل من جديد عن م�شري مئات 
لتج�شيد  �شنويا  �ملر�شودة  �ملاليري 
خمتلف �لرب�مج �ل�شتعجالية لتنمية 
بال�شكان  �لآهلة  �حلدودية  �ملناطق 

.
ثانية  فقد حذر نو�ب من  من جهة 
�جلنوب  على  �ملح�شوبني  �لربملان 
�لأول  للوزير  موجهة  مر��شلة  يف 
�لعزيز جر�د كانت قد ت�شلمت  عبد 
منها  ن�شخة  »على  »�لو�شط  يومية 
�لالم�شوؤولة  �لت�رشفات  عو�قب  من 
طرف  من  و�لفردية  �لرجتالية  و 

بع�س »�لأفر�د« .

من جهة ثانية وفيما يتعلق باجلانب 
�لربملان  نو�ب  �قرتح  فقد  �لأمني 
توجيه  �رشورة  �لأول  �لوزير  على 
�ملعاملة  لتح�شني  �شارمة  تعليمات 
�لعادية  تنقالتهم  يف  �ملو�طنني  مع 
بني  �لتفريق  و  �لأ�شخا�س  وتنقل 
�ملو�طن �لعادي و �ملهرب ، �إ�شافة 
لفتح معابر لت�شهيل تنقل �ملربني يف 
بحثا  �ملو�شمية  و  �ليومية  تنقالتهم 
�لنظر  وكذ� �رشورة   ، �ملر�عي  عن 
�ملتكررة  �لعتد�ء�ت  م�شكل  يف 
و�شلب ممتلكات �مل�شافرين ، ناهيك 
باإ�رش�ك  تاأمني �حلدود  عن �رشورة 
�شباب �ملنطقة و�إيجاد فر�س عمل 
د�ئمة حتى ل يبقو� عر�شة للتيار�ت 

�لفكرية �ملتطرفة .
 �أما فيما يخ�س �جلانب �لقت�شادي 

و�لجتماعي فريى ممثلي �ل�شعب يف 
نف�س �ملر��شلة �ملوجهة جلر�د ،على 
�إطار�ت  ترقية  يف  �لإ�رش�ع  �رشورة 
�حلكومية  �لوظائف  يف  �ملنطقة 
وبال�شلك �لدبلوما�شي يف دول �جلو�ر 
ن�شيان  دون   ، �لإفريقي  �ل�شاحل  و 
خلق م�شادر �لرثوة لمت�شا�س �لكم 
و��شتغالل   ، �لبطالني  من  �لهائل 
�ملتو�جدة  �ملنجمية  �لرثو�ت 
باملنطقة ، �إ�شافة لتقدمي ت�شهيالت 
جللب �ل�شتثمار و�مل�شتثمرين ، مع 
وجلب  �لطرقات  �جناز  يف  �لإ�رش�ع 
تقدمي  �رشورة  عن  ناهيك   ، �ملاء 
حتى  �ملخت�شني  لالأطباء  حتفيز�ت 
��شتقر�رهم  �شمان  من  يتمكنو� 

وتوفري �لرعاية �ل�شحية .
اأحمد باحلاج –�شيخ مدقن  

ت�شاوؤل عن م�شري ماليري تنمية املناطق احلدودية

 حادثة تني زواتني تك�سف امل�ستور
 .      م�شوؤولون يف فم املدفع

اعتماد  1213  جمعية حلد االآن والعملية م�شتمرة

هيكلة العمل الت�سامني 
باالعتماد عن اجلمعيات 

�لعمومية  و�لأ�شغال  �لنقل  وزير  وقف 
فاروق �شيعي بولية �ملدية �أول �أم�س 
عدد  على  عبا�س  بد�وي  �لو�يل  رفقة 
تلك  خا�شة  �لقطاع،  م�شاريع  من 
و�لبعد  �حليوي  �لطابع  تكت�شي  �لتي 
�ملقطع  غر�ر  على  �ل�شرت�تيجي 
�شمال  �ل�شيار  �لطريق  من  �ملتبقي 
حو�س  منطقة  بني  �لر�بط  جنوب 
�ل�شمايل ملدينة  �مل�شعودي و�ملدخل 
حيث  كلم،   07 م�شافة  على  �ملدية 
مل�شوؤويل  توجيهات  �لوزير  �أعطى 
�رشكة �إجناز �جل�رش �حلديدي ب�رشورة 
�لجتماعي  �لدخول  قبل  ت�شليمه 
�لفنية  �ملن�شاأة  هذه  معترب�  �لقادم، 

�جلز�ئرية  �ل�رشكة  �جناز�ت  �أروع  من 
)�شابتا(،  �لفنية  و�ملن�شاآت  للج�شور 
�لذي  �ل�شيار  �لطريق  م�شار  �شمن 
�شارفت �لأ�شغال به على �لنتهاء لول 
دخوله  دون  حالت  �لتي  كورونا  �أزمة 
من  �لذي  ،�لأمر  �خلدمة  حيز  كليا 
�شاأنه فك �لعزلة عن �ملنطقة و �إعطاء 
و�لقت�شادية  �لتجارية  للحركية  دفع 
�لوليات  وخمتلف  �ملدية  بولية 
�جلنوبية خا�شة، كما تفقد �أي�شا مركز 
باملقطع  �ملتو�جد  و�لقيادة  �ملر�قبة 
و�لربو�قية  )�لبليدة(  �شفة  بني  �لر�بط 
)�ملدية( �لذي يتم من خالله �لتحكم 
�مل�شتمرة، حيث  و�ملتابعة  و�ملر�قبة 

�ملركز  جاهزية  على  �لوزير  وقف 
�ملدعم بالو�شائل �لتكنولوجية �حلديثة 
وم�شتعملي  �ملركبات  حركة  ملر�قبة 
تفعيل  م�شاألة  على  لي�شدد   ، �لطريق 
حدة  من  للتخفيف  �لرقابي  �لدور 
�لظو�هر  وخمتلف  �ملرور  حو�دث 
ل�شيما  �خلطرية  و�ملناور�ت  �ل�شلبية 
وبخ�شو�س  �لأنفاق،  م�شتوى  على 
)خمي�س  بني  �لر�بط  �ل�رشيع  �لطريق 
،و�لذي  بوعريريج(  برج   ، مليانة 
فقد  �لإجناز  يف  كبري�  تاأخر�  يعرف 
�لأ�شغال  لبعث  تعليمات  �لوزير  �أ�شدى 
يف �ل�شطر �لر�بط بني خمي�س مليانة 
�لربو�قية ، على م�شافة 43 كلم،ليلتقي 

عند  جنوب  �شمال  �ل�شيار  بالطريق 
نقطة �لربو�قية ،ما �شيعطي ديناميكية 
حركية  وت�شهيل  �لتجاري  للن�شاط 
على  �لعزلة  �شيمكن من فك  �لتنقل،و 
عدة مناطق معزولة على غر�ر حنا�شة 
،بوعي�شون �أولد بوع�رشة .وغريها،كما 
�إجناز  �أ�شغال  معاينة  �لأخري  يف  مت 
مدينة  ل�شمال  �لإجتنابي  �لطريق 
حيث مت  �ل�رش��رشية  �ملدية مبنطقة 
يف  �مل�شجلة  �لتحفظات  جميع  رفع 
�مل�رشوع مع مر�عاة خمتلف �ل�شبكات 
لدر��شات  �إخ�شاعه  بعد  �حليوية 

م�شبقة.
املدية :ر. بوخدميي

وزير النقل واالأ�شغال العمومية من املدية 

ا�ستالم طريق )�سفة- الربواقية( هذا ال�سيف
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د.حممد مرواين /اأ�شتاذ جامعي يف 
االإعالم واالت�شال

    
ي�ؤكد  الطلبة  مع  ت�ا�صلي  خالل  ومن 
يجدون  ال  انهم  منهم  وا�صع  قطاع  يل 
االإعالمية  امل�ؤ�ص�صات  يف  عمل  فر�ص 
للت�اجد  اأ�صال  الفر�ص  لهم  تتاح  وال 
يتم  كيف  نعلم  ال  م�صابقات  �صمن 
لهذا  وتبعا  اأ�صا�ص  اأي  وعلى  اإجراوؤها 
فات�رته  يدفع  الذي  امل�ؤ�صف  ال�اقع 
يف  اجلامعيني  طلبتنا  من  اجلزائر  اأبناء 
على  يجب   « واالت�صال  »االإعالم  عل�م 
وزارة االت�صال ووزارة التعليم العايل وكل 
الإن�صاف  تتحرك  اأن  الر�صمية  الهيئات 
حاملي ال�صهادات اجلامعية يف التخ�ص�ص 
مع العلم اأن من�صة االإعالم وال�صحافة يف 
م�صهدها ال�طني يحتل فيها ال�اجهة من 
لي�ص له عالقة بالتخ�ص�ص رغم تقديري 
ك�نت  امل�ج�دة  الكفاءات  الكثري من  اأن 
مه�ص�م  هناك حق  لكن  نف�صها ع�صاميا 
خلريجي ال�صحافة واالت�صال يف بالدنا   
                                                                                                                       

ال اعتماد دون توظيف حاملي 
�شهادة التخ�ش�ص

العايل  التعليم  وزارة  لنا  تقدم  اأن  يجب 
اجلامعية  الهيئات  عرب  العلمي  والبحث 
االأرقام  االإعالم  وكليات  املتخ�ص�صة 
االإعالم  عل�م  �صهادة  بحاملي  اخلا�صة 
مل  التي  الكثرية  والدفعات  واالت�صال 
ت�ظف يف امل�ؤ�ص�صات االإعالمية وحرمت 
من الت�ظيف ب�صب ف��صى يف الت�ظيف يف 
امل�ؤ�ص�صات االإعالمية على مدار �صن�ات 
هذه  حاملي  من  البع�ص  التحاق  مت  وان 
فان  وقطاعات  مب�ؤ�ص�صات  ال�صهادات 
الكثري منهم ح�صب ما يردين من معل�مات 
والتك�ين  التدريب  على  ا�صتغل  بك�ين 
ميار�ص�ن  واالإعالم  االت�صال  جمال  يف 
وظائف غري ات�صالية وال اإعالمية بل اأنهم 
تتما�صى  ال  االإدارة  يف  م�صالح  ي�ؤطرون 
تلق�ه  الذي  املعريف  والر�صيد  اإطالقا 

الدولة  العديد من القطاعات يف  اأن  كما 
منا�صبا  تنظيميا  هيكال  حتى  تخلق  مل 
اأن  ميكن  التي  الهامة  واالأعباء  يتالءم 
واالإعالم  باالت�صال  مكلف  اأي  ميار�صها 
غري  كانت  ول�  م�ؤ�ص�صة  يف  �صحفي  وه� 
م�صالح  اأي  غياب  ت�صبب  وقد  اإعالمية 
�صندها  ولها  م�ؤطرة  واالإعالم  لالت�صال 
القان�ين الذي ي�صتدعي الت�ظيف حرمان 
من  التخ�ص�ص  هذا  خريجي  من  االآالف 
االإعالمية  امل�ؤ�ص�صات  يف  الت�ظيف 
االإ�صرتاتيجية  القطاعات  يف  وحتى 
واالإعالم  لالت�صال  حتتاج  التي  الهامة 
يف ت�ص�يق ن�صاطها واجلهد الذي تقدمه 
امل�صاهمة  هذه  �صمن  واقرتح  للجمه�ر 
على وزارة االت�صال التحرك عرب هيئات 
مدى  ملراقبة  �صلطاتها  حتت  رقابية 
امل�ؤ�ص�صات  يف  ال�صهادات  حاملي  وج�د 
�رشط  وفر�ص  اجلديدة  االإعالمية 
�صهادات  بحاملي  اخلا�ص  الت�ظيف 
التخ�ص�ص يف ملف االعتماد كالتزام من 

قبل امل�ؤ�ص�صة االإعالمية .

فجوة عميقة بني اجلامعة 
والقطاع االإعالمي

هذا  على  ا�صتغال  جتربة  خالل  ومن 
من  عدد  وتنظيم  بالذات  امل��ص�ع 
االأيام الدرا�صية بق�صم االإعالم واالت�صال 
من  العديد  طرح  م�صتغامن  جلامعة 
ه�اج�ص  التخ�ص�ص  وخريجي  الطلبة 
يف  الت�ظيف  اإزاء  ينتابهم  الذي  والفلق 
تتيح  ال  التي  االإعالمية  امل�ؤ�ص�صات 
والت�صغيل  للت�ظيف  هامة  فر�ص  لهم 
اأن غياب  واأعتقد من وجهة نظر خا�صة 
اجلامعات  بني  �رشاكة  ا�صرتاجتيات  اأي 
االأخرى  والتك�ين  الت�صغيل  وم�ؤ�ص�صات 
االأخرى  هي  الت�صغيل  خارطة  جعل 
اأن  كما  قطاعات  يف  وحمدودة  منطية 
غياب ثقافة ومقاربة ال�ظيفة االإبداعية 
مهن  اأن  واعتقد  واالإنتاج  للرثوة  اخلالقة 
املهن  من  احلديث  واالإعالم  االت�صال 
حركية  تخلق  اأن  ميكن  التي  االإبداعية 
الفني  لالإنتاج  وقدرات  امل�ؤ�ص�صات  يف 
امل�ارد  مهارات  تط�ير  ويف  واالإعالمي 
الب�رشية وبالتايل اأن غياب اأي اإ�صرتاجتية 
يف  اجلامعية  الكفاءات  ت�ظيف  يف 
منا�صبة  اطر  و�صمان  واالإعالم  االت�صال 
للتدريب والتك�ين املت�ا�صل جعل العديد 

االأداء  يف  �صعفا  تعاين  امل�ؤ�ص�صات  من 
االت�صايل واالإعالمي .

ت�شوية الو�شع م�شوؤولية قطاعات

مه�ص�م  حقا  هناك  اأن  االإقرار  يجب 
عل�م  �صهادات  حاملي  حق  يف  وتق�صري 
واأن  الت�ظيف  يف  واالإعالم  االت�صال 
ال�صهادات  عددا معتربا من حاملي هذه 
طريق  عن  وظائف  يف  مرتاح�ن  غري 
ظل  يف  ميار�ص�نها  التثبيت  اأو  التعاقد 
يف  لال�صتثمار  اإ�صرتاجتية  روؤية  غياب 
املجال  يف  حتى  واالإعالم  االت�صال 
يعد  ومل  التنم�ية  باأبعاده  العم�مي 
هذا  عن  التغا�صي  االإطالق  على  مقب�ال 
امل��ص�ع خا�صة واأن هناك مبادرة هامة 
عبد  اجلمه�رية  رئي�ص  ينا�صدون  لطلبة 
من  ومتكينهم  الإن�صافهم  تب�ن  املجيد 
واالإذاعات  ال�صحف  يف  الت�ظيف  حق 
يف  وحتى  التلفزي�نية  والقن�ات 
امل�ؤ�ص�صات االإعالمية الفاعلة يف االإعالم 
اجلديد واعتقد اأن وزارة االت�صال مطالبة 
بالتدخل يف اإلزام امل�ؤ�ص�صات االإعالمية 
العم�مية واخلا�صة بت�ظيف حاملي هذه 
ال�صهادات الهامة كما يجب على ال�ظيفة 
ال�قت  اقرب  يف  التحرك  العم�مية 
خا�صة  ال�صهادات  هذه  حاملي  الإن�صاف 
�رشط  واإدراج  العم�مية  امل�ؤ�ص�صات  يف 
االأول�ية يف الت�ظيف لهذه الفئة اجلامعية 
يف م�صابقات الت�ظيف خا�صة حني يغري 
امل�ؤ�ص�صات  للكثري من  التنظيمي  الهيكل 
كما  باالإعالم  مكلفا  فيها  الجتد  التي 
باإن�صاء  اأي�صا  مطالبة  اجلامعة  اأن 
الطلبة  لتدريب  اإعالمية  ا�صت�دي�هات 
امل�ؤ�ص�صات  للعمل يف  جيدا  وحت�صريهم 
االإعالمية وهذه اإ�صرتاجتية قطاع مازال 
اأي�صا يعاين من مركزية القرار وما يجب 
اأن يك�ن ه� ت�ظيف خريجي التخ�ص�ص 
واإن�صافهم  االإعالمية  امل�ؤ�ص�صات  يف 
ينتج  ال  االإعالمي  امل�صهد  وان  خا�صة 
يف  ح�رشت  ممن  القليلة  القلة  اإال  لنا 
املدرجات وتك�نت يف االإعالم واالت�صال 

بتدرج .

ال يعقل اأن يتخرج املئات من الطلبة اجلامعيني يف تخ�ش�شات »االإعالم واالت�شال » الذين اليجدون فر�ص 
للتوظيف يف املوؤ�ش�شات االإعالمية �شواء يف ال�شحف اأو االإذاعات والقنوات التلفزيونية ونحن نعي�ص عهد التعددية 

مل تخرج بعد من الكم اإىل الكيف ومن جتربة مهنية متوا�شلة وعملي كاأ�شتاذ جامعي يف التخ�ش�ص بجامعة 
عبد احلميد بن بادي�ص مب�شتغامن ا�شرف ق�شمنا على تكوين املئات من الطلبة يف النظام الكال�شيكي واجلديد يف 
تخ�ش�شات " ال�شحافة املكتوبة , العالقات العامة , ال�شمعي الب�شري , االت�شال التنظيمي , االت�شال ال�شياحي , 

ال�شحافة املطبوعة وااللكرتونية " �شمن م�شارات املا�شرت

اإمكانية متديد العقد عامني اآخرين

»�سوناطراك«  جتدد عقد 
توريد الغاز اإىل تون�س 

اجتماع »اأوبك+« اأول اأم�ص 

مزيد من املنتجني يتعهدون 
با�ستمرار تخفي�س االنتاج

رئي�ص مفت�شية  ميناء وهران  اكت�شف الف�شيحة 

اإحباط اإدخال ب500الف 
قناع طبي  دون ترخي�س 

.     ت�شريح م�شبوه بدخول الب�شاعة

فجوة عميقة بني اجلامعة والقطاع االإعالمي

حاملوا �سهادة االإعالم واالت�سال ..
اجلزائر / ح�شان جربيل / حق مه�سوم يف التوظيف    

االأنا�شول

اأول  »�ص�ناطراك«   �رشكة  اأعلنت 
اأم�ص اخلمي�ص، جتديد عقد ت�ريد 
اإىل ت�ن�ص حتى عام  الغاز الطبيعي 
عامني  متديده  واإمكانية   ،2027
لـ  بيان  وفق  ذلك،  جاء  اإ�صافيني 

»�ص�ناطراك«.
�ص�ناطراك  »تعلن  وبح�صب البيان: 
والغاز،  للكهرباء  الت�ن�صية  وال�رشكة 
الغاز  وبيع  �رشاء  عقد  جتديد 
الطبيعي لثماين �صن�ات اأخرى حتى 
عام 2027.. واإمكانية متديد العقد 

عامني اآخرين«.
كميات  يف  زيادة  االتفاق،  ويت�صمن 
من  اعتبارا  عليها  املتعاقد  الغاز 
»لتاأمني  باملئة،   20 ب�اقع   2025
املت�قع  لالرتفاع  اال�صتجابة 
ال�ص�ق  هذه  يف  اال�صتهالك  يف 
االتفاق  االإ�صرتاتيجية«وي�صمح 

بتعزيز  »�ص�ناطراك«،  ل�رشكة 
رئي�صا  مزودا  باعتبارها  مكانتها 
�ص�ق  يف  الطبيعي،  بالغاز  لت�ن�ص 
»وميّكن  �صديدة،  بتناف�صية  متتاز 
والغاز  للكهرباء  الت�ن�صية  ال�رشكة 
الغاز«ومل  من  حاجياتها  تاأمني  من 
عن  تفا�صيل  اأي  البيان  يقدم 
نح�  �صن�يا  امل�صدرة  الكميات 
وقبل  اجلديد  العقد  وفق  ت�ن�ص، 
ت�ن�صية،  اإعالم  و�صائل  قالت  اأيام، 
 10 بن�صبة  اإن اجلزائر خف�صت 
لت�ن�ص،  الغاز  بيع  اأ�صعار  باملائة 
ر�صمي  تعقيب  اأي  ي�صدر  مل  فيما 
من ال�صلطات وتزود اجلزائر ت�ن�ص 
خط  عرب  عق�د،  منذ  بالغاز 
وي�صل  اأرا�صيها  يعرب  اأنابيب 
املت��صط  البحر  عرب  اإيطاليا 
مليار   130 واأنتجت اجلزائر نح� 
 ،2019 خالل  الغاز  من  مكعب  مرت 
»�ص�ناطراك«، �صدرت  بيانات  وفق 
منها ما يف�ق 51 مليار مرت مكعب.

جعفر قا�شم/ االأنا�شول

اجلمعة،  اأم�ص  النفط  اأ�صعار  ارتفعت 
امتثال  »اأوبك+«  اإعالن حتالف  غداة 
االإنتاج  تخفي�صات  التفاق  دوله 
و�صعد النفط يف التعامالت املبكرة، 
خام  ملزيج  االآجلة  العق�د  فارتفعت 
اأو بن�صبة 1.5 باملائة  برنت 61 �صنتا 
 6.40( للربميل  دوالر   42.12 اإىل 
بت�قيت غرينت�ص(، وه� اأعلى م�صت�ى 

يف اأكرث من اأ�صب�ع.
تك�صا�ص  خلام  االآجلة  العق�د  وزادت 
 1.5 بن�صبة  اأو  �صنتا   60 االأمريكي 

دوالرا   39.44 اإىل  اأي�صا،  باملائة، 
عزز  اجلمعة،  ومبكا�صب  للربميل 
 2 بنح�  مكا�صب  القيا�صيان  اخلامان 
باملائة اأول اأم�ص اخلمي�ص، ويتجهان 
من  تقرتب  اأ�صب�عية  مكا�صب  حتقيق 

ع�رشة باملائة.
وكانت منظمة الدول امل�صدرة للبرتول 
املنظمة  خارج  من  وحلفاء  »اأوبك« 
اأعلنت  »اأوبك+«  بتحالف  يعرف  فيما 
للجنة  اجتماع  عقب  اخلمي�ص، 
اأن  التحالف  يف  ال�زارية  املراقبة 
باتفاق  التحالف  دول  امتثال  ن�صبة 

خف�ص االإنتاج بلغ 87 باملائة.

م�صالح  اإحباط  فجرت عملية 
حاوية  اإدخال  اجلمارك  ملحاولة 
قناع  األف   500 من  باأكرث  حمملة 
ميناء  عرب  م�صت�رد  قبل  طبي من 
وهران  ودون ترخي�ص من وزير ال�صحة 
ت�صنف  الثقيل  العيار  من  ف�صيحة   ،
بعدما  خا�صة   ، الف�صاد  خانة  �صمن 
تبني اأن امل�صت�رد  حت�صل على رخ�صة 
م�صب�هة   بدون  بطريقة  ا�صترياد 
املرور على وزارة ال�صحة  املخ�ل لها 
االأدوية  ا�صترياد  امل�افقة على  قان�نا 
ملقايي�ص  الطبية  وفقا  والل�ازم 
حت�صل  على  كما  معينة  ومعايري 
ت�رشيح  دخ�ل احلاوية من  قبل رئي�ص 
مفت�صية اجلمارك  بطريقة فيها كثريا 

من الريبة وال�صك .
امن  م�صالح  با�رشت  التي   الق�صية 
وهران التحقيق فيها  م�صاء اأول اأم�ص 
بعدما  مت  ك�صفها  م�ص�ؤول  اخلمي�ص 
تفاجئ  امليناء  الذي  مفت�صية 
ا�صترياد  ق�صية  جتاوزات  يف  ب�ج�د 
اإخ�صاع  �صيدالنية  دون  م�اد 
تع�د  التي  امللف للرقابة  الن�عية 

ان  تبني  كما   ، ال�صحة  اإىل  وزارة 
�صبه  امل�اد  م�ؤ�ص�صة  ا�صترياد 
ال�صيدالنية �صاحبة احلاوية  ا�صتفادت 
راأ�صها  ا�صتثنائية  على  ت�صهيالت  من 
رئي�ص  قبل  من  ر�صمي  ت�رشيح 
واأكدت  هذا   ، اجلمارك  مفت�صية 
هذه  اأن �صاحب  االأولية  التحقيقات 
ا�صتغالل  وباء  امل�ؤ�ص�صة   حاول 
وامل�صاربة  الرثاء  اجل  الك�رونا  من 
ا�صتريادها  دون  مت  االأقنعة  التي  يف 
ال��صية  �صاربا  ال�صلطة  من  ترخي�ص 
الب�صاعة  احلائط  م�صدر  عر�ص 
كما  العم�مية  ال�صحة  على  وتاأثرياتها 
متريرها  دون  ملحاولة  نف�ذه  ا�صتغل 
م�ص�ؤول  من  قبل  ك�صفها  قبل  رقابة 
�صمريه  حرك  الذي  امليناء  مفت�صية 
م�صالح  اإىل  امللف  ويحيل  املهني 
حتقيقات  اأطلقت  التي  االأمن 
معمقة  مع امل�صت�رد واإطارات �صامية 
كانت وراء عمليات ت�صهيل مترير هذه 
عنه  �صتك�صف  ما  انتظار  احلاوية  يف 

التحقيقات .
حممد بن ترار

�ص�اهلية  اأحمد  االإقت�صادي  اخلبري  ثمن 
الفتا  الد�صت�ر،  م�ص�دة  مات�صمنته 
�صاملة  اإ�صالحية  بروؤية  جاءت  باأنها 
�رشورة  على  م�صددا  القطاعات،  لكل 
ولي�ص  العميق  النقا�ص  منحى  تاأخذ  اأن  
ملطالب  ا�صتجابة  وذلك  �صطحيا  نقا�صا 
ملرجعية  وفقا  اجلزائري   ال�صعب 
جزائرية  دولة  ببناء  ن�فمرب  اأول  بيان 
املبادئ  اإطار  يف  اجتماعية  دميقراطية 
االإ�صالمية تكر�ص االإرادة ال�صعبية بتطبيق 
وامل�صاواة بني  واحرتام احلريات  القان�ن 
امل�اطنني اأمام القان�ن وتنظيم ال�صلطات 
والت�ازن والف�صل والتكامل بينها وانتخاب 
تتكفل  ال�صعبية  لالإرادة  ممثلة  م�ؤ�ص�صات 
اآليات  تعزيز  مع  العامة  ال�ص�ؤون  بت�صيري 
الرقابة  اآليات  وتعزيز  الرا�صد  احلكم 
ال�رشورية ومكافحة الف�صاد . لفت اخلبري 
ت�رشيح  يف  �ص�اهلية  اأحمد  االقت�صادي 
م�ص�دة  اأن   اإىل  ال��صط  جريدة  به  خ�ص 
�صاملة  اإ�صالحية  بروؤية  جاءت  الد�صت�ر 

يف  اأم�ص  �صهدنا  بعدما  القطاعات  لكل 
عرفت  التي  القريب  املا�صي  جزائر  ظل 
لالأ�صف ف�صادا نخر كل القطاعات ال�صيما 
والدليل  واالقت�صادي  ال�صيا�صي  ال�صق 
الي�م من حماكمات  ن�صهده  ما  ذاك  على 

لق�صايا ف�صاد مل�ص�ؤولني .
واإعترب اأحمد �ص�اهلية باأن  تعهدات رئي�ص 
بحماية  تب�ن  املجيد  عبد  اجلمه�رية  
االقت�صاد ال�طني من كل اأ�صكال التالعب 
الد�صت�ر  م�ص�دة  يف  جت�صيدها  مت  قد 
االقت�صاد  بتن�يع  تعلق  فيما  خا�صة 
وا�صتغاللها  وتنميتها  الرثوات  وحماية 
لالأف�صل ورفع القدرة ال�رشائية وم�ا�صلة 
مل�صتحقيه  االجتماعي  الدعم  �صيا�صة 
التنازل  ميكن  ال  د�صت�ريا  حقا  باعتباره 
لراأ�ص  لال�صتثمار  الئم  مناخ  وت�فري  عنه 
املال  وف�صل  واالأجنبي  ال�طني  املال 
ال�طنية  ال�صيا�صة وحماية املمتلكات  عن 
مثل االأرا�صي الفالحية والنفط واملناجم 
وامل�ارد املائية ، والق�صاء على التفاوت 

الطاقات  كل  وا�صتغالل  للتنمية  اجله�ي 
متن�ع  اقت�صاد  لبناء  والب�رشية  الطبيعية 
يثمن ال�صيادة ال�طنية ويحفظها ، يف حني 
اأبرز باأن  بع�ص ال�صك�ك حت�م ح�ل اآليات 
تنفيذ اعتماد نظام خا�ص للبلديات مما قد 
ي�صهم يف تكري�ص املمار�صات االقطاعية 
واجله�ية لذلك نقرتح اإلغاء هذا االقرتاح 
وجعل نظام واحد لكل البلديات كما تبقى 
خ�ص��صية كل بلدية متاحة عمليا ولي�صت 
الن�صاط  وحركية  بامل�قع   ، تن�صي�صا 
الطبيعية  وم�اردها  فيها  االقت�صادي 
املحلية  جبايتها  تفعيل  ومدى  والب�رشية 
واالجتماعية  االقت�صادية  والتنمية 
فعالية املجال�ص  اأ�صا�صا مبدى  املرتبطة 
املنتخبة املحلية التي تبقى م�ص�ؤولة عنها 
. و اأ�صاد اخلبري االإقت�صادي خط�ة د�صرتة 
الف�صاد  من  وال�قاية  لل�صفافية  عليا  هيئة 
الهيئات  �صمن  وادراجها  ومكافحته 
ذلك  باأن  الفتا   ، الرقابية  الد�صت�رية 
على  للرقابة  تعزيزا  للغاية  مهما  يعترب 

به حماية  التالعب  العام ومكافحة  املال 
كالرثاء  الف�صاد  ظ�اهر  كل  من  لالقت�صاد 
والر�ص�ة  النف�ذ  با�صتغالل  امل�رشوع  غري 
واالختال�ص  ال�رشيبي  والتهرب  والتهريب 
املمتلكات  وحماية  الف�اتري  وت�صخيم 
اأحمد  االقت�صادي  اخلبري  قدم   . ال�طنية 
�ص�اهلية جملة من املقرتحات التي يجب 
ن�ؤكد   »: ،قائال  امل�ص�دة  تت�صمنها  اأن 
اجلي�ص  قيادة  دور  وت��صيح  تركيز  على 
ال�صعبي ال�طني يف حماية ال�طن وحماية 
ا�صتمرارها  على  وال�صهر  م�ؤ�ص�صاته 
يف  ال�صق�ط  ماآالت  الدولة  وجتنيب 
ال�صيا�صي  النظام  على  التاأكيد  الفراغ، 
القرار  لت�حيد  رئا�صي  املعتمد وه� �صبه 
ال�صلطة  م�ص�ؤولية  وحتميل  االقت�صادي 
رئي�ص  وتفريغ  لرئي�ص احلك�مة  التنفيذية 
اجلمه�رية الأداء املهام ال�صيادية املتعلقة 
والق�صاء  واالعالم  واخلارجية  بالدفاع 

فقط.
اإميان لوا�ص 

اخلبري االقت�شادي اأحمد �شواهلية "للو�شط": 

م�سودة الد�ستور بحاجة تعميق النقا�س 
.     اال�شتجابة ملطالب احلراك اأولوية
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ن�ضاأ حراك 22 فرباير من رحم ن�ضاالت طويلة 
به  الت�ضقت  التي  واملظاهر  اال�ضتبداد  �ضد 
بعدما  واإق�ضاء  وتهمي�ش  وظلم  ف�ضاد  من 
القطيعة  اأ�ضكال من  كامل  لدى جيل  تكونت 
يف الفكر واملمار�ضة جتاه الطبقة املهيمنة 
فتحرك جتاه الق�ضاء على هذه الهيمنة التي 
وملفقة  مزيفة  �رشعيات  على  قائمة  كانت 
الطبقة  من  جزءا  فا�ضطر  بقوة  ومفرو�ضة 
ليتاح  منها  ال�ضارة  االأجزاء  لزبر  املهيمنة 
با�ضتعادة  النمو  وموا�ضلة  التعايف  ل�ضجرتها 
بها  تع�ضف  اأن  كادت  التي  الهيمنة  مقومات 
ال�ضلمي  النهج  من  اتخذت  عارمة  موجة 
ومن  �ضندا  الوطني  التمثيل  ومن  �ضالحا 

الت�ضميم والنف�ش الطويل حمركا.
ظل االختالف قائما اإىل يومنا هذا بني من 
الطبقة  جتاه  مطلبية  حركة  احلراك  يعترب 
بيتها  ترتيب  اإعادة  اإىل  لدفعها  املهيمنة 
واجتماعيني  �ضيا�ضيني  �رشكاء  عن  والبحث 
ال�رشكاء  حمل  يحلون  املجتمع  من  جدد 
وم�ضتقاته  اال�ضتبداد  بتكري�ش  املتهمني 
تغيري  حركة  اأنه  على  اإليه  ينظر  من  وبني 
تاريخية �ضاملة ت�ضتهدف مرحلة باأكملها مبا 
حتمله من منظومة هيمنة ثقيلة ال�ضتبدالها 
الأ�ضحاب  ويروق  جديدة  هيمنة  مبنظومة 
من  احلركية  بهذه  االرتقاء  االجتاه  هذا 
قد  �ضعبية  ثورة  اإىل  مطلبي  حراك  جمرد 
اأ�ضحابها ال  اأن  اإذ  الزمن،  متتد طويال عرب 
اأي  يفوتون  ال  اأنهم  ولو  الثمرة  ي�ضتعجلون 

فر�ضة لتقريب حلظة الن�رش. 
جرت  وكما  منهجية  والأغرا�ش  اإذن  ميكن 
التاريخ  يف  التغيري  حركات  كل  لدى  العادة 
اجتاهني  اإىل  احلراك  اأهل  نق�ضم  اأن 
وجوده  مربر  ي�ضتمد  اإ�ضالحي  اأحدهما 
اأن  قبل  القائمة  الهيمنة  منظومة  ف�ضاد  من 
هذه  اأن  يتبني  ما  مبجرد  املربر  هذا  يفقد 
غريت  اأو  �ضفوفها  طهرت  قد  املنظومة 
الوظيفية املن�ضطة لها يف فرتة ما  الفواعل 
لت�ضمل فواعل جدد  ال�رشكاء  دائرة  وو�ضعت 
يف  بتغري  توحي  جديدة  اأدوارا  وا�ضتحدثت 
اآخر  واجتاه  وممار�ضتها،  خطابها  اأ�ضاليب 
باأكملها  القائمة  املنظومة  ي�ضتهدف  ثوري 
بديلة جاهزة  يقدم منظومة هيمنة  اأن  دون 

ويقوم  امل�ضتهدفة.  املنظومة  حمل  لتحل 
اإىل  العام  الراأي  توجيه  على  االجتاه  هذا 
القائمة  املنظومة  هيمنة  ا�ضتمرار  خطورة 
وتفتحه  وتطوره  املجتمع  ا�ضتقرار  على 
ووحدته،  يقوم انتقادها لهذه املنظومة على 
اإىل  ودفعها  وتف�ضيال  رف�ضها جملة  �رشورة 
مائدة التفاو�ش حول اآليات رحيلها واإحالل 
بطريقة  املعامل  وا�ضحة  غري  منظومة 

توافقية جديدة.
مع  التعامل  على  القائمة  ال�ضلطة  حر�ضت 
من  انطالقا  بدايته  منذ  فرباير   22 حراك 
ال  االجتاهني  الأن  املعقدة  اخلارطة  هذه 
فداخل  من�ضجمتني  كتلتني  اعتبارها  ميكن 
كل اجتاه تيارات متباينة اجتماعيا و�ضيا�ضيا 
االإ�ضالحي  االجتاه  فاأن�ضار  وايديولوجيا 
وجماعات  اأفرادا  �ضيا�ضيا  يحتوي  املطلبي 
حافة  على  طويلة  ملدة  ظلت  وت�ضكيالت 
بالن�ضبة  احلراك  فكان  املهيمنة  املنظومة 
لها فر�ضة تاريخية ال�ضتعادة املركز بدعوى 
يتعدى  ال  التي  االأطراف  وهي  االإ�ضالح 
رف�ضها عهدا اأو فرتة من فرتات الهيمنة التي 
مل تكن لها فيها م�ضوؤولية مركزية كما يحتوي 
وافدين جددا وهم يف العادة �ضباب انخرطوا 
حديثا يف املنظومة القائمة دون اأن يتاح لهم 
�ضيطرة  ب�ضبب  النفوذ  مراكز  من  االقرتاب 
ميلكون  ال  ال�ضباب  هوؤالء  عليها.  القائمني 
اإال البحث لهم عن مكان راقي يف املنظومة 
كخروج  منها  خروجهم  الأن  املتجددة 
ال�ضمكة من البحر. وقد يلجاأ هوؤالء ال�ضباب 
اأيديولوجية  مب�ضوغات  موقعهم  تربير  اإىل 
فيها  انخرطوا  التي  املنظومة  تقدم  باأن 
على اأنها �ضمام اأمان يحمي ثوابت املجتمع 
من  يحاك  مما  الداهم  اخلطر  اأمام  وقيمه 
الثوري.  ويحتوي  موؤامرات يحملها االجتاه 
االجتاه االإ�ضالحي كذلك ت�ضكيالت جديدة 
تريد حتديث احلياة ال�ضيا�ضية دون اأن جتد 

لها مو�ضع قدم يف املعار�ضة. 
كما يحتوي االجتاه الثوري م�ضارب خمتلفة 
انتهجته  الذي  للم�ضار  الراف�ضني  ت�ضم 
للخروج  راأ�ضها قيادة اجلي�ش  ال�ضلطة وعلى 
من االأزمة التي اأحدثها احلراك دون اأن ي�ضود 
داخل هذا االجتاه اتفاق على خارطة طريق 

االختالفات  عن  ف�ضال  بديل،  حلل  واحدة 
ثالث  توجهات  بني  العميقة  االأيديولوجية 
على االأقل، اجتاه »ا�ضالمي« ينطلق باالأزمة 
لعام  االنتخابي  امل�ضار  اإيقاف  حلظة  من 
1992 واجتاه »ي�ضاري علماين« ينطلق بها من 
اأزمة �ضيف عام 1962 ويطالب بعودة م�ضار 
تاأ�ضي�ضي غيبه بن بله عام 1963واجتاه ثالث 
ال ينطلق من مقاربة �ضيا�ضية بل يوؤاخذ على 
املنظومة املهيمنة انتهاكها حلقوق االإن�ضان 
واحلريات وجميع اأ�ضكال الف�ضاد يف اأ�ضلوب 
حكامتها.  مل تتمكن انتخابات الرئا�ضة التي 
جرت يف اآخر ال�ضنة املا�ضية من اأن حتدث 
الثقيلني  وا�ضحا بني هذين االجتاهني  فرزا 
احلركة  اجتاه  يف  القوة  ميزان  رجحت  واإن 
تثبيت  توا�ضل  التي  االإ�ضالحية  املطلبية 
اأركانها بالرغم من ال�ضعوبات التي تعرت�ضها 
جراء اأزمات مل تكن منتظرة مثل وباء كورونا 
من  عنهما  اجنر  وما  النفط  اأ�ضعار  وانهيار 
اإىل  النظرة  هذه  اأ�ضحاب  ويرى  تبعات. 
والتح�ضري  الد�ضتور  تعديل  من  عملهم  كل 
وتعديل  وحملية  ت�رشيعية  النتخابات 
ملطالب  ا�ضتجابة  باأنه  القانونية  للمنظومة 
احلراك ال�ضعبي بينما كان قائد اأركان اجلي�ش 
مطالب  كل  اأن  يرى  �ضالح  قايد  الراحل 
احلراك قد لبيت يف عهده. كما يعتقدون اأن 
عهد ال�ضارع قد وىل واأن املعركة املقبلة هي 
معركة موؤ�ض�ضات تكون كفيلة ب�ضمان فعالية 
ال�ضفة  ويف  املطالب.   جت�ضيد  يف  اأكرب 
اإىل  الثوري  االجتاه  اأ�ضحاب  ينظر  االأخرى 
ميزان  الإحداث  مكان  اأف�ضل  هو  ال�ضارع  اأن 
قوة جتاه التغيري الراديكايل املن�ضود فال بد 
من العودة اإليه بعد الهدنة التي فر�ضها وباء 
اأن  من  القائمة  املنظومة  بها  ومكن  كورونا 
تربح جوالت اأخرى على حلبة ال�رشاع. غري 
�ضارت  ال�ضارع  حلراك  اجلديدة  الطبعة  اأن 
النقا�ش  اأن  اإىل  بالنظر  القلق  على  تبعث 
اأهل  ب�ضاأن عناوينها وتوقيتها مل يح�ضم بني 
تاأتي  الذي  ال�ضياق  اأن  عن  ف�ضال  احلراك 
فيه يتخلله ظهور مطالب اجتماعية مل تكن 
مطروحة يف الطبعة االأوىل كما تتخلله جملة 
من االعتقاالت طالت نا�ضطني ومدونني قد 

تلقي بظاللها على امل�ضهد اجلديد.

بني �لثورة و�لإ�صالح..�حلر�ك �إىل �أين؟

بقلم اح�شن خال�ص   

ال تخلو اأي فرتة من فرتات 
ال�شراع من �شحايا غري اأن اأكرب 
�شحاياها املدافعون عن النقا�ص 
احلر والهادئ واملنا�شرون حلق 

االختالف واملوؤمنون ب�شنن التنوع 
والتعدد واملتبنون للمعتقد اجلديد 

الذي �شاحب ن�شوء اجلمهوريات 
احلديثة القائم على املواطنة. 
كما تقوم فرتات ال�شراع، وهي 

اأغلب فرتات التاريخ، على اأن ال 
غالب دون مغلوب واأن انت�شار اأحد 
اأطراف ال�شراع ال يعني اإال انهزام 

الطرف االآخر. لذا فاإن التاريخ مل 
يعرف اإال تداوال على اال�شتبداد 
فاملنت�شر يعترب انت�شاره مك�شبا 
افتكه ليتوىل جني ثمراته قبل 

اأن ينتقل اإىل ت�شيري االأزمات التي 
ينتجها ا�شتبداده البديل.

ت�شاوؤالت 

24 �صاعة

والفطرة  لالأ�ضياء،  االأول  اخللق  الفطرة هي 
وال�ضالمة  اال�ضتقامة  هي  لالن�ضان  االأ�ضا�ضية 
بني  يفرق  ال  منطلقا،  االن�ضان حمبا  يولد  حيث 
ال  امل�ضيء  اجلانب  فيه  يولد   ، جن�ش،  اأو  لون 
منا  كان  فمن  اأظافره،  نعومة  منذ  ت�ضكنه ظلمة 
متفهمة  حمبة  عائلة  كنف  يف  يعي�ش  حمظوظا 
تربيه على اأ�ض�ش �ضليمة تنمي وتزكي فطرته التي 
ُخلق لها،  على االقل ملدة ثالثة اأو اربعة �ضنوات 
قبل اأن ياأتي الدور لكل ماهو خارجي ليعبث بك 

وبرباءتك وبفطرتك التي كنت تعي�ش بها وفيها.
باالأجيال  يحدق  اأ�ضبح  الذي  اخلطر  ان 

اأثبت  فقد  مر،  ما  كل  من  اأكرث خطورة  القادمة 
الرتيخ  اأن احلروب تنتهي واالأزمات حُتل بال�ضلب 
اأو بااليجاب والوباء يختفي خملفا وراءه �ضحيا 
يف  اأو  الوفيات  خانة  التاريخ يف  ي�ضجلهم  �ضواءا 
خانة الناجني واملتعافيني واالأرامل تتزوج ويكرب 
باأقل  خرج  اأف�ضلهم  اأنا�ش  لنا  ليتبقى  ال�ضغار، 
اأو  �ضحية  اأو  كانت  نف�ضية  املمكنة  االأ�رشار 

اجتماعية اأو �ضيا�ضية .
خم�ضني  بعد  االر�ش  تتخيلوا  اأن  لكم  هل 
�ضن�ضدق؟  اأي فريق  ؟  �ضنتبنى  ثقافة  اأية  ؟  �ضنة 
ولكني  اجليل  ذلك  اأ�ضحاب  نحن  نكون  لن  رمبا 

اأ�ضفق على من �ضياأتي ... على اأوالدي واأحفادي 
نظرة  .... رمبا هي  واأحفادك  اأوالدك  ... على 
ت�ضاوؤمية ولكنها اأقرب اإىل الواقع .. لقد تغري كل 
�ضيء حيث يجب الف�ضل بني علم االجتماع قدميا 
تزال  ال  والع�رشين،  الواحد  القرن  اجتماع  وعلم 
الزمان  لهذا  ت�ضلح  رو�ضو  جاك  جان  نظريات 
وهو من اأكرب فال�ضفة ع�رش التنوير، مع الفوارق 
الرهيب  والتطور  للع�رشين  الكبريين  والتفاوت 
الهوية  اأزمة  ونعرفه،  عرفناه  الذي  وال�رشيع 

واأزمة الثقافة واأزمات نف�ضية تع�ضف باجلميع.
لقاد تغرينا.. ان�ضلخنا عن جلدنا ... لن نعد 

اأزمة  اأنف�ضنا،  عن  حتى  اأغرابا  اأ�ضبحنا  نعرفنا، 
نقاط  جميع  العيوب  جميع  اأظهرت  هاته  الوباء 
انتهت  نح�ضبها  كنا  التي  اخلبايا  ال�ضعف، جميع 
وانح�رشت وذهبت اأدراج الرياح لنجدها ال تزال 

ت�ضكننا ومل تغادرنا يوما.
�ضجعانا..  كونوا   ... القادمة  االأجبال  اإىل 
اأن  تذكروا  واالميان...  والقوة  بال�ضرب  حتلوا 
والعلم هو مفتاح  والتعاون هو اال�ضا�ش  التالحم 

كل طريق ... ودمتم �ضاملني.  
فاطمة الزهراء �شنتوف 
باحثة اقت�شادية جزائرية 

مــــــــــن �أنت ؟
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       ماذا يعني اأن تفتح 
عينيك على احلياة لتجد 
نف�شك طفاًل الجئًا داخل 

خميم؟ ماذا يعني اأن ي�شري 
هذا املخيم عينك التي ترى 
بها احلياة؟ اأداتك التي بها 

تفهم العامل من حولك؟ 
موتك الرتيب؟ حكايتك 

املن�شوجة بوجعك؟ 
عنوانك الذي تبحث 

فيه عن ذاتك واأ�شلك 
وتاريخك؟ الب�شارة التي 
مل تاأت بعد؟ ق�شة الوجع 

الفل�شطيني يكررها ماليني 
الفل�شطينيني املوزعني 
اليوم على جهات الكرة 
االأر�شية وعندما تاأخذ 

الرواية بعدها ال�شخ�شي 
ت�شبح اأكرث اقرتابا من 

الفهم والتح�ش�س..

املخيم

اأرادوه �سجنا وقهرا.. فكان ثورة ونورا 
روايته  يختزن  فل�سطيني  كل  �سدر  اإن   
اأكرب  جم�سدة  الروايات  لتتجمع  اخلا�سة 
من  اأعداء  مواجهة  يف  ب�رش  عا�سها  ماأ�ساة 
يبدو  هنا  اإفناءه..  قرروا  اخلم�س  القارات 
لغة  اإىل  ال�سيا�سة  كلمات  من  االن�سحاب  اأن 
االأدب اأوىل باجلرح النازف فالق�سية اإن�سانية 
بامتياز.. ان احلديث هنا عن الواقع ال كما 

نفهمه بل كما هو قائم.
اإ�سارة  اإال  الفل�سطيني  املخيم  يكن  مل 
لنتيجة الوهن العربي ولفقدان الروؤية وفقدان 
وجعا  الفل�سطيني  املخيم  فاأ�سبح  القدرة.. 
يتوزع وميتد يف �سورية وليبيا واليمن والعراق 
ولبنان واالأردن.. ولكن املخيم مل ينهزم بل 
الثورة  ووهج  عنوانه  املقاومة  روح  بقيت 
عليها  هبت  كلما  لالنت�سار  القابلة  جمرته 
العرب  �سمري  املخيم  واأ�سبح  الثورة..  ريح 
مل  التي  العنيدة  وروحهم  يخد�س،  مل  الذي 
املطبعني..  وزيغ  احلكام  تيه  رغم  تنهزم 
ل�سالح  �رشعية  وال  للتهويد  وال  لل�سم  فال 
اجلنود وامل�ستوطنني فهي مرحلة وتنق�سي، 
وتظل فل�سطني هي فل�سطني ال كما ر�سمتها 
الهزمية وقبل بها املنك�رشون.. حينها يكون 
اأن يكونوا  اأراد لهم اهلل ذات يوم  العرب كما 

حملة الر�سالة ونا�رشي العدل والرحمة..
اإيقاع املخيم.. 

نف�سه  يرى  اأن  املرء  يحاول  عندما 
داخل نف�سه، ال �سيء يطل �سوى احلقيقة!! 
احلبلى  ال�ساعات  هذه  يف  اأمامي  انت�سبت 
اأو  وقيحا،  دما  اأحيانا  تنز  التي  بالكلمات 
اإىل  �سجرة  من  املتنقلة  الع�سفورة  �سق�سقة 
وترنيما..  فرحا  االأمل  ب�ستان  متالأ  اأخرى 
اأح�س باأن قلمي جمرة بيدي واأنا األبي دعوة 
الفل�سطيني  رحلة  عن  للكتابة  اأعماقي  من 
املخيم  بكاء  باأن  اأ�سعر  كم  القاهرة.. 
وان  اأنني..  بال  وجعه  وان  خمنوق  حمبو�س 
بال  علمها  يرفرف  عوا�سم  تعب�س  ابت�سم 
ا�ستقالل وال �سيادة، تطارده وت�سادر حلظته 
تبددها  اأحالمه،  على  وتنق�س  الهاربة.. 
باحلديد والنار و�سجون فتكمل مهمة العدو 

اخلبيث..
يف  برفح  لالجئني  خميم  عتبات  عند   
االغت�ساب  ي�سمله  مل  الذي   - غزة  قطاع 
ال�سهيوين- كل �سيء يوحي باملوت البطيء 
الذي  املخيم  هذا  يف  املتجمد..  والزمن 
ثمانية  ع�ست  الطينية  بيوته  اأحد  يف  ولدت 
واأعمامي  واأبي  ع�رش عاماً حيث حل جدي 
مايو/  يف  النكبة  منذ  عائلتنا  وبقية  ال�سبعة 

اأيار �سنة 1948..
 النا�س املطرودون من ديارهم والذين 
ال عمل لهم اإال اجللو�س حلقات حلقات بجوار 
جدار امل�سجد يحكون ق�س�سهم وذكرياتهم، 
التايل  اليوم  يف  ليلتقوا  جماعاتهم  تنف�س 
قد  التاريخ  وكاأن  ق�س�سهم  �رشد  يعيدون 
توقف مبجرد نزوحهم من الديار.. يتذكرون 
موا�سم الزرع واحل�ساد.. كم اأنتجت اأر�سهم 
�سيل اجلراد  واجهوا  اأخ�سبت؟ كيف  عندما 
عندما اجتاح مزارعهم.. يتذكرون عام الثلج 
يكن  مل  بعده..  وما  قبله  ما  به  فيوؤرخون 
بل  معينة  بلدة  من  مهجرين  املخيم  �ساكنو 
اليافاوي  فتجد  املغت�سبة  فل�سطني  كل  من 
واملجدالوي  واليبناوي  ال�سبعاوي  بجوار 
لو  اآاااه  يتاأوهون:  وهكذا...  واحليفاوي 

اأجندنا العرب ملا �ساعت فل�سطني!..
كان جدي ياأخذ بيدي اإىل جمل�س رجال 
العائلة.. يجل�سني يف حجره وعندما يغ�سى 
وال  كهرباء  ال  حيث  املجل�س،  البهيم  الليل 
املوقد،  يف  النار  لهب  يخفت  اأن  وبعد  نور 
ال�سيما يف الليايل التي  يغفو القمر بعيدا.. 
ال اأ�سحو اإال يف اليوم التايل واأنا يف فرا�سي.. 

كانت جدتي املراأة الوقور جتل�س كل م�ساء 
جتتمع اإليها ن�ساء العائلة الكبريات، يتذكرن 
البالد واأم�سياتها واخلري العميم حيث خوابي 
وبيوت  البلدي،  وال�سمن  الزيت،  القمح، 
ال�سوفية،  واالأغطية  الثياب  وطرز  ال�سعر، 
والليايل  االأفراح،  البال،  هدوء  يتذكرن 
ي�سحكن،  واأحيانا  اأحيانا،  يبكني  املالح.. 
تنق�سي  والدعوات  واالأمل  احل�رشة  وبني 

اأم�سياتهن على اأمل اللقاء يف الغد.
كان املخيم م�ستودع حزن. كل �سيء هنا 
يعاد �سهره.. كانت اأمي ت�ستيقظ مع الفجر 
وت�سلي ركعتيها ثم حتمل اإناء كبرياً وتق�سد 
املاء على بعد كيلومرتات لتعود به مع بزوغ 
م�ساعر  كانت  ثيابها..  تبللت  وقد  ال�سم�س 
ف�سل..  كل  مع  البيوت  اإىل  تت�سلل  متناق�سة 
للمخيم طقو�سه يف ف�سل ال�ستاء حيث تخب 
برد  من  حيطانه  وترجتف  باالأوحال  اأزقته 
ال  فيه  احلياة  ت�سبح  ال�سيف  ويف  قار�س، 
يوحي  وارت�سا�سها  ال�سيقة  فغرفه  تطاق 
يجتاحنا.  باليتم  غام�س  �سعور  باالختناق.. 
مل اأزل اأذكر اأبي يف كل فجر ي�سحو وي�سلي 
بالراحة  اأح�س  كنت  كم  باجلهر..  الفر�س 
و�سورة  �سدرك(  لك  ن�رشح  )اأمل  ل�سورة 
غيبي  بوعد  اأح�س  كنت  والليل(،  )وال�سحى 

بالفرج.

جدي وبطاقات االإغاثة

ال زلت اأذكر ق�سة كانوا دوما يكررونها 
املجاهد  حمدان  عمي  عن  جمل�سهم،  يف 
امل�ستوطنني  كبري  قتل  كيف   1936، ثورة  يف 
يف بئر ال�سبع عندما انطلقت الثورة الكربى 
وجي�سها  احل�سيني  امني  احلاج  بقيادة 
عبدالقادر  بقيادة  املقد�س«  »اجلهاد 
احل�سيني وظل مطاردا �سنوات عدة وعندما 
األقي عليه القب�س مل ي�ستطع االجنليز انتزاع 
الق�سة.  لهذه  نطرب  كنا  منه..  االعرتاف 
اأما  املخيم..  نف�سه يف  ي�سبه  �سيء  كل  كان 
فكم  الغوث  وكالة  من  االإعا�سة  بطاقات 
اأخجل منها؟ فبعد  اأكرهها.. وكم كنت  كنت 
واألقي  بلداتهم وقراهم  النا�س من  اأن هجر 
غزة  قطاع  يف  الالجئني  خميمات  اإىل  بهم 
كما يف كل اأماكن اللجوء جاءت وكالة الغوث 
من  ثقيلة  �سهور  بعد  الفل�سطينيني  لالجئني 
االأ�رش وتعطي كل  لت�سجل  اجلوع واحلرمان 
مبوجبها  ي�ستلم  اإعا�سة  بطاقة  اأ�رشة  رب 
ومالب�س  اأغطية،  زيتاً،  دقيقاً،  �سكراً، 
اأي  االأوروبيون!!..  بها  تربع  قد  م�ستخدمة 
طاملا  وجدي  هنا،  نعي�سها  التي  هذه  حياة 
حدثني عن اآالف الدومنات )الدومن ي�ساوي 
�سهول  كان ميلكها يف  التي  مربع(  األف مرت 
بئر ال�سبع؟.. رف�س جدي ت�سجيل ا�سمه يف 
الوكالة حتى نفدت الدراهم التي ا�ستطاع اأن 
بفر�سه  جدي  تغنى  ولطاملا  معه.  يحملها 
اأ�سماها )النوفلية( وكيف كانت تتبخرت  التي 
يف امليدان ال �سابق لها.. كان يقول يل دوما: 
بخرب  ب�رشتني  واإذا  االأخبار،  ا�سمع   »...« يا 
العودة للبالد فاإين اأهبك )دومنا( بجانب بئر 
املاء »عطية جدود مالها ردود«.. كم تولعت 
بحب �سماع االأخبار لعلها حتمل لنا الب�رشى 
املنظر  هذا  من  فنتحرر  لالأوطان  بالعودة 
الدولية..  الغوث  وكالة  اأبواب  على  املهني 

كما اأنني �ساأحوز على )دومن( اأر�س جميل.

حني غادرت املخيم..

ون�ساوؤهم  اأعمامي  واحد  بيت  ..كنا يف 
عمل  اأي  مني  مطلوبا  يكن  مل  واأوالدهم. 
االأكرب  اأخي  ولقيام  �سني،  ل�سغر  وذلك 
من  بقليل  ليعود  احلقول  يف  العمل  بواجب 
منتجاته قبل ان يغادر اىل الدرا�سة اجلامعية 

يف م�رش.

واأمثاله  لوالدي  اأي عمل  مل يكن هناك 
اإخوته كيف يبحثون  وكان �سعبا عليه وعلى 
اإن وجد وهم من كان  عن عمل عند النا�س 
اأملهم  غاية  وكان  عندهم..  النا�س  يعمل 
حيث  درا�سته  يف  االأ�سغر  اأخاهم  يتوفق  ان 
بجامعة  الزراعية  الهند�سة  لدرا�سة  توجه 
نكبة  قبل  اأكملها  وقد  امل�رشية  اأ�سيوط 
1967 بعام وكان ذلك اإيذانا بفرج مادي كبري 
واأحللها من �سغري  االأخبار  اأ�سمع  للعائلة.. 
ما  والثقة  احلنان  من  يفرد يل  والدي  وكان 
الذين  الكبار  اأتكلم يف جمال�س  اأن  ي�سجعني 

يجتمعون ليال يحت�سون القهوة العربية..

 لقد اأ�شبحت درا�شة الطب اأمنية 
عزيزة وغالية علي كما كانت جمال 

التناف�س بني جميع اأقراين..

اأمثايل  من  املخيم  الأبناء  فالدرا�سة 
كانت تعني الذهاب اإىل م�رش الكبرية، وبعد 
دول  الإحدى  التوجه  تعني  الدرا�سة  اإكمال 
من  يخفف  مال  وتوفري  فيها  للعمل  اخلليج 
الذي  الوطني  العمل  اأن  اإال  االأ�رشة..  اأعباء 
اأوهن  جهة  من  اأكرث  من  روحي  يف  تداخل 
بغربة  اأح�س  كنت  فقد  بالدرا�سة  ارتباطي 
فكل  له  م�ستقبل  ال  املجتمع  واأن  وبقلق 
�سيء متوقف و الكاآبة هي العنوان، .. وبعد 
ال  حيث  الوطن  من  خرجت  العامة  الثانوية 
اللد  اإىل مطار  بيتنا  جامعات.. الطريق من 
)مدينة فل�سطينية اغت�سبت منذ 1948 وهي 
لي�ست بعيدة عن مدينة يافا(، مير بحواجز 
املحتلني واالأمل يع�رشين ع�رشا: اأي علم يا 
االحتالل  فيما  غربتك  بعد  به  �ستعود  هذا 
فر�سة  ول�سعبك  لك  يرتك  ال  و�سلطانه 
مقهورا..  وتعود  غريبا  �ستذهب  للحياة؟.. 
من بيت حانون اإىل )اللد( تتج�سد اآفة الظلم 
والعن�رشية.. اأ�سابني اإح�سا�س كاأنني اأ�رشخ 
�سمعني  واإن  ي�سمعني،  اأحد  وال  الكون  يف 
هذا  يتخيلوا  ولن  يكذبونني  فاإنهم  البع�س 
عن  هذا؟  يا  تتكلم  �سيء  اأي  عن  ال�سعور. 
فل�سطني؟! اإنها اإ�رشائيل. اأين معاملكم؟ اأين 
تتبدل  االأ�سماء  اأنتم..؟هاهي  اأين  دوركم؟ 
ان�سحبت  العربية  والوجوه  تتغري  واملعامل 
وال�سفردمي  ال�سكناز  ليحتله  املكان  من 
االأفاق  �سذاذ  و�ستى  والرو�س  والبولنديون 
وانتم لي�س لكم اال املخيم و�سلطان احلاكم 
اليونان  اإىل  الطائرة  اأقلعت  الع�سكري!!.. 

لتبداأ رحلة الغربة القاهرة.
  البحث يف الالجواب

�سجلت  حيث  اجلزائر  اإىل  اليونان  من 
ي�ستعل  الفدائي  العمل  كان  الطب.  لدرا�سة 
العلوم  اإىل  بنار داخلي لي�رشفني عن الطب 
هاج�سي..  دوما  االأخبار  كانت  البيولوجية. 
تويف  اأن جدي  الب�رشى مع  ب  يقِرّ لعل خربا 
ومل تكتحل عيناه بروؤية اأرا�سيه.. ال اأن�سى يف 
اأواخر اأيام حياته قبل نكبة 1967 كيف ا�سرتى 
رزمة من ال�سكاكني وال�سواطري وعندما �سئل 
اىل  نعود  عندما  غدا  قال:  ذلك  �سبب  عن 
عند  �سمينا«  عجال  جازورا«  �ساأذبح  البالد 
اأول قطعة اأر�س..! حكى يل والدي اأن جدي 
لكن  املال،  نفاد  رغم  فر�سه  يبيع  اأن  رف�س 
و�سيلة يح�سل على  باأي  يعرف  كان  اأحدهم 
الفر�س.. جاءه ي�سرتي الفر�س بقطعة اأر�س 
فوهب  احلدود،  وراء  ال�سبع  بئر  يف  هناك 
ال�سعري  من  مبوؤن  وحّملها  الفر�س  جدي  له 

تكفيها اأياما.
�سوت  كان  همي..  اأ�سبحت  االأخبار 
الثورة الفل�سطينية بعد نكبة 1967 يبعث على 
اأنا�سيد  وكانت  بالقدرة  واالإح�سا�س  التفاوؤل 
باإعادة  كافية  الع�سكرية  والبالغات  الثورة 
الذين  املخيم  اأبناء  لدى  النف�سي  التوازن 

الفدائي..  العمل  يف  منهم  كثري  انخرط 
خرجت ابحث عن دوري فالكلمات الب�سيطة 
ال تغنيني والتف�سريات ال�سطحية ال تقنعني.. 
اأعجبت بالعالمة اأبو زهرة، واالإمام �سلتوت. 
طريق  ت�سور  وكيف  قطب  �سيد  قراأت 
�رشح  وكيف  نبي  بن  مالك  قراأت  النجاة.. 
�سعيد..  ادوارد  قراأت  الغرب..  مع  املعركة 
علي  قراأت  ذلك  بعد  �رشابي،  ه�سام  قراأت 
كتابات  تكن  مل  مطهري..  وقراأت  �رشيعتي 
ذات  امتدت  بل  اأقراأ،  ما  فقط  االإ�سالميني 
اليمني وذات الي�سار.. كنت اأهرب اإىل النف�س 
ال�سياب  فكان  و�سعر،  اأدب  من  تهوى  وما 
و�سعراء  دروي�س  وبعده  املف�سل  �ساعري 
عرب من اأكرث من بلد.. اأعجبني جدا ال�ساعر 
الداغ�ستاين الكبري ر�سول حمزاتوف.. اأحببت 
الروايات العاملية: امل�سيح ي�سلب من جديد 
لكن  �سقيناه..  الفوالذ  ورواية  االأم  ورواية 
واإح�سا�ساً  وحرية  اأملاً  اإال  تزدين  مل  قراءتي 
اأن النكبة �ساملة وكبرية،.. يف هذه املرحلة 
كنا قد مررنا مب�سل�سل املجازر يف االأردن و 
لبنان فاأ�سبح االإح�سا�س قاتال بالوحدة وان 
خلال كبريا حل باالأمة،  كان ال�سوؤال الكبري: 
ما العمل؟ هل االإجابة على التحدي ببندقية؟ 
هل بت�سكيل االأحزاب والوالءات؟ كيف نواجه 
من  اأر�سا؟  بنا  اأطاح  الذي  ال�سامل  التحدي 

اأين البداية؟

هل ابتعدت يا جدي؟

اجلهل..  تنف�س  كتابة  من  بد  ال  كان 
اجلزائرية  الثورة  قراأت  الظروف  هذه  يف 
اجلزائريني  امل�سلمني  العلماء  وجمعية 
وكتبت اأول كتبي )معركة االإ�سالم وال�سليبية 
للكتب  اإ�سداراتي  توالت  ثم  اجلزائر(..  يف 
ال�سحف  يف  ال�سيا�سية  كتاباتي  موا�سلة  مع 
عن  كتبت  واجلزائرية..  الفل�سطينية، 
عن  وكتبت  كتابني  الفل�سطينية  االنتفا�سة 
النه�سة  عن  كتبت  االأمريكي.  التحدي 
واال�ستقالل، واآخر عن املعاجلة االإ�سالمية 
ال�سيا�سي  النظام  عن  و  الفل�سطيني،  للملف 
�سورية  وعن  االإ�سالمي،  العربي  الفكر  يف 
الوطني  امل�رشوع  وعن  االأخري،  اجلدار 
بيننا  ال�ساملة  املواجهة  وعن  الفل�سطيني، 
والغرب.. اإن كل ما اأكتب اإمنا هو من جرح 

املخيم املفتوح على عني الوطن..

فهل ابتعدت كثرياً عن فل�شطني؟ 
هل ابتعدت عن االإيفاء جلدي باأن 

اأب�شره بخرب العودة؟

والتحليل  النه�سة  اأن احلديث عن  اأجد 
للثورات واكت�ساف �سنن انت�سارها واحلديث 
لالأمة،  اال�ستعماري  التحدي  جوهر  عن 
و�سعفها  االأمة  تخلف  اأزمات  واحلديث عن 
الطريق  بداية  هو  ذلك  كل  ومتزقها، 
احلقيقية للفل�سطينيني.. وهذا ما �سيك�سف 
اأجربوا  التي  املتاهة  خطورة  للفل�سطينيني 
ليتحركوا  واالنق�سام«..  »اأو�سلو  عليها: 
و  الدم،  واأمانة  ال�سهداء  بعهود  حمملني 
وثقافته  اأو�سلو  اأول خطواتهم جتاوز  لتكون 
كاملة  فل�سطني  لتظل  ودواعيه..  واالنق�سام 

موحدة.
عن  بديل  ال  اأن  الزمن  مع  اأدركت  لقد 
ال  فهم  ا�ستنها�سهم  من  بد  ال  وانه   العرب 
امل�سلمني  واأن  با�ستنها�سهم،  اال  يتوحدون 
االإن�سانية  واأن  مب�سوؤوليتها،  متكاملة  اأمة 
اأ�س�س  على  بينها  تفريق  اأي  مرفو�س  اأ�رشة 
بها  مر  متعبة  رحلة  طبقية..  اأو  عرقية 
الفل�سطيني بال �سك �سحيح.. ولكنها در�س 
ل�سعب  واعد  م�ستقبل  على  ومفتوحة  كبري 
على  غالب  واهلل  عظيمة..  واأمة  مكافح 

اأمره.

24 �ساعة

بقلم: �شالح عو�س



حماربة  �إطار   يف 
بالأ�شخا�ص  �جلر�ئم  �ملا�شة 
�ملمتلكات بالإقليم  و 
مترن��شت  لولية  �حل�رضي 
متكنت عنا�رض �لأمن �حل�رضي 
�خلام�ص باأمن �لولية من توقيف 
 26( �لعمر  من  يبلغ  �شخ�ص 
�شنة( ،عن ق�شية �إنتهاك حرمة 
منزل.  وقائع �لق�شية تعود �إىل 
�ت�شال  �لر�شال  قاعة  تلقي 
هاتفي على �لرقم �لأخ�رض 48-
مفاده  �ملو�طنني  �أحد  من   15
طلب تدخل ، على �لفور �نتقلت 
عنا�رض �ل�رضطة �ىل عني �ملكان 
فيه  �مل�شتبه  �شبط  مت  �أين 
د�خل فناء منزل �ل�شحية، ليتم 
�ملقر،  �إىل  حتويله  و  توقيفه 
وفتح حتقيق يف �لق�شية. بعد 

�لتحقيق  �إجر�ء�ت  ��شتكمال 
�شد  ق�شائي  ملف  �إجناز  مت 
�أمام  تقدميه  و  فيـه،  �مل�شتبه 
�ملخت�شة  �لق�شائية  �جلهات 
�شنتني  حقه  يف  �أ�شدرت  �لتي 
�لإيد�ع  مع  نافذة  حب�ص   )02(
ب  قدرت  مالية  غر�مة  و 

100000 دج  .
�شيخ مدقن 
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�لت�شايل  �لعمل  �إطار  يف 
ولية  �أمن  مل�شالح  �جلو�ري 
مع  �لتن�شيق  ل�شيما  تندوف 
�لآونة  يف  �ملدين  �ملجتمع 
وباء  جائحة  ملجابهة  �لأخرية 

كورونا  �مل�شتجد 
�أمن  رئي�ص  �إ�شتقبل 
�لولية  �أع�شاء �ملكتب �لولئي 
لل�شباب  �لولئية  للمنظمة 
�ملو�طنة  ترقية  و  �ل�شغل  و 
�ل�شيد  ر�أ�شهم  على  بتندوف 
�ملكتب  رئي�ص  حممد  بابو 
تبادل  مت   ، بتندوف  �لولئي 
�برز �ل�شيد  �لكالم  �أطر�ف 
�أول  عميد  �لولية  �أمن  رئي�ص 
خاللها  عون  لل�رضطو حممد 
�ملديرية  توليها  �لتي  �لعناية 
�لعامة لالمن �لوطني يف تعزيز 
�خلارجي  �لإت�شال  �شيا�شة 
�ملجتمع  مع  �ل�رض�كة  ، تدعيم 

�لفاعلة  �جلمعيات  و  �ملدين 
و  للمو�طن  خدمة  �مليد�ن  يف 

�لوطن .
�أمن  رئي�ص  تكرمي  بعدها  ليتم 
�أفر�د  كافة  عن  نيابة  �لولية 
�ل�رضطة من خمتلف �لأ�شالك و 
و  �لرتب ب�شهادة تقدير عرفانا 
ت�شجيعا لهم ، معربني و مثمنني 
ووقوفنا  �جلبارة  جمهود�تنا 
�لأمامية  �لأوىل  �ل�شفوف  يف 
طيلة هاته �ملدة ملجابهة وباء 

كورونا 
ح�شنة  ظروف  يف  �للقاء  جرى 
قو�ت  �إ�شتح�شان  لقي  قف 
مل�شالح  �لتابعة  �ل�رضطة 
تندوف  كتحفيز  ولية  �أمن 
مو��شلة  على  ي�شجعهم  معنوي 
�لإحرت�فية يف �لعمل و يزيدهم 
جهاز  �إىل  لالنتماء  �رضفا 

�ل�رضطة .

نظري جمهوداتهم يف جمابهة كورونا 

منظمة ال�شباب و ال�شغل تكرم 
ال�شرطة بتندوف 

فيما عالج 25 خمالفة تتعلق بالبناء والعمران 

اأمن ورقلة ي�شحب 60 رخ�شة �شياقة خالل �شهر ماي 
�لتو�جد  �شمان  �إطار  يف 
و�لطرقات  �ملنافذ  عرب  �لأمني 
مت  �ملدينة،  تاأمني  �أجل  من 
بـ: 10084 دورية ر�جلة  �لقيام 
خاللها  من  مت   ، متنقلة  و 
حيث   ، مر�قبة 32154 �شيارة 
ت�شجيل 370 خمالفة مرورية  مت 
  ، �لخت�شا�ص  �إقليم  عرب 
كما    ، مرورية  منها 101 جنحة 
�شياقة  �شحب 60 رخ�شة  مت 

ملدة 03 �أ�شهر و 06 �أ�شهر.

و  �لعالم  خللية  بيان   �أفاد 
�لعامة  �لعالقات  و  �لت�شال 
كانت  ورقلة  ولية  �أمن  مبديرية 
"�لو�شط"  يومية  ت�شلمت  قد 
ن�شخة منه �أنه بالرغم من �جلهود 
�مل�شلحة  طرف  من  �ملبذولة 
ق�شد   ، �لعمومي  لالأمن  �لولية 
من  �لر�جلني  و  �ل�شو�ق  حماية 
حو�دث �ملرور من خالل �لتطبيق 
�ل�شارم للقو�نني �لتي تنظم حركة 
�ل�شري �إل �أن م�شاحلي �شجلت يف 

�ملرور 07 حادث  حو�دث  جمال 
)07( جريح و  عنه   نتج  مرور 

)01( قتيل.    
م�شالح  و�شعت  ثانية   جهة  من 
�لبيئة  وحماية  �لعمر�ن  �رضطة 
من  �أمنيا  وقائيا  برناجما 
�ملخالفات  على  �لوقوف  �أجل 
�ملرتكبة يف جمالت �لتخ�ش�ص، 
ت�شجيل 13 خمالفة  مت  �أين 
مت  كما   ، بالبيئة  منها01 تتعلق 
بناء  �جناز  ت�شجيل 12 خمالفة 

بخ�شو�ص  �أما  رخ�شة،   بدون 
فاإنه  �رضعية   �لغري  �لتجارة 
بهذ�  ت�شجيل 72 خمالفة  مت 
�ل�رضطة  �ملجال. وتقوم م�شالح 
و�لبيئة  �لعمر�ن  يف  �ملخت�شة 
يف  قانونية  �إجر�ء�ت  �إتخاذ  �إىل 
�لتعليمات  لهذه  �ملخالفني  حق 
�ملو�طن  �شالح  يف  ت�شب  و�لتي 
و�شحته  �شالمته  على  وحتافظ 

يف كل �لأحو�ل.
اأحمد باحلاج 

 
و�عترب �شكان حي 16 �أفريل ببلدية 
عن  كلم   100 �لو�قعة  �حلجرية 
يليق  ل  �لرد  �أن  ورقلة  ولية  مقر 
مب�شتوى م�شالح �لولية �لتي �لتفت 
�ملتمثل  و  �لو��شح  �ملطلب  حول 
و�كتفت  كهربائي  حمول  طلب  يف 
باعتبار �أن �حلي مربوط بالكهرباء 
و�نه مت تدعيم �حلي بعملية �شمن 
ميز�نية �لولية 2020 هذه �لأخرية 
�شنتيم  مليون   120 مبلغ  تتعدي  ل 
يف  م�شاكن  لثالث  وخم�ش�شة 
�لأ�شل تقع على �أطر�ف �حلي، كما 
�أنهم وعقب لقائهم برئي�ص �لد�ئرة 
لــ  �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  �شبيحة 
2020/06/17 ��شتهجنو� تهربه من 
و  �لو��شحة  �لأ�شئلة  على  �لإجابة 
تدعيم  حول  �لولية  برد  �ملتعلقة 
لتدعيم  �آخر  مايل  باعتماد  �حلي 
�أي  �شمن  يحدد  مل  �لنقائ�ص 
�ل�شكان  لن  مت  �شنة  و�أي  ميز�نية 
مل ي�شهدو� على �أر�ص �لو�قع حلد 

تدعيم  �أي  �ل�شطور  هذه  كتابة 
كهربائي،  مبحول  خ�شو�شا  للحي 
�لوعود من  تاأ�شفو� على كرثة  كما 
طرف رئي�ص �لد�ئرة و�لذي وعدهم 
�لكهربائي  بتدعيم �حلي باملحول 
 16 حي  لبتد�ئية  �ملخ�ش�ص 
موجودة  غري  �لعملية  هذه  �فريل 
��شتفادت  �لبتد�ئية  لن  �أ�شال 
من مبلغ مايل قدره 5 مليون دينار 
ولي�ص  �ل�شم�شية  �لطاقة  مل�رضوع 

تارة  وعدهم  كما  كهربائي  حمول 
من  �آخر  م�رضوع  بتحويل  �أخرى 
�لتالعبات  هي  و  �أخرى  �بتد�ئية 
�لتي هدفها ربح �لوقت ل �أكرث و ل 
ت�شب يف �جتاه حل �مل�شكلة نهائيا، 
�ت�شال  �أكد �شكان �حلي يف  وعليه 
عزمهم  �لو�شط  جلريدة  معهم 
�ملرئية  بال�شحافة  �لت�شال  على 
�لأ�شبوع �ملقبل لنقل �ن�شغالهم �إىل 
�لوز�رة �ملعنية مبا�رضة بال�شوت و 

�ل�شورة فال يعقل �أننا يف �شنة 2020 
ومز�ل �حلي مزود مبولد كهربائي 
هو�ئي فالحي يف �لأ�شل �أ�شبح ل 
باحلي،  �لتو�شعات  لتغطية  يكفي 
منتقدين عدم �إر�شال �لولية للجنة 
برد  و�كتفائها  ميد�نية  تق�شي 
رئي�ص �لد�ئرة �ملت�شمن �لعديد من 
�ملغالطات موؤكدين �أنهم لن يتخلو� 
عن �ملطالبة بحقهم �مل�رضوع يف 
على  ونحن  للحي  كهربائي  حمول 
مبر��شلة  وذلك  �ل�شيف  �أبو�ب 
وعن طريق  كتابيا  �لد�خلية  وز�رة 
�شفحتها �لر�شمية. من جهة ثانية 
فان �لتعاطي �ل�شلبي مع �ن�شغالت 
�أفريل   16 بحي  �ملو�طنني 
�ل�شلطات  طرف  من  باحلجرية 
تعليمات  مع  يتنافى  �ملحلية 
�جلمهورية  رئي�ص  وتوجيهات 
بالنزول  �مل�شوؤولني  لإلز�م  �لر�مية 
لن�شغالت  �ل�شتماع  و  للميد�ن 
�لتكفل  خلف  �ل�شعي  و  �ملو�طنني 
و�لإمكانات  �لأولويات  ح�شب  بها 

�ملتاحة .

ا�شتنكر �شكان حي 16 اأفريل رد ال�شفحة الر�شمية لوالية ورقلة حول ان�شغالهم املتعلق بتزويد 
احلي مبحول كهربائي على غرار باقي اأحياء الدائرة.

احلجرية ورقلة

اأحمد باحلاج 

ال�شلطات تتعاطى �شلبيا مع ان�شغاالت 
حي 16 اأفريل 

.     مطالب بتقدمي رئي�س الدائرة اأمام امل�شاءالت القانونية 

�ملبدولة  �ملجهود�ت  �إطار  يف 
�ل�رضطة  قو�ت  طرف  من 
قو�ت  �أدر�ر متكنت  ولية  باأمن 
�حل�رضي  �ل�رضطة بالأمن 
�لثاين)فرقة �ل�رضطة �لق�شائية(
�ملخدر�ت  من  كمية  حجز  من 
كيف  ( م � غر  9 0 بـ ت  ر قد
�ل�شخ�ص  توقيف  معالج( مع 
تعود  �لق�شية  وقائع  �ملتورط . 
�ل�رضطة  لقو�ت  دورية  �أثناء 
�لثاين  �حل�رضي  لالأمن  �لتابعة 
م�شبوه  �شخ�ص  �نتباههم  لفت 
�أين مت توقيفه و�إخ�شاعه لعملية 

�لتلم�ص �جل�شدي ليعرث بحوزته 
على كمية من �ملخدر�ت تتمثل 
�ملعالج  �لكيف  من  �شفيحة  يف 
قدر وزنها بـ 90 غر�م بالإ�شافة 
�إىل مبلغ مايل يقدر بـ 12500 دج 
و�ملتاجرة  �لبيع  عائد�ت  من 
�ل�رضطة  مقر  �إىل  حتويله  ليتم 
ل�شتكمال �لتحقيق، بعد �إحالته 
لدى  �جلمهورية  وكيل  �أمام 
حمكمة �أدر�ر �لذي بدوره �أحاله 
�لفوري  �ملثول  جل�شة  �أمام 

لي�شدر يف حقه �أمر �إيد�ع 
اأحمد باحلاج 

م�شاهد متو��شلة من �مل�شل�شل 
ولية  تعر�شه  �لذي  �ل�شهري 
�شيف  مو�شوم  كل  ب�شكرة 
�أل  و�شكانها،  مو�طنيها  على 
�ملياه  �نقطاع  م�شل�شل  وهو 
بعا�شمة  �لأحياء  خمتلف  عرب 
�ملرة  يعاين هذه  �لولية، حيث 
�شكان حي �لرماي�ص منذ �أ�شبوع 
هذه  يف  حادة  ندرة  من  تقريبا 

�ملادة �حليوية. 
عن  �لرماي�ص  حي  �شكان  عرب 
م�شاكل  من  �ل�شديد  �شخطهم 
�نقطاع �ملياه عن بيوتهم خالل 

ف�شل �ل�شيف، خا�شة و�أنهم مل 
كامل  �أ�شبوع  منذ  ماء  يجدو� 
�شبكات  �شالمة  من  بالرغم 
بحيهم،  �خلا�شة  �ملياه  �رضف 
تاأخر  �أي  ت�شجيل  عدم  كذلك 
للجهات  فو�تريهم  ت�شديد  يف 
�ل�شاكنة  قال  �أين  �ملعنية، 
�لأحياء  من  ي�شت�شقون  باأنهم 
ز�دهم  ما  وهذ�  �ملجاورة 
�أ�شبع  موجهني  وتذمر�،  غ�شبا 
�جلز�ئرية  ل�رضكة  �لتهام 
تعرهم  �لتي مل  �لأخرية  للمياه، 
�أي �نتباه رغم تبليغها بامل�شكلة 

مر�ت عديدة، و يف ذ�ت �ل�شلة 
�لرماي�ص  حي  مو�طنو  طالب 
لولية  للمياة  �جلز�ئرية  �رضكة 
فور�  �مل�شكل  بحل  ب�شكرة 
مهددين باللجوء ل�شتعمال لغة 
�لطريق  وقطع  �لحتجاجات 

كعادة �ملحتحني. 
�أعرب  مت�شل  �شياق  ويف  هذ� 
�لتزود  ح�ش�ص  �أن  حمدثونا 
�أ�شبحت  بهم  �خلا�شة  باملياه 
�لأخرية،  �لآونة  يف  متذبذبة 
ل�شيما و�أن �لتجمعات �ل�شكانية 
�أي م�شكلة  �ملجاورة مل ت�شجل 

هذه  خالل  �لنوع  هذ�  من 
مرجعني  نادر�،  �إل  �ل�شائفة 
�ل�شبب �إىل �شوء برجمة �ل�رضكة 
�ملعنية ومتهمني �إياها بالتق�شري 
على حد قولهم. من جهة �أخرى 
�لرماي�ص  حي  �شاكنة  ينا�شد 
يف  �لنظر  �لو�شية  �ل�شلطات 
بني  �ملزرية  �لتنمية  و�شعية 
�لذي  �ملذكور،  �حلي  �شو�رع 
عليها  �أكل  م�شاكل  من  يعاين 
من  وكان  و�رضب  �لدهر 
�ملفرو�ص جتاوزها منذ عقود. 
اأحمد نا�شري

اأمن اأدرار 

�شبط وا�شرتجاع 90غ على غرار باقي م�شاكل التنمية باملنطقة 
من املخدرات حي الرماي�ش بب�شكرة ي�شتكي العط�ش 

بتهمة انتهاك حرمة منزل 

اأمن مترنا�شت يطيح بع�شريني 

اأحمد باحلاج 
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احلفناوي بن عامر غول احل�شني

ال�سيد الرئي�س املحرتم بعيدا 
فخر  وبكل   ، ال�سيادة  واألقاب  الفخامة  عن 
و�سعادة ،نر�سل اإليك خطابنا هذا بعد مرور 
الرئا�سة يف  مقاليد  توليكم  على  اأ�سهرا  �ستة 
انتخابات ي�سهد اهلل واجلميع اأي�سا اأنها كانت 
�سلطة  وباإ�رشاف  وفريدة  و�سفافة  نزيهة 
و�سيا�سة  الإدارة  تزوير  عن  بعيدا  م�ستقلة 
الباطل  باأ�سوات  ال�سناديق  وملأ  الكوطة 
واأوراق ال�سحت ونتائج البهتان كما عودونا يف 
كل ا�ستحقاق �سعبي.�سلطة بط�ست وا�ستعلت 
على الرعية و�سقتنا كوؤو�س احلقرة ،وجترعت 
على  اأتت  .كما  �سخ�سيا  اأنت  ظلمها  مرارة 
بعدما  اخلزينة  واأفرغت  والياب�س  الأخ�رش 
ا�ست�رشى فيها وظهر ف�سادها يف الرب والبحر 
واجلو .ور�سالتي لك اليوم بعد نيلكم ثقة فئة 
عري�سة من اجلزائريني الذين �سطروا تاريخا 
اجلزائر  نداء  بتلبية  دي�سمرب   12 يوم  جديدا 
الد�ستورية  ال�رشعية  �سكة  اإىل  واأعادوها 
وال�رشعية ال�سعبية التي مل يطعن فيها اأحد، 
احلراك  ثمرات  من  ثمرة  كان  ذلك  وكل 
اأنه  ووثبة  ب�سمری  ا�ست�سعر  الذي  املبارك، 

لبد من حماية الدولة، واإعادتها اإىل ال�سكة.

تذكري لوعد وميثاق غليظ
كما هي تذكریا لوعدا وميثاقا 
ونحن   - تن�سيبك  يوم  منك  اأخذناه  غليظا 
حا�رشين معك و�سهود على ذلك –  واأق�سمت 
) َواإِنَُّه لََق�َسٌم لَْو تَْعلَُموَن َعِظيٌم ( عندما مددت 
قوموين«،ونحن  اأخطاأت  وقلت:«اإذا  يدك  لنا 
لقومناك.  اعوجاجاً  فيك  راأينا  لو  واهلل 
مليئة  م�سمومة  تركة  ورثت  انك  رغم 
جدا  ع�سيبة  ظروف  يف  وانتخبت  باجلراح 
اجتماعية  وم�ساكل  وعامليا  ووطنيا  حمليا 
الأزمات.  تعدد  مع  و�سيا�سية  واقت�سادية 
ورمبا من �سوء حظك اأّن التيار �سدك حيثما 
وليت وجهك، ولكن )ربي ما ي�سيع( فبالإميان 
والإخل�س تتذلل ال�سعاب اإذا كانت النية هلل 
واّن هدفك  اهلل  والتوكل على  اهلل  واجلهد يف 
اأعلنت  ثم  الرت�سح  يف  فكرت  عندما  نبيل 
والوطن من  ال�سعب  لتخل�س  دخول املعرتك 
يحمد  ل  ما  اإىل  بنا  ت�سل  اأن  كادت  م�ساكل 
عقباه لول فطنة ال�سعب وتلحمه مع جي�سه 
البا�سل ووعي من قاد ال�سفينة اإىل بر الآمان 
ال�سهيد اأحمد قايد �سالح رحمه اهلل.وها اأنت 
اليوم وجها لوجه مع ال�سعب وكل الأل�سنة تردد 
مل  ومن  �سدكم  كان  من  حتى  رئي�س،  تبون 
ينتخبكم ولكنك رئي�سا للجمهورية اجلزائرية 
والد�ستور  للقوانني  كافة طبقا  للنا�س  وبعثت 
والراأفة  الرحمة  بعني  لل�سعب  انظر  .فاليوم 
واملحقور  والبّطال  والفقری  ال�سعيف  ففيهم 
،ورد  واملعدم واملغبون واملهزوم واملر�سى 

احلقوق اإىل اأ�سحابها وانتزعها انتزاعا بقوة 
القانون ول تتوانى يف ردع ممن كانوا ي�سنون 
اأنهم هم ال�سطوة والقوة وفوق ال�سلطة يف ظل 
لأحد  واحلريات،لأنه  الإن�سان  احرتام حقوق 
وقد  اجلديدة  اجلمهورية  يف  القانون  فوق 
لديكم  التحديات  لرفع  انه  قلت يف خطابكم 
ا�سرتاتيجية« تهدف اإىل ا�ستعادة هيبة الدولة 
الف�ساد  مكافحة  يف  ال�ستمرار  خلل  من 
و�سيا�سة الل عقاب« وهو ما ناأمله كلنا .كما 
تعهدت عند اأدائك اليمني يف خطابك املوجه 

للأمة اأنه ».. 
الق�شايا اجلوهرية للبالد

جمهولة  ملاآلت  تفاديا 
معا  نتجاوز  اأن  علينا  يتوجب  العواقب، 
للخو�س  الراهن  ال�سيا�سي  الو�سع  وب�رشعة 
يف الق�سايا اجلوهرية للبلد » وكل ما يدعوا 
والنتماء  الهوية  با�سم  واملزايدة  للفو�سى 
والدين  اللغة  اأوتار  على  واللعب  واجلهة 
خلله  من  يراد  فخا  هو  واإمنا  اأولوية  لي�س 
تفكيك اجلزائر وتفتيتها.اإذ يتوجب علينا اأن 
نتجاوز معا وب�رشعة الو�سع ال�سيا�سي الراهن 
عرب  للبلد  اجلوهرية  الق�سايا  يف  للخو�س 
روؤية  على  مبنية  �ساملة  ا�سرتاتيجية  انتهاج 
اإىل ا�ستعادة ال�سعب  �سيا�سية وا�سحة تهدف 
لثقته يف دولته واللتفاف حولها بغية �سمان 
ا�ستقرارها وم�ستقبلها. كما هو مطلوب منكم 
كذلك ال�ستماع ملختلف الآراء والن�سغالت 
الظل  مناطق  اإىل  والنزول  بالرعية  والرفق 
اأن  والعميقة.واعلم  العتيقة  اجلزائر  حيث 
فقط  العا�سمة  لي�ست  اجلزائرية  اجلمهورية 
وقراها  ولية مبدنها  واأربعون  ثماين  بل هي 
واأريافها ول فرق فيها بني ورقلة وتيزي وزو 
اجلنوب  بني  ول  واجللفة  تلم�سان  بني  ول 
اجتماعية  عدالة  هناك  كانت  اذا  وال�سمال 
لهم  اللذين  اأبنائها  بني  للفر�س  تكافاأ  وتوفر 
اأمام  وكلهم  واجبات  عليهم  و  احلقوق  نف�س 
القانون �سواء و�سوا�سية لأن اجلزائر للجميع 
امل�سوؤولية  نقدر  اجلميع،واإمنا  يبنيها  كما 
الثقة  فيكم  و�سع  يوم  عاتقكم  على  امللقاة 
عليكم  عر�ست  وقد  امل�سوؤولية  ثقل  رغم 
الأمانة  رغم انك ل متلك ع�سى مو�سى ول 
خامت �سليمان ولكن بالإرادة والتحدي ثم الثقة 
وحدهما  ال�سعب  وقدرات  والنف�س  اهلل  يف 
وقد  وبرناجمك  تعهداتك  بتنفيذ  الكفيلني 
قلتم اأن » اجلزائر اليوم حتتاج يف هذه الأوقات 
قد  كما   -.. الأولويات  ترتيب  اإىل  احل�سا�سة 
اأعلنت - اأن الدولة �ستكون م�سغية للتطلعات 
التغيری  نحو  ل�سعبنا  وامل�رشوعة  العميقة 
اجلذري لنمط احلكم والتمكني لعهد اجلديد« 
القدرات  وتثمني  والطاقات  الكفاءات  عهد 
وتطهری  اإ�سلح  بدايته  يكون  اأن  نرجوا   ،

املحيط واأوله بيت الرئا�سة وق�رش احلكومة 
من  امل�سوؤولية  يتويل  فيمن  الأ�سلح  واختيار 
فهم  الولة  يف  اهلل  اهلل  ثم   ، للقاعدة  القمة 
ظلك املمتدد على تراب اجلمهورية وواجهة 
ويبط�سون  حمايتك  يف  يتحركون  الرئا�سة 
ال�ساحلة  بالبطانة  نف�سك  اأحط  باإ�سمك.ثم 
ال�سفات  عن  بعيدا  واخلریين  الكفاءات  من 
واملح�سوبية  واجلهة  كاملوالة  البذيئة 
طيلة  اجلمهورية  حطمت  ،والتي  واللمبالة 
اإل  ع�رشيتني ومل جنني يف موؤ�س�سات الدولة 
خرابا بعد �سنوات خّداعات خون فيها الأمني 
و ال�سّديق وائتمن فيها اخلاين ،واأ�سندنا اأموٌر 
�سلمت  كبار  واأموٌر  للكبار  و�سلمناها  �سغریة 
اإفراط وتفريط  الدولة بني  لل�سغار ف�ساعت 
وكيف ل وقد قرب فيها اأعداء الوطن والهوية 
من اأجل ك�سب ودهم واأبعد املخل�سني ل�سمان 
ولئهم ويف نهايتها نالنا غدر العدو وخ�رشنا 
�ْسَعُد  ولء ال�سديق. ولتكن ال�سيد الرئي�س َمْن اأَ
الفرد  وان  خا�سة  النَّا�س  ،فاأَ�ْسَعَد  النَّا�س 
اجلزائري �سهم وخمل�س ووطني ل يريد �سوى 
لقمة ت�سد رمقه مع احرتام كرامته ومواطنته 
وخری دليل حراكه املبارك الذي خرج ال�سعب 
اجل  من  التغيری  يريد  اأبيه  بكرة  عن  فيه 
ويحدوه  اأف�سل  حياة  اإىل  ويتطلع  الأف�سل 
اأمل يف ذلك. وقد جربت اليوم لتكون رئي�سا 
بيده كل ال�سلطات وغری منقو�س ال�رشعية اإذ 
الدميقراطية  املبادئ  »احرتام  منك  يتطلب 
وحقوق  الجتماعية  والعدالة  القانون  ودولة 
عن  والدفاع  واحلفاظ   ، قلتم  ”كما  الإن�سان 
قيم وهوية ال�سعب التي مرغت يف الوحل ومن 
و  الل�سان  اللغوية يف  �سيادتنا  واجبكم حماية 
الإدارة و املوؤ�س�سات احلكومية الر�سمية ويف 
اآثار ع�سبة بعدما خانت  ال�سارع ،وان متحي 
الرجال،  فيها  واهني  الأمانة  و�سيعت  الثقة 
و�سقطت  فيها  �سيء  كل  تتفيه  على  عملت 
�سمعة اجلزائر يف الداخل واخلارج ،فاأباحت 
ف�سادا  وعاثت  املحرم  واأحلت  املحظور 
واإف�سادا وهي اليوم وراء الق�سبان تدفع ثمن 
ما اقرتفته يف حق جزائر ال�سهداء والأحرار 

والأبطال.

ن�شيحة
املنا�سب  األ متنح  ونن�سحك 
ال�سامية ول تقلد امل�سوؤولية ملن يعادي وي�سب 
ثوابت الأمة وي�ستعلي على ال�سعب،مع اإعادة 
العتبار للكفاءات املهم�سة والكف عن تعيني 
و  للدولة  احل�سا�سة  املنا�سب  يف  ال�سن  كبار 
الوجوه  ر�سكلة  باإعادة  اأو   ، ال�سباب  تهم�س 
التي ف�سلت ف�سل ذريعا و اأكلت يف كل املوائد 
، اأو مبنحك املنا�سب ملن �ساندوك اأو حتى 
مواطن   مليون   45 اجلزائر  ،لن  انتخبوه  من 
.والختلف يف الراأي ل يف�سد للود ق�سية لأن 

الفا�سدين  ترقية  من  اجلزائر،واحذر  هدفنا 
ول   ، والعدو  اخلطر  فهم  اعلي  منا�سب  اإىل 
يثنيكم يف الإ�سلح تلك الرتكة امل�سمومة ول 
القنابل املوقوتة والعراقيل املوروثة.ول تثبط 
عزميتكم يف الذهاب بعيدا يف معاجلتها لن 
ال�سعب ورائكم وقد منحكم �سكا على بيا�س 
الأربع  تنفيذ  يف  قدما  للم�سي  فو�سكم  بل 
واخلم�سون تعهدا التي �سمنتموها برناجمكم 
النتخابي لبناء اجلزائر اجلديدة التي تتطلب 
وينفذها  والتكافل  والتعاون  ال�سرب واملثابرة 
اجلميع لأن يدا واحدة ل ت�سفق بل كما قلت 
اجل  من  فاليد  اليد  بو�سع  ملزمون  »اأننا 
حتقيق حلم الآباء والأجداد وحلم �سبابنا يف 
يف  امل�ستقبل  يف  اجلزائر  واأجيال  احلا�رش 
بناء جمهورية جديدة مهيبة اجلانب م�ستقرة 
ومزدهرة م�سرت�سدة ببيان اأول نوفمرب الذي 
التفرقة  عوامل  اأ�سابتنا  عنه  انحرفنا  كلما 

والت�ستت وال�سعف والهوان«

ال�شيد الرئي�س

علينا  »يتعني  انه  قلت  لقد 
اخللفات  �سفحة  نطوي  اأن  جميعا  اليوم 
وتدمری  اإنها عوامل هدم  والتفرقة  والت�ستت 
اخللفات  بنبذ  وجل  عز  اهلل  اأمرنا  وقد 
والتنازع حتى ل نف�سل وتذهب ريحنا ...واإننا 
جميعا جزائريون لي�س فينا من هو اأف�سل من 
خال�س  عمل  من  يقدمه  ما  بقدر  اإل  الآخر 
والتي  اليوم  ر�سالتي  وما   « العزيزة  جلزائرنا 
كمواطن  وراأيي  ان�سغالتي  عن  فيها  اعرب 
�سبق   - وال�سيا�سية  املدنية  بحقوقه  يتمتع 
واأعلنت  الع�سابة  مع  لكم  وقع  ما  اأمله  وان 
املواطنني حينما  ت�سامني معكم كغریي من 
للند ملن كان  اإهانتكم لأنك وقفت ندا  متت 
يحكم وراء الظل وهو ل ميلك- اإل من واجب 
قولكم  كتابتها  على  �سجعني  وما  الإخل�س، 
من  اأف�سل  اأحد  ول  جزائريون  كلنا  اإننا   «
اإل بقدر الت�سحيات ونكران الذات«. الآخر، 

الأمر  لويل  الن�سح  معنى  جيدا  نعرف  ونحن 
يف اإطار �رشعي دون اخلروج عن الن�س بعيدا 
ال�سيطان  ي�سكن  التي  اململة  التفا�سيل  عن 
يف نقاطها. و قد روى الإمام م�سلم اأَنّ النَِّبَيّ 
يَحُة.  النَّ�سِ يُن  الِدّ قال:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
ِة  َولأِئَمّ َوِلَر�ُسوِلِه  َوِلِكتَاِبِه  هلل  قال:  مِلَْن؟  ُقلنَا: 
ِتِهْم( . وذكر ابن عبد الرب يف  امُل�ْسِلِمنَي َوَعاَمّ
ال�ستذكار اأن )منا �سحة ولة الأمر مل  يختلف 
العلماء يف وجوبها اإذا كان ال�سلطان ي�سمعها 
الن�سيحة لأئمة  اأما  النووي)  ،و قال  ويقبلها( 
وطاعتهم  احلق،  على  فمعاونتهم  امل�سلمني 
برفق  وتذكریهم  وتنبيههم  به،  واأمرهم  فيه، 
ولطف، واإعلمهم مبا غفلوا عنه ومل يبلغهم 
وترك اخلروج عليهم،  من حقوق امل�سلمني، 
األف  فاللهم   ) لطاعتهم  النا�س  قلوب  وتاألف 

القلوب وا�سرت العيوب.

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

ر�شالة مفتوحة
�إىل �ل�شيد �لرئي�س : �ليد �ملمدودة ت�شفح وال ت�شفع..
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بقلم: توفيق عبد الفتاح

�إثر  بالأ�رس  يقبعان  عاما   38 ومنذ 
لل�ضفة  �لأ�ضلحة  بـ"تهريب  �إد�نتهما 
�إ�رس�ئيلي"  جندي  وقتل  �لغربية 
وفر�ضت عليهما �ملحكمة يف �لبد�ية، 
مع  �ضنقا  بالإعد�م  حكما  حينه،  يف 
)تويف  يون�س  �ضامي  �لأ�ضري  قريبهما 
ناهز  عمر  عن   2018 جو�ن   10 يوم 
86 عاما، وهو �أحد �لأ�رسى �لقد�مى 
وفاء  �ضفقة  �ضمن  عنهم  �أفرج  �لذين 
 2011 �أكتوبر  يف  "�ضاليط"  �لأحر�ر 
�ل�ضجون(.  يف  عاما   28 ق�ضائه  بعد 
وبعد �ضهر عادت �ملحكمة و�أ�ضدرت 
�لإعد�م  من  �لعقوبة  بتخفي�س  حكما 
�إىل �ل�ضجن �ملوؤبد مدى �حلياة، وبعد 
�لق�ضاين،  �مل�ضار  يف  حثيثة  جهود 
 2012 �ضبتمرب  يف  �ملحكمة  حددت 
من  لعدد  عاما،   40 �ملوؤبد  حكم 

�لأ�رسى.

ندمي يون�س: معاناة ال حتتمل

يون�س،  كرمي  �لأ�ضري  �ضقيق  وقال 
ندمي يون�س، لـ"عرب 48" �إن "�ملعاناة 
�أيالما هو ق�ضاء 38  �لأكرث  و�ملوقف 

معاناة  �لآن،  لغاية  �ل�ضجن  يف  عاما 
غري �إن�ضانية وغري حمتملة. حمل هذ� 
من  �لع�رسينيات  يف  �ضابا   38 �لعدد 
و�رتدى  �ضنقا  بالإعد�م  ُحكم  عمره 
مكبل  وهو  �لربتقالية  �لإعد�م  بدلة 
�ليدين و�لرجلني ملدة 275 يوما. ومن 
�حلياة.  مدى  �ملوؤبد  �حلكم  بعدها 
موؤمل �أنه يف �لعام 1985 خرج من ور�ء 
�لق�ضبان لب�ضع دقائق حتى و�ضل �إىل 
�ضلم �حلافلة �لتي كانت �ضتنقله خارج 
و�لظاملة  �لغا�ضمة  �ملعتقالت  �أ�ضو�ر 
�لقيد  زنازين  �إىل  به  عادو�  �أن  حتى 
و�لظالم بذريعة �أنه يختلف عن باقي 
�لأ�رسى وهو ي�ضكل خطر� حقيقيا على 
�أمن �إ�رس�ئيل، كما �دعو�، ومن بعدها 
و�إعد�م  بغد�د  و�ضقوط  �خلليج  حرب 
�ل�ضهيد �ضد�م ح�ضني، و�تفاقية �أو�ضلو 
بخيبة  �لفل�ضطينية  �لقيادة  وعودة 
"�ضفقات  �أن  يون�س  �أمل".و�أ�ضاف 
تبادل �لأ�رسى جميعها �ضملت قد�مى 
يون�س،  كرمي  ر�أ�ضهم  وعلى  �لأ�رسى، 
حتى �لدقيقة �لـ90 وجرى �لتخلي عنه 
يف �لوقت �لقاتل. ومت ت�ضفية �لعديد 
�لرمز  �لقائد  وب�ضمنهم  �لقادة  من 
�أن  دون  �لو�لد  ووفاة  عرفات،  يا�رس 
يف  بامل�ضاركة  �لأ�ضري  لأخي  ي�ضمح 

دفعات   3 وحترير  �لعز�ء،  �أو  �جلنازة 
�لأ�رسى  قد�مى  من  دفعات   4 من 
)�أ�رسى ما قبل �أو�ضلو( �لتي مل ت�ضمله 
حدث،  ملا  م�ضبقا  توقعاته  كل  رغم 
تنبيه  جدوى  دون  وحاول  �أدرك  وقد 
و�ملفاو�ضني  �لفل�ضطينية  �ل�ضلطة 
نيتهم،  و�ضوء  �لإ�رس�ئيليني  مكر  من 
و�لكر�مة  �حلرية  �إ�رس�ب  وكذلك 
�أطول  من  وهو  يوما   42 �متد  �لذي 
�لتي  و�أ�ضدها  و�أ�ضعبها  �ملعارك 
خا�ضتها �حلركة �لأ�ضرية. كلها مو�قف 
نحكم  �أن  ميكن  ول  وموؤملة  �ضعبة 
�إيالما".و�ضدد  و�لأكرث  �لأ�ضعب  �أيها 
يون�س على �أن "�لتق�ضري هو م�ضوؤولية 
مقيدة  �لفل�ضطينية  �ل�ضلطة  �جلميع، 
باتفاقيات �أو�ضلو، وكان من �ملفرت�س 
�أن  �ملتابعة  وجلنة  �لعرب  �لنو�ب  �أن 
�إل  �مللف  هذ�  يف  كبري�  دور�  يلعبو� 
فا�ضحا  �لتق�ضري  كان  وب�رس�حة  �أنه 
ت�ضحيات  من  �لأدنى  للحد  يرق  ومل 

�لأ�رسى".

اأم ماهر يون�س: ترك االأ�سرى 
عار ومعيب

يف  يون�س  ماهر  �لأ�ضري  �أم  وو�ضفت 
ووجع  معاناة   "48 لـ"عرب  حديثها 

من  عاما   38" �إنه  وقالت  �لعائلة، 
و�ضد  �لنتظار  من  ماأ�ضاة  هي  �لأ�رس 
يتم  كان  عندما  خ�ضو�ضا  �لأع�ضاب 
�لأ�رسى  تبادل  �ضفقات  عن  �حلديث 
�لأخرية  �للحظات  يف  �لرت�جع  ويتم 
مر�ت". عدة  �لأمر  هذ�  تكرر  كما 

حترير  �نتظر  كاأم  "�أنا  و�أ�ضافت: 
ير�فقنا  وهو  دقيقة،  كل  يف  �بني 
منا�ضبة  �أو  حدث  وكل  حركة  كل  يف 
�لوجع  من  دهر  وهذ�  �لعائلة،  لدى 
�لذي  باهلل  موؤمنة  لكنني  و�حلنني، 
�أعطانا �ل�ضرب ونحن ر��ضون. �حل�رسة 
على  وو�ضعهم  �لأ�رسى  �إهمال  �لأكرب 
�لقياد�ت".وختمت  قبل  من  �لهام�س 
يف  "يظهر  بالقول:  يون�س  ماهر  �أم 
�لهتمام  بع�س  �لأخرية  �ل�ضنو�ت 
ل  كالم  جمرد  لكنه  �لأ�رسى،  بق�ضية 
�ملن�ضات  على  من  �حلديث  يتعدى 
�لكني�ضت  �أع�ضاء  وكذلك  و�لإعالم، 
وباأبنائهم  بكر��ضيهم  يهتمون  �لعرب 
�لأ�رسى  �إن  لهم  �أقول  وعائالتهم. 
وفل�ضطني  �لقد�س  �أجل  من  �ضجنو� 
وهم مر�بطون من �أجل �لوطن و�إهمال 
معيب  و�أمر  عار  ثم  عار  ق�ضيتهم 
للقيادة �لفل�ضطينية وقياد�ت �لد�خل، 
وبالتايل نقول للقياد�ت �إن هوؤلء ممن 

�ضحو� بزهرة �أعمارهم وبع�ضم دخل 
�ل�ضتينيات من �لعمر ويجب �أن يكونو� 
ومن  و�ضمائركم،  �أعناقكم  يف  �أمانة 
طيلة  لوحدهم  تركهم  و�ملعيب  �لعار 
كاأم  به  �أ�ضعر  �أعلم ما  �ل�ضنو�ت.  هذه 
وما يعتمل يف �ضدري، لكنني �ضامدة 
و�ضابرة و�ضمريي مرتاح وبعد �ضنتني 

�ضاأحت�ضن ماهر �إن �ضاء �هلل".

اأم كرمي يون�س: اأنتظر حترير 
ابني كرمي

ومل تخف و�لدة كرمي يون�س، �ضبحية 
من  �لثمانني  جتاوزت  وقد  يون�س 
هي   "48 لـ"عرب  حديثها  يف  �لعمر، 
�ل�ضديدين،  و�أملها  وجعها  �لأخرى 
�إن  وقالت  بالغ،  بتاأثر  تتحدث  وهي 
"كرمي مل يغب من خميلتي رغم �أ�رسه 
منذ 38 عاما، وفقط �هلل يعلم كم هي 
هو  وكرمي  �أم  و�أنا  و�ملعاناة  �حل�رسة 
�بني �لبكر".و�أ�ضافت �أنه "عندما �أزور 
حزينة  �أنني  ويرى  �ل�ضجن  يف  كرمي 
ورفع  مو��ضاتي  يحاول  ومت�ضايقة 
�ملفرت�س  من  �إنه  ويقول  معنوياتي، 
بعد كل هذه �ل�ضنو�ت �أن تعتادي على 
لق�ضية  �ضجينا  ل�ضت  و�أنا  �ملوقف 
خمجلة. ورغم �أن هذ� �ضحيح، لكنني 

�أريده خارج �ل�ضجن و�إىل جانبي،  كاأم 
�لثمانني  �ضن  جتاوزت  �أنا  و�ليوم 
�أعي�س  �أن  و�أريد  �لنتظار  و�أعياين 
معه بقية ما مينحني �هلل من �لعمر".

�أ�ضعب �ملو�قف خالل كل هذه  وعن 
كرمي،  �أم  قالت  �لأ�رس،  من  �لعقود 
�لتي  �لتبادل  "عندما متت �ضفقة  �إنه 
تعرف ب�ضفقة جربيل لتبادل �لأ�رسى 
حترير  �ضمت  و�لتي   1985 �لعام  يف 
�أكرث من �ألف �أ�ضري، كان من �ملفرت�س 
�ل�ضدمة  �أن  �إل  بينهم  من  كرمي  �أن 
كانت بعد �أن كان كرمي خارج �ل�ضجن 
�لأ�ضري  بيد  و�لأخرى  بيد  مقيد  وهو 
�ملحرر منري من�ضور، ويف �آخر حلظة 
�إذ  �لقيد  لل�ضيارة فكو�  �أن ي�ضعد  قبل 
كرمي  على  بالتحفظ  �لأو�مر  �ضدرت 
و�لدة  لل�ضجن".وختمت  و�إعادته 
على  عاتبة  "�أنا  بالقول:  يون�س  كرمي 
للقياد�ت  ممكن  وكان  �لقياد�ت،  كل 
�لفل�ضطينية بحكم عالقتها وتن�ضيقها 
�ضغوطات  متار�س  �أن  �إ�رس�ئيل  مع 
�أكرب من �أجل حتريره، وكذلك قياد�ت 
�لكني�ضت  �أع�ضاء  وخا�ضة  �لد�خل 
عن  يتحدثون  كانو�  غالبيتهم  �لعرب 
�لعتب، ورغم كل  لرفع  �لأ�رسى فقط 

هذ� �أنا �ضابرة وموؤمنة".
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كرمي وماهر يون�س

اأقدم اأ�سريين يف العامل
دخل االأ�سري كرمي يون�س )63 عاما( من قرية عارة يوم 6 جانفي املا�سي عامه الـ38 يف ال�سجون "االإ�سرائيلية"، فيما 
يدخل ابن عمه االأ�سري ماهر يون�س )61 عاما( عامه الـ38 يف االأ�سر، وكان قد اعتقل يوم 18 جانفي عام 1983، وهو 

ثاين اأقدم اأ�سري يف ال�سجون االإ�سرائيلية بعد االأ�سري كرمي يون�س. تعرث حترير االأ�سريين يون�س رغم اإبرام عدة 
�سفقات تبادل اأ�سرى بني اجلانبني الفل�سطيني واالإ�سرائيلي، وذلك ب�سبب تعنت وحتفظ اجلانب االإ�سرائيلي عليهما 

باعتبارهما "�ساأنا اإ�سرائيليا".ولد كرمي يون�س يوم 24 دي�سمرب 1956، وولد ماهر يون�س يوم 9 جانفي 1958.

تقرير: زين خليل/ االأنا�سول

قر�ر ع�ضكري بتغليظ عقوبة �أي طفل 
هجمات،  بتنفيذ  "يُد�ن"  فل�ضطيني 
هي  �لق�ضوى  �لعقوبة  كانت  �أن  بعد 
�أقل من 14  �أ�ضهر ملن هم  �ل�ضجن 6 

عاما، وفق قناة �إ�رس�ئيلية
�ل�ضجن  عقوبات  �إ�رس�ئيل  �ضددت 
 14 حتت  فل�ضطيني  طفل  �أي  بحق 
عاما تتهمه بتنفيذ "عمليات عد�ئية"، 
بحيث ميكن �أن ت�ضل �إىل �ل�ضجن مدى 
�حلياة، بعدما كانت �لعقوبة �لق�ضوى 
هي 6 �أ�ضهر فقط، وفق �إعالم عربي  
 2020/06/17 �ملو�فق  �لربعاء  يوم 
�لتلفزيونية   "12" �لقناة  وقالت   .
�لو�ضطى  �ملنطقة  قائد  �إن  )خا�ضة( 
باجلي�س �لإ�رس�ئيلي �ملنتهية وليته، 
خالل  وقع  فد�ن،  ند�ف  �للو�ء 
ع�ضكريا  �أمر�  �لأخرية  �لأ�ضابيع 
على  م�ضددة  عقوبات  بفر�س  ي�ضمح 
�ل�ضغار". "�لإرهابيني  �ضماهم  من 
ملدة  بال�ضجن  �أحكاما  �أن  و�أو�ضحت 

�أق�ضى كانت  �أ�ضهر كحد   6 �إىل  ت�ضل 
�لأطفال  على  �ل�ضابق  يف  تُفر�س 
بتنفيذ  �ملتهمني  �لفل�ضطينيني 
�إن  حتى  �إ�رس�ئيليني،  �ضد  هجمات 
كانت عمليات قتل مع �ضبق �لإ�رس�ر، 
وفق �لقانون �لع�ضكري. وبات باإمكان 
�لع�ضكري �لإ�رس�ئيلي �حلكم  �لق�ضاء 
بال�ضجن  فل�ضطينيني  �أطفال  على 
مدى �حلياة، بدعوى تنفيذ هجمات. 
�جلديد  �لقر�ر  باأن  �لقناة  و�أفادت 
يوما   58 بال�ضجن  �حلكم  بعد  �تُخذ 
طفل  على  �ملر�قبة،  حتت  �أ�ضهر  و4 
مبحاولة  متهم  عاما(   13( فل�ضطيني 
�ضبتمرب/�أيلول  يف  �إ�رس�ئيليني،  طعن 
قرب  حافالت  حمطة  يف  �ملا�ضي، 
باخلليل  �أربع،  كريات  م�ضتوطنة 
�ملحتلة.  �لغربية  �ل�ضفة  جنوبي 
�لقر�ر  كان  �إن  ما  �لقناة  تذكر  ومل 
نافذ�،  قانونا  �أ�ضبح  �لقانون  بتعديل 
�أم �أن هناك م�ضتويات �أخرى لإقر�ره.  
�لفل�ضطينيني  �ملعتقلني  عدد  ويبلغ 
�آلف   5 نحو  �إ�رس�ئيل  �ضجون  يف 

 200 قر�بة  بينهم  ومعتقلة،  معتقل 
من  يعانون  معتقل  و700  طفل، 
من  �أكرث  ومنهم  خمتلفة،  �أمر��س 
200 يعانون من �أمر��س مزمنة، وهم 
�ملتدنية،  �ل�ضحية  �ملناعة  ذوي  من 
�لفل�ضطيني  �لأ�ضري  نادي  بح�ضب 
�لك�ضف  وياأتي  حكومي(.  )غري 
�أطفال  بحق  �لعقوبات  ت�ضديد  عن 
فيه  تتو��ضل  وقت  يف  فل�ضطينيني، 
حقوقية  منظمات  من  �نتقاد�ت 
"هيومن  بينها  ودولية،  فل�ضطينية 
�لأمم  عام  لأمني  ووت�س"،  ر�يت�س 
لعدم  غوتريي�س،  �أنطونيو  �ملتحدة، 
"�لقائمة  يف  �إ�رس�ئيل  ��ضم  �إدر�جه 
�لأطفال"  حقوق  ملنتهكي  �ل�ضود�ء 
غوتريي�س  تقرير  ووثق   .2019 خالل 
و�ل�رس�عات  �لأطفال  ب�ضاأن  �ل�ضنوي 
م�ضوؤولية  �لإثنني،  �أ�ضدره  �مل�ضلحة، 
 29 مقتل  عن  �لإ�رس�ئيلية  �لقو�ت 
و496  �ألف  و�إ�ضابة  فل�ضطينيا  طفال 
مل  لكنه  �ملا�ضي،  �لعام  �آخرين، 

يدرجها يف "�لقائمة �ل�ضود�ء"

ال�سجن مدى احلياة

عقوبة اإ�سرائيلية جديدة ت�ستهدف اأطفال فل�سطني
�لحتالل  باأن  فل�ضطني  �أ�رسى  مركز  �أكد 
من  حمرر�ً  ��ضري�ً  يعتقل)50(  يز�ل  ل 
�أطلق �رس�حهم �ضمن �ضفقة وفاء  �لذين 
�لأحر�ر، مما �ضكل خرقاً و��ضحاً وخطري� 
و�ضمانات  برعاية  مت  �لذي  لالتفاق 
للمركز  �لإعالمي  �لناطق  وقال  م�رسية. 
تقرير  يف  �لأ�ضقر”  “ريا�س  �لباحث 
مبنا�ضبة ذكرى مرور 6 �أعو�م على �عاده 
�عتقال �لع�رس�ت من حمرري �ل�ضفقة �ن 
�لحتالل مل يكتفى بخرق �لتفاق �لتي مت 
يف �أكتوبر من �لعام 2011، �منا ن�ضفه من 
لكافة  �ل�ضابقة  �لأحكام  باإعادة  �أ�ضا�ضه 
وهى  �عتقالهم،  �عيد  �لذين  �ملحررين 
�ل�ضنني.  لع�رس�ت  �و  باملوؤبد�ت  �أحكام 
 6 مرور  رغم  �نه  �ىل  “�لأ�ضقر”  و�أ�ضار 
بعدم  �لحتالل  قيام  على  كاملة  �أعو�م 
و�ل�ضالمة  �لأمن  بتوفري  ب�رسط  �للتز�م 
�أخرى،  �عتقالهم مرة  و�أعاده  للمحررين، 
�ملنا�ضد�ت  كل  رف�س  يو��ضل  يز�ل  ل 
لن  �رس�حهم  باإطالق  و�ملطالبات 
�ل�ضفقة  لبنود  خرق  يعترب  �عتقالهم 
و�أ�ضاف   . م�رسية  برعاية  جرت  �لتي 

�لنية  يبَّيت  كان  �لحتالل  �أن  “�لأ�ضقر” 
�ملحررين  �عتقال  لإعادة  �لبد�ية  منذ 
�ل�ضهور  منذ  بدء  حيث  �ل�ضفقة،  �ضمن 
على  بالت�ضييق  �ل�ضفقة  لإمتام  �لأوىل 
و�لعتقالت  بال�ضتدعاء�ت  �ملحررين 
دون �ضبب، وو�ضل عدد من مت �عتقالهم 
يف  حمرر�ً،   )80( �ىل  �ملحررين  من 
مقدمتهم �لأ�ضري “نائل �لربغوتي” عميد 
 34 �أم�ضى  و�لذى  �لفل�ضطينيني  �لأ�رسى 
�عاده  بعد  �أعو�م   6 و  �ل�ضفقة  قبل  عاماً 
 40 �أم�ضاه  ما  جمموع  لي�ضبح  �عتقاله 
مت  �ملحررين  من   )74( باأن  مبيناً  عاماً. 
هذ�  مذل  يف  و�حدة  دفعة  �ختطافهم 
�مل�ضتوطنني  مقتل  حادثة  بعد  �ليوم 
�لثالثة يف �خلليل يونيو 2014، حيث �أطلق 
�رس�ح )30( منهم، بينما ل يز�ل )50( رهن 
من  حو�ىل%45  ي�ضكلون  وهم  �لعتقال، 
حمرري �ضفقة وفاء �لأحر�ر �لذين �أطلق 
و�لقد�س  �لغربية  �ل�ضفة  يف  �رس�حهم 
وعددهم )110( �أ�رسى. و�ضدد “�لأ�ضقر” 
�لفل�ضطينية  �ملقاومة  موقف  على 
بالإ�رس�ر على �رسورة �إطالق �رس�ح من 

قبل  �لأوىل  �ل�ضفقة  من  �عتقالهم  �عيد 
�ل�رسوع يف تفاهمات حول �ضفقة جديدة 
مبا متلكه من �أور�ق قوة بعد حرب 2014 

جترب �لحتالل على �لر�ضوخ ملطالبها .
مطالبته  فل�ضطني”  “�أ�رسى  وجدد 
�ملبا�رسة  �لر�عية  �مل�رسية  للحكومة 
�لتي  �لدولية  �لأطر�ف  ولكل  لل�ضفقة، 
هذه  لوقف  �لتدخل  �جنازها  يف  �ضاركت 
�جلرمية �مل�ضتمرة منذ �ضنو�ت و�لإفر�ج 
�لأحر�ر  وفاء  حمرري  من  �لع�رس�ت  عن 
�لذين �أعاد �لحتالل �عتقالهم مرة �أخرى 
�لغري  �لأحكام  كل  و�إلغاء  �أعو�م،   6 قبل 
وكانت   . بحقهم  �ضدرت  �لتي  قانونية 
من  متكنت  قد  �لفل�ضطينية  �ملقاومة 
تبادل  �ضفقة  تنفيذ  على  �لعدو  �إجبار 
من  �أكتوبر  يف  م�رسية  بو�ضاطة  �أ�رسى 
�جلندي  �ضلمت  بحيث   ،  2011 �لعام 
مقابل  �ضاليط”  “جلعاد  لديها  �ملاأ�ضور 
فل�ضطيني،  �أ�ضري  �ألف  �رس�ح  �إطالق 
�إ�ضافة �إىل 27 �أ�ضرية، �ملئات منهم كانو� 
يق�ضون �حكام بال�ضجن �ملوؤبد وع�رس�ت 

�ل�ضنني.

مركز اأ�سرى فل�سطني

50 حمررًا ال زالوا خلف الق�سبان …
 6 اأعوام على اعاده اعتقال الع�سرات من حمرري وفاء االأحرار



تقرير:علي �سمودي

. ويف �ل�ضياق، �أكد فار�س �أن ق�ضية 
�لأحر�ر”  “وفاء  �ضفقة  حمرري 
�لأ�ضئلة  من  �لعديد  فتح  �أعادت 
ل�ضيما فيما يتعلق با�ضتمر�ر �لتعامل 
�لع�ضكرية،  �لحتالل  حماكم  مع 
“قانونية”  عند  �لتوقف  فا�ضتمر�ر 
�لع�ضكرية  �ملحاكم  �إجر�ء�ت 
لالحتالل، مبني على وهم، و�ضتبقى 
هذه �ملحاكم �أذرعاً ت�ضوغ �لقر�ر�ت 
�جلدير  ومن  لالحتالل.  �ل�ضيا�ضية 
يف  �لحتالل  �ضلطات  �أن  ذكره، 
عام  حزير�ن  من  ع�رش  �لثامن 
 )70( نحو  �عتقال  �أعادت   ،2014
حمرر�ً من �ضفقة “وفاء �لأحر�ر”، 
لأكرث  �ل�ضابقة  �لأحكام  و�أعادت 
غالبية  منهم،  حمرر�ً   )50( من 
بال�ّضجن  �أحكام  هي  �أحكامهم، 
تع�ضفي  قانون  عرب  وذلك  �ملوؤبد، 
تُعرف  ما  ونفذته  �لحتالل،  �أقره 
�لتي  �لع�ضكرية  �لعرت��ضات  بلجنة 
ي�ضار  ق�ضاياهم.  يف  للنظر  �أُن�ضئت 
لالحتالل  �لعليا  �ملحكمة  �أن  �إىل 
�ضتعقد جل�ضة، ملجموعة من �أ�رشى 
�ل�ضهر  خالل  “�ل�ضفقة”  حمرري 

�لقادم.

عن الأ�سريين املحررين املُعاد 
اعتقالهما نائل الربغوثي 

وعالء البازيان
نائل  �لأ�ضري  ولد  �لربغوثي:  نائل 
ق�ضاء  كوبر  قرية  يف  �لربغوثي 
�أكتوبر  من  �لـ23  تاريخ  يف  �هلل  ر�م 
�لأوىل  للمرة  و�عتقل  1957م،  عام 
بال�ّضجن  عليه  وُحكم  1978م  عام 
خلفية  على  عاماً  و)18(  �ملوؤبد 
رف�ضت  وقد  لالحتالل،  مقاومته 
�ضلطات �لحتالل �لإفر�ج عنه رغم 
�لتبادل  �ضفقات  من  �لعديد  مرور 
يف  متت  �لتي  �لفر�جات  وحتى 
�ضنو�ت  وخالل  �ملفاو�ضات،  �إطار 
و�لديه  �لربغوثي  فقَد  �عتقاله، 
من  �لعديد  ومرت  �أجيال،  وتو�لت 
�ل�ضاحة  على  �لتاريخية  �لأحد�ث 

�لفل�ضطينية. ويف تاريخ �لثامن ع�رش 
من ت�رشين �لأول عام 2011م و�ضمن 
�لأحر�ر”  “وفاء  �لتبادل  �ضفقة 
�ملحررة  من  وتزوج  عنه  �أفرج 
�ضلطات  �أعادت  �أن  �إىل  نافع،  �أمان 
�لحتالل �عتقاله جمدد�ً يف �لثامن 
2014م،  عام  حزير�ن  من  ع�رش 
 30 مدته  ُحكماً  عليه  و�أ�ضدرت 
�ضهر�ً، وبعد ق�ضائه مدة حمكوميته 
وعرب  �لحتالل  �ضلطات  �أعادت 
لهذ�  �ُضكلت  �لتي  �لع�ضكرية  �للجنة 
�لغر�س، حكمه �ل�ضابق وهو �ملوؤبد 
تكون جمموع  وبذلك  عاماً،   )18( و 
�ضنو�ت �عتقاله �أكرث من )40( عاماً. 
قو�ت  قتلت   2018 عام  �أو�خر  ويف 

�لحتالل �بن �أخيه �ضالح �لربغوثي 
و�عتقلت عا�ضم وهو �ضقيق �ل�ضهيد 
عمر  و�لدهم  و�عتقلت  �ضالح، 
وهدمت  عائلته،  و�أفر�د  �لربغوثي، 
عمليات  عن  عد�  للعائلة،  منزلني 
�لعائلة  له  تعر�ضت  �لتي  �لتنكيل 
عائلته  غالبية  �أن  علماً  تز�ل،  وما 
تعر�ضت لالعتقال ع�رش�ت �ملر�ت، 
تعتقل  �لحتالل  �ضلطات  تز�ل  وما 
�ضقيقه عمر �لربغوثي. �لأ�ضري عالء 
�لقد�س  من  عاماً،   )61( �لبازيان 
�لحتالل  �أعاد  �لذين  �لأ�رشى  �أحد 
�ضفقة  حمرري  من  وهو  �عتقالهم 
ما  ق�ضى  حيث  �لأحر�ر"،  "وفاء 
عرب  �لحتالل  �ضجون  يف  جمموعه 
عمليات �عتقال متكررة بحقه قر�بة 
�لبازيان  �لأ�ضري  ويُعاين  عاماً.   )36(
فاقد  �أنه  �إذ  �ضعباً،  �ضحياً  و�ضعاً 
للنظر نتيجة لإ�ضابة تعر�س لها عام 
1979، كما ويعاين �ليوم من �ضعوبة 
ملتابعة  بحاجة  وهو  �لتنف�س،  يف 
هناك  و�أن  �ضيما  ل  �ضحية خا�ضة، 
ووجهه،  عينيه  يف  ز�لت  ما  �ضظايا 
كما �أنه يعاين من �ضعف يف �ملناعة 
��ضتئ�ضال  لعملية  خل�ضوعه  نتيجة 
�أعاد  وقد  �عتقاله.  قبل  للطحال 
حكمه  �لبازيان  لالأ�ضري  �لحتالل 
�ل�ضابق، وهو �ملوؤبد، علماً �أنه تزوج 
عقب �لإفر�ج عنه عام 2011، ورزق 

بطفلتيه “�نت�ضار” و”منار.
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رئي�س نادي الأ�سري قدورة فار�س

يطالب باطالق �صراح حمرري �صفقة "وفاء الأحرار"
.     يجب اأن يكون �سرط لإمتام اأي �سفقة تبادل

 جدد رئي�س نادي الأ�سري قدورة فار�س “مطالبته باأن يكون اإطالق �سراح حمرري “�سفقة “وفاء الأحرار” 
الذين اأُعيد اعتقالهم �سرطًا اأ�سا�سيًا ومقدمة لإمتام اأي �سفقة تبادل قادمة، واأن تت�سمن عملية الإفراج 

عن اأي اأ�سري ن�س وا�سح ي�سدر فيه عفو عام. وتابع فار�س حديثه يف الذكرى ال�ساد�سة على اإعادة 
اعتقالهم: “اإن الحتالل يت�سرف كع�سابة، با�ستمراره اعتقال املحررين كرهائن، وكذلك باحتجاز جثامني 

ال�سهداء، لغر�س تعزيز فر�سه يف عملية التفاو�س مع املقاومة الفل�سطينية

�لأ�رشى  �ضوؤون  هيئة   قالت 
تف�ضي  ظل  ويف  �أنه   ، و�ملحررين، 
وباء كورونا يف �لعامل و�جتياحه مئات 
�لطو�رئ  حالت  و�إعالن  �لدول، 
�ملو�طنني،  وحلماية  لإنت�ضاره  منعاً 
وب�ضكل  متعن  �إ�رش�ئيل  ز�لت  ل 
يف  �لإن�ضانية،  �لطبيعة  مع  متنافر 
�ل�ضعب  �ضد  �لقمعية  �أدو�تها  تعزيز 
�ضيا�ضة  وخا�ضة  �لفل�ضطيني، 
�لأ�رشى  على  و�لت�ضييق  �لعتقال 
�ل�ضجون، و��ضتغاللها كو�ضيلة  د�خل 
�لهيئة،  و�أكدت  بهم.  للتنكيل  عقابية 
حلمالت  �لحتالل  قو�ت  مو��ضلة 
�ملتو��ضل  و�لعتقال  �لحتجاز 
جميع  يف  �لفل�ضطينيني  للمو�طنني 

�أنحاء مدن وقرى وخميمات �ل�ضفة 
وقطاع  �ملحتلة  و�لقد�س  �لغربية 
من  �لكبرية  �لتخوفات  و�ضط  غزة 
حيث  كورونا،  فايرو�س  �نت�ضار 
�ل�رش�ئيلية  �لعتقالت  و�ضلت 
�لعام  مطلع  منذ  �لفل�ضطينيني  بحق 
�إىل 2024 مو�طنا ومو�طنة،  �حلايل 
ومر�ضى  و�أطفال  ن�ضاء  بينهم  من 
�ضجن  �أ�رشى  و�أكد  �ل�ضن.  يف  وكبار 
“جلبوع”، بعيد زيارة حمامي �لهيئة 
�لزيار�ت  يف  �نقطاع  بعد  �ليوم  لهم 
�لتي  �لظروف  “�أن  �أ�ضهر،  لأربعة 
�حلالت  يف  �لأ�رشى  يعي�ضها 
وترقى  للغاية،  �ضعبة  �لعتيادية 
�لقانون  بنظر  جر�ئم  �إىل  معظمها 

من  فيها  يعانون  �لإن�ضاين،  �لدويل 
�ملتعمد،  �لطبي  �لإهمال  �ضيا�ضات 
و�لعزل،  و�لتنكيل،  و�لتعذيب 
و�حلاطة  �لال�إن�ضانية  و�ملعاملة 
بال�رشب  و�لعتد�ء  بالكر�مة، 
و�حلرمان  �لعقوبات،  وفر�س 
و�لتو��ضل  �حلرية  من  �ل�ضديد 
�نت�ضار  ظل  يف   ” وقالو�،  �لإن�ضاين. 
جائحة كورونا عامليا، تعمدت �إد�رة 
�لعامة  �لنظافة  �إهمال  �إىل  �ل�ضجون 
و�لفتقار للتهوية �ل�ضليمة يف �لعديد 
�لرتفاع  �إىل  �إ�ضافة  من معتقالتها، 
و�لنق�س  �لرطوبة،  يف  �ل�ضديد 
�لعامة  �لتنظيف  مو�د  يف  �ملتعمد 
و�ملبيد�ت  و�ل�ضابون  و�ل�ضامبوهات 

�حل�رشية من �لكانتينا، يف دليل على 
�لظروف  ت�ضتغل  �ل�ضجون  �إد�رة  �أن 
كو�ضيلة  منها  �ل�ضحية  �لعامة وحتى 
�ل�ضجون  يف  �لأ�رشى  بحق  عقابية 
و�لتحقيق”.  �لتوقيف  ومر�كز 
�ملا�ضية  �لأ�ضهر  “خالل  و�أكدو�، 
�إدخال  من  بحرماننا  �لإد�رة  قامت 
زيار�ت  من  و�حلرمان  �ملالب�س 
�لدخان،  و�إدخال  و�ملحامني  �لأهل 
مو�د  من  �لعديد  �ضحب  وكذلك 
�لأٍرى  وقيام  �لكانتينا،  �لتنظيف من 
بالكلور  �لتعقيم  مبحاولت  �أنف�ضهم 
�لغرف و�لأق�ضام وتوعية  و�ملياه يف 
و�خذ  �لجتماعي  بالتباعد  �ل�رشى 

�لحتياطات �لوقائية.

اأ�سرى �سجن جلبوع ال�سهيونى

الحتالل ا�صتغل جائحة كورونا كو�صيلة عقابية م�صاعفة بحقنا

بقلم: توفيق عبد الفتاح 

�لرثاء  ففي  �لأمل؟  �أبا  �أرثيك  كيف 
دلّني  �لأمل.  �ضّناع  من  و�أنت  حزن، 
م�ضار  عن  �لعايل  �ل�ضادق  ب�ضمتك 
كفاحك  م�ضرية  على  فيها  �أثني 
�أ�ضى،  �ملخ�ضبة بعقود �ل�رشف دون 
دلّني على نهار �أحكي فيه عن تلبيتك 
�أحلك  يف  لك  وطنك  لند�ء  �لعنيدة 
مر�دفات  �أجد  كيف  �لقهر،  ليايل 
و�لطيبة،  و�ل�ضمود  للكفاح  جديدة 
كي  �ملر�س،  و�أمام  �لأ�رش  �أمام 
�أن  بعد  �خل�ضو�ضية  حق  �أعطيك 
�لبليغ  �ل�ضمت  معاين  منك  تعلمت 
�لآن  �لوحيد؟  �مل�ضارع  ودللت 
فقط فهمت �ضمتك، �إنه ح�ضور قوٍي 
باٍق يتجاوز و�ضاطة �جل�ضد. يباغتنا 
ويد�همنا  �أمل،  �أبا  يا  و�لأمل  �لوجع 
همومنا  عن  لينزعنا  �أحيانا  �ملوت 
�إىل  لي�ضطحبنا  و�لكبرية،  �ل�ضغرية 
و�ملعنى،  �جلدوى  على  مطلة  وقفة 
يف  كما  و�ملعنى  �لقيمة  موتك  يف 
حياتك �أ�ضل و�حلكاية، حكاية بد�أت 
م�ضريك  �خرتت  عندما  ف�ضولها 
�لن�ضال  طريق  وخ�ضت  بنف�ضك 
�ضابرة  و�أًما  زوجة  وتركت  و�لكفاح، 
تربي وترعى �أطفالك بغيابك، تنتظر 
ح�ضورك، يف �نتظارك كان �ملحّرك 

�إىل  �لنتظار  كلنا  نتزوج  ويف غيابك 
�أرثيك،  لن  �أرثيك؟  بي  ما  �لأبد. 
�ضاأذكرك، �ضاأذكر عفويتك وطيبتك، 
نقي�ضك،  �لرثاء  لأن  فيك،  و�ضاأذّكر 
وتزوير،  و�بتذ�ل  رياء  �أحياًنا  ففيه 
مبفرد�ت  م�ضبعة  �لرثاء  لغة  لأّن 
كما  وتبغ�ضها  ت�ضاأمها  كنت  موبوءة 
لأنها جتايف �حلقيقة  رفاقك،  بع�س 
لن  و�لأ�ضاطري،  �لأ�ضاليل  وت�ضنع 
�لغزلن  لأن  لي�س  نبكيك  ولن  �أرثيك 
وح�ضب،  �أهلها  بني  متوت  �أن  حتب 
�أين متوت،  يهمها  ل  �لن�ضور  لأن  بل 
�أحببت  �أنت،  كالن�رش  غز�لنا �ملحلّق 
تاأبه  ومل  و�أهلك  رفاقك  بني  �ملوت 
�ملر�س  �ضارعت  لقد  مبكانه. 
�لغزلن،  وبود�عة  �لن�ضور  بكربياء 
لندونها  �لو�ضايا  �أبلغ  تارًكا  رحلت 
�لوطني  �لن�ضال  �ضفحات  �ن�ضع  يف 
�حلركة  وكفاحات  �لفل�ضطيني 
همومها  تفارق  مل  �لتي  �لأ�ضرية 
طريق  نو��ضل  �أن  علينا  عهد  يوًما، 
فجر  يبزغ  حني  �إىل  و�ل�رشف  �لعزة 
�أر�س  على  �لعد�لة  وتتحقق  �حلرية 
ولك  �ملجد  لك  ول�ضعبها،  فل�ضطني 
كنت  عندما  عليك  ف�ضالم  �لعزة، 
و�ضالم  رياحينه  وعبق  للوطن  �أهال 
نب�س  وفينا  فيه  تبعث  و�أنت  لك 

�لأحر�ر لنكمل �مل�ضرية.

كيف اأرثيك اأبا الأمل؟

ك�ضفت حمامية هيئة �ضوؤون �لأ�رشى 
�أن  فر�رجة،  جاكلني  و�ملحررين 
و�لبالغ  "ع�ضيون"  يف  �لأ�رشى 
قا�رش،  بينهم  �أ�ضري�ً   43 عددهم 
�ضعبة  �عتقالية  بظروف  ميرون 
يف  �لكلمة،  معنى  بكل  ومزرية 
معي�ضية  مقومات  �أية  �نعد�م  ظل 
�ل�ضجن،  غرف  د�خل  و�إن�ضانية 
وعدم توفر �ملالب�س �أو �ل�ضماح لهم 
بال�ضتحمام ف�ضاًل عن �ضوء �لطعام 
وقالت  وكماً.  نوعاً  لهم  �ملقدم 
فر�رجة عقب زيارتها، يوم �لثالثاء 
 2020/06/16 �ملو�فق  �ملا�ضى 
يعرف  فيما  �لقابعني  �لأ�رشى   ،
للمرة  "ع�ضيون"،  توقيف  مبركز 
�نقطاع  بعد  �أ�ضهر،   3 منذ  �لأوىل 
جائحة  ب�ضبب  �ملعتقلني  زيار�ت 
كورونا، �إن "�لنظافة منعدمة د�خل 
مليئة  كانت  �لفورة  ف�ضاحة  �ل�ضجن 
�ملهمالت  و�ضالت  �لطعام،  ببقايا 
ميالأ  و�لذباب  بالقاذور�ت  مليئة 
�ملكان و�لر�ئحة كريهة جد�ً، وعدد 
غرف  ويف  جد�ً  كبري  كان  �ل�رشى 
�لفورة  ومدة  ومزدحمة،  مكتظة 
 )15( تتجاوز  ل  لل�ضاحة"  "�خلروج 
�لكمية  �أن �لطعام �ضيئ  دقيقة، كما 
�جلوع  من  ي�ضكون  �لأ�رشى  ومعظم 
فالطعام �ملقدم ل يكفيهم ول ي�ضد 

يغريو�  مل  �أنهم  وذكرو�  جوعهم، 
�إعتقالهم  منذ  �لد�خلية  مالب�ضهم 
�ل مرتني خالل �أ�ضهر �عتقالهم، ول 
و�ملنا�ضف  �ملحارم  لديهم  يتوفر 
ي�ضتطيعون  ول  �لب�ضاكري،  �أو 
هذ�  يف  �أطول  ملدة  بقائهم  حتمل 
من  "عدد  �إن  �ل�ضجن".و�أ�ضافت 
تتلقى  ل  هناك  �ملر�ضية  �حلالت 
كحالة  �لالزمة،  �لطبية  �لرعاية 
بيت  من  طقاطقة  جربيل  �لأ�ضري 
و�لذي يعاين من ح�ضا�ضية يف  حلم، 
�جللد وتفاقمت ظروفه �ل�ضحية يف 
وحالة  �لنظافة،  لقلة  نظر�ً  �ل�ضجن 
�خلليل  من  جابر  نافذ  لوؤي  �لأ�ضري 
دو�ءه  ياأخذ  ومل  �أع�ضاب  مري�س 
و�لأ�ضري  طويلة،  مدة  منذ  �لالزم 
�خلليل،  من  عوي�ضات  علي  عمار 
�لتنف�س  يف  �أزمة  من  يعاين  و�لذي 
�ضجن  يف  وبقائه  لأدوية  وبحاجة 
ع�ضيون يفاقم من و�ضعه �ل�ضحي".
ع�ضيون  معتقل  �أن  �لهيئة،  وبينت 
يعترب حمطة موؤقتة لتوقيف �لأ�رشى 
وجي�س  �ل�ضجون،  �إىل  نقلهم  حلني 
�إد�رته،  عن  �مل�ضوؤول  هو  �لحتالل 
للمعاملة  �لأ�رشى  فيه  ويتعر�س 
وميار�س  و�لوح�ضية،  �لقا�ضية 
بحقهم �لعديد من �ضنوف �لتعذيب 

و�ملمار�ضات �لالن�ضانية و�ملهينة.

43 اأ�صريًا من بينهم قا�صر يعانون 
ظروف �صعبة وماأ�صاوية يف مركز 

توقيف "ع�صيون"
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 رغدة البهي/مركز امل�شتقبل 
للدرا�شات والأبحاث املتقدمة

ت�شويقية:  من�شة   3-
بو�ست"  "وا�سنطن  �سحيفة  اأن�س�أت 
يف  توك"  "التيك  على  له�  ح�س�ًب� 
واحدة  بذلك  لت�سبح   ،2019 م�ر�س 
اأوائل املوؤ�س�س�ت ال�سحفية التي  من 
خالله،  ومن  عليه.  ح�س�ًب�  اأن�س�أت 
الق�سرية  الق�س�س  ن�رش  يف  بداأت 
الأخب�ر  تغطية  بني  تراوحت  التي 
الفئة  مع  مت��سًي�  فك�هيٍة  بطريقٍة 
�سري  وت�سوير  امل�ستهدفة،  العمرية 
العمل ب�ل�سحيفة، مب� يف ذلك: عمل 

�س��س�ت  خلف  ال�سحفيني 
حترير  وكيفية  الكمبيوتر، 
على  ون�رشه�  الأخب�ر، 

املوقع الإلكرتوين.. اإلخ.
التي  الفيديوه�ت  وهي 
الإن�س�ين  اجل�نب  اأظهرت 
وال�سحفيني،  للمرا�سلني 
ارتب�ط  يف  اأ�سهم  م� 
ن�حية،  من  بهم  الُقّراء 
من  �سهرتهم  وزي�دة 
ودفع  ث�نية،  ن�حيٍة 
الُقّراء لنتظ�ر اأخب�رهم 
ب�سغٍف من ن�حيٍة ث�لثة. 
ويف اأعق�ب جن�ح جتربة 
بو�ست"،  "وا�سنطن 

حذت بع�س املوؤ�س�س�ت 
)مثل:  حذوه�  والإخب�رية  ال�سحفية 
و  ،ISBNو  ،USA Today

.)Florida Times Union
املوؤ�س�س�ت  تلك  لتج�رب  وب�لنظر 
متلك  اأن  املتوقع  من  ال�سحفية، 
ًة  ك�َفّ الكربى  التج�رية  العالم�ت 
يف  توك"  "التيك  على  له�  ح�س�ب�ٍت 
غ�سون الأعوام القليلة الق�دمة. وهو 
لجت�ه  ب�لنظر  به  الدفع  ميكن  م� 
الكربى  الع�ملية  ال�رشك�ت  بع�س 
اإىل  واأديدا�س(  ن�يك  �س�كلة  )على 
"التيك توك"،  اإعالن�ته� على  عر�س 
وهو الأمر املنطقي ب�لنظر لتغريات 
املنتجني،  على  تُفَر�س  التي  ال�سوق 
لتعظيم  معه�،  الت�أقلم  اإىل  وتَدفعهم 
اخل�س�ئر  وتقليل  املتوقعة  املك��سب 

املتكبدة. 
بتحول  كثريون  يج�دل  ثّم،  ومن 

يف  ركنٍي  ركٍن  اإىل  توك"  "التيك 
اخلطط الت�سويقية ملختلف الأعم�ل 
الأكرث،  اثنني على  اأو  يف غ�سون ع�ٍم 
احل�لية  ب�سعبيته  الحتف�ظ  �رشيطة 
من  امل�ستمر  وتطويره  جهة،  من 
جهٍة ث�نية، وتطويع من�سته للعالم�ت 
حٍدّ  على  وال�سغرى  الكربى  التج�رية 

�سواٍء من جهٍة ث�لثة.

البيانات:  م�شري  جمهولية   4-

احل�دي  القرن  "نفط  البي�ن�ت  تُعد 
ال�سلعة  ولكونه�  والع�رشين"، 
الت�س�وؤلت  تُث�ر  الأبرز،  القت�س�دية 

التي  ال�سخ�سية  البي�ن�ت  م�سري  عن 
من  )وذلك  توك"  "التيك  يَجمعه� 
ون�س�ط  اجلغرايف،  املوقع  قبيل: 
الإلكرتوين،  وبريدهم  امل�ستخدمني، 
البع�س  دفع  م�  وهو  ذلك(.  وغري 
يتمثل  جمعه�  من  الهدف  اإن  للقول 
دفع  بينم�  الت�سويقية،  الأغرا�س  يف 
حلكوم�ٍت  بيعه�  ب�إمك�نية  اآخرون 
اأخرى. وهو م� ق�د بدوره اإىل خم�وف 
جل�ٍن  لت�سكيل  بريط�ني�  دفعت  اأمنيٍة 
جمع  كيفية  على  للوقوف  خ��سٍة 
ال�سخ�سية،  للبي�ن�ت  توك"  "التيك 
لتت�س�ءل عن مك�ن تخزينه� وم�آلته�.

جمع  يف  املتحدة  الولي�ت  وتت�سكك 
التج�س�س.  لأغرا�س  البي�ن�ت  تلك 
ويف روؤيته�، يُعد التطبيق اأداًة جديدًة 
اأجهزة ال�ستخب�رات ال�سينية،  يف يد 
بي�ن�ٍت  قواعد  من  يتيحه  م�  بفعل 

على  ا�ستغالله�  لل�سني  مُيكن  كربى، 
على  تقدمه�  جّراء  الأمثل  النحو 
والذك�ء  ال�سخمة  البي�ن�ت  �سعيد 
الأمن  ولعتب�رات  ال�سطن�عي. 
املتحدة  الولي�ت  �سّكلت  القومي، 
التطبيق،  يف  للتحقيق  جل�ًن�  بدوره� 
الأمريكية  والبحرية  اجلي�س  واأمرت 
بعدم  الدف�ع  وزارة  موظفي  وجميع 
اأجهزتهم  على  التطبيق  تثبيت 
البح�رة  ات�س�ل  رت  وَحَذّ الذكية، 
الإنرتنت  ب�سبكة  البحرية  وم�س�ة 
الت�بعة ل�سالح القوات البحرية م� دام 

التطبيق على اأجهزتهم الذكية.

التداعيات الجتماعية:

الجتم�عية  الآث�ر  ترتاوح 
والنبذ  الإدم�ن،  بني  للتطبيق 
الجتم�عي، وغري ذلك. وهو م� 
ميكن الوقوف عليه تف�سياًل على 

النحو الت�يل:

خطرة:  حتديات   1-
ميكن  توك"،  "التيك  يف 
يف  ال�سرتاك  للم�ستخدمني 
وهي  خمتلفٍة.  حتدي�ٍت  خم�س 
بع�سه�  حظي  التي  التحدي�ت 
حتدي  مثل  وا�سعٍة،  ب�سهرٍة 
 )InMyFeelingsChallenge(
الذي اجت�ح خمتلف و�س�ئل التوا�سل 
"كيكي"  ب��سم  وُعرف  الجتم�عي، 
اأثن�ء  ال�سي�رة  الرق�س خ�رج  )وتطلب 
البع�س(.  موت  يف  ليت�سبب  �سريه� 
 )Oh Nanana(" حتدي  بج�نب 
الذي تطلب اأداء حرك�ٍت راق�سٍة على 
اأ�سفر  م�  )وهو  نف�سه�  الأغنية  اأنغ�م 
ك�حل  ك�رش  عن  امل��سي  اإبريل  يف 
مق�طعة  من  ت�س�رلزورث"  "�س�بفري 
اأثن�ء  اإجنلرتا  �رشقي  �سم�ل  دوره�م 
ت�سوير الفيديو، وتطلب بدوره اإجراء 

جراحٍة له�(.
Skullbreaker(  ( حتدي  ويُعد 

لقى  الذي  التحدي�ت  اأخطر  اأحد 
�سعبيًة كبريًة على التطبيق على الرغم 
حّد  اإىل  ت�سل  قد  التي  خطورته  من 
الوف�ة من ن�حية، وبدايته على �سبيل 
من  اإ�سب�ني�  يف  ط�لبني  بني  الدع�بة 
ن�حيٍة اأخرى. فبموجب ذلك التحدي، 
اأثن�ء  الث�لث  عرقلة  �سخ�س�ن  يح�ول 
اإ�س�ب�ٍت  عن  اأ�سفر  م�  وهو  قفزه، 
خطريٍة لعدٍد من امل�س�ركني، وبخ��سٍة 
يف الظهر واحلو�س والراأ�س. وهو م� 
حّذر منه الأطب�ء مل� قد ينجم عنه 
ارجت�ج  اإىل  ت�سل  قد  اإ�س�ب�ٍت  من 

املخ وال�سلل والوف�ة.
القول  يجدر  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
ع�ٍم-  -ب�سكٍل  التحدي�ت  تلك  اإن 
تُ�سيف  خ�سو�سيًة،  التطبيق  مَتنح 
امل�ستخدمني  وتدفع  ج�ذبيته،  اإىل 
وم�س�هدة  جديدٍة  حمتوي�ٍت  لإن�س�ء 
حمتوى الآخرين. وبج�نب التحدي�ت 
ب�ملثل  تتعدد  ن�سبًيّ�،  اخلطرية 
التطبيق،  على  اله�دفة  التحدي�ت 
املث�ل-  �سبيل  -على  منه�  والتي 
 )Style not Fashion( حتدي 
ال�سب�ب  توعية  اإىل  يهدف  الذي 
وال�رشاء  املو�سة  مواكبة  مبخ�طر 
املتزايد لالأزي�ء على البيئة، وي�سجع 

على اإع�دة تدوير املالب�س للحّد من 
التلوث البيئي.

الجتماعي:  النبذ   2-
حٍدّ  اإىل  املجتمعي  القبول  اقرتن 
بعيٍد بعدد املت�بعني؛ ف�إذا ك�ن قلياًل 
امل�ستخدمون  �سعر  معدوًم�،  اأو 
يف  اأحٌد  يرغب  ل  منبوذون  ب�أنهم 
عن  ي�سفر  قد  م�  وهو  �سداقتهم، 
اإىل  ويدفعهم  الكتئ�ب،  اأو  الوحدة 
بل  ب�أ�سدق�ئهم،  اأنف�سهم  مق�رنة 
وجذب النتب�ه ب�أي طريقٍة ممكنٍة، 
ليتحول الأمر اإىل حم�ولٍت ب�ئ�سٍة 
وخرق�ء للفت النتب�ه. ويُعد ارتداء 
املالب�س ال�سيقة اأو اخلفيفة اأحد 
اأعداد  لزي�دة  الو�س�ئل  اأ�سهل 
املعجبني؛ اإذ جتذب تلك النوعية 
النفو�س  ذوي  الفيديوه�ت  من 
م�س�هداته�  لتتج�وز  ال�سعيفة 

مئ�ت الآلف.
يَدخل  اأخرى،  بعب�رٍة  اأو 
حمتدًم�  �سب�ًق�  امل�ستخدمون 
من  الأقران  عن  للتميز 

حتقيق  ودون  التطبيق،  م�ستخدمي 
عري�سٍة  ق�عدٍة  امتالك  اأو  ال�سهرة 
من املعجبني قد ي�سعرون ب�لإحب�ط 
يعني  م�  وهو  الجتم�عي.  النبذ  اأو 
�سمًن� اأن "تيك توك" تطبيق للب�حثني 
حتقيقه�  ي�سهل  ل  التي  ال�سهرة  عن 
الجتم�عي  التوا�سل  و�س�ئل  على 
�س�ت،  و�سن�ب  في�سبوك،  )مثل: 
التطبيق،  بهذا  مق�رنة  واإن�ستجرام( 
عن  املق�بل  يف  ي�سفر  قد  م�  وهو 

اإدم�نه.

الوهمية: احل�شابات   3-
 يت�سرت كثريون خلف ح�س�ب�ٍت وهميٍة 
للتنمر والتحر�س ب�مل�ستخدمني عرب 
يف  الأخذ  مع  والتعليق�ت،  الر�س�ئل 
اإىل  احل�س�ب�ت  حتويل  اأن  العتب�ر 
فح�سب  لالأ�سدق�ء  مغلقٍة  ح�س�ب�ٍت 
ل يحول دون ظهور �سورة الربوف�يل 
وهو  للك�فة.  اأ�سفله  واملعلوم�ت 
لطبيعة  ب�لنظر  فهمه  ميكن  م� 
�سخ�ٍس  لأي  فيمكن  امل�ستخدمني؛ 
توك"  "التيك  على  ح�س�ٍب  اإن�س�ء 
ومع  ع�ًم�.   13 عمره  جت�وز  ب�رشط 
التي  ال�سوابط  فع�لية  ترتاجع  ذلك، 

حتول دون ت�سجيل من تقل اأعم�رهم 
عن ذلك. 

امل�ستخدمني  اأعداد  تن�مي  فمع 
التق�رير  بع�س  اأف�دت  ال�سن،  �سغ�ر 
-ل �سيم� يف الهند والربازيل وبع�س 
الأطف�ل  ب��ستدارج  العربية-  الدول 
عن طريق التطبيق والعتداء عليهم 

وهو  احل�لت.  بع�س  يف  وقتلهم  بل 
م� دفع الهند للتحذير من خم�طره. 
وي�سهم يف ذلك تراجع الرق�بة الأبوية 
على التطبيق اإىل حٍدّ بعيٍد، وهو م� 
املراهقني  تعر�س  عن  بدوره  يُ�سفر 
خ�رجٍة  لفيديوه�ٍت  ال�سن  و�سغ�ر 

وغري لئقة.
وعلى خلفية ذلك، اأعلن التطبيق يف 
اإ�س�فة خ��سية  عن  امل��سي  فرباير 
مُتكن  التي  الع�ئلي"  الأم�ن  "و�سع 
ال�س�رمة  الرق�بة  من  الأمور  اأولي�ء 
ومُتكنهم  اأبن�ئهم،  �سلوكي�ت  على 
على  ح�س�ب�تهم  ربط  من   � اأي�سً
اأبن�ئهم،  بح�س�ب�ت  توك"  "التيك 
واإيق�فه�  امليزات  ت�سغيل  بج�نب 
ا�ستبع�د  عن  ن�هيك  بعد.  عن 
املن��سبة،  غري  الفيديوه�ت  وحجب 
للحيلولة  اخل��سة  الر�س�ئل  واإيق�ف 
تلك  وتتيح  بهم.  الغرب�ء  ات�س�ل  دون 
اأق�سى  حٍدّ  و�سع  ب�ملثل  اخل��سية 
اأق�سى  )بحد  اليومي  لال�ستخدام 
هذا  تخطي  وعند  دقيقة(.   120
ا�ستخدام  من  الأطف�ل  يُحرم  احلّد، 
كلمة  الآب�ء  اأدخل  اإذا  اإل  التطبيق 

مرور.

القانونية:  امل�شاءلة   4-
وهو م� اأُثري على خلفية اإلق�ء القب�س 
فيديوه�ٍت  لبثه�  "حنني ح�س�م"  على 
التحري�س  بتهمة  توك"  "تيك  عرب 
دعت  اأن  بعد  والفجور،  الف�سق  على 
الفتي�ت اإىل العمل من من�زلهم وفتح 
مق�بل  �سداق�ت،  وتكوين  الاليف 
اإىل  ي�سل  م�دٍي  ربٍح 
ومن  دولر.  اآلف   3
اأن  ب�لذكر  اجلدير 
على  مت�بعيه�  عدد 
يزيد  توك"  "التيك 
مت�بع،  مليون  على 
م�  م�س�هدات  وترتاوح 
بني  فيديوه�ت  من  تبثه 
300 األف ومليون ون�سف 

م�س�هدة.
وعلى خلفية تلك الواقعة، 
يف  ال�رشكة  مكتب  اأ�سدر 
اأن  فيه  ورد  بي�ًن�  الق�هرة 
حمل  املتداول  املحتوى 
من  ن�رشه  يتم  مل  التحقيق 
خالل من�سة "التيك توك". 
و�سّددت الأخرية على تطوير وتعزيز 
املحتوى  وتقييم  مراقبة  اأدوات 
لإر�س�دات  وفًق�  به  اللتزام  ل�سم�ن 
للبي�ن،  وطبًق�  توك".  "تيك  جمتمع 
ل  التطبيق  على  �سلبٍي  �سلوٍك  ف�أي 
مُتثل  ل  فردية  ح�لٍت  كونه  يُعدو 
مب�دئ املن�سة، ذلك اأن اأمن و�سالمة 
ب�هتم�ٍم  يحظى  امل�ستخدمني 
�سمنًيّ�  اعرتاًف�  يعني  م�  وهو  ب�لٍغ. 
بتواجد حمتوي�ٍت مبتذلٍة ب�لفعل على 

املن�سة.
ختاًما

النظرة  لت�سحيح  حم�ولة  يف   
توك"  "التيك  اأظهر  عنه،  املغلوطة 
يف الآونة الأخرية �سيًئ� من امل�سئولية 
املجتمعية، ليثبت اأنه من�سٌة ترفيهيٌة 
�سبيل  اأن خ�س�س -على  بعد  ه�دفٌة، 
� ب��سم )كوفيد- املث�ل- ق�سًم� خ��سً

املحلية  الإح�س�ءات  لتقدمي   )19
ب�لفريو�س  املتعلقة  والع�ملية 
ب�لتع�ون مع منظمة ال�سحة الع�ملية. 
ومع ذلك، ل ميكن نفي اآث�ره ال�سلبية 
للتطبيق�ت  مث�ًل  "التيك توك"  ليظل 
م�  امل�ستخدمون  يُدرك  ل  التي 

خلفه�. 

ُيعد تطبيق "تيك توك" اأحد اأكرث التطبيقات ا�شتخداًما يف العامل؛ بعد اأن جتاوز عدد م�شتخدميه مليار م�شتخدٍم. وحتى 29 اأفريل املا�شي، 
بلغ عدد مرات حتميله يف الوليات املتحدة فح�شب 165 مليون مرة. كما بلغ عدد م�شتخدميه الن�شطني 800 مليون م�شتخدٍم )مقارنة بـ680 
مليوًنا يف نوفمرب 2018(، لت�شل القيمة ال�شوقية ل�شركة )ByteDance( املالكة له اإىل 100 مليار دولر. وعليه، جتاوزت �شهرة التطبيق ما 

على �شاكلته من تطبيقاٍت، مثل: "فاين" )Vine(، و"كيك" )Keek(، وغريهما.

"الرتفيه اخلطر":

االآثار االجتماعية واالقت�ضادية املزدوجة لتطبيق "تيك توك"

امل�شتخدمني  اأعداد  تنامي  " فمع 
�شغار ال�شن، اأفادت بع�ض التقارير 

-ل �شيما يف الهند والربازيل 
وبع�ض الدول العربية- با�شتدارج 

الأطفال عن طريق التطبيق 
والعتداء عليهم بل وقتلهم يف 

بع�ض احلالت. وهو ما دفع الهند 
للتحذير من خماطره. وي�شهم يف 
ذلك تراجع الرقابة الأبوية على 

التطبيق اإىل حٍدّ بعيٍد"
بالنظر لتجارب تلك املوؤ�ش�شات 
ال�شحفية، من املتوقع اأن متلك 

العالمات التجارية الكربى 
ًة ح�شاباٍت لها على "التيك  كاَفّ

توك" يف غ�شون الأعوام القليلة 
القادمة. وهو ما ميكن الدفع به 

بالنظر لجتاه بع�ض ال�شركات 
العاملية الكربى )على �شاكلة 
نايك واأديدا�ض( اإىل عر�ض 
اإعالناتها على "التيك توك"،

اجلزء 02
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عي�شة ق.

خالل  مدوار  او�ضح  حيث 
اأن  اأم�س  اإذاعية  ت�رصيحات 
الذين  الفرق  على  امل�ض�ؤولني 
ممثلني  ح�ض�ره  منهم  ت�ضعة  �ضجل 
وا  عبرّ اجلزائري  الغرب  لأندية 
اإىل  للع�دة  ا�ضتعدادهم  عدم  عن 
اللعب وا�ضتئناف املناف�ضة الكروية 

التي  احلالية  الظروف  ظل  يف 
عدم  جانب  اإىل  البالد،  بها  متر 
البوت�ك�ل  حتمل  على  قدرتهم 
امل�ضاكل  طرح  جانب  اإىل  ال�ضحي 
يف  الأندية  بها  متر  التي  املالية 
وامليزانية  ال�ضب�ن�ض�ر  غياب  ظل 
الذي  القت�ضادي  ال��ضع  ظل  يف 
اأن  وا�ضتطرد  بالدنا،  به  متر 
انطالق  تاأجيل  اقرتح�ا  الروؤ�ضاء 

�ضهر  اإىل  اجلديد  الكروي  امل��ضم 
اجل  من  املقبل  ن�فمب  اأو  اأكت�بر 
�ضمان حت�ضن الأو�ضاع من الناحية 
الالعبني  �ضالمة  و�ضمان  ال�ضحية 
الفرتة  اأن  مدوار  اعتب  والأن�ضار. 
بالدنا  عليها  التي متر  ال�ضتثنائية 
امل�ضهد  الأقاويل متيز  كرثة  جتعل 
امل��ضم  �ضيغة  ح�ل  الكروي 
اأين �ضدد  الكروي احلايل وم�ضريه، 

امل�ضلحة  التفكري يف  على �رصورة 
الفرق  روؤ�ضاء  داعيا  اجلماعية 
امل�ضلحة  على  الرتكيز  جتاوز  اإىل 
لالأندية  بالن�ضبة  فح�ضب  ال�ضيقة 
التي  اأو  اللقب  على  تناف�س  التي 
وا�ضتطرد  البقاء،  اأجل  من  تلعب 
الكروية �ض�ف  ان هيئته  املتحدث 
الفدرايل  اإىل املكتب  تقدم تقريرا 
بروؤ�ضاء  الجتماع  من  النتهاء  بعد 

حيث  وال��ضط،  ال�رصق  اأندية 
�ضيك�ن الف�ضل يف م�ضري املناف�ضة 
الكروية بيد ال�ضلطات العليا ووزارة 
ال�ضباب والريا�ضة، واأعلن مدوار اأن 
الثنني  �ضيك�ن  املقبل  الجتماع 
اأندية  بروؤ�ضاء  املقبل  الثالثاء  اأو 
ول  ق�ضنطينة،  مدينة  يف  ال�رصق 
ي�ضتبعد برجمة اجتماع ال��ضط يف 
حال  يف  بالعا�ضمة  الأ�ضب�ع  نف�س 

ت�فرت ال�رصوط التنظيمية.
ومل يخف مدوار قلقه من م�ضتقبل 
الكرة امل�ضتديرة اجلزائرية، عندما 
اأكد اأنه �ضيك�ن �ضعبا يف امل�ضتقبل 
التي  والأو�ضاع  الظروف  ظل  يف 
تت�اجد عليها الأندية حاليا، وذلك 
�ض�ؤون  ت�يل  عن  العزوف  ب�ضبب 
الت�ضيري من طرف الأ�ضخا�س، اإىل 

جانب نق�س امل�ارد املالية.

�شّدد اأن الظروف ال�شتثنائية تكرث الأقاويل والإ�شاعات حول املناف�شة الكروية

مدوار: الأندية ترف�ض اإكمال املو�ضم 
والف�ضل بيد الوزارة

الأ�شبوع نهاية  قبل  الثالثاء والو�شط  اأو  الثنني  ال�شرق  باأندية  •    جنتمع 

ك�شف رئي�س الرابطة املحرتفة لكرة القدم عبد الكرمي مدوار اأنه مل�س رف�شا من طرف الأندية ب�شاأن ا�شتئناف 
ما تبقى من املو�شم الكروي احلايل، حيث او�شح ان هيئته الكروية ف�شلت الت�شاور مع روؤ�شاء الأندية من اأجل 

الوقوف على موقفهم واإطالعهم على قرار الجتماع الأخري للمكتب الفدرايل املتمثل يف الإجماع على موا�شلة 
املو�شم وعدم جتميد املناف�شة الكروية، يف ظل انت�شار وباء كورونا على غرار �شائر اأرجاء املعمورة

اإىل  املنتمية  الأندية  روؤ�ضاء  رف�س 
الكروي  الن�ضاط  ا�ضتئناف  الغرب  منطقة 
وا�ضتكمال ما تبقى من مباريات امل��ضم 
رئي�س  ك�ضف  حيث  احلايل،  الكروي 
�ضليمان  الدين  ن�رص  تلم�ضان  وداد  فريق 
الرابطتني  اإىل  املنتمية  الأندية  اأن 
وامل�ضاركة  والثانية  الأوىل  املحرتفتني 
الرابطة  رئي�س  عقده  الذي  الجتماع  يف 
املحرتفة لكرة القدم عبد الكرمي مدوار 
القدرة  اأجمعت على عدم  مبدينة وهران 
مباريات  من  تبقى  ما  م�ا�ضلة  اأجل  من 
املت�قفة  احلايل  امل��ضم  يف  املناف�ضة 
منذ منت�ضف �ضهر مار�س املنق�ضي ب�ضبب 
ظل  يف  وال�ضتئناف  ك�رونا  وباء  تف�ضي 

اأو�ضح املتحدث  الظروف احلالية، حيث 
يف ت�رصيحات اإعالمية اأن الأندية املعنية 
ال�قت  يف  املناف�ضة  ا�ضتئناف  ترف�س 
الع�ي�ضة  املالية  امل�ضاكل  ب�ضبب  الراهن 
والتي  املالية  الناحية  من  ت�ضادفها  التي 
للبوت�ك�ل  ال�ضارم  التطبيق  على  تعيقها 
الحتادية  ح�رصته  الذي  ال�ضحي 
على  ويت�اجد  القدم  لكرة  اجلزائرية 
من  والريا�ضة  ال�ضباب  وزارة  م�ضت�ى 
الفرق  اأن  املعني  وك�ضف  اعتماده.  اجل 
التي كانت حا�رصة يف الجتماع اقرتحت 
الرابطة  يف  امل��ضم  هذا  ال�ضق�ط  اإلغاء 
املحرتفة الأوىل و�ضع�د اأربعة اأندية من 
الرابطة الثانية وبالتايل رفع عدد الندية 

يف الرابطة الأوىل اإىل جمم�ع 20 فريقا، 
وفيما يتعلق بالفرق املعنية بامل�ضاركة يف 
املقبل  امل��ضم  خالل  القارية  املناف�ضة 
رة  اقرتح م�ض�ؤول� الأندية اإجراء دورة م�ضغرّ
بني الفرق الأربعة الأوىل يف جدول الرتتيب 
من اجل حتديد بطل امل��ضم وال��ضيف، 
الأندية  م�ض�ؤول�  ا�ضتغل  ذلك  جانب  واإىل 
ان�ضغالتهم ب�ضاأن  الفر�ضة من اجل طرح 
ت�فري �رصكات عم�مية اأو خا�ضة من اجل 
وال�ضري  الريا�ضية  ال�رصكات  �ض�ؤون  ت�يل 
على نف�س ال�ضيا�ضة التي يتم العمل بها مع 

اأندية اخرى حت�ضلت على هذا المتياز.
عي�شة ق.

عبرّ الالعب الدويل اجلزائري ال�ضابق 
من  ا�ضتيائه  عن  م�ضطفى  مهدي 
م�ض�اره  عليها  انتهى  التي  الطريقة 
حيث  ال�طني،  املنتخب  مع  الدويل 
نادي  رفقة  النا�ضط  الالعب  اأو�ضح 
الرابعة  الدرجة  يف  يلعب  الذي  بيزيي 
الفرن�ضية اأنه مل يه�ضم جتاهل الناخب 
غ�رك�ف  كري�ضتيان  ال�ضابق  ال�طني 
فيه  الثقة  جتديد  خالل  من  خلدماته 
ال�طنية  الت�ضكيلة  م�ضاركة  انتهاء  بعد 
يف كاأ�س العامل 2014 بالبازيل، والذي 

العار�ضة  راأ�س  على  تعيينه  مت  كان 
انتهاء  بعد  مبا�رصة  ال�طنية  الفنية 
الفرانك�  للمدرب  خلفا  امل�نديال 
وقال  حليل�زيت�س،  وحيد  ب��ضني 
ت�رصيحات  يف  �ضنة   36 البالغ  الالعب 
امكانية  الفرن�ضية  الدولية  لالإذاعة 
مع   2014 �ضائفة  يف  تعاقده  تزامن 
اإدارة فريق ل�ريان الفرن�ضي يف ابتعاده 
عن خمططات التقني الفرن�ضي، ب�ضبب 
العالقة املت�ترة التي ميزت غ�رك�ف 
اإدارة ل�ريان التي كان غادر  حينها مع 
بعد  الفرتة  نف�س  يف  الفنية  عار�ضتها 

خالفات مع رئي�س النادي الفرن�ضي.
الذي  العمل  م�ضطفى  مهدي  و�ضبرّه 
احلايل جمال  اخل�رص  مدرب  به  يق�م 
يتبعها  كان  التي  بالطريقة  بلما�ضي 
بني  الربط  خالل  من  حليل�زيت�س، 
اإىل  التعليمات  تنفيذ  يف  ال�رصامة 
معهم  اجليد  والت�ا�ضل  الالعبني 
ان  �ضدد  حيث  اإليهم،  والن�ضات 
ال�ضخ�ضية  ق�ة  يف  مت�ضابهني  الرجلني 
متيز  التي  والن�ضباط  وال�رصامة 
طريقة عملهم و�ضاعدت بلما�ضي على 
الطريق  غلى  ال�طني  املنتخب  اإعادة 

ال�ضحيح.
عي�شة ق.

اأبرم نادي احتاد العا�ضمة اأوىل ال�ضفقات 
التعاقدية للت�ضكيلة حت�ضبا للم��ضم الكروي 
اإدارة  ك�ضفت  ال�ضدد،  هذا  ويف  املقبل، 
الفريق اأنها تعاقدت مع الالعب املغرتب 
اأ�ضامة عبد اجلليل الذي وقع ر�ضميا على 
العقد مع النادي العا�ضمي ميتد مل��ضمني، 
لإدارة  الأول  ال�ضتقدام  يعتب هذا  حيث 
اجلديد  مالكها  قيادة  حتت  الحتاد 
الريا�ضي  املدير  انهى  اأين  »�ضريب�ر«، 
اجلديد للفريق عنرت يحي اأول ال�ضفقات 

تن�ضيبه يف  منذ  اإ�رصافه  التعاقدية حتت 
املن�ضب خالل الفرتة املن�رصمة، و�ضبق 
واأف  �ضتار  ريد  لنادي  ال�ضابق  لالعب 
ال�طنية  البط�لة  لعب يف  ان  باري�س  �ضي 
القبائل  �ضبيبة  فريقي  األ�ان  بعدما حمل 
اللعب  اإىل  يع�د  اأن  قبل  تاجنانت  ودفاع 
يف فرن�ضا، ويبلغ الالعب اجلديد لت�ضيكلة 
اأبناء »�ض��ضطارة« 26 عاما، حيث ين�ضط 
يف من�ضب الهج�م، ويعتب مهاجم �رصيح 
لكنه يفتقر اإىل الغياب عن التهديف وه� 

مروره  خالل  هدف  اأي  ي�ضجل  مل  الذي 
ت�ضعى  م��ضمني،  ال�طنية  البط�لة  على 
انتدابه  خالل  من  العا�ضمة  احتاد  اإدارة 
للت�ضكيلة  الأمامية  القاطرة  تدعيم  اإىل 
التي عانت نق�س التهديف خالل امل��ضم 
الكروي املنق�ضي، حيث يع�ل عنرت يحي 
اأجل  من  الالعبني  اأف�ضل  ا�ضتقدام  على 
تقدمي تدعيم ن�عي للفريق حت�ضبا للع�دة 
من�ضة  �ضع�د  على  اللعب  نح�  جمددا 

التت�يج.

يف �ضياق اآخر، ك�ضفت م�ضادر مقربة من 
يف  يت�اجد  يحي  عنرت  اأن  الحتاد  بيت 
ال�ضابق  الدويل  احلار�س  مع  مفاو�ضات 
معه  التعاقد  اجل  من  حم�  بن  حممد 
من�ضب  يف  الفني  الطاقم  اإىل  لالن�ضمام 
منذ  اإليه  حت�ل  الذي  للحرا�س  مدرب 
املقابل،  يف  القدم،  كرة  ميادين  اعتزال 
با�رصت اإدارة الفريق العا�ضمي اإجراءات 
ات�ضلت  بعدما  لعبيها  اج�ر  تخفي�س 
للت�قيع  احل�ض�ر  اأجل  من  بالالعبني 

�ضبق  بعدما  التخفي�س  بروت�ك�ل  على 
اأن منح�ا م�افقتهم يف وقت �ضابق على 

اخلط�ة.

عنرت يحي يفاو�س بن حمو والإدارة ن�شرع يف اإجراءات تخفي�س اجور الالعبني

اأ�ضامة عبد اجلليل اأول �ضفقات احتاد العا�ضمة للمو�ضم اجلديد

خالل اجتماع روؤ�شاء اندية الغرب مبدوار يف وهران

رف�ض ا�ضتئناف املو�ضم اإجراء دورة م�ضغرة لتحديد البطل وجتميد ال�ضقوط
اأكد ان بلما�شي ي�شري بنف�س طريقة 

عمل حليلوزيت�س

مهدي م�ضطفى: غوركوف جتاهلني 
وم�ضتاء لطريقة خروجي من اخل�ضر

تن�شيب زغال�س ع�شوا يف جمل�س الإدارة وممثال للنادي الهاوي

اأع�ضاء ال�ضركة الريا�ضية لوفاق �ضطيف جتدد الثقة يف اأعراب
لل�رصكة  العامة  اجلمعية  اأع�ضاء  انتخب 
الريا�ضية لنادي وفاق �ضطيف عز الدين 
ال�رصكة  اإدارة  ملجل�س  رئي�ضا  اعراب 
كاملة  ب�ضفة  احلالية  مهامه  وي�ا�ضل 
اأع�ضاء  اأجرى  اأين  الفرتة املقبلة،  خالل 
اإغلز  بالك  ل�رصكة  امل�ضاهمني  جمل�س 
درا�ضة  اجل  من  ا�ضتثنائية  عامة  جمعية 
بفرتة  مير  الذي  الفريق  يف  الأو�ضاع 
فهد  العام  املدير  ت�رط  منذ  �ضعبة 
ال�ض�تي،  الت�رصيب  ق�ضية  يف  حلفاية 
الإدارة  جمل�س  هيكلة  اإعادة  مت  اأين 

ال�ضهر  نهاية  تنتهي عهدته  الذي  للفريق 
اجلاري من خالل جتديد الثقة يف اأعراب 
مبن�ضب رئي�ضا ملجل�س الإدارة، بينما مت 
جمل�س  يف  ع�ض�ا  زغال�س  جابر  تعيني 
الإدارة ممثال للنادي الهاوي خلفا للع�ض� 
عهدته،  املنتهية  جرودي  ر�ضيد  ال�ضابق 
مع  ر�ضميا  من�ضبا  زغال�س  �ضيملك  اأين 
التعديالت  من خالل  ال�ضطايفي  الفريق 
التي جرت خالل انعقاد اجلمعية العامة، 
جمل�س  يف  جديدين  ع�ض�ين  وانتخاب 

الإدارة.

اإىل  الجتماع  خل�س  ذلك،  جانب  اإىل 
جمل�س  يف  تغيريات  اإحداث  �رصورة 
اوك�ضجني  منحه جرعة  اأجل  من  الإدارة 
من  خا�ضة  امل�ضاعدة  منح  اإىل  تدفع 
اتفق  ال�ضدد  هذا  ويف  املالية،  الناحية 
غلى  العامة  اجلمعية  يف  امل�ضارك�ن 
قادرون  جدد  اع�ضاء  انتخاب  �رصورة 
على اإعادة ترتيب بيت النادي ال�ضطايفي 
وجتاوز مرحلة امل�ضاكل وال�ضع�بات التي 

ي�اجهها النادي خالل الفرتة الأخرية.
عي�شة ق.

عي�شة ق.
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د. حممد فتحي عبد العال

وعن ما ينبغي اأن يك�ن عليه امل�ؤرخ 
يف  خلدون  ابن  يق�ل  �رشوط  من 
اإْن كانت على  :  )فالنف�ُس  مقدمته 
حالٍة من العتدال يف َقب�ل الأخبار، 
التمحي�س  من  ها  حَقّ اأعطتْها 
من  ْدَقها  �صِ  َ تتبَيّ حتَّى  والنظر؛ 
ت�صيٌُّع  خامرها  اإذا  ا  واأَمّ كذبها، 
لراأٍيّ اأو ِنْحلة، قِبلْت ما ي�اِفُقها من 
ِل وْهلٍَة، وكان ذلك امليل  الأخبار لأَوّ
ب�صريتها  عي  على  غطاًء  والت�صيُّع 
يف  فتقع  والتمحي�س،  النتقاد  عن 
الت�صيُّع  الكذِب ونقِله.وما دام  قب�ِل 
خ  بامل�ؤِرّ يفعل  واملذاهب  للآراء 
د  هذا، فيجب عليه التخلُّ�س والتجُرّ
منه، ول يجعل لله�ى �ُصلطاًنا عليه، 
وامل��ص�عيَّة  باحَليْدة  فيتَّ�صف 
له  رائًدا  احلُقّ  ويك�ن  د،  والتجُرّ

اأينما كان(. 

البا�شا واليا على م�شر :

م�رش  اإىل  الهدوء  ع�دة  بعد 
ج�صام  اأحداث  عقب  املحرو�صة 
الأر�س  هذه  على  رحاها  دارت 
احلملة  جلء  من  الطاهرة 
مل�رش  العثمانيي  وع�دة  الفرن�صية 
األقت بظللها على  مرورا باأحداث 
امل�رشيي من قتل خ�رشو با�صا ثم 
عزل خ�ر�صيد ولة العثمانيي على 
ا�صتقر  ثم  حتريرها...  بعد  م�رش 
ليك�ن  با�صا   على  ملحمد  الأمر 
ا�صتفتاء  اأول  يف  م�رش  على  حاكما 
ال�طنية  �صعبي مثله زعماء احلركة 
لكن  الأزهر   وم�صايخ  علماء  من 
�رشعان ما انقلب حممد علي با�صا 
على العلماء وراح ي�ؤجج ال�رشاع بي 
يحطم  حتى  منهم  الكبار  الزعماء 
اخلل�س  في�صبح  بع�صا  بع�صهم 
�صهلة  م�صاألة  �صعبيتهم  ومن  منهم 

املنال وه� ما حتقق بالفعل.

العلماء  بي  اخللفات  اأن  احلقيقة 
وما  نف��صهم  خبيئة  اأظهرت 
بع�صا  بع�صهم  جتاه  ي�صمرونه 
مل  ك�نهم  يف  الرئي�صي  ال�صبب  وه� 
ينتخب�ا من بينهم من مي�صك زمام 
وا�صتعان�ا بجندي  الأم�ر يف م�رش 
مب�ص�رتهم  م�رش  ليحكم  األباين 
فاأ�صاع�ا فر�صة حقيقية لأول حكم 

�صعبي يف تاريخ م�رش. 
اتبع البا�صا يف التخل�س من ال�صف 
ال�قيعة  اأ�صاليب  العلماء  من  الأول 
ال�صيخ عمر  النفي كما حدث مع  و 
مكرم  و حتديد الإقامة كما حدث 
مع ال�صيخ ال�رشقاوي  ومما زاد من 
على  اخلطب  وقع  و  النازلة  �صدة 
العامة   من  امل�صايخ  ه�ؤلء  م�ؤيدي 
م�صت�صارين  قرب  علي  حممد  اأن 
اأجانب جلهم من الأقباط للأ�رشاف 
على م�رشوعاته التحديثية يف م�رش 

يف الطب وال�صناعة والزراعة.
نهج  نف�س  على  البا�صا  نظام  �صار 
امل�رشي   الإن�صان  فبناء  �صابقيه 
خارج  كانتا  املجتمع  قيم  وخلق 
يربز  ما  وه�  اهتمامه متاما  دائرة 
جليا يف حال الفلح امل�رشي الذي 
وثمار  ميلكها   ل  اأر�س  يزرع  كان 
البا�صا  ملخازن  بها  يدفع  اأر�صه 
ولي�س  بنف�صه  ال�صعر  يحدد  الذي 

للفلح �ص�ي ال�صخرة وال�رشائب. 
اأن  مرغما  علي   حممد  ا�صطر   
دولته  يف  بامل�رشيي  ي�صتعي 
اخترب  اأن  بعد  جلي�صه  ن�اة  ليك�ن�ا 
وال�ص�داين  اململ�كي  العن�رش 
اإر�صال  على  ملحمد  ويح�صب 
فرن�صا  اإىل  التعليمية  البعثات 
يف  واإيطاليا  والنم�صا  واإجنلرتا 
يقدم  ومل  ن�عها  من  الأوىل  �صابقة 
ط�ال  العايل  الباب  حتي  عليها 
عهده و كانت ترفع التقارير لل�ايل 
البعثات  هذه  طلبة  ما حققه  ب�صاأن 
وال�يل  درا�صي  وحت�صيل  تقدم  من 

مل يخفق.
اجلربتي ممثل املعار�شة :

حركة  عن  اجلربتي  عرب  لقد 
البا�صا  لنظام  الأهلية  املعار�صة 
بع�صها  يف  حمقا  فكان  اجلديد 

وجانبه ال�ص�اب يف البع�س الأخر.
وقد �صطر اجلربتي لهذه املعار�صه 
�صطرا من  كتابه )عجائب الآثار يف 
من  بداأه  والذي  والأخبار(  الرتاجم 
بقيادة  العثماين مل�رش  الفتح  تاريخ 
�صليم الأول وانتهى فيه اإىل منت�صف 
حكم حممد علي با�صا واأخذ �صكل 
تاريخ  تكملة مل�صاري  وه�  ي�ميات 

ابن اإيا�س وتاريخ املقريزي.
على  حممد  حكم  فرتة  تعدت 
فرتة  وهي  عاما  الأربعي  با�صا 
بحجم  بلدا  يدير  حلاكم  كبرية 
وخلل  لكنه  منفرد  ب�صكل  م�رش   
كبريا يف  تغيريا  اأحدث  الفرتة  هذه 
تركيبة الدولة امل�رشية فق�صي على 
املماليك يف مذبحة �صهرية بالقلعة 
مغامرات  من  ع�رشه  يخل�  ومل 
ع�صكرية فدخل يف حروب مع الباب 
انت�صارات  وحقق  و�صده  العايل 
الطبيعي  فمن  لذا  وانك�صارات 
م�ؤيد  بي  ح�له  النا�س  ينق�صم  اأن 
اأن جند احلالتي  ومعار�س واملثري 
لدي اجلربتي فه� ي�صيد مبحمد على 
با�صا مب�ا�صع من كتابه وينتقده يف 
قيام حممد  في�صف  اأخرى  م�ا�صع 
علي با�صا  بتعمري الأ�صكندرية  باأنه 
عجز  التي  الأفعال  حما�صن  »من 
اأن  بها«،كما  القيام  عن  ال�صابق�ن 
بقيام   اإعجابه،  يخف  مل  اجلربتي 
ال�ادي  منطقة  بتعمري  البا�صا  
اأر�س  من  وحت�يلها  بلبي�س  ب�رشق 
�صحراوية اإىل اأرا�س زراعية فيق�ل 

 :
بال�ص�اقي  ال�ادي  هذا  تعمر  )وقد 
جميع  من  وال�صكان  والأ�صجار 
الأجنا�س واأن�صاأ دنيا جديدة مت�صعة 

مل يكن لها وج�د من قبل(. 
ت�صجيع حممد علي  اإىل  اأ�صار   كما 
اأن  فذكر  م�رش   اأبناء  من  للنبهاء 
�صلبي عج�ة  يدعى ح�صي  �صخ�صا 
وتبيي�صه  الأرز  ل�رشب  اآلة  ابتكر 
تعمل بطريقة �صهلة وم�فرة للجهد 
وعمل لها مثالً من �صفيح ثم قدم 
فاأنعم عليه  اخرتاعه ملحمد على  
اإىل  يذهب  اأن  واأمره  بالأم�ال 
فيه  ت�صتخدم  م�صنعاً  ليقيم  دمياط 

هذه الآلة.
كانت  احلكاية  هذه  اأن  الطريف 
يف  تعليمية  نه�صة  لأول  البداية 
راأي  ملا  اجلربتي  فبح�صب  م�رش 
قال  النكتة  هذه  ح�صي  من  البا�صا 
وقابلية  جنابة  م�رش  اولد  يف  اأن 
للمعرفة فاأمر ببناء مدر�صة بح��س 
ال�رشايا وجمع فيها جملة من اولد 
معلمهم  وجعل  ومماليكه  البلد 
بالدروي�س  املعروف  اأفندي  ح�صن 
احل�صاب  ق�اعد  يعلمهم  امل��صلي 
هذه  وكانت  واملقادير  والهند�صة 
املدر�صة هي مدر�صة املهند�صخانة 

للطب  مدر�صة  اأن�صاأ  بعدها  ومن 
بك  كل�ت  الفرن�صي   عليها  ا�رشف 
النه�صة  وت�الت  لل�صيدلة  ومدر�صة 

التعليمية بعد ذلك. 
اإذن ما ال�صبب يف عدم ر�صا اجلربتي 

عن حممد علي با�صا ؟ 
اأجمل اجلربتي  ب�صيطة  يف عبارات 
راأيه يف حممد علي واأ�صباب خلفه 
تكن  مل  مندوحة  »له   : فيق�ل  معه 

الأزمان  هذه  مل�ك  من  لغريه 
من  ل�صيء  اهلل  وفقه  فل� 
العدالة على ما فيه من العزم 
والتدبري  وال�صهامة  والريا�صة 
اأعج�بة  لكان  واملطاولة 
فق�صية  اأوانه«.  وفريد  زمانه 
غياب  هي  وا�صحة  اخللف 

العدالة يف احلكم 
جند  الق�صية  هذه  وب�صبب 
علي  حممد  ينتقد  اجلربتي 
من  �صتى  م�ا�صع  يف  ورجاله 

كتابه: 
جن�د  قيام  اإىل  ي�صري  فه� 
على  بال�صتيلء  علي  حممد 
واأغنامهم  الفلحي  م�ا�صي 
واجلنب  ال�صمن  وبخطف 
بحجة  منهم  والبي�س  والتنب 

�صفرهم اإىل احلجاز مما خلق اأزمة 
بي الأهايل وهي قلة اللحم وال�صمن 
داء  اجلربتي  وي��صف  واجلنب 
احل�صد  طبعه  من  باأن  علي  حممد 
وال�رش والطمع والتطلع ملا يف اأيدي 

النا�س واأرزاقهم. 
وج�ر  ظلم  اجلربتي  ير�صد  كما 
علي  حممد  بن  با�صا  ابراهيم 
اجلربتي  نعت  وكان  ال�صعيد  لأهل 
اجلاهل  بال�صاب  با�صا  لبراهيم 
عمره دون الع�رشين ومل ير غري ما 
ه� فيه ومل ي�ؤدبه م�ؤدب ول عرف 
 ! ماأم�رات ول منهيات  �رشيعة ول 
الباهظة  ال�رشائب  يفر�س  فكان 
عن  يعجز  ومن  ال�صعيد  اأهل  على 
اأعمال  عليهم  جترى  كانت  الدفع  
بالنار  والكي  والتعليق  ال�رشب 
والتحريق يف م�صاهد ا�صتدعت من 
عندما  التتار  فعل  اجلربتي  ذاكرة 

جال�ا بالأقطار .

على  ملحمد  الأمر  رفع  وحينما 
ب�صاأن ظلم ابنه اعتذر باأنه م�صغ�ل 
اأناط  وانه  بال�صفر  ومهتم  البال 
لبنه  واأحكامها  القبلية  اجلهة  اأمر 

ابراهيم با�صا!!. 
اجلربتي  كتابات  يف  ال�ا�صح  من 
اأنه مل يتجن على حممد علي فيما 

يخ�س م�صاألة العدالة 
مع  من�صفا  كان  اجلربتي  هل  لكن 

ال�ايل يف حكمه على اأم�ر اأخرى؟ 
الإجابة ل. 

الطاع�ن  اأطل   1822 عام  ففي   
م�رش  رب�ع  على  الأ�ص�د  ب�جه 
البا�صا  فاتخذ  الأرواح  حا�صدا 
ال�صحي  للحجر  �صارمة  اإجراءات 
كلمة  وكانت  مب�رش  مدن  عدة  يف 
وهي  احلجر  على  تطلق  )كرانتينا( 
ي�ما  اأربعي  كلمة  من  ماأخ�ذة 
يف  احلجر  ملدة  ن�صبة  الإيطالية 
بها  ال�باء  انت�رش   حينما  البندقية 
العزل فكانت  اأماكن  اأما  عام 1348 
للقدي�س  ن�صبة  )لزاريت(  ت�صمى 

عازار حامي امل�صابي باجلزام. 
مل يكن الأمر باملفه�م لدي امل�صايخ 
فاأخذ   اجلربتى  عبدالرحمن  مثل  
الإجراءات ومل  ي�صخر من كل هذه 
تكن �صخريته نابعة من عدم حمبته 
بقناعاته  تتعلق  لأ�صباب  بل  للبا�صا 
الدينية  فيق�ل »هم يعتقدون �صحة 

الطاع�ن«  متنع  واأنها  الك�رنتيله 
�ص�ر  من  »الك�رنتيله«  بناء  واعترب 
ال�صفه فى الإنفاق والتبذير. ويهاجم 
القا�صى الذى وافق البا�صا على بناء 
ال�صحى  احلجر  اأو  »الك�رنتيله« 
الذى  ال�رشيعة  »قا�صى  قائل: 
ق�لهم  يحقق  الع�صكر  قا�صى  ه� 
ويهاجم  مذهبهم«  على  ومي�صى 
قائل  الدنيا   على  حلر�صه  البا�صا 
الدنيا  احلياة  فى  البا�صا  »ولرغبة 
من  وخ�فهم  دائرته  اأهل  وكذلك 
امل�ت ي�صدق�ن ق�لهم« وراح يهاجم 
�صائر الإجراءات الحرتازية يف ذلك 
ال�قت ومنها »الأمر بالكن�س والر�س 
واعترب   » وقت  كل  فى  والنتظيف 
اجلربتي  تبخري البي�ت وامللب�س 
باب  تدخل يف  ال�ص�ارع   وتنظيف 
عن  تعرب  واأنها  النا�س«  »اإزعاج 

حالة من »التط�ير والت�صاوؤم « .
هذا  اجلربتي  نحمل  ل  بالطبع 
وفهم  لع�رشه  مراآة  فه�  الفهم 

رجالته املحدود . 
واحلقيقة ان من يتحمل امل�ص�ؤولية 
عا�صت  الذي  العايل  الباب  ه� 
البلدان العربية يف كنفه ردحا من 
الزمن  ومل تنه�س ومل يتعلم اأهلها 
بل كان اجلهل يعم الأقطار العربية 
امل�صمى  املظلم  العهد  هذا  يف 

اخللفة العثمانية. 
اأن  ن�صتطيع  العامة  ان  املثري 
طريق  من  العذر  لهم  نلتم�س 
الدينية    املعتقدات  غري  اأخر 
مدر�صة  م�ؤ�ص�س  بك  فكل�ت 
الطب احلديث كان غري متفق 
يف  فيق�ل  العدوى  ونظرية 
 : م�رش(  عن  )ملحة  كتابه 
)ولي�س الطاع�ن من الأمرا�س 
املعدية ال�بيئة و�ص�اد الأطباء 
ال�صن�ات  يف  فح�ص�ه  الذين 
دقيقا  در�صا  ودر�ص�ه  الأخرية 
ي�صاطروننا هذا الراأي( فاإن كان 
هذا راأي راأ�س الطب يف م�رش 
 . الب�صطاء؟!  العامة  بال  فما 
ولكن كل�ت بك نزل على رغبة  

حممد علي با�صا. 

انتقام البا�شا :

ي�مياته  كتابة  ا�صتمر اجلربتي يف 
فاجعة  به  اأملت  حتى  همة  بكل 
ابنه  قتل  فقد  بح�صبانه  تكن  مل 

)خليل(  غيلة. 
تكن  فلم  وا�صح  ال�صبب  بالطبع 
دون  لتمر  على  ملحمد  معار�صته 
عقاب وقيل اأن غ�صب حممد علي 
قد ا�صتد عليه حينما رف�س كتابة 

مدح له.. 
من  الإن�صانية  الفاجعة  هذه  نالت 
من  ب�رشه  ففقد  اجلربتي  نف�س 
فرط ما بكى ولده واأ�صبح ل يقراأ 
ول يكتب حتى ت�يف بعدها بثلث 

�صن�ات. 
الراوي  بي  ال�رشاع  انتهى  وهكذا 
فاأ�صبح  درامي  ب�صكل  وال�ايل 
كل  يف  للمثل  وم�رشبا  تاريخا 

الع�ص�ر 

عالقة �شغلت  كل الأزمنة فالبد لكل ع�شر من راوي يجمع الروايات التاريخية و�شهادات ال�شهود يف كتاب وتتباين قيمة ما يكتبه الراوي قربا 
وبعدا وحبا وبغ�شا بح�شب عالقته باحلاكم. اإن الراوي اأو املوؤرخ بلغة ع�شرنا هو ترجمان ع�شره و�شمريه الناب�ض اإن اأراد �شدقا وهو املجمل واملزين 

لكل ماهو قبيح اإن اأراد نفاقا.  وحتى ن�شع تعريفا للموؤرخ احلقيقي فهو لي�ض ك�شائر الب�شر اإنه �شخ�ض جتاوز حدود زمانه اإىل اأزمنة م�شت ي�شرب 
اأغوارها بروؤية و�شرب وب�شرية نافذة لذا فالتاأريخ موهبة وا�شتعداد قبل اأن يكون جمرد جمع للحوادث ونقل لالأخبار . 

الراوي والوايل 

اجلربتي و حركة املعار�ضة الأهلية
ر�ضالة القاهرة

عن  اجلربتي  عرب  "لقد 
حركة املعار�شة الأهلية 

لنظام البا�شا اجلديد فكان 
حمقا يف بع�شها وجانبه ال�شواب 

يف البع�ض الأخر.
وقد �شطر اجلربتي لهذه 
املعار�شه �شطرا من  كتابه 

)عجائب الآثار يف الرتاجم 
والأخبار( والذي بداأه من تاريخ 

الفتح العثماين مل�شر بقيادة 
�شليم الأول وانتهى فيه اإىل 

منت�شف حكم حممد علي با�شا"
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ثقايف

تون�س/ مروى ال�شاحلي/ الأنا�شول

)اإمام  اإمام«  ال�شيخ  اأحباء  »نادي  يجمع 
حممد عي�شى(، وفق القائمني عليه، ع�شاق 
الكلمة والتعبري احلر، املوؤمنني بقيم الثورة 
�شو�شن  الفنانان  عليه  وي�رشف  واحلرية، 
هذا  وتاأ�ش�ش  اإبراهيم  بن  وعمر  اللواتي 
للجميع،  مفتوح  وهو   2012 عام  النادي 
حيث يُ�شمح لأي �شخ�ش بالن�شمام اإليه من 
يف  وال�شيا�شية  الفكرية  امل�شارب  خمتلف 
تون�ش ويف النادي ل يجل�ش احلا�رشون على 
مقاعد، بل يفرت�شون اأر�شية ف�شاء »م�شار« 
القائمون  ويوزع   ،)2011 ثورة  بعد  )تاأ�ش�ش 
على احلفل كلمات الأغاين على امل�شاركني،  

لريددوها مع فناين الفرقة.
بها  �شدح  التي  اإمام«،  »ال�شيخ  اأغاين  ومن 
ق�شورك  »�شيد  الأربعاء:  حفل  يف  ال�شباب، 
»عدى  فل�شطينية«،  »يا  املزارع«،  على 

الهوى«، و«بقرة حاحا« وغريها.

فنان »احلرية والكرامة«

»ال�شيخ  وفاة  على  قرن  ربع  مرور  رغم 
على  متردت  التي  اأغانيه،  اأن  اإل  اإمام«، 
م�رش،  يف  والدكتاتورية«  »ال�شتبداد  واقع 
العامل  لربوع  اجلغرافية  احلدود  وجتاوزت 
العربي، ل تزال ترتدد يف تون�ش، التي �شهدت 
ثورة �شعبية اأطاحت، يف 2011،  بنظام زين 
من  غنى  اإمام«  فـ«ال�شيخ  علي  بن  العابدين 
كلمات  جعل  مما  والكرامة،  احلرية  اأجل 
اأغانيه واأحلانها توؤثر يف قطاعات وا�شعة من 
ال�شعوب العربية، فاملظامل وال�شتبداد هي 

نف�شها، رغم اختالف الطرق والو�شائل.
ولل�شباب اجلامعي التون�شي عالقات عريقة 
باأغاين »ال�شيخ اإمام«، منذ �شبعينيات القرن 
التون�شي  العام  الحتاد  اأّن  حتى  املا�شي، 
جولة  له  نظم  طالبية(  )منظمة  للطلبة 

باجلامعات التون�شية، يف فرباير 1989.
اأغانيه،  اأغلب  يف  اإمام«،  »ال�شيخ  وانتقد 
اإىل  اجته  الذي  القت�شادي  الو�شع 
القرن  �شبعينيات  يف  مب�رش  الراأ�شمالية 
بعد  ال�شيا�شي  الو�شع  وكذلك  الع�رشين، 

هزمية 1967 اأمام اإ�رشائيل، وعقب اتفاقية 
وقعها  التي  ال�شالم،  ومعاهدة  ديفيد  كامب 
الرئي�ش امل�رشي حينها، اأنور ال�شادات، مع 

الدولة العربية.
ومل تعجب اأغانيه ال�شعبية احلادة ال�شلطات 
دربه  رفيق  �شحبة  عليه،  فُحكم  امل�رشية، 
 ،)2013  :1929( جنم  فوؤاد  اأحمد  ال�شاعر 
الإفراج  ومت  ال�شادات،  زمن  يف  بال�شجن 
اأكتوبر   6 يف  ال�شادات،  اغتيال  بعد  عنهما 

.1981
»مريدو« ال�شيخ

قال عمر بن اإبراهيم، ع�شو نا�شط وم�رشف 
اإن ف�شاء »م�شار«،  النادي، لالأنا�شول،  على 
اأربعاء  كل  ينظم   ،2012 عام  تاأ�شي�شه  ومنذ 
توقفت  لكن  اإمام«،  »ال�شيخ  لأغاين  حفال 
واإعالن  وباء »كورونا«  احلفالت، مع تف�شي 

تدابري �شاملة ملواجهة الفريو�ش.
عاد  ال�شحي،  احلظر  انتهاء  »مع  وتابع: 
البديلة،  الأغنية  ع�شاق  لي�شتقبل  الف�شاء 
ال�شيخ  وفاة  ذكرى  اإحياء  مع  ذلك  وتزامن 

اإمام«.
اإمام«  »ال�شيخ  ع�شاق  اإبراهيم«  »بن  ولّقب 
يف  عادة  يطلق  م�شطلح  وهو  بـاملريدين«، 
ياأتون  »ل  اأنهم  مو�شحا  ال�شوفية،  الطرق 
ل�شتح�شار  بل  فقط،  اأغانيه  ل�شتماع 
ع�شقه،  اإمام  ال�شيخ  جمهور  روحه«واأردف: 
من  �شعبه  اآلم  عن  عرّب  �شادق  فنان  لأنه 
والظلم،  بال�شتبداد  وندد  اأغانيه،  خالل 
واأو�شح  اجلائرة  حكومته  �شيا�شات  وانتقد 
ال�شيخ  ر�شالة  موا�شلة  هو  الآن  »الهدف  اأن 
اإمام، عن طريق تاأليف اأغاٍن وطنية ملتزمة 

والظلم  باجلور  للتنديد  تون�شي،  بل�شان 
والنتهاكات«.

فيما قال جنم بن يو�شف، عازف عود وع�شو 
اإمام«،  ال�شيخ  اأحباء  »ال�شيخ  بنادي  موؤ�ش�ش 
لالأنا�شول، اإنه »تعرف على اأغاين اإمام �شنة 
ال�شاخرة  وكلماتها  معانيها  وع�شق   ،2007

والناقدة للواقع«.
وتابع اأن »هدف النادي هو نقل عدوى حب 
ليتعرفوا  ال�شاعد،  ال�شباب  اإىل  اإمام  ال�شيخ 
على الأغنية امللتزمة عميقة املعاين، وذات 

الأهداف النبيلة.«

الذكرى الـ25 لوفاته ...جنم »ال�شيخ اإمام« يتلألأ يف تون�س

الفنان واملعار�س امل�شري الذي اأحب اجلزائر
يف اأجواء فنية مميزة، �شدح الع�شرات من ال�شباب التون�شيني باأغاٍن للفنان امل�شري 

الراحل، »ال�شيخ اإمام« )2 جويلية -1918 7 جوان 1995( احلدث هو حفل نظمه 
»نادي اأحباء ال�شيخ اإمام«، م�شاء الأربعاء املن�شرم ، يف ف�شاء »م�شار« الثقايف )مركز 

غري حكومي( و�شط العا�شمة تون�س، مبنا�شبة مرور ربع قرن على وفاة »ال�شيخ اإمام« 
)كفيف(، املعروف بـ«من�شد الثورة  واحلرية«.

ق�شة ق�شرية

نافذة على امليناء
بقلم الأ�شتاذة:الزاهي دنيا

التي***حررت  �شواطئك  على  حللت  اإين 
نف�شي من الأ�شفاد.

اأنقل  اأمانة***اأن  منك  بحر  يا  حملتني 
املا�شي اىل الأ�شهاد.

�شاطئ  على  ديوان  القا�شمي  كايد  بن  �شعود 
البحر

من  الرحمن،  عرو�ش  حكاية  تبداأ  هنا  من 
فتحت  واأين  وجهتنا  كانت  حيث  القل.  ميناء 
لنا حكاية مطولة  العدد. وكانت  نافذتنا لهدا 
بوبكر  )خربا�ش  املنطقة  �شيادي  قدامى  مع 
وحيون رابح(. بدايتها كانت �شوؤال وجيز فتح 
قلب  اإىل  خالله  من  دخلنا  وا�شعا،  باب  لنا 
العرو�ش، فكنا �شاهدا على حكاية اإرث وتقليد 

اأزيل متوارث جيل بعد جيل.
وهوية تعرف بها املنطقة، وقبل حديثنا عن 
هذا التقليد كان لبد لنا اأن جنيب عن �شوؤال 
واإياكم  يعرفنا  مدخل  اأو  كتمهيد  اعتربناه 

>بعرو�ش الرحمن< موطن احلدث.
�شم�ش  �رشوق  م�رشق  ووجه  �شدر  وبرحابة 
وهو  حيون<  >رابح  عمي  ا�شتقبلنا  امليناء، 
ملن ل يعرفه من اأقدم العائالت وكبارها عمرا 
وحكاية مع امليناء. وكان لنا خري موجه ودليل. 
وبداية حديثنا كانت  ب القل يف كلمة مع العم 
خربا�ش رابح’amateur de pèche’. حيث 

قال: القل هي البحر هي الطبيعة...
تاريخ عريق حمفور يف  التاريخ،  املدينة  هي 

اأ�شوارها لليوم، حتكي لزوارها يف كل زاوية من 
اأزقتها حكاية ا�شمها< ال�شيد البحري<.

اأين يعترب ال�شيد بالقل عادة مقد�شة وتقليدا 
ميتاز  القلية،وميزة  العائالت  به  تعرف  اأزيل 
بها �شكان املنطقة عن غريهم، حيث ل تكاد 
نقل  مل  اأن  هذا  �شياد  من  قلية  عائلة  تخلو 
كبريهم  جد.  عن  اأب  �شيادين  العائلة  كل  اأن 

و�شغريهم على خطى اأ�شالفهم �شائرون.
واملتتبع لتاريخ ال�شيد باملنطقة يجد اأن عمره 
بالتقليد  ولي�ش  اليوم  وليد  لي�ش  ،هو  طويل 
يتجزاأ من املقومات  بل هو جزء ل  احلديث 
الأ�شا�شية واحلاجات ال�رشورية لكل بيت، اأما 
فيما يخ�ش حكاية ال�شيد وكيف تناقلته الأ�رش 

وحافظة عليه لليوم، ور�شخته يف اأبنائها.
يقول اأحد ال�شيادين هنالك، مل نرغم عليه ومل 
نتلقى تكوينا، ورثنا حبه عن اأ�شالفنا بالفطرة 
ل اإراديا نقل لنا.و حب املهنة والإخال�ش كان 

وراء بلوغنا مانحن عليه اليوم.
التكوين،  وغياب  اأنداك  الإمكانيات  قلة  رغم 
اأوفر،  كان  واملنتوج  كثري  كان  العطاء  اأن  اإل 
ال�شيادين  واإ�رشار  املتوا�شل  العمل  فبف�شل 
قفزة  الأخرية  هذه  �شهدت  النظري،  منقطع 
نوعية، على ال�شعيدين املهني وعلى م�شتوى 
الت�شدير.فعلى ال�شعيد املهني يجدر بنا هنا 
�شح  اأن  ال�شيد  كيفية  اأو  طرق  عن  احلديث 
التعبري، حيث اأخد هذا الأخري اأنواعا اختلفت 
ال�شيد  لعملية  واملتتبع  الأ�شماك.  لنوع  طبقا 
مييز نوعيني اأ�شا�شني ح�شب ماجاء على ل�شان 

اأحد ال�شيادين
 lombard 1-طريقة الأوىل   تتم بال�شتخدام
وهي طريقة تقليدية تعتمد ل�شيد اأنواع معينة 
يعتمد  الآن  اأما  ال�رشدين،  مثل  الأ�شماك  من 

لوم باروا ل�شيد لن�شوا .
با�شتخدام  ال�شيد  الثانية:  الطريقة    -2
ال�شنارة  واىل جانب هذه الطرق التقليدية اإن 
�شح التعبري جنذ 3 طرق اأخرى فر�شت نف�شها 

بامليدان وت�شمل الأنواع التالية
la péche  a l hameçon-1

-2 filets tournant sardinal
-Et enfin la péche au chalut3 .

اإحدى  القل �شيالحظ  اليوم مبيناء  واملتجول 
فان  كلتيهما،  نقل  مل  اأن  العمليتني،  هاتني 
حلظة  ال�شيادين  م�شاركة  فر�شة  فاتتك 
خروجهم عرب قوارب �شيد لعر�ش البحر جللب 
ال�شمك، ف�شتمتع عينيك حتما مب�شاهدة ذاك 
الذي اختار جمال�شة البحر ب�شنارته. حلظات 
لنا  را�شما  امل�شهد  يكتمل  حيث  الغروب  قبل 
لوحة حية ، حية حتكي لنا دون كلمات كل ما 

�شبق قوله.
يف  الف�شل  مللتقطيها  كان  حية  م�شاهد  هي 
الف�شول ملتتبعي حكاية  وخلق  �شيتها،  �شيوع 
تفا�شيلها  يف  اأكرث  للغو�ش  البحري  ال�شيد 
الأ�شماك من  هنا  لتخرج من  وتذوق طعمها. 
دائرتها اإىل ما جاورها من قرى ومدن. م�شايرة 
مقتنييها.  حلاجيات  وتلبية  للتطور  بدلك 
وحر�شا من القائمني عليها على رفع مردودية 

فتح فر�ش عمل وعالقات  وبالتايل  اإنتاجهم، 
جديدة، هذا من جهة والتعريف مبوروثهم من 

جهة اأخرى.
ومن و�شائل وحكايا امليناء اإىل اأنواع القوارب 
نتنقل واإياكم. حيث تنق�شم هاته الأخرية اإىل 3 

اأنواع نوجزها يف.
1-لل�شيد وقت حمدد على ح�شب نوع القارب 
اإىل  بدورها  تنق�شم  والتي  ال�شيد،  وو�شائل 

3اأنواع هي
اأ-قوارب �شيد ال�رشدين: مهمتها الأوىل �شيد 
ال�رشدين وميكن لها جلب اأنواع اأخرى تنطلق 
من امليناء ليال. لكن كيف ميكنها العثور على 
ال�رشدين؟ حيث تنعدم الروؤية بالليل؟ هنا ال�رش 
القوارب  هاته  تطلقه  الذي  ال�شوء  يف  يكمن 

والذي بدوره يجلب ال�رشدين.
ب-قوارب حريف �شغري: يكون ن�شبة اإىل ا�شمه 
�شغري بقلبه بحار اأو اثنني، ي�شطاد به اأ�شماك 
 poissonمثل ال�رشدين   من  حجما  اأكرب 

.blanc. Et poisson bleu
ب  وتعرف  باجلياب  ال�شيد  ج-قوارب 
�شابقيها  من  حجما  اأكرب  تكون  ال�شالوتي: 
 .crevettes اأ�شماك  �شيء  كل  وت�شطاد 

�شدفيات .رخويات ...الخ.
ن�شحكم  عديدة   وخبايا  حكيا  للميناء  وتبقى 
بالغو�ش فيه لكت�شافها. ولتقاليدنا حق علينا 

باأن ننقلها  ويف كل ذكرى نحييها.
اآخر  عدد  يف  وبها  نرتقي  وتقاليدنا  بعاداتنا 

نلتقي.

وزارة الثقافة باجلزائر

مناق�شة ق�شايا 
�شوق الكتاب 

باجلزائر  الثقافة  وزارة  اأم�ش مبقر  عقد 
بح�شور  الكتاب  حول  اجتماعا  العا�شمة 
فاعلني يف جمال الن�رش مت خالله مناق�شة 
عددا من الق�شايا املتعلقة ب�شوق الكتاب 

يف اجلزائر.
وتطرق احل�شور خالل هذا الجتماع اإىل 
الكتاب«  اأمام �شناعة  التي تقف  »العوائق 
يف ظل الأزمة ال�شحية احلالية وكذا »�شبل 
ودور  الثقافة  وزارة  بني  التعاون«  تعزيز 
جلنة  »ت�شكيل  املجتمعون  واقرتح  الن�رش 
م�شرتكة لتقدمي الت�شورات والقرتاحات« 
تعرت�ش  التي  ال�شعوبات  على  للتغلب 
»تفعيل تطوير الن�رش« و«اإعادة بعث« �شوق 

الكتاب يف اجلزائر.
وح�رش هذا اللقاء -الذي دعت اإليه وزيرة 
العام  الأمني  دودة-  بن  مليكة  الثقافة 
مهند  الكتب  لنا�رشي  الوطنية  للمنظمة 
الوطنية  رئي�ش املنظمة  ونائب  اجلهماين 
�شاحلي  احلليم  عبد  الكتب  لنا�رشي 
بالإ�شافة اإىل الأمني العام لنقابة نا�رشي 
اإىل جانب  اأبو يحيى مزيان،  الكتب يا�رش 

اإطارات من الوزارة.



كتابه:  يف  اجلوزّي  ابن  الإمام  روى 
يطوفون  احلجاج  بينما  قال:  )املنتظم(، 
اإذ  زمزم،  بئر  من  املاء  ويغرفون  بالكعبة 
يف  باَل  ثّم  ثوبه،  عن  فح�رس  اأعرابي  قام 
البئر والنا�س ينظرون! فما كان منهم اإل اأن 
انهالوا عليه بال�رسب حتى كاد اأن ميوت، 
فخلّ�صه حرا�س احلرم منهم وجاوؤوا به اإىل 
فعلَت   َ لمِ اهلل،  قّبَحَك  له:  فقال  مكة  اأمري 
هذا؟! فقال: حتى يعرفني النا�س فيقولوا: 

هذا الذي بال يف بئر زمزم(!
هذا  �صيما  ل   ، الفرتا�صي  العال  �صاعد 
اأمرا�س  عدة  تفجري  على  الأزرق  الف�صاء 
و  الرنج�صية  مر�س  حول  تدور  نف�صية 
تتغذى من الغرور اجلارف و حب الظهور 
خالل  من    ، املزيفة  ال�صهرة  مر�س  و 
العمومي  الجتماع  ف�صاءات  احتالل 
جنحت  حيث  الواقعي،  و  الفرتا�صي 
من  فجر   ، رقمية  هويات  خلقت  يف  
خلق  مما  مكبوتاتهم  اأ�صحابها  خاللها 
 ، ال�صتقطاب  يف  �صديدة  مناف�صة  بينهم 
اإىل  ذلك  ،فدفع  )الرمز(  ا�صت�صناع  لهدف 
 ، املتابعني  جللب  الطرق  �صتى  ا�صتعمال 
الن�صالخ  و  التهتك  اإىل  الأمر  بهم  و�صل 
الأعراف  و  الأخالقية  ال�صوابط  كل  من 
الجتماعية ، مما نتج عنه خلط و ت�صويه 
للمفاهيم و تزييف و جرح املعاين ، ف�صار 
هو  الكرامة  و  احلرية  اأجل  من  الن�صال 
للنا�س  واخلروج  وي�صكي  قارورة  احت�صاء 
و  تويرت  اأو  في�صبوك  �صفحة  خالل  من 
اأو  الت�صقط يف احلديث  و  ال�صتم  و  ال�صب 
الكرتونيا  بعو�صا  جتد  بذيئة  �صورة  ن�رس 
 ، حولها  بطنينه  م�صهدانية  لها  ي�صانع 
هذه التفاهة �صكلت رافدا يغذي به الرمز 

رج�صيته .
التي  الجتماعية  الأمرا�س  هذه  ظل  يف 
باأي�رس  ال�صهرة  عن  البحث  يف  تتلخ�س 
حتقيق  دون    ، ال�صبل  وا�صهل  الطرق 
الكثري من  اإىل عزوف  اأدى  ، مما  اأ�صبابها 
الفواعل عن القرتاب من �صاحات الن�صال 
هوؤلء  ابوال  ن�صاذر  برائحة  لعطنها  نظرا 
  ، احتلوها  الذين  من  احلثالة  و   ، التوافه 
قاع  يف  املطاف  به  انتهى  منهم  الكثري  و 
 ، املظلومية  لهم  ت�صنعوا  فال   ، ال�صجون 
فيو�صف �صجن معه من �صقى ربه خمرا و 
يف  بال  من  و   ، راأ�صه  من  الطري  اأكل  من 

زمزم يبقى م�صهورا اأي�صا .

برج بوعريريج 

حجز ما يقارب 2 كلغ من 
الكيف املعالج

التابعة  والتدخل  البحث  فرقة  عنا�رس  متكن 
باأمن  الق�صائية  لل�رسطة  الولئية  للم�صلحة 
 2 يقارب  ما  حجز  من  بوعريريج  برج  ولية 
املوؤثرات  من  وكمية  املعالج  الكيف  من  كلغ 
الت�صال  خلية  من  علم  ما  ح�صب  العقلية، 

والعالقات العامة بذات ال�صلك النظامي.
ا�صتغالل  بعد  باأنه  امل�صدر  ذات  واأو�صح 
معلومات مفادها جلب �صخ�س يبلغ من العمر 
اجلزائر  من  املخدرات  من  لكمية  �صنة    29
خطة  و�صع  مت  مركبته  منت  على  العا�صمة 
حمكمة مكنت من توقيفه على م�صتوى الطريق 
الوطني رقم 5 باملخرج ال�رسقي ملدينة اليا�صري 
غرب الولية حيث مت العثور باملقعد اخللفي 
ملركبته على 20 �صفيحة من املخدرات )كيف 

معالج( يقدر وزنها بـ 1.9 كلغ .

ق�سنطينة 

ا�سرتجاع 2350 قطعة 
نقدية اأثرية  

متكنت م�صالح الدرك الوطني بق�صنطينة من 
ا�صرتجاع ما جمموعه 2350 قطعة نقدية اأثرية 
تتكون  القطع  بهذه  للمتاجرة  �صبكة  وتفكيك 
وليات  عديد  من  ينحدرون  اأ�صخا�س   6 من 
املجموعة  قيادة  من  علم  ما  ح�صب  الوطن، 
ذات  واأو�صح  النظامي  ال�صلك  لهذا  الإقليمية 
امل�صدر باأنه بناء على ورود معلومات مفادها 
يقومون  اأ�صخا�س  ملجموعة  م�صبوه  ن�صاط 
مبا�رسة  متت  الأثرية،  القطع  يف  باملتاجرة 
هوية  حتديد  اإىل  اأف�صت  التي  التحقيقات 

الأ�صخا�س امل�صتبه بهم.
م�سعد باجللفة 

عمال م�ؤ�س�سة تهيئة 
الف�ساءات يحتج�ن

لتهيئة  البلدية  نظم عدد من عمال املوؤ�ص�صة 
م�صعد  مبدينة  العمومية  الف�صاءات  وتزيني 
وقطع  اإحتجاجا  الولية(  جنوب  كلم   75  (
لوحظ وطالب املحتجون  للطريق، ح�صب ما 
رقم  الوطني  الطريق  حمور  قطعوا  الذين 
باحلجارة  للولية،  ال�صمايل  باملدخل  )1اأ( 
وخيمة و�صعوها على قارعة الطريق، بت�صوية 
بدعوة  �صهور،   6 منذ  العالقة  و�صعيتهم 

ال�صلطات اإىل الإلتزام مبا وعدت به.

قلم جاف

َباَلت يف �ساحة 
الن�سال 

الوليد فرج
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العـلمية  للجمعـية  بيان  ك�صف 
الن�صف  اأن  البوزجاين  ـ  الفـلـكية 
ال�صمايل من الكرة الأر�صية،�صي�صهد  
اجلاري،  ال�صبت20جوان  �صهرة 
يف  ال�صيفي   النقالب  ظاهرة 
بالتوقيت  ال�صاعة21و44دقيقة  متام 
وهوما  )اجلزائر:+1�صا(  العاملي 
يوافق اأول اأيام ف�صل ال�صيف فلكيا 
�صيدوم حوايل94  الذي   2020 ل�صنة 
ال�صنة..  ف�صول  اأطول  وهو  يوًما 
التحفظ حول  ومع   ، بالدنا  اأما يف 
�صكان  ف�صريى   ، الطق�س  حالة 
الك�صوف  واليزي  مترنا�صت  وليتي 
مبا�رسة  باملائة   32 بن�صبة  جزئيا 
ال�صاعة  حوايل  ال�صم�س  �رسوق  مع 
على  ذروته  ليبلغ  �صباحا  ال�صاد�صة 
�صا 6 و8دقائق لينتهي على ال�صاعة 
بالتوقيت  و52دقيقة)6:52(   6
املحلي . يف يوم النقالب ال�صيفي، 
يكون القطب ال�صمايل مائاًل باجتاه  
ال�صم�س وت�صل ال�صم�س ظاهريا اإىل 

يف  جنوبا  لها  ارتفاع  نقطة  اأق�صى 
اأ�صعتها  ت�صقط  حيث  ال�صماء،  كبد 
ويف  ال�رسطان.  مدار  على  عموديا 
جميع املواقع �صمال خط ال�صتواء 
تكون مدة النهار اأطول من 12 �صاعة 
حيث يبلغ مثال يف اجلزائر العا�صمة 
14�صاعة و43 دقيقة،  يف حني يكون 
جنوب  �صاعة   12 من  اأق�رس  النهار 
النقالب  بعد  يوم   ال�صتواء..  خط 
ال�صيفي اأي �صبيحة الأحد 21جوان 
الكرة  مناطق  بع�س  �صت�صهد   ،
لل�صم�س  حلقيا  ك�صوفا  الأر�صية 
نارية  كحلقة  ال�صم�س  تظهر  حيث 
 ، الذروة  حلظة  يف  القمر  يتو�صطها 
وهو الأول من نوعه لهذه ال�صنة  ويقع 
بني خ�صوفني ب�صبه الظل ، ميكن ان 
اإفريقيا  و�صط  يف  الظاهرة  ت�صاهد 
وال�رسق  واإثيوبيا   الكونغو  مثل 
والباك�صتان  عمان  مثل  الأو�صط 
املحيط  �صمال  يف  لينتهي  والهند  

الهادي مرورا بال�صني  والفليبني . 

تزامنا مع االنقالب ال�سيفي

ك�س�ف جزئي لل�سم�س يف 
بالدنا غدا الأحد  

.     ف�سل ال�سيف �سيدوم حوايل94 يوًما

على غرار �سعار "حياة ال�سود مهمة"

�سفيان فيغ�يل يت�سامن  مع م�سلمي ال�يغ�ر

 ع.غ /وكاالت

اأثار  املا�صي،  دي�صمرب  ويف 
ا�صتنكار اأوزيل املحرتف يف نادي 
اأر�صنال الإجنليزي، ل�صمت العال 
التي  النتهاكات  الإ�صالمي حيال 
الأويغور،  بحق  ال�صني  ترتكبها 
وحتت  عامليا  وتعاطفا  �صدى 
ال�رسقية..  "ترك�صتان  عنوان 
اجلرج النازف لالأمة الإ�صالمية"، 
قال اأوزيل، يف بيان على "تويرت"، 
يف  غارق  الإ�صالمي  "العال  اإن 
الغربي  الإعالم  بينما  ال�صمت، 
النتهاكات  على  ال�صوء  ي�صلط 
ال�رسقية"واأ�صاف:  ترك�صتان  يف 
ال�رسقية،  ترك�صتان  "يف 
وامل�صاجد  رق،  حتحُ امل�صاحف 

وعلماء  ظر،  واملدار�س حتحُ تحُغلق، 
الأخر،  تلو  واحدا  يحُقتلون  الدين 
ق�رسيا  يحُ�صاقون  الذكور  والأخوة 
ال�صياق  املع�صكرات"ويف  اإىل 
القدم  كرة  لعب  اأعلن  ذاته، 

فريدريك  عمر  ال�صابق  املايل 
اأوزيل  مع  ت�صامنه  عن  كانوتيه، 
الإيغور  م�صلمي  عن  دفاعه  يف 
التي  ال�صينية  النتهاكات  �صد 
لعب  ان�صم  كما  بحقهم  ترتكب 

�صوين  النيوزيلندي،  الرغبي  كرة 
اأوزيل، يف دعمه  اإىل  وليامز،  بيل 
وليامز  ون�رس  الأويغور.  مل�صلمي 
على ح�صابه عرب "تويرت" �صورة يد 
ملونة باألوان العلم ال�صيني مت�صك 
باألوان  ملونة  اأخرى  يًدا  بقوة 
بينما  ال�رسقية  ترك�صتان  علم 
وكتب  الأخرية  من  الدماء  تقطر 
وليامز: "اإنه لأمر موؤ�صف، عندما 
نف�صل امل�صالح القت�صادية على 

الإن�صانية #الأويغور".
القدم  كرة  جنم  اأ�صاد  بدوره، 
والإفريقية  والعربية  امل�رسية 
اأبو  حممد  املعتزل  الالعب 
وو�صفه  اأوزيل  مبوقف  تريكة، 
�صاحب  و"الريا�صي  بـ"ال�صجاع"، 

ال�صمري احلي".

بعد جناح عملية جراحية اأجراها

الرئي�س تب�ن يطمئن على 
�سحة العاهل املغربي

حمكمة اجلنح بالدار البي�ساء  

الإفراج عن  النا�سط 
ال�سيا�سي "ف�سيل ب�مالة"

اأعرب الرئي�س عبد املجيد تبون، 
لنجاح  ارتياحه  عن  اخلمي�س، 
العاهل  اأجراها  جراحية  عملية 
،جاء  ال�صاد�س  حممد  املغربي 
�صفحة  ن�رستها  ر�صالة  يف  ذلك 
وجهها  في�صبوك،  على  الرئا�صة 
املغربي،  العاهل  اإىل  تبون 
�صيا�صية  توترات  مع  بالتزامن 
ودبلوما�صية بني البلدين وقال تبون 
يف ر�صالته: "تلقيتحُ ببالغ الرتياح 
العملية  جناح  خرب  والطمئنان 
ول  اأجريتموها،  التي  اجلراحية 

اأن  اإل  املقام  هذا  يف  ي�صعني 
وعظيم  نعمته  على  اهلل  اأحمد 
املوىل  "داعيا  ف�صله"واأ�صاف: 
عليكم  ي�صبغ  اأن  القدير  العلي 
وميدكم  والعافية،  ال�صحة  نعمة 
ويحفظكم  العاجل،  بال�صفاء 
الر�صالة  وفق  مكروه"،  كل  من 
ال�صلطات  اأعلنت  والإثنني،  ذاتها 
حممد  امللك  اإجراء  املغربية، 
ال�صاد�س، عملية جراحية ناجحة 
بالقلب، يف م�صحة الق�رس امللكي 

بالرباط.

اخلمي�س  اأم�س  اأول  نهار  اأفرجت 
عن  البي�صاء   للدار  اجلنح  حمكمة 
بومالة"  "ف�صيل  ال�صيا�صي  النا�صط 
يوم  اإىل  حماكمته  تاأجيل  مع 
ليوم  امل�صادف  املقبل  اخلمي�س 
التهام  توجيه  بعدما مت  2 جويلية  
حتت  باإيداعه  النيابة  والتما�س   له 
الق�صائية على خلفية  الرقابة  نظام 
اأما  التقدمي  بعد  مبا�رسة  متابعته  
يف  اجلنح  حمكمة  قبل  من  النيابة  

اإطار اإجراءات املثول الفوري   .
الأحد  يوم  توقيفه  مت  الذي  املتهم 

باجلزائر  منزله  اأمام  املا�صي 
من  جملة  يواجه  �رسق   العا�صمة 
على  التحري�س  تخ�س   التهم  
من�صورات  وعر�س  التجمهر  
بغر�س الدعاية  من �صاأنها الإ�رسار 
هيئة  واإهانة  الوطنية   بامل�صلحة 
نظامية  ، وذلك على خلفية مطالبته 
وقد  ،هذا  ال�صعبي  احلراك  بعودة 
للدفاع   30 حمامي  من  اأكرث  تاأ�ص�س 
عن ف�صيل بومالة اأمام حمكمة الدار 

البي�صاء
حممد بن ترار

ي�صكو �صكان قرية اإغزر بلغوم الواقعة 
ببلدية اأهل الق�رس �رسق عا�صمة ولية 
النرتنت  �صبكة  من  حرمانهم  البويرة 
يف  �رسورية  و�صيلة  اأ�صبحت  التي 
يف  لإ�صتعمالتها  نظرا  الع�رس  هذا 
فئة  تعترب  و  وغريها  والدرا�صة  العمل 
من  ت�رسرا  الأكرث  والتالميذ  الطلبة 
هذه الأزمة خا�صة خالل فرتة جائحة 
كورونا و احلجر ال�صحي حيث يتنقلون 

يوميا يف رحالت �صاقة اإىل غاية و�صط 
اأجل حتميل الدرو�س وهو  البلدية من 
ما اأثر عليهم كثريا وجعلهم ل يطيقون 
م�صريهم  واأن  خا�صة  الو�صعية 
ال�صياق  ،ويف  املحك  على  الدرا�صي 
اأكد ممثلو ال�صكان يف ت�رسيحاتهم لنا 
اأنهم را�صلوا جميع اجلهات املعنية من 
اأجل حل هذا امل�صكل اإل اأنه ل حياة 
م�صتمرة  معاناتهم  وبقيت  تنادي  ملن 

للمتعاملني  الهاتف  �صبكة  مع  حتى 
ال�صرب  يحتمل  ل  و�صع  يف  الثالث 
يتعذر  اأنه  حتى   2020 �صنة  يف  ونحن 
حالت  املدنية يف  باحلماية  الت�صال 
وغريها  حرائق  ن�صوب  اأو  املر�س 
من  حمدثونا  وياأمل   ، الأخطار  من 
مطلبهم  اأخذ  وامل�صوؤولني  ال�صلطات 

بعني العتبار و يف اأقرب الآجال .
اأح�سن مرزوق

اإغزر بلغوم بالبويرة

ال�سكان ي�سك�ن حرمانهم من النرتنت

خن�سلة 

املجاهد جميد عمراين 
يف ذمة اهلل

املجاهد  بخن�صلة  اهلل  رحمة  اإىل  انتقل 
جميد عمراين عن عمر ناهز الـ89 عاما بعد 
معاناة مع مر�س ع�صال، ح�صب ما اأفاد به 
وذوي  للمجاهدين  الولئية  للمديرية  بيان 
احلقوق و قد التحق الفقيد، الذي ولد �صنة 
1931، ب�صفوف جي�س التحرير الوطني عام 
العدو  مواجهة  يف  بال�صجاعة  ومتيز   1955
كل  يف  الأوىل  ال�صفوف  يف  وكان  الفرن�صي 
املعارك التي خا�صها مبعية رفقاء ال�صالح 
ومعركة  و2  بوعلون1  معركتي  يف  خا�صة 
اإ�رساذن بنواحي �صيلية عام 1956، وفق ذات 

امل�صدر.
�صد  الكمائن  من  العديد  يف  �صارك  كما 
وتاوزيانت  بالرميلة  الفرن�صني  اجلنود 
النابال  ب�صالح  اأ�صيب  حتى  وبوحمامة 
من  العديد  فاأحرق  املعارك  اإحدى  يف 
وري  و  البيان    ذات  ح�صب  ج�صده،  اأجزاء 
مبقربة  اجلمعة  اأم�س  ظهر  الفقيد  جثمان 

تاوزيانت. 

اأعلن العب كرة القدم �سفيان فيغويل، جنم املنتخب اجلزائري، واأحد اأبرز الالعبني يف نادي غلطة �سراي 
الرتكي، عن دعمه مل�سلمي االأويغور يف كرد�ستان ال�سرقية �سد االنتهاكات ال�سينية بحقهم جاء ذلك يف 
تغريدة ن�سرها على "تويرت"، م�ساء اخلمي�س، قال فيها اإن "حياة االأويغور مهمة" على غرار �سعار "حياة 

ال�سود مهمة"وان�سم فيغويل لنادي غلطة �سراي يف 2017 قادمًا من "وي�ستهام" االإجنليزي مقابل 4.5 ماليني 
يورو ويعد فيغويل من اأبرز امل�ساهمني يف فوز املنتخب اجلزائري ببطولة اأمم اإفريقيا االأخرية يف م�سر 

وعلى غرار فيغويل، اأعرب العديد من الريا�سيني عن انتقادهم النتهاكات ال�سني بحق م�سلمي االأويغور، 
اأبرزهم العب كرة القدم االأملاين من اأ�سل تركي، م�سعود اأوزيل.

احتجاجا على نهج ترامب  بعد مقتل فلويد

ا�ستقالة م�س�ؤولة يف اخلارجية الأمريكية
تايلور،  اإليزابيث  ماري  قدمت 
الأمريكي  اخلارجّية  وزير  م�صاعدة 
ا�صتقالتها  الت�رسيعية،  لل�صوؤون 
ب�صبب طريقة اإدارة الرئي�س دونالد 
يف  العن�رسية  للتوترات  ترامب 
وا�صنطن  �صحيفة  ون�رست  البالد 
ر�صالة  ن�س  اخلمي�س،  بو�صت، 
تايلور  قدمتها  التي  ال�صتقالة 

وقالت تايلور يف ر�صالتها: "تعليقات 
يتعلق  ما  يف  واإجراءاته  الرئي�س 
وبالأمريكيني  العن�رسي  بالظلم 
قيمي  مع  مبا�رسة  تتعار�س  ال�صود 
�صمريها  اأن  ومعتقداتي"واأردفت 
من�صبها  من  ال�صتقالة  عليها  يحتم 
هذا  ظل  يف  اخلارجية،  وزارة  يف 

وا�سنطن/االأنا�سولالو�صع.



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 
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