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اأول خرجة لالأمني العام اجلديد لالأفالن

اجتماع وطني لأمناء املحافظات لفرز اخليارات
يعقد الأمني العام حلزب جبهة التحرير الوطني اأبو الف�سل بعجي  اليوم ال�سبت اأول اجتماع باأمناء 

حمافظات احلزب وهو اأول ن�ساط داخلي له يف انتظار اإعالن قائمة املكتب ال�سيا�سي الذي يحوم 
حولها الكثري الكتمان والت�ساوؤلت.

باية عطار 

القيادة اجلديدة حلزب جبهة التحرير 
الوطني برئا�ضة الأمني العام اأبو الف�ضل 
�ضعوبات  وجدت  قد  تكون  بعجي  
اجلديد  ال�ضيا�ضي  املكتب  ت�ضكيل  يف 
املركزية  اجتماع  اللجنة  اأقره  كما 
الأخري, لعدة اأ�ضباب بع�ضها مو�ضوعي 
الذي  الوقت  لي�س كذلك ففي  والأخر 
ن�ضاطه  اجلديد  العام  الأمني  د�ضن 
ينظم  ومل  اأ�ضبوع  قبل  �ضحفية  بندوة 
بن�ضاطات  واكتفى  داخلي  ن�ضاط  اأي 
اإليها  خارجية منها م�ضاركة قمة دعا 

تقنية  عرب  ال�ضيني  ال�ضيوعي  احلزب 
لدرا�ضة  خ�ض�ضت  بعد  عن  التوا�ضل 
الع�رص  داء  انت�ضار  بعد  العامل  اأو�ضاع 
وباء كورونا وا�ضتقباله ال�ضفري ال�ضباين 
مل  فيما  موران  باجلزائر فرناندو 
يعقد اأي ن�ضاط تنظيمي داخلي الذي 
باجتماع  اليوم  ي�ضتهله  اأن  املزمع  من 
مع اأمناء املحافظات , وال�ضوؤال الذي 
يطرح نف�ضه بقوة يف بيت احلزب العتيد 
الذي ليزال يعي�س ارتدادات احلراك 
ال�ضعبي الذي اأ�ضقط م�رصوع الأفالن 
العهدة اخلام�ضة  وحلفائه املتمثل يف 
للرئي�س املخلوع عبد العزيز بوتفليقة 

اأي�ضا  العتيد  للحزب  رئي�ضا  كان  الذي 
املكتب  قائمة  عن  الإعالن  يتم  متى 
ال�ضيا�ضي الذي يراودها غمو�س كبري 
وح�ضب  املعلومات املت�رصبة من بيت 
�ضت�ضم  القائمة  فاإن  بحيدرة  الأفالن 
بغرفتيه  الربملان  نواب  من  عدد 
العام  الأمني  من  مقربة  اأ�ضماء  وهي 
غرار  على  بعجي  الف�ضل  اأبو  احلايل 
اإىل  بالإ�ضافة  �ضبوتة  فوؤاد  ال�ضيناتور 
قيادات قدمية على غرار الأمني العام 
لالحتاد الوطني للفالحني اجلزائريني 
الذي �ضبق له اأن كان ع�ضوا يف املكتب 
منذ  عهدات  لعهدة  للحزب  ال�ضيا�ضي 

يجد  وقد   , بلخادم  العزيز  عبد  زمن 
يف  كبرية  �ضعوبة  بعجي  الف�ضل  اأبو 
املكتب  بقائمة  الأ�ضماء  هذه  فر�س 
ال�ضيا�ضي �ضواء على ال�ضعيد الداخلي 
للحزب اأو اأمام الراأي العام كون هذه 
الأ�ضماء كانت قريبة من اأمناء عامني 
�ضابقني على غرار جمال ولد عبا�س 
املتواجد هو الآخر ب�ضجن احلرا�س 
عمار  اأو  ف�ضاد  ق�ضايا  يف  لتورطه 
انقاذ  جلنة  اتهمته  الذي  �ضعداين 
اجتماع  خمرجات  بفر�س  احلزب 
بق�رص  الأخرية  املركزية  اللجنة 
رحال  اللطيف  عبد  املوؤمترات 

العام احلايل كان  خا�ضة وان الأمني 
يف  منه  وا�ضتغل  مقربيه  اأقرب  من 
كان  ملا  الوطني  ال�ضعبي  املجل�س 
 , للربملان  ال�ضفلى  للغرفة  رئي�ضا 
يقلل  الأ�ضماء  هذه  فر�س  اأن  كما 

يف  العتيد  احلزب  م�ضداقية  من 
يف  امل�ضاهم  احلزب  �ضور  اإعطاءه 
الطبقة  رفقة  اجلديدة  اجلزائر  بناء 
اأمينه  ل�ضان  ال�ضيا�ضية كما جاء على 

العام يف اأول ظهور اإعالمي له .

طالبت با�ستدراك بع�ص النقائ�ص

حركة البناء تودع مذكرة" تعديل الد�ستور"
حول  مذكرة  الوطني   البناء  حركة  اأودعت   
تعديل الد�ضتور لدى م�ضالح رئا�ضة اجلمهورية, 
اأين قدمت وقدمت قدمت  احلركة العديد من 
التعديالت, منها اإ�ضافة الب�ضملة وال�ضالة على 
الديباجة,  يف  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول 
واإ�ضافة عبارة »ال�ضعب اجلزائري �ضعب واحد 

وموحد.
القادر  عبد  الوطني   البناء  رئي�س حركة  اأعلن 
قدم  قد  يرتاأ�ضه  الذي  احلزب  باأن  قرينة  بن 
م�ضالح  لدى  الد�ضتور  تعديل  حول   مذكرة 
بعد  مت    ذلك  باأن  لفتا  اجلمهورية,  رئا�ضة 
جهد جتميعي قامت به اللجنة الوطنية للحركة 

لأكرث من 60 ور�ضة ن�ضبت لهذا الغر�س.
يكون  اأن  اهلل  ندعو   »: املتحدت  ذات  قال  و 
التعرف  يريد  جزائري  اأي  ويفيد  ينفع  جهدا 
واأن  امل�ضودة  يف  وردت  التي  الثغرات  على 
الربوفي�ضور  برئا�ضة  اخلرباء  جلنة  ت�ضتفيد 
البناء  حركة  مذكرة  من  وتاأخذ  لعرابة  اأحمد 
الوطني ما من �ضاأنه ا�ضتدراك الثغرات وتغيري 

.» ما من �ضاأنه يغرَيرّ

اإ�سماعيل دباح
العديد من الأمور يجب اأن  ت�ستدرك

البناء  بحركة  الوطني  املكتب  ع�ضو  اإعترب 
من  العديد  هناك  باأن  دباح  اإ�ضماعيل  الوطني 
م�ضودة  يف  ت�ضتدرك   اأن  يجب  التي  الأمور 
الد�ضتور لتكون اأكرث و�ضوحا, لفتا باأن م�ضودة 
الإيجابيات  من  العديد  الد�ضتور ت�ضمنت 
تكري�س  و  ال�ضعبي  احلراك  د�ضرتة  غرار  على 

احلقوق واحلريات.
البناء  بحركة  الوطني  املكتب  ع�ضو  ثمن 
م�ضودة  م�ضمون  دباح  اإ�ضماعيل  الوطني 
الد�ضتور,  لفتا باأنها حملت العديد من الأمور 
الإيجابية,  لكنها حتتاج اإىل ا�ضتكمال وت�ضويب 

وتوافق بنب كل مكونات املنظومة الوطنية.
اأن  يجب  الد�ضتور  باأن  دباح  اإ�ضماعيل  و�ضدد 
يكون توافقي يكر�س احلقوق و احلريات , لفتا 
باإعطاء  كفيل  والعميق  والوا�ضع  احلوار  باأن 
التي  اجلديدة  باجلزائر  يليق  قوة  اأكرث  مقرتح 
يجب اأن تكون جزائر م�ضتقرة وقوية ود�ضتورها 

د�ضتور �ضعب ولي�س د�ضتور �ضخ�س.
و يف �ضياق مت�ضل, قال املتحدث :« الد�ضتور 
الروؤية  تظهر  تبداأ  و  توافقي  يكون  اأن  يجب 
اأكرث مرونة من املواد,  التي هي  الدباجة  من 
ت�ضمنتها  التي  الإيجابيات  رغم  اأن  نالحظ 
م�ضودة الد�ضتور على غرار تكري�س احلريات و 
احلقوق و د�ضرتة احلراك ال�ضعبي , اإل اأنها مل 

تن�س على اأول نوفمرب حمتوى مرحلي .
واأبرز اإ�ضماعيل دباح على �رصورة اأن تقل�س هوة 
التوافقي,   الد�ضتور  لتج�ضيد  املواد اخلالفية 
من  العديد  ا�ضتدراك  �رصورة  على  �ضدد  اأين 
 »: م�ضيفا  و�ضوحا,   اأكرث  تكون  اأن  و  الأمور 
الد�ضتور يحتاج اإىل مراجعة ال�ضالحيات وعلى 
راأ�ضها تعيني نائب رئي�س اجلمهورية,  الهتمام 

بتفكيك الأمور الغري وا�ضحة ».
واأكد اإ�ضماعيل دباح على �رصورة فك املخاوف 

مبطالب  تعلق  فيما  خا�ضة  الأمور  تو�ضيح  و 
هناك  �ضحيح   »: قائال  ال�ضعبي,   احلراك 
 , الإيجابية  الأمور  من  العديد  و  نوعية   نقلة 
لكن العديد من الأمور غام�ضة يجب اأن تو�ضح 

اأكرث :«
كل  �رصورة  اأخذ   اإىل  املتحدث  ودعا 
الطبقة  قبل  من  املطروحة  الإقرتاحات 
الإعتبار,   بعني  املدين  املجتمع  و  ال�ضيا�ضية 
توجهات  عن  يعرب  م�رصوع  �ضياغة  يتم  حتى 
الأمة و خيارتها و ي�ضتجيب اجلزائر اجلديدة 

ومطالب احلراك ال�ضعبي ».
اإىل  مبادرتنا  اأر�ضلنا  نحن   »: املتحدث  قال  و 
بع�س  واإىل  املجتمعية  القوى  واإىل  الأحزاب 
ال�ضخ�ضيات منذ مدة ونقلناها اإىل الراأي العام 
امل�ضاهمة  يريد  من  جميع  اإ�رصاك  اأجل  من 
وتهدئة  �ضيا�ضية  هدنة  �ضناعة  يف  معنا 
من  اخلالفات  خاللها  من  توؤجل  اجتماعية 
القت�ضادي  التحدي  مواجهة  التعاون يف  اأجل 
والتعاون   , جهة  من  الجتماعية  وانعكا�ضاته 
على  القادرة  القانونية  املنظومة  ل�ضتكمال 
احلراك  وتطلعات  ال�ضعب  طموح  اإ�ضتيعاب 
املبارك يف  موؤ�ض�ضات منتخبة ودولة موؤ�ض�ضات 
بني  احلقيقي  والف�ضل  الدميقراطية  حتقق 

ال�ضلطات.«

اأحمد الدان : م�سودة الد�ستور لي�ست 
م�سروعا متكامال ولبد من اإثراءها

اإعترب الرجل الثاين يف حركة البناء اأحمد الدان 
باأن الوثيقة الد�ضتور هي م�ضودة فقط ولي�ضت 
اأن  ال�ضيا�ضية  النخب  وعلى  متكامال  م�رصوعا 
اجلديدة  الأفكار  باأن   لفتا  بعمق,   تناق�ضها 
التي طرحها احلراك و تبانها الرئي�س تبون مل 

تظهر يف امل�ضودة.
واأبرز اأحمد الدان باأن اللجنة مل توفق يف اإنتاج 
ال�ضلطات ول حتقق  الف�ضل يف  م�ضودة حتقق 
ا�ضتكمال  اإىل  حتتاج  وبالتايل  الهوية  تر�ضيخ 
املنظومة  مكونات  كل  بنب  وتوافق  وت�ضويب 
الوطنية,  م�ضددا باأن احلوار والوا�ضع والعميق 
باجلزائر  يليق  قوة  اأكرث  مقرتح  باإعطاء  كفيل 
م�ضتقرة  جزائر  تكون  اأن  يجب  التي  اجلديدة 
د�ضتور  ولي�س  �ضعب  د�ضتور  ود�ضتورها  وقوية 

�ضخ�س.
اإىل  مبادرتنا  اأر�ضلنا  نحن   »: املتحدث  قال  و 
بع�س  واإىل  املجتمعية  القوى  واإىل  الأحزاب 
ال�ضخ�ضيات منذ مدة ونقلناها اإىل الراأي العام 
امل�ضاهمة  يريد  من  جميع  اإ�رصاك  اأجل  من 
وتهدئة  �ضيا�ضية  هدنة  �ضناعة  يف  معنا 
من  اخلالفات  خاللها  من  توؤجل  اجتماعية 
القت�ضادي  التحدي  مواجهة  التعاون يف  اأجل 
والتعاون   , جهة  من  الجتماعية  وانعكا�ضاته 
على  القادرة  القانونية  املنظومة  لإ�ضتكمال 
احلراك  وتطلعات  ال�ضعب  طموح  اإ�ضتيعاب 
املبارك يف  موؤ�ض�ضات منتخبة ودولة موؤ�ض�ضات 
بني  احلقيقي  والف�ضل  الدميقراطية  حتقق 

ال�ضلطات.«
اإميان لوا�ص

الأفالن يف مواجهة حرب الكوالي�ص

قائمة مو�سعة من 38 مر�سحا للمكتب ال�سيا�سي
.      وفود حتج اإىل مكتب حممد عليوي

اجلديدة  القيادة  نحو  اليوم  الأنظار  تتجه 
للحزب العتيد يف اإدارتها حلرب الكوالي�س يف 
اجتماع الإطارات الولئية حيث علمت الو�ضط 
املركزية  اللجنة  داخل  ماأذون  م�ضدر  من 
مو�ضعة  قائمة  اأعد  قد  بعجي  اأبوالف�ضل  اأن 
املكتب  يف  منا�ضب  لتويل  مر�ضحا   38 ت�ضم 
اهتدى  قد  امل�ضوؤول  ذات  يكون  و  ال�ضيا�ضي 
و  املحموم  التدافع  ل�ضتيعاب  اخلطوة  لهذه 

حماولت التموقع و الو�ضاطات.
وح�ضب  لكن  القائمة  من  اأ�ضماء  تر�ضح  مل 
مبداأ  على  الرتكيز  فاإن  الو�ضط  م�ضادر 

الت�ضبيب و التخل�س من الرموز التي ارتبطت 
حولها  حتوم  التي  و  املخلوع  الرئي�س  بفرتة 
داخل  نقا�ضات  يف  ذكرها  تردد  اأو  �ضبهات 
داخل  مراكزها  من  ا�ضتفادت  بكونها  احلزب 

احلزب 
لكن م�ضادر الو�ضط رجحت اأن يتم ال�ضتعانة 
على  املح�ضوبني  من  وبع�ضا  عي�ضات  بر�ضيد 
و  التكتالت  ملنع  حماولة  يف  بلخادم  جنح 

�ضبط توازنات دقيقة.
ونبهت م�ضادر الو�ضط اأن الأمني العام لحتاد 
حا�ضما  دورا  يلعب  عليوي   حممد  الفالحني 

املكتب  لأع�ضاء  النهائية  القائمة  �ضبط  يف 
املن�رصم  اخلمي�س  ا�ضتقبل  حيث  ال�ضيا�ضي 
خوذري  حممود  القياديني  من  كال  مبكتبه 
يطمحان  الذين  عفيف  �ضي  عبدالرحمان  و 

لع�ضوية املكتب ال�ضيا�ضي.
النهائية  القائمة  عن  الك�ضف  تاريخ  عن  اأما 
م�ضادر  فرجحت  ال�ضيا�ضي  املكتب  لأع�ضاء 
جويلية  الثالث  بعد  ذلك  يكون  اأن  الو�ضط 
تاريخ  مع  ذلك  يت�ضادف  اأن  اإمكانية  و  القادم 

عيد ال�ضتقالل.
وداد احلاج

اإعتربها ل تقرتح اآلية للت�سدي لأزمة �سغور ال�سلطة

طالئع احلريات ي�سجل ت�سع حتفظات على م�سودة الد�ستور
مات�ضمنته  احلريات  طالئع  حزب  انتقد 
حتفظات  ت�ضع  �ضجل   اأين  الد�ضتور,  م�ضودة 
اأولها  الد�ضتور,  تعديل  م�رصوع  م�ضودة  على 
تغييب نظام عملياتي كابح ورادع للخروق التي 

مت�س احلقوق واحلريات.
امل�ضودة  باأن  احلريات   طالئع  حزب  اإعترب 
يف  ال�ضغور  لأزمة  للت�ضدي  اآلية  اأي  تقرتح  ل 
اجلزائر,  عا�ضته  ما  تكرار  لتفادي  ال�ضلطة 
لفتا باأن تعيني نائب الرئي�س انتهاكا �ضارخا 

ل�ضيادة ال�ضعب �ضاحب ال�ضلطة الوحيد.
اقرتاع  نظام  تغييب  باأن   املتحدث  ولفت 

الأحزاب  وحق  ال�ضعب,  اإرادة  حقا  يعك�س 
ال�ضيا�ضية واجلمعيات يف امل�ضاهمة يف احلياة 
العمومية, ل�ضيما من خالل تب�ضيط اإجراءات 

اإن�ضائها وولوِج حِررّ لو�ضائل الإعالم.
اأما فيما يتعلق  ب�ضالحيات رئي�س اجلمهورية, 
الرئي�س  اقرتاح �ضالحية  حتفظ احلزب على 
يف تعيني نائب له خارج القرتاع العام, معتربا 
ال�ضعب  ل�ضيادة  �ضارخا  انتهاكا  ي�ضكل  اأنه 
�ضاحب ال�ضلطة الوحيد, و بخ�ضو�س  م�ضاركة 
اجلي�س اجلزائري خارج احلدود, دعت اإىل اأن 

اط ب�رصوط �ضارمة ووا�ضحة. حتحُ

و دعا حزب طالئع احلريات  اإىل اإعادة النظر 
من�ضب  باإن�ضاء  التنفيذية  ال�ضلطة  تنظيم  يف 
رئي�س احلكومة دون تكري�س للهيئة احلكومية 

يف ت�ضكيلتها كمجل�س للحكومة.
اأما بالن�ضبة لل�ضلطة الق�ضائية, فاعترب حزب  
طالئع احلريات باأن م�رصوع التعديل الد�ضتوري 
ل ي�ضمن ا�ضتقاللية املجل�س الأعلى للق�ضاء 
التنفيذية, ول يكر�س �ضلطته يف  ال�ضلطة  عن 
امل�ضارات  ميادين  يف  الق�ضاة  �ضلك  ت�ضيري 

املهنية والتفتي�س والن�ضباط.
اإميان لوا�ص

الدكتور  الدويل,  ال�ضاأن  يف  املخت�س  طماأن 
يومية  مع  حديثه  خالل  �ضديق,  ولد  ميلود 
»الو�ضط«, اأم�س, اأن وجود �ضمامات اأمان يف 
هو  اجلزائر,  يف  وبالأخ�س  املغاربية,  الدول 
كفيل يف الوقت الراهن, بلجم اأي خمططات اأو 
م�ضاريع تق�ضيمية �ضدنا, �ضواء كانت اأمريكية 
اأو اأوروبية اأو غريها, موؤكدا اأنه حتى من جانب 
الأزمة الليبية, التي تتعقد وتتاأزم اأكرث مع مرور 
�ضابقا,  اإفريقيا  �ضمال  دول  عملت  لو  الأيام, 
على اإن�ضاء احتاد مغاربي على اأ�ض�س قوية, ملا 
و�ضلت الأمور بليبيا اإىل طريق م�ضدود, يحاول 
على  الطرق,  ب�ضتى  ا�ضتغالله  ودب  هب  من 
قدر امل�ضتطاع, على مراأى وم�ضمع من العامل. 
حديثه  خالل  �ضديق  ولد  الدكتور  اأورد  ومنه 
قلق,  مناخ  هناك  اأن  »الو�ضط«,  يومية  مع 
ودوائر غربية تعمل على اإيجاد منافذ لها, يف 

�ضمال افريقيا, لكن هذه املخططات مل جتد 
جمال للتطبيق يف امليدان, نظرا لوجود عدة 
�ضمامات اأمان حالت دون تطبيق ذلك, م�ضريا 
اأن اجلزائر بالدرجة الأوىل,  ال�ضياق,  يف ذات 
واملغرب يف الدرجة الثانية, يف اأمان من هذه 
ويف  �ضدها,  التي حتاك  الدنيئة  املخططات 
التقليدية  الكيانات  اأن اجلزائر ل حتوز  اأولها 
فيها, من قبائل وع�ضائر ولهجات, على درجة 
القبيلة  لأن  ال�ضيا�ضة,  يف  التاأثري  من  عالية 
عندنا ل تلعب دور كبري جدا, رغم اأنه يف عهد 
الزوايا  منح  مت  بوتفليقة,  املخلوع  الرئي�س 
على  التاأثري  لدرجة  يرقى  مل  وحيز  م�ضاحة 
الثاين  الأمان  ال�ضمام  اأما  ال�ضيا�ضي,  امل�ضهد 
ففي  قوية,  ع�ضكرية  موؤ�ض�ضة  وجود  هو  لنا 
حال ل قدر اهلل اعرت�س البالد م�ضكل �ضيا�ضي, 
اجلي�س الوطني ال�ضعبي له القدرة على توزيع 

الو�ضع  يف  والتحكم  ال�رصعي,  الإكراه  اأدوات 
ن�ضبي  ب�ضكل  ولو  نعي�س  اأننا  بالإ�ضافة  العام, 
يرقى  ل  مطمئن,  �ضيا�ضي  ا�ضتقرار  متفاوت, 
لدرجة التخوين اأو وجود حرب �ضوارع, مثل ما 

يحدث يف اأمريكا واأوروبا.
حتاول  الكربى  القوى  اأن  املتحدث,  ولفت 
لت�ضبح  اإفريقيا,  ال�ضمال  دول  لدفع  با�ضتمرار 
هو  فا�ضلة  دولة  وم�ضطلح  فا�ضلة,  ه�ضة  دول 
الأمم  هيئة  منح  مبثابة  و  خطري,  م�ضطلح 
لها  ال�ضماح  مع  احلماية,  م�ضوؤولية  املتحدة, 
بالتدخل من اأجل ر�ضكلة هذه الدول, م�ضيفا 
هذا  براثن  عن  البعد  كل  بعيدة  اجلزائر  اأن 
و  جتان�س  من  لها  ملا  اخلبيث,  امل�ضطلح 
�ضبط وحتكم يف املوؤ�ض�ضات الر�ضمية يف كل 

اإقليم.
مرمي خمي�سة

الدكتور ميلود ولد �سديق

لدينا �سمامات اأمان كفيلة بلجم اأي م�ساريع تق�سيمية
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 حممد بن ترار

رمي  �أن  �لتحقيقات  و�أ�شارت  هذ� 
�شلل متلك م�شنع للأن�شولني يف �قليم 
�لتي  وهي  �لبليدة  ،  بوالية  بوفاريك 
لعبت دور� فعاال يف منع ت�شنيع �ملكمل 
�لغذ�ئي »رحمة ربي » يف �جلز�ئر و�لذي 
حول �إىل تركيا  الأنه يهدد ن�شاطها   من 
جهة �أخرى متلك  �بنة �لوزير �الأول �لذي 
�جلز�ئريني  بو�شفهم  �أ�شحك  ما  كثري� 
�الأبقار  لرتبية  مزرعة  بالفقاقري �أكرب 
يف �إفريقيا متمركزة على م�شتوى �إقليم 
�جللفة  ناهيك  على �أكرث  من  والية 
�لفلحية  �الأر��شي  من  هكتار   6700
�خل�شبة  منها 1400 هكتار باإقليم بلدية 
�لدفلى  ،  عني  خليفة  ب�رشق  ولد  بري 
بن  هكتار مبنطقة  ب1000  ومزرعة 

هكتار  �لدفلى  و1000  بعني  بريك  
�إىل حقل  بالبليدة  باالإ�شافة  تامو  ببني 
�رشق  �ل�شيار  �لطريق  من  بالقرب  كبري 

و950   ، �لبليدة  والية  غرب  باإقليم 
�لعبادية  و800  بلدية  باإقليم  هكتار 
هكتار باإقليم بال�شبلي  باملدخل �لغربي 

للعا�شمة وم�شتثمر�ت فلحية مب�شاحة 
750 هكتار  ببلدية بن خليل بن حمد�ن  
باإقليم  هكتار   600 عن  بالبليدة  ناهيك 
هكتار  باملدية  و200  جندل  بلدية 
باالإ�شافة   ، �لبليدة  �رشق  بوقرة  ببلدية 
�إىل �أر��شي فلحية و��شعة باإقليم والية 
تيارت ،هذ� وقد تبني �أن هذه �ملمتلكات 
�أر��شي �مل�شتثمر�ت  ناجمة عن  تاأميم 
بطريقة  حولت  للدولة و�لتي  �لتابعة 
باأمو�ل  �رش�وؤها  مت  و�أخرى  م�شبوهة 
جمهولة �مل�شدر بطرق  تثري �ل�شك،ومن 
�شاأن �لتحقيقات �أن جتر عدة م�شوؤولني 
و�لديو�ن �لوطني  �لفلحة  م�شالح  من 
�لفلحية  و�ل�شلطات  للأر��شي 
تنفيذيني  ومدر�ء  والة  �ملحلية  من 
هذه  فيها  يوجد  �لواليات �لتي  لبع�ض 

�ال�شتثمار�ت �إىل �مل�شاءلة .

ك�سفت م�سادر ر�سمية اأن م�سالح الدرك الوطني قد با�سرت حتقيقات معمقة يف اأمالك  ابنة  الوزير الأول 
عبد املالك �سال ل املدعوة »رمي �سالل »التي تناقلتها مواقع التوا�سل الجتماعي وطالبت  بقوة بفتح التحقيق 

يف طريقة ح�سولها عليها  والتي  بلغت   م�سنع لالأن�سولني  ببوفاريك ، وم�ستثمرة لالأبقار تعد الأكرب على 
م�ستوى اإفريقيا مبدينة اجللفة واأكرث من 6700 هكتار من الأرا�سي الفالحية  اخل�سبة بالعديد من املواقع ، 

كما تتطرق التحقيقات اإىل الأطراف التي �ساهمت يف حت�سيلها لهذه الرثوة ال�سخمة يف ظرف قيا�سي .

عقب اللقاء مع ال�سركاء الجتماعيني

وزارة التعليم العايل ت�ستجيب 
ملطالب الطالبي احلر

بعد   احتجاجات ال�سكان  ب�سبب اأزمة العط�ش 

 جلنة حتقيق وزارية
  اإىل والية ب�سار  

م�سنع اأن�سولني واأكرب مزرعة لالأبقار  

حتقيقات اأمنية يف ملف اأمالك رمي �سالل 
قال بيان للحتاد �لعام �لطلبي �حلر .      حيازة اأكرث من 6700 هكتار 

يف بيان حت�شلت يومية »�لو�شط » على 
�لعايل  �لتعليم  وز�رة  �ن   ، منه  ن�شخة 
�لتنظيم  ملطالب  ��شتجابة  و�لبحث 
�لذي  �الأخري  �للقاء  خلل  �لطلبي 

جمعها بال�رشكاء �الجتماعيني .
�ل�شادر  �لبيان  نف�ض  به  �أفاد  وح�شبما 
عن �الحتاد �لعام �لطلبي �حلر ، فاإن 
�لوز�رة قررت ر�شميا باأن يكون �لدخول 
�جلامعي �شيكون يف 23 �وت و ي�شتثنى 
�إ�شافى   ، �جلنوب  جامعات  ذلك  من 
�لعليا  �ملد�ر�ض  خريجي  لتوظيف 
�تفاق  عقب  عادي  ب�شكل  للأ�شاتذة 
�لرتب�ض  و  �لوطنية،  �لرتبية  وز�رة  مع 

�إعادة   ـمع  توظيفهم  يجرى مبوؤ�ش�شات 
وماير�فقها  �جلامعية  �القامات 
�شتكون  و�إطعام(  نقل   ( خدمات  من 
مفتوحة �بتد�ء من يوم 21 �وت.  وكذ� 
�لتدري�ض  يف  �لدو�مني  بنظام  �لعمل 
ذلك  جانب  �إىل  ج   �الأفو�  وتق�شيم 
�لتعليم  وز�رة   �أن  �ملذكور  �لبيان  قال 
�لعايل و�لبحث �لعلمي قد قررت �أي�شا 
�إعادة تقدمي �لدرو�ض �لتي مت ن�رشها 
كما   ، بعد  عن  �لتدري�ض  طريق  عن 
�شيتم و�شع �آليات من �شاأنها تذليل كل 

�ل�شعوبات �لتي تو�جه طلبة �لطب .
�أحمد باحلاج 

غد  جلنة  وز�رية  ير �شبيحة  حتل 
�ملو�رد  لوز�رة  �لعام  �أ�شها  �الأمني 
�لوقوف  �جل  من  ب�شار  �ملائية  بوالية 
�ملياه بهذه  تزويد  م�شاكل  على 
�لذي  �لعط�ض  �لوالية  وحقيقة 
�ل�شارع  �إىل  �لوالية  �شكان  �خرج 
�ملحتجني  و�تهام  طيلة  �أ�شبوع  كامل ، 
وجمعيات �لوالية للو�يل بالف�شل يف �جناز 
�لوالية من  �إنقاذ  �شاأنها  من  م�شاريع 
توفر مو�رد  يف  ظل  خا�شة  �لعط�ض 
 . منعدم  �أن �شبل توزيعها  �إال   ، هامة 
م�شادر  ح�شب  �للجنة  و�شتقف  هذ� 
�لتحقيق  على م�رشوع  من  مقربة 
بو�شري جللب �ملياه للوالية و�لذي كانت 
�أطلقته  �ملو�رد  �ملائية  قد  وز�رة 
�أ�شهر   06 خلل  2018 لينتهي  �شنة 
لتخلي�ض مدينة ب�شار من �أزمة �لعط�ض 
باالإ�شافة   ، �إىل �ليوم  يتم  مل  ما  وهو 
�ل�شدود  باملياه  من  �لوالية  �إىل  دعم 
لبي�ض  �لو�د  �شد  غر�ر  على  �جلديدة 

�الحتياط  توفري  ،و�لزقاقات  ل�شمان 
�ال�شتفادة  يتم  ما  وهو  �ملياه  من 
على  �إىل  �لوقوف  منهما  باالإ�شافة 
خز�نات  للمياه  ل�شمان  �جناز  05 
و�شمان   ، �لعادل  للمياه  �لتوزيع 
�ملطابقة بني جر �ملياه وتوزيعها ومنو 
�ل�شكان وهو ما يتم �إىل �ليوم ، كما من 
�أهم  على  �لوقوف  �للجنة  من  �ملنتظر 
من  �ملياه  ويف  �ملحرومة  �الأحياء 
مقدمتها حي 1358 �لذي �أجنز �شنة 2013 
وحلد �الآن  مل يتم �جناز  �شبكة  لربطه 
رغم  لل�رشب  باملاء �ل�شالح  �شكانه 
�لذي  �مل�رشوع  من  �ملقاولة  ��شتفادة 
 ، يتم  مل  ما  وهو  مليار  ب50  قدر 
�إىل  عوي�شة  �أدت  خلق  م�شاكل  ما 
�الأ�شبوع  طلية  �ليومية  �الحتجاجات 
�ملا�شي  للمطالبة  برحيل �لو�يل حممد 
حملوه  �مل�شوؤولية  يف  �لذي  مباركي 

م�شاكلهم �ليومية .
حممد بن ترار

�ليوم  �شباح  �لبليدة  حمكمة  �أد�نت 
هامل،  �لغني  عبد  من  كل  �جلمعة 
و  �لوطني  للأمن  �ل�شابق  �لعام  �ملدير 
�ل�شابق  �لرئي�ض  بر��شدي،  �لدين  نور 
الأمن �جلز�ئر �لعا�شمة، باأربعة �شنو�ت 
�شجنا نافذ� و غر�مة مالية بقيمة 100 

�شوء  ق�شية  يف  منهما  لكل  دج  �ألف 
��شتغلل �لوظيفة.

�ملحاكمة  جل�شة  قا�شي  رف�ض  كما 
�أنز�ر  �ل�شابط  طلب  �لق�شية  هذه  يف 
�شعيد، رئي�ض �أمن ح�رشي �شابق بالقبة 
تعر�ض  بعدما  مدين  كطرف  �لتاأ�شي�ض 

للبتز�ز و �ل�شغوطات من طرف 
ي�شغل  كان  عندما   2012 �شنة  بر��شدي 
هذ� �الأخري يف من�شب نائب رئي�ض الأمن 
�لذي  �أنز�ر  �ل�شابط  وطالب  �لعا�شمة. 
ب�شتة  �آنذ�ك  �ل�رش�قة  حمكمة  �أد�نته 
�شنو�ت  ثلث  ثم  نافذ�  �شجنا  �شنو�ت 

�حلكم  ��شتئناف  بعد  نافذ�  �شجنا 
�ملحكمة  هيئة  �لبليدة،  ق�شاء  مبجل�ض 
عن  �شنتيم  مليري  بع�رشة  تعوي�شه 
�ل�شابق  �لرئي�ض  به  �أحلقه  �لذي  �ل�رشر 

الأمن �لعا�شمة.  
ع.غ

يف ق�سية �سوء ا�ستغالل الوظيفة

اإدانة هامل و برا�سدي ب 4 �سنوات �سجنا نافذا 

باملحكمة  �مل�شت�شار �ملحقق  �أمر 
�خلمي�ض  �أم�ض  �أول  �لعليا  �شبيحة 
�الأول    �لوزير  ديو�ن  مدير  باإيد�ع 
�حلر��ض  �شجن  رحيال  م�شطفى 
يف  �ال�شتماع  �إليه  بعد  مبا�رشة 
�ملرتبطة  �لف�شاد  ق�شايا  جملة  من 
عبد  �الأول  وخا�شة  �لوزير  بالع�شابة 
علبته  يعترب  كان  �لذي  �شلل  �ملالك 

�ل�شود�ء ملدة طويلة.
م�شطفى  �لوزير  ويو�جه  هذ� 

�لوظيفة  ��شتغلل  رحيال تهم  �شوء 
�متياز�ت  ،منح  �لنفوذ  ��شتغلل   ،
�لق�شايا  من  �لعديد  مربرة  يف  غري 
 ، �أخرى  �إطار�ت  معها  �لتي  �شتجر 
من جانب �آخر قد توجه لذ�ت �لوزير 
يف   �ملزور  و��شتعمال  �لتزوير  تهم 
ملأ ��شتمار�ت �لرئي�ض �ملخلوع  عبد 
مدير  �شغل  �لذي  بوتفليقة  �لعزيز 
 2019 �أفريل   19 يف رئا�شيات  حملته 
كما   ، �الإجر�ء  قبل  �إلغاوؤها  مت  �لتي 

ق�شايا  �لف�شاد  ترتبط  �أن  ي�شتبه 
من  �لعديد  بها  مع  �ملتابع 
�ملتابعة  يف  �الإطار�ت  �لوز�رية 
�لوزيرين  يف  مقدمتها  ملفات  عدة 
�شلل  ب�شفة  �ملالك  عبد  �الأولني 
�أقل �أحمد  ب�شفة  وبعده  خا�شة 
من  رحيال  يو�شف  حيث   ، �أويحيى 
وعائلته  من  �شلل  �ملقربني  �قرب 
عائلة  ح�شول  يف  فاعل  وكان   ،
من  عدة  رمي  �بنته  وخ�شو�شا  �شلل 

خمتلف  �متياز�ت   وعقار�ت  يف 
�أ�شارت  م�شادر  كما   ، �لوطن  �أنحاء 
من  �لتحقيق  علقة  رحيال  مقربة 
�ل�شلم  عبد  �لفار  �ل�شناعة  وزير  مع 
بو�شو�رب  �لذي  �شغل معه ع�شو� يف 
للأفلن  وكان  من  �مل�شرية  �لهيئة 
�الأمور  فيها  وهي  �لفاعلني  �الأع�شاء 
قبل  �لدقيق  �لتحقيق  يك�شفها  �لتي 

�إحالته على  �ملحاكمة.
حممد بن ترار

يعترب العلبة ال�سوداء ل�سالل  و�سديق بو�سوارب

اإيداع م�سطفى رحيال �سجن احلرا�ش  

بعد حتقيق معّقد حول عملية �سطو كبرية 

الدرك الوطني يفّك لغز �سرقة  
32 مليار �سنتيم

يف �إطار مكافحة خمتلف �أنو�ع �الإجر�م، 
�الإقليمية  �ملجموعة  وحد�ت  متّكنت 
للدرك �لوطني باجلز�ئر �لعا�شمة، بعد 
حتقيق عميق ومعّقد ��شتمّر ملدة �شهر 
ق�شية  خيوط  فّك  من  يوماً،  وع�رشين 
�أحد  �شاحب  لها  تعّر�ض  كبرية  �شطو 
ببئر  �ل�شعايبية  مبنطقة  يقع  �مل�شانع، 
توتة )�جلز�ئر �لعا�شمة(، حيث ��شتولت 
مايل  مبلغ  على  �َشة  ُمتمِرّ ع�شابة 
�أفر�د  و�إحرت�فية  مهنية  �أن  �إال  �شخم، 
باملر�شاد،  لهم  كانت  �لوطني  �لدرك 
ثلثة  توقيف  �لتحقيق عن  �أ�شفر  حيث 

�أفر�د  من  متوّرطاً  �شخ�شاً   )13( ع�رش 
�شخم  مايل  مبلغ  و��شرتجاع  �لع�شابة، 
�الأجنبية  و�لعملت  �لوطنية  بالعملة 
و720  مليون  و633  مليار   32 بـــ  يقدر 
�ألف �شنتيم، 39.000 دوالر، 8340 �أورو 
تون�شي، كما مت حجز عدد  دينار  و 20 
من �ملركبات، خز�ئن فوالذية م�شّفحة، 
�لنقدية،  �الأور�ق  بعّد  خا�شة  �آالت 
�ت و�أغر��ض متنوعة  �أ�شلحة بي�شاء، معَدّ
ت�شتعمل يف عمليات �ل�شطو، �إ�شافة �إىل 
هاته  �أفر�د  �إ�شتخدمها  نقالة  هو�تف 

�لع�شابة للتو��شل فيما بينهم.

م�ساريع وكالة عدل

اإمكانية االأخذ مبحل االإقامة
 يف التخ�سي�ش

�أكد وزير �ل�شكن  �أنه بخ�شو�ض �شهاد�ت 
�أو�شح  »عدل«،  ل�شكنات  �لتخ�شي�ض 
حتديد  يف  يعتمد  �ل�شاري  �لتنظيم  �أن 
للت�شجيل  �لزمني  �لرتتيب  على  �ملو�قع 
�أنه ميكن  يف برنامج �لبيع باالإيجار غري 
جتاوز هذه �لقاعدة و�الحتكام �إىل حمل 
�الإقامة �حلايل، من خلل حلول تو�فقية 
بني �ملعنيني �لذين يتعني عليهم �لتنظيم 

�شمن جمعيات ملمثلي �ملكتتبني.
لوكالة  تعليمات  وجه  بانه  �لوزير  �أكد  و 
�إىل  �ال�شتماع  ب�رشورة  تق�شي  »عدل« 

يوجهون  �لذين  �ملكتتبني  �ن�شغاالت 
�إقامتهم  مناطق  عن  بعيدة  ملناطق 
ممثلي  جمعيات  مع  وحلها  �الأ�شلية، 
جميع  ير�شي  تو�فقي  ب�شكل  �ملكتتبني 
حري�شة  وز�رته  م�شالح  �أن  �الأطر�ف،و 
على �إجر�ء عمليات معاينة دورية للتحقق 
�لعمومية  لل�شكنات  �لفعلي  �ل�شغل  من 
و�لتي  �الجتماعي(  )�ل�شكن  �اليجارية 
�الإجر�ء�ت  �التخاذ  يتم  �أ�شا�شها  على 

�مللئمة �أمام �جلهات �لق�شائية.
ع.غ

�أفاد تقرير جديد لكتابة �لدولة �الأمريكية 
ن�رش �الأربعاء �ملن�رشم  يف و��شنطن �أن 
�ملجموعات �الإرهابية يف �ملنطقة غري 
بف�شل  �جلز�ئر  يف  �لن�شاط  على  قادرة 
�لوطني  �جلي�ض  يبذلها  �لتي  �جلهود 
�إىل  �أف�شت  و�لتي  �الأمن  وقو�ت  �ل�شعبي 

�لدولة  كتابة  و�أ�شارت  قدر�تها.  حتييد 
يف  �الإرهاب  حول  �ل�شنوي  تقريرها  يف 
جمهود�تها  و��شلت  »�جلز�ئر  �أن  �لعامل 
�حلثيثة للوقاية من �لن�شاطات �الإرهابية 
د�خل حدودها«. و�أبرزت �أن �لتنظيمات 
يف  �لن�شاط  تو��شل  �لتي  �الإرهابية 

�ملنطقة مل تقم بهجمات على �جلز�ئر 
منذ 2019 م�شت�شهدة بامللحظات �لتي 
�الأمن،  يف  خمت�شون  حمللون  �شجلها 
�أكدت كتابة �لدولة �أن »�لوترية �ملنتظمة 
بها  يقوم  )�لتي  �لتم�شيط  لعمليات 
ب�شكل  قل�ض  �ل�شعبي(  �لوطني  �جلي�ض 

معترب من قدر�ت �ملجموعات �الإرهابية 
على �لن�شاط يف �جلز�ئر«و�أكرث من ذلك، 
�عتربت �أن �جلز�ئر تظل »بيئة عملياتية 
�ملتطرفة  �ملجموعات  على  وعرة« 

�مل�شلحة يف �ملنطقة. 
ع.غ

وا�سنطن 

االإرهاب غري قادر على الن�ساط يف اجلزائر

خلفية اإ�ستدعاء حم�سن بلعبا�ش من طرف العدالة 

واقعة وفاة �سخ�ش اأجنبي مب�سكن خا�ش  
�ال�شتدعاء�ت  �أن  �لعامة  �لنيابة  �أكدت 
عن  بلعبا�ض  حم�شن  �إىل  �ملوجهة 
كانت  �لوطني  �لدرك  م�شالح  طريق 
�شمن حتقيقات لق�شية تدخل يف �إطار 
�لعامة يف  �لنيابة  ذكرت  �لعام.  �لقانون 
�ملعلومات  �شوء  »على  �أنه:  لها  بيان 

بخ�شو�ض  تد�ولها  مت  �لتي  �ملغلوطة 
حم�شن  لل�شيد  �ملوجهة  �ال�شتدعاء�ت 
بلعبا�ض فاإن �لنيابة �لعامة لدى جمل�ض 
�لعام،  �لر�أي  تنوير  بغية  ق�شاء �جلز�ئر 
�ال�شتدعاء�ت  �أن  يلي:  ما  تو�شح 
عن  بلعبا�ض  حم�شن  للمدعو  �ملوجهة 

طريق م�شالح �لدرك �لوطني كانت يف 
�إطار  يف  تدخل  لق�شية  �طار حتقيقات 
وفاة  و�قعة  يف  وتتمثل  �لعام  �لقانون 
بناء  بور�شة  يعمل  كان  �أجنبي  �شخ�ض 
مل�شكن خا�ض تابع ل�شالف ذكره )حم�شن 
�أين  بلعبا�ض( �لتي مل يبلغ عنها �ملعني 

�ملتويف  �لعامل  �أن  �لتحريات  ��شفرت 
للعمل  �لقانونية  �لرخ�شة  لديه  تكن  مل 
باأن  �لتحريات  �و�شحت  كما  باجلز�ئر. 
�لبناية يف حد ذ�تها �شيدت دون �حرت�م 
�لقو�نني �لعمر�نية. وال ز�لت �لتحقيقات 

�الأوىل متو��شلة يف �لق�شية«.
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م.مرواين

الأ�ستاذ الباحث باعلي 
حممد ال�سعيد 

ملف لل�سلطات لإعادة 
العتبار ل�سهداء املحرقة »

والباحث  اجلامعي  الأ�ستاذ 
ال�سعيد  حممد  باعلي  الدكتور 
الوطني  امللتقى  هيئة  اأن  قال 
التحا�رض  طريق  عن  املنظم 
�سهداء  لذكرى  تخليدا  بعد  عن 
على  حاليا  يعكفون  املحرقة 
حت�سري ملف لوزارة املجاهدين 
ذكرى  حول  وطني  يوم  لرت�سيم 
�سهداء املحرقة الذين ل ي�سار 
يف  بال�سهداء  الآن  حلد  اإليهم 
التناول وهذا ما اعتربه الأ�ستاذ 
وموؤرخ  باحث  بوعمامة  العربي 
اعترب  كما  مقبول  الغري  بالأمر 
ال�سعيد  حممد  باعلي  الأ�ستاذ 
على  يبذل  الذي  املجهود  اأن 
اأي�سا  الإعالمي  امل�ستوى 
العليا  ال�سلطات  تنبيه  ي�ستهدف 
وطنية  اإ�سرتاجتية  مب�سائل 
مل  التاريخي  املجال  يف  هامة 
يتم ت�سليط ال�سوء عليها اأهمها 
قادته  الذي  الوطني  الكفاح 
الظهرة  مبنطقة  عديدة  قبائل 
الفرن�سي  امل�ستعمر  وجه  يف 
وجرائمه التي ارتكبت قبل ثورة 
التحرير املظفرة م�سريا اإىل اأن 
يح�سى  التاريخي  امللف  هذا 
بالدرا�سة والبحث على م�ستوى 
متخ�س�سة  جامعية  بحث  فرق 
داعيا يف ذات ال�سياق اإىل �رضورة 
الأكادميية  النخب  كل  انخراط 
يف م�سار توثيق التاريخ املحلي 
التاريخية  الوقفة  وبخ�سو�ص 
املغارة  مبكان  نظمت  مت  التي 
»اأولد  قبيلة  فيها  اأبيدت  التي 

الأكادميي  الباحث  اأ�سار   « رياح 
»باعلي حممد ال�سعيد » اإىل جهد 
اإىل  ممرات  تخ�سي�ص  يف  بذل 
املغارة ويف و�سع معلم تاريخي 
واجلرمية  بالذكرى  يعرف 
ارتكبها  التي  ال�ستعمارية 
الثامن  الفرن�سي يف   امل�ستعمر 
ع�رض جوان من عام 1845 غري 
اأن هذا يف نظر الأ�ستاذ الباحث 
غري  يبقى  التظاهرة  ومن�سق 
اأن  يجب  اإذ  الإطالق  كايف على 
يتم توثيق اجلرمية ال�ستعمارية 
»الفرا�سيح  ارتكبت مبغارة  التي 
معنوي  تعوي�ص  اإىل  والجتاه   «
تاريخية  وحماكمة  ومادي 
التي  ال�ستعمارية  لفرن�سا 
حق  يف  اجلرائم  اأب�سع  ارتكبت 
رف�ص  الذي  اجلزائري  ال�سعب 
وقاومها  وال�ستعمار  الحتالل 
غاية  اإىل  واإرادة  اإميان  بكل 

الن�رض وال�ستقالل

الباحث واملوؤرخ الدكتور 
العربي بوعمامة 

ندعو لأعمال تلفزيونية 
توثق اجلرمية 

ال�ستعمارية

واملوؤرخ  اجلامعي  الأ�ستاذ 
مدير  بوعمامة  العربي 
الت�سالية  الدار�سات  خمترب 
اخلطاب  وحتليل  والإعالمية 
ندوة  من�سق  م�ستغامن  بجامعة 
نظمت  التي  بعد  عن  التحا�رض 
حمرقة  �سهداء  لذكرى  تخليدا 
املنظمني  اإن  قال  الفرا�سيح 
م�رضوع  طرح  يف  والفاعلني 
ل�سهداء  العتبار  لإعادة 
املحرقة يدعمون مقرتح اإعداد 
للجرمية  توثق  تلفزيونية  اعمل 
ارتكبها  التي  ال�ستعمارية 

حق  يف  الفرن�سي  امل�ستعمر 
الثورات  �ساندت  باأكملها  قبيلة 
الوقفة  اأن  اإىل  م�سريا  ال�سعبية 
مبكان  كانت  التي  التاريخية 
ا�ستح�رض  واملحرقة  املغارة 
واحلا�رضون  امل�ساركون  فيها 
الذي  والكفاح  الت�سحية  معاين 
اخطر  �سد  الأجداد  قاده 
م�ستعمر عرفته الإن�سانية داعيا 
العتبار  اإىل  ال�سياق  ذات  يف 
ملن  ال�سهداء  ل�سفة  الر�سمي 
»الفرا�سيح  حمرقة  يف  ق�سوا 
جمل�ص  واإن�ساء  ب�سعة  بطريقة 
ح�رض  الوطنية  للذاكرة  اأعلى 
يعنى  الندوة  بيان  يف  كتو�سية 
بتوثيق التاريخ الوطني واملحلي 
الذي  الباحث  واعترب  املن�سي 
�ساهم يف توثيق معركة »حترير 
تاريخية  كتابات  وله   « وهران 
اأن  الأكادميي  ر�سيده  يف  هامة 
والإعالمي  الأكادميي  اجلهد 
العتبار  لإعادة  يبذل  الذي 
 « »الفرا�سيح  حمرقة  ل�سهداء 

من  العديد  يراه 
علني  لفا ا
ين  طر ملوؤ ا
باملهمة  للم�سعى 
التي  الوطنية 
الوفاء  قيم  تكر�ص 
ال�سهداء  لر�سالة 
على  ويجب 
اأن  العليا  ال�سلطات 
تاريخ  جيدا  تزن 
الوطني  الن�سال 
كان  الذي  الأ�سيل 
التحرير  ثورة  قبل 

وكان مكمال مل�سريتها يف تاريخ 
اإىل  م�سريا  الن�سايل  اجلزائر 
امل�ستعمر  جرائم  ك�سف  اأهمية 
ان  منذ  ارتكبها  التي  الفرن�سي 
الغايل  الرتاب  قدمه  وطئت 
اعرتف  �رضو�ص  بحرب  وطرد 
بق�ساوتها كبار جرنالت فرن�سا 
الأ�ستاذ  ونوه  ال�ستعمارية 
»العربي  واملوؤرخ  اجلامعي 
بوعمامة » مب�ساركة العديد من 
اأ�ساتذة التعليم العايل يف التاريخ 
منهم  الذكرى  خلدت  ندوة  يف 
 « هاليلي   « اجلامعي  الأ�ستاذ 
والأ�ستاذ   « حمدواد  الأ�ستاذ  و 
اأن م�ساركة  بن »�سافو » معتربا 
نوعية  كانت  الباحثني  الأ�ساتذة 
منهم الأ�ستاذ الربفي�سور مالفي 

»جبار  والأ�ستاذ  القادر  عبد 
خمي�ص  جامع  من   « احمد 
اجلماعي  بالعمل  منوها  مليانة 
وطنية  غاية  على  يلتقي  الذي 

اأ�سيلة وعميقة .

املوؤرخ والنا�سط اجلمعوي 
»نورالدين ولد باي »

 ننا�سل من اأجل ت�سويب 
اأمور تاريخية هامة

من جهته اعترب املوؤرخ والنا�سط 
بالرتاث  املهتم  اجلمعوي 
 « باي  ولد  »نورالدين  التاريخي 
اأ�سغال  يف  مداخلة  قدم  الذي 
اليوم الثاين من امللتقى املنظم 
حمرفة  �سهداء  لذكرى  تخليدا 
العديد  توثيق  اأن   « »الفرا�سيح 
يتطلب  التاريخية  احلوادث  من 
البحث والتفح�ص العميق م�سريا 
وال�سند  املخطوط  اأهمية  اإىل 
حمرقة  وبخ�سو�ص  املكتوب 
الفرا�سيح اعترب املوؤرخ  �سهداء 

التي  ال�ستعمارية  اجلرمية  ان 
الفرن�سي  امل�ستعمر  ارتكبها 
يوؤكد  تاريخي  �سياق  يف  كانت 
ثورة  واجه  امل�ستعمر  اأن 
جتعل  مل  �سعبية 
يرتاح  امل�ستعمر 
بعد  قليلة  �سنوات 
للجزائر  احتالله 
ان  اإىل  م�سريا 
رياح  »اأولد  قبيلة 
اأهم  من  كانت   «
القبائل املعروفة 
التي  اآنذاك 
ب�سكل  �ساندت 
الثورات  وا�سح 
ال�سعبية والطرق 
وقد  ال�سوفية 
�سعى امل�ستعمر 
الفرن�سي لتكري�ص ثقافة العقاب 
بعد  حتى  توجهاتها  اأنتج  التي 
ثورة  اإىل غاية  ال�سعبية  الثورات 
�سيا�سة  عرب  املظفرة  التحرير 
و�سدد   « املحروقة  »الأر�ص 

مداخليته  عر�ص  لدى  املوؤرخ 
مبكان اجلرمية ال�ستعمارية اىل 
ل�سهداء  العتبار  اإعادة  �رضورة 
وطني  يوم  وتر�سيم  املحرقة 
اأبناء  م�ساعي  ودعم  للذكرى 
املنطقة من باحثني واإعالميني 
حماية  اجل  من  ينا�سلون 
التاريخ املحلي وترقية املورث 
التاريخي املحلي واأ�سار الباحث 
ا�ستمرارية  �سمان  �رضورة  اإىل 
العمل يف توثيق التاريخ املحلي 
مل�ستغامن ومنطقة الظهرة التي 
ثريا  ن�ساليا  اأر�سيفا  تختزن 
من  اليوم  جليل  بعد  يظهر  مل 
ال�سباب املهتم موؤكدا اأن مبادرة 
اأ�ساتذة ق�سم الإعالم والت�سال 
طبعة  اأحياء  يف  مب�ستغامن 
يجب  قوية  ر�سالة  العام  هذا 
الأ�سيلة  معانيها  يف  ال�ستثمار 
قوية  جزائر  نحو  ت�سمو  التي 
بتاريخها ل تن�سى حق �سهدائها 
�ساع  فما  ق�رض  اأو  الزمن  طال 

حق وراءه طالب .

مازالت مغارة »الفرا�سيح » بالظهرة تروي اأب�سع جرمية ا�ستعمارية ارتكبها امل�ستعمر الفرن�سي الذي اأباد قبيلة »اأولد رياح » مبنطقة »ع�سعا�سة » 
حني قام العقيد ال�سفاح » بلي�سي » وجنوده بحرق املرابطني باملغارة من اأهل اأولد رياح القبيلة التي �ساندت عديد الثورات ال�سعبية التي انطلقت 

على يد »ال�سيخ بوعمامة ومقراين وبومعزة » وغريهم من الثوار امل�سايخ الذين قادوا حربا �سرو�سا على امل�ستدمر الفرن�سي كانت فرن�سا ال�ستعمارية 
ترتكب اأب�سع جرمية يف حق ال�سعب اجلزائري الذي قاوم الحتالل ومل تكن على الإطالق موازين القوى متكافئة ورغم هذا كبدت الثورات 

ال�سعبية فرن�سا املحتلة خ�سائر كبرية ومل تزد حمرقة »الفرا�سيح » �سكان الظهرة املقاومني اإل اإرادة يف حتقيق الن�سر على ا�ستعمار احتل املكان ومل 
ينل من اإرادة ال�سعب �سيئا اإىل غاية حتقيق ال�ستقالل من جهة اأخرى رافع اأ�ساتذة جامعيون مب�ستغامن عرب خمرب لالت�سال والإعالم ومتحف بلدية 

ع�سعا�سة وخمرب البحث التاريخي بوهران عن تر�سيم يوم وطني يخلد ذكرى حمرقة �سهداء مغارة »الفرا�سيح » وتاأ�سي�س  موؤ�س�سة تاريخية تعنى 
بتوثيق وجمع كل ال�سهادات التاريخية على جرمية فرن�سا ال�ستعمارية ملحا�سبة اجلناة وكان هذا اأحد اأهم تو�سيات ندوة م�ستغامن حول »الإعالم 

ودوره يف توثيق الذاكرة الوطنية » املنظمة تخليدا لذكرى �سهداء املحرقة

باحثون يطالبون بيوم وطني وجمل�س للذاكرة

�سهداء "حمرقة الفرا�سيح"... ن�سال من اأجل رد االعتبار 
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هذه  عند  لنقف  به،  تقدمنا  ما  يف  التف�صيل  قبل 
اأثار رد فعل عنيف  املرا�صلة التي ت�صمنت اإعذارا 
اإطاراته  همة  وا�صتنه�ض  االر�صيدي  قيادة  لدى 
التوا�صل  مواقع  عرب  معه  واملتعاطفني  ومنا�صليه 
االجتماعي وذهب اإىل حد اإحياء احلمية حوله من 
قبل قيادات تاريخية مثل القيادي ال�صابق نور الدين 
للحزب  املوؤ�ص�ض  القيادي  وموؤ�ص�صة  حمودة  ايت 
يف  تدور  اأخرى  �صيا�صية  واأطياف  با�صا  م�صطفى 

فلك قوى البديل الدميقراطي. 
اأمينها  ل�صان  على  الداخلية  وزارة  مرا�صلة  نبهت 
واإن  االإعذار  هذا  اأن  البداية  منذ  االإر�صيدي  العام 
كان �صديد اللهجة ويحمل نربة تهديدية باإجراءات 
تبعا  ياأتي  اأنه  اإال  بو�صوح،  يحددها  مل  قانونية 
للمهام الروتينية التي تقوم بها م�صالح الوزارة وهي 
ال�صيا�صية«  الت�صكيالت  لن�صاط  الدائمة  »املتابعة 
حتر�صات  �صمن  تاأتي  ال  اأنها  بذلك  لتوحي 
اإىل االإر�صيدي  وم�صايقات �صيا�صية خا�صة موجهة 
االإدارة  واجب  من  اأن  املرا�صلة  �صاحب  راأى  بل 
لفت انتباه قيادة احلزب اإىل ما بات ملفتا لالنتباه 
والقانون  االأحزاب  وقانون  الد�صتور  خرق  بتكرار 
املتعلق باالجتماعات واملظاهرات العمومية وهي 
اأن  �صاأنها  من  اأن  الداخلية  قدرت  التي  اخلروقات 
وذهبت  املواطنني.  و�صالمة  العام  بالنظام  مت�ض 
دون  اخلروقات  جملة  تعداد  حد  اإىل  الداخلية 
واجلهات  واملكان  الزمن  عن  تفا�صيل  تقدم  اأن 
�صمن  اعتربها  االأر�صيدي  اأن  غري  عنها  امل�صوؤولة 
ن�صاطاته العادية التي داأب عليها منذ �صنوات دون 

اأن تكون حمل اعرتا�ض من قبل االإدارة. 
وترى الداخلية اأن احلزب انتهك خ�صو�صيات الدولة 
ورموزها، وهو اتهام خطري ميكن ربطه برفع الراية 
االجتماعات  يف  الوطني  العلم  بجانب  االأمازيغية 
الر�صمية للحزب كما ميكن ربطه مبا اعترب م�صا�صا 
تبني  وقد  الع�صكرية،  املوؤ�ص�صة  اأو  تبون  بالرئي�ض 
وتتهم  جنهلها.  اأخرى  تفا�صيل  القادمة  االأيام  لنا 
الداخلية االإر�صيدي كذلك با�صتغالل مقره ون�صاطاته 
الإقحام تنظيمات غري قانونية وغري معتمدة والإيواء 
اأفراد ق�صد تعبئتهم لن�صاطات مت�ض بالنظام العام 

واملظاهرات  االجتماعات  قانون  خرق  جانب  اإىل 
بالدعوة املتكررة لتنظيم جتمعات ومظاهرات دون 
ترخي�ض من االإدارة كتلك التي نظمت بواليتي تيزي 
للمظاهرات  الكلي  املنع  من  بالرغم  وبجاية  وزو 
ب�صبب انت�صار وباء كورونا. ويف اخلتام توؤاخذ االإدارة 
على االإر�صيدي �صعي منتخبيه املحلييني اإىل عرقلة 
والتحري�ض  العمومية  للموؤ�ص�صات  العادي  ال�صري 
البلدية  اإىل رف�ض املجال�ض  اإ�صارة  على غلقها يف 
االنتخابات  لتنظيم  امل�صتقلة  الهيئة  مع  التعاون 
ل�صمان ال�صري العادي للعملية االنتخابية لرئا�صيات 

دي�صمرب املا�صي.
تعددها  اأن  قبل  تراكمت  اإذن  خروقات  �صبع  هي 
الداخلية بنربة التهديد باللجوء اإىل اإجراءات يكفلها 
القانون وهو ما ا�صتقبله االإر�صيدي قيادة ومنا�صلني 
نحو  احلزب  بدفع  اإيذان  باأنه  ومن�صقني  نا�صطني 
احلل بعد 31 �صنة من الن�صاط القانوين والر�صمي. 
اعتربته  ملا  للت�صدي  االإر�صيدي  اآلة  فتحركت 
ف�صفا�صة  تخمينات  على  مبنية  �صيا�صية  موؤامرة 
ب�صبب  احلزب  مع  ح�صابات  ت�صفية  اإىل  تهدف 
مواقفه املعار�صة لل�صلطة وحر�صه على ا�صتقاللية 
واملتعاطفون  منا�صلوه  ذلك  عن  عرب  كما  قراره 
ويدعم  االجتماعي،  التوا�صل  �صبكات  على  معه 
مع  املرا�صلة  هذه  تزامن  مبربر  موقفهم  هوؤالء 
حم�صن  احلزب  رئي�ض  الوطني  الدرك  ا�صتدعاء 
بلعبا�ض يف ق�صية تدخل �صمن احلق العام وال �صاأن 
كان  اأخرى  »م�صايقات«  جانب  اإىل  بال�صيا�صة  لها 

م�صدرها والية اجلزائر تتعلق مبقرات احلزب.
ت�صتهدفه  الداخلية ال  اأن مرا�صلة  االإر�صيدي  ويرى 
كحزب فح�صب بل ت�صتهدف احلريات العامة اخلا�صة 
بال�صحافة والتجمع وانتهاك حقوق االإن�صان واإعادة 
خمالفة  خالل  من  احلزبية  التعددية  يف  النظر 
الن�صاطات  التي حتكم ممار�صة  والقوانني  الد�صتور 
وذهب  �رشعي.  حزب  الأي  واحلزبية  ال�صيا�صية 
االإر�صيدي اإىل حتذير �صمني لل�صلطة من امل�صا�ض 
بالن�صال  حافل  وتاريخ  فكري  كتيار  باالإر�صيدي 

الدميقراطي وم�رشوع جمتمع.
على  بقي  الذي  الوحيد  احلزب  االإر�صيدي  ويعد 

قيد الن�صاط من بني االأحزاب التي ن�صاأت مع بداية 
حل  بعد   1989 عام  الر�صمية  احلزبية  التعددية 
بقية  لالإنقاذ. وقد عا�ض مثل  االإ�صالمية  اجلبهة 
االأحزاب م�صاركات ومقاطعات الأجندات النظام 
كان  بع�صها  داخلية  وان�صقاقات  هزات  وعرف 
والزعامة  القيادة  على  داخلية  �رشاعات  نتيجة 
على  خارجية  عوامل  بفعل  كان  االآخر  وبع�صها 
حياة  يف  واالإدارة  املخابرات  تدخل  راأ�صها 
االأحزاب ال�صيا�صية التي �صهدت يف عهد بوتفليقة 
الع�رشات من »احلركات الت�صحيحية«  حيث كان 
لالإدارة دور هام يف اإعالء هذا الطرف على ذاك 
لل�صلطة  الوالء  درجة  وفق  االأحزاب  قيادات  من 
والتواطوؤ مع �صيا�صاتها. وهو ما جعل االإر�صيدي 
اجلد  حممل  على  الداخلية  تهديدات  ياأخذ 
ال�صيما  ال�صيا�صية  املناورات  خانة  يف  ويدرجها 
واأنها حملت �صل�صلة من االتهامات التي قد ترقى 
اإىل رفع دعوى ق�صائية من اأجل حله اإذا مل يلتزم 
باإعذار الداخلية، وقد يكون هذا االإعذار، يف نظر 
االإر�صيدي حلقة يف �صل�صلة من ال�صغوط االإدارية 

اأمام انعدام التناف�ض ال�صيا�صي.
اقرتحته  الذي  الت�رشيح  نظام  اأن  ويالحظ 
على  ي�رشي  اجلديدة  الد�صتورية  التعديالت 
اجلمعيات دون ي�صمل تاأ�صي�ض االأحزاب ال�صيا�صية 
القائم وهو  االعتماد  لنظام  تزال تخ�صع  التي ال 
مل  االأحزاب  اإن�صاء  حرية  عهد  اأن  اإىل  ي�صري  ما 
يحن بعد وهو ما تعززه التحذيرات التي وجهتها 
الداخلية اإىل االإر�صيدي وتذكريها اأنها تتابع دائما 
ال  االإدارة  فتدخل  ال�صيا�صية.  االأحزاب  ن�صاط 
ينح�رش يف مراقبة مطابقة اجتماعات االأحزاب 
واإ�صدار  ن�صاطاتها  متابعة جميع  اإىل  بل  للقانون 
ارتاأت  ما  حال  واحلمراء يف  ال�صفراء  البطاقات 

اأنها خالفت القانون.
االإر�صيدي  مع  الداخلية  ملف  تطور  كان  ومهما 
يف  تفيدنا  كبرية  اأهمية  ذات  حالة  ي�صكل  فاإنه 
معرفة حدود التداخل واال�صتقالل بني ال�صيا�صية 
يف  واملدنية  ال�صيا�صية  احلياة  يف  واالإدارة 

اجلزائر.

الأر�سيدي بني اإدارة الأحزاب واأحزاب الإدارة 

بقلم اح�سن خال�ص   

�سكلت الر�سالة التي بعثت بها الإدارة 
ال�سيا�سية ممثلة بوزارة الداخلية 
اإىل حزب التجمع من اأجل الثقافة 

والدميقراطية منعطفا هاما من منطلق 
اأنها اأخرجت اإىل ال�سطح اإ�سكالية ظلت 

مطروحة من بدء العمل الر�سمي 
بالتعددية احلزبية مع بداية عام 1989، 

وتتعلق باحلدود بني مرونة ال�سيا�سة 
وثبات البريوقراطية. وبالرغم من 

حماولة اإظهار هذه املرا�سلة على اأنها �سابقة 
وموجهة بالتحديد �سد احلزب املعار�ص 

اإل اأنها تعرب عن منط العالقة بني الإدارة 
واحلياة ال�سيا�سية منذ البداية ومن �سميم 

مهام الإدارة جتاه الأحزاب ال�سيا�سية 
واحلركة اجلمعوية غري اأن الظرف 

ال�سيا�سي الذي جاءت فيه جعلها تاأخذ 
طابعا �سيا�سيا خا�سا وت�سبح مادة خ�سبة 

لال�ستثمار ال�سيا�سي على اأ�سعدة متعددة. 

�سيا�سة

24 �ساعة

بقلم احلاج نورالدين بامون /باحث موؤرخ 
ع�سو املجل�ص الوطني للمنظمة الوطنية 

لأبناء املجاهدين �سابقا
 اأمني ولئي للدرا�سات و الأبحاث 

التاريخية بولية غرداية

من وقائع ثورتنا املظفرة بجنوب الكبري ب�صعابه 
وفيافيه وكل ربوعه حتكي الذاكرة اأنه ويف يف اإطار 
التحرير  لثورة  البلدية  املجال�ض  مكاتب  هيكلة 
وجتديدها  العامة  القيادة  وتعليمات  املظفرة 
متا�صيا و تطورات الثورة ومكت�صباتها على جميع 

االأ�صعدة. 
وب�صهر جوان �صيفا من �صنة 1960 قامت الق�صمة 
60 حتت قيادة ال�صيد رابح لبي�ض مبعية اإطارات 
بو�صماحة،  علي  ال�صادة  منهم  واإطاراتها  الق�صمة 
حممد عرابة ، الطيب بوخ�صبة، مو�صى بوجرادة و 
قدور بن النوي الداب، باالإ�صافة اإىل ال�صيد بغداد 
�صالح،  بعني   61 رقم  الق�صمة  م�صوؤول  م�صباح 
بلديتي  جمال�ض  لتجديد  غرداية  اإىل  باالنتقال 
مرماد و بونورة مبدينة غرداية جوهرة الواحات 

جنوب اجلزائر..

حيث بعد قيامهم باالإ�رشاف على تن�صيب جمل�ض 
مرماد رقم 1158 برئا�صة جعني احلاج حممد بن 
املخزن  ثنية  حي  اإىل  ذلك  بعد  اإنتقلوا  الدين، 
حمادي  بن  قدور  باملجاهدين  اإت�صلوا  اأين   ،
وقدور لعمور من اأجل ت�صهيل اإت�صالهم مبجموعة 
حمادي  بن  قدور  قام  اللقاء  ذلك  واأثناء  بونورة، 
بلمختار  البطل  باأن   60 الق�صمة  قيادة  باإعالم 
 (  ، باالإعدام  عليهم  املحكوم  ورفاقه  �صليمان 
خلية الفداء التي يراأ�صها ال�صهيد �صليمان بلمختار 
قدور  احلاكم،  عبد  �صليمان   : ال�صادة  من  تتكون 
اأحمد  جتاجنة، نوي بن �صاحة، قدور بن �صاحة، 
بن حمادي ( �صينقلون بقافلة ع�صكرية اإىل مطار 
النمريات يوم 15 جوان 1960 يف طريقهم ل�صجن 
القيادة  قررت  تردد  وبدون  بالعا�صمة،  �رشكاجي 
حترير  الآجل  القافلة  لهذه  نوعية  عملية  تنفيد 
بن  قدور  ال�صيد  كلف  ذلك  والأجل  املجاهدين. 
بالعطف  �رشع  عمر  بامل�صبل  باالإت�صال  النوي 
و  بغداد  �رشع  من  كل  املجاهدين  مع  للتوا�صل 
بالفعل  مت  ما  وهو  عاجل  اجتماع  لعقد  علي، 
مبنزل ال�صيد حني بكري حيث مت تن�صيب جمل�ض 

بونورة رقم 1172 برئا�صة ال�صيد حمو مو�صى.

با�رش  بونورة،  جمل�ض  تن�صيب  من  االإنتهاء  وبعد 
بن  طريق  عرب  للكمني  التح�صري  املجاهدون 
ت�رشيع  بفعل  تاأخر  قد  الوقت  كان  ولكن  ي�صقن، 
اإثرها  وعلى  ورفاقه،  بلمختار  نقل  لعملية  العدو 
والتح�صري  العدو  من  االنتقام  املجموعة  قررت 
ومراقبة  تخطيط  وبعد  حيث  املنا�صب.  للرد 
دامت مدة 48 �صاعة يومني كاملني من التح�صري 
لالنطالق  احلزم  �صاعة  انتظار  يف  التخطيط  و 
يف التنفيذ، حلت �صاعة ال�صفر املعلن عنها ،يوم 
بن�صب  قام املجاهدون  اجلمعة 17 جوان، حيث 
عنه  نتج  مما  ي�صقن  بنب  الفرن�صي  للعدو  كمني 
�صقوط 9 قتلى من جي�ض العدو من بينهم �صابط 
برتبة مالزم اأول واإحراق املركبات الع�صكرية التي 

كانت تقلهم باالإ�صافة مل�صادرة كل االأ�صلحة. 
وبعد جناح الكمني، وتطبيقا خلطة القيادة اإنق�صم 

املنفذون لق�صمني:
بيوتهم  اإىل  عادوا  الذين  امل�صبلون  االأول  الق�صم 
وعمر  لعمور  وقدور  حمادي  بن  قدور  وهم 

ال�رشع.
وعلي  لبي�ض  رابح  وهم  املنفذون  الثاين  الق�صم 
بو�صماحة وحممد عرابة ومو�صى بوجرادة وقدور 

بن النوي وبغداد وعلي ال�رشع الذين اإنتقلوا حلي 
التنقل  لبي�ض  رابح  رف�ض  بعد  بغارداية  احلفرة 
ر�صدتهم  العدو  اأعني  ولكن  ال�صعانبة،  ملتليلي 
وقامت بالو�صاية بهم فتم حما�رشتهم ليلة ال�صبت 
الفجر  بزوغ  لغاية  احلي،  منازل  باأحد  جوان   18
املجموعة  اإن�صحبت  حيث  جوان   18 ال�صبت  يوم 
النخيل  غابات  بني  الني�صان  �صعبة  حي  نحو 
ال�صاعة  حلول  وعند  العدو  قوات  مالحقة  حتت 
الوطي�ض  حامية  معركة  اإندلعت  �صباحا   11
�صاعات  املعركة  تلك  دامت  وقد  الطرفني  بني 
واأ�رش  بوجرادة  مو�صى  اإ�صت�صهاد  عن  واأ�صفرت 
كال من علي بو�صماحة والطيب بوخ�صبة وحممد 
من  كال  �صاملا  االإن�صحاب  اإ�صتطاع  ،بينما  عرابة 
ال�صادة : رابح لبي�ض – بغداد م�صباح - قدور بن 
نوي »الداب« - بغداد �رشع – علي �رشع – عبد 
القادر بن قدور �صنيني ) بعدما اأ�صيب يف ذراعه(، 
بينما تكبدت قوات العدو خ�صائر جد ج�صيمة يف 

االأرواح واملعدات

املجد واخللود ل�صهداء اجلزائر، رحم اهلل �صهدائنا 
وجماهدين و حفظ االأحياء منهم.

من ذكريات الثورة

 الذكرى 60 ال�ستني ملعركة �سعبة الني�سان بغرداية 
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يحّولون الق�سية �سيئا 
ف�سيئا عن طبيعتها.. الآن 

يعلو احلديث عن ال�سم 
لبع�ض مناطق ال�سفة 

بعد اأن الغوا احلديث عن 
اغت�ساب فل�سطني، نتعر�ض 

ملوؤامرة ت�سويه الق�سية 
فهناك من يتعامل على اأنها 

تبداأ بعد نكبتها يف 1948 
بل اإن كثريا من املثقفني 
ومناهج التعليم العربية 

توؤّرخ لق�سية فل�سطني 
من هنا.. يريدون �سطب 

اأعظم �سفحات كفاحنا عرب 
ثالثني �سنة لي�سطبوا معه 

حقنا بفل�سطني.. 

يف فل�سطني

يكر�سون باطلهم ويوزعون علينا الأوهام
�صهيونية  ع�صابات  دخلت  بقليل  قرن  فقبل 
اخلزر  قبائل  من  الظالم  جنح  حتت  قليلة 
بريطانية  بحماية  ال�رشقية  اأوربا  و�صتات 
باإذونات  ت�صللوا  �صوفيتية،  اأمريكية  اأوربية 
الأرا�صي  يف  م�صتوطنات  لبناء  ا�صتعمارية 
واملدن  ويافا  حيفا  يحوطون  احلكومية، 
مرتابط  وبعمل  العامرة..  الفل�صطينية 
الأمم  ع�صبة  من  مدعوم  �صهيوين  اجنليزي 
ثم جمل�س الأمن مت قمع ال�صعب الفل�صطيني 

وقد عزلوه عن بالد ال�صام.. 
وبعد قرن من الكفاح والآلم يقرتحون علينا 
قرى  كانت  مدن  يف  فل�صطني  يف  كانتونات 
فل�صطني  زمن  يف  الغربية«   »ال�صفة  وبلدات 
ا�صتعمروا  وقد  الواحد  والكيان  احل�صارة 
وبئر  و�صفد  والنا�رشة  وعكا  وحيفا  يافا 
ال�صبع واللد والرملة والقد�س يعني فل�صطني 
و�رشدوا اأهلها.. فاأي انقالبا يف املفاهيم قد 
واأي  ح�صل؟  للحق  ا�صمحالل  واأي  حدث؟ 
نكت�صف  قرن  بعد  فل�صطني؟!!  عن  تراجع 
اأ�صغر  فل�صطني  اأن  الت�صوية  منطق  مع 
ثورات  ووجدان  وجداننا  يف  هي  مما  بكثري 
اجلغرافيا  ر�صمته  بكثري مما  واأ�صغر  �صعبنا! 
ال�صعف  اأن  نكت�صف  قرن  بعد  التاريخية،.. 
وبط�صه.  العدو  طغيان  من  اأخطر  وال�صبابية 
ال�صم ملناطق يف  بحكاية  الآن  يريدون  ماذا 
كل  حول  روايتنا  ين�صونا  اأن  يريدون  ال�صفة؟ 
فل�صطيننا.!! فهل يتنازل ال�صعب الفل�صطيني 
عن اأكرث من 80 باملائة من اأر�س فل�صطني؟.. 
فاإيل اأين ن�صري؟ وهل هناك اإمكانات للخروج 

من �صياق الهزمية والتفاقات ال�رشاب.؟ 
منهج الكفاح:

منذ وطاأت اأقدام جنود ال�صتعمار الربيطاين 
ال�رشيف  القد�س  واحتالل  فل�صطني  ار�س 
واملقاومة  الفل�صطينية  الثورة  طالئع  هبت 
بكل اأ�صكالها قادها كبار العلماء وال�صخ�صيات 
عربية  وقيادات  الفل�صطينية   الجتماعية 
خالل  الفل�صطيني  الن�صال  وكان  �صامية 
وال�صهداء  بالبطولت  لحبا  عاما  ثالثني 
خ�صائر  العدو  يف  اأوقعت  التي  واملالحم 
لكل  وتعديه  اإجرامه  و�صهدت  فادحة 
تلك  �صمات  اأهم  ومن  الدولية..  القوانني 
كانت  الفل�صطينية  القيادة  ان  املرحلة 
حتت  يخبئ  الربيطاين  ال�صتعمار  اأن  تدرك 
الأر�س  من  يجعل  �صهيونيا  ا�صتيطانا  ثيابه 
ثورات  ات�صمت  هنا  ومن  املثلى..  و�صيلته 
ال�صعبة  الزمنية  الفرتة  هذه  يف  فل�صطني 
مقاومة  اأولها  حمددة  وا�صحة  مبفاهيم 
على  النتداب  ورف�س  الربيطاين  ال�صتعمار 
فل�صطني ورف�س تق�صيم بالد ال�صام ومقاومة 
قادة  واأدرك  ال�صتيطاين..  ال�صهيوين  الت�صلل 
فل�صطني من ال�صنوات الأوىل ان املظاهرات 
من  لبد  وانه  تكفي  ل  والإدانة  وال�صجب 
كان  لقد  واملمكنة..  املالئمة  الو�صائل  كل 
اخللل يف ميزان القوى كبريا جدا ولقد ترك 
املحدودة  باإمكاناتهم  وحدهم  الفل�صطينيون 
والقرار  الربيطاين  ال�صتعمار  يواجهون 
بلفور..  بوعد  امل�صمى  الدويل-الربيطاين 
ويف تلك املرحلة كان الدفع الغربي للم�رشوع 
ال�صهيوين باأق�صى قوة ومل يقبل الفل�صطينيون 
فل�صطني  ار�س  من  �صرب  اأي  عن  تنازل  باأي 
فل�صطني  يف  النكبة  حلت  الأ�صعف..  وهم 
باعرتاف الأمم املتحدة بقيام دولة اإ�رشائيل 
التق�صيم  بناء على قرار  ار�س فل�صطني  على 

الممي.
الروؤية  الفل�صطينية بهذه  القيادة  توا�صل نهج 
وبتاأييد  ال�صهيوين  العدو  وكان  النكبة  بعد 
غربي يبدي ا�صتعداده لرت�صيم حدود و اإجراء 
مفاو�صات تف�صي لتطبيق قرارات التق�صيم.. 
الفل�صطيني  ال�صعب  قيادة  موقف  اأن  اإل 
مي�س  تعديل  اأي  ترف�س  كانت  يومذاك 
يف  الإ�صالمية..  العربية  التاريخية  فل�صطني 
بتفريطه  العربي  النظام  يكتف  مل  املقابل 

يف  توا�صل  بل  فل�صطني،  ن�رشة  حق  يف 
ممثلة  الفل�صطينية  املقاومة  على  التفافه 
اأمني احل�صيني بعد  بقيادتها يوم ذاك احلاج 
اأن اأعلن عن تاأ�صي�س حكومة عموم فل�صطني 
من  اغت�صب  ما  وا�صرتداد  الكفاح  ل�صتئناف 
احلاج  وطردوا  احلكومة  اعتقلوا  فل�صطني.. 
اأمني احل�صيني من م�رش اإىل لبنان.. وهنا ل 
فاجلامع  العربي  النظام  لون  ذكر  يف  اأهمية 
غياب  بعد  فل�صطني..  عن  التنازل  له  الثابت 
القيادة فل�صطينية من الوجود ملدة تقارب 15 
املقاومة  من  الأخرية  املوجة  انطلقت  �صنة 
الفل�صطينية توؤكد على كل الثوابت الفل�صطينية 
التي ر�صمتها ثورات فل�صطني يف الن�صف الأول 
من القرن الع�رشين وا�صتمرت بنف�س النهج يف 
�صنواتها الأوىل راف�صة الت�صوية واملفاو�صات 

والتنازل حتى �صنة 1974.
منهج الت�سوية:

يتعر�س ال�صعب الفل�صطيني الآن لأكرب عملية 
عم  اأ�صئلته:  عن  الإجابة  يحاول  وهو  ت�صليل 
�صعب  هو  ومن  الو�صيلة؟  هي  ما  و  يدافع 
اأجابت  اأ�صئلة  حدودها؟  هي  وما  فل�صطني 
اعرتافا  منحت  التي  اأو�صلو  اتفاقات  عليها 
بدولة اإ�رشائيل والتي جتاوزت حقائق التاريخ 
اأ�صواأ  ليبداأ  ثم  ال�صعب..  وكفاح  واجلغرافيا 
تناف�صنا  جراء  وتباعدنا  ت�صارعنا  الف�صول 
الرحلة- بداأت  اأين  فمن  الأوهام..  على 

الوهم؟
الفل�صطيني  للكفاح  اجلديدة  القيادة  �صعرت 
واملجازر  بل  عنها  العربي  التخلي  مبرارة 
من  وطردها  الأردن  يف  بها  حلقت  التي 
وا�صرتجعت  املقاوم  الفعل  �صاحات  اأقرب 
احلاج  ال�صابقة  الفل�صطينية  القيادة  م�صري 
ملا  ورفاقهم  احل�صيني  عبدالقادر  و  اأمني 
تق�صيم  حول  العربي  النظام  موقف  رف�صت 

فل�صطني.. 
الوطني  للمجل�س  موؤمتر  ويف   1974 �صنة  يف 
الفل�صطيني رفعت التو�صيات بربنامج النقاط 
الدميقراطية  اجلبهة  قدمته  الذي  الع�رش 
عن  يعرب  جوهره  يف  وهو  فل�صطني  لتحرير 
مالمح  لر�صم  اآنذاك  ال�صوفيتي  املوقف 
�صلطة  قيام  ي�صبح  حيث  القادمة  املرحلة 
فل�صطني  اأر�س  من  اأي جزء  على  فل�صطينية 
هدفا.. وبداأ التوا�صل مع جهات دولية وفتح 
خطوط مع تيارات ي�صارية �صهيونية وحماولة 
�صيا�صية..  و�صط  اإمكانية حلول  التاأكيد على 
ب�صمته  �صي�صتمر  الذي  اخللل  بداأ  هنا  من 
الأ�صيلة هذه حتى الآن ذلك بان تقدم القيادة 
الفل�صطينية تنازلت قبل اأن ت�صمن اأي مقابل 
ات�صمت  البداية  منذ  وهما..  ولي�س  حقيقي 
م�صرية العملية ال�صيا�صية الفل�صطينية ب�صبابية 
حول روؤية العدو وم�رشوعه وطبيعته ووظيفته 
العناوين  هذه  من  واحدة  لكل  تدبر  اأي  فاإن 
يفيد بو�صوح اأن ل اإمكانية لنيل اأي �صيء عن 
طريق العمل ال�صيا�صي واملفاو�صاتي.. وهنا 
اأر�صية  على  املوقف  مناق�صة  مهما  يبدو 
لي�س  الذي جرى  لأن  الت�صوية  وفكر  الت�صوية 
اإمنا  تفاو�صيا  اأو  �صيا�صيا  عمال  ول  ت�صوية 
وجود  كان  فلقد  هذا  ورغم  اأوهام..  بيع 
امل�صلح  بالكفاح  يوؤمنوا  ممن  عديدين  قادة 
العنفية..  املقاومة  �رشوط  لتوفري  �صمانة 
وفعال �صجلت املقاومة الفل�صطينية �صفحات 
الثمانيات  واأوائل  ال�صبعينات  طيلة  بطولة 
الفل�صطينية  املقاومة  اإخراج  مت  حني  اإىل 
وتنفيذ  اأمريكي  بقرار  فل�صطني  حميط  من 

�صهيوين عربي.
ول�صك يف اأن الحتاد ال�صوفيتي له الأثر البالغ 
الفل�صطينية  ال�صاحة  يف  الت�صوية  ثقافة  على 
تبني روؤية وا�صحة  الفل�صطينيني على  واإقناع 
قوية يف اأنهم يريدون ت�صوية �صيا�صية وكذلك 
وحتى  العاملية  ال�صرتاكية  تيارات يف  هناك 
بهذا  دفعت  الأمريكان  الدميقراطيني  داخل 
منذ  الدولتني  حل  وهم  راج  وقد  الجتاه 

منت�صف الثمانينات وقبل اأ�صلو..
بها  مير  مرحلة  اأ�صوا  يف  اأو�صلو  جاء 
اخلليج  حرب  بعد  والعرب  الفل�صطينيون 
و  الثانية.. مبعنى جاء يف جو هزمية عربية 
ت�صييق مايل رهيب على الفل�صطينيني.. ومن 
جديد تظهر عيوب املفاو�س الفل�صطيني انه 
مل يحدد مرحلة املفاو�صات ول مرحلة العمل 
كاأنها  الت�صووي فبدت املفاو�صات  ال�صيا�صي 
كل  املنت�رش  ياأخذ  بالكامل  ا�صت�صالم  عملية 
�صيء ويتم تاأميل املنهزم بعطايا وهمية بعد 
زمن.. بداأت التفاقية  بالتنازل عن 80 باملائة 
دولة  بوجود  والعرتاف  فل�صطني  اأر�س  من 
مرة  تظهر  الت�صوية  اأر�صية  وعلى  اإ�رشائيل.. 
فلماذا  الفل�صطيني  املفاو�س  فو�صى  اأخرى 
عن  التنازل  ومببداأ  باملفاو�صات  اقتنع  وقد 
اإىل  اأر�س فل�صطني ملاذا مل ي�صتند  جزء من 
قرارات اأممية مبوجبها مت العرتاف الدويل 
ت�صرتط  الدولية  القرارات  وهذه  باإ�رشائيل 
فل�صطينية  لدولة  متزامنا  متبادل  اعرتافا 
ما  للفل�صطينيني  يكون  اإ�رشائيلية  واأخرى 
واأن  فل�صطني  اأر�س  من  باملائة   50 يقارب 
التي  وديارهم  مدنهم  اىل  الالجئون  يعود 
من  بهم  حلق  عما  وتعوي�صهم  منها  رحلوا 
هذه  الفل�صطيني  املفاو�س  جتاوز  اأذى.. 
القاعدة التفاو�صية الدولية واجته اإىل تر�صيم 
حدود يف الهواء والوهم متنازل عن 80 باملائة 
من اأر�س فل�صطني وتاركا كل عنا�رش الق�صية 
الأ�صا�صية مثل الالجئني اىل املفاو�صات كما 
احلدود وكل عنا�رش الدولة القادمة.. مبعنى 
انه مل ياأخذ �صيئا اأمال يف مفاو�صات قادمة 

فيما اأعطى لإ�رشائيل كل �صيء..
يف  الن�صياق  خطورة  عرفات  يا�رش  اأدرك 
هذا النهج الذي ل تنفع معه قدراته العقلية 
الفل�صطيني  التف�صري  بان يذهب اىل  وتكتيكه 
العمق  يف  عرفات  �صخ�صية  كانت  لأو�صلو.. 
مع  �صلح  على  توقيعا  تقبل  ل  ال�صرتاتيجي 
الق�صية  اإ�رشائيل قبل احل�صول على عنا�رش 
يرى  حني  يف  الالجئني  عودة  راأ�صها  وعلى 
ال�صهاينة ان عودة الالجئني اإنهاء مل�رشوعهم 
الأمريكان  اأرغمه  وعندما  العن�رشي 
للتوقيع  لكامبديفد  احل�صور  على  وال�صهاينة 
تكر�س  اأخرى  اتفاقية  ت�صيغ  اتفاقيات  على 
رف�س  الفل�صطينية  الق�صية  عنا�رش  تبديد 
فل�صطينيا  اأو�صلو  من  اأجنز  ما  ان  واعترب 
ال�صعب  وان  الفل�صطيني  لل�صعب  مك�صب  هو 
مرة  الكفاح  ا�صتئناف  على  قادر  الفل�صطيني 
العملية  اأخرى.. هنا تظهر من جديد عيوب 

ال�صيا�صية.
القيادة  اجتهت  عرفات  ا�صت�صهاد  فبعد 
الفل�صطينية بقوة وو�صوح تام نحو املفاو�صات 
مزيد  اإبداء  ي�صتلزم  وكان هذا  اأوحدا  �صبيال 
من ح�صن النوايا التي كر�صت التن�صيق الأمني 
اأمريكي.. كانت  باإ�رشاف  اأمنية  اأجهزة  وبناء 
اأي  نزع  تريد  يبدو  كما  الفل�صطينية  القيادة 
الأمريكان  واإقناع  ال�صهيوين  لليمني  حجة 
موؤهلة  الفل�صطينية  ال�صلطة  بان  والأوربيني 
لت�صيري دولة على ار�س ال�صفة الغربية وقطاع 

غزة.
الواقع يقول ان كل جهود القيادة الفل�صطينية 
انتهت اىل ف�صل ذريع كما اأعلن رئي�س ال�صلطة 
بالتالعب واملماطلة منذ  اأمريكا  اتهم  الذي 
التفاقيات  خرب  من  هي  واإنها  البداية 
ال�صهيونية  احلكومات  واتهم  روحها  واف�صد 
هدفا  املفاو�صات  مو�صوع  من  جتعل  باأنها 
الحتالل  على  توفر  ال�صلطة  وان  ذاتها  يف 
والواقع  ومعنوية..  مادية  باه�صة  تكلفات 
ف�صيئا  �صيئا  �صلطتها  تفقد  ال�صلطة  ان  يقول 
ال�صيا�صية  ظروفها  اأق�صى  الآن  تعي�س  واأنها 
القرن  �صفقة  جراء  اأحبطت  وقد  واملادية 
وحماولة الكيان ال�صهيوين �صم اأجزاء اإ�صافية 
�صمت  ان  بعد  والغور  الغربية  ال�صفة  من 

القد�س باعرتاف اأمريكي.
رهاناته  وكل  �صيء،  كل  الت�صوية خ�رش  منهج 

الأمريكان  اإقناع  على  مبنية  ت�صوية  على 
لعبة بال ر�صيد، وهاهي  باتت  النوايا  بح�صن 
ف�صل  اإىل  تنتهي  واخلدمات  املباحثات  كل 
الكالم عن  ين�رشف  اأن ل  ينبغي  قاتل، وهنا 
لطبيعة  الروؤية  يف  اإمنا  الإجراءات،  يف  خلل 
الفاعلة  بالقوى  وارتباطاته  ووظيفته  العدو 
درب  �صلوك  يوجب  الذي  الأمر  الكون  يف 
ال�صغوط  حتقيق  خالله  من  يتم  متاما،  اآخر 
لهم  الكيان وجعله مكلفا  الكافية على �صناع 

تكلفة باه�صة اأكرث مما يحقق من فوائد..
نالحظه  الت�صوية  ملنهج  الإ�صارة  اإنهاء  قبل 
يت�صلح الآن مب�صد�س فارغ من الطلقات كما 
ال�صهيونية  الأمن  اأجهزة  قادة  احد  و�صفه 
اىل  اللجوء  الأ�صلحة  هذه  ومن  موؤخرا.. 
املوقف  او  الدولية  واملنظمات  املحاكم 
دح�س  املفيد  من  امل�صاند..  الأوربي 
خطة  �صد  الأوربي  املوقف  ك�صب  منطق 
ال�صم التي �صتطلقها الع�صابات ال�صهيونية.. 
ويكيل مبكيالني  فا�صح  الأوربي  النفاق  فان 

ولقد مت جتريبه مرارا.
النق�سام:

اأو�صلو  عن  خطورته  يف  النق�صام  يقل  ل 
وم�صار الت�صوية العبثي.. بل لعله مكن مل�صار 
بجالء  يك�صف  انه  اإ�صافيا..  عمرا  اأو�صلو 
الأفكار  �صعيد  على  بنيويا  خلال  هناك  ان 
فورا  احل�صم  مت  بحيث  الوطنية  والعقيدة 
ال�صلطة  يف  وال�رشيك  الوطني  الآخر  يف 

واملوؤ�ص�صة بالقوة وبال�صالح والقتل..
وحا�رشها  املقاومة  قتل  النق�صام  اإن 
اظهر  لأنه  ا�صتمرارها  مربر  وافقدها 
مكت�صبات  على  تتناحر  قوى  على  امل�صهد 
الوطني  الهدف  حتقيق  يتم  اإن  قبل  وهمية 
ولي�س  ال�صيا�صي..  العمل  او  املقاومة  من 
هو  واملعي�صي  الجتماعي  اجلانب  فقط 
الذي اأ�صابه ال�رشر الكبري اإمنا اأي�صا قوة كل 

طرف من اأطراف النق�صام.
كيانني  بني  الآن  ونحن  النق�صام  تكر�س 
والأخر  غزة  قطاع  يف  احدهما  �صيا�صيني 
يف  رام اهلل.. ولقد اأثبتت ال�صنوات الطويلة 
املرة ال�صوداء ان الغاية الوطنية وامل�صلحة 
لها على طاولة املفاو�صات  العليا ل وجود 
املنق�صمني..  بني  املاراتونية  واملباحثات 
اأهلها جوعا  والنتيجة غزة حما�رشة ميوت 
حالتها  اأ�صوا  يف  وال�صفة  واإذلل  وقهرا 
تواجه ال�صم والعجز وامل�صكالت املعقدة.. 
هو  اإمنا  غلطة  ول  نزوة  النق�صام  يكن  مل 
يف  حتكم  و�صيا�صي  و�صلوكي  تربوي  نهج 
املهم  من  الأوىل..  اللحظات  منذ  �صانعيه 
هنا التاأكيد اأن النق�صام ل يوؤهل اإىل �صمود 
اإمنا اىل عزلة  اإىل ن�رش..  اإىل قتال ول  ول 

قاتلة خانقة.
 التقى نهج الت�صوية مع نهج النق�صام ليمثال 
ال�صعب  على  �صاغطة  قا�صية  معقدة  حالة 
الأمر  قبول  اإىل  وتدفعه  تقهره  الفل�صطيني 
طرحه  ميكن  ما  لكل  وال�صت�صالم  الواقع 
عليه من �صيغ ت�صوية وان املتابع اإىل برامج 
جتويع ال�صعب وابتزازه يف لقمة عي�صه ينتابه 
وهو  عليه  �صتطرح  خطة  هناك  بان  ال�صك 

منهك كما الغريق ليقبل مبا يلقى اإليه..
ماذا بقي من فل�سطني؟:

وبهائها  جاللها  بكامل  باقية  فل�صطني 
ب�صعبها املوؤمن بق�صيته وبر�صيده الكفاحي 
والقادة  ال�صهداء  قدم  الزمن  من  قرن  عرب 
على مذبح احلرية..فل�صطني باقية باأر�صها 
بركتها..  حتفظ  التي  اهلل  واآيات  و�صمائها 
ومهما زادت حلكة املرحلة وتخلى ال�صديق 
والقريب وعبث بع�س الأبناء فهي وعد اهلل 
مرتبط  واملجد  العال  اإىل  بالعروج  لالأمة 
و�صيجد  والعرب  الإ�صالم  مب�صري  م�صريها 
واهلل  قريب..  عما  لعزها  �صبيلهم  الأحرار 

غالب على اأمره.

24 �ساعة

بقلم: �سالح عو�ض
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عي�سة ق.

حيث برر املتحدث اأن م�س�ؤويل الفرق 
جرى  الذي  االجتماع  يف  امل�ساركني 
ق�سنطينة  مبدينة  املن�رصم  االأربعاء 
التي  املالية  ال�سع�بات  اأبرزوا 
ي�اجه�نها وعدم قدرتهم على التكفل 
ب�رصوط الربوت�ك�ل ال�سحي وت�سديد 

ال�سهرين  خالل  الالعبني  اج�ر 
اتفقت  الفرق  اأن  قال  اأين  املقبلني، 
املناف�سة  ت�قيف  على  باالإجماع 
من  تبقى  ما  ا�ستكمال  وعدم  نهائيا 
ال�سعبة  الظروف  ظل  يف  مباريات، 
اأين  الناحية املالية  بها من  التي متر 
اأثرت اجلائحة ال�سحية التي متر بها 
بالدنا �سليا على الفرق يف ظل غياب 

التي  امليزانية  وغياب  املايل  الدعم 
خالل  الن�ساط  مب�ا�سلة  لها  ت�سمح 

الفرتة املقبة.
اأن  الت��سيح  يف  املعني  يرتدد  ومل 
الرابطة ال ميكنها الفر�ض على الفرق 
ظل  يف  ال�سحي  الربوت�ك�ل  بتطبيق 
ال�سائقة امللية اخلالقة التي متر بها، 
اجتماع  ا�ستغلت  الفرق  اأن  واأ�ساف 

املطالبة  اأجل  من  املا�سي  االأربعاء 
ومنحها  الفرق  بني  التمييز  بعدم 
�رصكات وطنية ت�ساعدها على جتاوز 
املرحلة احلرجة التي متر بها حاليا، 
العم�مية  ال�سلطات  اأن  اعتربوا  حيث 
اأمام �رصورة التطرق للم�ساألة والف�سل 

فيها.
للرابطة  الر�سمي  الناطق  وك�سف 

الهيئة  م�س�ؤويل  اأن  للعبة  املحرتفة 
الكروية بقيادة عبد الكرمي مدوار اأن 
االجتماع املقبل وه� الثالث واالأخري 
مب�س�ؤويل  يجمعه  اأن  يرتقب  الذي 
مبدئيا  يجري  �س�ف  ال��سط  اأندية 
اأن  ا�ستطرد  لكنه  العا�سمة،  يف  غدا 
ال�ايل  من  ترخي�سا  يتطلب  االجتماع 
متر  التي  ال�سحية  الظروف  ظل  يف 

بلقيدوم  وقال  البالد،  عا�سمة  بها 
البط�لة  مل�سري  النهائي  القرار  اأن 
العليا يف  ال�سلطات  اإىل  يع�د  ال�طنية 
الذي �س�ف حت�سم االأمر، ويف  البالد 
فاإن  امل��سم  اإلغاء  مرحلة  بل�غ  حال 
الر�سمي  ال�رصيك  تعترب  التي  االأندية 
�س�ف تك�ن مدع�ة اإىل حتديد م�سري 

البط�لة ال�طنية.

اأعلن نائب رئي�س الرابطة املحرتفة لكرة القدم فاروق بلقيدوم عن اإجماع اأغلبية الأندية املحرتفة برابطتيها 
الأوىل والثانية رف�سها ا�ستئناف املناف�سة املتوقفة منذ منت�سف �سهر مار�س املنق�سي ب�سبب انت�سار وباء كورونا، 

حيث اأو�سح بلقيدوم يف ت�سريحات اإعالمية اأن الجتماع الذي جمع م�سوؤويل الهيئة الكروية بروؤ�ساء اأندية ال�سرق 
يف اإطار اللقاءات الت�ساورية مع جميع الفرق قبل احل�سم يف م�سري البطولة الوطنية للمو�سم الكروي احلايل خل�س 

اإىل ا�ستحالة العودة اإىل اللعب جمددا واإنهاء ما تبقى من املناف�سة 

اأبرز العراقيل املالية التي تواجهها ومطالبتها ب�سركات وطنية

بلقيدوم: �لأندية �أجمعت على رف�ض 
��ضتئناف �ملو�ضم 

•      مدوار يجتمع غدا باأندية الو�سط يف حال موافقة الوايل  

قاد الالعب الدويل اجلزائري عي�سى ماندي فريقه 
ريال بيتي�ض اإىل حتقيق االنت�سار االأول منذ ا�ستئناف 
املناف�سة الكروية بعد الت�قف ب�سبب جائحة ك�رونا، 
اأين حقق رفقاء املدافع املح�ري ف�زا ثمينا على 
ال�سيف  اأم�ض  اأول  �سهرة  ا�ستقبل�ا  عندما  ملعبهم 
الدوري  من   31 اجل�لة  بر�سل�نة حل�ساب  اإ�سباني�ل 
اال�سباين وانتهى اللقاء بف�ز العبي النادي االأندل�سي 

بهدف دون رد، جاء ت�قيعه عرب الالعب مارك بارترا 
ولعب  املقابلة،  من  الثاين  ال�س�ط  انطالقة  عند 
دقيقة  الت�سعني  خا�ض  اأين  اأ�سا�سيا  اللقاء  ماندي 
مقب�ال  اأداء  قدم  بعدما  امل�ست�ى  عند  وكان  كاملة 
العبي  هجمات  تك�سري  يف  وجنح  الدفاع  حم�ر  يف 
نال  اأين  ناديه،  مرمى  تهديد  من  ومنعها  املناف�ض 
والت�اجد من بني   7 تنقيطا مقبب�ال مبنحه عالمة 

اح�سن الالعبني على امل�ستطيل االأخ�رص حيث لعب 
يف الرواق االأمين، اإىل جانب اختياره �سمنا لت�سكيلة 
املثالية للج�لة 31 من الليغا، وي�ا�سل رفقاء خريج 
نادي رمي�ض الفرن�سي اللعب من اجل �سمان حتقيق 
 11 بعد  على  يت�اجدون  اأين  »الليغا«،  �سمن  البقاء 

نقطة عن ثالث املهددين بال�سق�ط.
عي�سة ق.

�سقط الالعب الدويل اجلزائري 
الهزمية  فخ  يف  حمرز  ريا�ض 
ناديه  رفقة  تنقل  عندما 
نظريه  ملالقاة  �سيتي  مان�س�سرت 
»�ستانف�رد  ملعب  على  ت�سيل�سي 
جمعت  مقابلة  يف  بريدج« 
الناديني �سهرة اول ام�ض حل�ساب 
الدوري  من   31 اجل�لة  قمة 
حيث  املمتاز،  االجنليزي 
الربميرليغ  لقب  حامل  انهزم 
بنتيجة  ال�سابقني  خالل امل��سم 

�سمحت  والتي  ل�احد،  هدفني 
لفريق  الر�سمي  التت�يج  باإعالن 
�سبع  باللقب وذلك قبل  ليفرب�ل 
ال�ستار  اإ�سدال  على  ج�الت 
املان  وف�سل  »الربميرليغ«،  عن 
�سيتي من حتقيق نتيجة ايجابية 
بعد ت�سجيل ف�زين على الت�ايل 
اأمام اأر�سنال وبرينلي، اأين �سقط 
يف فخ اخل�سارة يف مقابلة اأكملها 
منق��سني  اخل�رص  قائد  رفقاء 
الدفاع  قلب  طرد  بعد  عدديا 
على  دقيقة   13 قبل  فرنانديني� 
نادي  خريج  وقد  اللقاء.  نهاية 
الفرن�سي مباراة مقب�لة  ل�هافر 
مل  طيبة  م�ست�يات  قّدم خاللها 
تكن كافية من اأجل التغلب على 
ال�سابق  النجم االجنليزي  ا�سبال 
اأ�سا�سيا  لعب  حيث  جريارد، 
املقابلة  اأط�ار  كامل  وخا�ض 
الول مرة منط ا�ستئناف مباريات 
اإثر  الربميرليغ بعد ت�قفها على 

اجتياح فريو�ض ك�فيد19.
عي�سة ق.

عرّب املدرب عبد القادر عمراين عن 
جمددا  بالع�دة  وارتياحه  �سعادته 
ال�سابق �سباب ق�سنطينة  اإىل فريقه 
الفنية،  العار�سة  غلى  واالإ�رصاف 
الذي  ال�عد  حقق  اأنه  اأو�سح  حيث 
�سبق له اأن قطعه على اإدارة الفريق 
مع  العمل  غلى  جمددا  بالع�دة 
اإىل  جمددا  الع�دة  حال  يف  النادي 
مع  ما حدث  وه�  ال�طنية  البط�لة 
ف�سخ العقد الذي كان يربطه باإدارة 
احل�سني  الدفاع  ال�سابق  فريقه 
اجلديدي املغربي، وقال املتحدث 

اأنه �سبق له مت�سية وقت رائع خالل 
على  ال�سابقة  الفرتة  يف  اإ�رصافه 
اأجل  من  يجتهد  و�س�ف  التعداد 
وا�ستطرد  االحداث،  نف�ض  تكرار 
التي  الت�رصيحات  خالل  عمراين 
التي  ال�سحافية  الندوة  يف  اأطلقها 
بعد  مبا�رصة  اأم�ض  اأول  عقدها 
جمل�ض  اأع�ساء  مع  للعقد  ت�قيعه 
خالل  ي�ستهدف  �س�ف  اأنه  االإدارة 
ما تبقى من هذا امل��سم –يف حال 
يف  اإنهائه  على  جمددا-  ا�ستئنافه 
اإىل  مركز م�رصف بجدول الرتتيب، 

جانب العمل على ت�سحيح االأخطاء 
التي تت�اجد عليها ال�سكيلة، واأ�ساف 
�س�ف  املقبل  الكروي  امل��سم  انه 
القدمي  اجلديد  ناديه  رفقة  يلعب 
االأدوار  اأجل  من  التناف�ض  على 
واأراد  ال�طنية،  البط�لة  يف  االأوىل 
اإبعاد ال�سغط عنه وعن الالعبني من 
خالل الق�ل اأن ت�رصيحاته ال تعني 
اأن �سباب ق�سنطينة �س�ف ي�ستهدف 
املقبل،   امل��سم  باللقب  التت�يج 
نادي  مثل  فريق  اأن  �سدد  اأنه  رغم 
 60 املعلقة ميلك  اجل�س�ر  عا�سمة 

األف منا�رص وال ي�ستحق �س�ى لعب 
�سباب  اإدارة  كانت  االأوىل.  االأدوار 
اأم�ض  اأول  اأعلنت  قد  ق�سنطينة 
مع  التعاقد  اإجراءات  اإنهاء  عن 
مدربها اجلديد عبد القادر عمراين 
مع  العقد  على  ر�سميا  وقع  بعدما 
يف  مل��سمني  ميتد  الذي  النادي 
مدينة  ابن  ميلك  اأين  الفريق،  مقر 
اأجل  من  البي�ساء  ال�رقة  تلم�سان 
اختيار الطاقم امل�ساعد الذي يعمل 
امل�رصحني  قائمة  وحت�سري  معه 
ي�ستهدف  الذين  الالعبني  واأ�ساء 

التعاقد معهم، حيث يعرف عمراين 
الذي  وه�  »ال�سيا�سي«  ت�سكيلة  بيت 
بثاين  التت�يج  اإىل  قيادتها  له  �سبق 
خالل  من  النادي  تاريخ  يف  لقب 
اإحراز لقب البط�لة ال�طنية مل��سم 

.2018/2017
اإدارة  عربت  منف�سل  �سياق  يف 
العام  جمريها  عرب  ق�سنينة  �سباب 
للع�دة  ا�ستعدادها  رجراج  ر�سيد 
وا�ستكمال  جمددا  املناف�سة  غلى 
الكروي  امل��سم  من  تبقى  ما 
اأنهم  املعني  ك�سف  حيث  احلايل، 

ينتظرون قرار االحتادية اجلزائرية 
م�ستقبل  بخ�س��ض  القجم  لكرة 
البط�لة ال�طنية، واأو�سح ان �سباب 
على  التناف�ض  اإىل  ي�سعى  ق�سنطينة 
عربية  اأو  قارية  م�ساركة  �سمان 

امل��سم املقبل.
 عي�سة ق.

اإدارة الفريق اأعلنت توقيع العقد ملو�سمني وجاهزة ل�ستكمال املو�سم

عمر�ين: وّفيت بوعدي لإد�رة �ل�ضيا�ضي و�ضنلعب �لأو�ر �لأوىل 

اختري �سمن الت�سكيلة املثالية للجولة 31 من الدوري ال�سباين

ماندي يعيد ريال بيتي�ض �إىل �ضكة �لنت�ضار�ت
لعب الت�سعني دقيقة كاملة واملان 

�سيتي لعب منقو�سا عدديا

حمرز ي�ضقط يف قمة ت�ضيل�ضي 
ويهدي �للقب �إىل ليفربول

خالل الجتماع الذي جمع اللجان الفرعية

�لفاف تو��ضل �لتح�ضري ملر�جعة �لقو�نني و�لتنظيمات �لأ�ضا�ضية
يف  املخت�سة  للجنة  التابعة  الفرعية  اللجان  ت�ا�سل 
مراجعة ق�انني االحتادية اجلزائرية لكرة القدم عملها 
كمال  برئا�سة  الفاف  مبقر  اجتماع  عقد  خالل  من 
م�قعها  على  »الفاف«  عنه  ك�سفت  ما  ح�سب  م�سباح 
الر�سمي، وعرف االجتماع الذي جرى منت�سف االأ�سب�ع 
املنق�سي ح�س�ر حممد غ�تي رئي�ض اللجنة الفيدرالية 
اجلزائر،  والية  رابطة  رئي�ض  وكيل  ر�سيد  للتحكيم، 
العربي اأومعمر رئي�ض جلنة القان�ن االأ�سا�سي لالعبني 

وي��سف بن جمرب رئي�ض رابطة ما بني اجلهات، ح�سب 
الدين  خري  »الفاف«،  رئي�ض  اأن  .يذكر  »الفاف،  بيان 
زط�سي، ن�سب يف جانفي الفارط جلنة خمت�سة متك�نة 
من اأربع جلان فرعية مكلفة مبراجعة الق�انني، تعديل 
قان�ن االن�سباط، ت�سيري بط�الت ال�سبان و تنظيم كرة 
القدم املحرتفة والهاوية. ومت البدء يف هذا امل�رصوع 
يف  القدم  لكرة  الدولية  االحتادية  ممثلي  زيارة  عقب 
دي�سمرب الفارط، حيث �سيقدم العمل الأع�ساء اجلمعية 

العامة خالل جتمعات جه�ية �ستنظم عقب انتهاء اأزمة 
وباء ك�رونا، غري اأن وزارة ال�سباب والريا�سة اأفادت يف 
برقية اإىل االحتاديات الريا�سية اأنه مينع متاما ادراج 
الداخلية قبل عقد اجلمعيات  الق�انني  اي تغيري على 
من  االحتاديات  ال�زارة  منعت  كما  االنتخابية،  العامة 
اأي�سا  وحتى  العق�بات  وقان�ن  املناف�سة  نظام  تغيري 
تغيري املنا�سب بني االإطارات الفنية التي تن�سط فيها.
ق.ر.

غيابه عن امليادين �سيطول وعودته لن تكون قبل العام املقبل

بن زية يخ�ضع لزر�عة �جللد يف �ليد �لي�ضرى
بن  يا�سني  اجلزائري  الدويل  الالعب  ع�دة  تط�ل 
ادث  زية اإىل امليادين جمددا بعد تعّر�سه ُم�ؤّخرا حلحِ
م�ست�ى  على  جراحيتنَي  عمليتنَي  واإجرائه  مرور 
اليد الي�رصى بحِفرن�سا، حيث ك�سفت جريدة »ليكيب« 
يف  النا�سط  الالعب  خ�س�ع  ام�ض  اأول  الفرن�سية 

يده  يف  اجللد  زراعة  عملية  اإىل حِ ديج�ن  �سف�ف 
الي�رصى، و�سيبقى بعيدا عن املناف�سة حتى منت�سف 
طلع عام 2021، وكان بن  امل��سم املقبل امُلرادف ملحِ
بحِال�رصق  ل��ساك  �سافينيي  بحِبلدية  �سيارته  يق�د  زية 
الفرن�سي يف تاريخ 28 ماي املا�سي تعّر�ض خاللها 

ادث مرور واأتلقى اإ�سابة خطرية يف يده اليُ�رصى،  حلحِ
ويرتبط �سانع االألعاب يا�سني بن زية البالغ 25 عاما 
بحِعقد  الفرن�سي  االأّول  الق�سم  من  ديج�ن  نادي  مع 

تنق�سي مّدته �سيف 2023.
ق.ر.
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اجلزائريني  الطلبة  جتمع  اغتنم 
التعليم  بوزارة   لقائهم   الأحرار 
للتعقيب  العلمي  البحث  و  العايل 
على �سبب عدم اإ�رشاك املنظمات 
امل�سريية  القرارات  يف  الطالبية 

ال�سابقة .
اأنها  الوزارة  من  التاأكيد  وكان 
ا�ست�سارة  عاتقها  على  �ستاأخذ 
ال�رشيك الجتماعي وطنيا وحمليا 
الطلبة  تخ�ص  التي  الأمور  يف 
الدميقراطية  ملفهموم  تر�سيخا 
اأنه  رغم  اللقاء  هذا  الت�ساركية، 
جتمع  اأن  اإل  ال�سيء  بع�ص  متاأخر 
قدم  الأحرار  اجلزائريني  الطلبة 
جمموعة من املطالب والقرتاحات 
القواعد  من  اإلينا  رفعت  التي 
منط  اعتماد  اإىل  اللجوء  الن�سالية 
التعليم الرقمي عن بعد هذا النمط 
اأو�ساط  يف  جناحه  يثبت  مل  الذي 

ال�سعب  اأ�سحاب  خا�سة  الطلبة 
يحتاجون  الذين  والتقنية  العلمية 
تكميال  التطبيقية  الدرا�سات  اإىل 
لتكوينهم ، حيث اأقر الوزير  ب�سعوبة 
تطبيق هذا النمط من التعليم لكنه 
اإىل  العودة  حني  اإىل  موؤقتة  و�سيلة 
مقاعد الدرا�سة وا�ستكمال املو�سم 
اجلامعي ح�سوريا كما �سبق وطالب 
عدة  الأحرار  يف  الطلبة  به جتمع 
ا�ستكمال  مع   ، وبيانات  تدخالت 
عدد  بتقلي�ص  ح�سوريا  املو�سم 
مع  للدرا�سة  املخ�س�سة  الأ�سابيع 
العادية  المتحانات  جميع  اإجراء 
مذكرات  ومناق�سة  وال�ستدراكية 
املقبلني  للطلبة  بالن�سبة  التخرج 
املا�سرت  طوري  يف  التخرج  على 

واللي�سان�ص. 
اإىل  خل�ص  اللقاء  هذا  اأن  ومعلوم 
ال�سلطة  اجلامعات  مدراء  اإعطاء 

الدخول  تنظيم  يف  التقديرية 
اجلامعي يف كل جامعة على اإحدى 
يتعلق  ما  خا�سة  الظروف  ح�سب 
و�سعوبة  الكبري  باجلنوب  الأمر 
يف  الدرا�سة  مقاعد  اىل  الرجوع 
احلرارة  ب�سبب  اأوت  �سهر  نهاية 
اإيجاد  ل�رشورة  اإ�سافة   ، ال�سديدة 
العليا  املدار�ص  لطلبة  واقعي  حل 
لالأ�ساتذة الذين يخ�سعون لتفاقية 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  بني 
والتعليم  الرتبية  ووزارة  العلمي 
،والذين مل ينهوا املو�سم اجلامعي 
مبناق�سة  يقوموا  ومل  الوباء  ب�سبب 
لي�ستطيعون  وبالتايل  مذكراتهم 
م�ستوى  على  ملفاتهم  تقدمي 
التي  الفرتة  يف  الرتبية  مديريات 

حددتها وزارة الرتبية الوطنية. 
كما حثت املنظمات الطالبية على 
�رشورة �سياغة قوانني وا�سحة فيما 

يخ�ص املجال�ص العلمية امل�ستحدثة 
من اأجل جتنب تداخل ال�سالحيات 
اجلامعات  مدراء  بني  الإدارية 
العلمية،ويف  املجال�ص  وروؤ�ساء 
�سياق مت�سل فقد اجمع امل�ساركون 
�رشورة   على  اأي�سا  اللقاء    يف 
اإطالق حوار وم�ساورات بني مدراء 
الطالبية  والتنظيمات  اجلامعات 
فيما  مقرتحاتهم  تقدمي  اجل  من 
واإجناح  اجلامعي  الدخول  يخ�ص 
اعتبار  القادم.  اجلامعي  الدخول 
�سبتمرب  يف  املذكرات  مناق�سة 
 ، ا�ستدراكية  ولي�ست  عادية  كدورة 
و فتح القامات اجلامعية اجلديدة 
البقية  جتهيز  وا�ستكمال  اجلاهزة 
ل�ستقبال الطلبة يف املو�سم املقبل 
على غرار برج بوعريريج وبلعبا�ص 

اجللفة.
اأحمد باحلاج 

اأخبار اجلنوب

كا�سنو�س اأدرار

غمو�ض يكتنف م�سري الناجحني التوظيف �سنة 2016
.    مطالب بتدخل وزير العمل وايفاد جلنة حتقيق

م�سري  يكتنف  الغمو�ص  يزال  ل 
التوظيف  م�سابقة  يف  الناجحني 
للتاأمينات  الولئية  بالوكالة 
الأجراء  غري  للعمال  الجتماعية 
باأدرار رغم م�سي 04  �سنوات كاملة 
عن اإظهار قائمة الناجحني يف هذه 

الوكالة .
ال�سباب  من  جمموعة  نا�سد 
التوظيف  م�سابقة  يف  الناجحني 
الجتماعية  التاأمينات  بوكالة 
اأدرار  بولية  الأجراء  غري  للعمال 
عا�سق  ليو�سف  موجهة  مرا�سلة  يف 
وال�سمان  والت�سغيل  العمل  وزير 
حت�سلت  قد  كانت  الجتماعي، 
 ، منها  ن�سخة  "الو�سط"على  يومية 

الوزارة  اأنه   يفرت�ص على  موؤكدين 
الت�سغيل  مللف  تلتفت  اأن  الو�سية  
ال�سباب  خا�سة  ب�سفة  باجلنوب 
يجدون   ل  اأنهم  املرا�سلة  ،ت�سيف 
وذلك  منه  بالقرب  وهي  الوظائف 
مبعايري  توزيعها  خلفية   على 

اجلهوية املقيتة. 
اأن  هوؤلء  قال  مت�سل  مو�سوع  ويف 
هناك  اأخطر من ذلك وهو ممار�سة 
الإق�ساء املمنهج ، بدليل اأن امللف 
ل�سباب  هو  التقرير  بهذا  املرفق 
ل�سالح  توظيف  م�سابقة  اجتازوا 
اأدرار  لولية   CASNOS �سندوق 
مل  التاريخ  ذلك  ومنذ   2016 �سنة 
ي�ستدعوا ملنا�سبهم وحرموا من اأية 

م�سابقة اأخرى ميكنهم اجتيازها لأن 
موظفني  تعتربهم  الت�سغيل  وكالت 
ت�سيف  موؤكد  هو   ما  اأن  حيث   ،
منا�سبهم  اأن  املذكورة   املرا�سلة 
اأ�سخا�ص  لفائدة  بها  التالعب  يتم  
من  مبواطنة  يتمتعون  اآخرين 
البع�ص  التحق  الأوىل، وقد  الدرجة 
دون م�سابقة  العمل  منهم مبنا�سب 
الدولة  ملبادئ  �سارخ  تعدي  يف 
القائمة على العدل وامل�ساوات بني 

اأبناء الوطن 
املت�رشرين  نا�سد  ذلك  جانب  اإىل 
من امل�سكل القائم ل�سنوات ،  الوزير 
من اأجل التدخل ال�سخ�سي و العاجل  
بهدف ت�سوية و�سعية املعنيني وفتح 

امل�سوؤولني  يحدد  معمق  حتقيق 
اإطارات  مب�سري  التالعب  هذا  عن 

و�سباب يف مقتبل العمر.
ومعلوم اأن الوزارة الو�سية قد تلقت 
�سكاوى  وعرائ�ص احتجاجية حول 
ظل  التي  واخلروق  التجاوزات  
م�سكوت عنها بعدد هام من وكالت 
غري  للعمال  الجتماعية  التاأمينات 
وهو   ، اجلنوب  بوليات  الأجراء 
تو�سيات  مع  يتنافى  الذي  الأمر 
وتوجيهات احلكومة الرامية لتهدئة 
الظروف  جتاوز  غاية  اإىل  الأو�ساع 
ال�سحية ال�سعبة التي متر بها البالد 

جراء تف�سي جائحة كورونا .
اأحمد باحلاج 

 
قامت  امللحة  لل�رشورة  اقت�ساء 
اإىل  باللجوء  ال�سحة  مديرية 
واملتعلقة  البديلة  اخلطط 
الطبية  املرافق  تخ�سي�ص 
الولية  بعا�سمة  املتواجدة 
بفايرو�ص  امل�سابني  للمر�سى 
طب  م�ست�سفى  غرار  على  كورونا، 
املن�ساأة  البخاري،  بحي  العيون 
على  اخلناق  �ستفك  التي  الكبرية 
املكتظ  �سعدان  حكيم  م�ست�سفى 

م�سادرنا  وقالت  هذا  اآخره،  عن 
باأن اجلهات الو�سية تعتزم ا�ستقبال 
امل�سحة  يف  الكوفيد19  مر�سى 
املذكورة مع بداية الأ�سبوع القادم 

على اأق�سى تقدير.
ويف �سياق ذي �سلة اإلتقى املنتخبون 
بوزير  اأم�ص  اأول  ع�سية  املحليون 
ال�سحة عبد الرحمن بن بوزيد، اأين 
وقف على و�سعية القطاع الراهنة، 
والذي  الكتظاظ  تعاين  التي 
بني  املفا�سلة  بنظام  اأم�سىيعمل 
املر�سى، اأين يعتمد الأطباء هناك 

ت�رشيح املر�سى الآخرين والإبقاء 
فقط على حالت الكورونا.

قطاع  تدعيم  املنتظر  ومن  هذا 
غرار  على  باملعدات  ال�سحة 

جانب  اإىل  املبكر،  الك�سف  اأجهزة 
وال�سبه  الطبية  الأطقم  تدعيم 
طبية لحتواء الوباء يف اأ�رشع وقت 

ممكن.

مع تزايد انت�سار الوباء وارتفاع عدد الإ�سابات 
بفريو�س كوفيد19 بولية ب�سكرة وا�ستنفار الأطقم 

الطبية للمعدات والتجهيزات، جلاأت مديرية ال�سحة 
اإىل حتويل املن�سئات ال�ست�سفائية الأخرى اإىل م�سالح 

ت�ستقبل مر�سى الكورونا.

املراهنة على املرافق الطبية الأخرى

اأحمد نا�سري

قطاع ال�سحة بب�سكرة ي�سابق الفريو�ض 
واخلا�ص باخلطط البديلة العام  النقل  يعاين عمال 

الأمرين، حيث  الأخرية  الآونة  يف 
اقت�سادية  و�سعية  يف  يتواجدون 
اأ�سهر  ثالثة  قبل  جدا  �سعبة 
ال�سحي  احلجر  بداية  منذ  اأي 
دفع  مما  ب�سكرة،  بولية  وخا�سة 
بهم لالحتجاج اأمام مديرية النقل 
للمطالبة بت�سوية و�سعيتهم. احتج 
عمال  املن�رشم   الأ�سبوع  نهاية 
النقل احل�رشي بب�سكرة اأمام مقر 
املديرية الو�سية، وذلك للمطالبة 
عليه  ن�ست  ما  وفق  بحقوقهم 
اأقرت  التي  الرئا�سية،  املرا�سيم 
لهم منحة مليون �سنتيم على غرار 
باقي العمال و العائالت املت�رشرة 
من توقف ن�ساطاتها جراء اجلحر، 
وقال اأ�سحاب �سيارات الأجرة اأن 
لهم  ت�رشف  مل  النقل  مديرية 
ال�ساعة  حلد  املذكورة  املنحة 
ب�سبها  احلثيثة  مطالبتهم  رغم 
ا�ستجابة  دون  من  مرة،  كل 
مماطلة  اعتربوها  والتي  حقيقية 
امل�رشوعة،  حلقوقهم  واإٌق�ساء 
ويف ذات ال�سياق اأكد الناقلون باأن 
تدهور  يف  القت�سادية  اأو�ساعهم 
كبري، فمنهم من لديه عائلة يتكفل 
الكراء  اأجرة  يدفع  من  ومنهم  بها 
عدم  مقابل  يف  الرتقيم،  واأجرة 
دون  يذكر،  مادي  مدخول  وجود 
واملاء  الكهرباء  فواتري  اإغفال 
ال�رشورية،  اليومية  وامل�ساريف 
الوقود  اأ�سعار  ارتفاع  جانب  اإىل 

من  تذمرهم  عن  ال�سائقون  عرب 
لإجراءات  املرتفعة  التكلفة 
طرف  من  بها  املو�سى  الوقاية 
ب�سيارات  اخلا�سة  ال�سلطات 
املعقمات  يف  املتمثلة  الأجرة، 
ال�سائق  بني  احلاجز  والزجاج 
والزبون، وكذا عدد الركاب القليل 

يف مقابل طول م�سافة التو�سيل.
ذات  طالب  مت�سل  �سياق  ويف 
النقل  مديرية  من  املحتجني 
اإعادة هيكلة النقابة اخلا�سة بهم، 
الجراءات  ت�سوية  اإىل  بالإ�سافة 
الإدارية اجتاه تكلفة تاأجري الرتقيم 
التاأمني، كذلك  واقتطاع منه كلفة 
القدمية،  ال�سرية  خطوط  اإعادة 
اجلماعية  بالتو�سيالت  املتعلقة 
الأمر  املنخف�سة،  التكلفة  مقابل 
على  املواطنون  به  يطالب  الذي 

حد ال�سواء.
اأحمد نا�سري

بالرغم من �سرعية املطالب

مديرية النقل بب�سكرة تدير 
ظهرها ل�سائقي الأجرة

جتمع الطلبة اجلزائريني الأحرار 

اإجماع على ف�سل منط التعليم الرقمي 

الو�سط:2020/06/27 الو�سط:2020/06/27

الو�سط:2020/06/27

تهنئة جناح لدعاء

على اإثر انتقال التلميذة
الق�سم  اإىل  دعاء(  )معمري 
الأب  لها  يتقدم  ثانوي  اأوىل 
احلجل  عني  من  كمال 
التهاين  )امل�سيلة(باأحر 
من  راجيا  الأماين  واأغلى 
يوفق  اأن  وجل  عز  املوىل 
فيه  ما  كل  اإىل  الغالية  ابنته 
....وعقبال  والربكة  اخلري 

البكالوريا بحول اهلل تعاىل

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
جمل�س ق�ساء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
ق�سم: �سوؤون الأ�سرة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 20/00486 رقم الفهر�ص: 20/01434 تاريخ احلكم: 20/05/21 

ق�ست املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون الأ�رشة علنيا ح�سوريا ابتدائيا. يف ال�سكل:  
قبول اعادة ال�سري يف الدعوى. يف املو�سوع: افراغ احلكم قبل الف�سل يف املو�سوع ال�سادر 
عن حمكمة احلال بتاريخ:2019/09/26 رقم فهر�ص:19/2959 واعتماد اخلربة املنجزة 
من طرف اخلبري الطبي حممود خليفي املودعة بتاريخ: 2020/01/14 فهر�ص 14/20 
الق�ساء باحلجر على املدعى عليها زروق ربيحة من مواليد 1973/04/27  وبالنتيجة 
زروق مهدي  �سقيقها  املدعي  وتعيني  وزروق حليمة  علية،  بن  ابنة  ال�سيوخ  دار  ببلدية 
مع  عليه.  مقدما  حليمة  وزروق  علية،  بن  ابن  ال�سيوخ  بدار   1978/08/08 مواليد  من 
الأمر بن�رش هذا احلكم والتاأ�سري بذلك ب�سهادة ميالد املحجور عليها ب�سجالت احلالة 
املدنية. بذا �سدر هذا احلكم واأف�سح به يف اجلل�سة العلنية املنعقدة يف اليوم وال�سهر 

وال�سنة املذكورين اأعاله، ول�سحته اأم�سيناه نحن القا�سي واأمني ال�سبط. 

اإ�سهار

تعزية
تلقت  وقدره  اهلل  بق�ساء  را�سية  بقلوب 
له  املغفور  وفاة  نباأ  »كونطة«  عائلة 
باذن اهلل تعاىل«بن لعمارة �سالح«، وبهذا 
مرزوق«  »اأح�سن  يتقدم  اجللل  امل�ساب 
كونطة«  »�سناء  الأ�ستاذة  الأخت  اإىل 
رئي�سة جمعية »ال�سالم الولئية« بالبويرة 
التعازي  باأحر  الفقيد  اأ�رشة  وكافة 
والتعاطف  املوا�ساة  م�ساعر  واأ�سدق 
يثبته  اأن  القدير  العلي  املوىل  ،�سائال 
و  رحمته  بوا�سع  يتغمده  و  ال�سوؤال  عند 
ي�سكنه ف�سيح جناته ، و ينعم عليه بعفوه 
ال�سرب  جميل  ذويه  يلهم  ،واأن  ور�سوانه 

وال�سلوان ، واإنا هلل واإنا اإليه راجعون .
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ANEP N°:  2016010513الو�سط:2020/06/27 ANEP N°:  2025002352الو�سط:2020/06/27



تقرير: عبد النا�صر فروانة
 رئي�س وحدة الدرا�صات 

والت�ثيق يف هيئة �ص�ؤون 
الأ�صرى واملحررين

 ومنحت مقرتفيه احلماية القانونية 
حتت  الق�ضائية،  واحل�ضانة 
انتزاع  بينها:  من  خمتلفة  ذرائع 
اأمن  على  واحلفاظ  االعرتافات 
و�ضالمة املواطنني اأو الق�ضاء على 
فروانة  املوقوتة". واأكد  "القنابل 
باأن هذا الو�ضع ال�ضاذ، يف ظل غياب 
الردع  وقوة  واملالحقة  املحا�ضبة 
االإ�رسائيليني،  لدى  عزز  الدولية، 
االأجهزة  يف  العاملني  وخا�ضة 
مبن  ال�ضجون  وم�ضلحة  االأمنية 
"االفالت من  ثقافة  االأطباء،  فيهم 
العقاب"، و�ضجعهم على اال�ضتمرار 
يف تعذيب املعتقلني الفل�ضطينيني، 
واقرتاف مزيد من جرائم التعذيب، 
اجل�ضدي والنف�ضي، واحلاق ال�رسر 
ومّر  مررنا  فروانة:  وقال  بهم.  
يف  وموؤملة  قا�ضية  بتجارب  غرينا 
وا�ضتمعنا  وقراأنا  التحقيق،  اأقبية 
واإن  والروايات،  ال�ضهادات  الآالف 
تاأماًل متمعنا يف ممار�ضات حمققي 
االإ�رسائيلي  املخابرات  جهاز 

)ال�ضاباك(، يجعلك تو�ضك اأن تظن 
اأنهم لي�ضوا ب�رسا، الأن هذا احلجم 
الهائل من الق�ضوة، التي تظهر على 
ت�رسفاتهم،  وب�ضاعة  وجوههم، 
حني كانوا يتلذذون بتعذيبنا ويرون 
تعتقد  يجعلك  يتاأملون،  �ضحاياهم 
املحققني  �ضور  ذلك. وا�ضاف: 
والتعذيب  اأمامنا  مائلة  زالت  ما 
وتوؤملنا  تالزمنا  واآثاره  يوجعنا 
من  بالرغم  تفارقنا  اأن  وترف�ض 
مرور �ضنوات على حتررنا. واو�ضح 
ار�ض  يمُ التعذيب ال  باأن  فروانة 
فقط يف فرتة التحقيق، اأو من قبل 
املحققني فقط، كما يظن البع�ض، 
اأو  عمرية  فئة  بحق  يمُقرتف  اأنه  اأو 
غريها،  دون  اجتماعية  �رسيحة 
قد  التعذيب  اأن  فاحلقيقة تقول: 
عدة  باأ�ضكال  ار�ض  ويمُ ور�ض  ممُ
التحقيق،  بعد  وما  التحقيق  يف 
وبحق  واالأزمنة،  االأوقات  كل  ويف 
مراعاة  اأو  ا�ضتثناء  دون  اجلميع 
العمل  طبيعة  اأو  العمر،  و  للجن�ض 
واالأكاديية  االجتماعية  واملكانة 
وجود  على  وال�ضيا�ضية. موؤكداً 
تالزم مقيت وقا�ضي، بني االعتقال 
والتعذيب، وفقا ملا ورد يف اتفاقية 
وا�ضتنادا  التعذيب،  مناه�ضة 

يكن  بحيث  املعتقلني،  ل�ضهادات 
القول: باأن جميع من مروا بتجربة 
االعتقال، من الفل�ضطينيني، �ضغارا 
تعر�ضوا  واإناثا، قد  ذكورا  وكبارا، 
من  واحد  اإىل   - االأقل  على   -
النف�ضي  التعذيب  اأ�ضكال  اأحد 
واالإيذاء  االهانة  اجل�ضدي اأو  اأو 
اأن  اإىل  فروانة  واأ�ضار  املعنوي. 
الفت  ب�ضكل  ت�ضاعف  التعذيب 
وت�ضاعد  االأخرية،  ال�ضنوات  خالل 
اإطالة مدة  ب�ضكل خطري من حيث 
تعذيب املعتقل من جانب، وق�ضوة 
االأ�ضكال  وتعدد  وب�ضاعته  التعذيب 
من  ال�ضخ�ض  مع  امل�ضتخدمة 
من  كثري  و�ضهادات  اآخر.  جانب 
ماثلة  مازالت  واالأ�ضريات  االأ�رسى 

اأمامنا.
وراأى فروانة باأن املحاكم الع�ضكرية 
يف  �رسيكة  اأي�ضا  هي  االإ�رسائيلية 
اجلرية،  حيث تعتمد  االعرتافات 
ت�ضدر  ثم  ومن  اإدانة  كم�ضتندات 
املعتقلني  بحق  اجلائرة  اأحكامها 
علمها  رغم  االأطفال،  فيهم  مبن 
تلك  باأن  ال�ضحايا،  وتاأكيد 
"االعرتافات" انتزعت بالقوة حتت 
والرتهيب  وال�ضغط  التعذيب  وطاأة 
واالبتزاز . وذكر فروانة وهو اأ�ضري 

اأ�ضكال  مرات، اإن  الأربع  �ضابق 
التي  والنف�ضي،  اجل�ضدي  التعذيب، 
اأدت  قد  �ضكال  الثمانني  جتاوزت 
اأقبية  اأ�ضريا يف  ا�ضت�ضهاد )73(  اإىل 
1967، ومنهم  العام  منذ  التحقيق 
على �ضبيل املثال ال احل�رس: قا�ضم 
اأبو عكر، اإبراهيم الراعي، م�ضطفى 
عبد  علي،  ال�ضيخ  خالد  عكاوي، 
الزعانني،  عطية  حريزات،  ال�ضمد 
هذا  وغريهم.  جرادات  وعرفات 
–مل  كمُرث  اآخرين  اإىل  باالإ�ضافة 
بعد  ا�ضت�ضهدوا  اإح�ضاوؤهم-   يتم 
له  تعر�ضوا  مبا  متاأثرين  حتررهم 
املئات  اأن  عن  ف�ضال  تعذيب،  من 
من االأ�رسى واالأ�رسى املحررين ال 
اإعاقات ج�ضدية  من  يعانون  يزالوا 
من  له  تعر�ضوا  ما  جراء  ونف�ضية 
يف  فروانة  قا�ِض. وبنّي  تعذيب 
تقريره باأن التعذيب- ج�ضدياً كان اأم 
نف�ضياً-  حتت ذريعة احل�ضول على 
على  الق�ضاء  بحجة  اأو  معلومات، 
انتهاكاً  املوقوتة"، يمُعترب  "القنابل 
االإن�ضان،  حلقوق  وخطرياً  اأ�ضا�ضياً 
بحق  يرتكب  وب�ضعاً  فظيعاً  وجرماً 
اأن  على  فروانة  واأكد  االإن�ضانية. 
تقت�رس  ال  واأ�رساره  التعذيب  اآثار 
على املعتقلني يف �ضجون االحتالل، 

االجتماعية،  الدوائر  تطال  واإمنا 
وحتى  والعائلة  االأ�رسة  فاأفراد 
اأي�ضا  هم  واجلريان،  االأ�ضدقاء 
اأو  مبا�رس  ب�ضكل  للتعذيب،  �ضحايا 
كافة  فروانة،  مبا�رس. ودعا  غري 
العالقة،  ذات  املعنية  املوؤ�ض�ضات 
والتحرك  م�ضوؤولياتها  حتمل  اإىل 

اجلاد والفعلي لـ:
واملو�ضمية  العفوية  عن  -  التخلي 
يف التعاطي مع هذا امللف، والبحث 
عن اآليات عمل منظمة ت�ضارك فيها 

كافة املوؤ�ض�ضات املعنية.
يف  التعذيب  جرائم  كافة  - توثيق 
االإ�رسائيلي،  االحتالل  �ضجون 
وحما�ضبتهم  مقرتفيها  ومالحقة 
القانون  عليه  ين�ض  ملا  وفقا 

الدويل.
- ال�ضغط من اأجل وقف كل اأ�ضكال 
ار�ض  تمُ زالت  ما  التي  التعذيب 
اأقبية  العمُزل  داخل  بحق املعتقلني 
ال�ضجون  غرف  يف  اأو  التحقيق 

واملعتقالت.
واطالعهم  الفل�ضطينيني  - تثقيف 
قد  وما  التعذيب  اأ�ضكال  على 
يتعر�ضون له، وطبيعة احلياة داخل 
واأن  خا�ضة  االحتالل،  �ضجون 
لالعتقال،  معر�ض  فل�ضطيني  كل 

روح  وتعزيز  معنوياتهم  رفع  واأي�ضا 
بثقافة  و�ضقلهم  لديهم  املواجهة 
مواجهة  يف  والثبات  ال�ضمود 
ال�ضجان وما يثله، وهذا من �ضاأنه 
اأن ي�ضاعدهم يف مواجهة حتديات 
اآثار  ما بعد االعتقال والتقليل من 
الفرد  على  وا�رساره  التعذيب 

واالأ�رسة واملجتمع.
التعذيب  �ضحايا  - م�ضاندة كافة 
اأكرث  واالهتمام  الفل�ضطينيني  من 
والروح  �ضمودهم  وتعزيز  بهم 
تاأهيلهم،  واعادة  لديهم،  املعنوية 
يف  وم�ضاعدتهم  ونف�ضيا،  ج�ضديا 
التخل�ض من اآثار التعذيب و�رسعة 
توفري  و�ضمان  باملجتمع  االندماج 
الكرية  احلياة  من  الئق  م�ضتوى 
اجلمعية  اأن  ولذويهم. يذكر  لهم 
كانت  املتحدة  لالأمم  العمومية 
من  ع�رس  الثاين  يف  اأقرت  قد 
 ،1997 عام  من  دي�ضمرب  �ضهر 
من  والع�رسين  ال�ضاد�ض  يوم 
يوماً  عام،  كل  من  يونيو  حزيران/ 
وم�ضاندة  التعذيب  ملناه�ضة 
لتفعيل  يوما  �ضحاياه، باعتباره 
املتحدة ملناه�ضة  اتفاقية االأمم 
التعذيب التي بداأت بالتنفيذ الفعلي 

بتاريخ 26 حزيران عام 1987م.
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26 ج�ان..الي�م العاملي مل�صاندة �صحايا التعذيب

ما من فل�سطيني مّر بتجربة 
�العتقال، �إال وتعر�ض للتعذيب

قال املخت�س ب�ص�ؤون الأ�صرى واملحررين، عبد النا�صر فروانة، اأن التعذيب يف �صج�ن الحتالل الإ�صرائيلي 
�صّكل �صيا�صة اإ�صرائيلية ر�صمية وممار�صًة م�ؤ�ص�صيًة واأ�صحى نهجًا اأ�صا�صيًا وجزءاً ثابتًا يف املعاملة الي�مية 

مع املعتقلني الفل�صطينيني والعرب، بهدف بث الرعب واخل�ف وتدمري الإن�صان الفل�صطيني، ج�صديًا 
ومعن�يًا، وحتطيم �صخ�صيته وتغيري �صل�كه ومنط تفكريه وحياته ومعتقداته ال�صيا�صية.  واأ�صاف: اإن 

دولة الحتالل الإ�صرائيلي ت�صكل حالة فريدة و�صاذة يف ممار�صة التعذيب بحق املعتقلني، وهي ال�حيدة 
يف العامل التي �صّرعنت التعذيب قان�نًا.

عائلة ال�صهداء والأ�صرى 

حكم �ملوؤبد و�سام جمد لعائلة �لربغوثي
اأدانت جلنة االأ�رسى للقوى الوطنية 
احلكم  غزة  قطاع  يف  واالإ�ضالمية 
املحكمة  اأ�ضدرته  الذي  العن�رسي 
يف  عوفر  �ضجن  يف  ال�ضهيونية 
 2020  /  6  /  24 املوافق  االأربعاء 
�ضد املنا�ضل عا�ضم عمر الربغوثي 
موؤبدات   4 بال�ضجن  يق�ضي  والذي 
 16 مببلغ  تقدر  غرامات  دفع  مع 
وقالت   . اإ�رسائيلي  �ضيكل  مليون 
حكم  اأن  االإدانة  بيان  يف  اللجنة 
التي  الباهظة  والغرامات  املوؤبد 
القائد عا�ضم  االأ�ضري  �ضدرت بحق 
كوبر يف  قرية  �ضكان  من  الربغوثي 
ق�ضاء رام اهلل لن يك�رس اإرادة ال�ضعب 
الفل�ضطيني يف احلرية والعودة واإمنا 

هو و�ضام جديد يكتب مباء املجد 
لعائلة املجاهدين واملنا�ضلني التي 
خرجت القادة الكبار نائل الربغوثي 

وعمر  وفخري  الربغوثي  ومروان 
الربغوثي  و�ضالح  وجا�رس  و�ضالح 
 12 يف  �ضهيدا  نحبه  ق�ضى  الذي 

االأ�ضري  �ضقيق  وهو   2018 دي�ضمرب 
واأ�ضاف   . الربغوثي  عا�ضم  البطل 
الوطنية  للقوى  االأ�رسى  جلنة 
باأن  غزة  قطاع  يف  واالإ�ضالمية 
الئحة االتهام واالأحكام التي قدمتها 
ال�ضهيونية  املحاكم  عن  و�ضدرت 
�ضد االأ�ضري عا�ضم الربغوثي الذي 
االأخري  اعتقاله  قبل  ق�ضى  كان 
االحتالل  �ضجون  يف  عاما   11 مدة 
االإ�رسائيلي هي و�ضام جمد لالأ�ضري 
�ضد  الن�ضال  يف  العريقة  وعائلته 
االحتالل االإ�رسائيلي ومن قبل �ضد 
الربيطاين  واالنتداب  اال�ضتعمار 
لعنة  الالئحة  هذه  تكون  و�ضوف 
حتى  االإ�رسائيلي  االحتالل  تالحق 

 . الفل�ضطينية  االأرا�ضي  عن  زواله 
االحتالل  قوات  اأن  اللجنة  وذكرت 
االأ�ضري  باعتقال  قامت  االإ�رسائيلي 
البطل عا�ضم الربغوثي بعد ا�ضتباك 
بعدها  ليتم  عنيفة  ومواجهة  م�ضلح 
اقتحام قرية اأبو �ضخيدم يف �ضمال 
غرب رام اهلل بوا�ضطة قوات اليمام 
املوافق  الثالثاء  يف  ال�ضهيونية 
االأ�ضري  واعتقال   2019  /  1  /  8
عمليتني  بتنفيذ  اتهام  الئحة  حتت 
اآ�ضاف  جفعات  مفرق  يف  فدائيتني 
عوفرا  م�ضتوطنة  مدخل  وعند 
مقتل  عن  اأ�ضفرتا  �ضنوات   4 قبل 
م�ضتوطنة  واإ�ضابة  اإ�رسائيليني   3
للقوى  االأ�رسى  جلنة  و�ضددت   .

واالإ�ضالمية يف قطاع غزة  الوطنية 
على دور املجتمع الدويل واالإن�ضاين 
يف دعم واإ�ضناد احلقوق الفل�ضطينية 
انطالقا من حق ال�ضعب الفل�ضطيني 
االحتالل  مقاومة  يف  امل�رسوع 
واالتفاقات  االأعراف  كفلته  وقد 
االأ�رسى  مكان  اأن  وموؤكدة  الدولية 
الفل�ضطينيني هو على من�ضة احلكم 
الطبيعي  املكان  واأن  والق�ضاء 
لالحتالل االإ�رسائيلي هو يف قف�ض 
االتهام وال مكان ل�رسوط االحتالل 
االإ�رسائيلي يف االفراج عن االأ�رسى 
اأمام  الفل�ضطينيني  واملعتقلني 
الفل�ضطينية وعموم  اإرادة املقاومة 

ال�ضعب الفل�ضطيني .



ق.ن

مواطنني  �ستة  اأن  الأ�سري  نادي  وبني 
جرى اعتقالهم من عدة اأنحاء وبلدات 
يف حمافظة قلقيلية وهم: وائل علي 
اأبو قمر )43 عاماً(، وهو اأ�سري �سابق 
 )11( الحتالل  �سجون  يف  اأم�سى 
 40( �سبيطة  �ساكر  واإبراهيم  عاماً، 
عاماً(، وهو اأ�سري �سابق اأم�سى )12( 
وبالل  الحتالل،  �سجون  يف  عاماً 
اأم�سى  عاماً(،   34( م�سكاوي  حممد 
�سنوات،   )5( الحتالل  �سجون  يف 
عاماً(   49( الراعي  حممد  ويو�سف 
عام،  الحتالل  �سجون  يف  اأم�سى 
عاماً(،   23( ابتلي  علي  وح�سني 

وبراء علي ابتلي. فيما جرى اعتقال 
اأنحاء يف  مواطنني من عدة  خلم�سة 
وهم:  �سحفي  بينهم  جنني  حمافظة 
ال�سعدي،  حممد  جماهد  ال�سحفي 
وجمال  �سواهنة،  ح�سني  وفار�س 
حممد منيب ال�سيد، وحممود حافظ 
ال�سلبي، وهم  كامل  واإبراهيم  ملحم، 
اعتقل  اخلليل  ومن  �سابقون.  اأ�رسى 
الحتالل ثالثة مواطنني وهم: حممد 
احلميد  عبد  وعدي  البو،  يون�س 
حلحول،  بلدة  من  وكالهما  الدودة 
القوا�سمة،  اإىل مثنى عمر  بالإ�سافة 
كما اعتقل الحتالل ثالثة مواطنني 
اأبو  جمال  خالد  وهم:  نابل�س  من 
ال�سعود من بلدة كفر قليل، وعالء اأبو 

م�سطفى، وتامر �سوامله وكالهما من 
اعتقالهم  جرى  حيث  بالطة،  خميم 
بلدة عورتا، عالوة على  بالقرب من 
املواطن فار�س فواز حنني من بلدة 
اأمام  اُعتقل من  والذي  بيت فوريك، 
يُ�ساف  الع�سكري.  زعرتة  حاجز 
م�سطفى  امُل�ساب  املعتقلني  اإىل 
والذي  عاماً(،   17( غوامنة  حممود 
اُعتقل عقب اإ�سابته بر�سا�س جي�س 
يف  بيتني  بلدة  من  بالقرب  الحتالل 
رام اهلل، بالإ�سافة اإىل اعتقال اأحمد 
من  وكالهما  عاماً(   16( �سايف  على 

خميم اجللزون،  كما اعتقل الحتالل 
حممد �سمري زيات من خميم قلنديا، 
)28 عاماً(  الرمياوي  اإح�سان  ووهبي 
قوات  اأن  يذكر  رميا.  بيت  بلدة  من 
القد�س  من  اعتقلت  الحتالل 
خوي�س  نفي�سة  ال�سيدة  بالأم�س 
الإبعاد  ب�رسط  عنها  الإفراج  وجرى 
ومواطنة  الأق�سى،  امل�سجد  عن 
غزالة  اأبو  اإلهام  ال�سيدة  وهي  اأخرى 
حيث اأفرج عنها لحقاً بعد التحقيق 
عن  واأطفالها  اإبعادها  ومت  معها، 

القد�س. 
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بينهم فتى م�ساب و�سحفي

الحتالل يعتقل )22( مواطنًا على الأقل من ال�ضفة 
اأفادى نادى االأ�سري الفل�سطينى اأن قوات االحتالل 

االإ�سرائيلي اعتقلت خالل يوم االأربعاء املا�سى املوافق 
فتى  بينهم  ال�سفة  من  مواطنًا   )22(  ،  24/06/2020
م�ساب، و�سحفي باالإ�سافة اإىل اأ�سرى �سابقني، منهم 

من ق�سى �سنوات يف �سجون االحتالل، وغالبيتهم 
من حمافظتي جنني وقلقيلية، وقال نادي االأ�سري 

اإن �سلطات االحتالل �سّعدت من عمليات االعتقال 
منذ مطلع �سهر اأيار املا�سي، وحزيران اجلاري، رغم 

ا�ستمرار انت�سار الوباء،  وارتفاع ن�سبة االإ�سابات 
بفريو�س )كورونا(.

تقرير: اإعالم االأ�سرى

يوما �سيفيا جميال حني جل�س  كان 
الطفل على مقعده يتناول الإفطار؛ 
راأى  حتى  طبيعيا  �سيء  كل  كان 
منزله  من  يخرج  �سديقه  ال�سغري 
وهو  والده  بيدي  ومي�سك  املجاور 
للتوجه  ا�ستعدادا  فرحاً  يرق�س 
فيه.  كامل  يوم  لق�ساء  امل�سبح  اإىل 
لقمة  وترك  علي  مالمح  تغريت 
من  م�رسعا  دخل  ثم  بيده  كانت 
بنف�سه  ورمى  غرفته  اإىل  ال�رسفة 
لوالده  �سورة  ملتقطا  �رسيره  على 
عقله  ي�ستوعب  كما  "الفرتا�سي" 
الطفويل.. الأم كانت تراقب كل ذلك 
بحذر وعلمت متاما اأنها واحدة من 
تلك اللحظات الكثرية التي مير بها 
الت�سق  الذي  والده  طفلها بحثا عن 
مرة  لو  يظهر  ومل  فقط؛  بال�سور 
اأو  يالعبه  كي  عينيه  اأمام  واحدة 
يحت�سنه اأو حتى يناديه اإىل امل�سبح 
دخلت  عمره.  يف  الأطفال  كل  كما 
ومررت  بجانبه  اإىل غرفته وجل�ست 
يدها بني خ�سال �سعره وهي تناديه 
باأ�سماء حمببة تطلقها عليه حماولة 
لعب دورين معا؛ والدة تخ�سى عليه 
وميرح  ميازحه  ووالد  �سيء  كل  من 
بني  من  اأنا  "ملاذا  حني.  كل  معه 
ال�سوؤال  اأطلق  اأ�سدقائي؟!"  كل 
اأوقفت  التي  والدته  كال�ساعقة على 
حركة يدها متفاجئة ومل تعرف من 

ملاذا  "اأخربيني  الإجابة،  تبداأ  اأين 
وهي  عليها  ال�سوؤال  اأعاد  اأنا؟!" 
ترتب الكلمات يف ذهنها؛ فلي�س كل 
الرابعة  ي�ستوعبه طفل يف  قد  �سيء 
تبدو  قد  واأحداث  نادرة  حياة  مع 
خيالية. "لأنك طفل مميز يا علي.. 
اأ�سابيع قليلة حني  و�سرتى ذلك بعد 
قالت  اأمامك"..  وتراه  والدك  يعود 
تخفي  اأن  وحاولت  الكلمات  تلك 
فهذا  عنها،  رغما  �سقطت  دمعة 
الو�سع ال�ستثنائي الذي عا�سته كان 
خزنته  ما  وكل  اأكرث،  عليها  �سعبا 
اأمام  ينهار فجاأة  من �سرب وقوة قد 
ير  مل  الذي  الوحيد  طفلها  �سوؤال 
اأ�سوار ال�سجن. هده  والده اإل خلف 
لدى  تنبع  بل  خيالية  لي�ست  احلكاية 
ع�رسات العائالت يف فل�سطني التي 
ت�ستاق اأبناءها يف �سجون الحتالل، 
مل  واآباء  اآباءهم  يروا  مل  فاأطفال 
ينعموا بدفء عائالتهم منذ �سنوات 
هو  وهذا  ال�سجن  هو  هذا  طوال.. 

قهره.

بداية احلكاية

بيت  بلدة  ابن  ح�سني  �سالح  كان 
كما  �ساباً  القد�س  غرب  �سمال  دقو 
فتاة  عن  يبحث  عمره؛  �سبان  بقية 
ومن  عليها،  وتعينه  حياته  ت�ساركه 
فتاة  اإىل  تعرف  له  اأقرباء  خالل 
حديث  ومن  نزال،  �سريين  تدعى 

�رسيكة  هي  تكون  اأن  قرر  اآخر  اإىل 
على  عائالتهما  واتفقت  حياته 
اندلعت  الأثناء  تلك  ويف  اخلطوبة. 
الإعالن  فتاأجل  الأق�سى  انتفا�سة 
الأو�ساع  ب�سبب  للخطوبة  الر�سمي 
�سريين  �سقيق  ارتقى  ثم  الراهنة، 
ليدخل  الحتالل  بر�سا�س  �سهيداً 
الفرحة  هذه  وتوؤجل  قلبها  احلزن 
تبداأ  اأن  املفرت�س  من  كانت  التي 
حياتها بها. وبعد عدة اأ�سهر قررت 
اأخريا؛  اخلطوبة  اإعالن  العائلتان 
اآخر،  ب�سيء  يفكر  كان  �سالح  ولكن 
مكتوف  الوقوف  يقبل  مل  فهو 
الحتالل  ممار�سات  اأمام  الأيدي 
وتتم  املقاومني  �سفوف  اإىل  لين�سم 
�سنوات.  اأربع  من  لأكرث  مطاردته 
حياة  ال�رسيكان  عا�س  البداية  منذ 
الحتالل؛  يد  تنغ�سها  خمتلفة 
ولكن حكايتهما مل تنته بعد.. فبعد 
حا�رس  املطاردة  من  اأعوام  اأربعة 
اجلنود بناية كان يتح�سن بها �سالح 
ب�سالحه؛ وخا�س ا�ستباكا م�سلحا مع 
اجلنود ولكن ذخريته نفذت فاأ�سيب 

واعتقل يف ركبته ومت اعتقاله.

حتدي االأ�سر

خاللها  ت�سمع  مل  طويلة  اأ�سابيع 
عن  خرب  اأي  �سريين  اأو  العائلة 
ويخ�سع  م�ساب  فهو  �سالح، 
للتحقيق وحالته �سيئة، وبعد كل تلك 
بخري  اأنه  املحامي  اأخربهم  الفرتة 

وحتقيق  اعتقال  بظروف  مر  واأنه 
ما  الطبي  لالإهمال  وتعر�س  �سيئة 
فاقم من اأمل �ساقه. وبعد عدة اأ�سهر 
اأ�سدر الحتالل حكمه على �سالح؛ 
كانت  ون�سف  عاما  ع�رس  خم�سة 
انتظرت  التي  عائلته  على  �ساعقة 
وقت.  اأقرب  يف  الأ�رس  من  خروجه 
حتديدا  املرحلة  هذه  ويف  هنا 
اإما  خيارين؛  اأما  �سريين  ُو�سعت 
ولكنها  التخلي،  اأو  الطويل  النتظار 
البداية  منذ  وا�سحة �رسيحة  كانت 
ترتاجع،  ولن  �سالح  اختارت  اأنها 
انتقادات  ملوجة  حينها  وخ�سعت 
و�سغوطات جمتمعية باأن مدة احلكم 
طويلة جدا واأن عمرها �سي�سيع وهي 
تنتظر.. لكنها مل ت�سمح لأي �سيء اأن 
يوؤثر يف قرارها وقالت لهم باحلرف 

الواحد اإما �سالح اأو ل اأحد.
اأن  حريا  كان  ال�سلب  املوقف  هذا 
جمرد  �سريين  تبقى  ل  واأن  ي�سجل 
فقرر  �سالح،  خلطبتها  تقدم  فتاة 
عليها  قرانه  يعقد  اأن  �سجنه  من 
حكم  يف  واأ�سبحا  ذلك،  مت  وفعال 
املتزوجني دون فرح ول لقاء. مرت 
ال�سنوات طويلة ثقيلة، تزوره �سريين 
وتخربه  وت�رسيح  اأمني  منع  بني  ما 
عن اأخبارها وعائلته وكل �سيء يدور 
ذلك مل  ولكن  ال�سجن،  اأ�سوار  خارج 
يكن كافيا له، فهو اأراد اأن يك�رس قيد 
ق�سية  تفوق  اأخرى  بطريقة  الأ�رس 

عقد الزواج.

! مرتني  النور  "علي" يب�ضر 

حقوقيون واأ�سرى يوؤكدون 

تبني ا�ضرتاتيجية وطنية
 داعمة لن�ضال الأ�ضرى 

دعا عدد من ممثلي املوؤ�س�سات احلقوقية 
والأهلية العاملة يف قطاع الأ�رسى، وذوي 
الأ�رسى  ق�سية  متابعة  اإىل  الأ�رسى، 
وتاأمني  الأولويات  �سلم  على  وو�سعها 
اأو�سوا  كما  واأ�رسهم.  الأ�رسى  احتياجات 
بو�سع ا�سرتاتيجية وطنية داعمة لن�سالهم 
العمل  ذلك  يف  مبا  الحتالل،  �سجون  يف 
على توحيد ال�سوت الإعالمي للموؤ�س�سات 
التجارب العتقالية  ذات العالقة. وتوثيق 
الأ�رسى.  ومعاناة  الحتالل  لف�سح جرائم 
وكانت الهيئة الدولية لدعم حقوق ال�سعب 
بال  اإن�سان  وموؤ�س�سة  )ح�سد(،  الفل�سطيني 
املوافق:  الثنني  يوم  نظمتا  قد  حدود، 
22/ يونيو- حزيران، يف مدينة غزة ور�سة 
الأ�رسى  تعذيب  "�سيا�سة  بعنوان:  عمل 
ال�سجون  يف  الفل�سطينيني  واملعتقلني 
العاملي  اليوم  مبنا�سبة  الإ�رسائيلية"، 
د.  اللقاء  واأفتتح  التعذيب.  ملناه�سة 
يف  التدريب  دائرة  مدير  حمودة،  عالء 
التعذيب  �سيا�سة  اأن  على  موؤكداً  الهيئة؛ 
وجرمية  حرب  جرمية  تعترب  الإ�رسائيلية 
اأ�سكال  من  و�سكل  الإن�سانية،  �سد 
�رسعة  يتطلب  الذي  العن�رسي،  التمييز 
وت�سكيل  �رساحهم،  لإطالق  فوراً  التحرك 
حكومة  حما�سبة  اأجل  من  قانونية  جلنة 
العاطي،  عبد  �سالح  واأكد  الحتالل. 
لدعم  الدولية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
اأهمية  على  الفل�سطيني،  ال�سعب  حقوق 
لن�سال  داعمة  وطنية  ا�سرتاتيجية  بناء 
الأ�رسى، مع و�سع روؤية قانونية واإعالمية 
بتوفري احلماية  الكفيلة  و�سيا�سية لالآليات 
لهم، بال�ستناد اإىل قواعد واأحكام القانون 
الدولية.  ال�رسعية  وقرارات  الدويل، 
واملتوا�سل  الدائم  بال�سغط  وطالب 
على  املتعاقدة  ال�سامية  الأطراف  على 
احلماية  توفري  جلهة  جنيف،  اتفاقيات 
القانونية لالأ�رسى واملعتقلني، مبا يف ذلك 
جانب  واإىل  ثابًتا،  فل�سطينًيا  مطلبًا  جعله 
احلقوقية  الآليات  كافة  وتفعيل  توظيف 
الأمن،  جمل�س  مقدمتها  ويف  الدولية، 
واجلمعية العامة، وجمل�س حقوق الإن�سان، 

الإن�سان،  حلقوق  ال�سامية  واملفو�سية 
وتقدمي ملفات انتهاكات الأ�رسى مبا�رسة 
لت�رسيع  الدولية،  اجلنايات  حمكمة  اإىل 
من  ذلك  يف  ملا  املحا�سبة؛  اإجراءات 
قيادته،  وعلى  املحتل،  على  �سلبي  تاأثري 
والعقاب. وحتدث  امل�ساءلة  اإمكانية  جتاه 
�ساحب  ال�رساونة  اأمين  املحرر  الأ�سري 
تاريخ  يف  الطعام  عن  اإ�رساب  اأطول 
والآثار  التعذيب  اأ�ساليب  عن  الب�رسية، 
واملعتقلني  الأ�رسى  على  يخلفها  التي 
والتي  الحتالل،  �سجون  يف  الفل�سطينيني 
والراأ�س،  الوجه  وتغطية  بال�سبح،  متثلت 
غرفة  يف  واحلب�س  النوم،  من  واحلرمان 
وال�رسب  الطعام،  من  واحلرمان  �سيقة، 
اإ�سابات  باإحداث  والتهديد  املربح، 
الأ�رسى  ذوي  على  والعتداء  واإعاقات، 
على  لل�سغط  الأقارب  واعتقال  اأمامه، 
الأ�سري، وحرمانه من ق�ساء حاجته. موؤكداً 
على اأن الحتالل يركز يف تعذيب الأ�رسى 
النف�سي  اجلانبني  على  ال�سجون  داخل 
واجل�سدي، �سيما واأن التعذيب النف�سي، هو 
الأخطر، حيث تبقى اأثار التعذيب بنوعيه 
خروجه  بعد  حتى  الأ�سري  مع  حا�رسة 
عوي�سة  جواد  قال  جهته  من  الأ�رس.  من 
التي  املعاناة  "اإن  الأ�رسى،  اأهايل  ممثل 
واجلرائم  الأ�رس،  داخل  الأ�رسى  يعي�سها 
ترباأ  ال�سجن  داخل  بحقهم  ترتكب  التي 
الدولية  واملعاهدات  املواثيق  كل  منها 
الدويل  املجتمع  والإن�سانية".وطالب 
وموؤ�س�ساته بتنفيذ قرارات الأمم املتحدة 
اجلهود  مثمناً  الإن�سان،  حقوق  وجمل�س 
�سندوق  لإن�ساء  الدعم  لتوفري  املبذولة 
الدعم القانوين، والتي �ستاأخذ على عاتقها 
الحتالل  حلكومة  والت�سدي  الوقوف 
�سد  ممار�ساته  وف�سح  الإ�رسائيلي، 
اللقاء فتح  الفل�سطيني. ويف ختام  ال�سعب 
باب النقا�س للح�سور، وا�ستعر�ست العديد 
من الآراء واملداخالت بذات ال�سياق ومت 
والتي  التو�سيات،  من  مبجموعة  اخلروج 
داخل  الأ�رسى  ن�سال  دعم  �ساأنها  من 

�سجون الحتالل الإ�رسائيلي. 

تقرير: اإعالم االأ�سرى

الع�سكرية  عوفر  حمكمة  اأ�سدرت 
على  2020/06/24 حكمها  ال�سهيونية 
الأ�سري عا�سم الربغوثي من بلدة كوبر 
الأ�سري  عائلة  وقالت  اهلل.  رام  �سمال 
حمكمة  اإن  الأ�رسى  اإعالم  مكتب  لـ 
بال�سجن  حكما  اأ�سدرت  الحتالل 
مرات  اأربع  املوؤبد  وهو  عليه  الفعلي 
وغرامة مالية بقيمة 16  مليون �سيكل 
مايقارب  اى   – ال�سهيونية   بالعملة 
خم�سة ماليني دولر اأمريكى - ، موؤكدة 
اأنه ا�ستقبل احلكم مبعنوية عالية. وكان 
الأ�سري الربغوثي نفذ عملية اإطالق نار 
دي�سمرب من عام  �سقيقه �سالح يف  مع 
اأ�ساب خاللها �ستة م�ستوطنني    2018
املقامة  "عوفرا"  م�ستوطنة  اأمام 
اغتال  ثم  اهلل،  رام  �رسق  اأرا�سي  على 
الحتالل �سقيقه �سالح يف الثاين ع�رس 
فقط  �ساعات  وبعد  ذاته،  ال�سهر  من 
حاجز  قرب  اأخرى  عملية  عا�سم  نفذ 
قتل خاللها  اهلل  رام  �سمال  اإيل"  "بيت 
ثالثة جنود �سهاينة ردا على ا�ست�سهاد 
من  لأكرث  بعدها  طورد  حيث  �سقيقه، 

يناير/  يف  م�ساب  وهو  واعتقل  �سهر 
وخ�سع   .2019 عام  من  الثاين  كانون 
اأقدم  قا�س. وخالل مطاردته  لتحقيق 
الحتالل على اعتقاله والده و�سقيقيه 
اعتقل  ثم  وزوجته،  وعا�سف  حممد 
منزله  هدم  ثم  اأ�سهر،  لعدة  والدته 
زال  ما  الذي  ال�سهيد  �سقيقه  ومنزل 
حتى  الحتالل  لدى  حمتجزا  جثمانه 
ال�سيخ  والده  اعتقال  اأعاد  فيما  الآن، 
قبل  حممد  و�سقيقه  الربغوثي  عمر 
�سهرين وما زال موقوفني. ي�سار اإىل اأن 
الربغوثي  الأ�سري عمر  ابن  هو  عا�سم 
يف  عاما   30 من  اأكرث  اأم�سى  الذي 
عميد  �سقيق  وابن  الحتالل  �سجون 
نائل  القائد  الفل�سطينيني  الأ�رسى 
الربغوثي وابن �سقيقة الأ�سري املحرر 
جا�رس الربغوثي اأحد اأبرز قادة خاليا 
انتفا�سة  خالل  ال�سفة  يف  الق�سام 
الأق�سى والذي حترر اإىل قطاع غزة يف 
�سفقة وفاء الأحرار، كما اأن عا�سم كان 
الحتالل  �سجون  يف  عاما   11 اأم�سى 
بعد اتهامه مبحاولة خطف م�ستوطن، 
واأفرج عنه لثمانية اأ�سهر فقط قبل اأن 

يعاد اعتقاله من جديد.

املوؤبد 4 مرات

احلكم على الأ�ضري عا�ضم الربغوثي

اجلزء 01
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 اإميان فخري/مركز امل�ستقبل  
للدرا�سات والأبحاث املتقدمة

خ�سائر قطاع الطريان:

يُعد قطاع النقل اجلوي اأكرث القطاعات 
كورونا  فريو�س  جائحة  من  ت�رضًرا 
اأخبار  انت�شار  فبمجرد  امل�شتجد، 
اأواخر  يف  وا�شع  نطاق  على  الفريو�س 
على  الطلب  انخف�س  املا�شي؛  يناير 
العامل،  دول  بقية  من  اآ�شيا  اإىل  ال�شفر 
يف  الطريان  �رضكات  بداأت  وبالتايل 
دول  وعدة  ال�شني  اإىل  رحالتها  تقليل 

اآ�شيوية اأخرى ب�شكل كبري.
اأوروبا  اإىل  الفريو�س  انت�شار  ومع 
الطلب  انخف�س  واإفريقيا،  والأمريكتني 
يف  الطائرات  با�شتخدام  ال�شفر  على 
جميع اأنحاء العامل، بل وو�شل الأمر اإىل 
واإلغاء  بتاأجيل  امل�شافرين  بع�س  قيام 
عام  يف  مقررة  كانت  التي  اأ�شفارهم 
2021، وذلك خوًفا من ا�شتمرار تف�ّشي 

الفريو�س.
»دونالد  الأمريكي  الرئي�س  قيام  ورغم 
تُقدر  متويلية  حزمة  باإقرار  ترامب« 
بـ58 مليار دولر ملحاولة اإنقاذ �رضكات 
 29 يكون  اأن  على  الأمريكية،  الطريان 
للعاملني  رواتب  منها ملنح  دولر  مليار 
دولر  مليار  و29  ال�رضكات،  هذه  يف 
الطريان  ل�رضكات  كقرو�س  اأخرى 
�رضكة  اأن  اإل  انهيارها؛  دون  للحيلولة 
دلتا للطريان التي تُعد من اأكرب �رضكات 
خ�رضت  قد  الأمريكية  اجلوي  النقل 
حوايل 534 مليون دولر يف الربع الأول 
من العام اجلاري، وهي اأول خ�شارة لها 
ك�شفت  حني  يف  �شنوات.  خم�س  خالل 
�رضكة »يونايتد اإيرلينز« الأمريكية عن 
مليار   2،1 بحوايل  يقدر  ما  خ�شارتها 

دولر . 
ويف ال�شياق ذاته، اأعلن عدد من �رضكات 
اأهمها:  ومن  اإفال�شها،  عن  الطريان 
الربيطانية.   Flybe بي«  »فالي  �رضكة 
اجلوية«  �شتيتز  »تران�س  و�رضكتا 
وميامي   Trans States Airlines
مار�س  يف  وذلك  الأمريكيتان،  للطريان 
 Virgin Australia و�رضكة   .2020
الأ�شرتالية، و�رضكة طريان موري�شيو�س، 
اللتان اأعلنتا اإفال�شهما يف اأبريل 2020. 
و�رضكة Avianca الكولومبية، و�رضكة 
LATAM التي تُعد من اأكرب �رضكات 

الالتينية،  اأمريكا  يف  الطريان 
يف  اإفال�شهما  اأعلنتا  واللتان 
�رضكة  اأّن  2020. يف حني  مايو 
اأول  كانت  التايلندي  الطريان 
تُعلن  التي  الآ�شيوية  ال�رضكات 
بنهاية مايو املا�شي.  اإفال�شها 
الطريان  �رضكة  وتعاين 
مالية  �شغوط  من  ال�شنغافورية 

كبرية.
النقل  احتاد  لبيانات  وطبًقا 
اجلوي الدويل )IATA(، فقد 
على  الطريان  �رضكات  خ�رضت 

يناير  من  الفرتة  خالل  العامل  م�شتوى 
حتى مايو 2020 ما يقرب من 126 مليار 
ويو�شح  الرحالت.  اإلغاء  ب�شبب  دولر 
ال�رضكات  توزيع  التايل  البياين  ال�شكل 
اخل�شائر  من  قدر  اأكرب  من  عانت  التي 
للموقع  وفًقا  موزعة  الفرتة  هذه  خالل 

اجلغرايف.

خ�سائر �سركات الطريان ح�سب 
املوقع اجلغرايف

 ويت�شح اأن اأكرث ال�رضكات ت�رضًرا كانت 
الأوروبية  تليها  الآ�شيوية،  ال�رضكات 
�رضكات  ثم  والكندية،  الأمريكية  ثم 
تليهم  الالتينية،  اأمريكا  يف  الطريان 

ويف  الأو�شط،  ال�رضق  طريان  �رضكات 
اخلا�رضة  الطريان  �رضكات  قائمة  ذيل 
الإفريقية، وقد  الطريان  كانت �رضكات 
يُعَزى ذلك اإىل عدم انت�شار الفريو�س يف 
باقي  مثل  كبري  ب�شكل  الإفريقية  الدول 

دول ومناطق العامل. 
للنقل  الدويل  الحتاد  اأ�شدر  وقد 
املالية  توقعاته   )IATA( اجلوي 
خالل  العاملية  اجلوي  النقل  ل�شناعة 
اإىل  اأ�شار  حيث  و2021،   2020 عامي 
�رضكات  تخ�رض  اأن  املتوّقع  من  اأّنه 
عام  يف  دولر  مليار   84.3 الطريان 
2020 بهام�س �شايف ربح -20،1٪، كما 
اأنه من املنتظر اأن تنخف�س الإيرادات 
مليار دولر  اإىل 419  لت�شل  بن�شبة ٪50 
عام 2020 مقارنة بـ838 مليار دولر يف 
2019، وبذلك ي�شبح عام 2020 هو اأ�شد 
الأعوام �شعوبة على قطاع الطريان من 

حيث اخل�شائر املادية .
لعام 2021، ففي حال فتح  بالن�شبة  اأما 
احلدود بني البلدان وعدم وجود موجة 
خف�س  يتم  فقد  الفريو�س،  من  ثانية 
اإىل 15.8 مليار  خ�شائر قطاع الطريان 
 598 اإىل  الإيرادات  ارتفاع  مع  دولر 
بن�شبة  �شاٍف  ربح  بهام�س  دولر،  مليار 
�رضكات  قطاع  اأن  يعني  مما   ،٪2.6-
الطريان قد تبداأ يف التعايف خالل العام 

املقبل .

بروتوكولت »ال�سفر الآمن«:

قطاع  عودة  اإىل  ال�شعي  اإطار  يف 
الطريان اإىل طبيعته وتعوي�س اخل�شائر 
تاأمني امل�شافرين يف  الذكر، مع  �شالفة 
املطارات  حتول  وعدم  نف�شه،  الوقت 
كورونا؛  لفريو�س  بوؤرة  اإىل  والطائرات 
اتخذت �رضكات الطريان عدة اإجراءات 
لتحقيق »ال�شفر الآمن«، ول يزال بع�س 
هذه املقرتحات قيد الدرا�شة، وهو ما 

ميكن الإ�شارة اإليه فيما يلي:
التعقيم والوقاية:  اإجراءات   1-

قررت العديد من �رضكات الطريان عدم 
وذلك  الطائرة،  مقاعد  كافة  اإ�شغال 
الجتماعي،  التباعد  قاعدة  ملراعاة 
مع قيا�س درجة حرارة امل�شافرين قبل 
�شعودهم للطائرة، ف�شاًل عن اأن معدات 
احلماية ال�شخ�شية )مثل: اأقنعة الوجه، 
ملزمة  اأ�شبحت  الأيدي(  ومطهرات 
الطريان،  ورحالت  املطارات  كافة  يف 

وتطبق على كافة امل�شافرين.
باإجراءات  املطارات  بع�س  وتقوم 
حيث  ذلك،  من  اأكرب  ب�شكل  م�شددة 
كوجن  هوجن  مطار  يف  امل�شوؤولون  قام 
 ،)CleanTech )يُ�شمى  جهاز  بو�شع 
لتطهري كامل ج�شم الركاب واملوظفني 
الركاب  يخ�شع  حيث  املطار،  يف 
وموظفو املطار لفح�س درجة احلرارة 
هذا  يف  مغلقة  قناة  اإىل  الدخول  قبل 
ثانية،   40 مدته  تعقيم  لإجراء  اجلهاز 
ال�شوئي«  »املحفز  تقنيات  با�شتخدام 

و«اإبر النانو«.  
كوجن  هوجن  مطار  م�شوؤولو  يقوم  كما 
م�شاد  مرئي  غري  طالء  بو�شع  ا  اأي�شً

والبكترييا  واجلراثيم  للميكروبات 
تزداد  التي  الأ�شطح  على  والفريو�شات 
اإمكانية وجود الفريو�س بها نتيجة وجود 
عدد من امل�شافرين حولها، مثل عربات 
وقيد  ت�شجيل  واأك�شاك  احلقائب  حمل 
اختبار  يف  البدء  مت  كما  امل�شافرين، 
املجهزة  الروبوتات  ا�شتخدام  اإمكانية 
البنف�شجية  فوق  الأ�شعة  مبطهرات 

والتي �شتجوب املطار لتطهره.

 Travel( ال�سفر  -2 فقاعة 
:)Bubble

ال�شفر  ج�شور  ا  اأي�شً عليها  يطلق   
)Travel Bridges( اأو ممرات كورونا 
ويتمحور   ،)Corona Corridors(
من  جمموعة  قيام  حول  املفهوم  هذا 
الدول الآمنة من الفريو�س بالتفاق على 
ا، وال�شماح  فتح حدودها مع بع�شها بع�شً
للمواطنني بالتنقل بني هذه الدول فقط، 
مع الإبقاء على غلق احلدود مع جميع 
يف  الباحث  ويو�شح  الأخرى.  البلدان 
واملنهاجية  الجتماعي  احلراك  جمال 
بجامعة اأك�شفورد »بري بلوك« اأن الفكرة 
خلق  هي  ال�شفر  لفقاعة  الرئي�شية 
باأمان  التحرك  للنا�س  ميكن  م�شاحات 
انت�شار  يف  الت�شبب  دون  ومن  داخلها 

للفريو�س.

قدًرا  ال�شفر  فقاعات  تطبيق  ويتطلّب 
معيًنا من الثقة بني البلدان التي �شتقوم 
بتطبيقها مًعا، ف�شاًل عن حتديد و�شع 
يف  كورونا  فريو�س  ن�شاط 
هذه  اأن  مبعنى  البلدان،  هذه 
الآمنة  اأو امل�شاحات  الفقاعات 
دول  بني  اإل  تكوينها  ميكن  ل 
منخف�شة  اإ�شابات  عدد  ت�شجل 
للغاية اأو مل ت�شجل اأية اإ�شابات 

منذ فرتة. 
دول  قامت  ال�شياق،  هذا  ويف 
ولتفيا،  )اإ�شتونيا،  البلطيق 
مع  حدودها  بفتح  وليتوانيا( 
مايو   15 يف  ا  بع�شً بع�شها 
ملواطني  وال�شماح  املا�شي، 
بني  حر  ب�شكل  بالتنقل  الثالث  الدول 
اأي  اأنه يتعني على  هذه الدول، يف حني 
الدول  هذه  من  اأي  اإىل  ي�شل  �شخ�س 
يقوم  اأن  البلقان،  منطقة  خارج  الثالث 
وجتدر  يوًما.   14 ملدة  نف�شه  بعزل 
الإ�شارة اإىل اأنه حال ا�شتمرار انخفا�س 
م�شتويات الإ�شابة بالفريو�س يف فنلندا 
اإىل  ين�شما  اأن  املتوقع  فمن  وبولندا، 

فقاعة ال�شفر يف بحر البلطيق.
وعلى الرغم من اأن اأ�شرتاليا ونيوزيلندا 
يف  املر�شحة  الدول  اأكرث  من  هما 
لل�شفر،  فقاعة  لتكوين  احلايل  الوقت 
التفاو�س  يف  -بالفعل-  �رضعتا  فقد 
وال�شماح  بينهما،  الفقاعة  هذه  لتكوين 

البلدين،  بني  احلر  بالتنقل  ملواطنيهما 
خا�شة مع ما يبدو من �شيطرة البلدين 
اإل  الفريو�س.  انت�شار  ب�شكل كامل على 
اأن ت�رضيحات وزير ال�شياحة الأ�شرتايل 
حدود  تظل  اأن  املمكن  من  اأنه  حول 
تعني  املقبل؛  العام  حتى  مغلقة  البالد 
ال�شفر  فقاعة  تكوين  اإمكانية  عدم 
خالل  ونيوزيلندا  اأ�شرتاليا  بني  الآمنة 

العام اجلاري .
العتماد  اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 
اإنعا�س  على  �شيعمل  الآلية  هذه  على 
تكوين  �شيتم  التي  الدول  اقت�شادات 
الآلية  بينها، ولكّن تطبيق هذه  الفقاعة 
ثانية  موجة  وجود  عدم  على  يتوقف 

قدرة  على  وكذلك  الفريو�س،  من 
عدد  اإبقاء  على  الدول  من  عدد 
فيها  النت�شار  ومعدلت  الإ�شابات 
اأخرى  دول  لت�شجيع  منخف�شة 

لتكوين فقاعة اآمنة معها.

املناعية  ال�سفر  -3 جوازات 
 :)Immunity Passports(

حيازة  الدول  بع�س  اقرتحت 
الأ�شخا�س جوازات ال�شفر املناعية 
risk-( اأو التي يطلق عليها البع�س
تعني  والتي   ،)free certificate
اأن  تُثبت  �شهادة  الأ�شخا�س  حيازة 

لديهم اأج�شاًما م�شادة لفريو�س كورونا، 
حيث  والتنقل،  ال�شفر  من  ميكنهم  مما 
اإنهم لن يقوموا بنقل عدوى اأو يت�شببوا 
يف مزيد من النت�شار للفريو�س؛ اإل اأّن 
-يف  حذرت  العاملية  ال�شحة  منظمة 
جوازات  اإ�شدار  من   -2020 اأبريل   24
دقتها،  �شمان  ميكن  ل  لأنه  ح�شانة 
على  علمي  دليل  حالًيّا  يوجد  ل  حيث 
اأن الأ�شخا�س الذين تعافوا من فريو�س 
كورونا حم�شنون من الإ�شابة بفريو�س 

كورونا مرة اأخرى. 
تطبيق  يف  اآخر  لوجي�شتي  حتٍدّ  ويربز 
هذه الو�شيلة، يتمثل يف احلاجة لإ�شدار 
ال�شفر  جوازات  اأو  ال�شهادات  هذه 
ملاليني من امل�شافرين، وبالتايل اإجراء 
ل�شتخراج  الالزمة  الطبية  التحليالت 
-بالتاأكيد-  �شيمّثل  مما  ال�شهادة،  هذه 
ال�شحية،  الأنظمة  اإ�شافًيّا على  �شغًطا 
ف�شاًل عن اأنه �شيكون من ال�شعوبة منع 
الأ�شخا�س الذين مل ي�شابوا بالفريو�س 
وكونوا اأج�شاًما م�شادة �شده من ال�شفر 
هذا  -يف  الأخطر  ولكن  الأبد.  اإىل 
اجتماعي  مقيا�س  خلق  هو  ال�شدد- 
جواز  ميلك  »من  الب�رض  لتق�شيم  جديد 
ل  ومن  طبية«  �شهادة  اأو  مناعًيّا  �شفر 
ميلك، وهو ما �شيحرم عدًدا كبرًيا من 
اإن  بل  فقط،  ال�شفر  من  لي�س  الب�رض 
ميتد  قد  املناعي  ال�شفر  جواز  مفهوم 
بدخول  لل�شماح  اأ�شا�شية  وثيقة  لي�شبح 
على  الرتفيهية  والأماكن  املطاعم 

مما  فقط،  لل�شفر  ولي�س  املثال  �شبيل 
يُهدد بحرمان عدد كبري من الب�رض من 

ممار�شة حياتهم ب�شكل طبيعي.
 Travel( ال�سفر  -4 ميكنة 

 :)Automation

ي�شطر امل�شافر اإىل التعامل مع العديد 
اإىل  الو�شول  منذ  الأ�شخا�س  من 
املطار مما يزيد من احتمالية الإ�شابة 
يبداأ  اأن  املرجح  من  لذا،  بالفريو�س. 
ال�شفر«،  عملية  »ميكنة  على  العمل 
ال�شفر  ت�شميته  مُيكن  ما  اإىل  والتحول 
 Touch( دون التوا�شل مع الأ�شخا�س
كافة  تكون  اأن  مبعنى   ،)less Travel

التعامالت التي يُجريها امل�شافرون منذ 
بداية حتى انتهاء رحلتهم هي معامالت 
تعامالت  على  تنطوي  ل  اإلكرتونية 

ب�رضية وجًها لوجه. 
اأن  ميكن  ذلك  اأن  اخلرباء  بع�س  ويرى 
التفتي�س  نقاط  ا�شتبدال  يتم من خالل 
اإلكرتونية،  م�شح  باأجهزة  املطارات  يف 
حتديد  اأجهزة  على  العتماد  و�شيتعني 
العني،  ب�شمة  على  تعتمد  التي  الهوية 
الهوية  اأجهزة حتدد  كما �شتكون هناك 
ب�شكل  لها  امل�شافرين  مل�س  دون  من 
م�شتمر )Touch less( لتقليل اإمكانية 
يتم  اأن  املرّجح  ومن  الفريو�س،  انتقال 
للم�شافرين  الورقية  الإجراءات  اإنهاء 
نظام  خالل  من  املطارات  داخل 
بني  التعامل  بدون  ال�شوتية  الأوامر 

امل�شافرين وموظفي املطار.

الطائرات:  ت�سميم  اإعادة   5-

الطريان  �رضكات  اأن  املرّجح  من 
من  الركاب  ثقة  ا�شتعادة  على  �شرتكز 
امل�شادة  الأ�شطح  ا�شتخدام  خالل 
للميكروبات داخل الطائرات، والعتماد 
بدًل  العني  حركة  تتبع  تكنولوجيا  على 
من اللم�س فيما يتعلق بنظام و�شا�شات 
عن  ف�شاًل  الطائرة.  منت  على  الرتفيه 
اإمكانية اإحالل الروبوت حمل م�شيفات 
الالزمة  اخلدمات  لتقدمي  الطريان 

للركاب.
ا اأن يتم اإعادة تق�شيم  ومن املحتمل اأي�شً

مق�شورة الركاب لرتك م�شافات اأكرب بني 
مقاعد الركاب لتقليل احتمالية انتقال 
اأ�شدرت  ال�شياق،  هذا  ويف  العدوى. 
الإيطالية   Avio Interiors �رضكة 
ت�شميمني جديدين ملقاعد الطائرات؛ 
ا�شم  عليه  اأطلقت  الأول  الت�شميم 
موقع  عك�س  على  ويعتمد   ،»Janus«
املقعد الأو�شط، ف�شاًل عن الف�شل بني 
مادة  من  م�شنوع  بدرع  الثالثة  الركاب 
ا، مما  �شفافة تعزلهم عن بع�شهم بع�شً
يخلق حاجًزا وقائًيا للجميع، فكاأن كل 
له مكانه اخلا�س املعزول عن  م�شافر 
الذين  الأ�شخا�س  من  حتى  الآخرين، 
هو  كما  الطائرة،  ممر  عرب  ميرون 

مو�شح يف ال�شورة اأدناه.

ت�سميم Janus املقرتح للطائرات 

الذي  الثاين  الت�شميم  يقوم  حني  يف 
بتثبيت   »Glassafe« ا�شم  عليه  اأُطلق 
درع واٍق �شفاف بني املقاعد الأمامية، 
ذراعي  يرتك  الت�شميم  هذا  ولكن 
عر�شة  يجعلها  مما  مك�شوفة  الراكب 
املبا�رض  الت�شال  خالل  من  للجراثيم 
مع اجلال�س يف املقعد الآخر، كما هو 

مو�شح يف ال�شورة اأدناه.

حتديات النتقال الآمن:
حتديات  عدة  هناك  اإن  القول  ميكن 
التي  الآليات  هذه  تطبيق  �شتواجه 
�شتعمل على خلق بيئة اأكرث اأمًنا لل�شفر، 
�شعف  يف  التحديات  هذه  اأول  وتتمثل 
للتكنولوجيا  التحتية  البنية 
النامية،  الدول  من  العديد  يف 
الثاين  التحدي  يتمثل  فيما 
�شيا�شة  تطوير  �شعوبة  يف 
حول  قانوين  ونظام  متما�شكة 
التي  الرقمية  التقنيات  ن�رض 
احلريات  حماية  بني  توازن 
يف  العامة  وال�شحة  املدنية 
اأخرى،  ناحية  من  املطارات. 
توجد �شعوبة يف اإعادة ت�شميم 
ل�شتيعاب  املطارات  كافة 
ال�شحي  الفح�س  تقنيات 
التباعد  واإجراءات  اجلديدة 
�شيرتتب  والتي  الجتماعي، 
عليها زيادة م�شاحات املطارات ، وهو 
بالتاأكيد الأمر الذي �شيمثل عبًئا مالًيّا 

اإ�شافًيّا خا�شة للدول النامية.
يف حني اأن التحدي الرابع يتعلق مب�شكلة 
يتم تدوير  الطائرات، حيث  التهوية يف 
الهواء القدمي داخل الطائرات كل �شت 
ثواٍن مع ا�شتخدام 50٪ فقط من الهواء 
النقي، مما يعني اأن ن�شف الهواء الذي 
يتنف�شه الركاب على منت الطائرات هو 
هواء قدمي، مما قد يعزز من احتمالية 

انتقال العدوى بني الركاب. 

ختاًما

هناك توّجه لإعادة تعريف ال�شفر، واأن 
�شفره  جواز  هو  امل�شافر  وجه  يُ�شبح 
الذي  الورقي  ال�شفر  جواز  ولي�س 
وعلى  التنقل.  اعتمد عليه يف  لطاملا 
الرغم من اأنه ل يوجد مفر من تغيري 
يف  كامل  ب�شكل  ال�شفر  واآليات  عملية 
اإل  كورونا؛  جائحة  انتهاء  وبَعد  ظل 
وال�شبيل  �شهاًل،  لي�س  التحول  هذا  اأن 
الكامل  التعاون  هو  لتحقيقه  الوحيد 
الدولية،  واملنظمات  الدول  كافة  بني 
العاملية،  ال�شحة  منظمة  مثل: 
الدويل  املدين  الطريان  ومنظمة 
اجلوي  النقل  واحتاد   ،)ICAO(
لتعميم  وذلك   ،)IATA( الدويل 
الرقمية  التقنيات  ا�شتخدام  وت�رضيع 

يف ال�شفر.

فر�ست جائحة كورونا واقًعا جديًدا على حركة ال�سفر والطريان يف العامل، اإذ تزايدت اجتاهات اإغالق احلدود، ووقف حركة النقل اجلوي للحد من انت�سار 
 ،)Travel Bubbles( الفريو�س. ويف مرحلة لحقة بداأت الدول يف �سياغة تدابري جديدة ل�ستئناف ال�سياحة وال�سفر عرب �سيا�سات، مثل: فقاعات ال�سفر

وجوازات ال�سفر املناعية )Immunity Passports(، وميكنة ال�سفر، واإعادة ت�سميم الطائرات واملطارات لتتكيف مع تغريات ما بعد كورونا.

»ال�سفر الآمن«:

كيف تتكيف �صناعة �لطري�ن مع �أزمة »كورونا«؟

الدول  بع�س  " اقرتحت 
حيازة الأ�سخا�س جوازات ال�سفر 

املناعية اأو التي يطلق عليها 
 ،)risk-free certificate( البع�س

والتي تعني حيازة الأ�سخا�س 
�سهادة ُتثبت اأن لديهم اأج�ساًما 

م�سادة لفريو�س كورونا "

�سركات  اأن  املرّجح  " من 
الطريان �سرتكز على ا�ستعادة 

ثقة الركاب من خالل ا�ستخدام 
الأ�سطح امل�سادة للميكروبات 

داخل الطائرات، والعتماد على 
تكنولوجيا تتبع حركة العني 

بدًل من اللم�س فيما يتعلق بنظام 
و�سا�سات الرتفيه على منت الطائرة"

نقا�ش



من   %95 �أن   ، بيان،  يف  �لأ�سري  نادي  �أعلن 
للتعذيب  يتعر�سون  �لفل�سطينيني  �لأ�رسى 
�سجون  يف  لعتقالهم،  �لأوىل  �للحظة  منذ 
وبعد  �لتحقيق،  يف  ذلك  وميتد  �لحتالل، 
�سلطات  وتنتهج  �ل�سجون،  يف  بهم  �لّزج 
متعددة  �أ�ساليب  �لإ�رس�ئيلي  �لحتالل 
منظومة  عرب  ونف�سيا،  ج�سديا  لتعذيبهم 
عنف �ساملة. و�أو�سح نادي �لأ�سري، يف �لبيان 
�لذي �سدر مبنا�سبة �ليوم �لعاملي مل�ساندة 
�أم�س  ي�سادف  �لذي  �لتعذيب،  �سحايا 
�جلمعة، �ملو�فق 26 من جو�ن من كل عام، 
�أن »مفهوم �لتعذيب �لذي ميار�سه �لحتالل 
�لعنف  على  فقط  يقت�رس  ل  �لأ�رسى  بحق 
�مل�ستخدم خالل �لعتقال و�لتحقيق بهدف 
نزع �لعرت�فات كما هو متعارف عليه �سمن 
حمدد�ت �لتعريف �حلا�سل له؛ بل �إن غالبية 
�لأ�رسى  يو�جهها  �لتي  �لتنكيلية  �ل�سيا�سات 

د�خل �ل�سجون تندرج يف �إطار �لتعذيب«.
و�أ�ساف: »من �أبرز �لأدو�ت �لتي ت�ستخدمها 
هي:  �ملعتقلني،  بحق  �لحتالل  �سلطات 
يف  �لأ�رسى  و�حتجاز  �لنفر�دي،  �لعزل 
فيها  تتوفر  ل  وقاهرة  قا�سية  ظروف 
�لقمع  وعمليات  �ل�سحية،  �ل�رسوط  �أدنى 
�لتي  نقلهم  عملية  �إىل  �إ�سافة  �ملمنهجة، 
و�لتي  ’بالبو�سطة’،  ت�سمى  ما  عرب  جترى 
وكذلك  لالأ�سري،  �أخرى  عذ�ب  رحلة  تُ�سكل 

�سيا�سة �لإهمال �لطبي )�لقتل �لبطيء( مبا 
قتل  يتم  فيه  و�أدو�ت،  �أ�ساليب  من  تت�سمنه 

�لأ�سري ب�سكل بطيء«.
�ملرحلة  �سكلت  �لتحقيق  »فرتة  �أن  وذكر 
يكثف  وفيها  �ملعتقل،  م�سري  يف  �لأهم 
بحق  �لتعذيب  ��ستخد�م  �ملحققون 
�عرت�فات  على  �حل�سول  بغية  �ملعتقلني 
تعذيب  �أ�ساليب  خالل  من  وذلك  لإد�نتهم، 
ما  �لأ�ساليب  وت�سمل هذه  ونف�سية،  ج�سدية 
�لنوم عن طريق جل�سات  يلي: �حلرمان من 
حتقيق م�ستمرة ت�سل �إىل 20 �ساعة، وتقييد 
�لقيود  و�سد  �لتحقيق،  فرتة  �أثناء  �ملعتقل 
لليدين،  �لو�سول  من  �لدموية  �لدورة  ملنع 
وكذلك  قذر،  بكي�س  �ملعتقل  ر�أ�س  وتغطية 
و�ل�رسب  �لكر�سي،  على  �ملتو��سل  �ل�سبح 
و�لإذلل  �للفظية  و�لإ�ساءة  و�لركل  و�ل�سفع 

�ملتعمد«.
�لتهديد  �إىل  »بالإ�سافة  �لأ�سري:  نادي  وتابع 
باعتقال �أحد �أفر�د �أ�رسة �ملعتقل، و�لتهديد 
�أحد  �أو  �ملعتقل  على  �جلن�سي  بالعتد�ء 
�أو  �ملنازل  بهدم  و�لتهديد  �أ�رسته،  �أفر�د 
��ستخد�م  من  و�حلرمان  بالقتل،  �لتهديد 
�أو  �ل�ستحمام  من  و�حلرمان  �ملر�حي�س، 
و�لتعر�س  �أ�سابيع،  �أو  لأيام  �ملالب�س  تغيري 
و�لتعر�س  �حلر�رة،  �أو  �ل�سديد  للربد 
لل�سو�ساء ب�سكل متو��سل، و�لإهانات و�ل�ستم 

و�لتهديد وغريها«.
وبح�سب �لبيان؛ هناك �أ�ساليب �أخرى تندرج 
حتت ما ي�سمى بالتحقيق »�لع�سكري«، وهي 
»�لقنبلة  �أ�ساليب ت�ستخدم يف حالت ت�سمى 
�لإ�رس�ئيلي،  �لقانون  يف  ومربرة  �ملوقوتة« 
�ل�سبح  ومنها:  �لدفاع«  »�رسورة  �سعار  حتت 
لفرت�ت طويلة، حيث يتم �إجبار �ملعتقل على 
ما  �لكر�سي  مقعد  فوق  �لور�ء  �إىل  �لنحناء 
�أو �لوقوف  �آلما وم�ساكل يف �لظهر،  ي�سبب 
لفرت�ت طويلة مع ثني �لركب و�إ�سناد �لظهر 
�أ�سلوب  ��ستخد�م  يتم  كما  �حلائط.  على 
�ل�سغط �ل�سديد على خمتلف �أجز�ء �جل�سم، 
بعدة  و�خلنق  �لعنيف  �لهز  �إىل  بالإ�سافة 
�لحتجاز،  ظروف  منها  وغريها،  و�سائل 
حيث يو�سع �ملعتقل لفرت�ت طويلة يف �لعزل 
من  خالية  �سغرية  زنازين  يف  �لنفر�دي 
�لنو�فذ وباردة جد� تعرف بـ«�خلز�نة«، كما 
يحرم من �لنوم ومن �حلق يف �حل�سول على 
�أدو�ت �لنظافة �لأ�سا�سية و�لطعام و�ل�رس�ب 
�لتحقيق  من  �لنوع  هذ�  وت�سبب  �لنظيفني، 

بقتل �لع�رس�ت من �لأ�رسى.
�لتي  �لقمع  »عمليات  �أن  �لبيان  و�أ�ساف 
تنفذها وحد�ت �لقمع �لتابعة لإد�رة �سجون 
�لتعذيب  �أ�ساليب  �أبرز  كاأحد  تربز  �لحتالل 
�لعام  �لأ�رسى  و�سهد  لالأ�رسى،  �جلماعي 
عمليات  ��ستخد�م  يف  ت�سعيد�  �ملا�سي 

تابعة  خا�سة  وحد�ت  عرب  بحقهم،  �لقمع 
��ستخدمت  فيها  �لحتالل،  �سجون  لإد�رة 
قو�ت �لقمع، غاز �لفلفل، و�لقنابل �ل�سوتية، 
و�لكالب  و�لهر�و�ت  �ملطاطي،  و�لر�سا�س 
من  �لع�رس�ت  �أ�سيب  حيث  �لبولي�سية، 
بليغة،  �إ�سابات  ومنها  حينه  يف  �لأ�رسى 
�ل�رسب  فيه  مبا  للتعذيب  تعر�سهم  جر�ء 
دون  �أيام  لعدة  بالأ�رّسة  وتقييدهم  �ملربح، 
من  وجتريدهم  للم�سابني،  �لعالج  تقدمي 
�إىل  �أق�سامهم  وحتويل  مقتنياتهم  كافة 
 ،2019 عام  منت�سف  وبعد  جماعي«.  عزل 
��ستعادت �سلطات �لحتالل �أدو�ت �لتعذيب 
�لتي �نتهجتها خالل �لعقود �ملا�سية، و�لتي 
مّدة  يف  و�أ�سرية  �أ�سري�   50 قر�بة  طالت 
�لحتالل خالل  �أجهزة  تتوقف  ومل  وجيزة، 
بحق  �لتعذيب  ��ستخد�م  عن  �جلاري  �لعام 

�ملعتقلني �لفل�سطينيني.
�لحتالل  ممار�سة  �أن  �لأ�سري  نادي  و�أكد 
�ملو�ثيق  حترمي  رغم  م�ستمرة  للتعذيب 
و�ملعاهد�ت �لدولية للتعذيب باأ�سكاله كافة، 
مطالبا جميع �ملوؤ�س�سات �حلقوقية �لوطنية 
دورها  ممار�سة  ب�رسورة  و�لدولية  و�لعربية 
ومنها:  �لحتالل،  جر�ئم  حيال  �ملطلوب 
على  خطر  من  ت�سكله  مبا  �لتعذيب  جرمية 
من  وجدت  �لذي  دورها  وعلى  �لإن�سانية، 

�أجله.
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وكاالت

»�خلطوط  م�سطلح  يظهر  �لأجو�ء  هذه  يف 
�ملبا�رس  بالتدخل  بتلويح  مرفوقاً  �حلمر�ء« 
ل�سد �لتقدم �لرتكي نحو و�سط و�رسق �لبالد، 
�مل�رسي،  �لرئي�س  خطاب  يعك�سه  ما  وهو 
وحد�ت  تفقده  �أثناء  �ل�سي�سي،  عبد�لفتاح 
�لع�سكرية  �ملنطقة  يف  �مل�رسي  �جلي�س 
فعل  ردود  �أثار  ما  �ملا�سي،  �ل�سبت  �لغربية 
على �مل�ستويني �لإقليمي و�لدويل، بني متفهم 
ت�ساوؤل  مع  �سيليه،  مما  ومتخوف  للخطاب، 
يعني  �ل�سي�سي،  �لرئي�س  كان  �إذ�  عما  كثريين 
�أم ما قاله يدخل  �لتدخل �لع�سكري �ل�رسيح، 
�سمن �سغط �أ�سا�سه �سيا�سي ي�سب يف �إعالن 

�لقاهرة ب�ساأن حل �لأزمة �لليبية.

ح�سابات التدخل الرتكي

و�أثار  م�رس  ��ستفز  �لذي  �لرتكي  �لتدخل 
خماوف تتعلق باأمنها �لقومي، مل تكن �لوليات 
�ملتحدة معادية له بل تر�ه كقوة تابعة حللف 
�لأطل�سي، قادرة على كبح �لنفوذ �لرو�سي، �لذي 
��ستفز بدوره و��سنطن، يف وقت بدت روما، يف 
عجلة من �أمرها لإعادة ربط خطوط �لت�سال 
ولتح�سني  �أنقرة  مع  تقارب  عرب  بطر�بل�س 
وتنبئ  �لألغام.  لإز�لة  فريقاً  �أر�سلت  �سورتها 
�إطالق  بوقف  كللت  ما  �إذ�  باأنه  �لتطور�ت 
�لنار، ف�سيكون ذلك بتن�سيق بني تركيا ورو�سيا 
خارج  �ستظل  فرن�سا  لكن  م�رس،  جانب  �إىل 
�للعبة يف �تفاق �آخر رمبا يجري حتت �لطاولة 
وهو  �لطاقوية،  �ملو�د  ��ستغالل  مناطق  حول 
ما جعلها ترفع من وترية �لت�سعيد �سد �أنقرة، 
�لذي  �لأطل�سي  �حللف  �إىل  �ل�سكوى  حد  �إىل 

ي�سمهما يف ع�سويته.
تفاهمات  حول  يجري  �أي�ساً  حديث  هناك 
باإيعاز �أمريكي وتفاو�س ب�سكل يقو�س �لوجود 
�لع�سكري �لرو�سي �لد�ئم يف �جلنوب �لأوروبي 
مقرتحات  دبلوما�سية  م�سادر  خالله  ك�سفت 

�لقو�ت  ومن  �ل�سالح  منزوعة  مناطق  خللق 
�لتي  و�جلفرة،  �رست  منطقتي  يف  �مل�سلحة 
عملية  جلعلها  �ملتحدة  �لأمم  عرب  ت�سعى 
�لع�سكرية  �للجنة  حمادثات  ��ستئناف  خالل 

.»5 + 5«
زيارة قائد اأفريكوم

�لع�سكرية  �لقيادة  قائد  زيارة  �إىل ذلك جاءت 
�جلرن�ل  )�أفريكوم(،  �أفريقيا  يف  �لأمريكية 
حكومة  برئي�س  و�جتماعه  تاون�سند،  �ستيفن 
ليثري  زو�رة  مدينة  يف  �ل�رس�ج  فائز  �لوفاق 
�لتطور�ت  �سكل  حول  �لت�ساوؤلت  توقيتها 
�لبالد،  �لو�سع �مليد�ين يف  �إليها  �سيوؤول  �لتي 
حيث  و�جلفرة،  �رست  جبهتي  عند  وحتديد�ً 
�لكالم �لكثري عن وجود رو�سي يف �ملنطقتني. 
ت�سميته  ميكن  ما  �لزيارة  �ستنتج  هل  مبعني 

دعماً حلكومة �لوفاق يف جبهة �رست؟!
و�سدد بيان لل�سفارة �لأمريكية يف ليبيا، دون �أن 
ي�سري �إىل حتديد م�سري �رست و�جلفرة، على 

�رسورة وقف �لعمليات �لع�سكرية، و�لعودة �إىل 
�ملفاو�سات، و�رسورة �ل�ستثمار يف »�لفر�س 
�حلالية لتوقف ��سرت�تيجي للعمليات �لع�سكرية 

من قبل جميع �أطر�ف �ل�رس�ع«.
�ل�سفري  �ل�سفارة، �لذي خل�س لقاء  بيان  وقال 
وقائد  نورلند  ريت�سارد  ليبيا  لدى  �لأمريكي 
حكومة  برئي�س  �لأفريقية  �لأمريكية  �لقيادة 
»عر�س  نورلند  �إن  �لإثنني،  يوم  »�لوفاق« 
من  �جلارية  للدبلوما�سية  �لأمريكي  �لدعم 
وقف  لتعزيز  �ملتحدة،  �لأمم  رعاية  خالل 
قدم  فيما  �ل�سيا�سي«،  و�حلو�ر  �لنار  �إطالق 
�لع�سكرية  نظره  وجهة  تاون�سند  �جلرن�ل 
ب�ساأن خطر �لت�سعيد، و»�لأخطار �لتي ي�سكلها 
و�لأهمية  »فاغرن«  لعمليات  رو�سيا  دعم 
�ل�سرت�تيجية ل�سمان حرية �ملالحة يف �لبحر 

�لأبي�س �ملتو�سط«.
قوله:  �لأمريكي  �ل�سفري  عن  �لبيان  ونقل 
عن  �خلارجية  �جلهات  تتوقف  �أن  »ينبغي 
�لذي  �لأ�سلحة  و�حرت�م حظر  �ل�رس�ع  تغذية 

تفر�سه �لأمم �ملتحدة ودعم �للتز�مات �لتي 
مت �لتعهد بها يف قمة برلني«.

رغبة اأمريكية يف تكوين فكرة عن 
قدرات قوات حكومة الوفاق

�لليبي  �ل�ساأن  متابعي  �أعطى  زو�رة  �جتماع 
�آمر غرفة عمليات  ت�ساوؤل عن ح�سور  �إ�سارة 
وهل  �ملال،  بيت  �إبر�هيم  �جلفرة،  �رست 
�لأمريكي يف تكوين فكرة  يعني رغبة �جلانب 
�أو�سح عن قدر�ت قو�ت حكومة �لوفاق، وما 
من  �رسيعة  عمليات  تنفيذ  باإمكانهم  كان  �إذ� 
للوقف  �ملحددة  �ملناطق  �إىل  �لو�سول  �أجل 
ل،  �أم  �لع�سكرية  للعمليات  �ل�سرت�تيجي 
بالتدخل �مل�رسي  �لتلويح  �لنظر عن  ب�رسف 
و�لوجود �لرو�سي. وكيل وز�رة �لدفاع بحكومة 
لقاء  ح�رس  �لذي  �لنمرو�س  �سالح  �لوفاق، 
�لوليات  �تخاذ  �أي�ساً  ك�سف  »�أفريكوم«، 
�أن  قبل  ليبيا  مب�ساعدة  �إجر�ء�ت  �ملتحدة 
�لد�خلية  �ل�سوؤون  يف  �لأجنبي  �لتدخل  يت�سح 
يوم  مقابلة  �لنمرو�س يف  .وقال �سالح  للبالد 
�لرتكية،  »�لأنا�سول«  وكالة  ح�سب  �لثالثاء، 
�إن »�أفريكوم« وحلف �سمال �لأطل�سي )�لناتو( 
يف  رو�سية  مقاتالت  وجود  تاأكيد  يف  �ساعد� 
قاعدة �جلفرة، موؤكد�ً �أن جي�س قو�ت �لوفاق 
مي�سي قدماً يف �ل�ستعد�د�ت �حلربية لدخول 

�ملدينة.
بدوره قال وزير د�خلية �لوفاق، فتحي با�ساغا، 
خليفة  �مل�سري  لقو�ت  �لع�سكرية  �لهزمية  »�إن 
�لوليات  مع  �لآر�ء  تو�فق  من  ز�دت  حفرت 
�خليار  هو  �ل�سيا�سي  �حلل  باأن  �ملتحدة 
تو�فقو�  �ملجتمعون  �لليبية..  لالأزمة  �لوحيد 
�حلكومة  بني  �مل�سرتك  �لعمل  تعزيز  على 

�لليبية و�لوليات �ملتحدة«.

تركيا و اأمريكا ومواجهة النفوذ الرو�سي

عن  تركية  جريدة  ك�سفتها  �أخرى  تفا�سيل 
من  �إردوغان  طيب  رجب  �لرئي�س  طلب 

�أكرب  تدخاًل  تر�مب،  دونالد  �لأمريكي  نظريه 
حيث  �لرو�سي،  �لنفوذ  ملو�جهة  �مللف  يف 
يف  �أنقرة  دور  �إىل  »حرييت«  جريدة  �أ�سارت 
وحكومة  �ملتحدة  �لوليات  بني  �لتقريب 
�لوفاق، يف �إ�سارة �إىل �لجتماع �لذي عقد بني 
�أن  مو�سحة  »�أفريكوم«،  وقائد  �ل�رس�ج  فائز 
�لتطور�ت  ر�سد  �ستو��سل  �ملتحدة  �لوليات 
وزير  وي�ستعد  �لطويل  �ملدى  على  ليبيا  يف 
�لدفاع �لرتكي، خلو�سي �أكار، لإجر�ء زيارة �إىل 
�لأيام �ملقبلة، بعدما حتولت  طر�بل�س خالل 
�لأنظار لغيابه عن �لوفد رفيع �مل�ستوى �لذي 
�ملا�سي،  �لأ�سبوع  �لرئا�سي،  �ملجل�س  �لتقى 
حلف  دفاع  وزر�ء  باجتماع  م�ساركته  ب�سبب 

�سمال �لأطل�سي.
و�لوليات  تركيا  �أكدت  �لأثناء  تلك  ويف 
�سيا�سي  حلل  �لتو�سل  �رسورة   ، �ملتحدة، 
لالأزمة �لليبية ووقف عمليات �جلي�س �لوطني 
�ملعرتف  �لوطني  �لوفاق  حكومة  �سد  �لليبي 

بها دولياً، بح�سب �لرئا�سة �لرتكية.
مدينة  نحو  �لأنظار  تتجه  �لأحو�ل  كل  ويف 
�إن  �سيتحد  وهناك  �جلفرة،  وقاعدة  �رست 
وماآلت  �ل�رس�ع  �سكل  �سار  حرباً  �أم  �سلماً 
و�آخر  ع�سكري،  حت�سيد  �أمام  �لأزمة، 
دبلوما�سي، فيما يو��سل �جلميع �حلديث عن 
�إىل طاولة  و�لعودة  �لنار  �إطالق  �رسورة وقف 
موؤمتر  خمرجات  �إىل  ��ستناد�ً  �ملفاو�سات، 
�لتي تقودها  �ل�سيا�سية  برلني، وم�سار �لعملية 

�لأمم �ملتحدة.

تعطل التقدم ال�سريع لقوات حكومة الوفاق نحو مدينة �سرت، فتح باب التكهنات ب�ساأن م�ساومات بني اأنقرة ومو�سكو من جهة، وبروز انخراط اأمريكي 
جديد من جهة اأخرى، يرتبط بتن�سيق دويل يف الكوالي�س، فحواه و�سع املدينة اال�سرتاتيجية ومعها اجلفرة قي جمرى احلرب، التي انح�سرت يف 

طرابل�س، وانتقلت ب�سجيجها اإىل م�سارف املنطقة الو�سطى من اخلارطة الليبية.

فرن�سا �ستظل خارج اللعبة

اجتماع زوارة يثري تكهنات حول م�سري �سرت واجلفرة

95 % من االأ�سرى يتعّر�سون للتعذيب يف �سجون االحتالل

الأ�سرى يف �سجون اإ�سرائيل يقا�سون ظروفا �سعبة للغاية
�ملركزي  �لبنك  رئي�سة  لغارد  كري�ستني  قالت 
على  »تخطت  �ليورو  منطقة  �إن  �لأوروبي 
�لأرجح« �لأ�سو�أ يف �لأزمة �لقت�سادية �لناجمة 
من  �ل�سلطات  حثت  بينما  كوورنا  فريو�س  عن 
خالل  لغارد  وقالت  حمتملة.  ثانية  موجة 
فعالية عرب �لإنرتنت »تخطينا على �لأرجح �أ�سو�أ 
نقطة و�أقول ذلك مع بع�س �لقلق ب�سبب �أنه قد 
تكون هناك موجة ثانية �سديدة بالطبع«وتبنت 
على  �ل�سلطات  حثت  لكنها  بناءة  روؤية  لغارد 
حاليا  �لفريو�س  يوفرها  �لتي  �لهدنة  ��ستغالل 
�لوقت  يف  لغارد  تعليقات  وتاأتي  لال�ستعد�د. 
فيه �ملخاوف من حدوث موجة  ت�سببت  �لذي 
ب�سفة  و�ل�سعوب  للم�ستثمرين  �سدمة  يف  ثانية 
عامة يف �أنحاء �لعامل وحذرت من �أن �لنتعا�س 
»حتول«  على  وينطوي  منتظم«  »غري  �سيكون 
مما يعني �أن بع�س �ل�رسكات يف قطاعات مثل 
�ل�سفر �جلوي �أو �لرتفيه لن تتعافى �أبد� بينما 
�لبنك  ومي�سي  �أقوى  �أخرى  �رسكات  �ستخرج 
�سند�ت  �رس�ء  م�سار  على  �لأوروبي  �ملركزي 
بقيمة 1.3 تريليون يورو )1.46 تريليون دولر( 
فائدة  باأ�سعار  للبنوك  مماثل  مبلغ  و�إقر��س 
وجتنب  �ليورو  منطقة  �قت�ساد  حلماية  �سلبية 

�سغوط على �لئتمان.
�أن �لتد�بري، �لتي تاأتي بجانب �سمانات  ويبدو 
حكومية لبع�س �لقرو�س، توؤتي ثمارها، مع منو 
ماي  يف  �ليورو  منطقة  �رسكات  �إىل  �لإقر��س 
�إ�سارة  ويف   2009 �أو�ئل  منذ  له  وترية  باأ�رسع 
�لتي  �لتحفيز  �أد�ة  �أملانية  حمكمة  رف�س  �إىل 
قالت  �لأوروبي،  �ملركزي  �لبنك  ي�ستخدمها 
كانت  �ملركزي  �لبنك  ��ستجابة  �إن  لجارد 

»متنا�سبة« مع �لتحدي �لذي و�جهه.

كري�ستني الغارد رئي�سة البنك 
املركزي االأوروبي

تخطينا الأ�سواأ 
اقت�ساديا لكن هنالك 

موجة ثانية �سديدة



اجلمعة 26 - ال�سبت 27   جوان  2020  املوافـق  لـ 06 ذو القعدة  1441ه ثقايف14

جمال ن�سر اهلل

املتابعني  والقراء  الباحثني  من  كثري  ويتفق 
ت�صبح  لن  اأداة  هو  الذي  املبداأ  هذا  باأن 
اأيا كان ؟ا فال�صك هو  بال�رضورة يف متناول 
قدرة العقل على الو�صول اإىل احلقائق بعينها 
ولي�س العواطف والغرائز...كذلك لي�س فقط 
بل حتى  الغمو�س  ينتابها  التي  مع امل�صائل 
اأدواته  له  .وال�صك  العادية  امل�صلمات  مع 
وقد  الرحلة,  بدء  قبل  توفرها  وجب  التي 
مبقولة)ال�صك  الإميان  اإىل  احلكماء  خلُ�س 
احلالة  تلك  يعني  ل  هنا  وهو  لليقني(  يوؤدي 
املر�صية التي ترافق الكثري من الأ�صخا�س 
من  الأ�صئلة  طرح  يف  والإفراط  كالو�صاو�س 
الروحي..اأي  الفراغ  بدافع  التطفل  اأجل 
باملعنى الأ�صح اأن هناك  �صك م�رضوع واآخر 

ممّيع ومهدر للوقت فقط ؟ا
تاأمالته  نتيجة  املبداأ  بهذا  اأقر  ديكارت 
الفل�صفية...واأعظم �صك بال مواربة هو من 
ميلكه الفال�صفة دون غريهم نظري ما ميلكونه 
من طاقة فكرية وتخيلية حتى ل نقول طاقة 
عقلية.وبف�صل هذا ال�صك الذي انتقل بعدواه 
لطه ح�صني متكننا كمواطنني عرب اأن ن�صل 
العربية  ثقافتنا  يف  احلقائق  من  كثري  اإىل 
ال�صك  تاريخية  اأن  عن  والرتاثية....ناهيك 
متوارثة  هي  بل  بقرون  ديكارت  قبل  ولدت 
مذهب  اإىل  و�صول  الإغريق  اليونانيني  من 
الغزايل وابن خلدون وابن ر�صد  ال�صك عند 
وابن طفيل...لكن نوع ال�صك الديكارتي فتح 
وهو  حتى   , العربي  الفكر  لدى  رحبة  اآفاقا 
منقول من غرينا لكنك تراه قد اأفلح حقا يف 
من  الكثري  وفتح  املوانع  من  الكثري  اخرتاق 
الأظرفة التي كانت اإىل قرون خلت مغلقة؟ا 
ل ل�صيء �صوى اأنه اعتمد التفكيك والتف�صيل 

ال�صفاف  التطهري  ثم  والت�صخي�س  والفرز 
ح�صني  طه  عنها.  ودخيل  �صائبة  كل  ونزع 
حاز على كل الأدوات الديكاترتية حتى واأن 
اأديبنا له عرثاته يوم ذهب به املذهب نحو 
كتابة  على  قادر  قلمه  باأن  والتقّول  الغرور 
من   وبيانا  و�صجعا  رقيا  ت�صاهي  ن�صو�س 
جعل  ما  وهذا  الكرمي؟ا  القراآن  اهلل  كتاب 
,لكنه  الأزهر  �صيوخ  من  يهاجمه  اجلميع 
تاب  بل  وتراجع  هذا  عن  اأعدل  واحلمدهلل 
العمرة عام1955. قلنا  الكعبة واأدى  يوم زار 

الأدب  عميد  متكن  التي  ال�صك  اأدوات  باأن 
يف  ا�صتعمالها  وطرائق  فيها  التحكم  من 
عدة موا�صيع �صائكة....اأ�صقطها مثال على 
ال�صعر اجلاهلي....وقال قولته ال�صهرية باأن 

هذا ال�صعر منحول ـ     
 )كيف تو�صل يا ترى اإىل ذلك واأين حججه 
اإحدى  ففي  النا�س(  بها  يقنع  �صوف  التي 
باأن  ح�صني  طه  يقول  التلفزيونية  حواراته 
كل ما و�صلنا من �صعر جاهلي قبل الإ�صالم 
لنا  وقدمته  بعد  فيما  اأيادي  فيه  تدخلت 

الكتب؟ا....اأما عن  الآن يف  كما هو مطبوع 
وم�صطلحات  األفاظ  فهي  الدامغة  احلجج 
العثور  الكرمي.مت  القراآن  يف  اإل  تاأت  مل 
؟ا  قبلهم  وما  املعلقات  اأ�صعار  يف  عليها 
اجلاهلية  �صعراء  عند  جندها  اأن  لنا  فكيف 
وهي مل تظهر للوجود بعد ؟ا والدليل الثاين 
ل  اجلاهلية  �صعراء  كل  اأن  هو  يوجزه  الذي 
اأية ديانة كانوا يتبعونها  اأن نعرث على  ميكن 
نّقح  الذي  اأن  يعني  بها....وهذا  ويوؤمنون 
�صلة  له  ما  كل  حذف  �صعرهم  يف  وعّدل 
واأي  كهم....ـ  �رضرِ نقول  ل  حتى  بوثنيتهم 
ديانة كانوا يتعبدون ـ .... األ يوجد �صاعرا 
واحدا ويف بيت من الأبيات ذكر لنا  مثال 
حلف  اأو  وال�صنم  الوثن  لهذا  وتعلقه  حبه 
�صعراء  جميعا  واأنهم  خا�صة  ؟ا  به  واأق�صم 
الغواية  تتملكهم  و�صجعانا  متحم�صون 
وطرفة  العب�صي  عنرتة  مثل     . وال�صعلكة 
فقط  القي�س....)ملاذا  اأوامروؤ  العبد  بن 
جندهم يتحدثون عن حبيباتهم وخمرياتهم 
تدخل  الذي  الأطالل(...اإن  ووقوفهم على 
�صدر  ويف  اأراد   فاعل  وبفعل  �صعرهم  يف 
الإ�صالم بال�صبط اأن يقول لنا باأنهم �صعراء 
كانوا اأقرب اإىل الإ�صالم.وكاأنه اأراد ترباأتهم 
اأخرى  وم�صائل  وثنيتهم  من  وتطهريهم 
تتعار�س والإ�صالم والعروبة.....اأما النقطة 
فهي  ح�صني  طه  عليها  ركز  التي  الأخرى 
مو�صوع الأوزان ال�صعرية والبحور والقوايف 
والتي هي 15ومعروف اأن اخلليل بن اأحمد 
الع�رض  يف  �صبطها  قد  كان  الفراهيدي 
العبا�صي الأول ما عدا بحر املتدارك الذي 
اأن�صاأه الأخف�س...كيف جند مو�صبقى هذه 
البحور هي من ا�صتعملها ال�صنفرى و عمرو 
بن كلثوم ولبيد بن ربيعة وغريهم)هل كانوا 
منوالها  على  وكتبوا  البحور  هذه  يفقهون 

بعدهم  جاءت  التي  وهي  �صلطتها(  وحتت 
هذه  يف  ح�صني  طه  ي�صك  .هنا  بقرون 
امل�صاألة,وهي فعال حتتاج اإىل وقفة ؟ا علما 
�رض.. اأن كل �صاعر كان ينحدر من �صيعة ومرِ
اأن جند بحر الب�صيط مثال عند  فكيف لنا 
�صعراء احلجاز هو نف�صه يف اليمن وال�صام 
واتفقوا  اإجتمعوا  هل  وقري�س؟ا  جند  ويف 

على ذلك وحددوا �صبطية هذا البحر؟ا
الو�صول  اليوم من  ال�صك هذا مكننا  منهج 
املرىء  يتمكن  يوم  احلقائق  من  كثري  اإىل 
عدة  حول  الأ�صئلة  ع�رضات  طرح  من 
نف�صية  ودوافع  وطبائع  األغاز  و�صبه  م�صائل 
وفنون يف الأدب وال�صينما وال�صعر وامل�رضح 
واملجتمع, وحتى يف احلياة العامة ما�صيا 
اإيجابي,حتى  موؤ�رضا  ,وهذا  وحا�رضا 
اأن نبني من جديد كل �صيء على  ن�صتطيع 
وال�صك  و�صفافة.  و�رضيحة  متينة  ا�ص�س 
ي�صتطيعون  اجلرمية  علماء  لدى  معروف 
للجناة وكل  الو�صول  من خالله املحققون 
للحقيقة.... املوؤدية  والطرائق  الطرق 
بدءا من اجلزئيات و�صول اإىل الكليات....
اجلزئيات.... اإىل  الكليات  من  ومرات 
ويُ�صتعمل ال�صك حتى يف الكيمياء والفيزياء 
والإختبار..لأجل  وال�صناعة  الريا�صة  ويف 
اإلتما�س العالقات  والتفاعالت ,بل مبفهوم 
عام فاإنه يق�صي على اخلرافة وميحوها من 
التاريخ الب�رضي ال�صيء...بل الأهم من ذلك 
ينري الطريق نحول البناء املحكم واملركب 
التزوير والتغطية على  ,بعيدا عن  لالأ�صياء 
غياهب  يف  دفنها  ...بل  ال�رضفة  احلقائق 
من  يخرجها  فهو  وقربها...لذلك  الن�صيان 
جديد للحياة حتى ت�صبح نربا�صا و�صومعة 
الأجيال  لكل  الراأ�س  مرفوعة  �صاخمة 

املتعاقبة وكلها ثقة و�صجاعة ووقار.

تاريخ ثقايف

من اأف�سال طه ح�سني على الثقافة العربية
ُي�ساع باأن عميد الأدب العربي طه ح�سني كان قد اأخذ مبداأ ال�سك من معلمه يف التاأثري والتاأثر الفيل�سوف الفرن�سي رينيه ديكارت...بل الأكرث 

من ذلك اأن �ساحبنا نال �سهادة الدكتوراه �سمن ر�سالة كان قد قدمها عن هذا الفيل�سوف نف�سه.

الكاتبة الواعدة �سامية بن �سالح تفتح قلبها ليومية "الو�سط"

دقات قلم ... كتبت بدمع احلرف فاأنتجت خواطر
والتوزيع  للن�رض  املثقف  دار  عن  قريبا  �صي�صدر 
باجلزائر العمل الأدبي الثاين للكاتبة ال�صاعدة �صامية 
بـ  مو�صومة  اخلواطر  من  جمموعة  وهي  �صالح  بن 
اأن  العا�صمة  ابنة اجلزائر  اأرادت  »دقات قلم« ,حيث 
الإ�صدار  العربي  فرحة هذا   تقا�صم ع�صاق احلرف 
يف  ل�صابة  جادة  كتابات  على  يحتوي  الذي  اجلديد 
الكتابة  خلدمة  وقتها  جل  خ�ص�صت  العمر  مقتبل 
والأدب اجلزائري على حد �صواء , فلقد غا�صت يف 
دروبه لتتحفنا بحروفها املعربة , فهي تتمتع باأ�صلوب 
راق, مما  زاد من الكتاب جمال ومتعة وروعة ل مثيل 
لها على الإطالق,ولهذا تقربت يومية » الو�صط »من 
معها  وكان  جدا,  واخللوقة  املتوا�صعة  الأديبة  هذه 

هذا احلوار اخلا�س.
   بداية، من هي �سامية بن �سالح ؟

 
فتاة ب�صيطة تقطن بالعا�صمة يف مدينة �صطاوايل , تبلغ 
اآداب فل�صفة, فتاة  بكالوريا  , طالبة  العمر 21 �صنة  من 
للمطالعة  وعا�صقة  بالكتابة  مهوو�صة   , �صغوفة  طموحة 

, مبدعة يف الإلقاء.
 

»دقات  خواطرك  ماهية  عن  حدثينا     
مت�سوق  ،فالقارئ   قريبا  �ست�سدر  قلم«  التي 

ملعرفة فحواها؟
 

امل�صافات  وفرقتنا  العامل  اأ�صوار  بيننا  حالت  واإن    

واإن اختلفت �صبلنا جن�صياتنا  , حتى  كال�رضق والغرب 
اأوراق  يف  قلم  دقات  ف�صتجمعنا  ب�رضتنا  وباألوان 
يف  نغو�س  و  للقاء  �صوقا  كتاباتنا  بني  �صنتيه  بي�صاء,  
قلوبنا يف  وبرحت  اأهواء احلنني  تداركنا  واإن  حروفنا 
كتبكم  افتحوا  هنا  اأنتم  �صتقول  اأقالمنا  دقات  الأنني 
ال�صماء  عنان  تعانق  قلم  دقات  بخواطركم...  والتقوا 
حت�صن النجوم فرحا جمارية قمم اجلبال يف عليائها 
تلتهم  ال�صحب  وت�صحك  الغمامات  قلم جتال�س  دقات 
الأمل دفعات دون �صبع دقات غارقة يف اأمواج ال�صوق 
واحلنني ت�رضب تارة من ال�صمت وتارة لها حديث مع 
الأنني؛ وهذا اقتبا�س من خواطري  »دقات قلم« دقات 
بدفء  �صغرية  عربية  ات�صاع حروف  اأق�صى  يف  عطاء 
بكل  قلب  و�صقيع  حب  لوعة  ال�صتاء  وبرودة  ال�صم�س 
كتبتها  عندما  ولكن  جميلة  حرويف   تكن  مل  انف�صاح 
�صارت م�صكاة وينبوع عطاء... دقات قلم هي كلمات 
ليخرجوها  قراء  ب�صغف  تنتظر  ال�صطور  بني  �صاكنة 
من �صجن تلك الوريقات البي�صاء التي حتت�صنها بحب 
ترتاق�س بني ال�صطور على اأنغام جيا�صة من الأحا�صي�س 
فت�صدر اأجمل النوتات بني قلوبكم... حروف  ترتدي 
ثوب احلرية ال�صوداء مل اأكن اأنوي ذرف حرويف لكنها 
اأجه�صت بالبكاء مل اأكن اأنوي التورط معها لكني دخلت 
�صجنها لأنعم بحريتي حرية الكتاب... دقات قلم دقات 
ت�صقي العط�صان من ينابيع الأمل بعدما كان يجول يف 

�صحراء.
 

   هل كتاباتك تعك�س �سخ�سيتك ؟

 
راق يل ال�صوؤال كثريا, كل حرف كتبته واقعي  حلد الآن 
, اأما اإذا كانت تلك احلروف تعك�س �صخ�صيتي , ل اأظن 
ذلك ,  لأن كتابتي من جهة و �صخ�صيتي من جهة اأخرى

 
فرتة  خالل  اأوقاتها  �سامية  تق�سي  كيف      

احلجر ال�سحي؟
 

هذه  واأنا يف   , اإيجابيات  و  �صلبيات  له  ال�صحي  احلجر 
الفرتة ا�صتغليت ذلك الوقت مبا ينفعني,  فهذه الفرتة  
اأعطتنا وقتا للقراءة , وفر�صة ملجال�صة الكتب و العي�س 
معها  ففي هذه الفرتة قراأت درو�س يف  علم ال�رضعي 
وكتب كثرية من بينها » الأ�صول الثالثة واأدلتها و�رضوط 
ال�صالة والقواعد الأربعة« ملحمد بن عبد الوهاب  و« 
نظم الأرجوزة امليئية يف ذكر حال اأ�رضف الربية« لبن 
اأبي العز احلنفي و« منت  الأربعون النووية« ليحي �رضف 

النووي حمي الدين اأبو زكريا , اإ�صافة اإىل الطبخ.
 

   هل اأنت ب�سدد التح�سري لكتاب جديد ؟

اأفكر يف رواية جديدة باإذن اهلل ,  الرواية �صتكون دينية  
بني �صاب اإ�رضائيلي وفتاة فل�صطينية  , يعني هذا كل ما 

فكرت فيه حلد الآن , اأ�صاأل اهلل ال�صداد و التوفيق.

   ملن توجهني كلمتك الأخرية ؟
 

�صكرا لك على هذا احلوار ال�صيق واأمتنى لك  اإ�رضاقة 
م�صتمرة خالل م�صريتك, و�صكرا جلريدة »الو�صط« التي 
هي  مبثابة اجل�رض بني الكاتب و القارئ, و اأ�صكر عائلتي 
على كل ما قدمته يل , و كل من �صاهم ولو بكلمة لإجناح 
هذا العمل  , �صكرا لأخواتي و�صديقاتي  خا�صة , �صبيهة 
روحي و�صديقتي اأماين فهي اأول من اآمنت بي ودعمتني  

حاورها : حكيم مالك�صكرا لكم مني كل احلب.
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ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار 

با�شتور اجلزائر 
ت�شرتك يومية "الو�شط" ب�شكل قانوين
 يف خدمات وكالة الأنا�شول الرتكية

ال�شحب  
  SIA رشكة الطباعة باجلزائر الو�شط�

املقر الرئي�شي: املنطقة ال�شناعية 
العالية- باب الزوار- اجلزائر
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كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة لترد اإىل 
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 �شفيقة العرباوي 
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ق�شية
خيارات حرجة:

م�شتقبل »القرن الآ�شيوي« يف ظل التناف�س الأمريكي– ال�شيني
لعب التقدم القت�سادي الذي حّققته اأغلب الدول الآ�سيوية، والتي باتت من 
ا يف زيادة العتقاد باأن العامل �سي�سهد  ا بالعامل، دوًرا رئي�سًيّ اأ�سرع املناطق منًوّ

ا بامتياز خالل العقود املقبلة. ولكن مع التدهور الذي ت�سهده العالقات  قرًنا اآ�سيوًيّ
الأمريكية-ال�سينية احلالية، خا�سًة مع جائحة )كوفيد19-(، والنتقادات 

املتبادلة بني م�سئويل البلدين ب�ساأنها؛ ظهرت عديد من الت�ساوؤلت حول م�ستقبل 
»القرن الآ�سيوي« وم�سري الدول الآ�سيوية يف ظل التناف�س الأمريكي–ال�سيني يف 

مناطق اآ�سيا واملحيط الهادئ.

 يل ه�سني لوجن
عر�س: هدير اأبو زيد - معيدة العلوم 

ال�سيا�سية بكلية القت�ساد والعلوم 
ال�سيا�سية

مركز امل�ستقبل للدرا�سات والأبحاث 
املتقدمة

)رئي�ش  لوجن«  ه�شني  »يل  يطرح  ال�شياق،  هذا  ويف 
وزراء �شنغافورة( يف مقالة بعنوان »القرن الآ�شيوي 
املهدد بالنقرا�ش«، والتي نُ�رشت يف دورية ال�شئون 
ت�شاوؤلت حول  بعدد جويلية 2020 عدة  اخلارجية 
والوليات  ال�شني  من  لكٍلّ  ال�شرتاتيجية  اخليارات 
املتحدة جتاه مناطق اآ�شيا واملحيط الهادئ، وهل 
�شيوؤدي التناف�ش بينهما اإىل املواجهة التي �شت�شع 
مهدًدا  يُ�شبح  ثم  ومن  خطر،  يف  الآ�شيوي  القرن 

بالنقرا�ش خالل ال�شنوات املقبلة.

ال�سالم الأمريكي يف اآ�سيا

الأمريكي«  »ال�شالم  ا�شرتاتيجية  اأن  الكاتب  يرى 
اآ�شيا منذ نهاية  اّتبعتها الوليات املتحدة يف  التي 
احلرب العاملية الثانية مرت مبرحلتني؛ الأوىل من 
عام 1945 اإىل عام 1970، وهي الفرتة التي تناف�شت 
خاللها وا�شنطن مع الكتلة ال�شوفيتية حول النفوذ 
والزعامة، بينما ان�شغلت ال�شني ببناء اقت�شادها مع 
الدول  مع  القت�شادية  الروابط  ببع�ش  الحتفاظ 

الآ�شيوية الأ خرى.
اقت�شادات  من  عدٍد  انطالق  مع  تزامن  ما  وهو 
ال�شوق احلرة يف عدد من الدول الآ�شيوية )اأبرزها: 
واأخرًيا  و�شنغافورة،  اجلنوبية،  وكوريا  اليابان، 
الوليات  لعبته  الذي  الدور  بف�شل  وذلك  تايوان(، 
مفتوح  عاملي  نظام  خلق  من  بدايًة  املتحدة 
للجميع، مروًرا بتوفري مظلّة اأمنية ل�شمان التعاون 
يف  �رشكاتها  دور  عن  ف�شاًل  ال�شلمي،  والتناف�ش 
والإنتاج  التكنولوجيا  واأ�ش�ش  ال�شتثمارات،  جلب 

اإىل اأغلب الدول الآ�شيوية.
اإىل  الأمريكي  ال�شالم  دخل  ما  �رشعان  ولكن 
مرحلته الثانية بحلول عام 1971، نتيجة للزيارات 
اأجراها »هرني ك�شنجر« كم�شت�شار  التي  ال�رشية 
والتي  ال�شني،  اإىل  الأمريكي  القومي  لالأمن 
بعد  ال�شيني-الأمريكي  التقارب  اأ�ش�ش  اأر�شت 
برنامج  انطالق  عن  ف�شاًل  العداء.  من  عقود 
 ،1978 عام  يف  والنفتاح  لالإ�شالح  »دنغ« 
اقت�شادي  �رشيك  اأكرب  بكني  جعل  يف  وجناحه 
الأولوية  اأعطت  واأنها  خا�شًة  املنطقة،  يف 
وال�شناعية،  الزراعية،  قطاعاتها  لتحديث 
وهو  الع�شكرية،  قوتها  ح�شاب  على  والعلمية، 

كمبادرة  احلالية  مبادراتها  اإطالق  من  مّكنها  ما 
»احلزام والطريق«، والبنك الآ�شيوي لال�شتثمار يف 
البنية التحتية وغريهم. ومن ثّم توطدت عالقاتها 

بجريانها وازداد نفوذها يف املنطقة. 

ومع مرور الوقت، بداأت ال�شني يف تعزيز قدراتها 
من  قتالية  قوة  اإىل  جي�شها  لتحويل  الع�شكرية 
الوليات  بداأت  املقابل،  ويف  العاملي.  الطراز 

املتحدة -التي ل تزال القوة الأبرز يف العديد من 
املجالت– يف اإعادة تقييم ا�شرتاتيجيتها الكربى، 
املحلي  الناجت  من  ح�شتها  ت�شاوؤل  مع  خا�شًة 
اإذا  ما  الوا�شح  غري  من  لذا،  العاملي.  الإجمايل 
كانت �شت�شتمر يف حتمل عبء احلفاظ على ال�شالم 
نهج  �شتتبع  كانت  اإذا  ما  اأو  الدوليني،  وال�شتقرار 
م�شاحلها يف ظل عالقاتها  اأوًل« حلماية  »اأمريكا 

امل�شطربة مع ال�شني.

م�سار حمتمل

اأنه يجب على الوليات املتحدة  يُ�شري الكاتب اإىل 
ال�شيني  لل�شعود  �شتنظر  كانت  اإذا  ما  تقرر  اأن 
عليها  �شيتوجب  ثم  ومن  لها،  وجودي  كتهديد 
عرقلته ب�شتى الو�شائل املتاحة، اأو القبول بال�شني 
معها  والتعاون  العمل  يجب  ثم  ومن  رئي�شية،  كقوة 
يف اإطار من القواعد واملعايري املتفق عليها. اأما 
الوليات املتحدة لنهج »احتواء ال�شني«  اإذا جلاأت 
ت�شع  اأن  اأفعال ميكن  ردود  باإثارة  �شتخاطر  فاإنها 
البلدين على طريق عقود من املواجهة التي -على 
خالف احلرب الباردة- لن تنتهي بالنهيار ال�شلمي 

لأحد الأطراف.
الأخرية  ال�شني  الرغم من جهود  اأنه على  واأ�شاف 
�شبكة  خالل  -من  اخلارج  يف  الناعمة  القوة  لبناء 
معاهد كونفو�شيو�ش، وال�شحف العاملية واملنافذ 
التلفزيونية اململوكة لها– فاإنها ل تزال غري مقبولة 
من جانب العديد من دول العامل، مما قد يوؤثر على 

مكانتها ونفوذها على املدى الطويل. 
عبء  تتحمل  اأن  ال�شني  على  �شيتوجب  لذا 
الذي  الدويل،  النظام  وحتديث  لدعم  امل�شئولية 
وذلك  مميزاته،  من  وا�شتفادت  ظله  يف  ازدهرت 

والدول  املتحدة  الوليات  مع  بالتعاون  اإل  يتم  لن 
املتقدمة الأخرى لو�شع ترتيبات املرحلة املقبلة، 
ومع ذلك ل يجب الت�شليم باأن احل�شابات العقالنية 
�شتكون اأ�شا�ش العالقة بني البلدين، بل يجب توقع 

املواجهة بينهما كم�شار حمتمل يف اأي وقت.

ديناميكيات معّقدة

حتتفظ كٌلّ من ال�شني والوليات املتحدة بالعديد 

واملحيط  اآ�شيا  مناطق  يف  احليوية  امل�شالح  من 
الكاتب  يرى  املتحدة،  للوليات  فبالن�شبة  الهادئ. 
اأن ت�شبح كٌلّ من اليابان، وكوريا  اأنه من املنطقي 
اجلنوبية، والهند، وغريهم حلفاء لوا�شنطن، نظًرا 
كلفها  والذي  املناطق  تلك  يف  الأمريكي  للوجود 
بدايًة من حروبها يف كوريا وفيتنام، مروًرا  الكثري 
باأ�شواقها و�رشكاتها وا�شتثماراتها ال�شخمة هناك. 
احليوية  امل�شالح  جند  الآخر،  اجلانب  وعلى 
لل�شني، �شواء يف �شمال �رشق اآ�شيا، حيث احلروب 
جنوب  يف  اأو  الكورية،  واحلرب  اليابانية  ال�شينية 
ال�شيطرة على  ال�شني يف  لرغبة  نتيجة  اآ�شيا  �رشق 
هناك،  الهامة  البحرية  واملمرات  الطاقة  م�شادر 
وهو ما يجعلها اإحدى اأ�شهر مناطق التناف�ش بينها 

وبني الوليات املتحدة.
حيوًيّا  وجوًدا  الأمريكي  الوجود  يظّل  ذلك،  ومع 
الذي  الأمني  الدور  لعب  عن  ال�شني  لعجز  نظًرا 
املناطق،  تلك  املتحدة يف  الوليات  لعبته  طاملا 
هو  الأول  بعاملني؛  الكاتب  ف�رشه  ما  وهو 
بحر  يف  لل�شني  والإقليمية  البحرية  املطالبات 
ال�شني اجلنوبي والتي جعلتها يف مناف�شة �رش�شة 
فريتبط  الثاين  اأما  املنطقة،  دول  اأغلب  مع 
اآ�شيا، وهو ما  ال�شينية يف دول �رشق  بالأقليات 
اأمًرا  ال�شني  طموحات  ب�شاأن  ت�شور  اأي  يجعل 
بالغ اخلطورة، نظًرا لل�شوابق ال�شينية يف دعم 
اآ�شيا  �رشق  دول  يف  ال�شيوعيني  املتمردين 
اعتماد  عن  ف�شاًل  الثمانينيات.  فرتة  طوال 
النظام املايل العاملي على املوؤ�ش�شات املالية 

وال�رشكات الأمريكية، والذي جعل الدول الآ�شيوية 
بحاجة ما�شة اإىل الوليات املتحدة ل�شمان �شال�شل 
بالقت�شاد  اآ�شيا  ربط  ثم  ومن  العاملية،  التوريد 

العاملي.
على  الكاتب  اأكد  هذا،  من  وانطالًقا 
الهادئ  واملحيط  اآ�شيا  دول  رغبة  عدم 
الوليات  بني  الختيار  اإىل  ت�شطر  اأن  يف 
تنمية  يريدون  فهم  وال�شني،  املتحدة 
وعليه،  البلدين.  كال  مع  جيدة  عالقات 
جهدها  ق�شارى  الآ�شيوية  الدول  �شتبذل 
بال�شيطرة  واحد  نزاع  لأي  ال�شماح  لعدم 

على عالقاتها ال�شاملة مع بكني.
 ويف الوقت ذاته، �شتحتفظ الدول الآ�شيوية 
باعتبارها  املتحدة  الوليات  مع  بعالقاتها 
قوة متواجدة لها م�شالح حيوية يف املنطقة، 
الرئي�ش  مببادرة  ترحيبهم  يف  ما جتلّى  وهو 
الأمريكي ال�شابق »باراك اأوباما« عندما اأعلن 
ال�شيا�شة  توازن«  »اإعادة  تنوي  وا�شنطن  اأن 

اخلارجية الأمريكية جتاه اآ�شيا. 
لق�شايا  »ترامب«  اإدارة  اإثارة  من  الرغم  وعلى 
تقا�شم التكاليف والأعباء مع اأ�شدقائها وحلفائها، 
ا ا�شرتاتيجيتها ملنطقة املحيط  فقد طرحت اأي�شً
القيادة  بناء  على  عزمها  واأعلنت  الهندي،  الهادئ 
الع�شكرية الهندية-البا�شيفيك الع�شكرية الأمريكية، 
وهو ما جعل الدول الآ�شيوية ت�شعر بالرتياح، لكنها 
الدعم  اأخذ  تلقائًيا  ت�شتطيع  ل  اأنها  جيًدا  تدرك 
الأمريكي كاأمر م�شلّم به، بل يجب اأن تقوم بدورها 

للدفاع عن بالدها وم�شاحلها.
باخت�شار، تاأمل الدول الآ�شيوية اأن تدرك الوليات 
املتحدة اأنه اإذا قامت بتعزيز العالقات مع ال�شني، 
الوليات  �شد  تعمل  اأنها  بال�رشورة  يعني  ل  فهذا 
املتحدة، وبالطبع تاأمل يف الفهم نف�شه من ال�شني 

ا اإذا عززت عالقاتها مع الوليات املتحدة.  اأي�شً

ترتيبات اإقليمية جديدة
الوليات  على  الرتكيز  ينبغي  ل  اأنه  الكاتب  يرى 
اآخرون ل  املتحدة وال�شني فح�شب، فثمة لعبون 
اأبرزهم  ال�شاحة الآ�شيوية، ومن  اأهمية على  يقلون 

اليابان والهند.
ال�شنوات  خالل  �شاهمت  فقد  لليابان،  فبالن�شبة 
ال�شابقة بن�شاط اأكرب يف العديد من ق�شايا القارة 
رئا�شة  اآبي«  »�شينزو  تويل  بعد  �شيما  الآ�شيوية، ل 
الوليات  ان�شحاب  بعد  جتلّى  ما  وهو  الوزارة، 
املتحدة من اتفاقية ال�رشاكة عرب املحيط الهادئ 
يف عام 2017، حينما بداأت طوكيو يف ت�شجيع باقي 
والتقدمية  ال�شاملة  التفاقية  ل�شتكمال  الأع�شاء 
التي   ،)CPTPP( الهادئ  املحيط  عرب  لل�رشاكة 
والنامية على جانبي  البلدان املتقدمة  جتمع بني 
يف  احلرة  للتجارة  خطوة  بذلك  لت�شكل  املحيط، 

مناطق اآ�شيا واملحيط الهادئ.
عن  اأعلنت  عندما  الهند  اإليه  نّوهت  ما  وهو 
رئي�ش  عهد  خالل  ال�رشق«  »�شيا�شة  ا�شرتاتيجية 
يف  منها  رغبًة  مودي«،  »ناريندرا  احلايل  الوزراء 
مناطق  يف  الرئي�شية  ال�شتثمارات  جميع  دمج 
اتفاقية  باقرتاح  وذلك  الهادئ،  واملحيط  اآ�شيا 
للحفاظ  ال�شاملة  الإقليمية  القت�شادية  ال�رشاكة 
على التجارة احلرة بني بلدان املنطقة، على غرار 
اتفاقية التجارة احلرة التي تربط بني دول اأمريكا 

ال�شمالية. 

اإىل  الآ�شيوية  الدول  جميع  الكاتب  دعا  هنا،  ومن 
وفق  ا،  بع�شً بع�شهم  مع  والعمل  التعاون  �رشورة 
اإق�شاء  وبدون  منتظمة،  اإقليمية  وترتيبات  قواعد 
اأي طرف، اأو اإجبار اأي دولة على التحيز. مع العمل 
التعاون  تعزيز  �شاأنها  من  مبادرات  اأي  دعم  على 
على  يجب  وبهذا  املنطقة،  يف  الإقليمي 
»احلزام  مبادرة  تدعم  اأن  الآ�شيوية  الدول 
والطريق« كخطوة اأولية يف ا�شتيعاب النفوذ 

ال�شيني املتزايد يف املنطقة. 
ومع هذا فاإن الرتتيبات الإقليمية اجلديدة 
املتعددة  املوؤ�ش�شات  عن  التخلي  تعني  ل 
توفر  زالت  ما  فهي  تهمي�شها،  اأو  الأطراف 
اجلماعية  بامل�شالح  والنهو�ش  للعمل  اإطاًرا 
لكل الدول، لكنها بحاجة ما�شة اإىل الإ�شالح. 
وهو ما ظهر –على �شبيل املثال- منذ اختتام 
جولة اأوروجواي للمفاو�شات التجارية يف عام 
1994، حينما واجهت منظمة التجارة العاملية 
اتفاقيات  اإىل  التو�شل  يف  متزايدة  �شعوبات 
تتطلب  �شفقة  اأي  لأن  مغزى،  ذات  جتارية 
لديهم  الذين  الـ164،  اأع�شائها  من  اإجماًعا 

م�شالح متباينة للغاية.
اأما يف العام املا�شي، فقد اأ�شيبت هيئة ال�شتئناف 
ب�شبب  بال�شلل  العاملية  التجارة  ملنظمة  التابعة 
يتوجب  لذا  لها.  القانوين  الن�شاب  اكتمال  عدم 
على جميع البلدان اأن تعمل على اإ�شالح مثل هذه 
جتاوزها  اأو  فعاليتها  تقليل  من  بدًل  املنظمات 

متاًما.

ختاًما

التي  ال�شرتاتيجية  اخليارات  اأهمية  الكاتب  اأكد 
�شتتخذها كل من ال�شني والوليات املتحدة ب�شاأن 
جمالت التناف�ش بينهما، لأنها �شت�شاهم يف ت�شكيل 
مالمح النظام الدويل فيما بعد، م�شرًيا اإىل �رشورة 
امل�شكالت  مع  للتعامل  الكربى  القوى  تعاون 
العاملية كتغري املناخ، وانت�شار الأمرا�ش امُلعدية، 
املتبادلة بني خمتلف  الثقة  من  قدًرا  تتطب  التي 
مثال  خري  )كوفيد-19(  جائحة  ولعل  الأطراف. 
على اأهمية تكاتف الدول الكربى، ل �شيما الوليات 
املتحدة وال�شني، لل�شيطرة على الوباء، واحلد من 
العاملي، ومن ثم  التي حلقت بالقت�شاد  الأ�رشار 

احلفاظ على نظام دويل اآمن وم�شتقر. 
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�ساهمت  فقد  لليابان،  " الن�سبة 
خالل ال�سنوات ال�سابقة بن�ساط اأكرب 
يف العديد من ق�سايا القارة الآ�سيوية، 
ل �سيما بعد تويل »�سينزو اآبي« رئا�سة 

الوزارة، وهو ما جتّلى بعد ان�سحاب 
الوليات املتحدة من اتفاقية ال�سراكة 

عرب املحيط الهادئ يف عام 2017، 
حينما بداأت طوكيو يف ت�سجيع باقي 

الأع�ساء ل�ستكمال التفاقية ال�ساملة 
والتقدمية لل�سراكة عرب املحيط 

" )CPTPP( الهادئ

والوليات  ال�سني  من  كٌلّ  " حتتفظ 
املتحدة بالعديد من امل�سالح احليوية 

يف مناطق اآ�سيا واملحيط الهادئ. 
فبالن�سبة للوليات املتحدة، يرى 

الكاتب اأنه من املنطقي اأن ت�سبح كٌلّ 
من اليابان، وكوريا اجلنوبية، والهند، 

وغريهم حلفاء لوا�سنطن، نظًرا للوجود 
الأمريكي يف تلك املناطق والذي كلفها 

الكثري بدايًة من حروبها يف كوريا 
وفيتنام، مروًرا باأ�سواقها و�سركاتها 

وا�ستثماراتها ال�سخمة هناك " 



لغياب املُ�سريين  

213 م�شروعا 
ريا�شيا غري بتب�شة 

خالدي,  علي  �سيد  والريا�سة  ال�سباب  وزير  اأكد 
ان والية تب�سة ا�ستفادت من 213 م�رشوعا �سبانيا 
وريا�سيا "غري م�ستغل ب�سبب غياب امُل�سريين لها  
باملجل�س  علنية  جل�سة  ,خالل  الوزير  واأو�سح   "
ال�سعبي الوطني خم�س�سة لطرح االأ�سئلة ال�سفوية,  
من  بخو�س  ال�سديق  للنائب  �سوؤال  على  رده  يف 
تب�سة, حول انعدام املرافق الريا�سية بهذه الوالية 
 213 من  ا�ستفادت  املحلية  اجلماعة   "هذه   :
م�رشوعا ومنها ما هو جمهز,  لكنها غري م�ستغلة 
ي�سهرون  الذين  وامُل�ستخدمني  امُل�سريين  لغياب 
على �ساأنها . يف اجلزائر امل�سكل لي�س يف نق�س 
املن�ساآت الريا�سية بل يف ت�سيريها." واأ�ساف : " 
للت�سليم,  ريا�سية جاهزة   من�ساآت  لالأ�سف هناك 
ا�ستفاد  حاليا   . ال�سباب  وجه  يف  ُمغلقة  لكنها 
قطاعنا من 2000 من�سب �سغل ) االإدماج املهني( 
واأخرى  نعمل الإعادة  فتح هذه املن�ساآت  و�سوف 
هذه  لتدارك  حاليا  ن�سعى  نحن   . للت�سليم  قابلة  
الو�سعية واإيجاد احللول لها من خالل توفري العدد 

الالزم من امل�ستخدمني " .

ات�ساالت اجلزائر بالنعامة 

ت�شغيل حمطة للجيل الرابع 
بقرية هواري بومدين 

اجليل  لتكنولوجيات  جديدة  حمطة  دخلت 
بومدين"  "هواري  بقرية  اخلدمة  حيز  الرابع 
ببلدية تيوت )جنوب النعامة(, ح�سبما اأفادت به 
ال�سلكية  واملوا�سالت  للربيد  الوالئية  املديرية 

والال�سلكية.
ع�رشنة  اإطار  يف  املحطة  هذه  ت�سغيل  ويندرج 
االت�ساالت  و�سبكة  الهاتفية  اخلدمات  تعميم  و 
عرب جميع مناطق الوالية مبا فيها النائية لريتفع 
الوالية  برتاب  امل�ستغلة  املحطات  عدد  بذلك 
تكنولوجيات اجليل  امل�سرتكني يف  بعدد   45 اإىل 
ذات  وفق  م�سرتك,   8.600 حدود  يف  الرابع 
املديرية  �ستبا�رش,  ثانية  جهة  ومن  امل�سدر 
العملياتية ملوؤ�س�سة "ات�ساالت اجلزائر" "قريبا" 
لبلدية  التابعة  النائية  املناطق  تو�سيل  يف 
بلقا�سم,  �سيدي  قرية  من  انطالقا  الق�سدير, 
"اأم�سان"  اخلدمات  املتعددة  ال�سبكة  بخدمات 
مما �سيتيح اأي�سا تعميم الرقمنة مب�سالح احلالة 
النعامة حاليا  وتتوفر والية  اأ�ساف  كما  املدنية 
"اأم�سان"  لتقنية  مركزا   57 عن  يقل  ال  ما  على 
)هاتف – تلفزيون- اإنرتنيت عايل التدفق(, وفق 

املديرية.

باتنة

اكت�شاف ور�شة �شرية 
ل�شناعة الذخرية 

الذخرية  ل�سناعة  �رشية  ور�سة  بباتنة  اكت�سفت 
�سنة,   35 العمر  من  البالغ  �ساحبها  وتوقيف 
والعالقات  االت�سال  خلية  به  اأفادت  ح�سبما 

العامة الأمن الوالية . 
على  بناء  متت  العملية  اأن  امل�سدر  واأو�سح 
البحث  فرقة  عليها  حت�سلت  موؤكدة  معلومات 
م�سكنه  با�ستغالل  �سخ�س  بقيام  تفيد  والتدخل 
االألب�سة  ببيع  اخلا�س  التجاري  وحمله  العائلي 
ل�سناعة  �رشية  ور�سة  الإخفاء  كواجهة  الن�سائية 

الذخرية بحي بوعقال ال�سعبي مبدينة باتنة . 

مترنا�ست 

حجز اأكرث من 40 كلغ من 
املخدرات بعني قزام 

حجزت م�سالح ال�رشطة الق�سائية بعني قزام 
بانقو  نوع  من  املخدرات  من  كلغ   40.075
واأوقفت ثالثة اأ�سخا�س, ترتاوح اأعمارهم بني 
39 و50 �سنة, ح�سب ما علم لدى خلية االإت�سال 

و العالقات العامة باأمن والية مترنا�ست.
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و�سفته باأخطر رجل يف العامل

ابنة �شقيق ترامب وتف�شح اأ�شرار العائلة

ع.غ/وكاالت

املحكمة  قا�سي  وا�ست�سهد 
بيرت  كاونتي,  كوينز  يف  البديلة 
االأخطاء"  من  "العديد  بـ  كيلي, 
يف ت�سجيل روبرت ترامب )�سقيق 
هذا  طلب  الذي  ترامب(,  دونالد 
ن�رش  منع  املحكمة  من  االأ�سبوع, 
على  ال�سوء  يلقي  الذي  الكتاب 
دونالد  لعائلة  القامت  "التاريخ 
ومن  الن�رش  دار  بح�سب  ترامب", 
ماري  كتاب  ي�سدر  اأن  املقرر 
 3 قبل  يوليو,  نهاية  يف  ترامب 
عمها  خو�س  من  فقط  اأ�سهر 
ثانية  رئا�سية  لوالية  االنتخابات 
ماري  ترامب,  روبرت  واتهم 

يف  وقعته  �رشي  اتفاق  بانتهاك 
املحكمة  قامت  بعدما   2001

حول  عائلي  نزاع  بت�سوية  نف�سها 
ملكية عقارات لفريد ترامب, والد 

دونالد وروبرت وفريد االبن )والد 
ماري( الذي تويف عام 1981.

عاما يف   55 البالغة  ماري  وتروي 
كتابها, 240 �سفحة, خفايا اأجواء 
كما �سهدتها  "العائلة امل�سمومة" 
النا�رش  وفق  جديها,  منزل  يف 

�سيمون و�سو�سرت.
ت�سف  ماري  اإن  النا�رش  وقال 
مدمرة  وعالقات  "�سدمات 
االإهمال  من  ماأ�ساويا  وخليطا 

واال�ساءة".
من  "الوحيدة  ماري  اأن  واأ�ساف 
لقول  امل�ستعدة  ترامب  عائلة 
اأقوى  من  واحدة  حول  احلقيقة 
واأكرثها  العامل  يف  العائالت 

ا�سطرابا".

العدد اجلديد من جملة "ال�سرطة" 

تركيز على جهدالدولة للوقاية 
من انت�شار كورونا 

وزيرة الثقافة

 ا�شتالم مهام كاتب الدولة 
لالإنتاج الثقايف 

البويرة

ن�شوب 9 حرائق خالل
 يوم واحد

جملة  من  اجلديد  العدد  خ�س�س 
املديرية  عن  ال�سادرة  "ال�رشطة" 
للجهود  الوطني  لالأمن  العامة 
الدولة  اتخذتها  التي  واالإجراءات 
خمتلف  م�ساعي  ت�سافر  خالل  من 
الر�سمية  والهيئات  القطاعات 
املدين  واملجتمع  واالأمنية 
انت�سار  من  للوقاية  واملواطنني, 
)كوفيد-19(  كورونا  جائحة 

والت�سدي لها.

 146 للعدد  الرئي�سي  امللف  وركز 
ال�رشطة يف  على جهود  املجلة  من 
للمواطن  والدائمة  املكثفة  التوعية 
ومرافقته مبقاربة جوارية جمتمعية, 
التدابري  تطبيق  يف  للم�ساهمة 
ال�سحي,  باحلجر  املتعلقة  الوقائية 
النظام  وحدات حفظ  واإبراز جهود 
يف  تعقيم ال�سوارع واالأحياء ال�سعبية 
وامل�سحات  امل�ست�سفيات  وحميط 

عرب القطر الوطني.

والفنون  الثقافة  وزيرة  ت�سلّمت 
مليكة بن دودة باجلزائر العا�سمة 
الثقايف  لالإنتاج  الدولة  مهام كاتب 
�سابقا �سليم دادة, ح�سبما افاد به 
مرا�سيم  متت  وقد  للوزارة  بيان 
كاتب  بح�سور  املهام  ا�ستالم 
مكلف  الثقافة  وزيرة  لدى  الدولة 
ال�سينماتوغرافية,ب�سري  بال�سناعة 
من  وعدد  �سحايري  يو�سف 
وزيرة  وثّمنت  الوزارة  اإطارات 
 , باملنا�سبة  والفنون  الثقافة 
�سليم  ال�سيد  بذلها  التي  "اجلهود 
بغر�س  ديوانه,  وطاقم  دادة 
من  لعدد  املنا�سبة  احللول  اإيجاد 

خالل  من  املهنيني  ان�سغاالت 
معربة  متنوعة,  مبادرات  اتخاذ 
عن اأملها يف اأن ي�ساهم يف خدمة 

الثقافة الوطنية باأفكاره".
الدولة  كاتب  اأعرب  جهته  من 
فخره  عن  �سابقا  الثقايف  لالإنتاج 
من  الوطنية  الثقافة  بـ"خدمة 
ا�ستعداده  وعن  م�سوؤولياته,  موقع 
الثقافة  ل�سالح  دائما  للم�ساهمة 
اجلزائرية", ح�سب نف�س امل�سدر 
اجلمهورية,  رئي�س  وقع  قد  و 
يوم  تبون,  املجيد  عبد  ال�سيد 
يت�سمن  رئا�سيا  الثالثاء,مر�سوما 

تعديال يف احلكومة.

�سهدت اأم�س والية البويرة ن�سوب 
املناطق  مبختلف  حرائق   9
من  هكتارات  اإتالف  يف  ت�سببت 
املحا�سيل الزراعية ومئات اأنواع 
تزامنت  كما  املثمرة  االأ�سجار 
لدرجات  ال�سديد  االرتفاع  مع 
احلرارة ما �سكل عذابا وكابو�سا 
احلريق  خا�سة  لل�سكان  حقيقيا 
التابعة  اأقويالل  بقرية  املندلع 
الوالية  �رشق  العجيبة  لبلدية 
الذي كاد اأن يخلف كارثة حقيقية 
وال�رشيع  املحكم  التدخل  لوال 
الذين  املدنية  احلماية  الأعوان 

االأنف�س  ب�سق  اخلطر  اأبعدوا 
اإتالف  يف  وت�سبب  املنازل  عن 
6 هكتارات �سنوبر حلبي ومئات 
اأتى  حني  يف  املثمرة  االأ�سجار 
حريق ببلدية عني الرتك على 3 
و 9  ال�سلب  القمح  هكتارات من 
حزمة   300 و  ح�سيدة  هكتارات 
تنب اأما بقرية امل�سعودية ببلدية 
األ�سنة  التهمت  الربدي  وادي 
القمح  من  هكتارات   4 النريان 
ال�سلب ون�سف هكتار ح�سيدة و 

50 حزمة تنب .
اأح�سن مرزوق

بلديات  �سكان  ا�ستب�رش 
اأوالد  حمجوب,  �سي 
بوع�رشة,حنا�سة,بوعي�سون,الزوبريية 
املدية  بوالية  والربيعية  زيان  ,�سيدي 
خريا بعد تاأكد انطالق م�رشوع الربط 
انتظره  ما  وهو  الطبيعي,  الغاز  ب�سبكة 
مع  معاناتهم  ظل  يف  طويال  هوؤالء 
ف�سل  خالل  خا�سة  الغاز,  قارورات 
ال�ستاء,  وهي العملية التي �ستمكن اآخر 
7 بلديات من اال�ستفادة بالغاز الطبيعي 

واأ�رشف  هذا   , بلدية   64 اأ�سل  من 
ام�س  اول  م�ساء  بداوي  عبا�س  الوايل 
جدول  متحور  تن�سيقي  اجتماع  على 
اأعماله حول الربط بالغاز واملاء لعدد 
الرامية  للجهود  ,تكري�سا  املناطق  من 
مبختلف  املحرومة  البلديات  لتزويد 
ح�رش  وفيما  احليوية,  ال�سبكات 
االجتماع املدير العام ل�رشكة كو�سيدار 
اإطارات  من  وعدد  االإجناز  وموؤ�س�سة 
املكلفة  اجلهات  الوايل  دعا  الوالية, 

االإ�رشاع يف  اإىل  امل�ساريع  باإجناز هذه 
بربط  املتعلقة  تلك  خا�سة  االأ�سغال, 
مت  حيث  بالغاز,  املتبقية  البلديات 
4.75مليار  قدره  مايل  غالف  ر�سد 
اأعلنه  ما  ح�سب  امل�رشوع,  لتمويل  دج 
ميدانية  زيارة  خالل  �سابقا,  الوايل 
اأكد حينها  تابالط, فيما  لدائرة  قادته 
منزال   8.233 من  اأكرث  ا�ستفادة  عن 

بالغاز عرب البلديات ال�سبع املتبقية.
ر. بوخدميي 

املدية 

م�شروع ربط اآخر 7 بلديات بالغاز يرى النور

رف�س قا�سي يف نيويورك طلبا ل�سقيق الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب ملحاولة وقف ن�سر 
كتاب ابنة اأخيه، ماري ترامب "كثري للغاية ولي�س كافيا اأبدا: كيف خلقت عائلتي اأكرث 

الرجال خطورة يف العامل".

)والية  علي  �سيدي  مبدينة  تويف 
م�ستغامن( اأحد مفجري ثورة الفاحت 
عني  مبنطقة  املجيدة  نوفمرب 
القادر  عبد  املجاهد  متو�سنت, 
عن عمر  "النا�رش"  كويني املدعو 
من  علم  ح�سبما  �سنة,   94 ناهز 
مديرية املجاهدين وذوي احلقوق. 
وقد ولد الفقيد بوهران ودر�س يف 
ينتمي  وكان  متو�سنت  عني  مدينة 
اىل الك�سافة االإ�سالمية اجلزائرية. 

كما بداأ ن�ساطه الن�سايل يف اأعقاب 
جمازر 8 ماي 1945 والتحق بحركة 
انت�سار احلريات الدميقراطية كما 
ان�سم بعدها الأحد اأفواج املنظمة 
قبل  من  توقيفه  ومت  اخلا�سة 
اكت�ساف  بعد  الفرن�سي  امل�ستعمر 
اآخرين  رفقة  املنظمة  ذات 
 1951 مار�س   6 يف  عليه  وحكم 
بال�سجن وعاد اإىل ن�ساطه الن�سايل 
يف  احلب�س  لعقوبة  ق�سائه  بعد 

احلريات  انت�سار  حركة  ق�سمة 
حتى  متو�سنت  بعني  الدميقراطية 
 1953 �سنة  عليها  م�سوؤوال  اأ�سبح 
وي�سجن للمرة الثانية ملدة 6 اأ�سهر 
بعد خروجه من ال�سجن الع�سكري 
يف  وانخرط  للن�ساط  عاد  بوهران 
الثورة  الندالع  التح�سري  م�ساعي 
عني  بناحية  امل�سلحة  التحريرية 
من  القب�س  عليه  واألقي  متو�سنت 
ومت  الفرن�سي  امل�ستعمر  قبل 

وحكم   1954 دي�سمرب  يف  تعذيبه 
 15 يف  �سجنا  �سنة  بع�رشين  عليه 
مار�س 1955 ثم بثماين �سنوات يوم 
االإفراج  مت  وقد    1955 مار�س   28
عنه يف 7 مايو 1962 وعني م�سوؤوال 
ملدينة عني متو�سنت خالل الفرتة 
االنتقالية واأ�سبح فيما بعد نائبا يف 
الفقيد  ويوارى  الوطني  املجل�س 
علي  �سيدي  مدينة  مبقربة  الرثى 

عقب �سالة ع�رش, كما اأ�سري اإليه.

م�ستغامن 

وفاة املجاهد عبد القادر كويني املدعو "النا�شر" 

تيزيوزو   

اإحياء ذكرى اغتيال 
معطوب لونا�س

رحيل  على  �سنة   22 اخلمي�س  اأم�س  مرت 
فقيد االأغنية القبائلية الفنان الرمز "معطوب 
لونا�س" الذي اغتالته ذات 25 جوان من �سنة 
1998 اأيدي الغدر يف يوم م�ساأوم على حمبيه 
وحمبي الفن اجلميل , و�سهدت الذكرى توافد 
املناطق  خمتلف  من  املواطنني  من  االآالف 
راأ�سه  م�سقط  بقرية  الراحل  منزل  على 
ثاوريرث مو�سى وكذا املكان الذي �سقط فيه 
للم�ساركة يف وقفة تكرميية رمزية تقديرا ملا 
قدمه طيلة م�سريته الفنية التي كر�سها دفاعا 
ون�ساال عن جزائر احلريات والدميقراطية و 
العدالة االجتماعية واالعرتاف بالهوية واللغة 
و  وطنية  لغة  البوم  اأ�سبحت  التي  االأمازيغية 
ر�سمية يف الد�ستور وتدر�س يف اأغلب واليات 
الوطن , كما عرف الراحل مبواقفه االإن�سانية 
النبيلة و اأعماله اخلريية يف م�ساعدة الفقراء 
واملحتاجني وعديد املبادرات التي كان يقوم 
�سهادات  ح�سب  االأ�سواء  عن  بعيدا  �رشا  بها 
بجمالية  له  ي�سهد  كما   , وعائلته  مقربيه 
والعدل  الوطن  اأغانيه و�سعره املرتبط بحب 
واحلب واملبادئ االإن�سانية من حرية وكرامة 
بالتحوالت  تنباأ  كما  واجلهل  الظلم  وحماربة 
مر  على  البالد  �سهدتها  التي  ال�سيا�سية 
واالإن�سانية  النبيل  للفن  رمزا  ليبقى  ال�سنوات 

واحلريات .
اأح�سن مرزوق

تاأثري اإيحابي غري 
متوقع للكمامات

كان  بوليبوك,  فالدميري  الدكتور  قال 
لالإجراءات املقيدة التي فر�ست ملكافحة 
اآخر  جمال  يف  اإيجابي  تاأثري  "كوفيد-19", 
على  احل�سا�سية  مر�سى  �ساعدت  حيث   ,

جتاوز مو�سم اخلطورة.
وقال بوليبوك, اأخ�سائي اأمرا�س احل�سا�سية 
وال�سيف,  الربيع  اأ�سهر  تعترب  واملناعة, 
يعانون  من  حياة  يف  الفرتات  اأخطر  من 
اإزهار  فرتة   الأنها  والربو.  احل�سا�سية  من 
خمتلف اأنواع النباتات, التي يرافقها ازدياد 
واالأطباء  للم�ست�سفيات  املراجعني  عدد 
ال�سنة  هذه  يف  ولكن  احل�سا�سية.  ب�سبب 

اختلف الو�سع.
ال�سكاوى  عدد  اإن  القول,  "ميكنني  ويقول, 
العلم  اأقل من املعتاد. مع  ال�سنة, هو  هذه 
اأن االأ�سجار التي تعترب من اأخطر م�سببات 
احل�سا�سية متوفرة يف رو�سيا. ولكن ارتداء 
تاأثري  جنبهم  الواقية,  للكمامات  النا�س 
حتققت  لقد  وي�سيف,  اللقاح.  حبوب 
 1995 عام  منذ  دائما  كنت  الأين  اأمنيتي, 
من  يعانون  الذين  املر�سى  من  اأطلب   ,
الكمامات  ارتداء  اللقاح,  حبوب  ح�سا�سية 
النباتات. ولكنهم كانوا  اإزهار  خالل مو�سم 
كاأغبياء  الظهور  يريدون  ال  الأنهم  يرف�سون 
اجلميع  كان  ال�سنة  هذه  يف  ولكن  ملثمني. 
يتنف�س  مل  لذلك  الكمامات,  ي�ستخدمون 
ومل  اللقاح,  حبوب  احل�سا�سية  مر�سى 
االأخ�سائي,  واأ�ساف   ." حالتهم  تتفاقم 
اأحيانا  واملمطر   البارد  الربيع  �ساعد  كما 
على انخفا�س كمية حبوب اللقاح يف الهواء 
بع�سها  مع  اجتمعت  العوامل  هذه  اجلوي. 
الذين  اأن  حتى  اإيجابية,  نتائج  واأعطت 
اأزمات  اإىل  يتعر�سوا  مل  الربو,  من  يعانون 
لذلك مل  وال�سيف,  الربيع  معتادة يف  حادة 

يحتاجوا اإىل اأدوية اإ�سافية هذه ال�سنة".
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