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اجلل�سة الثانية من حماكمة علي حداد

�سالل و اأويحيى يورطان الرئي�س املخلوع
.     حكومات كانت متنح األف �سفقة بالرتا�سي �سنويا

.      بوتفليقة ابتعد عن احلكم منذ 2013

اعرتف الوزير الأول ال�سابق اأحمد اأويحيى اأم�س الثالثاء بف�سل ال�سيا�سيات التنموية املعتمدة 
خالل الع�سرين �سنة الأخرية وحجته يف ذلك �سعف هياكل الإجناز ما ف�سح لالأطراف الأجنبية 

بال�ستحواذ على ال�سفقات العمومية مبعدل 20 مليار دينار يف العام معرتفا انه كان مينح بناء على 
تعليمات الرئي�س ال�سابق عبد العزيز بوتفليقة األف �سفقة يف ال�سنة بالرتا�سي الب�سيط , كما �سالل 
اعرتف بابتعاد الرئي�س عن القرار بعد مر�سه يف ربيع 2013 غري اأنه رافع لإيجابيات امل�ساريع التي 

حتققت وق�ست على م�ساكل املواطنني خا�سة يف قطاع املوارد املائية .

باية عطار 

اجلل�سة  الثالثاء  اأم�س  انطلقت 
ق�سية  اأطوار حماكمة  من  الثانية 
فيها  واملتورط  حداد  علي 
عبد  ال�سابقني  احلكومات  روؤ�ساء 
اأويحيى  واأحمد  �سالل  املالك 
و�سط  وزرائهما  من  والع�رشات 
اأجواء حزينة خيمت عليها ب�سبب 
اأويحيى  اأحمد  حمامي  وفاة 
وخالل  العيفا  الأ�ستاذ  و�سقيقه 
املتهم  ال�سباحية  جدد  الفرتة 
واإخوانه  حداد  الرئي�سي  علي 
اإنكار كل  و�سفيان  ,عمر  مزيان 
التهم ذات �سلة بالف�ساد املوجهة 
املتهمني  كافة  غرار  على  اإليهم 
وهم  الوزيران  الق�سية  هذه  يف 
املالك  عبد  الأ�سبان  الأولن 
وكذا  اأويحيى  واحمد  �سالل 
غول,  عمر  ال�سابقون,  الوزراء 
القادر  عبد  طلعي,  بوجمعة 
عبد  زعالن,  الغاين  عبد  قا�سي, 
حمجوب  بو�سوارب, بدة  ال�سالم 
يو�سف يو�سفي و عمارة بن يون�س 
يف  �سابقة  اإطارات  اإىل  بالإ�سافة 

الدولة.
كافة  اأويحيى  اأحمد  اأنكر  بدوره 
التهم املوجهة اإليه مربزا انه كان 
يتعامل  ب�سفافية وم�ساواة مع كافة 
املتعاملني  نافيا اأن تكون زوجته 
اأبلغ  انه   �رشح  كما  �رشكة  متلك 
�سفويا  رئي�س اجلمهورية ال�سابق 
اأمالكه  عبد العزيز بوتفليقة بكل 
ولدى حديثه عن �سفقات منحت 
ملجمع حداد بالرتا�سي الب�سيط  
الباهظة  املالية  اأر�سدتها  رغم 
رد اأويحيى انه من موقعه  كوزير 
رئي�س  تعليمات  يطبق  كان  اأول 
اجلمهورية ال�سابق يف اجتماعات 
اإىل  م�سريا  الوزراء   جمل�س 
تعي�س  البالد  كانت   اآنذاك  انه 
ارتفاع  يقابلها  مالية  بحبوحة 
املواطنني  واحتياجات  مطالب 
يف كافة الوليات و التي واجهتها 
بربنامج   – قال  –كما  الدولة 
اإىل   2005 من  عمومي  ا�ستثمار 
2014 بغالف 34 األف  مليار دينار 
رئا�سته  حتت  احلكومة  اأن  وذكر 
�سفقة  األف  متنح  قرابة  كانت 
يف  الب�سيط  معرتفا   بالرتا�سي 

اأع�ساء  را�سل  اأنه  ال�سياق  نف�س 
 2011 مار�س  يف  احلكومة 
رئي�س  فيها  بتعليمات  ذكرهم 
تنفيذ  يف  لالإ�رشاع  اجلمهورية 
اأن  التنموية  م�سيفا  امل�ساريع 
بناء  بالرتا�سي  منحت  �سفقات 
اجلمهورية  رئي�س  تعليمات  على 
من   43 باملادة  وعمال  اآنذاك 
العمومية  ال�سفقات  قانون 
ال�ستعجايل  الطابع  تنظم  التي 
يخ�س  وفيما  الوطنية  واحلاجة 
لال�سمنت  م�سنع  اجناز  م�رشوع 
اأن جلنة  اأويحيى  اعرتف  باجللفة 
ال�سعبي  للقر�س  التابعة  القرو�س 
اجلزائري رف�ست منح قر�س ب7 
ال�سيني  لل�رشيك  دينار  ماليري 
يف  للبنك  ر�سالة  حرر  وقد   ,
لال�ستغناء  للبنك   2017 �سبتمرب 
فيما  اأما   , الدويل  ال�سمان  عن 
مبطار  اخلا�سة  ال�سفقة  يخ�س 
اجلزائر الدويل والطريق املوؤدي 
اإىل نادي ال�سنوبر  �رشح اأويحيى 
لالإ�رشاع يف  تعليمات  اأنه  اأعطى 
حل هذا امللف لأن اجلزائر كانت 
يف  عربية  قمة  مع  موعد  على 

2005 اأما فيما يخ�س منح م�ساريع 
املوارد املائية لعلي حداد بب�سار 
ال�ستجابة  ب  اأويحيى  بررها 
التي  الولية  هذه  �سكان  ملطالب 
كانوا يعربون عنها يف احتجاجات 
. وعك�س ماكان يرافع له اأويحيى 
الربملان  اأول يف  من موقعه وزير 
عندما  اأو  ر�سمية  ومنا�سبات 
الوطني  التجمع  راأ�س  على  كان 
النظام  حليف  الدميقراطي 
التحرير  جبهة  رفقة  ال�سابق 
باعرتاف املتحدث  الوطني 
لفرتة  التنموية  �سيا�سية  اإخفاء 
طرف  واأنا   الأخرية   �سنة  ال20 
هياكل  خلق  فيها  ب�سبب  ف�سل 
احلاجيات  لتلبية  كافية  اجناز 
لالأجانب  ما�سمح  الوطنية  
بال�ستثمار مبعدل 20 مليار دينار 

يف ال�سنة  يف كافة القطاعات .
�سالل  املالك  عبد  ك�سف  بدوره 
تعليمات  اأو  اأمرا  يعطي  مل  اأنه 
كتابية ملنح م�ساريع ملجمع علي 
حداد مربزا اأنه كان ينفذ  برنامج 
عليه  �سادق  الذي  احلكومة  عمل 
الأخر  هو  اعرتف  كما  الربملان 

رئا�سة  توليه  كما مينح خالل  اأنه 
اجلهاز التنفيذي  كل �سنة 20 األف 
امل�ستوى  على  جتهيز  م�رشوع 
الوطني  كما ذكر انه خالل اإ�سابة 
العزيز  عبد  ال�سابق  الرئي�س 
بوعكة   2013 اأفريل  بوتفليقة  يف 
ما  نوعا  الرئي�س  ابتعد  �سحية 
القرار  واتخاذ  احلكم  اإدارة  على 
اخلط  يف  منه  جعل  الذي  الأمر 
ال�سيا�سي  الت�سيري  يف  الأمامي 
ل�سوؤون البالد ومل يكن قادرا كما 
برامج  جت�سيد  على  متابعة  قال 
ح�سبه  �سعوبة  زادتها  التجهيز 

برتاجع اأ�سعار البرتول .
اأنه  مرة  لأول  �سالل  �رشح  كما 
نظام  باأن  كبرية  قناعة  له  كانت 
احلكم اآنذاك قد و�سل اإىل نهايته 
�سورة  حمو  يجب  ل  اأنه  غري 
املنجزة  اليجابية  امل�ساريع 
املائية  املوارد  قطاع  يف  خا�سة 
املياه  ا�سترياد  البالد  جنب  التي 

املاحلة  واملياه  مر�سيليا  من 
ال�رشوب  املياه  واأزمة  بوهران 
بالعا�سمة كما ك�سف �سالل لهيئة 
العمومية  املوؤ�س�سة  اأن  املحكمة 
من  ان�سحبت  جيكا  لال�سمنت 
باجللفة  ال�سمنت  م�رشوع م�سنع 
ال�سالم  عبد  من  وطلب  باإحلاح 
ال�سابق  ال�سناعة  وزير  بو�سوارب 
الق�سية  هذه  من  الفار  املتهم 
ختام  يف  واأعرب  اأخرى  وق�سايا 
ت�ستدعي  اأن  يف  رغبته  كالمه 
ال�سابق  العام  الأمني  املحكمة 
للحكومة م�سريا اإىل اأنه  ل يوجد 
على  يعر�س  �سفقة  م�رشوع  اأي 
يف  درا�سته  قبل  الوزراء  جمل�س 
التاأكيد  جمددا  احلكومة  جمل�س 
تر�سح  بوتفليقة  الرئي�س  اأن 
للعهدة اخلام�سة حرا ومل يتدخل 
موؤكدا  ال�ساأن  هذا  يف  حزب  اأي 
كان  النتخابية  باحلملة  عمله  اأن 

تطوعا ودون مقابل

24 �ساعة

عبد اهلل جاب اهلل 

ال نريد د�ستورا يهدد الهوية الوطنية
عبد  التنمية  و  العدالة  جبهة  رئي�س  عرب 
اهلل جاب اهلل عن رف�سه مل�سودة امل�رشوع 
باأن  لفتا  الد�ستور,  لتعديل  التمهيدي 
�سكلت خطرا على  الد�ستورية  الن�سو�س 

الدين و اللغة و الوحدة الوطنية. 
عبد  والتنمية  العدالة  جبهة  رئي�س  فتح 
اللجنة  على  النار  الأم�س  اهلل  جاب  اهلل 
املكلفة بتعديل الد�ستور و التي يرتاأ�سها 
لعرابة, معتربا باأن قامو ب�سياغة م�سودة 
الغربية  باملرجعيات  مت�سبعون  الد�ستور 
التي حتمل الكثري من ال�سالل, لفتا باأن 
متناق�سة  مرجعيات  الغربية  املرجعيات 
الإ�سالمية فيها  جوهريا مع املرجعيات 
ال�سالل و الق�سور يف معاجلة احلقوق و 
احلريات.  و و�سف رئي�س جبهة العدالة 
م�سودة  اهلل,  جاب  اهلل  عبد  والتنمية, 
اإعدادها  على  اأ�رشفت  التي  الد�ستور 
لعرابة  اأحمد  بقيادة  اخلرباء  جلنة 
ال�سعب,   وحدة  على  احلقيقي  باخلطري 
املعرو�سة  الد�ستور  م�سودة  باإن   لفتا 
العربية  اللغة  على  تاآمرا  حتمل  للنقا�س 
�سجل  باأنه  م�سريا  الفرن�سية,  ل�سالح 
امل�سودة  عن  جوهريا  ماأخذا   154
مع  �سارخا  تعار�سا  تتعار�س  الد�ستورية 
اجلزائري  ال�سعب  وتطلعات  وتاريخ  دين 
عبد  و�سدد  الوطنية”.  ال�سيادة  وتهدد 
اأن  يجب  الد�ستور  اأن  على  اهلل  جاب  اهلل 
مطالبه  و  ال�سعب  تطلعات  وفق  ي�ساغ 

ثورة  اأجلها يف  التي خرج من  ال�رشعية,  
و مل  �سنة  قرابة  ا�ستمرت  م�سبوقة,  غري 
تتوقف اإل ب�سبب فريو�س كورونا,  ال�سعب 
�سعار  رفع   و  تطلعاته  و  مراده  عن  عرب 
النظام  من  الثقة  �سحب  وبهذا  اإرحلو 
اأن  و  �سيادته  ا�سرتجاع  وقرر  القدمي 
اأن  ميار�س حريته كاملة غري منقو�سة و 
ير�سم م�ستقبله لنف�سه راف�سا كل اأ�سكال 
تعديل  م�رشوع   »: م�سيفا  الو�سايات, 
 22 ثورة  �سعارات  مع  متعار�س  الد�ستور 
فيفري ومطالبها, م�سريا  اإىل اأّن م�سودة 
ما  رغم  العلماين  التيار  قناعات  ج�ّسدت 

فيها من �سالل وباطل وق�سور.
درا�سة  اأن  اإىل  اهلل  جاب  اهلل  عبد  واأ�سار 
ما  اأكرث  هو  الإ�سالم  باأن  تقول  اأمريكية 
يخدم احلقوق و احلريات التي تت�سمنها 
الد�ساتري , لفتا باأن الن�سو�س الد�ستورية 
و  اللغة  و  الدين  على  خطرا  �سكلت 
الوحدة و ال�سيادة الوطنية و على احلقوق 
حّل  اإىل  اهلل   جاب  طالب  و   . واحلريات 
متوازنة  جلنة  وت�سكيل  �سياغتها  جلنة 
ي�سعوا  املتخ�س�سة  الكفاءات  ذوي  من 
يتاأ�س�س  جديد  د�ستور  م�رشوع  لل�سعب 
داعيا  ال�سعب,   مرجعيات  احرتام  على 
كّل اجلزائريني لرف�س هذا امل�رشوع واأن 
التي �ساغته,  اللّجنة  وحّل  لرف�سه  يدعو 

وتاأ�سي�س جلنة اأخرى متوازنة.
اإميان لوا�س 

يف انتظار »خطوات عملية«

اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة
.      �سنني : جترمي ال�ستعمار مطلب �سعبي

.       زيتوين : الت�سويت بادرة خري

الوطني  ال�سعبي  املجل�س  نواب  �سادق 
القانون  م�رشوع  على  الأم�س بالأغلبية 
يوما  ماي   8 تاريخ  اعتماد  املت�سمن 
النواب  دعوات  بعد  للذاكرة,  وطنيا 
 8 اعتماد  قانون  لالإفراج عن م�رشوع 
واإخراجه  للذاكرة,  وطنيا  يوما  ماي 
واإر�ساله  املجل�س  مكتب  اأدراج  من 
قانون  م�رشع  بعث  اإعادة  و  للحكومة, 
يزال  ول  كان  الذي  ال�ستعمار  جترمي 
و�سيظل مطلبا �سعبيا غري قابل للتنازل.

قد  نائبا    130 اأن  اإىل  الإ�سارة  يجدر  و 
تقدموا  مببادرة من خمتلف الت�سكيالت 
ال�سيا�سية يف جانفي 2020 بعدما تهياأت 

الظروف والأ�سباب لإقراره وعليه.

�سنني
م�سروع جترمي الإ�ستعمار مطلب 

�سعبي

ال�سعبي  املجل�س  رئي�س   , جهته  من 
اإعتماد  اأن  �سنني,  �سليمان  الوطني, 
كل  يهم  للذاكرة  وطنيا  يوما  ماي   8
قانون  م�رشوع  باأن   لفتا  اجلزائريني, 
ولي�س  �سعبي,  الإ�ستعمار مطلب  جترمي 

مطلب النواب فقط.
زيتوين 

الت�سويت هو بادرة خري

ك�سف وزير املجاهدين اأن هناك العديد 

من م�ساريع قوانني تتعلق بالذاكرة, وهي 
الآن قيد الدرا�سة, يف حني اإعترب باأن اأن 
اإعتماد 8  الت�سويت على م�رشوع قانون 

ماي يوما وطنيا, هو بادرة خري. 
جترمي  قانون  م�رشوع  اأن  زيتوين  ولفت 
اأوانه,  يف  و�سيكون  قريب,  الإ�ستعمار 
مطلبه  ولي�س  �سعبي  مطلب  باأنه  مربزا 
يف  الوزير,  وقال  النواب  مطلب  اأو 
ت�رشيحات على هام�س امل�سادقة على 
م�رشوع قانون اإعتماد 8 ماي يوما وطنيا 
بني  اأن   »: الوطني,  ال�سعبي  باملجل�س 
جماجم  من  ج�سور  وفرن�سا,  اجلزائر 

ال�سهداء والأر�سيف.
اإميان لوا�س 

مبجرد اعتماده من طرف منظمة ال�سحة العاملية

ال�سني تلتزم مبنح لقاح كورونا للجزائر
لل�سناعات  املنتدب  الوزير  قال 
ال�سيدلنية اإن “ال�سني وعدتنا بتقدمي 
منظمة  من  اعتماده  فور  كورونا  لقاح 

ح�سولها  مبجرد  العاملية”  ال�سحة 
على موافقة منظمة ال�سحة العاملية ,و 
اعرتف ذات امل�سوؤول بوجود نق�س يف 

بع�س الأدوية مرجعا ال�سبب اإىل م�ساكل 
تقنية يجري التعامل معها حاليا.

م.�س
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مرمي خمي�سة

به  خ�ص  ت�رصيح  يف  حجيمي  و�أ�شار 
�ملخولة  �أن �جلهات  »�لو�شط«،  جريدة 
فرتة،  منذ  دعت  قد  �ل�شعودية،  يف 
�لإ�شالمي،  �لعامل  �لر�شمية يف  �جلهات 
�لإجر�ء�ت  ��شتكمال  يف  �لت�رصع  لعدم 
�خلا�شة باحلج، حتى �إ�شعارها �لنهائي، 
�ملنحنى  يف  �خلطري  �لرتفاع  بعد 
�لوبائي يف �ململكة، حفاظا على �شالمة 
م�شيفا  �ل�رصيعة،  مقا�شد  من  �لأرو�ح 
�أنه قر�ر منطقي ومقبول، يف ظل هذ� 
�لو�شع �ل�شحي �حل�شا�ص، حيث �إن �حلج 
�لد�خل،  بحجاج  يتم   ، �أن  متوقعا،  كان 
�أن  خ�شو�شا  هناك،  مقيمني  هم  ومن 
عليهم  يقت�رص  �أن  منتظر�،  كان  �لأمر 
ح�شبه،  �ملهم  لكن  �حلالت،  �أ�شوء  يف 
�شعائره  بكل  �شيتم،  �لديني  �لركن  �أن 
وغريها،  و�لنحر  بعرفات،  �لوقوف  من 
�أن  �ملعنية  �جلهات  باملنا�شبة،  د�عيا 
للذهاب  يجدو� حال، ملن كان مربجما 
�أو  مادي،  تعوي�ص  بتقدمي  �شو�ء  للحج، 
�أن  ما �إىل ذلك، ع�شى �ملوىل عز وجل 
�لذي ي�شبو يف  يتقبل منهم �جتهادهم، 

م�شلحة �لأمة �لإ�شالمية جمعاء.
يف حني، لفت �ملتحدث، خالل حديثه 

مع »�لو�شط«، �أن �جلميع كان ياأمل يف �أن 
ي�شارك يف �حلج، ولو من �لدول قريبة، 
�حرت�زية  وبتد�بري  مقبولة،  �أعمار  يف 
قائال:  ��شرت�شل  هذ�  مع  لكن  عالية، 
�أعلم  هم  ب�شعابها،  �درى  مكة  �أهل   «
��شتيعابهم،  وقدرة  ومتكنهم  باأمورهم 
عن  تنجم  قد  �لتي  للمخاطر  تفاديا 
ذلك«، �أمال يف �أن يحظى �جلميع �ل�شنة 
و�إمتام  �هلل،  بيت  زيارة  بفر�شة  �ملقبلة 

�لركن �خلام�ص، من �أركان �لإ�شالم، �أل 
وهو �حلج.

�ل�شعودي،  و�لعمرة  �حلج  وكان وزير 
�لدكتور حممد �شالح، قد �أعلن يف وقت 
�شيقت�رص  �لعام،  لهذ�  �حلج  �أن  �شابق، 
على �حلجاج من د�خل �ململكة وفقط، 
�أن  كما  ذلك،  يف  ��شتثناء�ت  يوجد  ول 
ع�رص�ت  �إىل  ت�شل  لن  �حلجاج،  �أعد�د 
و�شعت  �ململكة  �أن  موؤكد�  �لآلف، 

هذ�  حلج  ��شتثنائية،  تنفيذية  خطط 
�لتباعد  �إجر�ء�ت  تطبيق  من  �لعام، 
�لكبرية،  �حل�شود  وجتنب  �لجتماعي، 
�شتكون  فري�شة �حلج  �أن  منه  تاأكيد  يف 
�ل�شالمة،  على  و�شحية، وحتافظ  �آمنة 
مل�شاركة  �حتمال  �أي  باملنا�شبة،  نافيا 
�أجرو�  لو  حتى  �خلارج،  من  حجاج 
فحو�ص كورونا، لفتا �أنه قد مت جتهيز 
م�شت�شفى متكامل، لأي طارئ يف �حلج، 
مع تطوير بروتوكولت طبية خم�ش�شة 

ملو�شم �حلج.
�لعام  �ملدير  �شبق، �أعلن  ما  وبناء على 
يو�شف  و�لعمرة،  للحج  �لوطني  للديو�ن 
�إلغاء حج  ر�شمية  ب�شفة  �أم�ص،  عزوزة، 
�جلز�ئر  �أن  قائال:  للجز�ئريني،   2020
تتفهم قر�ر �ململكة �ل�شعودية، �لقا�شي 
من  �جلن�شيات  ملختلف  �حلج  بح�رص 
ب�شبب  �ململكة،  د�خل  �ملوجودين 
�أن  منه  تلميح  يف  كورونا،  وباء  تف�شي 
هي  �ململكة،  يف  �جلز�ئرية  �جلالية 
�لعام،  هذ�  حج  يف  �جلز�ئر  متثل  من 
�شنة  حجاج  موؤكد� بخ�شو�ص م�شري 
�أكد  �لقرعة،  يف  فازو�  ممن   ،2020
�حلج  منا�شك  �شيوؤدون  باأنهم  عزوزة 

�ملو�شم �ملقبل، بحول �هلل.

اأكد رئي�س التن�سيقية الوطنية للأئمة وموظفي ال�سوؤون الدينية والأوقاف اجلزائريني، اأم�س، عدم تفاجئه 
من قرار اقت�سار مو�سم احلج هذا العام، على املقيمني يف اململكة العربية ال�سعودية، لفتا اأن جميع الفاعلني 

يف قطاع ال�سوؤون الدينية، كانوا يرتقبون مثل هذا القرار ال�ستثنائي، خا�سة بعد الإعلن عن انت�سار الوباء 
ب�سورة ملفتة، وخميفة يف اململكة، مما اأدى اإىل غلق اأبواب احلرمني ال�سريفني، يف وجه امل�سلني، والتي مل 

تعاود ا�ستقبالهم، اإل قبل اأيام قليلة فقط، بعد غلق دام 90 يوما.

م�ساندة ملطلب جمعية اأولياء التلميذ

حتالف نقابي �سد اإجراء »البيام«

يف ظرف اأ�سبوع واحد

 تفكيك 03 �سبكات وتوقيف 
200 حراق 

رئي�س التن�سيقية الوطنية للأئمة جلول حجيمي

قرار ال�سعودية بخ�سو�ص احلج متوقع
.     هذا م�سري احلجاج اجلزائريني الفائزين يف القرعة

�لرتبية  قطاع  �أجمعت  نقابات   
�لوطنية  على �شم �شوتها �إىل  �شوت 
جمعية �أولياء �لتالميذ برف�ص �إجر�ء 
�ملتو�شط  �لتعليم  �شهادة  �متحان 
خالل  من  �لنتقال  على  و�لعتماد 
�حت�شاب معدل 20/9 وهو ما رف�شته 

وز�رة �لرتبية.
هذ� وقد هددت 03 نقابات)�ل�شانتيو 
لعمال  �لوطني  و�لحتاد   ، �لنباف   ،
�متحانات  مبقاطعة   ) �لرتبية  قطاع 
وعدم  �لتعليم  �ملتو�شط  �شهادة 
حني  يف   ، تاأطريها  يف  �مل�شاهمة 
�إجبار  �أخرى  �أن  �عتربت  نقابات 
�متحان  يف  �لدخول  على  �لتالميذ 
و  طيلة  بعد  مقاطعة  �لدر��شة 
و�إعادة  منطقي  غري  �أ�شهر   06
�لدر��شة  يوم  مقاعد  �إىل  �لتالميذ 
وليات  جو�ن جرمية  خا�شة يف   23
جمعية  نا�شدت  حني  يف   ، �جلنوب 
�لتالميذ رئي�ص  �أولياء             
�إلغاء  �أجل  بالتدخل  من  �جلمهورية 

�عتربته  غري  ،�لذي  �لبيام  �شهادة 
وز�رة  تتم�شك  حني  يف   ، جمد 
�شبتمرب  �شهر  باإجر�ئه  �لرتبية 
�لوحيد لالنتقال  �ملقيا�ص  ب�شفته 
وجود  مر�شحني  ظل  يف  خا�شة 
�لمتحان  عليهم  �أحر�ر  ي�شتوجب 
لهم  جرمية و�ل�شماح  و�إق�شائهم 
بالمتحان دون غريهم يعد مفا�شلة 
ما يرغم �لوز�رة على �ل�شري يف �جتاه 

�إجر�ء  �لمتحان .
حممد بن ترار

مع  بالتعاون  �لدرك  قو�ت  با�رصت 
مت�شيط  عملية  �ل�شو�طئ  م�شالح 
و��شعة ل�شو�حل �لوليات �لغربية  من 
على  مهيدي  بن  مر�شى  �إىل  تن�ص 
حول  ��شتعالماتية  عملية  خلفية 
عودة �شبكات تنظيم رحالت زو�رق 

�ملوت  �إىل �لن�شاط .
منذ  �نطلقت  �لتي  �لعملية  هذه 
بتوقيف  وتخللت  �ملن�رصم  �لأ�شبوع 
ما يزيد عن 200 حر�ق  منهم مغاربة 
�إىل  و�أفارقة  بالإ�شافة  و�شوريون 
ق�رص ون�شاء وحجز حو�يل 20 زورقا 
للرحالت  معد�ت  حمركات  و  و08 
تكللت  كما   ، �ملوت  �شرت�ت  من 
لتنظيم  �شبكات   03 بتوقيف  �لعملية 
م�شتغامن  من  �ملوت  بكل  رحالت 

ل  فيما  متو�شنت  وعني  ووهر�ن 
مالحقة  �شبكات  عمليات  تز�ل 
تبني  كما   ، جارية  بتلم�شان  �أخرى 
�ل�شبكات  ذ�ت  هذه  عنا�رص  �أن 
�متد�د �إىل وليات د�خلية على غر�ر 
غليز�ن ، بلعبا�ص ، �شعيدة وتيارت ، 
هذ� وقد ��شتغلت هذه �ل�شبكات عودة 
�لعادية  وهدوء  �حلياة  �إىل  �لن�شاط 
تنظيم  رحالتها  حيث  بغية  �لبحر 
لتجفيف  جارية  �لتحقيقات  لتز�ل 
�حلر�قة  تهريب  �شبكات  منابع 
�لأ�شبوع  �شجل  حيث   ، �لبحر  عرب 
و�إنقاذ 05  �ملا�شي غرق 05 حر�قة 
�آخرين من �شلف بال�شو�حل �لغربية 

لوهر�ن .
حممد بن ترار

مرموري  �ل�شياحة ح�شن  وزير  دخل 
بحث  �أجل  من  �لزمن  مع  �شباق  يف 
وز�ر�ت  �ل�رصكاء  خا�شة  مع  �شبل 
�لبيئة   ، �لدينية  �ل�شوؤون   ، �لنقل 
�ل�رصكاء  غ�شب  �مت�شا�ص  و�ملالية 
و�أ�شحاب  �ل�شياحية  من  �لوكالت 
�لدولية  �ل�رصكات  وبع�ص  �لفنادق 
ومو�قف  �ملطاعم  و�أ�شحاب   ، للنقل 
عا�شت  �ل�شيار�ت  بال�شو�طئ  �لتي 
�شباق مع  م�شاكل عوي�شة ودخلت يف 
ملطالبة  �لحتجاج  �لزمن  من  �أجل 
و�إنقاذ  بالتعوي�ص  �ل�شياحة  وزير 

موؤ�ش�شاتهم .
وكان �أول من وجهت ر�شالتها �إىل  وزير 

�ل�شياحة ، هي نقابة  وكالت �ل�شياحة 
وحل  بالتعوي�ص  �لوز�رة  طالبت  �لتي 
�أغلقت  �شياحية  وكالة   2000 م�شاكل 
مهددة  �أخرى  و200  �ألف  �أبو�بها 
و�ل�رص�عات  �لديون  بفعل  بالتوقف 
�لتي  �جلز�ئرية  �جلوية  �خلطوط  مع 
�لرحالت  عن  تعوي�شهم  رف�شت 
�ملو�طن  يطالب  حني  يف  �مللغاة 
�أن  كما  �ل�رصر،  عن  بالتعوي�ص 
بدفع  طالبتها  �جلز�ئرية  �خلطوط 
على  لالطالع   ، كاملة  �شنة  ��شرت�ك 
�ملحالت  كر�ء  عن  ناهيك  �لرحالت 
�حلج  �إلغاء  بعد  و�لعمال  خا�شة 
�لوحيد  �لأمل  كان  �لذي  و�لعمرة 

تربط  حني  يف   ، للتعوي�ص  للوكالت 
بخ�شائرها  �لق�شية  �جلوية  �خلطوط 
�أما   ، دج  مليار  �ل40  جتاوز  �لتي 
خا�شة  و�لفنادق  �ملطاعم  �أ�شحاب 
�ل�شاحلية منها فقد طالبت من �لوز�رة 
�لتعوي�ص عن �ل�رصر بفعل �لغلق  �لذي 
��شتمر طيلة  04 �أ�شهر تقريبا  ما �أدى 
ظل  يف  خا�شة  كبرية  خ�شائر  �إىل 
يعلق  �لذي  �ل�شطياف  مو�شم  تاأخر 
�آمال  و�لفنادق  �ملطاعم  �أ�شحاب 
من   ، �لأ�رص�ر  �لتعوي�ص  عن  يف 
�ملطاعم  �أ�شحاب  �آخر طالب  جانب 
�لتوقف  وحمطات  و�ملحالت 
بال�شو�طئ من وز�رة �ل�شياحة  �لتدخل 

�أ�رص مو�شم �ل�شطياف  من �جر فك 
�إطالقه  لتعوي�ص  تاأخر  �لذي 
تربطهم  و�أنهم  خا�شة  خ�شائرهم 
�ملالية  بالبلديات وم�شالح  عقود 
��شتغالل  كر�ء  ثمن  دفع  �جل  من 
بد�ية  �شنو�ت   05 �ل�شو�طئ  ملدة 
لتز�ل  حني  يف  جو�ن  �لفاحت  من 
�ليوم  ما  بافتتاحها  �إىل  ي�رصح  مل 
كبدهم خ�شائر فادحة ، هذ�  وي�شعى 
�ل�رصكاء  مع  بالتعاون  �ل�شياحة  وزير 
�جل  �إيجاد  من  �لجتماعني 
�مل�شاكل وفتح  حلول  لهذه 

�حلو�ر  لتفادي �لنفجار .
حممد بن ترار 

�سغوط كبرية تواجهه وزارة  ال�سياحة بفعل كورونا  

مرموري يتباحث �سبل اال�ستدراك مع ال�سركاء
.    احتجاجات اأ�سحاب الفنادق ، الوكالت ال�سياحية ، املطاعم والنقل

�لوطني  �لت�شامن  وزيرة  �أعلنت 
كريكو  كوثر  �ملر�أة  وق�شايا  و�لأ�رصة 
عن تخ�شي�ص ح�شة من م�شاريع وكالة 
»�أوجنام«   �مل�شغر  �لقر�ص  ت�شيري 
لفئة ذوي �لحتياجات �خلا�شة،  من 
�أجل حملهم على �لنخر�ط يف عامل 
�ل�شتقالل  وحتقيق  �ملقاولتية،  
�لت�شجيل  �أن  �إىل  م�شرية  �ملايل، 
بو�بة  عرب  يكون  �مل�شاريع  هذه  يف 

�إلكرتونية خم�ش�شة لهذ� �لإطار. 
�لزيارة  هام�ص  على  �لوزيرة  وقالت 
�إىل  �أم�ص  قادتها  �لتي  �لتفقدية 
تخ�شي�ص  �شيتم  �أنه  غرد�ية  ولية 
�لقدر�ت  مع  مكيف  م�رصوع   1500

ذوي  لفئة  و�لذهنية  �جل�شدية 
م�شاريع  من  �خلا�شة  �لحتياجات 
لدعم  �مل�شغر،  �لقر�ص  ت�شيري  وكالة 
موؤ�ش�شات  �إن�شاء  على  �لفئة  هذه 
�شغرية ومتو�شطة متكنهم من حتقيق 
و�أن هذ� �مل�شعى  �ل�شتقالل �ملايل، 
على  كذلك  �ملحافظة  مع  �شيتو�ءم 
و�لجتماعية  �لتدعيمية  �ل�شيا�شة 

للدولة.
خالل  من  �أنه  �ملتحدثة  و�أو�شحت 
من  لعدد  �مليد�نية  �لزيار�ت 
مع  لقاء�تها  خالل  ومن  �لوليات، 
�لفئة،  لهذه  �ملمثل  �ملدين  �ملجتمع 
تدعيمهم  �أجل  من  طلبات  فيه  كانت 

�إىل  م�شرية  م�شغرة،  م�شاريع  لن�شاء 
�ملو�هب  من  �لعديد  �كت�شفت  �أنها 
�لفئة،  لهذه  �لإبد�عية  و�لقدر�ت 
من  طرفهم  من  قوية  �إر�دة  ومل�شت 
�ملقاولتية  عامل  يف  �لنخر�ط  �أجل 
�لقت�شادية  �ل�شتقاللية  وحتقيق 
وموؤهالتهم  تتالءم  م�شاريع  مبوجب 

وقدر�تهم �جل�شدية و�لذهنية.
خالل  �طلعت  قد  �لوزيرة  وكانت 
�ملوؤ�ش�شات  ملعار�ص  زيار�تها 
على  �أوجنام  قرو�ص  من  �مل�شتفيدة 
م�شاريع  لأ�شحاب  ناجحة  عينات 
�لحتياجات  ذوي  فئة  من  خا�شة 
�ن  ��شتطاعت  و�لتي  �خلا�شة، 

�ملقاولتية  �شاحة  يف  مكانة  حتجز 
�ل�شغرية.

من  �حل�شة  هذه  �أن  �لوزيرة  و�أبرزت 
من  جلملة  كبد�ية  �شتكون  �مل�شاريع 
و�نتهاج  حتقيق  �شبيل  يف  �مل�شاريع 
على  تقوم  للقطاع  جديدة  �شيا�شة 
�لتنمية  يف  �لفئة  هذه  �نخر�ط  دعم 
�أنها  �إىل  م�شرية  للبالد،  �لقت�شادية 
�لفئة  هذه  جناح  يف  كبرية  ثقة  على 
�ل�شتقالل  حتقيق  من  ومتكنها 
�ملايل، وهو �لهتمام �لذي ج�شد قبل 
ذلك يف �للتز�مات رئي�ص �جلمهورية 

وم�شودة �لد�شتور.
م.�س

وزيرة الت�سامن كوثر كريكو

1500 م�سروع مكيف لفئة ذوي االحتياجات اخلا�سة

اللجنة الوطنية ملراكز التدريب واللغات 
وال�ست�سارات

مطالب بالرتخي�ص ال�ستئناف 
الن�ساط

ملر�كز  �لوطنية  �للجنة  طالبت 
و�ل�شت�شار�ت،  و�للغات  �لتدريب 
للتجار  �لوطنية  للجمعية  �لتابعة 
�لعليا  �ل�شلطات  �أم�ص،  و�حلرفّيني، 
با�شتئناف  لهم  �ل�شماح  �لبالد،  يف 
�أ�شهر،   3 منذ  �ملتوقف  ن�شاطهم، 
من  �لوقائية  بالتد�بري  �لتز�مهم  مع 

فريو�ص كورونا.
جملة  للجمعية،  بيان  �أفاد  حيث 
فيها  يتخبط  �لتي  �مل�شاكل 
�ل�شحي،  �حلجر  جر�ء  �ملعنيون، 
�جلمعية  مبقر  �جتماع  يف  وذلك 
بعد  و�حلرفيني،  للتجار  �لوطنية 
�أ�شهر   3 لقر�بة  ن�شاطهم  توقف 
ت�شديد  عن  يعجزون  جعلهم  كاملة، 
�لعّمال  �أجور  ودفع  �لكر�ء،  ديون 
م�شتحقات  وت�شديد  و�ملوّظفني، 
�لجتماعي،  و�ل�شمان  �ل�رص�ئب 
�ل�شلطة  يطالبون  جعلهم  ما  وهو 
ن�شاطاتهم  مبمار�شة  لهم،  بال�شماح 
باإجر�ء�ت  �لتقّيد  �رصوط  وفق 

ة. �لوقاية �خلا�شّ
رئي�ص  �رصح  �ل�شياق،  ذ�ت  ويف 

�جلمعية �لوطنية للتجار و�حلرفيني، 
للتلفزة  بولنو�ر،  طاهر  �حلاج 
�للجنة  �أع�شاء  �أن  �لوطنية، 
لهم  رخ�شت  حال  يف  �شيلتزمون، 
با�شتئناف  �لعمومية  �ل�شلطات 
تقلي�ص  طريق  عن  وذلك  �لن�شاط، 
و�للتز�م   ،%50 �إىل  �لتالميذ  عدد 
�لأقل  على  �لجتماعي  بالتباعد 
لب�ص  �إجبارية  مع  تلميذ،  لكّل  2م² 
و�لتالميذ،  للعّمال  �لو�قية  �لأقنعة 
�لعمل،  و�أدو�ت  �مل�شاحات  وتعقيم 
و�لعودة  مر�كزهم  فتح  �أّن  خا�شة 
يرفعه  مطلب  هو  ن�شاطاتهم،  �إىل 
و�لذين  تالمذتهم،  �أولياء  بدورهم، 
نف�شّيا  �أبنائهم  تهيئة  يف  ياأملون 
وتربوّيا وتعليمّيا للدخول �ملدر�شي، 
غياب  بعد  �لمتحانات،  وحت�شري 
�أ�شهر، جمدد� بولنو�ر، يف  د�م �شّتة 
نف�ص �ل�شدد، تاأييده ملطالب ممثلي 
�لتدريب،  ملر�كز  �لوطنية  �للجنة 
خالل  �لعمل  ��شتئناف  يف  �ملتمثلة 

�شهر جويلية �ملقبل.
مرمي خمي�سة
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حممد بن ترار

اجلمارك  تقرير  وح�سب   هذا 
املوانئ  والذي  وم�سالح  �رشطة 
وزارة  اىل  منه  ن�سخة  وجهت 
التجارة  وزارة  اإىل  واأخرى  املالية 
يف  جرت  اأن  التحقيقات   التي 
والت�سدير  خالل  اال�سترياد  عملية 
�سيطرة  املا�سية  ك�سفت  الع�رشية 
على  العام  املال  تهريب  ع�سابات 
التجارية  العمليات  من  باملائة   73.8
تهريب  ان  حيث  ات�سح   ، باملوانئ 
االقت�ساد  دعم  االأموال  بغر�ض  روؤو�ض 
ا�سترياد  يف  ت�سب  الوطني  كانت  كلها 
ن�سف  اأو  امل�ستعملة  الغيار  قطع 
حني  يف   ، االأحوال  اأكرث  يف  امل�سنعة 
ن�سب  عمليات  العديد من  ات�سحت 
كبرية حيث مت اكت�ساف ا�سترياد حجارة 
، رمل ، خردوات ، مالب�ض غري �ساحلة 
وحلوم  وخ�رشوات ،ا�سماك  فواكه   ،
املوانئ  يف  عنها  يتم التخلي  ما  غالبا 

هذا   . اإتالفها  م�سوؤولية  يتحمل  الذي 
امل�ستوردين  اغلب  اأن  التقرير  واأ�سار 
مقربني من  النظام ال�سابق ويقف وراوؤه 
�سامية  واآخرون  اإطارات  من  مقربون 
املال  رجال  عالقات  مع  لهم 
 ، بال�سيا�سية  واالأعمال  املرتبطني 

مبا�رشة  نفوذ  له  من  بع�سهم  اأن  وحتى 
اإقامة  موانئ  اأن  كما   ، �سابقني  بوزراء 
اإليها  اجلافة  لتحويل  احلاويات 
جرائم  واإخفاء  التهرب  �ساهم  يف 
فر  التي  االأموال ،  روؤو�ض  تهريب 
كونوا  بعدما  اإىل  اخلارج  اأ�سحابها 

ثروات هناك ، وا�ستخل�ض التقرير  باأنه 
اأن  فروع  اإال  املهربني  تهرب  ورغم 
باجلزائر  موجودة  تزال  ال  البنوك 
حتمل  االأقل  على  عليها  يجب  والتي 
جزء من التهرب املايل الذي م�ض راأ�ض 
نقل  عملية  �سهلت  من  ب�سفتها  املال 
موجودة  اأجنبية  اإىل موؤ�س�سات  االأموال 
على الورق فقط ، من جانب اآخر  اأ�سار 
التقرير اإىل الوقوف على  بع�ض حاالت 
ك�سفها  مت  التي  املمنوعات  تهريب 
املخدرات  وهران  وتخ�ض  مبيناء 
ال�سلبة والتي قدرت ب3 عمليات  والتي 
اأطاحت بروؤو�ض كبرية ، كما حمل اأي�سا 
تعمل  اأجنبية  جزائرية  �سبكات  وجود 
قة  و مل�رش ا ت  ا ر ل�سيا ا يب  تهر على  
الغربية  اجلهة  موانئ  عرب  من  اأوروبا 
تزوير  وثائقها  وخا�سة م�ستغامن ليتم 
م�سالح  متكنت  باجلزائر  والتي  وبيعها 
اجلمارك بالتعاون مع م�سالح االأمن من 
تفكيك 13 �سبة خالل االأ�سهر املا�سية 

.

ك�صف  تقرير موجه اإىل ال�صلطات العليا حول التحقيقات الأولية التي با�صرتها م�صالح اجلمارك مبوانئ 
وهران ، الغزوات وم�صتغامن ،عن وقوف العديد من امل�صتوردين وراء تهريب روؤو�س الأموال اإىل  اخلارج عن 

طريق �صفقات مربمة مع �صركات وهمية  يف ال�صني واأوروبا ، الهدف منها ال�صماح باإخراج روؤو�س الأموال 
بتواطوؤ  فروع للبنوك  الأجنبية باجلزائر .

الوزير املنتدب املكلف بال�صناعة ال�صيدلنية

�سنذلل العراقيل لتطوير 
�سناعة الأدوية حمليا

احلرا�س

حجز كيلوغرامني من
 القنب الهندي 

وزارة التجارة

اآليات ل�سبط متوين اأ�سواق 
اجلنوب و ا�ستقرار الأ�سعار

الت�صدير وال�صترياد  باملوانئ الغربية  

 73,8 باملائة من العمليات ا�ستعملت 
لتهريب الأموال

.     �صبهات قوية حول دور فروع بع�س البنوك الأجنبية

املكلف  املنتدب  الوزير  اأكد 
بن  »لطفي  ال�سيدالنية  بال�سناعة 
جاهدة  �ستعمل  الدولة  اأن   « باحمد 
االأدوية  �سناعة  جمال  تطوير  على 
حمليا وم�ساعدة كافة امل�ستثمرين يف 
هذا امليدان لتحقيق االكتفاء الوطني 
دون اللجوء اىل اال�سترياد اإال يف حالة 
ذات  اأ�سار  ال�سياق  ويف  ال�رشورة، 
امل�سوؤول خالل الزيارة التفقدية اأم�ض 
االأخ�رشية  مبنطقة  االأدوية  مل�سنع 
والية البويرة اإىل �سدور قريبا مر�سوم 

االإدارية  العراقيل  كل  لتذليل  خا�ض 
اإطار  يف  البريوقراطية  حماربة  و 
بعد  وهذا  املحلي  املنتج  ت�سجيع 
اأن ا�ستمع القرتاحات �ساحب م�سنع 
دواء كلوروكني الذي يغطي حلد االآن 
الظرف  هذا  يف  الوطني  االحتياج 
اأنه  قائال  كورونا  فريو�ض  تف�سي  من 
الدواء حتى  نق�ض هذا  من  ال خوف 
يف حال تزايد حاالت االإ�سابة خالل 

الفرتة املقبلة .
اأح�صن مرزوق

الق�سائية  ال�رشطة  م�سالح  متكنت 
من  اجلزائر(  والية  )اأمن  باحلرا�ض 
حجز كيلوغرامني من القنب الهندي، 
من  فيهم،  م�ستبه  توقيف خم�سة  مع 
به  اأفادت  ما  ح�سب  امراأتان،  بينهم 
املديرية العامة لالأمن الوطني، اأم�ض 
هذه  وتعود  لها.  بيان  يف  الثالثاء، 
الق�سية التي عاجلتها فرقة ال�رشطة 
االإدارية  املقاطعة  الأمن  الق�سائية 
باحلرا�ض، ملعلومات و�سكاوى واردة 
جماعة  بقيام  تفيد  مواطنني  من 
م�سبوهة  بتحركات  املنحرفني  من 
تتعلق  ال�سكني  احلي  م�ستوى  على 
باملتاجرة يف املخدرات واملوؤثرات 
املعلومات،  ا�ستغالل  فبعد  العقلية. 
اأ�سخا�ض  »خم�سة  توقيف  مت 

ترتاوح  الق�سية،  يف  تورطهم  ي�ستبه 
من  �سنة،  و35   25 بني  اأعمارهم 
هذه  اأ�سفرت  امراأتان«كما  بينهم 
كلغ   02 حجز  و  »�سبط  عن  العملية 
قر�سا   20 الهندي،  القنب  مادة  من 
هواتف   04 العقلية،  املوؤثرات  من 
نفعيتني، ومبلغ مايل  نقالة، �سيارتني 
الرتويج  يكون من عائدات  اأن  يرجح 
دينار   38000 بـ  يقدر  ال�سموم  لهذه 

جزائري«، ي�سيف امل�سدر ذاته.
و توؤكد املديرية العامة لالأمن الوطني 
اأن هذه العملية تاأتي »تعزيزا جلهود 
م�سالح ال�رشطة يف مكافحة اجلرمية 
ال�سيما مكافحة االجتار باملخدرات 
واملوؤثرات العقلية حماية لالأ�سخا�ض 

و ال�سحة العمومية«.

تقييم  يف  التجارة  وزارة  �رشعت 
الربي  النقل  تكاليف  تعوي�ض  نظام 
اإىل اجلنوب واآفاق حت�سني  للب�سائع 

ادائه بغية احلفاظ على القدرة 
اجلنوب  يف  للقاطنني  ال�رشائية 
الكبري، ح�سبما اأفاد به اأم�ض الثالثاء 

بيان لوزارة التجارة. 
ن�رشته  الذي  الوزارة  بيان  يف  وجاء 
مواقع  على  الر�سمي  ح�سابها  عرب 
)في�سبوك(  االجتماعي  التوا�سل 
رزيق  كمال  التجارة   وزير  »تراأ�ض 
تقييميا  اجتماعا  الوزارة  مبقر 
الربي  النقل  تكاليف  تعوي�ض  لنظام 
اإىل اجلنوب واآفاق حت�سني  للب�سائع 
اأن  امل�سدر  ذات  اأدائه«واأ�ساف 
اإىل »تفعيل  اأي�سا  هذا اللقاء يهدف 
وتطوير  لت�سجيع  النظام  هذا  دور 
باملناطق  التجارية  الن�ساطات 
املواد  توفري  و�سمان  اجلنوبية 
باأ�سعار  الوا�سع  اال�ستهالك  ذات 
متقاربة مع تلك املطبقة يف مناطق 
اإن�ساء  مت  اأنه  البالد«يذكر  �سمال 
النقل  م�ساريف  تعوي�ض  �سندوق 
باجلنوب   اخلا�ض  للب�سائع  الربي 
رقم  التنفيذي  املر�سوم  مبوجب 
07-216 املوؤرخ يف 10 جويلية 2007 
 97 رقم  التنفيذي  للمر�سوم  املتمم 
 1997 فرباير   12 يف  املوؤرخ   53  –
ح�ساب  ت�سيري  كيفيات  يحدد  الذي 
التخ�سي�ض اخلا�ض رقم 041- 302 
تعوي�ض  »�سندوق  عنوانه  الذي 

م�ساريف النقل«.
الرئي�سية  االأهداف  بني  ومن 
ال�سندوق،   هذا  اإن�ساء  من  املرجوة 
�سمان التموين مبختلف املواد ذات 
ل�ساكنة اجلنوب  الوا�سع  اال�ستهالك 
امل�ستوى  ا�ستقرار  �سمان  وكذا 
بتلك  مقارنة  لالأ�سعار  العام 
الواليات  اأما  ال�سمال  يف  املطبقة 
املعنية بنظام تعوي�ض تكاليف نقل 
ع�رشة  يف  تنح�رش  فهي   الب�سائع 
)10( واليات جنوب البالد و تطبيقا 
للمر�سوم التنفيذي، ي�ستفيد من هذا 
االقت�ساديني  املتعاملني  االمتياز 
التموين  بعملية  يقومون  الذين 
ال�سناعيني  وكذا  التوزيع  و/اأو 
و/ االإنتاج  ميدان  يف  املمار�سني 

واليات  م�ستوى  على  التحويل  اأو 
�رشوط  لعدة  وفقا  ذلك  و  اجلنوب 
منها الربنامج التقديري للتموين مع 
ذكر قائمة و كمية املواد التي يلتزم 
اإطار  يف  بجلبها  الطلب  �ساحب 
احتياجات الوالية و متنح املوافقة 
للمتعامل االقت�سادي بعد التاأكد من 
امللف  يف  املقدمة  الوثائق  �سحة 
التجاري من طرف  ومعاينة املحل 
التجارة  املوؤهلني ملديرية  االأعوان 
قائمة   ت�سمل  و  اإقليميا  املخت�سة 
تعوي�ض  من  امل�ستفيدة  املواد 
و  الواليات  لتموين  النقل  تكاليف 
املنتجات  من  جملة  الوالية  داخل 

ذات اال�ستهالك الوا�سع . 

واملنتجات  البحري  ال�سيد  وزير  قال 
اأم�ض،  اأحمد فروخي،  ال�سيدية، �سيد 
تبلغ  اجلزائر  يف  ال�سمكية  الرثوة  اإن 
350 األف طن من املنتوجات البحرية 
املتنوعة، لكن ال ميكن اأن ت�ستغل كلها، 
الأنها �ستندثر يف هذه احلالة، بل يجب 
ا�ستغالل الثلث، وترك الثلثني من اأجل 
التكاثر، للحفاظ على الرثوة ال�سمكية 

والتوازن الطبيعي.
حلوله  عند  فروخي  اأرجع  حني،  يف 
االأوىل،  االإذاعية  القناة  على  �سيفا 
ال�رشدين  �سمك  اأ�سعار  ارتفاع  اأ�سباب 
ارتفاع  اإىل  الراهنة،  املرحلة  يف 
وقود  من  النوع  هذا  �سيد  تكاليف 
على  ناهيك  وغريها،  و�سفن  و�سباك 
وتخ�سع  حمدودة  �سمكية  ثروة  اأنها 
لف�سل بيولوجي، م�سريا اأن ال�سوق غري 
مع  مقارنة  الالزمة،  بالكمية  ممون 
ال�سيادين  اأن  منه،  اإ�سارة  يف  الطلب، 
خالل  كبرية،  م�ساريف  يتكبدون 
عملية ال�سيد، وهذا ما ال يدركه عامة 

ال�سياق،اأن  ذات  يف  م�سيفا  النا�ض، 
بكل  تتم  اأن  يجب  الت�سويق  عملية 

�سفافية، وفق �سوابط معينة.

اأعايل  يف  لل�صيد  �صفينة   18
البحار غري امل�صتغلة

اإن هناك مناطق  كما لفت املتحدث، 
للبالد،  ال�ساحلي  ال�رشيط  طول  على 
ال�سيد،  عملية  يف  بعد  ت�ستغل  مل 
البحار  اأعايل  اأن  باملنا�سبة،  مو�سحا 
منظمة،  �سيد  عمليات  تعرف  مل 
ال�سمكية  باالأنواع  يتعلق  ما  خا�سة 
ال�سكنية  التونة  ك�سمك  العابرة، 
م�سريا  البونيط،  �سيف،  اأبو  و�سمك 
�ست�سعى  الوزارية،  دائرته  م�سالح  اأن 
 18 خالل  من  ال�ستغاللها،  م�ستقبال 
�سفينة، خم�س�سة لهذا الغر�ض، والتي 
اأعايل  يف  ح�سبه،  العمل  باإمكانها 
البحار، بكل اأريحية، االأمر الذي يدل 
وطنية،  قدرات  متلك  بالدنا  اأن  على 
ال�سيدي،  االقت�ساد  تطوير  باإمكانها 

وفق خطة عمل مدرو�سة.

هذا �صبب ارتفاع اأ�صعار بع�س 
اأنواع ال�صمك

نف�ض  ك�سف  اأخرى،  جهة  من 
�سمك  من  باملائة   90 امل�سدر،اإّن 
التونة التي ت�سطاد يف اجلزائر، ت�سّوق 
�سمك  اأن  بذلك  معتربا  اليابان،  اإىل 
التونة يعترب �سيد خا�ض، نظرا لوجود 
فرق بني التونة احلمراء والبي�ساء، وهو 
االأمر الذي يف�رش غالء هذا النوع الذي 

يحظى ب�سعبية لدى اجلزائريني.
املائيات،  تربية  �سعبة  بخ�سو�ض  اأما 
القطاع،  عن  االأول  امل�سوؤول  اأف�سح 
اإنها يف مرحلة التح�سري لت�سبح ظاهرة 
اقت�سادية، حيث تتوفر اجلزائر على 30 
م�ستثمرة يف هذا املجال، بينما نهدف 
للو�سول اإىل 100 م�ستثمرة على االأقل، 
اإىل �سقف كمي معترب، وهذه  للو�سول 
على  بدورها  �ستوؤثر  ح�سبه،  الوفرة 
االأ�سعار املتداولة يف ال�سوق، مو�سحا 

ميكنها  املائيات  تربية  اأن  باملنا�سبة، 
متلك  اجلزائر  الأن  ال�سوق،  متوين 
قدرات كبرية يف هذا املجال، والدليل 

التجربة الناجحة يف ال�سحراء.
هذا  يف  االأوىل،  القناة  �سيف  واأ�سار 
املر�سية  النتائج  اإىل  اخل�سو�ض 
ال�سيما  واليات،  عدة  يف  املحققة 
واليات اجلنوب، مثل الوادي ، حيث مت 
تطوير اأ�سناف تعي�ض يف املياه العذبة 
ال�سياق  وباأ�سعار منخف�سة، مذكرا يف 
ذاته، بوجود اإنتاج اجلمربي يف ب�سكرة 
اإيجابيا،  �سيئا  تعترب  التي  وورقلة، 
تربيته  يتم  القط  �سمك  اأن  جانب  اإىل 
ال�سحراوية  املناطق  يف  بالبحريات، 
لتطوير  قدرات  لديها  والتي  كجانت، 
وزير  تعهد  حني،  يف  ال�سعبة.  هذه 
ال�سيدية،  واملنتجات  البحري  ال�سيد 
بالعمل مع اجلميع بالتوافق، والتوازن، 
ترقية  اأجل  من  الالزمة،  والنجاعة 

وتطوير قطاع ال�سيد البحري.
مرمي خمي�صة

من �صمن الكميات التي  ت�صطاد يف اجلزائر

90 باملائة من �سمك التونة ت�سّوق اإىل اليابان
.      رهان الو�صول اإىل 100 م�صتثمرة لتحقيق الوفرة

�رشح وزير االأ�سغال العمومية و النقل، 
من  الثالثاء  اأم�ض  �سيايل،  فاروق 
م�رشوع  �ستعر�ض  م�ساحله  اأن  تيبازة 
»احلمدانية«  للو�سط   التجاري  ميناء 
ب�رش�سال على احلكومة من اأجل اإعادة 

درا�سته.
اأنه  اأو�سح الوزير يف رده على �سوؤال  و 
امليناء  م�رشوع  درا�سة  الحقا  »�سيتم 
االختيار  وقع  الذي  للو�سط،  التجاري 
يف وقت �سابق على منطقة احلمدانية 
قبل  من  الحت�سانه،  �رش�سال  �رشقي 

احلكومة و اتخاذ قرار ب�ساأنه«.

برفقة  كان  الذي  الوزير  اأ�ساف  و 
اأنه  مو�سى،  عمر  حاج  تيبازة،  وايل 
امل�رشوع  ملف  دار�سة  اإعادة  »�سيتم 
االقت�سادية  فيها  مبا  جوانبه  بجميع 
مدى  و  اال�سرتاتيجية  و  االجتماعية  و 
تاأثريه على قطاع الفالحة«كما اأبرز انه 
م�رشوع �سخم يتطلب هياكل عديدة و 
كبرية على غرار خط ال�سكة احلديدية 
و طرق �رشيعة اإىل غريها من املن�ساآت 
الطريق  االأخرى. و بخ�سو�ض م�رشوع 
�رش�سال  ملدينة  االجتنابي  ال�رشيع 
 18 من  اأزيد  م�سافة  على  ميتد  الذي 

من�ساآت   7 على  يحتوي  و  طويل  كلم 
�رشورة  على  �سيايل  الوزير  اأكد  فنية، 
االأ�سغال  ل�سري  االأ�سبوعية  املراقبة 
يف  تاأخرا  امل�رشوع  ي�سجل  حيث 
االإجناز و اأبدى يف ال�سياق ان�سغاله من 
باآجال  االإجناز  مقاوالت  التزام  عدم 
ت�سليم امل�رشوع املتوقعة �سهر نوفمرب 
تقدم  ن�سبة  يعرف حاليا  القادم، حيث 
تقدر ب98 باملائة اإال اأنه �سجل تاأخرا 
مرت  ب1300  يقدر  �سطر  بخ�سو�ض 
باجتناب  ي�سمح  عمالق  ج�رش  منها 

مدينة �سيدي غيال�ض.

با�ستكمال  متعلق  اآخر  �سوؤال  يف  و 
ال�رشيع  الطريق  م�رشوع  اأ�سغال 
مدينة  غاية  اإىل  »البحري-ال�سياحي« 
والية  مع  احلدود  على  الدامو�ض 
ال�سلف، قال الوزير اأن »م�ساحله تعمل 
وفقا  املحلية  ال�سلطات  مع  بالتن�سيق 
ال�سياق على  لالأولويات«و�سدد يف هذا 
و  الظل  مناطق  نحو  التوجه  �رشورة 
العزلة على املواطنني و املناطق  فك 
وغري  عملية  اأنها  مربزا  املهم�سة، 
اجتماعية  اآثار  لها  اأن  اإال  ماليا  مكلفة 

كبرية على املواطنني. 

فيظل تنامي الغمو�س حول م�صريه

احلكومة تقرر اإعادة دار�سة ملف ميناء احلمدانية
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عاد �أويحيى �إىل ما ور�ء �لق�ضبان بعد �أن دفن �أخاه، 
خط دفاعه �لأخري بعد �أن رحلت عائلته �ل�ضغرية 
لتعي�ش هناك ور�ء �لبحر تاركة �إياه يو�جه م�ضريه 
�مل�ضوؤوم. ل �أحد ميكنه �أن يدعي �لقدرة على قر�ءة 
ما يف ذهن �حمد وهو يودع �أخاه �لعيفة مكبال يف 
م�ضهد م�ضيئ للرجل وللبالد كلها فال �ضلة لأحمد 

�لإن�ضان باأويحيى �ملوظف �ل�ضيا�ضي. 
مبقربة  �لدر�مي  للم�ضهد  �لأوىل  �لقر�ءة  تبني 
فر�ضة  لويحيى  تتح  مل  �ل�ضجن  فرتة  �أن  قاريدي 
�لتخل�ش من وجهة �ملوظف �ل�ضيا�ضي �لتي لزمته 
موظفا  يظل  �أن  قبل  فقد  بالنظام  �لتحق  �أن  منذ 
�ضيا�ضيا مثاليا عندما طلب ح�ضور جنازة �أخيه وهو 
�إكر�ه وما يتبعها من ردود  يدرك ما ي�ضاحبها من 

�لأفعال.
بينه  �حلدود  هي  وما  �ل�ضيا�ضي  �ملوظف  هو  من 
يف  بالطرح  جدير  �ضوؤ�ل  �ل�ضيا�ضي؟  �لرجل  وبني 
باجلز�ئر  �ملتعلقة  و�ل�ضيا�ضية  �لتاريخية  �لبحوث 
دور  حول  �أخرى  ت�ضاوؤلت  جانب  �إىل  �مل�ضتقلة 
�حلياة  توجيه  يف  �ل�ضيا�ضيني  �ملوظفني  وتاأثري 
ج�ضد  كيف  ثم  �لدولة.  �ضوؤون  و�إد�رة  �ل�ضيا�ضية 

�حمد �أويحيى مبثالية هذ� �لنوع من �ملوظفني؟ 
ن�ضالية  تقاليد  ��ضتقاللها  �أثناء  �جلز�ئر  ورثت 
�لوطنية  �حلركة  غنائم  �إحدى  �عتربت  �ضيا�ضية 
�حلزب  لنظام  �ملعار�ضني  ��ضطر�ر  من  بالرغم 
�ل�رسية. ل تكاد جتد رجل دولة  للعمل يف  �لو�حد 
لكي  يوؤهله  ن�ضاليا  ر�ضيد�  م�ضاره  يف  ميتلك  ل 
ي�ضبح �ضخ�ضية �ضيا�ضية ت�ضطرها مقت�ضيات �إد�رة 
�ضيا�ضي  خلط  للخ�ضوع  �لنظام  ومركزية  �لدولة 
وم�ضمون فكري ير�ضم عادة خارج �إر�دته بل يكلف 
بالتعبئة �ل�ضعبية لتبنيه على �أو�ضع نطاق. ويف خ�ضم 
مل  �ل�ضتقالل  بد�ية  منذ  �لإد�ري  �جلهاز  ت�ضكيل 
كان  �لآلف ممن  توظيف  �إل  �أمامها  �ل�ضلطة  جتد 
ومن  �ل�ضيا�ضية  و�لثقافة  �لتجربة  من  ن�ضيب  لهم 
�ملوؤ�ض�ضات  وت�ضيري  �لإد�رة  دو�ليب  يف  جماهدين 
وزير  وجد  فقد  و�لثقافية  �لقت�ضادية  �لعمومية 

طوبال  بن  خل�رس  �ملوؤقتة  �حلكومة  يف  �لد�خلية 
�ضار  كما  كو�ضيد�ر  ل�رسكة  عاما  مدير�  نف�ضه 
�لأمر بع�ضو جلنة �لتن�ضيق و�لتنفيذ �لعقيد حممود 
�ل�رسيف يف �إد�رة �ضوناطر�ك وعبد �حلميد مهري 
على  و�لأمثلة  لالأ�ضاتذة  �لعليا  �ملدر�ضة  �إد�رة  يف 

هذ� �لنوع من �لتحول كثرية. 
لالإد�رة  �لوطنية  �ملدر�ضة  تاأ�ض�ضت   1964 عام  يف 
حتقق  قد  ع�رسية  �حرت�فية  �إد�رة  بناء  بهدف 
وحتميها  �ل�ضيا�ضة  وبني  بينها  �ملن�ضود  �لف�ضل 
ت�ضحب  كانت  �لتي  و�ل�رس�عات  �لتجاذبات  من 
�لعمل �ل�ضيا�ضي حتى يف عهد �لأحادية، فقد �أتاح 
�لتد�خل بني �ل�ضيا�ضة و�لإد�رة ت�رسب �إطار�ت ذ�ت 
�نتماء�ت �أخرى خارج حزب جبهة �لتحرير �لوطني 
�إىل دو�ليب �لدولة وهو ما جعل �حلزب �لو�حد يف 
�إىل �ملادة  �ل�رسيف م�ضاعدية يهتدي  عهد حممد 
على  �حل�ضول  تفر�ش  كانت  و�لتي  �مل�ضهورة   120
�لوظائف  لتويل  ك�رسط  �حلزب  �لن�ضال يف  بطاقة 
�لعليا يف �لدولة و�لإد�رة بعدما كان �لن�ضال �حلزبي 
�رسطا �ختياريا لالرتقاء �لوظيفي وت�ضكيل �ضبكات 
�ل�ضيا�ضية  �ملنا�ضب  �إىل  للولوج  �ل�ضيا�ضي  �لولء 
و�لديبلوما�ضية و�لتنفيذية من وزر�ء و�ضفر�ء وولة 

وما دون ذلك.
مل تنجح �جلز�ئر �إذن يف عملية �لف�ضل بني �لإد�رة 
�لإد�رة كما  �أروقة  �ل�ضيا�ضيون بني  و�ل�ضيا�ضة وظل 
عهد  �أول  وكان  �ل�ضيا�ضة.  يف  �لإد�ريون  �نخرط 
من  و�أويحيى  �ضالل  �أو  تبون  مثل  لرجل  بال�ضيا�ضة 
بو�بة حزب جبهة �لتحرير �لوطني �لذي كان يوفر 
�لقناة �لوحيدة �ملنا�ضبة لالرتقاء �ل�ضيا�ضي. مل يكن 
يطلب من �لو�فدين �إىل �حلزب من �لإد�رة ر�ضيد 
�أو  حمافظات  من  �حلزب  قو�عد  يف  �لن�ضال  من 
ق�ضمات بل و�جب �إبد�ء �ل�ضمع و�لطاعة و�لن�ضباط 
و��ضتعد�د�  مو�قعهم  �لعام يف  �ل�ضيا�ضي  �خلط  مع 

كامال خلدمة �لدولة �أول و�أخري�. 
ثقافته  و�كت�ضب  �أويحيى  ترعرع  �لبيئة  هذه  يف 
من  �لأوىل  �ملرحلة  ف�ضلت  وعندما  �ل�ضيا�ضية 

�أهلية  حرب  يف  �لبلد  ودخل  �ل�ضيا�ضية  �لتعددية 
�لتي  �لع�ضكرية  بال�ضلطة  �ل�ضيا�ضية  �ل�ضبل  �ضاقت 
ورثت �لو�ضع و�نفلت من يدها حزب جبهة �لتحرير 
�ل�ضتنجاد  �إل  حل  من  �أمامها  يكن  مل  �لوطني 
باإطار�ت بريوقر�طية �ضابة مل يعهدها �لنا�ش على 
�لقادر  وعبد  �أويحيى  �حمد  منهم  �لن�ضال  جبهات 
�لر�أي  بد�أ  وغريهم.  ميهوبي  وميهوب  �ضالح  بن 
�لذي  �ل�ضو�رب  ذي  �ل�ضاب  هذ�  يكت�ضف  �لعام 
يتحدث بثقة غري عادية. كان يبدو للعارفني باأنه من 
وباأمثاله  به  �حتفظت  �لعميقة  �لدولة  �ضنع خمابر 

كز�د لوقت �ل�ضدة.
�لتوظيف  �أجل  من  �لرتب�ش  مرحلة  �أويحيى  دخل 
�ل�ضيا�ضي بعد رحلة مع �ملهام �لديبلوما�ضية د�مت 
�أكرث من 15 �ضنة فكان �أول عهد له باحلكومة كاتبا 
�أن  قبل  �ملغاربية  و�ل�ضوؤون  بالتعاون  مكلفا  للدولة 
عهد  يف  لديو�نه  مدير�  زرو�ل  �لرئي�ش  به  يرتقي 
�حلكومة.  ر�أ�ش  على  خلفه  �لذي  �ضيفي  مقد�د 
بابه  من  �ل�ضيا�ضي  �لتوظيف  نظام  ولوجه  �أن  غري 
�لو��ضع بد�أ مع �إن�ضاء �لتجمع �لوطني �لدميقر�طي 
�لذي �فتك �أمانته �لعامة يف 1999 و�متطى به ركب 
�مل�ضاندين للرئي�ش بوتفليقة. وبالرغم من �لهز�ت 
�لتي تعر�ش لها عام 2002 و2006 و�آخرها يف 2012 
�إل �أن �أويحيى بقي وفيا للرئي�ش بوتفليقة �إىل �آخر 
�إنه خادم للدولة و�إذ�  حلظة حيث كان يقول د�ئما 
خري بني حزبه و�لدولة فلن يتاأخر عن �لوقوف يف 

�ضف �لدولة. 
كمجال  �ل�ضيا�ضي  بالعمل  �أويحيى  يوؤمن  يكن  مل 
كاأد�ة  بل  �حلزبي  و�لن�ضال  و�لت�ضور  لالقرت�ح 
مل  فالرجل  ذ�تها  �ل�ضيا�ضة  لكبح  بريوقر�طية 
من  �لكثري  مثل  �لقاعدي  �ل�ضيا�ضي  �لن�ضال  يعرف 
و�لفافا�ش  �لوطني  �لتحرير  منا�ضلي حزب جبهة 
�ل�ضيا�ضة منرب�  و�لأحز�ب �لإ�ضالمية بل �تخذ من 
�أف�ضل  �ل�ضلطة  تكن  مل  �لتي  �لقذرة  مهامه  لتربير 
منه لتنفيذها �آخرها تلك نفذها على نف�ضه مبقربة 

قاريدي.

اأويحيى وحدود املوظف ال�سيا�سي

بقلم اح�سن خال�ص   

اأ�سال ح�سور احمد اأويحيى جنازة اأخيه 
العيفة الكثري من احلرب وانفجرت ب�ساأنه 
مواقع التوا�سل الجتماعي بني م�ستهجن 
حل�سوره وم�ستح�سن وبني م�سفق حلاله 
ومت�سف وبني ناقد للجوانب »الفنية« يف 

اإخراج امل�سهد ونقله اإعالميا ومن قال اإنه 
دون ما ينتظر يف حقه من معاملة ل�سيما 

واأن امل�سهد اجلديد اأخرجه من كان يخرج 
م�ساهد اأخرى كانت يف يوم ما ت�سخم 

الرجل وتظهره مبظهر الزعيم. 

ت�ساوؤلت

24 �ساعة

خل�سر بن يو�سف

�مل�ضهد  �ضطح  على  �لأخرية  �ل�ضنو�ت  يف  ظهرت 
«،ومعها  �جلامعة  »�لكتب  ظاهرة  �جلز�ئري  �لثقايف 
بد�أ �لُكتاب يت�ضارعون كّل عامل �إ�ضد�ر كتبه متز�منا 
مع �ملعر�ش �لدويل من �أجل ت�ضجيل بع�ش �حل�ضور 
�لرمزي  مبعناه  ح�ضور�  كان  و�إن  �إّل،حتى  لي�ش 
�جلامعة  �لكتب  ،ظاهرة  �أكرث  ل  �ل�ضتعر��ضي  �أو 
يقف  كامل�ضاهري  ُكتابه  �أ�ضبح  �ليوم  نالحظها  �لتي 
�أو توقيع من  جمهور �لقر�ء يف طو�بري للفوز ب�ضورة 
عندهم،و�أ�ضبحت �لكتابة مرتبطة بعو�مل خارج �لن�ش 
�لن�ضو�ش  م�ضتوى  تر�جع  د�خله،حيث  �أكرثممايف 

يجعلنا نت�ضاءل هل هذ� �لأمر “ظاهرة مر�ضية”
يرجع  �أفعال؟�إذ  وردود  م�ضببات  له  �لأمر  �أن  �لأكيد 
�أي �ضخ�ش  لدى  ي�ضبح  �أن  �إىل �ضهولة  �مل�ضاألة  �أ�ضل 
دور  �نت�ضاردور�لن�رس،وغياب  ب�ضبب  مطبوع  كتاب 
�لناقد �لذي ي�ضع يده على �لن�ضو�ش �جليدة ، �أي�ضا 
و�ملدونات  �لفي�ضبوك  �ضفحات  ن�رس�خلو�طرعلى 
�لتي تتحول يف ما بعد �إىل كتب مطبوعة ،كذلك غياب 
�لأدبية و�جلماهريية  �لقيمة  �لذي يربط بني  �لكاتب 

هذه �أبرز �أ�ضباب �لكتابة ون�رس �لكتب �جلامعة 
�مل�ضوؤولية كبرية �ليوم على �لنقاد و�لن�رس �لإلكرتوين 
هذ�  ب�ضاطة  وبكل  �لن�رس،  دور  من  �لهائل  و�لكم 
،  ويف �ملقابل ميكن  ” لن ت�ضمد طوياًل  “�لظاهرة 
�أن ن�ضيف �ضببا �آخر لهذه �مل�ضوؤولية �أل وهو “غياب 
جلان �لقر�ءة �جلادة  يف دور �لن�رس” و”�ملجاملة يف 

جمهور  �أن  �ملطبوعات”،كما  �ضفحات  على  �لن�رس 
مبيعا  �لأكرث  �ليوم  �أ�ضبحت  �لتي  �لكتب  بع�ش  قر�ء 
وتتجاوز طبعاتها �لرقم 10، هم �أ�ضحاب �لفئة �لعمرية 
�لتي جتاوزت �لع�رسين بقليل وبالتايل هذه �لكتابات 
�لنموذج �لأمثل للقر�ءة ، وبعد زمن �ضيكت�ضفون  هي 
هذ�  “ملاذ�  مناق�ضة  من  بد  ل  ذلك  ومع  �ضحالتها، 

�لقبال �لز�ئد على �لكتابة؟”
�ل�ضاحة  �ضهدت  �إذ  �لن�رس،  كبريعلى  تهافت  هناك 
�لثقافية يف �ل�ضنو�ت �لقليلة �ملا�ضية �ضيال من �لكتب 
و�لإ�ضد�ر�ت، وبالذ�ت يف �لرو�ية و�ل�ضعر، �لغث فيها 
�أكرث من �ل�ضمني ، لكن يف �ملقابل تعالت موجة كبرية 
من �لأ�ضو�ت �لر�ف�ضة ل�ضت�رس�ء هذه �لظاهرة؛ فقد 
ن�ضمع �ضوت �لنقد من حني لآخر، يف خمتلف �ملنابر 
قبل  من  �لكتابة  ��ضت�ضهال  بخطورة  منذر�  �لثقافية، 
�لتطاول  بج�ضامة  منوها  وكذلك  ودب،  هب  من  كل 
بعيدون عن  �أنا�ش هم  قبل  من  و�لإبد�ع  �لأدب  على 

هذ� �ملجال مبئات �لآلف من �ل�ضنو�ت �ل�ضوئية
بالذ�ت  �لرو�ية  كتابة  يف  �لإ�ضهال  ظاهرة  حقيقة 
�لأمر��ش  �ضمن  ت�ضنيفها  ميكن   ، �ل�ضعر  دون 
يف  �لعربي  �لأدب  �أ�ضابت  �لتي  �ملزمنة�مل�ضتع�ضية 
ذ�ت  �جلو�ئز  تنا�ضل  هو  �لعلة  هذه  ماأتى  �ل�ضميم، 
�لعالقة بالرو�ية على �مل�ضتوى �لوطني و�لدويل ب�ضفة 
هائلة، وكذلك �إىل دور و�ضائط �لتو��ضل �لفرت��ضية 
�لأ�ضول  كل  و�نتهكت  �جلدر�ن  كل  حطمت  �لتي 
نتفق  �أن  علينا  ، يف حني  عليها  �ملتعارف  و�ملعايري 
يف �لبد�ية على �أن هذه �لظاهرة �ضحية جد�، لأن لها 

مربر�تها وم�ضوغاتها �لتي دفعتها �إىل �لربوز و�لطفو 
على �ل�ضطح بهذ� �ل�ضكل �لو��ضع و�لفج ، �مل�ضكلة يف 

نظري �أعمق من �لتنديد بالتهافت على �لن�رس
 ، �ملتاعب  مهنة  عليه  متعارف  هو  كما  �لكتابة  �إن 
وعندما ن�ضفها بهذ� �ل�ضكل فاإننا ن�ضع �لكاتب �أمام 
و�إمنا  فح�ضب،  �ملجتمع  �جتاه  ل  كبرية  م�ضوؤولية 
�جتاه ذ�ته �أي�ضاوفيما يخ�ش عالقة �لنقد مبا ينجز، 
�لهائل  �لكم  �أن ت�ضاير هذ�  �لنقدية  للعملية  ل ميكن 
�لكتابية ويف جميع �مل�ضتويات، على  من �ملنجز�ت 
�لرغم من �جلهد �ملبذول من قبل �لنقاد يف متابعة 
ففي   ، حديثا  لي�ش  وهذ�  متابعته،  ميكنهم  ما  كل 
�لع�ضور �لقدمية �أي�ضا كان هناك �لآلف من �ل�ضعر�ء 
ولكن عدد �لنقاد كان متو��ضعا لو قارناه مع �ل�ضعر�ء. 
�إذن �لعملية لي�ضت �ضهلة ول �ضيما بعد �أن �أ�ضبح �لنقد 
يف م�ضاره �حلد�ثي وما بعد �حلد�ثي ن�ضا �آخر ح�ضب 

�أ�ضحاب نظرية �لتلقي و��ضرت�تيجيات �لقر�ءة
ل تكمن �مل�ضكلة يف �لكاتب بقدر ما تكمن يف �لقارئ 
�لذي يبحث عن متنف�ش لعزلته و�نهيار�ته �أو يبحث 
عن عالقات �إن�ضانية قد �أعدها فا�ضلة من �لأ�ضا�ش 
و�ملعريف  تتميزبالفقر�لإبد�عي  �لتي  �لأعمال  نحو 
�ملوهبة،وعدم  �خليال،و�نعد�م  و�للغوي،و�ضعف 
يفتح  ،فمن  للكتابة  �لفنية  �لأدو�ت  يف  �لتحكم 
�للغوية  �لأخطاء  كم  �لأعمال،يلحظ  تلك  من  �أيعمل 
غري  �لفنية  �ملرتفع،و�لزلت  و�ملطبعية  و�لنحوية 
يف  �ضطحية  من  به  تت�ضم  �ملقبولة،وغريهامما 

�لطرح،و��ضتغفال �لقارئ

تف�ضي هذه   �لنقد كذلك م�ضوؤولية كبرية عن  يتحمل 
�لظاهرة، خ�ضو�ضا و�أن �ضوت �لنقد �أ�ضحى خافتا، 
ل  �لذين  �لنقاد  من  �لكثري  وهناك  ي�ضمع،  بالكاد 
�لإ�ضد�ر�ت  تتبع  عناء  �أنف�ضهم  يكلفون  ول  يقر�أون، 
�جلادة  �لأعمال  من  �لكثري  �أي�ضا  هناك   ، �جلديدة 
و�ملتميزة ول يوجد من يكتب عنها! يف �ل�ضابق كان 
�لنقاد يكت�ضفون �ملو�هب و�لأعمال �جلادة، وبالتايل 
يتحول �لُكّتاب �ملغمورون �إىل كتاب مرموقني بف�ضل 
يقر�أون ول  �لنقاد ل  �أن  �ليوم  لكن �ملفارقة  �لنقاد، 
كتبه،  وترتفع مبيعات  ما  كاتب  ي�ضتهر  يكتبون، وملا 
بع�ش  منه  يخطفو�  كي  ذما  �أو  مدحا  عنه  يكتبون 

�أ�ضو�ء �ل�ضهرة
وجه �آخر للم�ضكلة مرتبط بالنا�رس، فن�ضبة مهمة من 
تنح�رس  مبعنى  باملطابع  �أ�ضبه  �أ�ضحت  �لن�رس  دور 
من  مايل  مقابل  و��ضتالم  �لكتاب  طبع  يف  مهامها 
�ملقدم  �لعمل  �إطالقا مدى جودة  يهم  ول  �ملوؤلف، 
�ملعنية  و�لهيئات  �جلهات  تتقاع�ش  للن�رس،يف حني  
ظو�هر  هكذ�  كبح  و�أدو�رها يف  �لقيام مبهامها  عن 

مر�ضية ت�رس بالكتاب و�لثقافة
�لعالقات  �ضبكة  �أخرى ميكن �حلديث عن  من جهة 
�لُكتَّاب،  ل�ضفة  �ملنتحلون  �أولئك  ين�ضجها  �لتي 
و�لفئة�لطبقة  �لجتماعية  و�ملكانة  فاملعارف 
��ضت�رس�ء  مهم يف  دور  لهم  هوؤلء،  �إليها  ينتمي  �لتي 
�لظاهرة و�ضيوعها كل هذه �لأ�ضباب وغريها، جعلت 
و�متد�د� جتاوز  كبري�  �نت�ضار�  تعرف  �لظاهرة  هذه 

�حلدود و�لأعر�ف.

مقاربات

التطفل على الكتابة ظاهرة مر�سية ، والن�ّص يفقد جودته الثقافية
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بب�سكرة  العالية  حي  �سباب  يطالب 
العاجل  تدخله  ب�سكرة  والية  وايل 
م�ساريع  وبرجمة  عنهم  العزلة  لفك 
تنموية على غرار املرافق الرتفيهية 
التي تفتقرها املنطقة ، بالرغم من 
طرف  من  لهم  قطعت  التي  الوعود 
ت�سجيد  دون  من  �سابقني،  م�سوؤولني 

حقيقي على اأر�ض الواقع.
العالية  حي  �سكان  �سباب  اأعرب 
الكبرية جلريدة الو�سط عن تذمرهم 

التي  االإق�ساء  �سيا�سة  من  ال�سديد 
عقود،  من  املنطقة  لها  تتعر�ض 
بالرغم من الكثافة ال�سكانية الهائلة 
التي حتتويها وكذا املطالب املتكررة 
يحتجون  زالوا  ما  الذين  ل�سكانها، 
ظل  يف  التنمية  عجلة  توقف  على 
واجلهات  للمنتخبني  التام  الغياب 
من  حمدثونا  قال  حيث  الو�سية، 
الرتفيهية  املرافق  باأن  احلي  �سباب 
من  البد  حتمية  �رضورة  اأم�ست 

جت�سديها عاجال على اأر�ض الواقع، 
هوؤالء  طالب  ذلك  على  كمثال 
مع�سو�سبة  جوارية  مالعب  باإن�ساء 
�ستتكفل  التي  االأخرية  ا�سطناعيا، 
ن�ساطات  باحتواء  قولهم  ح�سب 
مكنوناتهم  عن  والتنفي�ض  ال�سباب 
االإجرامي  املنحنى  ت�ساعد  بعد 
مع  موازاة  االأخرية،  ال�سنوات  خالل 
تزايد �سحنات الغ�سب لدى ال�سباب 
مل  التي  ال�سحي  احلجر  فرتات  مع 

يق�سون  متنف�ض  اأي  اأثناءها  يجدوا 
فيه اأوقات فراغهم. ويف ذات ال�سياق 
قال املتحدثون باأن غياب املنتخبني 
بني  الوحيد  الو�سيط  باعتبارهم 
ب�سكل  اأثر  قد  وال�سعب  امل�سوؤولني 
هناك،  التنمية  عجلة  على  �سلبي 
احتجاجات  لوال  تنعدم  تكاد  والتي 
املواطنني بني احلني واالآخر لكانت 

املنطقة يف طي الن�سيان.
اأحمد نا�صري

اأخبار اجلنوب

�سجلت والية ب�سكرة بحر االأ�سبوع 
اجلاري ارتفاعا ملحوظا يف عدد 
امل�سابني بفريو�ض كورونا، حيث 
احتلت املركز الرابع وطنيا يوم 
بعد  الثالث  املركز  ثم  ال�سبت 
اإ�سابة   12 بح�سيلة  �ساعة،   24

جديدة من جمموع 177.
املجتمع  اجتاح  كبري  قلق 
الب�سكري مع مطلع هذا االأ�سبوع 
لعدد  م�سبوق  الغري  التزايد  مع 
بفريو�ض  امل�سابة  احلاالت 
ا�ستنفر  الذي  االأمر  كورونا، 
قطاع  وال�سيما  القطاعات  كل 
ال  و�سعية  يف  املتواجد  ال�سحة 
بالرغم  موؤخرا،  عليها  يح�سد 
يف  ال�سحة  مدير  حتذيرات  من 
ت�رضيح �سابق وتو�سيحه خلطورة 
الوالية  اإقليم  داخل  املوقف 
داخليا،  الوباء  احتواء  و�سعوبة 
يف ظل التجاوزات امل�سجلة من 
اأوقات  داخل  املواطنني  طرف 
ال�سحي، اإ�سافة اإىل عدم احرتام 
االجتماعي  التباعد  اإجراءات 

املو�سى بها.
باملجتمع  ن�سطاء  واأكد  هذا 
م�سوؤولية  اأن  بب�سكرة  املدين 
االأفراد  بني  الفريو�ض  انت�سار 
بالدرجة  املواطن  يتحملها 

اجلميع  يالحظ  حيث  االأوىل، 
لدى  وعي  وقلة  ا�ستهتارا 
التجمعات  داخل  املواطنني 
واملحالت،  واالأ�سواق  ال�سكانية 
اإىل جانب عدم احرتام تو�سيات 
و�سط  الكمامة  ولب�ض  النظافة 
التجمعات. من جهة اأخرى تتجند 
املوؤ�س�سات  يف  الطبية  االأطقم 
بلديات  كل  يف  اال�ست�سفائية 
كل  جتهيز  مت  حيث  الوالية، 
م�سالح م�ست�سفى حكيم �سعدان 
امل�سابة،  احلاالت  ال�ستقبال 
اإ�سافة اإىل حتويل العيادة متعددة 
اخلدمات عمري ابراهيم ببلدية 
م�سلحة  اإىل  عقبة  �سيدي 
�رضير.  بـ26  وتزويدها  كورونا 
م�سادر  اأكد  مت�سل  �سياق  ويف 
طبيبة مبديرية ال�سحة اأن اأرقام 
لالرتفاع  مر�سحة  امل�سابني 
طبيعي  �سيء  املقبلة،  االأيام 
املوؤكدة  احلاالت  اأن  ال�سيما 
مع  احتكاك  على  كانت  موؤخرا 
اأعداد معتربة من املقربني، ويف 
انتظار نتائج التحاليل يبقى على 
توخي  ب�سكرة  والية  مواطني 
اإجراءات  واتباع  ال�سديد  احلذر 

الوقاية.
اأحمد نا�صري

اأعداد احلالت املوؤكدة يف تزايد م�صتمر

ارتفاع الإ�صابات بكورونا 
يف ب�صكرة 

يف اطار حت�صني توا�صل اخلدمة العمومية 

رقمنة  وثيقة النت�صاب بكنا�ص اأدرار تدخل حيز اخلدمة 
املتوا�سل  التح�سني  اإطار  يف 
وتب�سيط  العمومية  للخدمة 
املواطنني  ح�سول  اإجراءات 
ال�سمان  اأداءات  خمتلف  على 
على  اإعتمادا  االجتماعي 
وموا�سلة  املعلومات  تكنولوجيا 
الذي  الع�رضنة  لربنامج 
�سنة  بعنوان  ال�سندوق  �سطره 
التكفل  �سياق  يف  2020وذلك 
املواطنني  بان�سغاالت  االأجنع 

طالبي خمتلف الوثائق على غرار 
ال�سمان  اإىل  االنت�ساب  �سهادة 
طلبا  تعرف  التي  االجتماعي 
خمتلف  يف  ال�ستعمالها  متزايدا 

امللفات.
قرر ال�سندوق الوطني للتامينات 
االجتماعية للعمال االأجراء وكالة 
اأدرار اإدراج خدمة جديدة تتعلق 
والتي  االنت�ساب  وثيقة  برقمنة 
اجتماعيا  لهم  للموؤمن  ميكن 

حتميلها وا�ستخراجها عرب ف�ساء 
الهناء  .

كما ميكن الأرباب العمل ،االإدارات 
املحلية  ،اجلماعات  العمومية 
�سهادات  مطابقة  من  ،التاكد 
االنت�ساب ال�سادرة عن ال�سندوق 

بوا�سطة االنرتنت.
فعال  يعد  الذي  االجناز  هذا 
ع�رضنة  جمال  يف  نوعية  قفزة 
على  والق�ساء  ال�سندوق  ت�سيري 

البريوقراطية،حيث  اأ�سكال  كل 
ي�سعى اإىل التخلي التدريجي عن 
الورقية  االنت�ساب  وثيقة  اإ�سدار 

على م�ستوى �سبابيكه .
اإجتماعيا  لهم  املوؤمن  ندعو  لذا 
الف�ساء  اإىل ا�ستعمال  اللجوء  اإىل 
هذه  ال�ستخراج  الهناء  الرقمي 
بامللف  وا�ستظهارها  الوثيقة 

الذي طلب منه.
اأحمد باحلاج 

 
الذي  البيان  نف�ض  اأ�ساف  و 
على   " "الو�سط  يومية  حت�سلت 
دفع  االأمر   هذا  اأن   منه  ن�سخة 
احلر  الطالبي  العام  االحتاد 
خا�سة  امللف؛  هذا  يف  للتحرك 
م�سري  تو�سح  مل  الوزارة  واأن 
كباقي  وتعتربها  بل  ال�سعب،  هذه 
االختالف  رغم  التخ�س�سات 
الكبري يف نظام التدري�ض ؛ مما دعا 
اىل  احلر  الطالبي  العام  االحتاد 
روؤ�ساء  خمتلف  �سم  اجتماع  عقد 
الرتاب  عرب  الطبية  العلوم  �سعب 
عبد  ال�سيد  اإ�رضاف  الوطني حتت 
ال�سوؤون  م�سوؤول  مالك  بن  الكرمي 
التنفيذي  باملكتب  البيداغوجية 
التحا�رض  تقنية  بوا�سطة  الوطني 
النقاط   للعديد  للتطرق  بعد  عن 
مت  ورد  واأخذ  طويل  نقا�ض  وبعد 
تن�سيقية  مبا�رضة  ا�ستخال�ض  
حتت  اأعمالها  الطبية  ال�سعب 
التنفيذي الوطني  ا�رضاف املكتب 
اأما  له،  وا�سحة  معامل  ور�سم 
بالن�سبة لالأطباء الداخليني واختبار 
التخ�س�ض، فقد �سدد نف�ض البيان 
اإختبارالتخ�س�ض  تاأجيل  على  

دي�سمرب،  �سهر  من  االأول  لالأ�سبوع 
اإكمال  �سهادة  العتماد  اإ�سافة 
بدل  الداخليني  لالأطباء  الرتب�ض 
الختبار  التقدم  ملف  يف  الديبلوم 
مبطلب  التم�سك  مع  التخ�س�ض، 
املتبقية  الرتب�ض  مدة  تقلي�ض 
مع  للن�سف  الداخليني  لالأطباء 

توفري جميع و�سائل احلماية لهم.
على  االإ�رضار  ذلك  جانب  اىل 
لالأطباء  بالت�سهيل  التم�سك 
يف  ترب�سهم  باإكمال  الداخليني 
امل�ست�سفيات القريبة من والياتهم 
مع بداية �سهر اأوت باإجراء تن�سيق 

والبحث  العايل  التعليم  وزارة  بني 
وال�سكان  ال�سحة  ووزارة  العلمي 

واإ�سالح امل�ست�سفيات.
لنظام  بالن�سبة  اأما 
األح  املقايي�ض:)�سنة4،5،6(فقد 
على  احلر  الطالبي  العام  االحتاد 
تقلي�ض ال 12اأ�سبوعاملتبقيةاإىل 8 
الدرو�ض  كمية  تقلي�ض  اأ�سابيع،مع 
اجلديدة  املدة  مع  لتتنا�سب 
على  الكبري  ال�سغط  لتفادي  و 
اأ�سابيع  عدد  تقلي�ض  مع   ، الطلبة 
اأ�سبوع   24 من  املطلوبة  النجاح 
ال�سنة  اإىل  لالنتقال  اأ�سبوع   21 اإىل 

املقبلة، ناهيك عن �رضورة اجتياز 
االأ�سبوع  يف  اال�ستدراكي  االختبار 
 " �سهرنوفمرب2020،  من   االأول 
االختبار  قبل  للمراجعة  اأ�سبوعني 

اال�ستدراكي على االأقل ".
البيان  قال  اأخر  �سعيد  وعلى 
العادية؛  احلالة  يف  اأنه  املذكور 
�سغطا  الطبية  العلوم  طلبة  يعي�ض 
من  اأول  فهم  برناجمهم؛  يف  كبريا 
يخرج  من  واآخر  للجامعة  يدخل 
ال�ساعي  احلجم  ب�سبب  منها  
التطبيقي  التدري�ض  ونظام  الكبري 
والنظري ، فما بالك بالدرا�سة يف 
قد  واأنهم  خا�سة   ، اأزمات  هكذا 
كبريين  وظلم  الإجحاف  تعر�سوا 
به  مرت  ما  ب�سبب  الفارط  العام 
البالد؛ فقد تعر�سوا لتكدي�ض كبري 
 ، ذلك  �رضيبة  الكثريون  دفع  وقد 
فلذلك بطرحهم  لهذه املقرتحات؛ 
ال  واأن  الكرة  تعاد  ال  اأن  يرجون   
كل  يف  ال�سحية  هو  الطالب  يكون 
يتحدثون   عندما  خا�سة   ، مرة 
�سبع  يفني  الذي  الطب  طالب  عن 
تقدير  كاأقل  عمره  من  �سنوات 
ليكون م�ستقبال يف �سفوف اجلي�ض 
االأبي�ض الذي مل نكد نعرف قيمته 

احلقيقية اإال  خالل هذه االأزمة.

اأفاد بيان لالحتاد العام الطالبي احلر اإن الو�صع الذي يعي�صه  الوطن والعامل يف ظل جائحة الوباء 
العاملي ''كوفيد 19 '' قد عطل الكثري من امل�صالح   وعلى راأ�صها قطاع التعليم العايل والبحث العلمي ، اإذ اأن 
طبيعة الدرا�صة والختالف الكبري الذي ت�صري به كليات الطب عن باقي التخ�ص�صات الأخرى قد جعلها 

من اأكرب املت�صررين من هذه الأزمة.

تتزامن مع تف�صي جائحة كورونا باجلزائر 

اأحمد باحلاج 

الطالبي احلر يحذر من "الت�صيري 
الأعرج" لكليات الطب 

لديوان  العام  املدير  ك�سف 
العقاري  الت�سيري  و  الرتقية 
لقاء  خالل  مترنا�ست  بوالية 
اأرقام  عن  معنا  �سحفي 
ومعطيات حول ح�س�ض ال�سكن 
الوالية  ببلديات  املوزعة 
توزيع  تو�سيحات  تقدمي  مع 

املحالت التابعة مل�ساحله .
املدير  اأمقران  يا�سني  اأكد 
العام لديوان الرتقية و الت�سيري 
يف  مترا�ست  لوالية  العقاري 
ت�رضيح �سحفي خ�ض به يومية 
ال�سنة  "،اأنه مت خالل  "الو�سط 
�سكن   1706 توزيع  املن�رضمة 
عمومي  ايجاري  اجتماعي 
�سكن  اإ�سافة 980   ، بتمرنا�ست 
و160   ، �سالح  بعني  اجتماعي 
وحدة �سكنية من نف�ض ال�سيغة 
بكل من بلديتي ابل�سة و�سيلت ، 
لبلدية  التابعة  اراك  بقرية  اأما 
االفراج  مت  فقد  امقل  عني 
عن 22 �سكن ، كما مت ت�سجيل 
من  بكل  اأخرى  توزيع  عملية 

منطقتي ادل�ض وتاظروك .
امقران  قال  ثانية  جهة  من 

معنا  حديثه  خ�سم  يف  يا�سني 
خالل  �سجلت  م�ساحله  اأن 
وحدة   1000 الفارطة  ال�سنة  
بها  اال�سغال  متوقفة  �سكنية 
منها   ، ف�سخ عدة عقود  ليتم   ،
ايجاري  اجتماعي  م�سكن   646
مع  بعثها  اإعادة  �سيتم  عمومي 
املقبل  جويلية  �سهر  اأواخر 
ا�ستكمال  عملية  تتم  ان  على 
بعت  احل�س�ض املتبقية ب�سكل 
ال�سنة  نهاية  قبل  تدريجي 
مت�سل  �سياق  ويف   ، اجلارية 
مترنا�ست  اوبيجي  مدير  قال 
مبنطقة  االإجناز  م�ساكل  �سبب 
يعود  احلدودية  زواتني  تني 
املوؤ�س�سات  لعزوف  باالأ�سا�ض 

املقاوالتية .
حتدث   فقد  ذلك  جانب  اىل 
العام  املدير  اأمقران  يا�سني 
الت�سيري  و  الرتقية  لديوان 
عن  مترنا�ست  بوالية  العقاري 
و�سعية املحالت ، موؤكدا اأنه مت 
و�سع 57 حمل جتاري للمزايدة 
تطبيقا للقوانني املعمول بها .

�صيخ مدقن  

مدير اأوبيجي  مترنا�صت يا�صني اأمقران لـ"الو�صط"

وزعنا 1706�صكن 
980 منها بعني �صالح 

.      و�صعنا 57 حمال جديدا للمزايدة 

حملوا امل�صوؤولية للمنتخبني

�صكان حي العالية يعانون يف �صمت
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د. حممد فتحي عبد العال

دينية  وثيقة  مبثابة  الد�ستور  كان 
م�ستمدة من الديانة البوذية الديانه 
والكونفو�سيو�سية  بالبالد  الر�سمية 
الفل�سفة الأخالقية ال�سينية  لذا فال 
غرو اأن يكون عماد الوثيقة الف�سائل 
وغايتها الأخالق التي تنظم العالقة 
بني امل�سوؤولني احلكوميني وال�سعب 
المرباطورية  �سري  ح�سن  ل�سمان 
  : منه  ع�رش  ال�سابعة  املادة  وتقول 
واأبدا  دائما  بالنقا�ش  القيام  )يجب 
حتى ل يكون ال�ستبداد براأي ذاته(.
النقا�ش   حرية  خلقت  هنا  ومن 
ووحدة  التفاق  من  م�ساحات 
تناغما  عنه   نتج  والوجهة  الراأي 
تكوين  يف  الأ�سا�سية  القاعدة  �سكل 

املبادئ الأخالقية يف اليابان. 

جتربة من م�صر. الوزارة 
تقر كتابا لالأخالق :

يف  الأخالق  عن  ال�سادر  كتابه  يف 
الأ�ستاذ  )1929(يقول  عام  �سبتمرب 
كتابه  من  الغر�ش  اإن  اأمني  اأحمد 
للطلبة يف حياتهم  اأن يكون مر�سداً 
اجلهة  فيه  مراعيا   ، الأخالقية 
العلمية اأكرث من اجلهة النظرية، لأن 
التعمق يف النظريات خط الفال�سفة، 
الأخالق  تتطلبه  ما  وفق  والعمل 
واجب النا�ش جميعاً وي�سري الكاتب 
يف مقدمته الق�سرية اإىل اأن كتابه يف 
�سياغته اجلديدة جاء ليلبي برنامج 
تدري�ش  وزارة املعارف اجلديد يف 

الأخالق باملدار�ش الثانوية. 
ف�سول   ع�رشة  من  الكتاب  يتاألف 
الأول  الف�سل  يف  الكاتب  يتحدث 
وم�سائله،  الأخالق  علم  ماهية  عن 

باأنه   الأخالق  لعلم  تعريفا  وي�سع 
اخلري  معنى  يو�سح  الذي  العلم 
وال�رش وبني ما ينبغي اأن تكون عليه 
اأو  بع�ساً  بع�سهم  النا�ش  معاملة 
الغاية التي على النا�ش اأن يق�سدوها 
يف اأعمالهم .  مو�سوع علم الأخالق 
التي �سدرت عن عمد  هو الأعمال 
الأخالقية  وامل�سوؤولية  واختيار  
خالف  اإذا  القانونية   )1( نوعان: 
اإن�سان قانون بالده وعوقب بالق�ساء 
هي  الأخالقية  وامل�سوؤولية   )2(
اأو�سع دائرة من القانون- والأخالق 
�سلطانها وا�سع ومن يتوىل لها التوبة 
ويف  وال�سمري.   اهلل  هو  والعقوبة 
عن  الكاتب  يتحدث  الثاين  الف�سل 
�سوت  اأو  قوة  باأنه  ويعرفه  ال�سمري 
فعل  حتذره  ال�سدور  اأعماق  من 
ال�رش اأو متنعه فاإذا اأ�رش على عمله 
اأح�ش بانقبا�ش نف�سه لع�سيانه تلك 
�سيء  خري  اأن  ويقول:  والندم  القوة 
الدليل  فهو  �سمريه،  الإن�سان  يف 
الذي يهدي �سبيل ال�سالم. وال�سمري 
يحتاج اإىل تربية وي�سعف بالإهمال  
الع�سور  عرب  ال�سمري  ولختالف 
لي�ش  فهو  اأحيانا  يخطئ  فقد 
ذلك  على  مثال  وي�رشب  مع�سوما 
والأقباط  امل�سلمني  بني  باخلالف 
اخلطب  عرب  اخلالف  وتو�سيع 
يرى  واليوم  املا�سي  يف  واملقالت 
 . اجلرائم   اأكرب  من  الدعوة  هذه 
الثالث  الف�سل  يف  الكاتب  ينتقل 
وان  الأخالقي  احلكم  عن  للحديث 
�رش  بعمل  ياأتي  قد  اخلري  الرجل 
ولكن يكون الغالب عليه عمل اخلري 
مالحظة  من  العمل  على  فاحلكم 
الغر�ش منه اأما احلكم على العامل 
فمن جمموع اأعماله يف حياته ويعدد 

الأخالقي  احلكم  مقايي�ش  الكاتب 
لكن  الأمة  العرف وهو عادة  واأولها 
ل  العرف  اأ�سبح  النا�ش  رقي  مع 
ي�سح كمقيا�ش لعدم معقولية بع�ش 
اأوامره مثل وؤاد البنات يف اجلاهلية 
عند  واإحيائهم  لأبنائه  الأب  واإماتة 
العامل  �ساد  الذي  والرق  الرومان 
القدمي  ،واملقيا�ش الثاين هو الراأي 
اأ�سبح  النا�ش  رقي  ومع  ال�سخ�سي 
الفرد ي�سعر ب�سخ�سيته امل�ستقلة عن 
قومه واأن له اأن يزن الأعمال بعقله 
واإن  ال�رش  اأو  باخلري  عليها  ويحكم 
الثالث  املقيا�ش  اأما  العرف  خالف 
الغريزية  القوة  تلك  الوجدان  فهو 
حكما  ت�سدر  التي  الإن�سان  داخل 
املقيا�ش  اأما  النفور  اأو  بالرتياح 
وال�ستدلل  العقل  فهو  الأخري 
يدرك  غريزية  قوة  لالن�سان  فلي�ش 
بها اخلري وال�رش ولكن معيار احلكم 
والتفكري  البحث  اأي  التجارب  هو 
العلمي  ثم يتطرق الكاتب ملو�سوع 
مذاهب علم الأخالق ونظرياته يف 
الف�سل الرابع ويق�سمها اإىل ق�سمني: 
ويعني   : ال�سعادة  مذهب  الأول 
فاللذة  الأمل  وجتنب  اللذة  حت�سيل 
هذا  اإن  فيقال  العمل  مقيا�ش  هي 
العمل خري لأنه ينتج من اللذة اأكرث 
لأنه  �رش  ذاك  اأن  ويقال  الأمل  من 
وال�سعادة  اللذة  من  اأكرث  اأملا  ينتج 
اإما �سعادة �سخ�سية اأو �سعادة عامة 
اجلري  اخلطاأ  ومن  املنفعة  اأي 
ال�سخ�سية  ال�سعادة  مذهب  على 
لأنه مبالغة يف الأثرة ف�سال عن اأن 
اأبناء  مع  للتعاون  م�سطر  الإن�سان 
ينبغي  التي  الأخرية  فالغاية  جن�سه 
ال�سعادة  حتقيق  هي  لها  ال�سعي 
للنا�ش اأما  الق�سم الثاين فهو مذهب 
اخلري  واأن   : الب�سرية  اأو  اللقانة 
فيهما   ذاتية  ب�سفات  يقا�سا  وال�رش 
اأو  والأمل  اللذة  اأ�سا�ش  على  ولي�ش 
للنتائج  ويعول يف ذلك على  النظر 
بداخل  الباطنة  الغريزية  القوة 
اخلري  بني  بها  مييز  والتي  الإن�سان 
وال�رش مبجرد النظر فهناك ف�سائل 
الظلم  مثل  ورذائل  ال�سدق  مثل 
والغاية  تتبع الف�سيلة واإلزام النف�ش 
يتحدث  ال�ساد�ش  الف�سل  ويف  بها 
الفرد باملجتمع  الكاتب عن عالقة 
جمتمعه  عن  الإن�سان  انف�سل  فاإذا 
لأن  قيمة  له  تكن  ومل  الفناء  اأدركه 
وعاداته  واأغرا�سه  الإن�سان  اأعمال 
مرتبطة بالنظر اإىل املجتمع فلي�ش 
اإل  �رشا  الكذب  ول  خريا  ال�سدق 
يف  ثم  جمتمع   يف  يعي�ش  لإن�سان 
معنى  عن  يتحدث  ال�سابع  الف�سل 
وحق  اأ�س�سها  والواجبات  احلقوق 
اخلا�ش  وامللك  واحلرية  احلياة 
الف�سل  يف  يتطرق  كما  والعام، 
ويعرفه  الواجب  معنى  اإىل  الثامن 
يبعث  الذي  الأخالقي  العمل  باأنه 
ويق�سمها  ال�سمري  به  الإتيان  على 
كالنظافة  �سخ�سية  واجبات  اإىل 
كالعدل  اإجتماعيه  وواجبات  والعفة 

اإلهية كالطاعة  والإح�سان وواجبات 
اآخر  لتق�سيم  وي�سري  العبادات  واأداء 
الق�سم الأول   : اإىل ق�سمني  يق�سمها 
الواجبات  وهي  حمدودة  واجبات 
بقاء  عليها  يتوقف  التي  الأ�سا�سية 
�ساأنه  ي�سلح  ل  وباهمالها  املجتمع 
وتو�سع يف قانون الأمة مثل: ل تقتل 
ول ت�رشق ويو�سح بجانبها عقوبات 
ملنتهكها وي�سرتك يف طلبها القانون 
واجبات  الثاين  والق�سم  والأخالق 
غري حمدودة وهي التي ل تو�سع يف 
قانون الأمة وترتك لل�سمري وت�سمل 
الواجبات التي عليها  رقي املجتمع 
يختلف  فاإنه  كالإح�سان  ورفاهيته 
باختالف الزمان واملكان والظروف 
عن  ويتحدث  بال�سخ�ش  املحيطة 
والواجبات  الواجب  لأداء  الت�سحية 
على الإن�سان هلل تعاىل، ونحو نف�سه، 
الإن�سانية  ونحو  ووطنه،   ، واأ�رشته 
والنظر  الواجب  معنى  واأن  عامة 
اإليه ل يتنافى مع الوطنية، فكما اأن 
الفرد يف الأ�رشة يعمل خلريه وخري 
اأ�رشته كذلك الفرد  بالأ�رشة الكبرية 
يعمل خلري وطنه وخري الإن�سانية . 
فيه  فيتعر�ش  التا�سع  الف�سل  اأما 
واأنه  الأعلى  املثل  ملفهوم  الكاتب 
مثل  له  يكون  اأن  اإن�سان  لكل  ينبغي 
اأعلى ي�سعى لتحقيقه ويوجه اأعماله 
الإن�سان  اإليه وهو ما مييز  للو�سول 
عن احليوان فاحليوانات تعي�ش على 
منط واحد ولي�ست يف رقي م�ستمر 
واأهم  الرقي  فدائم  الإن�سان  اأما 
املنزل   : املثل  تكوين  يف  عوامل 

واملدر�سة والدين. 
ويف الف�سل العا�رش والأخري يتعر�ش 
الكاتب ملعنى الف�سيلة وهي اخللق 
الواجب  وبني  بينها  ويقارن  الطيب 
الواجب  اأما  فالف�سيلة �سفة نف�سية 
غر�ش  ويكون  خارجي  فعمل 
نعومة  منذ  الأطفال  يف  الف�سائل 
اأظافرهم من خالل الآباء يف البيوت 
واملدر�سني يف املدار�ش ومن خالل 
قيمة  وتختلف  ال�ساحلة   القدوة 
فالأمة  الأمم  باختالف  الف�سائل 
ال�سجاعة  ترى  باحلروب  املهددة 
ترى  الآمنة  والأمة  ف�سيلة  اأهم 
ال�سناعية  الأمة  اأما  الأهم  العدل 
اأن  كما  ف�سيلة  اأهم  الأمانة  فرتى 
الع�سور  باختالف  تختلف  الف�سيلة 
فعند  تختلف  الف�سيلة  واأق�سام 
املعرفة  �سوى  ف�سيلة  ل  �سقراط 
ين�ساأ  قوى  فثالث  اأفالطون  وعند 
عنها الف�سيلة : القوة العاقلة وين�ساأ 
عنها احلكمة والقوة الغ�سبية وين�ساأ 
ال�سهوية  والقوة  ال�سجاعة  عنها 
وين�ساأ عنها العفة واعتدال الف�سائل 
عند  اأما  العدل  عنه  ين�ساأ  الثالثة 
خ�سوع  الف�سائل  فاأ�سا�ش  اأر�سطو 

ال�سهوات حلكم العقل 
اأن  الكاتب  يعتقد  كتابه  نهاية  ويف   
الف�سائل واأمثالها ل يرقى الإن�سان 
اأولهما   : باأمرين  اإل  اكت�سابها  يف 
حني  من  و�سوؤالها  النف�ش  حما�سبة 

فاإذا  الف�سائل   ارتقاء  حول  لآخر 
راأيت نف�سك تغ�سب كل يوم فاجتهد 
فاإذا  فيه   تغ�سب  ل  يوم  مير  اأن 
تغ�سب  مل  اأيام  مرور  يف  جنحت 
هلل  �سكرا  ب�سدقة  فت�سدق  فيها 
وانتقل  الف�سيلة،  هذه  ك�سب  على  
اإىل غريها وهكذا. ثانيهما :الإرادة 
النف�ش،  على  امل�سيطرة  القوية 
فالإرادة قابلة للتمرن، ومثلها كمثل 
من يبتدئ يف ركوب دراجة فهو يف 
اأول اأمره يختل توازنه، ول ي�ستطيع 
وبالتدريج  عليها،   ي�سيطر  اأن 
وت�سبح  الدراجة،  تطيعه  واملرانة 
حتت اإرادته ، وهذا هو ما ينبغي اأن  
القوة حتى  من  الإرادة   عليه  تكون 
توجه النف�ش اإىل ما تعتقد من خري 

و�سواب.
من هو اأحمد اأمني؟ 

هو كاتب ومفكر بارز تعلم يف الأزهر 
ال�رشعي وعمل  الق�ساء  ثم مدر�سة 
بها وقا�سيا ويف عام 1926  مدر�سا 
عني مدر�سا بكلية الآداب باجلامعة 
الأدبي  النقد  ملادة  امل�رشية 
لها  اأ�سبح عميدا  فيها حتى  وتدرج 
على  ح�سوله  عدم  من  الرغم  على 

الدكتوراه عام 1939. 
جلنة  على  اأمني  احمد  اأ�رشف 
طيلة  والن�رش  والرتجمة  التاأليف 
عام  وفاته  وحتى  عاما  اأربعني 
العربي  للقارئ  نقلت  والتي   1954
والرتاث  الأوروبي  الفكر  ذخائر 
املعرفة  فروع  جميع  يف  العربي 
اأ�س�ش  كما  واأمني   من�سبط  ب�سكل 
التابع  العربية  املخطوطات  معهد 
ان  وميكن  العربية  الدول  جلامعة 
املفتوح  التعليم  رواد  من  نعتربه 
اأن�ساأها  التي  ال�سعبية  اجلامعة  عرب 
بوزارة املعارف والتي كانت ت�سمح 
والطالبات  للطلبة  باملحا�رشات 
عند  امتحان  ول  ب�سن  التقيد  دون 
مهنية  درا�سة  وتت�سمن  الدخول 

ونظرية. 
ملاذا الأخالق  يف هذا 

التوقيت؟

ت�سكلت وزارة حممد  يف عام 1928 
ال�سعيدي  الرجل  با�سا   حممود 
ورئي�ش حزب الد�ستوريني الأحرار و 
�ساحب القب�سة احلديدية والتي بها 
مرة  لأول  بالكامل  الد�ستور  عطل 
امل�رشية  ال�سحف  اأغلب  و�سادر 
وزير  مبن�سب  احتفظ  حيث 

كرئي�ش  ملن�سبه  اإ�سافة  الداخلية 
مواجهة  عن  الوفد  وعجز  للوزراء  
ديكتاتوريته    . على الرغم من هذا 
اأنها  اإل  الوجه القامت  لهذه الوزارة 
�سمت اأ�ستاذ اجليل الفيل�سوف البارز 
ورائد الليربالية اأحمد لطفي ال�سيد 
مبهمة  فا�سطلع  للمعارف   كوزير 
الأخالق  ن�رش  وهي  رائدة  تنويرية 
نقل  قد  ال�سيد  لطفي  اأحمد  وكان 
للعربية  الفرن�سية  من  ار�سطو  كتب 
 1925 عام  الأخالق  كتاب  ومنها 
قمة  على  يكون  اأن  عجب  ل  لذلك 
تدري�ش  عهده  يف  الوزارة  اأولويات 
الأخالق. يقول اأحمد لطفي ال�سيد 
بوجوب  يت�سبثون  ممن  )ل�ست   :
اأخالقية  اأو قاعدة  تعليم دين بعينه 
معينة. ولكني اأقول باأن التعليم العام 
اأن يكون له مبداأ من املبادئ  يجب 
يتم�سى عليه املتعلم من �سغره اإىل 
اخلري  مبداأ  هو  املبداأ  وهذا  كربه. 
الفروع  من  عنه  يتفرع  وما  وال�رش 
نظريات  اأن  يف  �سك  ل  الأخالقية. 
ولكن  التباين.  كثرية  وال�رش  اخلري 
بنيها  تعلم  اأن  اأمة  الواجب على كل 
نظريتها هي يف هذا ال�ساأن. فعندنا 
وال�رش  اخلري  مبداأ  اإن  م�رش(  )يف 
باأ�سول  العتقاد  اأ�سل  اإىل  راجع 
الدين  يكون  اأن  يجب  فعليه  الدين، 
هو  الأخالقية  الوجهة  هذه  من 

قاعدة التعليم العام(. 
هذا هو ما ن�سميه مثلث التناغم  يف 
به  يتحقق  والذي  تعليمي  نظام  اأي 
اأ�سالعه  وال�سمو  والرتقاء  التميز 
قيادة ذات فكر وخطة مثلها اأحمد 
هو  الثاين  ال�سلع  و  ال�سيد  لطفي 
ال�سخ�ش  وو�سع  النتقاء  ح�سن 
وهو  املنا�سب  مكانه  يف  املنا�سب 
ذوي  تنفيذيني  اختيار  �ساأنه  من  ما 
احمد  مثلهم  راق  وتعليم  عال  فكر 
اأمني  وال�سلع الثالث هو  املحتوى 
الكفء واملادة املنتقاة بعناية والتي 
مثلها كتاب الأخالق ف�سناعة الن�شء 
جليلة  مهمة  �سليم  ب�سكل  وتربيتهم 
ل تتحقق اإل حينما يكون ال�سخ�ش 
اإنه  املنا�سب.  املكان  املنا�سب يف 
التناغم حينما يرتادف الفكر ويتحد 
اأفرادا  هو  الناجت  فيكون  الهدف 
اإنه  املجتمع  يخدمون  اأ�سوياء 
والذي خربه  الإن�سان  ال�ستثمار يف 
معينة  فرتات  يف  اأجدادنا  بع�ش  
نرى  حينما  اليوم  عليه  ونتباكي 
جمتمعاتنا  يف  غابت  وقد  الأخالق 

يف الع�رش احلديث. 

د�صتور الأخالق

اأمنياأحمدفكرمععابرةجل�سة
يف ال�صاد�س من ماي  عام 604 م ويف عهد الإمرباطورة �صوئيكو و�صع الأمري الياباين  
�صوتوكو تاي�صي ويل العهد اأقدم الد�صاتري التاريخية يف بالده والذي عرف بد�صتور 

الفقرات ال�صبعة ع�صر.
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كيف   ،  بداية     
تعرفني نف�سك للقارئ ؟

عامل  و  الأدب  و  الكلمة  عامل  من  توليفة 
الرابعة  وال�سلطة  املاتيماتيكا  يف  الرقم 
مع ر�سات من �سناعة الإن�سان يف التنمية 
ال�سماء  اإرادة  بي  قذفت  الب�رشية هكذا 
زاوية  يف  واملكان.  الزمان  م�ساك�سة  اإىل 
يف  حرفا  التقطت  اأحبو  كنت  عندما  ما 
ومنذ  للوقوف  من حماولتي  الأول  املرت 
ذلك احلني و كلي يدفع بي اإىل البحث عن 
الإعالم  و  احل�ساب  و  الكتابة  يف  احلياة 
الهدى  نور  اأنا  تلك  الب�رشية...  التنمية  و 
يف  والباحثة  والإعالمية  الكاتبة  بكو�ش 

الريا�سيات التطبيقية .

عامل  اقتحمت   متى     
الكتابة؟

 
املكد�ش  الكم  ذلك  هي   الكتابة 
بها  نولد  التي  الأحا�سي�ش  من 
حتتاج  والتي  غالبا  واملخنوقة 
وخزة قدر لتتحرر، مار�ست القراءة 
كل  يهديني  والدي  كان  ب�رشاهة 
ثالثة اأ�سهر عدد من جملة »العربي« 
عن  اأوراقها  بني  اأفت�ش  كنت  التي 
لأقراأها  النرثية  والن�سو�ش  الق�سائد 
وهكذا مع كل عدد للمجلة  كان ي�سنع 
مرحلة  ، يف  اأدري  اأن  دون  كاتبة  مني 
ببلدية  مبتو�سطة  در�ست  املتو�سط 
جيجل  مبدينة  حبيبي«  بني  »اجلمعة 
نرتك  وكنا  وقارئا  كاتبا  اجلميع  كان 
الدرا�سة ومنار�ش الكتابة يف كراري�ش 64 
امل�سوار  بداية  كانت  هنا  ومن   ، �سفحة 

مع  الكتابة.

    ملن تقرئني عادة ؟

اأعتقد اأن  القارئ اجليد ل يختار ملن يقراأ 
وكنت كذلك اأقراأ للجميع دون ا�ستثناء اإىل 
برواية  والدي  مكتبة  يف  ا�سطدمت  اأن 
حمفوظ  جنيب  للكاتب  ><مريامار<< 
اأوراقها  قدم  ول�سدة  الأوىل  الطبعة  وهي 
األ�سقت ما مزق منها بال�رشيط الال�سق 
، من يومها واأنا خمل�سة لنجيب حمفوظ 
اأحالم  على  تعرفت  اأن  اإىل  اأعماله  وكل 
اجل�سد«  ذاكرة  رواية«  و  م�ستغامني 
 بلغت  اأن  اإىل  ون�سا  اأ�سلوبا  فتلب�ستني 
لي�سبح  اأ�سلوبي  وحترر  الكتابة  يف  ال�سبا 

خا�سا بي . 

يحملها  التي  الدللة   ما     
»فرا�سة  اأعمالك  باكورة  عنوان 

اإيقّريطن«؟

اإىل  توؤدي  اأن  الدقيقة  للتفا�سيل  ميكن 
اأننا  العتقاد  نود   ، دراماتيكي  تغيري 
وممار�سة  بامل�ستقبل  التنبوؤ  ن�ستطيع 
احلياة  جوانب  كل  يف  التحكم  من  درجة 
ل  اأننا  الفرا�سة  تاأثري  يظهر  ذلك  ومع   ،
املحيطة  فالأنظمة   ، ذلك  ن�ستطيع 
للتغيري  وعر�سة  واأنرتوبية  فو�سوية  بنا 
بجناحيها  ترفرف  املفاجئ . فرا�سة 
ذلك  عن  وينتج   ، الأمازونية  الغابة  يف 
اأوروبا ><تاأثري  ن�سف  تدمر  عا�سفة 
اأن  مفادها  فكرة  عن  عبارة  الفرا�سة 
الأ�سياء ال�سغرية ميكن اأن حتدث تاأثريات 
متفاوتة على نظام معقد.«ومن هنا بنيت 
ريا�سية  نظرية  على  الرواية  اأحداث 
تدعى نظرية الفو�سى اأو ما ي�سمى بتاأثري 
 >< ايقريطن   >< حي  داخل  الفرا�سة  

ب�سواحي مدينة جيجل

دار  مع  تعاملك  كان   كيف     
خيال للن�سر والرتجمة ؟

بالكفاح  واقعا  ت�سري  واأحالمك  خيالك 
ت�سلك  اأن  ميكنك  خيال  دار  خالل  ومن 
اأقول  ، عندما  اإىل هدفك  �سبيال مزهرا 
ال�رشعة  اإىل  اأ�سري  بذلك  فاأنا   مزهر 
احل�سنة  واخلدمة  العمل  اإ�سدار  يف 
وامل�سداقية واللتزام ، لذاك دار الن�رش 
تقع يف الكفة الثانية مليزان جناح العمل 
�رشورة  اجليد  الختيار  وي�سيح  الروائي 

حتمية .

بهذه  �ست�ساركني    هل     
للمعر�ض   25 الطبعة  الرواية  يف 

الدويل للكتاب بالعا�سمة ؟
 

ثقايف  حدث   للكتاب،  الدويل  املعر�ش 
فر�سة  ويعترب  والكتاب  بالكتب  يحتفي 
لعر�ش خمتلف الأعمال ملختلف الكتاب ، 

الروائي  �ساأكون حا�رشة مع عملي  لذلك 
الأول  وعليه  فهذه التجربة �ست�سيف يل 

الكثري .
 

ترجمة  يف  تفكرين   هل     
روايتك الأوىل  اإىل لغات العامل ؟

الرتجمة هي باب عبور اإىل دول وثقافات 
اأخرى ، تطري بر�سالة الكاتب اإىل البعيد 
املعنى  تو�سل  ل  الرتجمة  اأن  ورغم 
ممتازة  اإ�سافة  تظل  اأنها  اإل  كامال 
مل�سرية الكتاب والكاتب ، طرحت علي 
ايقريطن  فرا�سة   >< ترجمة  فكرة  
>< اإىل الإجنليزية  من طرف مرتجم 
اأجد  ومل  الأدبية  ال�ساحة  معروف يف 
وافقت  لذلك  القرتاح  لرف�ش  �سببا 
عليه واإن �ساء اهلل قريبا �سننطلق يف 

هذا امل�رشوع 

من  تنحدرين  اأنك   مبا     
الواقع  ترين  فكيف  جيجل،  ولية 

الثقايف يف هذه املدينة ال�ساحلية؟
 

الأدبية  بالقامات  تزخر  جيجل  مدينة 
التي ت�سهد لها الأقالم وهوؤلء من �سنعوا 
الثقافة اجليجلية و�ساهموا يف �سمودها 
يف  وانحدار  تقهقر  وجود  اأنفي  ل  اأنا   ،
هناك  دوما  لكن  بال�سبط  املجال  هذا 
جانب م�رشق من كل �سيء وهذا ما يجب 
للثقافة  م�رشق  بغد  اآملني  عليه  نركز  اأن 

اجلزائرية عامة .
 

 كيف ا�ستطعت اجلمع بني     
التعليم والكتابة؟

 
يحتاج  كالهما  والكتابة  الريا�سيات 
والثانية  للتحليل  الأوىل  وا�سعة  خميلة 
جميلة  لغة  يحوي  كالهما   ، لالإبداع 
مهنة هو  يكون  اأن  قبل  التعليم   ، وممتعة 

دون  لإي�سالها  جاهدين  ن�سعى  ر�سالة 
واأحيانا  وحمبة  م�سداقية  وبكل  نق�ش 
يف  نرتاح  اأن  نحتاج  لذلك  متعبا  يكون 
لننف�ش عن  الكتابة  فنجد  يوم  كل  نهاية 
نكتب  فنحن   ، اليومي  الإرهاق  روا�سب 

لنتنف�ش ونرتاح.
 

مع  وقتك  تق�سني   كيف     
احلجر ال�سحي ؟

 
رب حمنة حتوي منحة ، احلجر ال�سحي 
اآمالنا وال�سعي  فر�سة لجتثاث �سفا�سف 
لتحقيق ما نهدف اإليه ، لطاملا ا�ستكيت 
لذلك  احلياة  وم�ساغل  الوقت  �سيق  من 
حاولت قدر امل�ستطاع اأن ا�سطر برناجما 
هلل  واحلمد  وان�سبط  احلجر  بداية  منذ 
وجدت نتيجة مفرحة ، ا�ستطعت اأن اأكمل 
العمل الروائي واأي�سا �ساركت يف العديد 
خمتلف  يف  والتكوينات  الدورات  من 

ال�سينية  اللغة  بتعلم  بداأت   ، املجالت 
اخلطابة  فنون  يف  مهاراتي  وطورت 
والإلقاء ، اكت�سفت نف�سي وقدراتي بف�سل 

احلجر املنزيل.

ن�ساطاتك  عن   حدثينا     
بديوان  وعالقتك  ال�سعرية 

العرب؟

ال�سعر لغة نرتجم بها اأحا�سي�سنا وما يختلج 
اأنف�سنا ، لذلك هو �رشورة لنعرب ونقول ما 
عجزت امل�ساعر على و�سفه ، يف احلقيقة 
اإىل عامل  الدخول  قبل  ك�ساعرة  بداأت  اأنا 
�سعرية  جتارب  عدة  خ�ست   ، الرواية 
فيها  حت�سلت  والتي  وطنية  وم�سابقات 
للمراأة  للوطن  خمتلفة كتبت  مراتب  على 
يف  �ساركت   ، اأي�سا  لنف�سي  وكتبت  للحب 
الكثري من امللتقيات و الأما�سي ال�سعرية ، 

لل�سعر ف�سل على ما حققته اإىل اليوم.
 

بال�سهرة  حتلمني   هل     
والنجومية يف عامل الأدب ؟

اأنا موؤمنة باأن الكاتب اجليد والذي يتبنى 
ال�سهرة  تهمه  ل  للقراء  ليو�سلها  ر�سالة 
وكيانه  نف�سه  عن  يعرب  اأن  ي�ستطيع   ،
الكاتب  على  في�سعب    ، وكتبه  بن�سو�سه 
كتاباته  كل  اإخفاء ظله املرتوك خلفه يف 
، واأعتقد من منطلق مفهومي الب�سيط اأن 
تاأتي  حا�سل  حت�سيل  وال�سهرة  النجومية 
اإليها ، واأنا اأمتنى ومن كل  اأن ن�سعى  دون 
قلبي اأن ل ت�رشقني اأ�سواءها من نف�سي.

 
    هل تطمحني بالفوز بجوائز 

اأدبية م�ستقبال؟
 

وزعت  والتي  املتعددة  ان�سغالتي  ب�سبب 
مل  والإعالم  والتعليم  العلمي  البحث  بني 
اأكن اأنوي امل�ساركة يف اأي  م�سابقة ، لكن 
تغريت  الأول  الروائي  عملي  �سدور  بعد 
،فالنجاح  اأولوياتي  وتغريت  نظري  وجهة 
وممتعا،  لذيذا  ياأتي  بالفوز  يكلل  الذي 
لذلك اأطمح يف القريب العاجل للعمل على 

الفوز بجائزة اأدبية دولية باإذن اهلل .

    فيم تتمثل م�ساريعك 
امل�ستقبلية ؟

 
الطموح هو قلب احلياة الناب�ش ، 
 ، دون طموح  ن�ستمر  اأن  ل ميكن 
القريبة  م�ساريعي  بني  من  لذلك 
،العودة   اهلل  �ساء  اإن  املدى 
مرغمة  تركته  الذي  لالإعالم 
الب�رشية  التنمية  عامل   وولوج 
الوا�سع  بابه  الذات من  وتطوير 
من  ولتحفيز  تعلمته  ما  لن�رش 

انهزموا اأمام ف�سلهم.
 

بها  نختم  اأخرية   كلمة     
حوارنا ؟

لن�سرتيح  و�سطا  نحتاج  احلياة  خ�سم   يف 
فيه  نتنف�ش  الزمن،.و�سطا  وعناء  فيه 
فرا�سات  ،نر�سم  قيود  دون  ونكتب  بحرية 
ممتدة اجلناح لتحلق بنا اإىل حيث ن�ستحق 

الكاتبة اجلزائرية نورالهدى بكو�ض ،يف حوار ح�سري مع "الو�سط"

ريا�ضية لنظرية  �أدبية  منذجة  �إيقّريطن"...  "فر��ضة 
ك�سفت  الكاتبة اجلزائرية نورالهدى بكو�ض يف حوار ح�سري انفردت به يومية« الو�سط » عن �سدور باكورة اأعمالها  املو�سومة بـ » فرا�سة 

اإيقّريطن »  عن دار خيال للن�سر والرتجمة ، موؤكدة لنا  ذات املتحدثة  اأن  هذه الرواية  اجتماعية ذات نزعة ن�سوية جرت وقائعها يف حي �سعبي 
باإحدى القرى مبدينة  جيجل ، ولقد  جمعت هذه املوؤلفة ال�سابة  يف هذا الكتاب بني الأدب والريا�سيات التطبيقية  اأين اعتمدت  على تطبيق 

نظرية ريا�سية )تاأثري الفرا�سة( على اأحداث ووقائع الرواية ،  كما اأن  �ساحبة القلم الذهبي قد اختارت  لوحة للر�سامة املك�سيكية ><فريدا كاهلو 
><  كغالف لروايتها الأوىل بقلم الفنانة الت�سكيلية اآ�سيا بوخملة والتي تعرب عن م�سمون العمل الذي �سي�سارك ر�سميا يف فعاليات معر�ض اجلزائر 

الدويل للكتاب �سيال 25.

الدويل  للكتاب،  " املعر�ض 
حدث ثقايف يحتفي بالكتب 

والكتاب ويعترب فر�سة لعر�ض 
خمتلف الأعمال ملختلف الكتاب 
، لذلك �ساأكون حا�سرة مع عملي 

الروائي الأول  وعليه  فهذه 
التجربة �ست�سيف يل الكثري  "

احلياة  قلب  هو  " الطموح 
الناب�ض ، ل ميكن اأن ن�ستمر 
دون طموح ، لذلك من بني 

م�ساريعي القريبة املدى اإن �ساء 
اهلل ،العودة  لالإعالم الذي 

تركته مرغمة وولوج عامل  
التنمية الب�سرية وتطوير الذات 
من بابه الوا�سع لن�سر ما تعلمته 

ولتحفيز من انهزموا اأمام ف�سلهم "
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�سركة ذات م م �سوبكال
"La Foire du Piton" مركز جتاري

تبعا للإجتماع ليوم اجلمعة 12 جوان 2020 الذي جرى بني اإدارة 
املركز و التجار امل�شتاأجرين و الذي دار حول كيفية اإعادة الن�شاط 
، نحيط علما جميع التجار اأن عودة الن�شاط املربج للفاحت جويلية 
الدفع  جدول  الإيجار،  عقد   ( الإداري  الو�شع  بت�شوية  مرتبطة 

امل�شتحقات ( الكل معني بالأمر ، و هذا قبل نهاية �شهر جوان
احل�رصية  م�شوؤولية  على  �شيغلق  املركز  اإن   ، الأجل  مرور  بعد   

للم�شتاأجرين  
ANEP N°:2016010227 الو�سط:2020/06/24



تقرير: علي �سمودي

ليبقى �أمل �للقاء و�لعودة �إليهم وعناقهم 
يتجدد ، وللتخفيف عن معاناة �أطفاله 
�خلم�سة ، ما ز�ل �ملو�طن �أبو حمادة 
�حلكم  مدة  عنهم  ويخفي  يتكتم   ،
فدوى  �لأ�سرية  لو�لدتهم  �حلقيقي 
تاأثرت  �عتقالها  فمنذ   ، حمادة  نزيه 
ل  �لذين  و�لأطفال  �لعائلة  حياة 
يتوقفون عن �ل�سوؤ�ل عن موعدة عودة 
ويقول   ، لأح�سانها  و�سمهم  و�لدتهم 
�لحتالل  ميار�سه  "ما  حمادة  �أبو 
�أو  �رشيعة  فاأي   ، كبري  ظلم  بحقنا 
و�لدة  حرمان  يجيز  �لعامل  يف  قانون 
 ، �لق�سبان  خلف  وزجها  �أطفالها  من 
و�حلرمان  و�ملعاناة  �لوجع  ليعي�سو� 
قيم  غابت  لالأ�سف   " وي�سيف  ؟"، 
وحقوق  و�لدميقر�طية  �لعد�لة 
�أن  �ملفرت�ض  من  كان  ،فقد  �لإن�سان 
�خلم�سة  �أطفالها  بني  زوجتي   تكون 
خالل  قلوبهم   على  �لفرحة  لتدخل 
�سهر  رم�سان وعيد �لفطر �ل�سعيد ،  
�إل �أن �لحتالل لز�ل  يحرم �أطفالها  

وعائلتها من تلك �لفرحة �لأ�سرية.

حياة �سعبة ..

منذ �عتقال رفيقة دربه ، يق�سم �لزوج 
�أطفاله  ، بني رعاية  �أبا حمادة حياته 
 " �سجن  يف  �لقابعة  زوجته  ومتابعة 
�لأكرب  وهمه   ، ووظيفته   ،" �لد�مون 
�حلفاظ على نف�سياتهم وتخفيف وطاأة 
غياب و�لدتهم عنهم للعام �لثالث على 
يف  �أحد  يوجد  ل   " ويقول   ، �لتو�يل 
�لعامل ميكن �أن ي�سد مكانها �أو يعو�ض 

�أطفالها عنها ، فبعد �عتقال زوجتي، 
 ،" عقب  على  ر�أ�سا  حياتنا  �نقلبت 
وي�سيف "كانت زوجتي مدبرة �أمورنا 
 ، و�حلياتية  �ملنزلية  و�حتياجاتنا  
لكني  كموظف،  و�جباتي   �أتابع  و�أنا 
�أ�سبحت �ليوم ، �أحتمل م�سوؤولية �لأب 
خا�سة   و�سغرية   كبرية  كل  و  و�لأم 
خلف  تقبع  �لتي  زوجتي  �لهموم  �أكرب 
�لق�سبان "، ويكمل " �أ�سبحت عاجز�ً 
�أطفايل  لأ�سئلة  �لإجابات  تقدمي  عن 

من  �مي  �ستخرج  متى   : �ملتكررة 
�ل�سجن؟،متى �سنزورها؟، متى �ستعود 
ملنزلنا؟ وغريها ، فقد حر�ست على 
 ، �حلكم  مدى  عن  �لإف�ساح  عدم 
ينتظرون يف كل حلظة عودتها   لنهم 
ر�سم  و�إعادة  و�حت�سانهم  �ملنزل  �إىل 

�لب�سمة و�لفرحة يف حياتهم.

االعتقال والتحقيق  ..

مبحافظة   " باهر  �سور   " قرية  يف 
 32 فدوى  �لأ�سرية  تعي�ض   ، �لقد�ض 
عاماً  مع زوجها و�أطفالها �خلم�سة ، 
�أكربهم حمادة 10 �سنو�ت و�أ�سغرهم 
 " زوجها  ويقول   ، �سنو�ت   3 مرمي 
 ، �لقد  يف  وعا�ست  وتربت  ولدت 
وتعلمت يف مد�ر�ض �سور باهر وبعد 
�نت�سب   ، �لعامة  �لثانوية  يف  �لنجاح 
ب�سهادة  وتخرجت  �لطرية  جلامعة 
 ، تزوجنا   " وي�سيف   ،" فنادق  �د�رة 
�أطفالنا  لرعاية  جميلة  حياة  وع�سنا 
حتى   ، لهم  �أف�سل  م�ستقبل  وتاأ�سي�ض 
قطع �لحتالل علينا �لطريق باعتقال 
،من   2017  /8/12 تاريخ  يف  زوجتي 

�أمام باب �لعامود يف �لقد�ض  ".

باعتقال  علم  �أنه   ، حمادة  �أبا  يروي 
من  �ت�سالً  تلقى  عندما  زوجته 
�أبلغته فيها   ، �ملخابر�ت �لإ�رش�ئيلية 
 ، تنفيذ عملية طعن  بتهمة  باعتقالها 
ويقول "  زوجتي ل تنتمي لأي حزب 
ن�ساط  �أي  لها  يوجد  ول   ، ف�سيل  �أو 
كانت   ، �ليوم  ذلك  يف   ، �سيا�سي 
لل�سالة  �لأق�سى  للم�سجد  متوجهة 
لها  �جلنود  مبحا�رشة  وفوجئت   ،
فور�ً  ونقلها  و�عتقالها  و�حتجازها 
�عتقالها  فور   " وي�سيف   ،" للتحقيق 
للتحقيق  �ملخابر�ت  ��ستدعتني   ،
�ساهدت  وقد   ، �مل�سكوبية  مركز  يف 
ومغمى  �لوعي  فاقدة  وهي  زوجتي 
 " ويكمل   ،  " �لتحقيق  �أثناء  عليها 
��ستمر �لحتالل باحتجازي و�لتحقيق 
زوجتي  مع  �لتخطيط  بتهمة  معي 
لتنفيذ �لعملية ،وبعد �إثبات بر�ءتي مت 
�لإفر�ج  عني للحب�ض �ملنزيل، وبد�أت 
�أطفايل  و  لعائلتي  �لعذ�ب   رحلة  

�خلم�سة.

احلكم واملعاناة ..

بعد �لتحقيق ، نقل �لحتالل �لأ�سرية 

ورف�ض   ،" �لد�مون   " ل�سجن  فدوى 
  " حمادة  �أبا  ويقول   ، عنها  �لإفر�ج 
�سجن  يف  زوجتي  معاناة  ��ستمرت 
 25 وبعد   ، �ملحاكم  بني  و  �لدمو�ن 
جل�سة ، حكمت �ملحكمة �ملركزية يف 
�لقد�ض عليها بال�سجن �لفعلي ، ملدة 
10 �سنو�ت بالإ�سافة �إىل غر�مة مالية 
 " وي�سيف   ،" �سيكل   �ألف   30 بقيمة 
و�جهت �لكثري من �ل�سعوبات ، خا�سة 
بالن�سبة لطفلتنا مرمي �لتي كان بعمر 
تكن  ، مل  و�لدتها  �عتقال  لدى  �سهور 
�ملجالت  كافة  يف  �سهلة  �لأمور 
لعدم  �سناً  �لأكرب  لأطفايل  وحتديد� 
تقبلهم فكرة �حلرمان من و�لدتهم "، 
ويكمل " معاناتنا تتفاقم مبرور �لوقت 
نف�سي  ب�سبب  �لزيار�ت  ، وبعدما منع 
بقلق م�ستمر  ن�سعر   ، كورونا  فريو�ض 
�لذين  و�لأ�رشى  �لأ�سري�ت  حياة  على 
نتمنى لها رعاية رب �لعاملني و�حلرية 
 ،" و�سجونه  �لحتالل  من  و�خلال�ض 
ويتابع " �أملنا كبري بتغيري �لأحو�ل و�أن 
�لقادم  �لعيد  يف  معنا  زوجتي  تكون 
�أمل  حلظة  كل  عن  �أطفالها  لتعو�ض 

ودمعة يذرفونها على غيابها �ملوؤمل.

االأ�سرية املحررة �سوقية م�سلح 
�سرية وم�سرية 

�أن  حتر�ض  �ل�سجن  �إد�رة  كانت  
�لأ�رشى  مناظر  �لأ�سري�ت  ت�ساهد 
�أن  يريدون  نعم   ، ينتعذبون  وهم 
و�ل�سبح   و�ل�رشب  �لتعذيب  كيف  نرى 
يطفئون   ، �لكالب  �أ�سو�ت  يُ�سمعونا 
�سمن  باجلنازير  يربطونا  �لأ�سو�ء، 
�لنف�سي  و�لتاأثري  �ل�سغط   �إجر�ء�ت 
�لآثار  من   �لعديد  ترك  يريدون  هم 
بعد  حتى  نف�سيتنا  على  �لع�سيبة 
و�لتوتر  �لنف�سي  �لإجهاد  مثل  �لتحرر 
�ل�سديد  و�خلوف  �لنف�سية  و�ل�سدمة 
و�سعوبة  �ملوؤملة  �لأحد�ث  وتكر�ر 
و�لعزلة  �ملت�سائمة  و�لنظرة  �لرتكيز 
بعدما  �لجتماعي.  �لدور  وفقد�ن 
�رشخت على  �ملحققني وحاولت فك 
غرفة  �إىل  ونقلوين  قيدوين  �لأ�سريين  
�سابط  جاء   ، �لأر�ض  على  �أجل�سوين 
وميد  ي�رشخ  �ل�سابط  �سار  وجمندة، 
يده علّي ، كان يدفعني، ويلكمني على 
مربوط   منديلي  كان  وظهري،  وجهي 
�ملنديل  �ملحقق  فم�سك  �لأمام  �إىل 
 ، �أخرى  مرة  �لأر�ض  على  ودفعني 
يخد�ض  بذيء  بكالم  يتحدث  ي�رشخ 

كنت  �سماعه،  نخجل  كالم  �حلياة، 
و�أُد�فع عن نف�سي   �أرد عليه  �أن  �أُحاول 
و�لكلب�سات،  �لقيد  فك  و�أُحاول  �أُد�فع 
�لقيد  �أ�سالك  على  ي�سغطو�  كانو� 
يدي  �سارت  لدرجة  بقوة  ويربطوها 
تنزف دماء نقلوين لغرفة عزل، كنت ل 
�عرف �لوقت ، بعد �ساعات تقريباً يف 
قال  حتقيق.  �أخرى  مرة  جاءو�  �لليل، 
عليكي،  �عرتف  و�حد  فيه  �ل�سابط: 
قلت له: مني هو�  �للي �عرتف علّي ،  
قالو�   ، بعد حلظات �ح�رشو� �سخ�ض 
له:  فقلت   ، عليك  �عرتف  �لذي  هذ� 
�أنا ل �أعرفك و مل �أر�ك قبل ذلك  ومل 
وبعد  عليه،  �عرتف  حتى  �سيء  �أعمل 
�لذي  �ل�سخ�ض  قال  ونقا�ض،  حديث 
�ح�رشوه : باأنه ل يعرفني فعاًل، ولعل 
�لتي  �لتهديد  طرق  من  �لأ�سلوب  هذ� 
ليهام  �ل�سجون  م�سلحة  ت�ستخدمها 
ودفعهم  �عرت�فات  عليهم  �أن  �لأ�رشى 
�سباط  كان  بالفعل،  �لعرت�ف  على 
وعلى   ، علّي  �لتاأثري  يريدون  �ل�سجن 
لأن   ف�سلت  خطتهم  لكن  معنوياتي  
يعرفني  ل  �ح�رشوه  �لذي  �ل�سخ�ض 
جديدة  غرفة  عند  �أنزلوين  فعاًل. 
�سيد�ت  هناك  وجدت  لالأ�سري�ت، 
�سغار،  ومنهن  �ل�سن  يف  كبار  منهن 

عليهن �آثار تعذيب و�رشب وكدمات يف 
كانت  ملا  و�قعي  منوذج  وهذ�  �لوجه، 
�عتد�ء  مع  �ل�سجينات  لهن  تتعر�ض 
هناك   ، �لتعذيب  �أقبية  يف  وحتقيق 
�أ�سري�ت يخرجن  ثم يعودن و�لكلب�سات 
�إرهابنا  يريدون  هم  �أيديهن،  تبقى يف 
�لتعذيب  ن�ساهد  يجعلونا  عندما 
�ملحاطة  و�خليام  �لعزل  وغرف  و 
و�سوت  �لع�سكرية  و�لأبر�ج  باجلنازير 
و�لكالب  و�جليبات   �ملدرعات 
�أ�سرية   45 يقارب  ما  كنا   . �ل�رش�سة 
�لرطوبة  نعاين   �سغرية،  غرفة  يف 
قدمية   فر�سات   ، �ل�سيئة  و�لر�ئحة 
بطانيتني  �سوى  يوجد  بالية،ل  رقيقة 
�أو ثالث،  غرفة ل ت�سلح للعي�ض، حتى 
�أنها ل تعي�ض هنا، ل  �لفئر�ن لحظنا 
قليل  �لطعام  ول م�رشب،  ماأكل  يوجد 
��سمه  �سحن  يح�رشون   كانو�  جد�ً، 
"زربيحه" ل نعلم ما هو حمتوياته، من 
�جلوع ناأكل منه، �أحياناً يح�رشون خبز�ً 
جافاً بكمية قليلة، ل يح�رشون �ل�ساي 
، ننتظر �خلوف و�لتحقيق و�ل�رشب يف 
�أوقات ع�سيبة. كانت �لعالقة بيننا وبني 
�ملجند�ت عالقة ت�ساد، نحاول �إثبات 
�لزنازين،  رغم  قادر�ت  �أننا   ، �أنف�سنا 
لهن  نت�سدى  �ملجند�ت،  على  ن�رشخ 

�أتذكر  منا،  يخافن  كانن  �أنهن  حتى   ،
جيد�ً كيف يح�رش �جلنود و�ملجند�ت 
ثم  بال�سالح  مدججني  غرفتنا  �إىل 
وحماولة  �لغرفة  بتفتي�ض  يقومون 
تلك  �بتز�زنا. مل يكن متوفر �سيء يف 
�لفرتة، كتب ودفاتر و�أقالم  ومطرز�ت 
و�أدو�ت خياطة وتطريز و�أدو�ت طعام، 
ل يوجد �سيء، كنا نحلم �أن يدخلو� لنا 
 ، يحرمونا  كانو�  به،  نت�سلى  �سيء  �أي 
�أحياناً   �لفر�غ،  �أثناء ق�ساء وقت  نعاين 
ونكتب  ونر�سم  �حلائط  يف  ننحت 
�أو نكتب خو�طر ، كنا ن�رشخ   �أ�سماءنا 
ويف  و�ل�سباط،  �جلنود  مير  عندما 
  ، �ل�سجن  د�خل  نغني  كثرية  �أحيان 
نقول:" يا �سباك �ل�سجن عايل �سمعت 
�سوتك يا فد�ئي �رشح بايل"، يا �سباك 
�ل�سجن غربي  �سمعت �سوتك يا فد�ئي 
�رشح قلبي، نحكي ونن�سد يا فل�سطني 
للوطن  ر�جعني  ر�جعني..  فل�سطني  يا 
�أو نحكي  للبالد .. عندما نريد �سيئاً  
جانبنا  �لتي  �لغرفة  يف  �لأ�سري�ت  مع 
�لق�ساطة  بو��سطة  �لغرفة  نطرق  كنا 
، يردو� علينا،  �لباب  �أو �ملكن�سة على 
يف  و�حدة  مرة  �لفورة  فرتة  كانت 
نخرج  فقط  �ساعة  ملدة  �لأ�سبوع  
نرى  �ل�رش�يا  �سجن  د�خل  مكان  يف 

ي�سحبونا  و�أحياناً   ، و�لهو�ء  �ل�سم�ض 
وهذ�  �ل�ساعة  �نق�ساء  قبل  لل�سجن 
من �ملنغ�سات �لتي ن�سهدها دوما. �إن 
غرف �سجن �ل�رش�يا �لأر�سية هي غرف 
عزل  �سغرية �حلجم، وت�سمل "�سطل" 
يف  مت�سع  يوجد  ل  كحمام،  ي�ستخدم 
يف  عذبوين  و�حلركة،  للم�سي  �لغرف  
غرفة و�حدة ثم عزلوين يف غرفة ثانية 
مع عدد من �لأ�سري�ت. لقد ت�ساعفت 
�لعزل  غرف  ظل  يف  خا�سة  معاناتنا 
�لتهوية بها �سباك و�حد  �لرطبة قليلة 
و�ل�سعال.  �لقحة  من  نعاين  كنا  مرتفع 
من  عائلتي  �ل�سجن  �إد�رة  منعت  لقد 
زيارتي  يف �لعتقال �لثاين  كنت �رغب 
باأن �أرى �أي �أحد من �أهلي ، �لحتالل 
ي�ستخدم هذه �لنقطة ل�رشب نف�سيتنا 
مر�ت  �أمي   ز�رتني  �ذكر  ومعنوياتنا  
بذلك خال�سة عندما  �فرح  قليلة كنت 
هناك  �رش�حة  حاجيات،  يل  توفر 
تزورين   و�لدتي  ر�أيت  عندما  فرح 
�نتهاء  موعد  حتني  عندما  و�حزن 
�عتقالية  ظروف  �لق�سرية.  �لزيارة 
خمتلف  على  وقا�سية  �إن�سانية  غري 
�مل�ستويات �لإن�سانية و�ل�سحية، هناك 
�ل�ستاء،  ب�سبب  عالية،  رطوبة  معدلت 
�ملياه  خلطوط  �سيانة  �إجر�ء  وعدم 

قدمت  �لطبي،  لالإهمال  تعر�ست   ،
خا�سة  �لعالج  تلقي  ب�رشورة  �سكاوى 
�أي  فلم مينحوين  �لتحقيق  �ألم  ب�سبب 
�أو  للمحاكم  �لأ�سري�ت  نقل  �أما  دو�ء، 
�ل�سجون �لأخرى  فهو �أمر خطري حيث 
�إّن �لأ�سري�ت، يخرجن �إىل �ملحاكم يف 
�ساعات �ل�سباح �لأوىل بو��سطة �سيارة 
 ، �ل�سري  وخالل  �ملتعبة   �لبو�سطة 
�لأ�سري�ت من قبل جنود  يتم م�سايقة 
�لحتالل �أو �ل�سجناء �ليهود �جلنائيني  
بال�ستم  �لأ�سري�ت  ويتم  و�لتهجم على 
و�لألفاظ �لنابية. لقد تعر�ست لل�رشب 
�ل�رشب  �إن  قا�سي،  ب�سكل  ر�أ�سي  على 
لإد�رة  ممنهج  �أ�سلوب  �لر�أ�ض  على 
�ل�سجون حيث �ذكر �أن بع�ض �لأ�سري�ت 
فرتتنا  ويف  لذلك،  تعر�سو�  و�لأ�رشى 
علمنا �أن  �لأ�سري ل ي�سمح له بالتحرك 
على  �جللو�ض  على  يجربونه  عندما 
�لأ�سري  يعاين  �سغري   خ�سبي  كر�سي 
و�لقدمني   �لظهر  يف  و�نحناء  �إلم 
�رشب  �أ�سلوب  �ملحققون  يتبع  كما 
له  تعر�ست  �حلائط  �أو  بالباب  �لر�أ�ض 
حتدثن  حيث  �أ�سري�ت  له  وتعر�ست 
على  �ل�سجائر  �إطفاء  مت  �أنه  �أي�ساً 
بالهر�و�ت  لل�رشب  وتعر�سن  �أيديهن 

على �ل�سدر و�ملعدة و�لرقبة.
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�سفحات من ن�سال املراأة الفل�سطينية

الأ�صرية املحررة �صوقية م�صلح 
تروي جتربتها الن�صالية

يوا�سل مركز اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة االأ�سرية يف جامعة القد�س ن�سر جتارب االأ�سرى،حيث ين�سر بحلقة هذا 
االأ�سبوع جتربة االأ�سرية املحررة �سوقية م�سلح من مدينة غزة.

اجلزء 02

االأ�سرية املقد�سية فدوى حمادة

الزوج يخفي عن اأطفالها مدة حمكوميتها البالغة 10 �صنوات



تقرير: علي �سمودي

عاماً،   22 قبل  النور  �سماح،  اأب�رصت 
وتقول:  اخلليل،  �سمال  �سعري  بلدة  يف 
مع  راأ�سنا  م�سقط  يف  طفولتي  "ع�ست 
ربتنا  والتي  عائلتي املحافظة وامللتزمة 
والعطاء،  وال�سالح  والأخالق  الدين  على 
تعلمت حتى اأنهيب املرحلة البتدائية، ثم 
انتقلنا كعائلة ملدينة رام اهلل لن�ستقر فيها 
الإعدادية  اأكملت املرحلة   " "، وت�سيف: 
النجاح،  حققت  وبعدما  فيها،  والثانوية 
علم  تخ�س�ص  بريزيت  جلامعة  انت�سبت 
اجتماع وح�سلت على درجة البكالوريو�ص 
اأمنيتها  بتحقق  �سماح  تفرح  تكد  ".مل 
الطريق  بداية  على  �ست�سعها  التي  الأوىل 
اأحالمها، حتى قطع الحتالل  نحو عامل 
ال�سابع  يف  باعتقالها  الطريق  عليها 
كانت   " وتقول:   ،2019 عام  اأيلول  من 
عندما  حياتي  يف  حتل  الفرح  موا�سم 
يف  منزلنا  اجلنود  من  الع�رصات  اقتحم 
اأمام  البرية، اخرجوا عائلتي واحتجزوها 
املنزل، بينما عزلوين واأخ�سعوين للتحقيق 
امليداين لوحدي حتى اأنهى اجلنود عملية 
التفتي�ص، وتخريب وتدمري كافة حمتويات 
" �سادر اجلنود جهاز  املنزل"، وت�سيف: 
الهاتف اخللوي اخلا�ص بي والذي مل يتم 
بني  من  وانتزعوين  اليوم،  لغاية  اإعادته 
اأ�رصتي واعتقلوين، بعدما كبلوين وع�سبوا 
مع�سكرات  لأحد  بداية  واقتادوين  عيني 
زنازين  ق�سيت يف   " وتتابع:   ، الحتالل" 
 ، يوماً   22 امل�سكوبية  ب�سجن  التحقيق 
وع�ست مرحلة حتقيق �سعبة وقا�سية منعت 
خاللها من لقاء املحامني. بعد التحقيق، 
�سجن  اإىل  �سماح  الأ�سرية  الحتالل  نقل 
ب�سبب  معاناتها  وا�ستمرت   ،" الدامون   "
 " وتقول:  عديدة،  مرات  توقيفها  متديد 
رف�ص الحتالل اإطالق �رصاحي، وبعد 15 
الفعلي  بال�سجن  جل�سة حماكمة، حوكمت 
اآلف   3 مالية  وغرامة  اأ�سهر،   9 ملدة 
�سيكل، حزنت يف البداية، لكن كرمني اهلل 

الأمل  جتاوزت  الأ�سريات  وبدعم  بال�سرب 
حمطات  اأكرث   " وت�سيف:  وال�سدمة"، 
رحلة  التحقيق،  بعد  �سعوبة  ال�سجن 
فقد  البو�سطة،  يف  ال�سجون  بني  التنقل 
ب�سبب املقاعد  الأ�سريات،  عانيت كباقي 
طويلة،  ل�ساعات  والحتجاز  احلديدية 
ا�سرتاحة،  دون  والأقدام  الأيدي  مكبلة 
و�سط معاملة ال�سجانني ال�سيئة، اإذ تتعمد 
الظروف على  ال�سجون فر�ص هذه  اإدارة 
والنتقام،  العقاب  من  كجزء  الأ�رصى 
بني  اأو  للمحاكم  النقل  خالل  �سواء 
ال�سجون، وكاأن العتقال غري كاٍف لي�سفي 
الأ�سرية  احلاقد".وتروي  ال�سجان  غليل 
يحتجزن  الأ�سريات  اأن  �سماح،  املحررة 
واملكون  الدامون  �سجن  يف   )3( ق�سم  يف 
مو�سحة  عليها،  يتوزعن  غرفة   12 من 
 7  -5 لـ  تت�سع  كبرية  غرفاً  "هناك  اأن 
 3 فيها  حتتجز  �سغرية  واأخرى  اأ�سريات، 
بغري  الغرف  جرادات  ووت�سف  اأ�سريات، 
ول  ت�سكنها  فالرطوبة  للعي�ص،  ال�ساحلة 
يوجد تهوية، كما اأنها توؤثر على �سحتنا، 
الكهرباء  ف�سكبة  �سيئة،  الإ�ساءة  بينما 
قدمية و�سئية جداً، وحتتاج لإعادة تاأهيل 
وظروفها توؤثر على الب�رص"، وتتابع: " كنا 

ننام على اأبرا�ص من حديد ت�سبب اأوجاع 
الأ�سريات على ح�سابهن  وت�سرتي  دائمة، 
اخلا�ص الأغطية التي ل توفرها الإدارة، 
الغرف،  خارج  ال�ستحمام  حمام  بينما 
املياه،  عنها  تنقطع  الأيام  من  كثري  ويف 
مماطلة  بعد  اإل  بحلها  الإدارة  تقوم  ول 
يف  الطعام  اأن  جرادات  طويلة".وتو�سح 
لالأ�سريات،  يكفي  ل  "الدامون"  �سجن 
من  قليلة  كمية  توفر  الإدارة  اأن  مو�سحًة 
الطعام، ون�سطر  الأ�سا�سية لطهي  املواد 
الكانتينا  طريق  عن  املواد  غالبية  ل�رصاء 
�ساحة  �سماح  وت�سف  الباهظة.  باأ�سعاره 
لالأ�سريات  الوحيد  املتنف�ص   ، "الفورة" 
وتقول:  الإدارة،  لرقابة  وتخ�سع  بال�سيقة 
جداً  �سيقة  الغرف  اأمام  �ساحة  "يوجد 
فرتة  اإليها  نخرج  كنا  لعددنا..  بالن�سبة 
ممار�سة  عن  وتوقفنا  فقط،  �ساعات   4
ن�سبت  اأن  منذ  الن�ساطات  من  الكثري 
ورغم  علينا،  مراقبة  كامريات  الإدارة 
مل  الطعام،  عن  والإ�رصاب  الحتجاج 
الأ�سريات على  يرغم  الكامريات مما  تلِغ 
وت�سيف:   ،" دائم  ب�سكل  احلجاب  ارتداء 
هو  حالياً،  الأ�سريات  مطالب  اأهم  اإن   "
اإلغاء كامريات املراقبة يف الفورة و و�سع 

هواتف عمومية لالأ�سريات لالإطمئنان على 
اأهاليهم، وتوفري العالج والرعاية ال�سحية 
املحررة  توؤكد  املري�سات".  لالأ�سريات 
جرادات، اأن الأو�ساع ال�سحية لالأ�سريات 
ب�سبب  وقا�سية،  �سعبة  "الدامون"  يف 
�سيا�سة الإهمال والتهمي�ص التي متار�سها 
 " وتقول:  متعمد،  ب�سكل  ال�سجون  اإدارة 
باأمرا�ص مزمنة  اأ�سريات م�سابات  هناك 
جراحية  لعمليات  وبحاجة  وخطرية، 
ومتابعة �سحية واأدوية دائمة، لكن الإدارة 
بعقاب  تتفنن  لأنها  توفريها،  ترف�ص 
وت�سيف:  الطبي"،  بالإهمال  الأ�سريات 
"الأ�سرية اإ�رصاء جعابي�ص، املحكومة 11 
عاماً، تعاين من حروق من الدرجة الثالثة 
وال�سعبة، وهي بحاجة ملتابعة طبية، لكن 
ليتم عالجها بال�سكل املنا�سب، والعيادة 
للم�سفى  نقلها  توفر  ال�سجن  يف  الطبية 
وعالجها"، وتتابع: "ما زالت ترتدد اأمامي 
�سور معاناة ووجع الأ�سرية اأمل طقاطقة 
�سنوات،   7 واملحكومة  فجار  بيت  من 
بالر�سا�ص  اإ�سابة  اآثار  من  تعاين  فهي 
وقبل  اعتقالها،  بداية  والقدم يف  اليد  يف 
الحتالل  اإعادها  عالجها،  ت�ستكمل  اأن 
لل�سجن ومل يتابع حالتها "، وتتابع: "يوجد 
املفرت�ص  وكان من  اأمل،  قدم  بالتني يف 
اإزالته منذ 3 �سنوات، لكن الإدارة ترف�ص 
متابعتها رغم اأنه يوؤثر عليها وعلى و�سعها 
منه".يف  تتاأمل  دائم  ب�سكل  وهي  ال�سحي 
ختام حديثها لـ"لقد�ص"، طالبت املحررة 
والفعاليات  املوؤ�س�سات  كافة  �سماح، 
وملف  ق�سية  تفعيل  اإعادة  والقوى، 
احلراك  وتعزيز  والأ�رصى،  الأ�سريات 
الحتالل  على  وال�سغط  لهم،  الداعم 
ملنحهم كامل حقوقهم، وتقول: "رغم كل 
الأ�سريات،  له  تتعر�ص  وما  املمار�سات 
يج�سدن �سور بطولة و�سمود يومياً، لكن 
يف ظل تفاقم معاناتهن واإهمال مطالبهن، 
اجلميع مطالب بالعمل امل�ستمر واحلثيث 
ل�سن بحاجة  فالأ�سريات   .. لنيل حريتهن 

خلطابات و�سعارات ويطالنب باحلرية ".
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بعد اأن تنف�ست احلرية

الأ�سرية املحررة �سماح جرادات روحها 
ما زالت قيد الأ�سر

 تن�سمت �سماح جرادات، عبري احلرية بعد ق�ساء حمكوميتها يف �سجون الحتالل البالغة 9 اأ�سهر، لكن جرادات، ت�سعر اأن 
روحها ما زالت اأ�سرية يف تلك الغرفة ال�سيئة واملظلمة مع اأخواتها الأ�سريات. تقول جرادات: " الأ�سريات جزءاً ل يتجزاأ 
من حياتي وعائلتي .. كل حلظة اأرى �سورهن اأمامي، فيزداد وجعي لأن اأعمارهن ت�سيع يف مقابر الأحياء "، وت�سيف " 

لن اأن�سى اأبداً املعاناة املريرة التي عاي�ستها يف جتربتي العتقالية ال�سعبة والقا�سية، لكن بروح املحبة والتعاون والأخوة 
التي ت�سود بني الأ�سريات، تعاي�ست وتاأقلمت مع الواقع العتقايل الرهيب وتنا�سيت كل �سيء وكان خياري الوحيد، اأن 
اأكون قوية حتى اأخرج واأحترر من خلف الق�سبان "، وتتابع:" يف يوميات الوجع بني جدران الغرف املغلقة علينا ك�سجن 

داخل �سجن، تنتظر كل اأ�سرية يوم الفرح بحريتها.. حريتي جميلة ول تعرب عنها كلمات، لكن يف نف�س الوقت تعترب 
�سعبة لأين تركت خلفي اأ�سريات اعتربهن اأخواتي وعائلتي "

اأن  الفل�سطينى  الأ�سري  نادى  اأفاد 
عزل  توا�سل  الحتالل  �سجون  اإدارة 
الأ�سريين حممد عمر خرواط، وحامت 
يوم.   )100( من  منذ  اأكرث  القوا�سمة، 
له �سدر  بيان  الأ�سري يف  نادي  واأو�سح 
 2020/06/22 املوافق  الثنني  م�ساء 
عزل  يف  يقبع  الأ�سري خرواط   اأن   ،

�سجن "اأيلون – الرملة"، والأ�سري حامت 
القوا�سمة يقبع يف عزل �سجن "جلبوع"، 
بال�ّسجن  حمكوم  خرواط  اأن  علماً 
منذ  معتقل  وهو  مرات،  لأربع  املوؤبد 
القوا�سمة حمكوم  والأ�سري   ،2002 عام 
معتقل  وهو  موؤبدات،  اأربع  بال�ّسجن 
منذ عام 2003. ويف ال�سياق قال نادي 

الأ�سري اإن اإدارة �سجون الحتالل تنتهج 
�سيا�سة العزل الإنفرادي بحق الأ�رصى، 
وتُ�سكل اأبرز اأدواتها التنكيلية. وعدا عن 
يواجهها  التي  القا�سية  العزل  ظروف 
الحتالل  �سجون  اإدارة  فاإن  الأ�سري، 
يف  حقه  من  املعزول  الأ�سري  حترم 
م�ساعف.  عزل  يف  لت�سعه  الزيارة 

ال�سجون  اإدارة  اإجراءات  اأن  واأ�ساف، 
من  فاقمت  الوباء،  بانت�سار  املرتبطة 
مع  خا�سة  املعزولني،  الأ�رصى  معاناة 
الفرتة  خالل  املحامني  زيارات  توقف 
املا�سية، والتي تُ�سكل الو�سيلة الوحيدة 
العامل  مع  للتوا�سل  املعزول،  لالأ�سري 

اخلارجي.

اإدارة �سجون الحتالل 

موا�سلة عزل الأ�سريين خرواط والقوا�سمة منذ اأكرث من )100( يوم

زيارة الأ�سري املقد�سّي �سامر 
غازي عي�سى فى �سجنه 

الأ�سرى عنوان اللقاء

الدكتور اأبو احلاج يلتقي رئي�س 
هيئة املوا�سفات واملقايي�س

ح�سن عبادي

اأ�رصى  مع  التوا�سلّي  م�سواري  جّددت 
الكورونا،  جائحة  عبور  بعد  يكتبون 
اجللبوع  ل�سجن  الأّول  اللقاء  وكان 
الواقع يف منطقة بي�سان، وكان للم�سوار 
فّقوعة  بجبال  مررت  اآخر؛  مذاٌق 
النكبة  ذكرى  ع�سّية  فيها  جتّولُت  التي 
ال�سعدي  فرحان  د.  الأ�سدقاء  برفقة 
ملراأى  ة  غ�سّ واأ�سابتني  عمري  وعوين 
مرج  املهّجرة)عرو�ص  زرعني  قرية 
كانت  ال�سجن  و�سلت  عامر(، حني  ابن 
غري  على  تعقيًدا  اأكرث  الإجراءات 
البّوابة  على  طوياًل  مكثت  املعتاد، 
باملدخل:  لفتة  على  ُكتب  ما  لأمتّعن 
"اأقيم ال�سجن عام 2004 عقب انتفا�سة 
لغزارة  �سّطة  �سجن  بجوار  الأق�سى 
هذا  ن�سينا  نحن  وها  املعتقلني"  عدد 

امل�سطلح وامنحى من قامو�سنا!!
�سامر  املقد�سّي  الأ�سري  علّي  اأطّل 
عري�سة  بابت�سامة  متعب  عي�سى  غازي 
الباهت، متاًما  الزجاجّي  رغم احلاجز 
حني  التقيتهم  اأ�رصى  حّدثني  كما 
وكان  البت�سامة  تلك  �رص  عن  �ساألتهم 
لزم  ابت�سامة.  اأكرثنا  "�سامر  جوابهم: 
تالقيه"! وفعاًل ا�ستف�رصت منه عن �رّص 
ترّدد:  دون  فاأجابني  البت�سامة،  تلك 
اعتقاله  فرغم  باجلرن"،  احلزن  "حّط 
بال�سجن  وحكمه   21.08.2001 منذ 
مدة 25 عاًما اإل اأّنه ي�سّع تفاوؤًل واأماًل 
ت�سحيته  تكون  اأّل  اآماًل  قريبة  بحرّية 

�سًدى.
حتّدثنا بدايًة عن رفاقه يف ال�سجن مّمن 

وكرمي،  وليد  با�سم،  �سائد،  التقيتهم؛ 
وانتقلنا لتناول "امل�سهد الثقايف" داخل 
اأ�سري  "لكّل  م�رصوع  وخارجه،  الأ�رص 
بهما  اأو�سى  لكتابني  وانتظاره  كتاب" 
لعلّهما ي�سالن يف الزيارة القادمة، وما 

تعنيه الكتابة لالأ�سري.
ف�سامر  له،  كمتنّف�ص  الفن  عن  حتّدثنا 
الإح�سا�ص  مرهف  ور�ّسام  فّنان 
نال بجدارة لقب"فّنان  وري�سته ممّيزة، 
الأ�رصى"، �سجن ج�سده ل يحرم روحه 
الق�سبان  عرب  والتحليق  احلرّية  من 
واخرتاقها؛ لوحاته تزّين جدران منازل 

الكثريين من رفاق دربه.
حممد  املرحوم  بوفاة  اأخربته 
الكعبي)اأبو ب�سام(، والد الأ�سري عا�سم، 
وق�سوة ال�سجان الذي يحرم الأ�سري من 
حًرا  عناقه  انتظر  الذي  فقيده  وداع 
فقد  حني  جّربها  فهو  طويلة،  ل�سنني 

والده دون وداع!
يف  الزيارة  حرمان  اأثر  عن  حتّدث 
تدخني  معّدل  فزاد  الأخرية،  الأ�سهر 
الأ�رصى  اإجبار  يومًيا،  لعلبتني  الأ�سري 
الهوائّية  املراوح  ثمن  دفع  على 
والفر�سات، واأخَذ ملّف الإهمال الطّبي 

لالأ�رصى حّيزا كبرًيا من اللقاء.
حتّدثنا  الربق،  بلمح  �ساعتان  مّرت 
وربيع  طفولة،  اأ�سدقاء  وكاأّننا  الكثري 

ال�سّجان يلّح علينا باإنهاء اللقاء.
لك عزيزي �سامر اأحلى التحّيات، على 
كما  القد�ص  يف  قريبًا  نلتقي  اأن  اأمل 
تواعدنا، واحلرّية لك ولكّل رفاق دربك 

الأحرار.
حيفا 18 جوان 2020

عام  مدير  احلاج  اأبو  فهد  الدكتور  قال 
مركز اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة الأ�سرية 
يف جامعة القد�ص اإن �سعبنا �سيواجه كل 
اأ�س�ص  تطال  والتي  الراهنة  التحديات 
وجوده على اأر�ص فل�سطني، واأن �سناعة 
الوهم الذي تقوم به دولة الحتالل ومن 
من  �سيء  اأي  يغري  لن  اأمريكا  ورائها 
التاريخية،  اأر�سه  يف  الفل�سطيني  احلق 
م�سريا اإىل اأن احلفاظ على ما مت بناءه 
من موؤ�س�سات تخدم اجلمهور هو اأولوية 
لقيام  و�سول  عليها  املراكمة  و�سيتم 
الدولة الفل�سطينية كاملة ال�سيادة ، جاء 
ذلك اأثناء لقاءه الأخ حيدر حجة رئي�ص 
هيئة املوا�سفات واملقايي�ص يف مكتبه 
يف رام اهلل برفقة الأخوة اأكرم العايدي 
ورا�سي اجلراعي ونايف �سويطات، وقد 
بني  ما  التعاون  �سبل  لبحث  اللقاء  جاء 
لربامج  ا�ستعرا�ص  واأي�سا  املوؤ�س�ستني، 
اأبو  الدكتور  اأ�سار  حيث  الأن�سطة، 
يقوم  الذي  املركزي  الدور  اإىل  احلاج 
عليه مركز ابو جهاد من حيث احلفاظ 
اآلف  لع�رصات  الن�سايل  الإرث  على 
عا�سوا  ممن  واملنا�سلني  املنا�سالت 

جتربة العتقال، واأن ر�سالة املركز يف 
منتهى الأهمية خا�سة يف ظل ما ي�سهده 
لطم�ص  حماولت  من  الآن  ال�رصاع 
الفل�سطيني.  لل�سعب  الوطنية  احلقوق 
من  ن�سخة  احلاج  اأبو  الدكتور  �سلم  كما 
بجزئها  والأ�سريات  الأ�رصى  مو�سوعة 
الثاين والتي ي�سدرها املركز عرب جلان 
متخ�س�سة بالبحث والتوثيق، م�ستعر�سا 
اأبرز ما جاء بها وكم التجارب الن�سالية 
الفل�سطينيني  املنا�سلني  من  لكوكبة 
يف  عديدة  بطولت  �سطروا  الذين 
الأخ  عرب  بدوره  الحتالل.  معتقالت 
حيدر حجة عن �سكره للزيارة واحلر�ص 
على الإطالع على اأن�سطة املركز م�سريا 
اإىل الأهمية التاريخية والوطنية للر�سالة 
اأبو جهاد، لفتا اإىل  التي يحملها مركز 
واملقايي�ص  املوا�سفات  هيئة  ا�ستعداد 
لتقدمي الدعم املمكن للمركز والتعاون 
كما  ر�سالته،  تفيد  التي  باملجالت 
الهيئة  اأن�سطة  من  �سل�سلة  وا�ستعر�ص 
حلماية  به  تقوم  الذي  الهام  والدور 
اأف�سل  وتقدمي  الفل�سطيني  امل�ستهلك 

النماذج له على �ستى ال�سعد . 
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بقلم: اأحمد ق�صوري      

اأ�صحاب ال�صرعية..
ا�ستولت على امل�سئولني   ،1984 �سنة  يف 
الثالثون  الذكرى   « ا�سمها  ُحّمى،  فجاأة 
الن�ساط،  وانطلق   .« الثورة  الندالع 
احلزب  يقودها  احلركة،  وانطلقت 
املحلية،  االإدارات  ومعه  العتيد، 
تظاهرات،  اجلماهريية.  واملنظمات 
كل  ويف  والية،   كل  يف  واألوان،  وجري، 
الغالب،  الذكرى. هي يف  الإحياء  مدينة، 
اأن�سطة �سطحية على كل حال، ال جديد  
التي  هي  الدولة  دامت  ما  لكن  فيها.. 
حتتفل، فاإن ال�سطحي ي�سبح لّبا، وال اأحد 
يطرح االأ�سئلة احلقيقية.  والنا�س طبعا، 
والو�سوليون منهم باالأخ�س، واملرتزقة، 
يتدافعون حول اأي �سيء، ويهللون، نفاقا 
من اأجل منفعة، اأو ملجرد ملء الفراغ..

مكان،  كل  يف  �ساحنات  اإذا،  نرى  وكنا   
اآخر،   اإىل  ر�سيف  من  يْجرون  وعمال 
واالأعالم،  امللونة،  امل�سابيح  ويُعلقون 
وجذوع  الواجهات،  طالء  ويعيدون  
متنوعة  ب�سعارات  والفتات  االأ�سجار، 
حما�رضات  وهناك  ال�سوارع.  متالأ 
تُلقى  كانت  التي  املحا�رضات  اأي�سا. 
اإليها  جتذب  قلما  املنا�سبات،  هذه  يف 
ن�ساط  عن  عبارة  الأنها  االهتمام.. 
موائد  مثل  العام،  الديكور  �سمن  �سكلي 
للعر�س،  امل�ساحبة  وال�رضاب  الطعام 
والبارود، والفانتازيا.. ثم اأن املحا�رضة 
نف�سها ا�ستبيحت اآنذاك ـ وال زالت رمبا 
مكرر،  كله  الكالم  اأراد..مادام  ملن  ـ  
وال  جلمعه،  عناء  كثري  اإىل  يحتاج  وال 

ترى  الإلقائه..لذلك  موهبة  اإىل 
االآذان  متد  جال�سة   االأج�ساد 
يف الظاهر، لكن االأذهان غائبة، 
تنظر  لكنها  �ساخ�سة،  والعيون 
اإىل الداخل، ثم ينتهي كل �سيء 
وزيارة  وهدايا،  اأو�سمة،  مبنح 
الرفات،  دفن  واإعادة  للمقابر، 
نعم،  يف كل مرة البد من رفات 
يعاد دفنها.. كل هذا املهرجان 
كان لديه ا�سم: »غ�ّسالة الّنوادر« 
ال�سعبي  التعبري  هو  هذا   ،)1(
تفرجنا  )وقد  اآنذاك  املتداول 

املو�سوع،  هذا  يف  م�رضحية  على 
وبالعنوان ذاته، يف نهاية الثمانينيات..( . 
اأن تنتهي »الفي�سطة«، ين�رضف  فبمجرد 

اجلمع، وال اأثر هناك.
  املهم اأن ال�سيء اجلديد يف تيزي وزو 
املحا�رض،  اأن   )1984( العام  ذلك   يف 
قدا�س..  حمفوظ  هو  معروف،  موؤرخ 
كنُت حينها اأ�ستاذا باملعهد التكنولوجي، 
و�سط  يف  الثقافة  دار  اإىل  وذهبت 
وجدت  املحا�رضة.  مكان  املدينة، 
املدير )املمثل �سيد اأحمد اأقومي( عند 
يف  وينظر  قلق  يف  االأر�س  يذرع  الباب 

�ساعته وينفخ:
وال  ينتظر..  املن�سة  على  امُلحا�رض  ـ 

اأحد تقّدم اإىل االآن..
قليال  وحتدثت  الفر�سة،  اغتنمت  واأنا   
بداأ  ثم  القاعة،  يف  قدا�س  حمفوظ  مع 
ُفرادى، ومثنى،  التوافد،   املدعوون يف 
ال�سلطات  من  اأغلبهم  وجماعات. 
املحلية طبعا، ومنا�سلو احلزب، وقدماء 
اأطفال !!؟؟.  ومعهم  املجاهدين، 
دور  وجاء  كالمه  من  املحا�رض  انتهى 
املناق�سة. وعند اإحدى النقاط اخلالفية 
اإ�سهام  مبدى  اأذكر،  فيما  تتعلق  )وكانت 
اإىل  الطريق  تهيئة  يف  احلاج  م�سايل 
قدماء  من  واحد  قفز  الثورة(،  تفجري 
وهو  املن�سة  مقدمة  اإىل  املجاهدين 
كاأنه  املحا�رض  اجتاه  يف  باأ�سبعه  ي�سري 

ي�سدد فوهة م�سد�س، ويقول:
ـ اأنا الذي �ساأعلمك التاريخ.. اأنا �سنعت 
هذا التاريخ كله بدمي وباأع�سابي،...يف 
يف  تدُر�ُس  طالبا  اأنت  كنت  الذي  الوقت 

اجلامعات الفرن�سية !!
وا�سرت�سل  احلا�رضين،  اإىل  ا�ستدار  ثم   
متهدج،  ب�سوت  احلما�سي،  خطابه  يف 
كله   الكالم  كان  االنفعال.  �سدة  من 
اجلبهة،  بني  كان  الذي  ال�رضاع  عن 
بينهما،  االقتتال  وعن   وامل�ساليني، 
للوطن.. ـ  ـ بح�سبه  وعن  خيانة م�سايل 
الخ..طبعا مل يقاطعه اأحد. اأما حمفوظ 
وراح  كفه،  اإىل  خده  اأ�سند  فقد  قدا�س، 
يتابع ما يجري، من مكانه على املن�سة، 

با�ستغراب �سامت..

املجاهد  حاول  مداخلته،  نهاية  ويف   
امُلحا�رض  على  يعّرج،  اأن  ـ  اأخرى  مرة  ـ 
عليه  ويجهز  اأخرية،  �رضبة  له  لي�سدد 
تدخلوا،  احلا�رضون  لكن  )معنويا(، 

واأجل�سوه، ومت احتواء املوقف..
حمفوظ  حتدثنا،  الع�ساء  وجبة  اأثناء 
يف  »اجلزائر  كتابه  عن  واأنا،  قدا�س 
قراأته،  قد  كنت  الذي  القدمي«  التاريخ 
واأفادين كثريا يف حت�سري بع�س الدرو�س، 
اللغة  اإىل  نقله  يف  رغبتي  له  واأبديت 
ذلك، �رضعت  بعد  )واأنا  ووافق  العربية، 
فعال يف الرتجمة، لكن بعد وقت ق�سري، 
تلقفتني اخلدمة الوطنية فجاأة، فتوقف 
يف  جنل�س  ونحن  له  قلت  �سيء(،  كل 
ال�سالون حول فنجاين قهوة، بعد فراغنا 
من وجبة الع�ساء، يف فندق الال خديجة: 
اإىل  تعود  اأن  دكتور،  يا  كثريا،  يُحزنني  ـ 
ب�سبب  ة  غ�سّ وبقلبك  غدا،  العا�سمة 
ب�سبه  هو  وقال  القاعة.  يف  جرى  ما 

ابت�سامة:
هذه  االأ�سواأ يف  اأتوقع  اأن  اأبدا..تعلمت  ـ 

املنا�سبات، ومل يعد يفاجئني �سيئا...
واأنا ا�سرت�سلت، يف انتقاد �سلوكيات بع�س 
م�سوؤويل احلزب يف ذلك الوقت، واأع�ساء 
ي�سجعون  الذين   املجاهدين،  منظمة 
راأيناه  الذي  االنحراف  من  النوع  ذلك 
قدا�س  لكن   .. منه  للحد  التدخل  بدل 

التفت اإيل وقال:
لقد  احلقيقة.  يف  �سحية،  املجاهد  ـ 

االأعداء  واأن  تنته،  مل  الثورة  اأن  اأوهموه 
يرتب�سون يف كل مكان..اإنهم  ي�ستمدون 
�رضعيتهم من ال�رضعية الثورية التي  جاء 
بها هو من اجلبل..فكيف ال ي�سجعونه ؟ 
ولي�س بعيدا اأنه كان ينظر اإيل يف القاعة، 
اأنني جمرد قطعة يف  ينظرون هم:  كما 
على  الأتطفل  جئت  وقد  العام.  الديكور 

ميدان هو يف االأ�سل، ميدانهم...
فعال،  االأمل  خيبة  من  بنوع  �سعرت  واأنا 
احلقيقة..كنت  هذه  مثل  و�سدمتني 
اأعتقد اأن موؤرخ كبري مثله، هو بعيد عن 
هذا الواقع مبهاتراته، الأنه يف �سغل عنه 
معني  فهو  كموؤرخ،   تنتظره  اأكرب  مبهام 
وحفظها.  وترتيبها،  �سعب،  ذاكرة  ببناء 
لي�ست  اأجواء  ال�سلطة يف  به  تزّج  فلماذا 
و�سطه  لي�س  و�سط  ويف  اأجواءه، 

؟
اأعتقد  االأحوال،  كل  ويف  لكن، 
الدكتور  مع  ذاك  لقائي  اأن 
قدا�س، كان حلظة فارقة فعال. 
الذي  املوؤرخ  اأن  اكت�سفت  لقد 
يدرك  مثقف،  وهو  اأمامي، 
كيف  خالق،  وبوعي  مبهارة، 
ويعطيها  املواقف،  مع  يتعامل 
مرة.   كل  يف  ال�سحيحة  الوجهة 
الثقافة  دار  موقف  اأن  ال�سك 
مقارنة  �سيئا،  له  يعني  ال  ذاك 
كيف  دائما  عرف  كثرية  اأخرى  مبواقف 
ي�ستل خيوطه منها دون اأن ينقطع خيطا 
يجري  ما  اإىل  ينظر  وهو  فيها.  واحدا 
بحرية،  يعرب  ثم  ويتمل،  املجتمع  يف 
ال�سعب.   حياة  كلية يف  ينغم�س  اأن   دون 
التي  بالتحوالت  الوعي  �سديد  يل  وبدا 
�سهدها املجتمع. واأنا ال اأن�س اأبدا، اأنه 
املنت�سبة  الطابوهات  موؤرخ يخرتق  اأول 
يف  الوطنية  احلركة  يف  الكتابة  اأمام 
جمع  قد  بومدين  كان  بومدين.  زمن 
امل�ستغلني بالتاريخ كلهم يف �سنة 1976،  
كتابة  يف   توجيهاته  عليهم  ميلي  وراح  
حينها  والثورة.  الوطنية  احلركة  تاريح 
اأعلن قدا�س �رضاحة، وب�سجاعة، رف�سه 
التاريخ  مع  التعامل  يف  الطريقة  لهذه 

واملوؤرخني. 
الباحثون عن العظام..

ي�ساهد  كان  كما  اأ�ساهد،  رحت  واأنا 
املجاهدين  ا�ستغالل  وقع  كيف  غريي، 
كله،  الثورة  وتاريخ  ال�سهداء  واأبناء 
اال�ستغالل  درجات  باأق�سى  ورموزها، 
اأحيانا. حتى راح الو�سع  وباأقذر الطرق 
انق�ساما  املجتمع  هذا  بانق�سام  يهدد 
اأبناء  من  فريق  فريقني،  اإىل  ف�سيعا، 

الثورة، وفريق اآخر غرباء عن الثورة. 
لقد ا�ستمر العزف كثريا على هذه النغمة 
خا�سة  الوقت،  مع  وت�سخمت  البائ�سة،  
عندما ظهرت يف امليدان جمموعة من 

االنتهازيني، ا�ستولوا على منظمات اأبناء 
جديدة  منظمة  اأن�ساأوا  كما  ال�سهداء، 
املجاهدين.  اأبناء  منظمة  تناف�سها هي 
ووقع الزّج  بهذه املنظمات كلها كما راأينا 

�سمن ماراتون اجلري وراء املنافع..
رواية  اإىل  اأ�سري  اأن  اأردت  ال�سياق،  ويف 
 ،1984 �سنة  �سدرت  االنتباه،  لفتت 
حينها،  �ساب  كاتب  ـ  جاووت  للطاهر 
تخرج من جامعة باب الزوار، يف تخ�س�س 
والكتابة  باالأدب  ولعه  لكن  الريا�سيات، 
عنوانها  الرواية  ـ  ال�سحافة  اإىل  قاده 
العظام« )2( و�سدرت يف  »الباحثون عن 
)الدار  العريقة  »�سوي«  دار  عن  باري�س 
التي ن�رضت ملوؤ�س�سي الرواية اجلزائرية 
ومولود  فرعون،  مولود  احلديثة، 
معمري، وكاتب يا�سني، وحممد ديب..(، 
ومهم�سة،  يف  معزولة  قرية  فيها  ي�سور 
دائرة  �سمن  فيها  احلياة  جتري  اجلبل، 
مغلقة، فيها الفقر، واحلرمان، والفراغ،  
والرتابة القاتلة. وذات يوم تفطن ال�سكان 
اإىل الو�سيلة التي تنهي التهمي�س  وتك�رض 
ال�سمت الذي حولهم. انطلقوا يف رحلة 
االجتاهات  كل  يف  اإىل  قادتهم  عجيبة، 

بحثا عن عظام. الأنهم فهموا باأن اأية 
قرية، اأو عائلة لي�س فيها جماهدون، 
ماآلها  �سهداء،  منها  يخرج  ومل 
الهوان، وال�سياع. هكذا خرج النا�س 
اأبيهم،  يبحثون  وينب�سون  عن بكرة 
قطعة  على  يعرثون  لعلهم  االأر�س، 
ميدان  يف  �سقط  اأخ  اأو  الأب،  عظم 
القرية  اإىل  بها  ليعودوا  ال�رضف، 
ب�رضعة، مبتهجني، الأنهم عرثوا على  
بني  �ساأنهم  من  �سريفع  الذي  الكنز 
ويبداأ  املرا�سيم،  وتبداأ  االآخرين. 
وهذه  ـ  الدفن  باإعادة  االحتفال 

ال�سورة انطبعت كثريا يف االأذهان وعلى 
مدى �سنني، عندما كان ال يخلو احتفال 
ر�سمي من دون تلك ال�سناديق املربعة، 
التي ي�سعون فيها رفات ال�سهداء، الإعادة 
دفنها ـ وحتى امل�سنني يف القرية راحوا 
بالذنب.  ال�سعور  مع  خجال،  يتوارون 
يف  مّد  الذي  القدر  يلعنون  راحوا  بل 
اأعمارهم، حتى �ساروا عالة على القرية 
اأقرانهم  اأنف�سهم،  بينما ا�ست�سهد  وعلى 
اإىل  اأ�سماوؤهم  فارتفعت  املعارك،  يف 
اأعلى عليني. اإنهم ي�سعرون حقيقة، اأنهم 
القرية،  هذه  يف  احلاجة  عن  زائدون 
رواية  جاووت،  رواية  احلياة.  هذه  ويف 
جماعي  هّم  تفا�سيل  �سورت  عظيمة، 
خلقه جنون االإن�سان الذي خانه الوعي، 
اإنه  باأكمله.  �سعب  برتاث  يعبث  فراح  
بالقيم،  وا�ستهتار  ثورة،   تالعب مب�سري 
وبالتاريخ، وباالإن�سان... الطاهر جاووت، 
كاتب، و�ساعر، حتدى بكلماته كل حدود 
تكلمَت  »اإذا  يوما:  قال  وموانعه.  التعبري 
متوت، واإذا �سكَت متوت، اإذا تَكلّم وُمت 

بر�سا�س  ي�سقط  كاتب  اأول  كان  وقد   .«
االإرهاب يف �سنة 1993. رحمه اهلل ! 

اجلدل..

وبعد اأكرث من �سنة من ذلك املوقف يف 
تيزي وزو،  وجد حمفوظ  قدا�س  نف�سه،  
يف موقف اآخر ال يح�سد عليه.  يف �سنة 
واحدة  يف  حما�رضة  يلقي  كان   ،1986
املوقار(،  )اأ�سنها  العا�سمة  قاعات  من 
 « العبارة:   هذه  ل�سانه  على  وجاءت 
مل  اجلزائر،  يف  العثماين  العهد  خالل 
تكن هناك وحدة جتمع اجلزائريني حول 
ف�سيف�ساء  هناك  كانت  مركزية،   �سلطة 

قبائل، وعرو�س..«
يف   كان  الذي   قا�سم  مولود  فانتف�س 
قا�سم   مولود  النقا�س.  وا�ستعر  القاعة. 
دار�س للفل�سفة يف اأملانيا، ويف ال�رضبون، 
التعليم  من  �سلبة  قاعدة  تلق   اأن  بعد 
القرية  جامع  يف  الديني  ـ  التقليدي 
تون�س.  يف  والزيتونة  القبائل،  مبنطقة  
بثقافة  ويتمتع  لغات،  عدة  ويتحدث 
التخ�س�س،  يرف�س  لكنه  مو�سوعية. 
ميادين  كل  يف  النقا�س  اإىل  وينجذب 

املعرفة، وخا�سة يف التاريخ. كان �سفريا، 
الرئي�س  اإىل  املقربني  ومن  وزيرا،  ثم 
مولود  من�سب  كان  مهما  لكن  بومدين. 
العلمي،  تخ�س�سه  اأو  ثقافته،  اأو  قا�سم، 
فهو قبل كل �سيء، وبعد كل �سيء، �ساعر 
قبيلة. و�ساعر القبيلة يعي�س يف القبيلة، 
هواء  يتنف�س  اأن  ي�ستطيع  وال  وللقبيلة،  
كان  لو  حتى  القبيلة،  هواء  غري  اآخرا 
ملوثا )واأنا من غزية اإن غوت..(. وقبيلة 
اأجل  ومن  اجلزائر.   هي  قا�سم  مولود 
ي�سحي  اجلزائر  مذبح  وعلى  اجلزائر، 
جميعا.   وبالعلوم  وباملنطق،  بالفل�سفة، 
لكن النقا�س العلمي، كما نعلم، ال يعرتف 
بال�سعر، وال باالنتماء. واالآن اأمامه موؤرخ 
وهو  اأدواته.  يف  جدا  متحكم  اأكادميي 
التي  العلم  قواعد  برودة  وبارد  جاف، 
ي�سحي  اأن  اأبدا  يقبل  لن  وهو  تعلمها. 
هي  القبيلة  بل  القبيلة،  اأجل  من  بعلمه 
التي عليها اأن تذعن لقواعد العلم. وهذا 
فرق جوهري بني الرجلني، وهو فرق ال 
ميكن �سده بالتوفيقات الظرفية. لذلك، 

يعد ال�سدام بينهما هو نهاية الأحدهما. 
والذين ح�رضوا يف عني املكان قالوا اأنهم 
�ساهدوا مناظرة  ثقافية مل ي�سهدوا اأبدا 
اجلولة  انتهت  اجلزائر..وقد  يف  مثلها 

االأوىل ل�سالح حمفوظ قدا�س.
يف نف�س االأ�سبوع جاء مقال ال�سيد مولود 
)بالفرن�سية(  املجاهد  يومية  يف  قا�سم، 
باأية طريقة.  اإفحام اخل�سم  ناريا، يريد 
ورجل  باحلرج،  اأح�س  فيه  الثقافة  رجل 
من  فالبد  االإهانة،   طالته  ال�سلطة 
يربد  اأن  وقبل  وب�رضعة،   الكفة،  ترجيح 
)وهو  ابح«  »ال�سّ مثل  وي�سبح  �سيء  كل 

االأكل املتخلف عن وجبة الع�ساء(.
حول  االثنني  بني  اجلدل  انطلق  هكذا 
مو�سوع واحد: هل اجلزائر دولة م�ستقلة 
االحتالل  قبل  �سيادة،  وذات  فعال 
عثمانية،  والية  كانت  اأنها  اأم  الفرن�سي، 
وحكامها اأتراك  ال عالقة لهم بال�سكان 
؟ هو مو�سوع تاريخي �سيق، لكنه يحتاج 
فيه.  للف�سل  وتوثيق،  وهدوء،  وقت،  اإىل 
ولي�س خالل نقا�س يف قاعة حما�رضات 
اأو على �سفحات جرائد..لكن الواقع هو 

الذي وقع. 
مولود  من  االأول  املقال  بعد 
قا�سم، يف امللحق الثقايف الذي 
كان ي�سدر كل اأربعاء  يف جريدة 
الفرن�سية(  )باللغة  املجاهد 
من  الرد  جاء   ،1986 �سنة  يف 
االأ�سبوع  يف  قدا�س  حمفوظ  
مدار  على  وهكذا،  املوايل، 
رحت  اأ�سابيع  اأو�ستة  خم�سة 
ال�سيقة،  املقاالت  تلك  اأتتبع 

بلهفة و�سغف.
عر�س  جمال  هنا  لي�س  طبعا 
)وقد  اجلدل  ذلك  حمتوى 
التوثيق  لدينا  يتوفر  حني  اإليه  نعود 
املت�سل به(. لكن يف النهاية، وكان البد 
�ساحب  ا�ستمر  نهاية،  هناك  تكون  اأن 
الوهم يف وهمه ،  وزاد �ساحب القناعة 
بنظرته. رحم اهلل هذين   العلمية مت�سكا 
عنهما  اأخذنا  لقد  الكبريين.  االأ�ستاذين 

الكثري. 
واأريد اأن اأنبه هنا، اإىل اأنني تقدمت مرة 
عن  اأ�ساأل  املجاهد  جريدة  مقر  اإىل  
حمفوظ  تبادلها  التي  املقاالت  �سل�سلة 
العامل  فوجدت  قا�سم،  ومولود  قدا�س 
عنوان  ت�سجيل  مني  يطلب  الباب،  عند 
ذلك  ودون  �سدورها  وتواريخ  املقاالت 
ال ميكن. وكيف اأتذكر التواريخ وعمرها 
االآن 34 �سنة  قلت له ؟ واأنا ا�ستغربت هذا 
التعامل من جريدة  عريقة يفرت�س فيها 
الباحثني  متناول  يف  اأر�سيفها  ت�سع  اأن 
االأر�سيف  مع  حكايتي  عملهم.  لت�سهيل 
عدة  منذ  كثريا.  منها  وعانيت  قدمية. 
حول  درا�سة  اإمتام  اإىل  احتجت  �سنوات 
البويرة  منطقة  يف   ،1871 ثورة  اأحداث 
مدينة  اإل  فتوجهت  منها،  اأنحدر  التي 
ق�سنطينة التي جرت فيها حماكمة الثوار 
ا�ستطعت  وملا  فيها.  �ساركوا  الذين 
اأر�سيف  مقر  اإىل  م�سقة،  بعد  الدخول 
معها  ي�سعب  حالة  يف  وجدته  الوالية، 

كثريا ا�ستغالله. 
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يف مقال الأ�صبوع املا�صي، مّهدت بكالم عن الهوية، وكان يف نيتي اأن اأقرتب من املو�صوع الذي ي�صغلنا، وهو اأ�صل �صكان �صمال اإفريقيا. بيد اأن هذا 
املو�صوع مل يحن وقته اليوم اأي�صا، اإذ مع التقدم يف الكتابة، راحت اأفكار اأخرى تفر�ش نف�صها وتزاحم، وقد قدرت اأنها فعال �صرورية لفهم ال�صياق العام 

الذي نوده كخلفية ملو�صوعنا الرئي�صي الذي ذكرت.  فهنا اإذا عر�ش  ملواقف لها دللتها، لفهم عالقتنا بالتاريخ... 

ملاذا ي�صاُق تاريخنا يف كل منا�صبة اإىل مذبح التع�صب ؟

امل�ؤرخ  و�شاعر القبيلة 

 " وجد حمفوظ  قدا�ش  نف�صه،  يف 
موقف اآخر ل يح�صد عليه.  يف �صنة 

من  واحدة  يف  حما�صرة  كان يلقي   ،1986
قاعات العا�صمة )اأ�صنها املوقار(، وجاءت 
على ل�صانه هذه العبارة:  » خالل العهد 

العثماين يف اجلزائر، مل تكن هناك وحدة 
جتمع اجلزائريني حول �صلطة مركزية،  

كانت هناك ف�صيف�صاء قبائل، وعرو�ش..« "

قا�صم،  ال�صيد مولود  "جاء مقال 
يف يومية املجاهد )بالفرن�صية( ناريا، 

يريد اإفحام اخل�صم باأية طريقة. رجل 
الثقافة فيه اأح�ش باحلرج، ورجل 
ال�صلطة طالته الإهانة،  فالبد من 

ترجيح الكفة، وب�صرعة،  وقبل اأن يربد 
ابح« )وهو  كل �صيء وي�صبح مثل »ال�صّ

الأكل املتخلف عن وجبة الع�صاء( "

نقا�ش
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وكالت

من  مليون  نحو  ال�صني  واحتجزت 
الإيغور واملجموعات العرقية الأخرى 
لتعليمهم  �صينجيانغ  يف  خميمات  يف 
وعقابهم، لكنها تنفي اإ�صاءة معاملتهم 
ون�صاأت امل�صكلة بعد مزاعم جاءت يف 
مذكرات ن�رشت جلون بولتون م�صت�صار 

الأمن القومي ال�صابق لرتامب.
وقال بولتون يف مذكراته اإنه خالل قمة 
ترامب  اأعطى  املا�صي،  العام  اأقيمت 
الرئي�س ال�صيني �صي جني بينغ ال�صوء 
الأخ�رش لبناء املع�صكرات يف منطقته 
الأمريكي  الرئي�س  قال  حيث  الغربية، 
اإّن ذلك »هو بال�صبط ال�صيء ال�صحيح 
ترامب هذا  ونفى  فعله«.  ينبغي  الذي 

الدعاء.

ماذا قال ترامب لأك�سيو�س؟

�ُصئل  عندما  اإنه  اأك�صيو�س  ويقول 
ترامب عن �صبب تاأجيله فر�س املزيد 
احلزب  م�صوؤويل  على  العقوبات  من 
املخيمات،  ق�صية  حول  ال�صيوعي 
�صفقة  منت�صف  يف  كنا  »ح�صناً،  قال: 
جتارية كبرية«واأ�صاف: »وعندما تكون 
يف منت�صف املفاو�صات ثّم فجاأة تبداأ 
فعلنا  لقد  اإ�صافية-  عقوبات  بفر�س 
على  تعريفات  و�صعت  لقد  الكثري. 
ال�صني وهي اأ�صواأ بكثري من اأي عقوبة 
ميكن اأن تفكر فيها«وفر�صت الوليات 
املتحدة تعريفات على ال�صلع ال�صينية 
تقدر باأكرث من 360 مليار دولر، كجزء 
من حرب جتارية قا�صية. ورّدت ال�صني 
بتعريفات على �صلع قيمتها اأكرث من 110 
مليارات دولر من املنتجات الأمريكية 
قبل توقيع اتفاق »املرحلة الأوىل« يف 
عدم  �صبب  عن  �صوؤاله  ولدى  جانفي 

الذي  ماغنيت�صكي،  لقانون  ا�صتخدامه 
اأقره الكونغر�س يف عام 2016 ملواجهة 
ترامب  الإن�صان، قال  انتهاكات حقوق 
»ل اأحد حتدث عنه فيما يتعلق بال�صني 

على وجه التحديد«.

اأبرز ما ذكره جون بولتون يف 
كتابه حول اإدارة ترامب

كما �صغط اأك�صيو�س على ترامب ب�صاأن 
ادعاء بولتون، م�صت�صار الأمن القومي 
من  طلب  اإنه  بالقول  له،  ال�صابق 
اإعادة  يف  م�صاعدته  ال�صيني  الرئي�س 
انتخابه عرب �رشاء املنتجات الزراعية 
واأجاب  الأمريكيني  املزارعني  من 
قلته  ما  الإطالق.  على  »ل،  ترامب: 
جلميع الأ�صخا�س الذين نتعامل معهم، 
ولي�س فقط الرئي�س �صي، اأنني اأريدهم 
اأن يتعاملوا مع هذا البلد. ما هو جّيد 

يل«واأ�صاف:  بالن�صبة  جّيد  للبالد 
»لكّنني ل اأجتول قائاًل: �صاعدين يف 

انتخابي. ملاذا اأقول ذلك؟«.

مباذا تتهم ال�سني يف 
�سينجيانغ؟

حتاول  ال�صني  اإّن  نا�صطون  يقول 
امل�صلمة  العرقية  اجلماعات  تطويع 
وحظر  ثقافتها  بتدمري  بالقوة 
اإّن  تقول  ال�صني  بينما  ممار�صاتها 
املع�صكرات يف منطقة احلكم الذاتي 
ت�صتهدف  مهنية  تعليمية  مراكز  هي 
يف  تقرير  وذكر  الإ�صالمي  التطرف 
الآلف  ع�رشات  نقل  مّت  اأّنه  مار�س 
�صينجيانغ  خارج  اإىل  الإيغور  من 
ال�صني  اأنحاء  يف  م�صانع  يف  للعمل 
ر�صمية  �صينية  اإعالم  و�صائل  وقالت 

اإّن اأي نقل للعمالة كان طوعياً.

تغيري احل�سابات بالن�سبة اإىل 
ال�سني

وب�رشاحة،  ترامب علناً  الرئي�س  اأعلن 
لدى  ت�صبب �صيقا  التي ظلت  احلقيقة 
نواب يف الكونغر�س وم�صوؤولني اآخرين 
العامني  خالل  الأمريكية،  الإدارة  يف 

املا�صيني.
يف خريف عام 2018 ، كانت الوليات 
عقوبات  فر�س  و�صك  على  املتحدة 
على كبار امل�صوؤولني والكيانات ال�صينية 
العتقال  مبع�صكرات  املتورطني 
وبطلب  الإيغور.  مل�صلمي  اجلماعي 
نادر من احلزبني من امل�رشعني، اأعرب 
م�صوؤولون من وزارة اخلارجية وجمل�س 
الأمن القومي عن دعمهم لهذا الطرح. 
ولكن كما قال ترامب، مّت و�صع الفكرة 
تتعر�س حمادثات  الرف حتى ل  على 
التجارة مع بكني للخطر ويف ماي من 

اإبرام  اأ�صهر من  هذا العام، وبعد عدة 
املرحلة الأوىل من ال�صفقة التجارية، 
�صاحقة  باأغلبية  الكونغر�س  �صّوت 
ل�صالح م�رشوع قانون حلماية احلقوق 
وعلى  الإيغور.  مل�صلمي  الإن�صانية 
النهاية  يف  وّقع  ترامب  اأّن  من  الرغم 
على القانون، اإل اأنه مل يت�صح بعد ما 

اإذا كان �صيت�رشف حيال ذلك.
اقت�صادية  معاهدة  ترامب  ووقع 
�صتكون  اإنها  قيل  ال�صني  مع  تاريخية 
ولكّن  انتخابه،  اإعادة  حلملة  ركيزة 
ميكن  كورونا  فريو�س  ب�صاأن  التوترات 
الإدارة  واأ�صارت  احل�صابات.  تغرّي  اأن 
الت�صرت  على  بكني  تعاقب  قد  اأنها  اإىل 
على تف�صي الفريو�س، ونددت بقانونها 
الأمني   اجلديد الذي يحكم هونغ كونغ. 
ويعترب الغ�صب جتاه ال�صني الآن ق�صية 
على  ذلك  يوؤثر  وقد  رئي�صية  انتخابية 

اأي اإجراء ب�صاأن قمع م�صلمي الإيغور.

قال الرئي�س دونالد ترامب اإنه مل يفر�س عقوبات اأكرب على امل�سوؤولني ال�سينيني لعتقالهم 
امل�سلمني يف �سينجيانغ لأنه كان »و�سط �سفقة جتارية«وقال ترامب ملوقع اأك�سيو�س الإخباري اإّن 

حتقيق �سفقة »عظيمة« يعني اأنه ل ي�ستطيع فر�س »عقوبات اإ�سافية«.

ترامب وم�سلمي الإيغور

�لرئي�س �لأمريكي �متنع عن معاقبة �ل�صني من �أجل �صفقة جتارية

املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية، فاتو بن�سودا

�كت�صاف 11 مقربة جماعية يف ليبيا قد ي�صكل جر�ئم حرب
اجلنائية  للمحكمة  العامة  املدعية  اأكدت 
الدولية، فاتو بن�صودا، اأنها لن ترتدد يف تو�صيع 
الق�صائية  الدعاوى  »لت�صمل  التحقيق  نطاق 
اجلرائم«  من  جديدة  حالت  اأّي  املحتملة 
مقربة   11 اكت�صاف  اأن  اإىل  لفتة  ليبيا،  يف 
دليال  هذا  يُ�صكل  »قد  ترهونة  يف  جماعية 
الإن�صانية«.  اأو جرائم �صد  على جرائم حرب 
بالغ  قلق  »ي�صاورين  بيان:  �صودا يف  بن  وقالت 
بالعثور  اأفادت  التي  الأخرية  التقارير  من 
ترهونة  مدينة  يف  جماعية  مقابر  عدة  على 
و�صواحيها يف ليبيا«. موؤكدة اأن مكتبها »تلقى 
اإحدى  اكت�صاف  ب�صاأن  موثوقة  معلومات 
على  حتتوي  مزعومة  جماعية  مقربة  ع�رشة 
دليال  هذا  يُ�صكل  وقد  واأطفال.  ون�صاء  رجال 
الإن�صانية«.  اأو جرائم �صد  على جرائم حرب 
اتخاذ  اإىل  الليبية  »ال�صلطات  بن�صودا  ودعت 
جميع التدابري الالزمة حلماية مواقع املقابر 

جميع  تتم  اأن  و�صمان  وتاأمينها،  اجلماعية 
الإجراءات املتخذة يف هذا ال�صدد على نحو 

ل يخل بالتحقيقات امل�صتقبلية«.
اجلنائية  للمحكمة  العامة  املدعية  ورحبت 
املتحدة،  لالأمم  العام  الأمني  بقرار  الدولية 
اأنطونيو غوتريي�س، الذي عر�صا تقدمي الدعم 
يف هذا ال�صدد، من خالل بيانه املوؤرخ يف 12 

جوان اجلاري.
مع  التعاون  اإىل  تطلعها  عن  بن�صودا  واأعربت 
وجميع  املتحدة  والأمم  الليبية  ال�صلطات 
ال�رشكاء املعنيني العاملني، »لإجراء حتقيقات 
بخ�صو�س هذه املقابر التي من �صاأنها اأن تكون 

اأدلة جلرائم فظيعة ارتُكبت يف ترهونة«.
الإعراب  بن�صودا  كررت  ذلك،  اإىل  وبالإ�صافة 
عن قلقها »من الت�صعيد اخلطري لأعمال العنف 
والأعداد الكبرية من ال�صحايا املدنيني، التي 
اإىل حد كبري عن  اأنها جنمت  التقارير  اأفادت 

الغارات اجلوية وعمليات الق�صف«. ولحظت 
الدولية  اجلنائية  باملحكمة  العامة  املدعية 
وغريها  الإعالم  و�صائل  تقارير  بالغ  »بقلق 
كمية  كبرية يف  بزيادة  تفيد  التي  التقارير  من 
مَتّ ن�رشها  التي  الع�صكرية ونوعيتها  املعدات 
اأخريا يف ليبيا«، منبهة اإىل اأن »توجيه هجمات 
اأفراد  اأو �صد  متعمدة �صد ال�صكان املدنيني، 
الأعمال  يف  مبا�رشة  ي�صاركون  ل  مدنيني 
نظام  مبوجب  حرب  جرمية  يُعد  العدائية، 

روما الأ�صا�صي«.
واأو�صحت اأن نظام روما الأ�صا�صي »يحظر اأي�صا 
امل�صت�صفيات  �صد  متعمدة  هجمات  توجيه 
القانون  مبوجب  املحمية  الأخرى  واملباين 
عندما  التعليم،  اأو  العبادة  دور  مثل  الدويل، 
عندما  وحتى  ع�صكرية.  اأهدافا  تكون  ل 
يتعلق الأمر بهدف ع�صكري، يجب األ يت�صبب 

الهجوم يف اإحلاق �رشر مفرط باملدنيني«.

واجلماعات  الأطراف  جميع  بن�صودا  ودعت 
الحرتام  اإىل  القتال  يف  ال�صالعة  امل�صلحة 
الكامل لقواعد القانون الدويل الإن�صاين. مبينة 
الالزمة  التدابري  جميع  اتخاذ  ي�صمل  هذا  اأن 
حلماية املدنيني والبنية التحتية املدنية، مبا 
ال�صحية ومراكز  يف ذلك املدار�س واملرافق 
دعت  اخل�صو�س،  وجه  وعلى  الحتجاز. 
ع�صكريني  كانوا  �صواء  القادة،  »جميع  بن�صودا 
الالزمة  التدابري  اتخاذ جميع  اإىل  اأو مدنيني، 
مروؤو�صيهم،  ملنع  الفردي  لواجبهم  لالمتثال 
�صيطرتهم  اأو  قيادتهم  حتت  هم  الذين 
ارتكاب اجلرائم ومعاقبتهم على  الفعلية، من 
ل  ليبيا  يف  »احلالة  باأن  مذكرة  جرائمهم«. 
وبالتايل،  ملكتبي.  بالن�صبة  اأولوية  ُتثل  يزال 
لت�صمل  حتقيقاتي  نطاق  تو�صيع  يف  اأتردد  لن 
حالت  اأّي  املحتملة  الق�صائية  الدعاوى 

جديدة من اجلرائم«.

طريق ت�سريب معلومات �سرية

جندي �أمريكي متهم بالتخطيط 
للهجوم على وحدته 

على  للهجوم  بالتخطيط  اتهامات  اأمريكي  جندي  يواجه 
عن  �رشية  معلومات  ت�رشيب  طريق  عن  الع�صكرية  وحدته 
التهامات  النازيني اجلدد ووجهت  الوحدة جلماعة من  تلك 
لإيثان ميلزر، 22 �صنة، باإر�صال معلومات ح�صا�صة عن وحدته 
اإىل جماعة »الزوايا الت�صع«. وت�صنف وزارة العدل الأمريكية 
النازيني اجلدد  تعتنق فكر  اأنها »جماعة  هذه اجلماعة على 
التهام  لئحة  الت�صدد«وت�صمنت  دافعه  عنف  اإىل  وتلجاأ 
اأي�صا التخطيط لنقل معلومات جلهاديني بهدف م�صاعدتهم 
على تنفيذ هجوم على الوحدة الع�صكرية التي يخدم بها يف 
اأف  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  وك�صف  الأمريكي.  اجلي�س 
بي اي واجلي�س الأمريكي خطة ميلزر ال�صهر املا�صي، واألقت 
ال�صلطات القب�س عليه يف العا�رش من جوان اجلاري وتت�صمن 
لئحة التهامات اأي�صا �صلوع العريف ميلزر يف التاآمر من اأجل 
قتل مواطنني اأمريكيني، والتاآمر من اأجل وحماولة قتل جنود 
والتاآمر  اإرهابيني،  لدعم  مواد  توفري  وحماولة  اجلي�س،  يف 
اجلي�س  جمندي  لالئحة  ان�صم  قد  ميلزر  وكان  القتل  بنية 
الأمريكي يف دي�صمرب عام 2018 وبداأ اخلدمة فعليا يف جوان 
2019 وقال بيان �صادر عن القائمة باأعمال باملدعي العام يف 
العريف  ميلزر،  اإيثان  »كان  اأودري �صرتاو�س  نيويورك  جنوب 
البيان: »ت�صري  يف اجلي�س الأمريكي، عدوا داخليا«. واأ�صاف 
بهدف  فخ  لن�صب  التخطيط  حاول  ميلزر  اأن  اإىل  التهامات 
عن  الك�صف  خالل  من  فيها  يخدم  التي  الوحدة  �صد  القتل 
موقعها اجلغرايف مبا يخالف القانون، كما ك�صف عن قوتها، 
مبادئ  تتبنى  اجلدد  النازيني  اإىل  تنتمي  جلماعة  وت�صليحها 
فو�صوية وتدعو اإىل �صيادة العرق الأبي�س«واأ�صارت �صرتاو�س 
جلماعة  معلومات  لإر�صال  بالتخطيط  متهم  ميلزر  اأن  اإىل 
متبادلة  ات�صالت  اأي�صا  التهام  ت�صمنت لئحة  كما  جهادية. 
ب�صاأن نقل معلومات عن النت�صار املحتمل للقوات يف الوحدة 
تنظيم  اأع�صاء  اأحد  اإىل  الأمريكي  اجلندي  بها  يخدم  التي 
القاعدة. واأعرب اأع�صاء جماعة »الزوايا الت�صع« عن اإعجابهم 
بالنازيني، من اأمثال اأدولف هتلر، واجلهاديني الإ�صالميني، من 
اأمثال اأ�صامة بن لدن، وفقا لبيان النائب العام وقال م�صاعد 
مدير مكتب التحقيقات الفيدرايل وليام اإ�س �صويني جيه اآر: 
»اعرتف ميلرز نف�صه باأنه خائن للوليات املتحدة، وا�صفا ما 

فعله باأنه يرقى اإىل اخليانة. واتفقنا معه يف ذلك«.
ANEP N°:2016009653 الو�سط:2020/06/24
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عي�شة ق.

وهو الذي تلقى ات�صاال من الرجلني 
جعله يتحم�ض للموافقة على العر�ض 
على  االإ�رشاف  اأحل  من  له  املقدم 
املنتخب املحلي بعد النقا�ض الذي 
دار بينهم، اأين تلقى �رشحا تف�صيليا 
به  املنوطة  املهام  حول  و�صفافا 
و�صعوره باجلدية يف العر�ض والعمل 

طرف  من  املتو�صط  املدى  على 
باالإ�صافة  الفاف  على  امل�صوؤولني 
للت�صكيلة  التميز  يف  الرغبة  اإىل 
ال�صاحة  اإىل  بقوة  والعودة  الوطنية 
يف  مارها  وهو  والعاملية،  القارية 

قبول العر�ض املقدم له.
ونفى املدرب ال�صابق لنادي الفجرية 
االإماراتي يف ت�رشيحات مع املوقع 
الر�صمي لالحتادية اجلزائرية لكرة 

التي  امل�صوؤولية  من  تخوفه  القدم 
اأن  قال  اأين  عاتقه  على  و�صعت 
يتعلق  عندما  فخورا  يجعله  االأمر 
واأنه  خا�صة  بالده،  خدمة  مبهمة 
يرغب يف ال�رشوع ب�رشعة يف العمل 
معرفته  ظل  يف  خا�صة  به  املكلف 
معه  يعمل  �صوف  الذي  باملحيط 
اأجل  من  متحم�صا  يجعله  والذي 
الريا�صي،  امل�رشوع  بتنفيذ  البدء 

وك�صف ان االأهداف امل�صطرة معه 
من طرف الفاف اكت�صاف املواهب 
تدعيم  على  القادرة  الكروية 
العنا�رش  ومرافقة  الوطنية  النخبة 
عطال،  غرار  على  للخ�رش  احلالية 
خريجو  و�صليماين  باليلي  �صوداين، 
الو�صول  اأجل  من  الوطنية  البطولة 
اأن  وا�صاف  العايل،  امل�صتوى  اإىل 
�صوف  املحل  املنتخب  م�رشوع 

االأول،  باملنتخب  مرتبطا  يكون 
حيث ا�صتطرد اأنه من ح�صن احلظ 
للمحليني  االإفريقية  البطولة  اإقامة 
اجل  من  بالدنا  يف   2022 العام 
تناف�صية  جمموعة  بتح�صري  القيام 
قادرة على العودة بقوة اإىل ال�صاحة 

الدولية 
الناخب  يعرف  اأنه  بوقرة  اأ�صار 
له  �صبق  الذي  وهو  جيدا  الوطني 

ال�صابق  يف  اإ�رشافه  حتت  اللعب 
م�صاركة يف  قوا�صم  ينلكان  وبالتايل 
املنهجية  حول  فكرة  ولديه  العمل 
العمل  يف  بلما�صي  ميلكها  التي 
للنجاح،  مثاال  يعتربه  واأنه  خا�صة 
على  ت�صاعده  �صوف  العوامل  هذه 
القيام بعمله من اأجل اإعداد عنا�رش 
حملية قادرة على تدعيم املنتخب 

االأول م�صتقبال ي�صيف املتحدث.

عبرّ املدرب اجلديد للمنتخب الوطني املحلي عن افتخاره بالثقة التي وجدها من طرف رئي�س الحتادية اجلزائرية 
لكرة القدم خري الدين زط�شي والناخب الوطني جمال بلما�شي بخ�شو�س منحه مهمة قيادة الت�شكيلة الوطنية، 
حيث �شدد اأنه فخور بعودته اإىل بالده مدربا بعدما �شبق له الدفاع على الألوان الوطنية كالعب، واو�شح القائد 
ال�شابق للت�شكيلة الوطنية اأنه مل�س رغبة كبرية من زط�شي وبلما�شي يف جعله جزءا من امل�شروع الريا�شي الذي 

يح�شران له خالل الفرتة املقبلة

يف اإطار اللقاءات الت�شاورية حول ا�شتئناف املو�شم الكروي

مد�ار يلتقي ر�ؤ�ضاء اندية ال�ضرق اليوم بق�ضنطينة
املحرتفة  الرابطة  رئي�ض  يوا�صل 
لقاءاته  مدوار  الكرمي  عبد  القدم  لكرة 
الرابطتني  فرق  روؤ�صاء  رفقة  الت�صاورية 
برمج  ال�صدد  هذا  ويف  والثانية،  االأوىل 
االجتماع الثاين يف الدورية التي تقوده اإىل 
خمتلف جهات الوطن رفقة روؤ�صاء اأندية 
ماريوت  بفندق  اليوم  واملربمج  ال�رشق، 
برمج  كان  بعدما  ق�صنطينة  مدينة  يف 
املنق�صي  االأ�صبوع  نهاية  �صابقا  لقاءا 
يف  اجلزائري  الغرب  اأندية  روؤ�صاء  رفقة 

مدينة وهران.
التي  اجلهوية  االجتماعات  وتندرج 
على  الوقوف  اإطار  يف  مدوار  يربجمها 
على  االأندية  وقدرة  ا�صتعداد  مدى 
حال  يف  جمددا  املناف�صة  اإىل  العودة 

االأخ�رش  ال�صوء  العليا  ال�صلطات  منحت 
بعد  الريا�صية  الن�صاطات  ال�صتئناف 
ال�صحي  احلجر  فرتة  ب�صبب  جتميدها 
التي متتد على مدار اأكرث من ثالثة اأ�صهر 
على اإثر انت�صار وباء كورونا يف بالدنا، اإىل 

ظل  يف  ان�صغاالتهم  اإىل  اال�صتماع  جانب 
تاأثرت  والتي  يالقونها  التي  ال�صعوبات 
ب�صبب توقف املناف�صة وغياب املداخيل 
التاأثر  ب�صبب  امليزانيات  وغياب  املالية 
اإثر جائحة  على  للموؤ�ص�صات  االقت�صادي 
اأندية  لروؤ�صاء  �صبق  للتذكري،  كوفيد19. 
تبقى  ما  وا�صتنئاف  العودة  رف�ض  الغرب 
والذي خرج  احلايل  الكروي  املو�صم  من 
االأخري،  الفدرايل  املكتب  اجتماع  به 
اأبي�ض  مو�صم  اإعالن  على  ا�رشوا  اأين 
من  اخلروج  اأجل  من  االندية  وم�صاعدة 
ال�صائقة املالية التي تهدد بالع�صف بهم 
ت�صديد  على  االإدارة  قدرة  عدم  ب�صبب 

امل�صتحقات املالية لالعبيها.
عي�شة ق.

قاد املان �شيتي اإىل الفوز بخما�شية اأمام برينلي

حمرز يخطف الأنظار بثنائية 
�كونرت�ل عاملي

�صطع جنم الالعب الدويل اجلزائري 
ملعب  �صماء  يف  حمرز  ريا�ض 
الذي  الرائع  االأداء  بعد  »االحتاد« 
�صيتي  مان�ص�صرت  ناديه  رفقة  قدمه 
فوز عري�ض  اإىل حتقيق  قاده  والذي 
على ح�صاب ال�صيف برينلي حل�صاب 
االجنليزي  الدوري  من   30 اجلولة 
املمتاز بعدما انتهى اللقاء بخما�صية 
الت�صكيلة  قائد  ن�صيب  كان  نظيفة، 
الوطنية منها ثنائية، وهو الذي �صجل 
�صاعف  حيث  اللقاء،  يف  هدفني 
الثاين يف  الهدف  توقيع  النتيجة عرب 
الدقيقة 43 من املباراة عرب طريقة 
من  عدد  مراوغة  خالل  من  عاملية 
مدافعي املناف�ض على الرواق اليمن 
و�صدد كرة توجهت نحو ال�صباك، قبل 
اأن يزيد الغلة من خالل اإ�صافة الهدف 
الثالث عرب ركلة جزاء �صددها بنجاح 
يف الوقت االإ�صايف لل�صوط االأول عقب 
اأغويرو يف  االأرجنتيني  زميله  عرقلة 
منطقة العمليات، ورفع حمرز عداده 

التهديفي هذا املو�صم يف الربميرليغ 
لعب  اأين  اأهداف،  ت�صعة  اإىل جمموع 
اأ�صا�صيا للقاء الثاين على التوايل بعد 
قمة اأر�صنال، قبل اأن يف�صل املدرب 
اإخراجه  غوراديوال  بيب  اال�صباين 
ابن  اأبدى  اأين  اللعب،  بعد �صاعة من 
رغم  للعب  جاهزيته  تلم�صان  مدينة 
ثالثة  ملدة  املناف�صة  عن  التوقف 
بف�صل  كورونا،  جائحة  ب�صبب  اأ�صهر 
على  به  قام  الذي  البدين  التح�صري 

مدار تلك املدة.
الفرن�صي  لوهافر  نادي  خريج  وكان 
خالل  من  اأم�ض  اول  ال�صهرة  جنم 
الذي قدمه واملراقبة  الراقي  االأداء 
الفنية للكرة التي جعلته حمل االإ�صادة 
على  العامية  الكرة  جنوم  طرف  من 
راأ�صهم االجنليزي غاري لينكر الذي 
ال�صخ�صي  ح�صابه  على  تغريدة  دون 
يف موقع التوا�صل االجتماعي »تويرت« 
اأجل  من  م�صتعد  اأنه  خاللها  اأكد 
واال�صتمتاع  وحمرز  فنيات  م�صاهدة 

بها طوال الليل 
لكونه  بالنظر 
�رش�ض  العب 

بالن�صبة  وكابو�ض 
اإىل  للمدافعني، 
االطراء  جانب 

التي  والت�رشيحات 
بني  قناة  حملال  بها  ادىل 

حامت  القطرية  �صبورت 
الطرابل�صي وحممد اأبو تريكة، 

طريقة  حول  احلديث  تركز  حيث 
مداعبته للكرة والكونرتول الذي 

مواجهة  يف  االنتباه  به  لفت 
اأول ام�ض.

عي�شة ق.

الكاف حت�ضر ل�ضتئناف مناف�ضاتها 
باإعالن بر�توكول �ضحي

اأول  القدم  لكرة  االأفريقي  االحتاد  اأ�صدر 
ام�ض بروتوكواًل طبًيا قبل عودة البطوالت 
القارية يف الفرتة القادمة، واأكدت الكاف 
مع  بالتعاون  الطبية  اللجنة  اأن  بيانها  يف 
اخلرباء  من  وفريق  الفني  التطوير  اإدارة 
اإر�صادية �صاملة لالحتادات  و�صعت خطة 
االأع�صاء بخ�صو�ض ا�صتئناف اأن�صطة كرة 
القدم يف القارة، وت�صم الوثيقة 27 �صفحة 
حول اإر�صادات طبية قبل عودة الن�صاط يف 
�صحة  على  واحلفاظ  القارية،  البطوالت 
والتقييم  واجلماهري  واملدربني  الالعبني 

الطبي امل�صتمر جلميع عنا�رش اللعبة.
القائم  باه  املنعم  عبد  املغربي  واأكد 
هذه  اأن  الكاف،  عام  �صكرتري  باأعمال 
طريق  يف  عمالقة  خطوة  الوثيقة 

واأ�صاف  القارة،  يف  القدم  كرة  ا�صتئناف 
يف بيان: »كان من املهم بالنظر للتطورات 
الإر�صاد  خطة  بتطبيق  نقوم  اأن  االأخرية 
عودة  حول  امل�صلحة  واأ�صحاب  �رشكائنا 
التوجه  وهو  وحملًيا،  قارًيا  امل�صابقات 
الذي يحتاج لتعاون اجلميع«، وتابع: »فريق 
من  الكثري  راعى  بنا  اخلا�ض  اخلرباء 
االعتبارات اأثناء �صياغة الوثيقة، وخا�صة 
واأمت  االأفريقية«،  بالقارة  اخلا�صة  تلك 
»هذه الوثيقة �صتزود االحتادات االأع�صاء 
الن�صاط  ال�صتئناف  الالزمة  باملعلومات 
للقيام  االأخ�رش  ال�صوء  على  حت�صل  حني 
بذلك، بجانب اخلطط اال�صرتاتيجية التي 

تطبقها ال�صلطات املحلية«.
ق.ر.

يوا�شل التناف�س على مركز موؤهل اإىل مناف�شة 
اأوروبية املو�شم املقبل

بن نا�ضر يتاألق رفقة امليالن �يعود 
بالفوز من ليت�ضي

ا�صماعيل  الدويل اجلزائري  الالعب  تاألّق 
ناديه  خا�صها  التي  املقابلة  يف  نا�رش 
جرت  التي  ليت�صي  امل�صيف  اأمام  ميالن 
من   27 اجلولة  حل�صاب  ام�ض  اأول  �صهرة 
بفوز  رفقائه  عاد  اأين  االيطايل،  الدوري 
ثالثية  �صجلت  لهدف،  برباعية  عري�ض 
منها يف ال�صوط الثاين من اللقاء، ورغم اأن 
متو�صط ميدان املنتخب الوطني مل �صجل 
هدفا ومل مينح متريرة حا�صمة يف الفوز 
اأنه كان �صاحب دور كبري يف  اإال  العري�ض 
و�صط امليدان قدم خالل الت�صعني دقيقة 
من اللقاء اأداء كبري جنح على اإثره يف منح 
»الرو�صونريي«  ت�صكيلة  يف  لرفقاء  الثقة 
بالكرة  االحتفاظ  يف  النجاح  خالل  من 
املحلي،  الفريق  العبي  على  وقطعها 
على  اداء  الالعبني  اأح�صن  اأحد  كان  اأين 
منحه  الذي  وهو  االأخ�رش  امل�صتطيل 
االإعالم االيطايل عالمة 7.4 لي�صبح من 

بني االأف�صل على اأر�صية امليدان.
لنادي  ال�صابق  الالعب  رفقاء  ويوا�صل 

يف  بقوة  املناف�صة  االجنليزي  اأر�صنال 
اإحدى  احتالل  اأجل  من  الرتتيب  جدول 
يف  امل�صاركة  اإىل  املوؤهلة  املراكز 
املناف�صة االوروبية خالل املو�صم الكروي 
املقبل، وهو الذي ميلك فر�صة ثمينة من 
اأجل تقلي�ض الفارق عن املركز اخلام�ض 
االأ�صبوع  عندما ي�صتقبل نادي روما نهاية 

املقبل على ملعبه »�صان �صريو«.
عي�شة ق

ك�شف �شعادته بثقة زط�شي وبلما�شي يف خدماته

بوقرة: لبيت نداء الوطن �املنتخب 
املحلي �ضيكون خزانا للخ�ضر
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اإ�سطنبول/ كلثوم اينجه قايا/ 
الأنا�سول

واأدى مقتل الأمريكي الأ�شود فلويد 
املا�شي،  ماي   25 يف  عاما(   46(
يف  اأبي�ش  �رشطة  �شابط  يد  على 
مدينة مينيابولي�ش �شمايل الوليات 
املتحدة اإىل موجة من املظاهرات 
اأنحاء  يف  للعن�رشية  املناه�شة 
العامل م�شطفى نائل القان، اأ�شتاذ 
العالقات الدولية يف كلية القت�شاد 
»حاجي  بجامعة  الإدارية  والعلوم 
اإنه رغم  اأنقرة، قال  بريم ويل« يف 
انت�شار فريو�ش كورونا، خرج اآلف 
بعد مقتل  ال�شوارع  اإىل  الأوروبيني 
ت�شاعد  على  احتجاًجا  فلويد، 

العن�رشية يف بلدانهم.
ورغم ذلك، فاإن »القادة الأوروبيني 
املتحدة  الوليات  اتهموا 
الحتجاجات  عن  بامل�شوؤولية 
معتربين  بلدانهم«،  �شهدتها  التي 
لالأنا�شول،  »القان«  حديث  وفق 
بالوليات  »ترتكز  العن�رشية  اأن 
ومتار�ش  خا�ش  ب�شكل  املتحدة 

من قبل البي�ش �شد ال�شود«.
واأكمل: »ومع ذلك، فاإننا نعلم ونرى 
جاًدا  عن�رشًيا  خطاًبا  هناك  اأن 
امل�شلمني  ي�شتهدف  اأوروبا،  يف 

وال�شود  والأجانب 
اأن  اأعتقد  واليهود.. 
قلياًل،  تخطئ  اأوروبا 
اإعطاء  يحاولون  اإنهم 
كانوا  لو  كما  �شورة 
يقفون بجانب ال�شود يف 
رغم  املتحدة،  الوليات 
من  تعاين  بلدانهم  اأن 
م�شاكل عن�رشية خمتلفة 
الأجانب  كراهية  اأبرزها 

والإ�شالموفوبيا«.
العالقات  اأ�شتاذ  واأردف 
ال�شويد  »يف  الدولية: 

الأحزاب  بع�ش  ترى  مثال، 
تكون  لكي  اأنه  املتطرفة  اليمينة 
ا،  اأبي�شً تكون  اأن  يجب  �شويدًيا، 
من  �شخ�ش  يكون  اأن  ميكن  ول 
�شبيل  )على  �شومالية  اأ�شول 
اأبًدا«ووفق  �شويدًيا  املثال( 
اإىل  يُنظر  اأنه  »رغم  املتحدث: 
هذا اخلطاب على اأنه عن�رشي يف 
وبلجيكا  وفرن�شا  اأملانيا  مثل  دول 

خطاًب  هناك  اأن  اإل  وهولندا، 
الدول  يف  للغاية  عن�رشًي  �شيا�شًي 
الدمنارك  ويف  الإ�شكندنافية، 
ا، هناك حزب مييني متطرف  اأي�شً
هذا  الوطنية،  لال�شرتاكية  يروج 
احلزب يبني �شيا�شاته على كراهية 
على  تهديًدا  ويعتربهم  الأجانب 
اأن  »القان«  الأبي�ش«واأ�شار  العرق 
لعام  الأوروبي  الربملان  انتخابات 

لالأحزاب  تقدًما  �شهدت   ،2019
والعن�رشية،  املتطرفة  اليمينية 
باأغلبية  الأحزاب  تلك  حيث فازت 
الأ�شوات يف 20 من اأ�شل 28 دولة 

ع�شو.
اأن  الدولية،  العالقات  اأ�شتاذ  وراأى 
يف  العن�رشية  �شد  »الحتجاجات 
الوليات املتحدة واأوروبا مل توؤثر 

يف تغيري مواقف ال�شيا�شيني الذين 
مار�شوا �شيا�شات ميينية متطرفة، 
فيما ت�شهد القارة العجوز ا�شتمراًرا 
وانت�شاًرا  الإ�شالم  معاداة  يف 
منذ  الأجانب  وكراهية  للعن�رشية 

فرتة طويلة«.
كبرية،  م�شاكل  اأوروبا  وتواجه 
اأبرزها،  لعل  »القان«  بح�شب 
لالأحزاب  ال�شعبي  الدعم  »تنامي 
بع�ش  ففي  املتطرفة،  اليمينة 
اإىل  املعدل  هذا  ي�شل  البلدان، 
املرجح  من  ويبدو  باملائة،   20
العن�رشية  اخلطابات  اأن 
واليمني  الأجانب  وكراهية 
الفرتة  يف  �شتزداد  املتطرف 

املقبلة«.

نوع جديد من العن�سرية

هيئة  ع�شو  قال  جانبه،  من 
القت�شاد  كلية  يف  التدري�ش 
بجامعة  الإدارية  والعلوم 
�زسكني  الرتكية،  »با�شكنت« 
مرجان، اإن »اجلميع يتمتع بحقوق 
اإعالن  منذ  )قانونا(  مت�شاوية 
 ،1776 عام  الأمريكي  ال�شتقالل 
ولكن الأ�شخا�ش الذين مت قبولهم 
مر  على  املتحدة  الوليات  يف 
احل�شول  من  يتمكنوا  مل  ال�شنني 
اأر�ش  على  فعلًيا  امل�شاواة  على 

الواقع«.

ويف حديثه لالأنا�شول، ذكر اأنه »بعد 
الأحداث التي اأعقبت مقتل فلويد 
و�شفت   ، املتحدة  الوليات  يف 
اأجنيال  الأملانية  امل�شت�شارة 
العن�رشية  التعليقات  حجم  مريكل 
للغاية«واأكد  باملذهل  بالدها  يف 
العن�رشية،  تزال  اأنه »ل  املتحدث 
لعقود  ترجع  جذوًرا  متتلك  التي 
الأوروبية،  البلدان  يف  قرون  اأو 
ما  احلديث،  العامل  يف  موجودة 
على  امل�شكلة،  هذه  حجم  يظهر 
عرب  ذلك  منع  حماولة  من  الرغم 
من  اأنه  اإل  القانونية،  اللوائح 
النمط  هذا  تغيري  جًدا  ال�شعب 
اأن  ينبغي  العقول،  يف  التفكري  من 
العن�رشية  اأن  العتبار  يف  يوؤخذ 
واقت�شادية  �شيا�شية  اأبعاد  لها 
واجتماعية وثقافية ونف�شية ووفق 
اأنها  ورغم  »اأوروبا،  فاإن  مرجان، 
العن�رشية  تراجًعا يف حجم  ت�شهد 
على  تعتمد  التي  الكال�شيكية، 
اخل�شائ�ش  وفق  الب�رش  متييز 
اليوم  ت�شهد  اأنها  اإل  اجل�شدية، 
نوًعا جديًدا من العن�رشية املبنية 
على الختالفات الدينية والثقافية 

والتف�شيالت الفردية بني الب�رش«.
اأو  ال�شيا�شية  »اخلطابات  اأن  وراأى 
هذا  تتبنى  التي  احلزبية  الربامج 
ت�شاهم  الختالفات،  من  النوع 
من  اجلديد  النوع  هذا  اإنتاج  يف 

ال�شيا�شة  واأن  ل�شيما  العن�رشية، 
وطاأة  حتت  ترزح  اليوم  الأوروبية 
ال�شعبوية،  ال�شعبوية«تلك  تاأثري 
على  »تعمل  مرجان،  بح�شب 
خالل  من  املجتمع  تخويف 
املختلفة  اخل�شائر  على  الرتكيز 
والوظائف  املادية  اخل�شائر  مثل 
والآن  واللغوية،  الثقافية  واحلالة 
ال�شحة ب�شبب انت�شار وباء كورونا، 

وربط هذه اخل�شائر بالأجانب«.
وال�شويد  فنلندا  »وتربز  وتابع: 
وت�شيكيا  والدمنارك  واأملانيا 
وفرن�شا  والنم�شا  وهولندا 
وبلغاريا  و�شوي�رشا  و�شلوفاكيا 
كدول  واليونان  واإيطاليا  واملجر 
اأحزاب اليمني واليمني  فازت فيها 
بن�شب  النتخابات  يف  املتطرف 
باملئة يف عام   30 و   3 بني  ترتاوح 

.»2010
املظاهرات  اأن  مرجان  وذكر 
بداأت  التي  للعن�رشية  املناه�شة 
يف الوليات املتحدة وانت�رشت اإىل 
اأوروبا لن تكون كافية لتغيري خطاب 
بنوا  الذين  اليمينيني  ال�شيا�شيني 
ال�شيا�شات  على  ال�شيا�شي  نهجهم 

اليمينية املتطرفة وال�شعبوية.
امل�شاكل  اأن  اإىل  مرجان  واأ�شار 
وظروف  العوملة،  اأوجدتها  التي 
واجلوانب  القت�شادية،  الأزمة 
املدمرة للتكامل الأوروبي ت�شاهم 
اليمني داخل  اأق�شى  يف تزايد قوة 

البلدان الأوروبية.
 ق�سية الهجرة تخيف الدول 

الأوروبية

جمعية  رئي�ش  نائب  قال  بدوره، 

جان  الأوروبي،  الحتاد  اأبحاث 
لي�شت  العن�رشية  اإن  بايدرول، 
املتحدة  الوليات  يف  موجودة 
كانت  اأوروبا  اإن  بل  وح�شب، 
التاريخ  عرب  اإفريقيا  ت�شتغل 
ال�شنوات  يف  اأنه  بايدرول  واأ�شار 
تدهور  مع  وخا�شة  الأخرية، 
البلدان  يف  ظهرت   ، القت�شاد 
عن�رشية  خطابات  الأوروبية 
تيار  تنظيم  بهدف  و�شعبوية، 
على  وال�شغط  املتطرف  اليمني 
�شيا�شات  لتباع  احلكومات 

حمابية لليمني.
اأنه  اأو�شح  لالأنا�شول  حديثه  ويف 
»من الطبيعي اأن تت�شبب الأزمات 
ت�شهدها  التي  والنكما�شات 
يف  كورونا،  بعد  ما  اقت�شادات 
موجة هجرة جديدة حول العامل، 
احلكومات  منه  تخ�شى  ما  وهذا 

يف بلدان الحتاد الأوروبي«.
اخلطاب  اأن  بايدرول  واأ�شاف 
لن  اأوروبا  يف  املتطرف  اليميني 
الحتجاجات  واأن  ب�شهولة،  يتغري 
املتحدة  الوليات  يف  بداأت  التي 
�رشعان  ال�رشطة  عنف  جراء 
القارة  بلدان  اإىل  امتدت  ما 
اأن  اأعتقد  ل  وقال:  الأوروبية 
هذه الحتجاجات �شتقت�رش على 
بل  واأوروبا،  املتحدة  الوليات 
ناأمل يف  ا.  اأي�شً اآ�شيا  �شتنت�رش يف 
الواقع اأن تتحول هذه املظاهرات 
�شغط  و�شيلة  اإىل  الحتجاجية 
على الأحزاب اليمينية، من �شاأنها 
�شيا�شات  تطوير  نحو  دفعهم 
وتتما�شى  تطرًفا  اأقل  وخطابات 

مع مطالب املتظاهرين.

اأوروبا

احتجاجات فلويد.. لن تغيرّ خطابات اليمني املتطرف 
.       الحتجاجات ل تعني حدوث تغري �سريع يف الأفكار

.        القادة الأوروبيني يبنون �سيا�ساتهم ا�ستناًدا اإىل خطابات ميينية متطرفة
.        اأوروبا تعاين من م�ساكل عن�سرية اأبرزها كراهية الأجانب والإ�سالموفوبيا

.        نوع جديد من العن�سرية املبنية على الختالفات الدينية والثقافية 

راأى خرباء اأن الحتجاجات التي ت�ساعدت يف �سوارع اأوروبا �سد العن�سرية بعد مقتل الأمريكي جورج فلويد، ل تعني حدوث تغري �سريع يف الأفكار، كما اأنها لن 
تف�سي اإىل تغيري يف مواقف القادة الأوروبيني الذين يبنون �سيا�ساتهم ا�ستناًدا اإىل خطابات ميينية متطرفة ووفق اخلرباء، فاإنه رغم ت�ساعد وترية املظاهرات 

الحتجاجية �سد العن�سرية يف عدد من البلدان الأوروبية، اإل اأن قادة الأحزاب اليمينية املتطرفة يف اأوروبا لن يغريوا خطاباتهم اليمينية املتطرفة.

اتهموا  الأوروبيني  " القادة 
الوليات املتحدة بامل�سوؤولية 

عن الحتجاجات التي �سهدتها 
بلدانهم«، معتربين وفق حديث 

»القان« لالأنا�سول، اأن العن�سرية 
»ترتكز بالوليات املتحدة ب�سكل 
خا�ض ومتار�ض من قبل البي�ض 

�سد ال�سود« "



اللواء �شعيد �شنقريحة 
يف رو�شيا 

�أركان  رئي�س  �شنقريحة  �ل�شعيد  �للو�ء  �رشع  
من  �بتد�ء   ، بالنيابة  �ل�شعبي  �لوطني  �جلي�س 
�أم�س �لثالثاء 23 جو�ن و�إىل غاية �خلمي�س 25 
جو�ن، يف زيارة �إىل مو�شكو، بدعوة من �لفريق 
�أول �شويغو �شريغي كوجوغيفيت�س، وزير دفاع 
فدر�لية رو�شيا، ح�شب ما �فاد به بيان لوز�رة 

�لدفاع �لوطني. 
و جاء يف �لبيان " بدعوة من �لفريق �أول �شويغو 
فدر�لية  دفاع  وزير  كوجوغيفيت�س،  �شريغي 
رو�شيا، ي�رشع �للو�ء �ل�شعيد �شنقريحة، رئي�س 
�أركان �جلي�س �لوطني �ل�شعبي بالنيابة، �بتد�ء 
من �أم�س 23 يونيو 2020، يف زيارة �إىل مو�شكو، 
�إحياء  مبنا�شبة  �لر�شمية  �لن�شاطات  حل�شور 
�لذكرى �لـ 75 لعيد �لن�رش يف �حلرب �لوطنية 

�لكربى 1941- 1945."

امل�سيلة

�شكان" بني يلمان" 
يطالبون ب�شيارة اإ�شعاف 

على  �لو�قعة  يلمان  بني  بلدية  �شكان  ي�شكو 
تدين  �مل�شيلة،من  والية  �شمال  كلم   80 بعد 
�ملتعددة  بالعيادة  �ل�شحية  �خلدمات  م�شتوى 
ح�شبهم  عاجزة  �أ�شبحت  و�لتي  �خلدمات، 
�إليها  �لو�فدين  �ملو�طنني  حاجيات  �شد  عن 
حيث  �الأولية،  و�ال�شعافات  �لعالجات  لتلقي 
�لفادح  �لنق�س  �لعديد من �ملر�شى على  �أكد 
�لطبية  و�لعاملني،و�لتجهيز�ت  �الأطباء  يف 
خمرب  و�نعد�م  �الأ�شعة  جهاز  �ل�رشورية،مثل 
�إجر�ئها  �إىل  �ملر�شى  ي�شطر  �لتحاليل،و�لتي 
�لوالية،�ل�شكان  عا�شمة  ويف  �خلو��س  لدي 
حر�رتها  ب�شدة  معروفة  �ملنطقة  �أن  �أكدو� 
و�لقو�ر�س  و�لعقارب  �شيفا،تكرث�الأفاعي 
�إ�شابات  ت�شبب  �لتي  �حل�رش�ت  وخمتلف 
و�شط �لعائالت،حيث ت�شببت هذه �لو�شعية يف 
�شحية،و�لتي  وتعقيد�ت  وفيات  عدة  ت�شجيل 
بالعيادة  �إ�شعاف  �شيارة  توفري  عدم  ز�دها 
تعقيد�،وعليه ينا�شد �ل�شكان �ل�شلطات �ملعنية 
�لعاجل  �لتدخل  �ل�شحة  ر�أ�شها مديرية  وعلى 
لو�شع حد للو�شعية �ملرتدية و�ملزرية،و�لعمل 
�ل�شحية،وتدعيم  �خلدمات  حت�شني  على 
حد  و�شع  ق�شد  �إ�شعاف،  ب�شيارة  �لعيادة 

ملعاناة �ل�شكان �ملت�رشرين.
عبدالبا�سط بديار

فريق اأمل بو�سعادة

جتميد احل�شاب البنكي 
للنادي ب�شبب الديون 

�أمل  عاتق  على  �ملرت�كمة  �لديون  ت�شببت 
لكرة  �لثانية  �ملحرتفة  )�لر�بطة  بو�شعادة 
للنادي،  �لبنكي  �حل�شاب  جتميد  يف  �لقدم( 
م�شالح  من  �لثالثاء  �أم�س  علم  ما  ح�شب 

�لوالية.
و�أو�شح �مل�شدر باأن �لديون �لعالقة على عاتق 
�لنادي دون �أن يحدد قيمتها �ملالية تعود �إىل 
�ملو�شم �لريا�شي 2016-2017 وهي عبارة عن 
و  �شبق  و عمال  و مدربني  م�شتحقات العبني 
�أن رفعو� دعاوى ق�شائية ق�شت بتمكينهم من 
م�شتحقاتهم جتاه �إد�رة �لنادي �لبو�شعادي من 
�أمل  �إد�رة  من  مقربة  م�شادر  �أفادت  جهتها، 
عاتق  على  �ملرت�كمة  �لديون  باأن  بو�شعادة 
�لنادي خالل نف�س �لفرتة تتجاوز 40 مليون دج 
�لنادي،  لهذ�  �ملالية  �ملتاعب  من  وللتخفيف 
دعا والة �شابقون تعاقبو� على والية �مل�شيلة 
حمليني  �قت�شاديني  متعاملني  و  �أعمال  رجال 
للم�شاهمة يف �شخ �أمو�ل للفريق غري �أن ذلك 
"مل ياأت بال�شيء �لكثري للنادي"، ح�شب ما ذكر 

به ذ�ت �مل�شدر. 
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ال�سعودية ت�سع "�سرطا عمريا" 

تفا�شيل جديدة ب�شاأن مو�شم احلج املقبل
.    اإلزام احلجاج بحجر �سحي منزيل ملدة 14 يوما

ع.غ/وكاالت

�حلج  وزير  �أبرز  بينما   
مت  �أنه  بننت  حممد  و�لعمرة 
تنفيذية  "خطط  حت�شري 
�لربيعة  ��شتثنائية"و�أو�شح 
م�شرتك  �شحفي  موؤمتر  خالل 
�أن  و�لعمرة،  �حلج  وزير  مع 
هذ�  �لد�خل  من  �حلج  قر�ر 
�لعام جاء للحفاظ على �شالمة 
�شيتم  �أنه  م�شيفا  �ل�شيوف، 
"خطة �شحية و�إجر�ء�ت  تنفيذ 
�حلجاج  �أن  �إىل  م�شددة"و�أ�شار 
كورونا  لفحو�س  �شيخ�شعون 
�حلج  وبعد  �لفري�شة،  قبل 
�شيلتزمون بحجر �شحي منزيل 

ملدة 14 يوما.

باحلج  �لعاملني  �أن  �أفاد  كما 
لفحو�س  �أي�شا  �شيخ�شعون 
متابعتهم  و�شتجري  كورونا، 

خالل �ملنا�شك وحتدث �لوزير 
"جتهيز  عن  �أي�شا  �ل�شعودي 
طارئ  الأي  متكامل  م�شت�شفى 

تطوير  �إىل  م�شري�  �حلج"،  يف 
خم�ش�شة  طبية  "بروتوكوالت 
ملو�شم �حلج"وقال بننت: "لدينا 
حلج  ��شتثنائية  تنفيذية  خطط 
عدد  �أن  مربز�  �لعام"،  هذ� 
يتجاوز  لن  �لعام  هذ�  �حلجاج 
�أ�شئلة  على  ورد�  �آالف   10
�لوزير  �أو�شح  �الإعالم،  و�شائل 
�شتكون  �حلج  "فري�شة  �أن 
على  وحتافظ  و�شحية  �آمنة 
�حتمال  �أي  نافيا  �ل�شالمة"، 
مل�شاركة حجاج من �خلارج حتى 
لو �أجرو� فحو�س كورونا وحول 
معايري �ختيار �حلجاج، رد وزير 
مع  "�شنن�شق  و�لعمرة:  �حلج 
لت�شجيل  �لدبلوما�شية  �لبعثات 

حجاجهم".

مواطنو البويرة يف قمة ال�سخط والتذمر

ناقلون يرف�شون ا�شتئناف العمل

عن مركز درا�سات الوحدة العربية

�شدور كتاب "فل�شطني اأربعة 
اآلف عام يف التاريخ "

الرقمنة يف قلب عامل متغري

الطبعة الثالثة  يومي 15 و16 
�شبتمرب القادم

�شخطهم  �لبويرة  والية  مو�طنو  �أبدى 
ناقلو  �تخذه  �لذي  �لقر�ر  بعد  �ل�شديد 
�ول  و�ملدن  �لبلديات  بني  ما  خطوط 
��شتئناف  �ملطلق  رف�شهم  و  �أم�س 
ن�شاطهم يف ظل �ل�رشوط �لتي و�شعتها 
تف�شي  من  وقائية  كاإجر�ء�ت  �ل�شلطات 
عرب  �ل�شياق  ويف   ، كورونا  فريو�س 
عن  �لعمال  فئة  خا�شة  �ملو�طنون 
�ملزرية  �لو�شعية  هذه  من  �أ�شفهم 
عن  يتخلفون  منهم  �لكثري  جعلت  �لتي 
عدم  جر�ء  عملهم  مبنا�شب  �اللتحاق 
يف  معلقني  وبقو�  �لنقل  و�شائل  توفر 

�شبب  عن  حمدثونا  وت�شاءل  �ملنازل  
�شمت �جلهات �ملعنية عن هذه �لق�شية 
عودة  حول  ر�شمي  قر�ر  �شدور  رغم 
ومن   ، �الأ�شبوع  بد�ية  من  �لنقل  ن�شاط 
بيان  يف  �لناقلني  ممثلو  رف�س  جهتهم 
مكتب  �لناقلني  �حتاد  نقابة  �أ�شدرته 
�لبويرة ��شتئناف �لن�شاط وفق �ل�رشوط 
�ل�شلطات  حددتها  �لتي  و�ملعايري 
خا�شة  مر�جعتها  ب�رشورة  وطالبت 
�أ�شهر   3 منذ  بطالة  حالة  يف  و�أنهم 

تكبدو� خاللها خ�شائر فادحة .
اأح�سن مرزوق

فل�شطني  �أ�شول  م�شاحلة  نور  يقّدم 
�لتي  وهويتها،  وثقافتها  وتاريخها 
منعطفات  من  �أنها  عنها  يَك�ِشف 
و�لقمع  و�لن�شيان  �لذ�كرة 
و�النتعا�س، فيتتبع هذ� �لعمل �لرثي 
تر�ث فل�شطني، ويك�شف عن ثقافات 
وتعقيد  عمق  ذ�ت  وجمتمعات 
مذهلني ميتد�ن �إىل بد�يات �لتاريخ 
ل �لذي ميتد �إىل ب�شعة �آالف  �مل�شَجّ
�إىل  �لكاتب  يرجع  �الأعو�م.  من 
و�الآ�شورية،  �لفرعونية  �لن�شو�س 
�لهوية  تطّور  كيفية  من  ويتحّقق 
و�للغات  و�لتو�ريخ  �لفل�شطينية 

و�لثقافات و�حل�شار�ت عرب �لع�شور 
فل�شطني  تناول مفهوم  يتم  ما  غالباً 
�أو غري تاريخي،  على نحٍو جتريدي 
ولكن على �لرغم من وجود عدد من 
لفكرة  �ملتعددة  و�ملعاين  �لبد�يات 
ال  �ملهم  �ل�شوؤ�ل  فاإن  فل�شطني، 
يتعلق كثري�ً بـ »�أ�شل« فكرة فل�شطني، 
كيف  ولكن  �لفكرة،  �أتت  �أين  من  �أو 
وجتربتها  فل�شطني  هوية  تطورت 
ع�رشة  �لكتاب  يت�شمن  �لزمان  عرب 
�ملقدمة  عن  ف�شاًل  ف�شول، 
يقع  و�لفهر�س،  و�ملر�جع  و�خلامتة 

�لكتاب يف 480 �شفحة

 Digital �ل�شنة ملتقى  يعود هذه 
طبعة  يف   Business Days
�فرت��شية حتت �شعار "�لرقمنة يف 
قلب عامل متغري"،حدث �إ�شتثنائي 
ومهنيي  �لقر�ر  ل�شناع  خم�ش�س 

جمال تكنولوجيا �ملعلومات.
كورونا  فريو�س  �نت�شار  �شياق  يف 
�تباع  على  وحر�شا  �مل�شتجد 
�خلا�شة  �ل�شالمة  �إر�شاد�ت 
�شيتم  �الجتماعي،  بالتباعد 
 Digital �لثالثة  �لن�شخة  تنظيم 
 Business Days )DBD

يومي  �النرتنت  �شبكة  عرب   )2020
15 و16 �شبتمرب 2020.

نف�س مميز�ت  �لطبعة  حتمل هذه 
ندو�ت،  من  �لو�قعية،  �ملوؤمتر�ت 
تُنَظم  عمل،  و�جتماعات  معار�س 
حد  يف  فامللتقى  �فرت��شيا.  كلها 
لتقييم  مثالية  فر�شة  يعترب  ذ�ته 
لل�رشكات  �لرقمية  �ملمار�شات 
وباء  تف�شي  �شياق  يف  �جلز�ئرية 
كورونا و�لذي بدوره فر�س �للجوء 
كحل  �لذكية  �لرقمية  للو�شائط 

بديل.

�جلز�ئر  �ت�شاالت  موؤ�ش�شة  برجمت 
�أل  "4 جي  نوع  �جناز 15 حمطة من 
�لظل  مناطق  م�شتوى  على  �ي"  تي 
�شكان  على  لت�شهيل  وهر�ن  بوالية 
هذه �ملناطق �ملعزولة �ال�شتفادة من 
و�الإنرتنت،  �لثابت  �لهاتف  خدمتي 
لدى  �لثالثاء  �أم�س  �أ�شتفيد  ح�شبما 
�ملدير �لعملياتي للموؤ�ش�شة بوهر�ن.

�جناز هذه �ملحطات يف  برمج  وقد 
-2019  ( �ملوؤ�ش�شة  خمطط  �إطار 
على  �لظل  مناطق  لتزويد   )  2020

�لهاتف  بخدمتي  وهر�ن  م�شتوى 
عن  �لعزلة  لفك  و�الإنرتنت  �لثابت 
به  �رشح  ح�شبما  �ملناطق،  هذه 
�لعملياتي الت�شاالت �جلز�ئر  �ملدير 
�ملخطط مت  ذ�ت  و�شمن   . بالوالية 
حلد �الآن  �جناز 6 حمطات ) 4 جي 
مناطق  بربط  �شمح  مما  �ي(  تي  �أل 
تا�شة  وعني  تليالت  وو�دي  باأرزيو 
�شبه  �لهاتف  �لكرمة من خدمة  بعني 
�لثابت و�الإنرتنت ،و�شيتم �النتهاء من 
�أ�شغال �ملحطات �لت�شعة �لباقية من 

طور  يف  توجد  �لتي  و  �لربنامج  هذ� 
�جلارية،  �ل�شنة  نهاية  مع  �الجناز 
 " �إليه ذ�ت �مل�شوؤول الفتا  �أ�شار  كما 
�أن والية وهر�ن تتوفر على ما يفوق 
) �ي  تي  �أل  ) 4جي  122 حمطة من 
ملجموع 73 �ألف م�شرتك من خدمتي 
�لثابت و�نرتنت منها منطقة  �لهاتف 
عن  تبعد  �لذي  �ملعزولة  تا�شة  عني 
مركز مدينة وهرن ب 40 كلم و �لذي 
بلغ عدد �مل�شرتكني فيها ما يفوق 60 

زبونا " .

ات�ساالت اجلزائر بوهران

برجمة 15 حمطة للربط بالهاتف الثابت والإنرتنت

ك�سفت ال�سلطات ال�سعودية اأم�س الثالثاء، تفا�سيل جديدة ب�ساأن مو�سم احلج املقبل، 
بعد يوم واحد من اإعالن اأنه �سيكون مقت�سرا على املقيمني داخل اململكة فقط يف ظل 

جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد وقال وزير ال�سحة توفيق الربيعة، اإن احلج هذا العام 
�سيكون ملن هم اأقل من 65 عاما وال يعانون من اأي اأمرا�س مزمنة

من  �لعا�رش  �رشكة  �أعلنت 
�لدو�ئية  لل�شناعات  رم�شان 
يف  �لت�شخي�شية  و�مل�شتح�رش�ت 
�لثالثاء،  )ر�ميد�(،�أم�س  م�رش 
بدء ت�شنيع دو�ء "�أنفيزير�م" لعالج 
�مل�شتجد  كورونا  فريو�س  مر�شى 

�ملثيل  �لدو�ء  "�أنفيزير�م"،  ويعد 
�لذي  �لياباين،  "�أفيجان"  لعالج 
"كوفيد  مر�شى  لعالج  ي�شتخدم 
�لفعالة  �ملادة  على  ويحتوي   "19
�رشكة  وح�شلت  "فافيبري�فري".  
على  �شابق  وقت  يف  "ر�ميد�" 

�مل�رشية  �ل�شحة  وز�رة  مو�فقة 
لت�شنيع عقار "رميدي�شيفري"، وهو 
عالج  يف  �مل�شتخدم  ذ�ته  �لدو�ء 
�ملتحدة.  �لواليات  يف  �ملر�س 
جناح  �ل�رشيرية  �لتجارب  و�أثبتت 
عقار "�أنفيزير�م" يف �ل�شيطرة على 

فريو�س كورونا خالل فرتة ترت�وح 
بني 4 و6 �أيام من ��شتخد�مه، وهو 
لعالج  دو�ء  �أ�رشع  يبدو  ما  على 
�أخرى  باأدوية  مفارنة  �ملر�شى 
مثل "رميدي�شيفري" �لذي قلل فرتة 

�لعالج من 15 �إىل 11 يوما.

دواء م�سري لكورونا "

ال�شيطرة على على الفريو�س يف 4 اأيام

عن دار خيال للن�سر 
والرتجمة 2020

�شدور "مقاربات يف قراءة 
الن�س الأدبي والنقدي "

و�لرتجمة  للن�رش  خيال  د�ر  عن  حديثا  �شدر 
كتاب جماعي  "مقاربات يف قر�ءة �لن�س �الأدبي 
�لباحثني  من  ملجموعة  �جلز�ئر  يف  و�لنقدي 
علي،  بن  لوني�س  �لدكتور  �إ�رش�ف  حتت  وكانت 
حيث �شتتعزز �ملكتبة و�جلامعة �جلز�ئرية بهذ� 
�لكتاب �لقيم �لذي �شيكون قيمة م�شافة للطلبة 
باالأدب  و�ملهتمني  و�الأكادمييني  �جلامعيني 
هذ�  يقدم  �ل�شياق  ذ�ت  ويف  ككل.  �جلز�ئري 
�أ�رشف عليه جمموعة  و�لذي  �لكتاب �جلماعي 
من �الأ�شاتذة �جلامعيني، تقدمي قر�ء�ت نقدية 
،وبالتايل   جز�ئرية  وثقافية  �أدبية  متون   يف 
يف   يتمثل  �جلاد  �مل�رشوع  هذ�  من  فالهدف  
�لنقد  �أفق  نحو  �لنظري،  �لنقد  �أ�شو�ر  جتاوز  
حماورة  على  �أ�شا�شا   يقوم  �لذي   �لتطبيقي 
وتاأويال،  تف�شري�  و�لنقدية،  �الإبد�عية  �ملتون 
فادح،  نق�س  من  �لتطبيقي  �لنقد  ي�شهده  ملا 
بتعاليه  متهما  �أ�شبح  �جلامعي،  خا�شة  فالنقد 
وتكمن  �لنظريات،  د�خل  و�نغالقه  �لنظري 
�لطرح  بني  �لتوفيق  يف  �ملقاربات  هذه  �أهمية 
�الأكادميي �لذي يتعكز على �ملنهج وعلى �للغة 
�ملتخ�ش�شة، وعلى �الأ�شلوب �ملب�شط يف حتليل 

حكيم مالك�ملتون �الأدبية.

يوراى الرثى اليوم مبقربة 
العالية

وفاة العقيد املتقاعد 
ح�شني �شنو�شي 

�نتقل �إىل رحمة �هلل، �أم�س �لثالثاء بامل�شت�شفى 
�لعقيد  �ملجاهد  �لنعجة،  عني  �لع�شكري 
�ملتقاعد ب�شالح �لطري�ن وع�شو وز�رة �لت�شليح 
و�الت�شاالت �لعامة )�ملالغ( ح�شني �شنو�شي، بعد 
لدى  علم  ما  ح�شب  �ملر�س،  مع  طويل  �رش�ع 
�أقارب له و يعرف �لفقيد بكونه من �أو�ئل طياري 
�إبان  تكوينهم  �لذي مت  �لوطني،  �لتحرير  جي�س 
ثورة �لتحرير �ملظفرة، حيث مت تكليفه بالعديد 
و  �لتحرير  فرتة حرب  �أثناء  بتون�س  �ملهام  من 

بال�رشق �الأو�شط عقب �ال�شتقالل.
�لعام  �ملدير  من�شب  �شغل  قد  �ملرحوم  كان  و 
و  �لثمانينات  نهاية  يف  �لفتح  ريا�س  لديو�ن 
مبقربة  �الأربعاء،  �ليوم  �لرثى،  �لفقيد  �شيو�رى 

�لعالية، عقب �شالة �لظهر.

تون�س

القب�س على 25 م�شتبها 
بانتمائهم لتنظيم اإرهابي

�أم�س  �لتون�شي  �لوطني  �حلر�س  �أعلن   
عنا�رش  على  �لقب�س  �إلقاء  عن  �لثالثاء، 
ب�شو�طئ  مرخ�شة  غري  �جتماعات  ينظمون 
بنزرت ونابل و�أو�شح �ملتحدث با�شم �الإد�رة 
�لدين  ح�شام  �لعميد  �لوطني  للحر�س  �لعامة 
يف  للبحث  �لوطنية  �لوحدة  �أن  �جلبابلي، 
�لوحد�ت  مع  وبالتن�شيق  �الإرهاب،  جر�ئم 
على  �لقب�س  من  متكنت  للحر�س  �جلهوية 
مرخ�س  غري  �جتماعات  نظمو�  عن�رش�   13
فيها ب�شاطئ عني م�شتري ببنزرت، بينهم �ثنان 
حمكوم  �آخر  وعن�رش  �جلربية  �الإقامة  خالفا 
ب�شنتني �شجنا من �أجل �النتماء لتنظيم �إرهابي 
و�أ�شاف �جلبابلي �أن 12 عنا�رش �آخرين كانو� 
لها،  مرخ�س  غري  �جتماعات  �أي�شا  ينظمون 
�ألقي �لقب�س عليهم باأحد �شو�طئ قليبية ومت 
�الحتفاظ بهم جميعا ومبا�رشة ق�شية عدلية 
�النتماء  يف  �ال�شتباه  مو�شوعها  حقهم  يف 
غري  باجتماعات  و�لقيام  �إرهابي  تنظيم  �إىل 

مرخ�س لها.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 
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