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بيان اجتماع جمل�س الوزراء 

االبقاء على احلدود الربية و البحرية و اجلوية مغلقة
.      اإ�سرتاتيجية جديدة ملواجهة كورونا

.       تخفي�س مدة ا�ست�سفاء املر�سى اإىل خم�سة اأيام
.       برنامج لربط 50 منطقة �سناعية بالكهرباء  

.       تدابري ت�سجيعية لفائدة فالحي اجلنوب

ا�ستمع جمل�س الوزراء اإىل مداخلة وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات التي �سرح فيها تطور 
الو�سعية ال�سحية يف البالد من كل جوانبها، يف �سياق التفاقم العاملي لتف�سي هذه اجلائحة، مالحظا اأن 
تزايد الإ�سابات بجائحة كورونا، دفع بالوزارة منذ العا�سر من ال�سهر اجلاري، اإىل اعتماد ا�سرتاتيجية 

جديدة تقوم يف املرحلة الأوىل على تخفي�س مدة ا�ست�سفاء املر�سى اإىل خم�سة اأيام، وحتديد احلالت 
الواجب ا�ست�سفاوؤها يف املرحلة الثانية ح�سب درجة تعقدها وخطورتها، واإخ�ساع احلالت الأخرى غري 

امل�سحوبة باأعرا�س مر�سية للمتابعة الطبية خارج امل�ست�سفى. 
م.�س

كما �ضمحت الإجراءات اجلديدة، باإ�ضافة 
مطلع  منذ  �رسير  اآلف  ثالثة  من  اأكرث 
الإجمايل  عددها  لي�ضبح  اجلاري،  ال�ضهر 
القدرات  رفع  جانب  اإىل  �رسير،   13395
من  املزيد  بتوفري  العالجية،  والو�ضائل 
يجري  حيث  والوقاية،  الك�ضف  اأجهزة 
بتقنية  للت�ضخي�ص  طقم  األف   252 اقتناء 
التقنية  بذات  للك�ضف  وجهازين   ،PCR
يف  الواحد  للجهاز  اختبار  األفي  ب�ضعة 
ا�ضترياد  ينتظر  ال�ضياق،  نف�ص  ويف  اليوم. 
للحفاظ  جراحية،  كمامة  مليون   20
من  األف  و200  الوطني،  املخزون  على 
ال�ضحة  لأعوان  املخ�ض�ضة  الكمامات 
وت�ضاف   ،COVID العاملني يف م�ضالح 
الكميات  اإىل  الطبية  امل�ضتلزمات  هذه 
لعالج  املخ�ض�ضة  الأدوية  من  الكافية 
اأن املخزون  الوباء، علما  امل�ضابني بهذا 

من هذه الأدوية ت�ضاعف عدة مرات. 
تكثيف  باقرتاح  مداخلته  الوزير  واختتم 
اأن  على  للوقاية  التح�ضي�ضية  احلمالت 

�ضد  اأ�ضد  بعقوبات  م�ضحوبة  تكون 
اجلائحة،  مكافحة  اأن  موؤكدا  املخالفني، 
تبقي  املنا�ضب،  اللقاح  يُكت�ضف  مل  وما 
فيها  مبا  مفتوحة،  الحتمالت  كل  على 
اإعادة فر�ص حجر �ضحي جزئي  اإمكانية 

ملنع العدوى. 
بالوقوف  اأعماله  الوزراء  جمل�ص  كان  و 
الفقيد  روح  على  ترحما  �ضمت  دقيقة 
رئي�ص  ال�ضالم  عبد  بلعيد  املجاهد 
احلكومة الأ�ضبق طيب اهلل ثراه، ثم رحب 
بالوزراء اجلدد،  رئي�ص اجلمهورية  ال�ضيد 
ما  على  املغادرين  زمالءهم  �ضكر  كما 
يف  مبهمتهم  لال�ضطالع  جهود  من  بذلوه 
اأن  خدمة الوطن ويف ظروف �ضعبة، قبل 
الطاقة  وزير  اإىل عر�ص  املجل�ص  ي�ضتمع 
ال�ضناعية  املناطق  ربط  و�ضعية  حول 
وال�ضتثمارات  الفالحية  واملحيطات 
والغازية،  الكهربائية  بالطاقة  الأخرى 
م�ضتوى  على  م�ضجلة  بربامج  واملتعلقة 
الوليات املعنية وذات التاأثري الكبري على 

التنمية القت�ضادية املحلية.
 2726 وجود  عن  الو�ضعية  هذه  وتك�ضف 

طلب ربط للمحيطات الفالحية بالكهرباء، 
 1010 منها  اأجنز  البالد،  بجنوب  اأغلبها 
عملية، والبقية مازالت بني انتظار دخول 
اأو  الإجناز،  قيد  حتت  اأو  اخلدمة،  حيز 
من  التكلفة  ت�ضديد  انتظار  يف  الطلب  اأن 

املتعامل، اأو اأنه حتت الدرا�ضة.
وي�ضمل الربنامج الإجمايل لربط املناطق 
ال�ضناعية بالكهرباء، 50 منطقة �ضناعية، 
يتم  اأن ت�ضيري 44 منطقة  اإىل  الإ�ضارة  مع 
من طرف الوليات، يف حني يتم ت�ضيري 6 
الوطنية  الوكالة  طرف  من  اأخرى  مناطق 
للو�ضاطة وال�ضبط العقاري، وهي الو�ضعية 
ت�ضتوجب  قيود  وجود  عنها  جنم  التي  
اإعادة النظر يف منط الت�ضيري احلايل لهذه 

امل�ضاحات.
عقب  وامل�ضادقة،  املناق�ضة  وبعد 
فجدد  العر�ص،  على  اجلمهورية  رئي�ص 
بالإنتهاء  املتعلّقة  ال�ضابقة  التعليمات 
والغازي  الكهربائي  الربط  لعملية  الفوري 
خا�ضة يف جنوب البالد لتحرير الطاقات 
املجمدة يف قطاعي ال�ضناعة والفالحة، 
على  ت�ضاعد  التي  ال�ضغل  منا�ضب  وخلق 

رف�ضه  واأكد  البطالة،  وامت�ضا�ص  الإنتاج 
توؤدي  التي  البريوقراطية  للممار�ضات 
وخا�ضة  منتجني،  مواطنني  حرمان  اإىل 
الكهربائي،  الربط  الفالحة، من  يف عامل 
لت�ضديد  عليهم  ال�ضغوط  ممار�ضة  ّثم 
ال�ضيد  اأمر  وهنا  اآجالها،  يف  القرو�ص 
الرئي�ص بت�ضهيل عملية الت�ضديد يف انتظار 
وال�ضناعية  الفالحية  امل�ضاحات  دخول 
املعنية بالربط الكهربائي والغازي مرحلة 

الإنتاج، كما وجه بتو�ضيع 
اإىل مناطق الن�ضاطات يف  عمليات الربط 
يف  وخا�ضة  للحرفيني  الداخلية  الوليات 

اجلنوب، والتجمعات ال�ضكنية اجلديدة.
م�ضفاة  عمال  اإىل  تهانيه  الرئي�ص  ووجه 
على  بالعا�ضمة  رزين  ب�ضيدي  النفط 
اخلرباء  لتعوي�ص  بذلوها  التي  اجلهود 
لنتاج  اجلاري  امل�رسوع  يف  الأجانب 
ت�ضمح  التي  بالكميات  املحروقات 
بت�ضدير الفائ�ص منها قريبا، وهو موقف 
التاريخية  الوقفة  بتلك  قال  كما  يذكرنا 
الذين  واإطارات �رسكة �ضوناطراك  لعمال 
الذين  الجانب  ان�ضحاب اخلرباء  عو�ضوا 

�ضخ  وقف  يريدون  ال�ضلوك  بهذا  كانوا 
البرتول والغاز ومنع  ت�ضديره لل�ضغط على 

اجلزائر بعد تاأميمها يف فرباير 1971.
العمومية،  الأ�ضغال  وزير  الكلمة  تناول 
الو�ضط  ميناء  م�رسوع  عن  عر�ضا  فقدم 
�رس�ضال،  بلدية  احلمدانية،  يف  الواقع 
والذي يت�ضمن ثالثة اأق�ضام تتعلق بامليناء 
واملناطق اللوج�ضتية وال�ضناعية والطريق 
جميع  وت�ضمل  احلديدية،  وال�ضكة  ال�ضيار 
اإىل  اإجنازها  التي مت  الأ�ضا�ضية  العمليات 
حتديد  درا�ضة  اطالق  منذ  اليوم  غاية 

املوقع يف نوفمرب 2012.
م�ضرتك  بتمويل  امل�رسوع  ينجز  و�ضوف 
ال�ضندوق  من  بقر�ص  �ضيني،  جزائري 
بنك  اكزمي  ال�ضيني  والبنك  الوطني 

.)EXIM-BANK(
الوطنية  بال�ضبكة  امليناء  ربط  وحول 
اإجناز  تقرر  احلديدية،  وال�ضكك  للطرق 
الدفع،  بنظام  كلم   37 بطول  �ضيار  طريق 
يربط امليناء بالطريق ال�ضيار �رسق غرب 
�ضكة  العفرون، وكذلك خط  على م�ضتوى 
حديدية مزدوج مكهرب بطول 48 كلم بني 

امليناء وحمطة  العفرون.
�ضي�ضتغرق  الذي  امل�رسوع  لإجناز  و�ضعيا 
�ضبع �ضنوات، مت حت�ضري ملف نزع امللكية 
واإنهاء  امل�ضخرة،  بامل�ضاحات  اخلا�ص 
حتقيقات التجزئة واإيداع مبالغ التعوي�ص 
كما  وتيبازة،  البليدة  وليتي  م�ضتوى  على 
املحافظة  مقيا�ص  امل�رسوع  يف  روعي 

على البيئة.
الرئي�ص  اأعطى  اجلل�ضة،  ترفع  اأن  وقبل 
اأع�ضاء احلكومة بت�ضكيلتها  اإىل  توجيهات 
بينهم  فيما  التن�ضيق  على  ملحا  اجلديدة، 
وجتنب  الأول،  الوزير  اإ�رساف  حتت 
حتى  ال�ضتعرا�ضية  امليدانية  اخلرجات 
�ضيعتها  التي  املواطن  ثقة  ن�ضرتجع 
ال�ضلبية،  واملمار�ضات  اجلوفاء،  الوعود 
العادلة  القوية  اجلديدة  اجلزائر  ونبني 
معنى  اجلذري  للتغيري  فيها  يكون  التي 
وممار�ضات  �ضرية  يف  اأول  يُلم�ص  حقيقي 
امل�ضوؤولية.  من  م�ضتوى  اأي  يف  امل�ضوؤول 
م�ضتوى  على  خاليا  بت�ضكيل  وجه  كما 
وعدم  للمواطنني،   لالإ�ضغاء  الوزارات، 

الإكتفاء بالتقارير الإدارية.

املخت�س يف الأمرا�س املتنقلة و الأمرا�س ال�ستوائية اإيدير بيطام

بوؤر جديدة ت�سهد ن�ساطا لفريو�س كوفيد 19
.     اجلزائريون اأمام م�سوؤولية الإلتزام بالتدابري الوقائية

و  املتنقلة  الأمرا�ص  يف  املخت�ص  حمل 
املواطن  بيطام  اإيدير  ال�ضتوائية  الأمرا�ص 
م�ضوؤولية يف تف�ضي الوباء من جديد،  لفتا باأن 
احلقيقي  العدد  عك�ص  التحاليل  عدد  ارتفاع 

باأمرا�ص كوفيد 19.
اأكد املخت�ص يف الأمرا�ص املتنقلة و الأمرا�ص 
ال�ضتوائية اإيدير بيطام باأن ارتفاع عدد حالت 
التدابري  احرتام  عدم  اإىل  راجع   الإ�ضابة 
و  املواطنني   تراخي  اأن  اإىل  م�ضريا  الوقائية، 
الوقاية زاد من  الوعي يف تطبيق تدابري  نق�ص 

انت�ضار هذا الوباء .
بخ�ضو�ص  اخلطر  ناقو�ص  بيطام  اإيدير  دق   و 
ارتفاع عدد الإ�ضابات بفريو�ص كورونا،  م�ضددا 
بان اجلزائريون اأمام م�ضوؤولية اللتزام بالتدابري 
الوقائية لك�رس �ضل�ضلة  العدوى، داعيا اإىل اإعادة 
و  الت�ضال  اإ�ضرتاجتية  يف  جديد   من  النظر 
عن  البحث  من  التح�ضي�ضية، لبد  احلمالت 
طرق اأكرث جناعة لتطبيق  تدابري الوقاية. ولفت 
عك�ص  التحاليل  عدد  باأن ارتفاع  بيطام  اإيدير 
:« مل  ، قائال  العدد احلقيقي  لأمرا�ص كوفيد 

اإجراء 3  يجب  حقيقية  الإ�ضابات   اأعداد  تكن 
الإ�ضابات  عدد  تكون  حتى  حتاليل  اآلف 
تكون  اأكرث  التحاليل  عدد  تكون  كلما  حقيقية،  

عدد الإ�ضابات كثرية ».
ت�ضهد  جديدة  بوؤر  باأن  املتحدث  واأبرز 
اإعادة  داعيا من   ،19 كوفيد  لفريو�ص  ن�ضاطا 
بع�ص  على  لو  و  ال�ضحي  احلجر  تدابري  فر�ص 
 ، كورونا  فريو�ص  احتواء  اأجل  من  املناطق 
لفتا باأن اإعادة  احلجر ال�ضحي يجب اأن يكون  
على املناطق املنت�رسة فيها ، قائال :« مناطق 
لي�ضت واعية بخطورة الفريو�ص و اأ�ضبحت بوؤر 
هو  اليوم  مانعي�ضه  املتحدث  »واإ�ضتبعد  للوباء 
باأن  لفتا  الفريو�ص،  الأوىل   للموجة  اإمتداد 
املواطنني  تراخي  الإ�ضابات  عدد  زيادة  �ضبب 
يف التقيد باإجراءات هو ال�ضبب احلقيقي لذلك،  
عدد  وارتفاع  الفريو�ص  �رسا�ضة  اإىل  بالإ�ضافة 
التحاليل ، مربزا باأن درجة احلرارة لي�ضت لديها 

عالقة بالفريو�ص.
احلجر  فر�ص  اإىل  العودة  املتحدث   وا�ضتبعد 
فر�ص  باأن لميكن   لفتا  الوطن،   وليات  على 

احلجر على ولية كاملة لأن لي�ضت كل الأماكن 
فيها بوؤر للوباء،  لذلك �ضيتم حجر كل الأماكن 

التي وجدت فيها الإ�ضابات .
يتحمل  املواطن  باأن   بيطام  لفت اإيدير  و 
الإ�ضابات  عدد  ارتفاع  يف  م�ضوؤولية  من   جزء 
لالإجراءات  اإحرتامه  لعدم  كورونا،  بفريو�ص 
متابعة  جلنة  اأقرتها  التي  التدابري  و  الوقائية 
 »: قائال  الوباء،  هذا  ملجابهة  كورونا  فريو�ص 
الدولة  تبنتها  التي  الوقائية  الإجراءات  رغم 
يف  خلل  هناك  اأن  اإل  الفريو�ص،   ملجابهة 
تطبيق هذه الإجراءات من قبل املواطن الذي 
ل يحرتم ملقايي�ص الأمان،  بالإ�ضافة اإىل عدم 
ال�رسامة يف تطبيق القوانني من قبل ال�ضلطات 

املخت�ضة ».
ودعا املتحدث كل الأطراف للتجند و ال�رسامة 
احلجر  احرتام  و  الوقائية  التدابري  تطبيق  يف 
ال�ضحي، خا�ضة فيما يخ�ص اأ�ضحاب املحالت 
الوقائية  بتدابري  باأخذ  مطالبني  فهم  التجارية 

على حد قوله .
اإميان لوا�س

حت بتو�سيح املهام و �سمان احلماية يف اجلنوب و�سّ

نقابة مفت�سي العمل ت�ستنكر اتهامات النائب بن �سليمان
ا�ضتنكرت النقابة الوطنية امل�ضتقلة ملفت�ضي العمل 
ما ورد من خليفة بن �ضليمان النائب الربملاين عن 
قام  التي  املداخلة  خالل  امل�ضتقبل  جبهة  حزب 
املجل�ص  عقدها  التي  العلنية  اجلل�ضة  يف  بها 
والتي  املن�رسم،  الأ�ضبوع  نهاية  الوطني  ال�ضعبي 
يقوم  الذي  للعمل  امل�ضداقية  يف  خاللها  �ضكك 
بالعمل  قيامهم  بعدم  والقول  العمل  مفت�ضو  به 
والقيام  ي�ضغلونه  الذي  املن�ضب  يف  بهم  املنوط 
وهو  وال�رسكات  املوؤ�ض�ضات  مع  املحاباة  بدور 
يف  وتف�ضيال  جملة  النقابة  ترف�ضه  الذي  الأمر 
�ضياق دفاعها على مفت�ضي العمل املن�ضوين حتت 
العمل  ملفت�ضي  الوطنية  النقابة  واأقدمت  لوائها، 
وت�ضلمت  اأم�ص  اأ�ضدرته  الذي  البيان  خالل  من 

مهام  ان  التو�ضيح  على  عنه  ن�ضخة  »الو�ضط« 
له  ال�ضالحيات املخولة  العام من خالل  املفت�ص 
عرب اأحكام القانون رقم 04-19 املوؤرخ بتاريخ 25 
ومراقبة  العمال  بتن�ضيب  املتعلق   2004 دي�ضمرب 
يف  بالتدخل  تتعلق  ل  واملتمم  املعدل  الت�ضغيل 
عن  الرقابة  على  تقت�رس  بل  والت�ضغيل  التن�ضيب 
بعد للتوظيف والإجراءات املنوط بها، ومن خالل 
حم�رس  بتحرير  يقوم  فاإنه  له  املوكولة  املهام 
خرق  وجود  ثبوت  عند  املخالف  �ضد  املخالفة 
بها  املعمول  والتنظيمات  القانونية  لالجراءات 

ويقوم بتحويلها اإىل اجلهات الق�ضائية املخت�ضة.
مفت�ضي  اإىل  املوجهة  التهامات  النقابة  ورف�ضت 
الت�ضغيل  مبراقبة  التق�ضري  يف  املتمثلة  العمل 

حقول  يف  العاملة  ال�رسكات  يف  العمال  وتن�ضيب 
عن  والتغا�ضي  اجلنوب  بوليات  املحروقات 
القانونية  الإجراءات  ترافق  التي  املخالفات 
عدم  �رسورة  على  اأجزمت  اأين  ال�ضدد،  هذا  يف 
املهام  يف  التق�ضري  عند  العمل  مفت�ضي  به  الزج 
املعنية  الهيئات  جناعة  لعدم  غطاء  وا�ضتعمالهم 
العمل  عن  العاطل  ال�ضباب  ا�ضتعطاف  اجل  من 
واختتمت  ال�ضيا�ضية،  ماآربهم  خدمة  اإىل  �ضعيا 
النقابة البيان بتوجيه مطالب اإىل الو�ضايا من اجل 
التدخل و�ضمان احلماية اإىل العاملني يف اجلنوب 
يف وجه التهديدات وال�ضتائم التي ميار�ضها عليهم 

ال�ضباب العاطل.
عي�سة ق.

انت�سار فريو�س كورونا باجلزائر

305 اإ�سابة و5 وفيات يف24 �ساعة
ك�ضفت اأم�ص رئي�ص جلنة متابعة ور�ضد فريو�ص كورونا جمال 
 5 و  كورونا،  بفريو�ص  جديدة  اإ�ضابة   305 ت�ضجيل  فورارعن 
وفيات، خالل 24 �ضاعة الأخرية و منه يرتفع العدد الإجمايل 

�ضاعة   24 خالل  وفيات   5 ت�ضجيل  بعد  وفاة  897حالة  اإىل 
الأخرية ومتاثلت 169حالة لل�ضفاء من فريو�ص كورونا خالل 

24 �ضاعة الأخرية، لريتفع العدد اىل9371.

للحد من تف�سي كورونا

حتقيقات وبائية يف املنازل بالبويرة
حتقيقات  اإجراءات  بالبويرة  ال�ضحية  امل�ضالح  قررت 
بهدف  املقبلة  املرحلة  خالل  املنازل  يف  وبائية 
الولية  انت�ضار فريو�ص كورونا يف كافة ربوع  احلد من 
وقطع الطريق لظهور بوؤر للوباء وتزايد عدد الإ�ضابات 
الوقاية مبديرية  مدير  ك�ضف  ال�ضياق  ويف   ، وال�ضحايا 
فرق  تخ�ضي�ص  عن  هني«  »بوعالم  الدكتور  ال�ضحة 
م�ضتوى  على  طبيني  و�ضبه  اأطباء  من  تتكون  طبية 
،�ضور  ب�ضام  ،عني  البويرة  من  بكل  وقاية  م�ضالح   5
التنقل  مهامها يف  تتمثل  واأحنيف  ،الأخ�رسية  الغزلن 

فيهم  بوجود م�ضتبه  ات�ضال  تلقي  املنازل يف حال  اإىل 
بالإ�ضابة اأو ظهور اأمرا�ص الوباء والتكفل بهذه احلالت 
�ضواء بنقلها مل�ضالح كوفيد اأو عزلها يف املنزل ملتابعة 
ح�ضب  اخلطوة  هذه  وتاأتي   ، حالة  كل  ح�ضب  العالج 
التي  الإ�ضابات  نزيف  من  احلد  اأجل  من  املتحدث 
لي�ضت  بالولية  الوبائية  الو�ضعية  اأن  يوميا رغم  تتزايد 
لل�ضفاء  اأم�ص 39 حالة متاثلت  مقلقة حيث مت ت�رسيح 
م�ضالح   5 على  موزعة  للعالج  تخ�ضع  حالة   94 وبقاء 

كوفيد بالولية .

بح�سور اإطارات الدولة والأ�سرة الثورية

ت�سييع جثمان بلعيد عبدال�سالم
احلكومة  ورئي�ص  املجاهد  جثمان  الأحد،  �ضيع ظهر 
اأم�ص  تويف  الذي  ال�ضالم  عبد  بلعيد  الراحل  الأ�ضبق 
الأول عن عمر يناهز 92 �ضنة اإىل مثواه الأخري مبقربة 
العالية. وح�رس مرا�ضيم ت�ضييع جنازة رئي�ص احلكومة 
الأ�ضبق، يف جو مهيب رئي�ص املجل�ص ال�ضعبي الوطني، 

�ضليمان �ضنني، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وزير 
يو�ضف  العا�ضمة،  وايل  زيتوين،  طيب  املجاهدين، 
الدولة، وروؤ�ضاء  ال�ضامية يف  �رسفة، وبع�ص الإطارات 
جماهدين  اإىل  بالإ�ضافة  �ضابقني  ووزراء  الأحزاب 

باية عواأ�ضدقاء الراحل وعائلته

بداية من الفاحت جويلية

فتح ف�ساء »�سنغن« اأمام اجلزائريني  
ي�ضتعد الحتاد الأوروبي لفتح حدوده اأمام مواطني عدد من 
دول العامل اعتبارا من 1 جويلية القادم، اإثر حتديد قائمة 
الثنني  غدا  عليها  الت�ضويت  يتم  اأن  على  بلدا   15 ت�ضمل 
امل�ضتجد  كورونا  فريو�ص  انح�ضار  على  موؤ�رسات  و�ضط 
العاملي خ�ضائر فادحة،  و القت�ضاد  اقت�ضادها  الذي كبد 
القائمة  اقرتاح  وجاء  اأوروبية.  دبلوما�ضية  م�ضادر  ح�ضب 
وف�ضاء  الأوروبي  الحتاد  دول  ل�ضفراء  اجتماع  خالل 
عربية  دول  ثالث  املقرتحة   القائمة  وتت�ضمن  »�ضنغن«، 

اأ�ضرتاليا،  تت�ضمن  كما  املغرب  و  تون�ص  و  اجلزائر  هي 
اليابان، اجلبل الأ�ضود، نيوزيلندا، رواندا،  كندا، جورجيا، 
كما  وال�ضني،  اأوروغواي  تايلندا،  اجلنوبية،  كوريا  �رسبيا، 
ي�ضتقبل الحتاد الأوروبي رعايا اأندورا وموناكو والفاتيكان 
و�ضان مارينو، ح�ضب م�ضادر دبلوما�ضية اأوروبية. و ت�ضتثني 
القائمة رو�ضيا و الربازيل والوليات ملتحدة - البلد الأكرث 
عدد  حيث  من  امل�ضتجد  كورونا  فريو�ص  من  ت�رسراً 

الإ�ضابات التي بلغت 2،4 مليون ، و 124732 حالة وفاة.

اأح�سن مرزوق
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مرمي خمي�سة

حممد  الوطنية،  الرتبية  وزير  وكان 
�سابق،  وقت  يف  حدد  قد  واجعوط، 
عتبة درو�س امتحانات �سهادتي التعليم 
تدري�سه  والبكالوريا، مبا مت  املتو�سط 
والثاين فقط، موليا  الأول  الف�سلني  يف 
ال�سحية  للإجراءات  خا�سة  عناية 
والوقائية، من خلل و�سعه لربوتوكول 
احل�سن،  لل�سري  �سمانا  خا�س،  �سحي 
يف  والباك،  البيام  �سهادتي  لمتحاين 
واحل�سا�س،  ال�ستثنائي  الظرف  هذا 

الذي تعي�سه البلد، بفعل كوفيد 19.
اأم�س،  الوطنية،  الرتبية  وزارة  وقدمت 
النتقال  كيفيات  حول  تو�سيحات 
متو�سط  الرابعة  لتلميذ  ال�ستثنائية 
مو�سحة  ثانوي،  الأوىل  ال�سنة  اإىل 
تعليمة  على  طراأت  التي  التعديلت 
ترتيبات  املت�سمنة  الأوىل،  الوزارة 
نهاية  اأعمال  واإجناز  للتعليم  ا�ستثنائية 
وهذا   ،2020/2019 الدرا�سية  ال�سنة 

بعد الت�ساوؤلت العديدة التي طالتها.
اأر�سلتها  تعليمة  عرب  الوزارة  واأفادت 
»الو�سط«،  اأطلعت  الرتبية،  ملديري 
بناء على تعليمة  اأنه  على ن�سخة منها، 
جوان   23 يف  املوؤرخة  الأول،  الوزير 
اإ�ستثنائية  ترتيبات  املت�سمن   ،2020
ال�سنة  نهاية  اأعمال  واإجناز  للتعليم، 
الدرا�سية 2020/2019، فقد مت تعديل 
باإنتقال  املتعلقة،  الرتتيبات  بع�س 
اإىل  متو�سط  الرابعة  ال�سنة  التلميذ 

ال�سنة الأوىل ثانوي.
معدلت  بخ�سو�س  الوزارة  واأ�سارت 

ال�سنة  م�ستوى  يف  والقبول  النتقال 
التلميذ املتح�سلني  اأن  الأوىل ثانوي، 
يفوق 9 من 20،  اأو  ي�ساوي  على معدل 
بالعتماد  ا�ستثنائية،  مت قبولهم ب�سفة 
فقط على نتائج الف�سلني الأول والثاين، 
لكل تلميذ حت�سل على معدل 9 من 20، 
وتق�سميها  املعدلني  باحت�ساب  وهذا 
الفئة  لهذه  ميكن  كما  اإثنني،  على 
ب�سفة اختيارية، اجتياز امتحان �سهادة 
التعليم املتو�سط املزمع اإجراوؤه من 7 

اإىل 9 �سبتمرب.
كما اأ�ساف نف�س امل�سدر، فيما يتعلق 
معدل  على  املتح�سلني  التلميذ  بفئة 
اأقل من 9 على 20، اأنه يتعني على هوؤلء 

اإجراء امتحان �سهادة التعليم املتو�سط، 
كل  ثانوي  الأوىل  ال�سنة  يف  يقبل  حيث 
�سهادة  ناجح يف  الفئة،  تلميذ من هذه 
النظر  بغ�س   ،2020 املتو�سط  التعليم 
خلل  عليه  املتح�سل  املعدل  عن 
ال�سنة  يف  يقبل  كما  الدرا�سية،  ال�سنة 
على  حت�سل  تلميذ  كل  ثانوي،  الأوىل 
معدل قبول ي�ساوي اأو يفوق 9 من 20، 
جمموع  بتق�سيم  القبول  معدل  يح�سب 
معدل ال�سهادة ومعدل التقومي امل�ستمر 
حيث   ،2 على  متو�سط  الرابعة  لل�سنة 
معدل  بتق�سيم  الأخري  هذا  يحت�سب 
الف�سل الأول والثاين على اإثنني، م�سددة 
باملنا�سبة على �رضورة انعقاد جمال�س 

قبل  متو�سط،  الرابعة  لل�سنة  الأق�سام 
للمداولة  ال�سيفية  العطلة  يف  اخلروج 
واتخاذ القرارات، اأما بخ�سو�س انعقاد 
جمال�س القبول والتوجيه اإىل الطور ما 
فانه  الطعن،  وكيفيات  الإلزامي  بعد 
اخلروج  قبل  اأي�سا،  تنعقد  اأن  يجب 
على  للمداولة  ال�سيفية،  العطلة  اإىل 
الرابعة  م�ستوى  التلميذ  بطاقات 
امل�ستخرجة  الوثائق  وعلى  متو�سط، 

من الأر�سية الرقمية للقطاع.
يف  اعتماد  يتم  اأنه  الوزارة  واأبرزت 
توجيه التلميذ ال�سنة الرابعة متو�سط 
خلل  من  التوجيه،  جمريات  على 
لل�سنة  ال�سنوية  املعدلت  احت�ساب 
الف�سلني  ومعدل  متو�سط،  الثالثة 
لل�سنة الرابعة متو�سط للمواد امل�سكلة 
لها، ح�سب كل جذع م�سرتك، م�سيفة 
ميكن  اأنه  الطعن  كيفيات  حول 
يف  طعون  تقدمي  واأوليائهم  للتلميذ 
اإىل  والتوجيه،  القبول  جمل�س  قرارات 
م�ستوى  على  الإلزامي،  بعد  ما  الطور 
من  اأيام   8 اأق�ساه  اأجل  يف  املتو�سطة 
اللجنة  تعقد  اأن  على  التبليغ،  تاريخ 
اأجال  يف  الطعون،  يف  للبث  الولئية 
املعنية،  للأطراف  وتبليغها  معقولة 
لهذه  الكاملة  العناية  باملنا�سبة،  مولية 
وتبليغها  ن�رضها  على  لل�سهر  التعليمة، 
وموؤ�س�سات  املتو�سطات  ملديري 
اأجل  من  اخلا�سة،  والتعليم  الرتبية 
يف  املت�سمنة  بالرتتيبات  التكفل 
امل�سالح  وموافاة  املحددة،  الآجال 
قد  �سعوبة  باأي  املعنية  املركزية 

تعر�س تنفيذها.

طالبت عدد من نقابات الرتبية، اأم�س، مبنح الأ�ساتذة الختيار يف عملية حرا�سة امتحان البيام، مبا اأن 
اجتياز المتحان يعد اختياري للتالميذ الذين حت�سلوا على معدل 9 فما فوق  ويف هذا ال�سدد طالبت كل من 

تن�سيقية اأ�ساتذة التعليم البتدائي واملتو�سط، باأن تكون حرا�سة امتحان البيام اختيارية باعتبار اأن لي�س 
كل التالميذ �سيمتحنون يف هذا المتحان، يف حني طالب بع�س الأ�ساتذة من وزارة الرتبية، بتوفري كل 

امل�ستحقات املالية اخلا�سة، بتاأطري المتحانات ال�ستدراكية، حتى للذين يرف�سون تاأطريها.

�سهادتا املتو�سط و البكالوريا 

حتديد تواريخ اختبار الرتبية 
البدنية للأحرار 

وزارة الرتبية تو�سح كيفيات النتقال ال�ستثنائي 

نقابات تطالب بحرية االختيار يف حرا�سة امتحان "البيام"
�سيجرى اختبار الرتبية البدنية والريا�سية 
�سهادة  لمتحان  الأحرار  للمرت�سحني 
الفرتة املمتدة من  التعليم املتو�سط يف 
1 اإىل 3 �سبتمرب ومن 20 اإىل 30 �سبتمرب 
لمتحان  الأحرار  للمرت�سحني  بالن�سبة 
عنه  اأعلنت  ما  البكالوريا، ح�سب  �سهادة 
يف  الوطنية  الرتبية  وزارة  الأحد  اأم�س 
وزارة  »تعلم  البيان:  يف  وجاء  لها  بيان 
الرتبية الوطنية كافة املرت�سحني الأحرار 
املتو�سط  التعليم  �سهادة  لمتحاين 

باإجراء   ،2020 لدورة  البكالوريا  و�سهادة 
يف  والريا�سية  البدنية  الرتبية  اختبار 
الفرتة املمتدة من 1 اإىل 3 �سبتمرب 2020 
ويف  املتو�سط،  التعليم  ل�سهادة  بالن�سبة 
�سبتمرب   30 اإىل   20 من  املمتدة  الفرتة 
2020 بالن�سبة لمتحان �سهادة البكالوريا، 
تنفيذا  الختبار  هذا  تاأجيل  مت  بعدما 
للحد  والوقائية  الحرتازية  للإجراءات 
)كوفيد- كورونا  فريو�س  انت�سار  من 

.»)19

اأكدت وزيرة التكوين والتعليم املهنيني، 
بن فريحة هيام، اأم�س، اأن كل التعيينات 
�ستتم  بقطاعها،  العليا  املنا�سب  يف 

حتما مب�سابقة توظيف.
لها مع  لقاء  بن فريحة، خلل  واأوردت 
عدد من الأ�ساتذة، يف زيارة عمل وتفقد 
اله�ساب  من  وليات  عدة  اإىل  قادتها 
ذات  �ستكون  امل�سابقة  اأن  العليا، 
هذا  يف  مو�سحة  و�سفافة،  م�سداقية 
نتائج  عن  الإعلن  يتم  لن  اأنه  ال�سدد، 
امتحان  يتم  حتى  الكتابي،  المتحان 
املت�سابقني �سفهيا، م�سرية اإىل اإمكانية 
اإر�سال ملفات الرت�سح يف امل�سابقة، عن 

طريق الربيد الإلكرتوين.
يف حني، اأف�سحت امل�سوؤولة الأوىل عن 
قطاع التكوين، اأن الناجحني يف م�سابقة 
تكوين  من  �سي�ستفيدون  التوظيف، 

متخ�س�س ي�سل لـ6 اأ�سهر كاملة.
والتعليم  التكوين  وزارة  وكانت 
�سابق،  وقت  يف  وجهت  قد  املهنيني، 
والتعليم  التكوين  مديري  اإىل  تعليمة 
مديري  اإىل  خللهم  ومن  املهنيني، 
تعديل  تك�سف  التكوينية،  املوؤ�س�سات 
العليا،  املنا�سب  يف  التعيني  �رضوط 
اأن ال�رضوط اجلديدة تخ�س  مو�سحة 
التعيني يف من�سب مدير معهد وطني 

متخ�س�س يف التكوين املهني، ومدير 
مركز  ومدير  املهني،  التعليم  معهد 
خلل  من  والتمهني،  املهني  التكوين 
اإلغاء طريقة التعيني املبا�رض املعمول 
للقرارات  تطبيقا  وذلك  حاليا،  بها 
املوؤرخة  الثلثة  امل�سرتكة  الوزارية 
واملتممة  املعدلة   ،2020 27 ماي  يف 
التي  امل�سرتكة،  الوزارية  للقرارات 
الوطني  املعهد  ت�سنيف  حتدد 
املهني،  التكوين  يف  املتخ�س�س 
ومركز  املهني،  التعليم  ومعهد 
،و�رضوط  والتمهني  املهني  التكوين 
لها،  التابعة  باملنا�سب  اللتحاق 

املت�سمن   193 رقم  الوزاري  والقرار 
الوطنية،  امل�سابقة  تنظيم  كيفيات 
مدير  العايل  باملن�سب  لللتحاق 
يف  املتخ�س�س  الوطني  املعهد 
التكوين املهني، ومدير معهد التعليم 
املهني، ومدير مركز التكوين املهني 
رقم  القرار  اإىل  بالإ�سافة  والتمهني 
194، مع اإدراج �رضط اجتياز م�سابقة 
العليا  باملنا�سب  لللتحاق  وطنية 
جلميع  بالن�سبة  املذكورة،  الثلثة 
القطاع،  موظفي  من  املرت�سحني، 

امل�ستوفني لل�رضوط القانونية.
مرمي خمي�سة

بعد اإلغاء التعيني املبا�سر يف قطاع التكوين

اإدراج �سرط امل�سابقة لللتحاق باملنا�سب العليا 

مديريات الرتبية عرب الوطن

تن�سر نتائج احلركة التنقلية 
ل�سلك اأ�ساتذة التعليم املتو�سط

.        مع فتح الباب لإيداع الطعون بداية من هذا الأ�سبوع

ل�ستكمال التحقيقات يف العديد من امللفات العالقة

تاأجيل اال�ستماع اإىل هدى فرعون 
ومنعها من ال�سفر

جمل�س ق�ساء اجلزائر 

تاأجيل حماكمة عبد الغاين هامل 
وعائلته ليوم 26 جويلية 

الرتبية  مديريات  من  العديد  �رضعت 
يف  اأم�س،  الوطني،  الرتاب  عرب  املوزعة 
اخلا�سة  التنقلية،  احلركة  نتائج  ن�رض 
بالأطوار التعليمية الثلث، بالأخ�س الطور 
املتو�سط، وهذا كي يتمكن املعنيون بهذه 
الإدارية  الرتتيبات  ا�ستكمال  من  احلركة، 

اخلا�سة بالتنقل اإىل موؤ�س�سات اأخرى .
عرفت  فقد  اإعلمية،  م�سادر  وح�سب 
م�ساركة  ال�سنة،  لهذه  التنقلية  احلركة 

الطور  يف  خا�سة  الأ�ساتذة  من  العديد 
املطالبني  عدد  و�سل  ،اأين  املتو�سط 
 60 اإىل  الطور،  هذا  يف  املوؤ�س�سة  بتغيري 
حني،  يف   . الطلبات  جمموع  من  باملائة 
الذين  الأ�ساتذة  الرتبية  مديريات  اأعلمت 
باإيداع الطعون  مل ي�ستفيدوا من احلركة، 
على م�ستوى املديريات، وهذا بداية من 
واإعادة  درا�ستها  يتم  كي  الأ�سبوع،  هذا 

النظر فيها.

العليا  باملحكمة  اجلزائية  الغرفة  اأجلت 
وتكنولوجيا  الربيد  اإىل وزيرة  ال�ستماع 
غابت  حيث  فرعون  ،  الت�سال  هدى 
الك�سف  يتم  مل  لظروف  الوزيرة  برجمة 
عنها  واأ�سارت امل�سادر التي اأوردت اخلرب 
اأن هدى فرعون  متابعة ق�سائيا  وممنوعة 
�سحب  بعد  الوطني  الرتاب  مغادرة  من 
اإبرام  يف  التحقيق  �سفرها  ب�سبب  جواز 
كونيناف  �رضكات  مع  م�سبوهة  �سفقات 
القطاع  حول  مغلوطة  ت�ساريح  وتقدمي   ،
وال�سيولة  النرتنيت  خا�سة  تدفق 
الربيد  على مراكز  وال�سغط  املالية 
بتواطوؤ  الع�سوائي  التوظيف  عن  ناهيك 
جهة  من  يف  قطاعها  ،  اإطارات  من 
ملف مراقبة  التحقيق  يف  اأخرى ليزال 
احلدود  الكرتونيا  عن طريق  مد الألياف 

اأطلقته  الذي  امل�رضوع  الب�رضية وهو 
واأجه�سته  والوزيرة  دردوري  الوزيرة 
التزوير  طريق  فرعون  واإطاراتها عن 
الكوابل  يف  نق�س  تبني  حني  يف   ،
الوليات  والتي  مبخازن  النحا�سية 
�رضكات  ودعم  �رضقتها  وتهريبها  مت 
كربى  مالية  ثغرات  خلق  بها  ما  خا�سة 
الدعم  املادي  ذلك  غياب  اإىل  �سف   ،
القطاع  وحتويلها  يف  التنموية  للم�ساريع 
هيكل  القطاع  جعل  اخلوا�س ما  اإىل 
م�سكل  تدفق  يبقى  حني  يف   ، دون روح 
امل�رضوع  الأكرب وهو  النرتنيت الق�سية 
جت�سيد  دون  املليري  الدولة  كلف  الذي 
بالنرتنيت  التغطية  ن�سبة  واأن  خا�سة 
ال65  لتتعدى  �سعيفة  تبقى  والهاتف 

باملائة فعل   .

ق�ساء  مبجل�س  اجلزائية  الغرفة  اأجلت 
املدير  حماكمة  الأحد  اأم�س  اجلزائر 
الغاين  عبد  الوطني  للأمن  ال�سابق  العام 
من  وعدد  عائلته  اأراد  من  وعدد  هامل 
اإىل  ال�سابقني  وولة اجلمهورية  الإطارات 
رف�س  املقبل ب�سبب  جويلية   26 تاريخ 
املتهمني اإجراء املحاكمة عن بعد بتقنية 
التوا�سل عن بعد ، كما كان دفاع املتهمني 
قد قدم طلبا لتاأجيل هذه اجلل�سة . ويتابع 
وزوجته  الوطني  للأمن  العام  املدير 
تهم  بعدة  اأبنائه  من  و4  �سليمة  بوعناين 
تبيي�س  منها اأبرزها  بالف�ساد  �سلة  ذات 
وا�ستغلل  امل�رضوع  غري  والرثاء  الأموال 
النفوذ وكذا  احل�سول على اأوعية عقارية 
تهم  اإىل  م�رضوعة بالإ�سافة  غري  بطرق 
اأخرى ، وكانت حمكمة �سيدي اأحممد قد 
ادانت يف الفاحت من اأفريل الفارط املدير 
بعقوبة  15  الوطني  للأمن  ال�سابق  العام 
 8 قدرها  مالية  وغرامة  نافذا  �سجنا 
عميار  ابنه  اإدانة  متت  ،كما  دج  مليني 
مالية  وغرامة  نافذا  حب�سا  �سنوات  ب10 
ابنه �سفيق ب8 �سنوات  و  ب6 مليني دج 
حب�سا نافذا وغرامة ب5 مليني دج و ابنه 

غرامة  و  نافذا  حب�سا  �سنوات  ب7  مراد 
ب5 مليني دج وابنته �سهيناز ب3 �سنوات 
5 مليني  قدرها  غرامة  مع  نافذا  حب�سا 
�سليمة  عناين  زوجته  اأدينت  فيما  دج، 
بعامني  حب�سا نافذا وغرامة مبليون  دج ، 
واأدانت املحكمة يف نف�س الق�سية كل من 
عبد املالك بو�سياف ب�سفته واليا �سابقا 
بـ 3 �سنوات حب�سا نافذا وغرامة  لوهران 
مالية مبليون  دج وكذا عبد الغاين زعلن 
ب�سفته واليا �سابقا لوهران بنف�س التهمة 
، ومتت اأي�سا اإدانة بن �سبان زبري ب�سفته 
حب�سا  �سنوات  ب3  لتلم�سان  �سابقا  واليا 
�سابقا  واليا  ب�سفته  مو�سى  وغلي  نافذا 
وغرامة  نافذا  حب�سا  �سنوات  ب5  لتيبازة 
مبليون  دج وحممد رحاميية، املدير العام 
العقاري  والت�سيري  الرتقية  لديوان  ال�سابق 
نافذا  حب�سا  �سنوات  ب3  داي،  بح�سني 

وغرامة مالية قدرها 500 األف دج.
ال�رضكات  بتغرمي  املحكمة  ق�ست  كما 
دج  مليون  عائلة هامل ب32  التي متلكها 
واملنقولت  الأملك  جميع  م�سادرة  مع 

املحجوزة.
عطار ب

�سيدي  مبحكمة  اجلنح  قا�سي  اأعلن 
اأن النطق بالأحكام  اأم�س الأول  احممد 
يف ملف ف�ساد علي حداد واأفراد عائلته 
واملتابع فيها 11 وزيرا �سابقا يف نظام 
بوتفليقة  العزيز  عبد  املخلوع  الرئي�س 
القادم  جويلية  من  الفاحت  يوم  �سيكون 
اأيام من حماكمتهم بتهم  وذك بعد اأربع 
ذات �سلة بالف�ساد منها  تبيي�س الأموال 
و حتويل املمتلكات الناجتة عن عائدات 
اإجرامية بجرائم الف�ساد بغر�س اإخفاء و 
اإطار  يف  م�رضوع  الغري  م�سدرها  متويه 
جماعة اإجرامية، و امل�ساركة يف تبديد 
منافية  ب�سفة  البنك  اأموال  ا�ستعمال  و 

مل�ساحله، وحتري�س موظفني عموميني 
من اأجل ا�ستغلل نفوذهم .

املحكمة  بهذه  العام  احلق  ممثل  وكان 
اأحكام  الفارط  الأربعاء  التم�س  قد 
حق  يف  �سنة   18 ملدة  النافذ  بال�سجن 
الرئي�س علي حداد و12 يف حق  املتهم 
�سقيقه ربوح و10 �سنوات يف حق اأخواته 
فيما مت   ، �سفيان و حممد  مزيان عمر 
التما�س 15 �سنة �سجن يف حق الوزيران 
وعبد  اأويحيى  اأحمد  ال�سابقان  الأولن 
املالك �سلل وهي نف�س العقوبة للوزير 
ال�سابق عبد القادر قا�سي وكذا 20 �سنة 
املتهم  ال�سلم  عبد  بو�سوارب  حق  يف 

عقوبة  التما�س  مت  كما   ، بفرن�سا  الفار 
الأ�سغال  وزير  حق  يف  �سجنا  �سنة   12
 8 التما�س  مت  عمر غول فيما  العمومية 
ال�سناعية  التنمية  وزير  حق  يف  �سنوات 
نف�س  يون�س  وهو  بن  عمارة  �سابقا 
النقل  وزير  حق  يف  امللتم�س  احلكم 
بوجمعة  الأ�سبق  العمومية  والأ�سغال 
العمومية  والأ�سغال  النقل  وزير  طلعي 
وزيرا  وكذا  الغني  عبد  زعلن  الأ�سبق 
يو�سفي  ال�سابقني  يو�سف  ال�سناعة 
وحموب بدة ، كما التم�س ممثل احلق يف 
دينار  مليون  غرامات ب2  الق�سية  هذه 
وكافة  واأويحيى  �سلل  جزائري يف حق 

الوزراء املتابعني يف هذه الق�سية .
والتم�س ممثل احلق اأي�سا عقوبات ب 7 
�سنوات �سجنا يف حق وايل البي�س �سابقا 
�سلماين  حممد  ال�سابق  عنابة  ووايل 
بالإ�سافة اإىل عقوبات ب 5 �سنوات حب�س 
نافذ يف حق مدراء املوانئ املتابعني يف 
والريا�سة  ال�سبيبة  ومدير  وكذا  الق�سية 
بتيزي وزو املتابع يف �سفقة ملعب هذه 
الولية كما التم�س  ممثل احلق العام 32 
مليون دينار يف حق �رضكات عائلة علي 
حداد املتابعة يف هذا امللف كتعوي�س 

عن اأ�رضار اخلزينة العمومية.
باية ع

ملف ف�ساد حداد

النطق باالأحكام يف الفاحت جويلية القادم
.     املتهمون يواجهون اأحكاما مابني 20 و7 �سنوات �سجنا

ع.غ

حممد بن ترار

مرمي خمي�سة
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مرمي خمي�سة

خ�رضي  الدكتور  اأطلع  حيث 
جريدة  به  خ�ص  ت�رضيح  يف 
البرتولية  اجلباية  اأن  »الو�سط«، 
الإنفاق  متويل  من   %65 ت�سكل 
عرفت  اأن  بعد  اجلزائر،  العام يف 
النفط  عائدات  م�ساهمة  ن�سبة 
يف متويل امليزانية، تزايدا خالل 
ال�سنوات املا�سية، ب�سبب العتماد 
لدعم  العام  الإنفاق  تو�سيع  على 
م�سريا  القت�سادي،  النمو  برامج  
خالل  املتعاقبة،  احلكومات  اأن 
الفرتة املمتدة من �سنة 2000 اإىل 
من   العديد  و�سعت   ،2015 �سنة 
م�سميات  حتت  التنموية،  الربامج 
خمتلفة، لكن تراجع اأ�سعار النفط 
يف الأ�سواق الدولية منذ 2014 اإىل 
يومنا هذا، اأدى اإىل عجز متزايد، 
الذي  الأمر  الدولة،  ميزانية  يف 
�سيجربنا ل حمالة، على موا�سلة 
الرت�سانة  وحتيني  وتعديل  تغيري 
موؤ�س�سات  ملختلف  القانونية، 
رقمي  اقت�ساد  لبناء  الدولة، 
حياة  ي�سمن  ومتني،  قوي  جديد، 

كرمية لالأجيال القادمة.

التنويع القت�سادي هو 
احلّل لزيادة م�سادر الدخل 

احلكومي

ال�سياق  يف  املتحدث،  لفت  كما 
حتديات  تواجه  البالد  اأن  ذاته، 
متويل  م�سادر  لتعزيز  كربى، 
تراجع  ظل  يف  امليزانية،  عجز 
يتم  لن  وهذا  املحروقات،  اأ�سعار 
على  عملها  من خالل  اإل  ح�سبه، 
عرب  العام،  الإنفاق  م�سادر  تنويع 
اآليات اقت�سادية و مالية  متعددة، 
خالل  اأنه  باملنا�سبة،  م�سيفا 
درا�سته للجانب القانوين لالأنظمة 
اجلديدة،  واملالية  القت�سادية 
لتطبيقها،  الدولة  ت�سعى  التي 

امليزانية،  متويل  مل�سادر  تعزيزا 
خم�ص  اإىل  تنق�سم  اأنها  وجد 
تر�سيد  هي  اأ�سا�سية،  حماور 
التبذير،  ومكافحة  العام  الإنفاق 
التقليدي  التمويل غري  تبني خطة 
الداخلية،  ال�ستدانة  للميزانية، 
نحو  التوجه  مع  اجلبائي،  اإ�سالح 

القت�ساد املنتج للرثوة.
العام  الإنفاق  تر�سيد  تعلق  وفيما 
و مكافحة التبذير،قال عميد كلية 
العلوم القانونية بجامعة امل�سيلة، 
اعتمدت  اجلزائرية،  احلكومة  اأن 
التنظيمات  و  القوانني  مبوجب  
ال�سيد  عن  ال�سادرة  والتعليمات 
ال�سادة  و  اجلمهورية،  رئي�ص 

تر�سيد  �سيا�سة  احلكومة،  اأع�ساء 
املحافظة  مع  العام،  الإنفاق 
تلبية  يف  والنجاعة،  الفعالية  على 
يف  للمواطنني  العمومية  الطلبات 
مبا  الوزارية،  القطاعات  خمتلف 
يف ذلك اجلماعات املحلية، حيث 
املجال�ص  البلدية  ت�رضيع  األزم 
احل�رضي  بالتكفل  املنتخبة، 
تكت�سي  التي  العمومية،  بالطلبات 
يتم  حتى  فقط،  الأولوية  طابع 
يف  ممكن  قدر  اأكرب  تقلي�ص 
يف  و  العمومي،  الإنفاق  ميزانية 
من   11 املادة  ن�ست  ال�سدد  هذا 

يف  املوؤرخ   11-10 رقم  القانون 
املت�سمن   ،2010 �سنة  جوان   22
املجال�ص  اأن  على  البلدية  قانون 
كافة  باتخاذ  ملزمة  املنتخبة 
ل�ست�سارة  ال�رضورية،  التدابري 
التي  الطلبات  حول  املواطنني 
يتم  حتى  الأولوية،  طابع  تكت�سي 
طريق  عن  �سنويا،  بها  التكفل 
و   ، املحلية  اجلماعات  ميزانية 
قانون  جعل  نف�سه،  ال�سياق  يف 
الولئي  ال�سعبي  املجل�ص  الولية 
ي�ست�سار  الذي  الإطار  املنتخب، 
اأولويات  حول  ال�سعب  ممثلو  فيه 

التنمية املحلية .     
خطة  تبني  بخ�سو�ص  اأما 
التقليدي  غري  التمويل 
اأف�سح  للميزانية، 
اأن  امل�سدر،  نف�ص 
قانون  عدلت  اجلزائر 
�سنة  القر�ص  و  النقد 
�سمحت  و   ،2019
للبنك املركزي بالقيام 
نقدية،  باإ�سدارات 
التقليدية  الأطر  خارج 
ب�رضط واحد، هو قيام 
ب�رضاء  اجلزائر  بنك 
ال�سندات ال�سادرة عنه، 
حمدودة  ملدة  ذلك  و 
قدرها  خم�ص �سنوات، 
كما خ�س�ست العملة ال�سادرة، يف 
التقليدي،  غري  التمويل  اإطار 
للتكفل بتمويل امليزانية، و ت�سديد 
الدين الداخلي، و متويل ال�سندوق 
بن�ص  ذلك  و  لال�ستثمار،  الوطني 
املعدل  القر�ص  و  النقد  قانون 
اإن  باملنا�سبة،  مربزا  �سنة2019، 
م�سدرا  �سكل  التقليدي،  التمويل 
العام،  الإنفاق  م�سادر  من  مهما 
خالل ال�سنتني املاليتني املا�سيتني 
من  جملة  اأن  غري   ،2020/2019
النتقادات وجهت لأ�سلوب التمويل 
تعلق  ما  خا�سة  التقليدي،  غري 

اجلزائري،  الدينار  قيمة  برتاجع 
الناجم  للعمالت الأجنبية  بالن�سبة 
الت�سخم،  معدلت  ارتفاع  عن 
و  الأ�سعار  ارتفاع  اإىل  اأدى  ما 
للفرد،  املعي�سي  امل�ستوى  تراجع 
الدولة  موؤ�س�سات  عربت  لذلك 
العمل  لتوقيف  القوية  اإرادتها  عن 
والبحث  التقليدي،  غري  بالتمويل 
فعالية  اأكرث  اأخرى،  م�سادر  عن 
و على  الفرد  اأقل خ�سائر، على  و 

القت�ساد الوطني.
ف�سل ال�ستدانة الداخلية و 
ا�ستحالة العودة لال�ستدانة 

اخلارجية

اأو�سح ع�سو اللجنة العلمية ملجلة 
التي  القانون،  و  ال�سيا�سية  العلوم 
الدميقراطي  املركز  عن  ت�سدر 
اجلزائر  اأن  برلني،  يف  العربي 
مطلقا  رف�سا  ترف�ص  مازالت 
اخلارجية،  ال�ستدانة  اإىل  اللجوء 
املريرة  للتجربة  ذلك  مرجعا 
املالية  املوؤ�س�سات  مع  لها، 
الكربى يف العامل، خا�سة �سندوق 
العاملي،  البنك  و  الدويل  النقد 
جدولة  اإعادة  اإىل  ا�سطرت   اأين 
الديون اأكرث من مرة حتت �رضوط 
تع�سفية، ل�سيما ما تعلق ب�رضوط 
ت�رضيح العمال، و حل املوؤ�س�سات 
هي  و  العمومية،  القت�سادية 

كانت  التي  ال�رضوط  
على  كارثية،  نتائج  لها 
الوطني،  القت�ساد 
اأن  باملقابل  مبينا 
نهج  اختارت  البالد 
الداخلية،  ال�ستدانة 
اإحداث  طريق  عن 
اأو  العامة،  القرو�ص 
ال�سندية،  القرو�ص 
القر�ص  اأن  غري 
 ،  2017 ل�سنة  ال�سندي 
دينار  مليار   568 حقق 
فقط، وهو مبلغ زهيد 
الأهداف  اإىل  بالنظر 

اآنذاك،  احلكومة  �سطرتها  التي 
حيث يعود عدم اإقبال اجلزائريني 
ال�سندية،  القرو�ص  هذه  على 
اجتماعية  عديدة  اأ�سباب  اإىل 
يف  مربزا  مالية،  و  اقت�سادية  و 
يف  تعمل  الدولة  اأن  ال�سياق،  ذات 
الرفع من  الأخرية، على  ال�سنوات 
العادية، وجعلها  مردودية اجلباية 
العمومي،  الإنفاق  بتغطية  كفيلة 
اجلباية  حمل  لتحل  منها  �سعيا 
ت�سيطر  لزالت  التي  البرتولية، 
ب�سكل كبري على ميزانية الدولة، و 
من اأجل حتقيق ذلك  جاء  قانون 
 ،2020 ل�سنة  التكميلي  املالية 
ال�رضيبية،  التدابري  من  بجملة 

على  الر�سم  ت�سعرية  زيادة  منها 
دينار   03 بــ  البرتولية،   املنتجات 
الر�سم  قيمة  رفع  و  جزائري، 
املطبق على ال�سيارات ال�سياحية، 
و ا�ستبدال ال�رضيبة على الأمالك 
تو�سيع  مع  الرثوة،  على  بال�رضيبة 
الرفع  و  لها،  اخلا�سعني  نطاق 
ت�ساعدي  �سلم  وفق  قيمتها،  من 
 %  0.1 الن�سبي  املعدل  باعتماد 
تفوق  التي  الأمالك  كل  على   ،
قيمتها 100 مليون دينار جزائري، 
يف  الإ�رضاع  �رضورة  مقرتحا 
لأجل  ال�رضيبي،  النظام  رقمنة 

عملية  على  ال�سفافية،  اإ�سفاء 
تعزيز  و  ال�رضائب،  حت�سيل 
والتهرب  الغ�ص  مكافحة  اآليات 
امل�ساواة  �سمان  و  ال�رضيبي، 
دفع  يف  الإلزام  مبداأ  تطبيق  يف 
لتحقيق  اجلميع،  على  ال�رضائب 

الإ�سالح اجلبائي املن�سود.

التوجه نحو اقت�ساد منتج 
للرثوة يتطلب قوانني 

ا�ستثمار مرنة

اجلمعية  رئي�ص  �رضح  حني،  يف 
الد�ستورية  للدرا�سات  الوطنية 
مع  حديثه  خالل  والقانونية، 

بداأت  اجلزائر  اأن  »الو�سط«، 
لتكوين  اقت�سادية،  خطة  بتنفيذ 
هذا  و  للرثوة،  منتج  اقت�ساد 
العديد  على  الرتكيز  خالل  من 
ترتبط  التي  الن�ساطات  من 
الفالحي،  بال�ستثمار  اأ�سا�سا 
الكربى،  الإمكانيات  وا�ستغالل 
الفالحية  الأرا�سي  ل�سيما 
ال�سا�سعة، و اليد العاملة الفنية و 
املتخ�س�سة، التي حتظى بتكوين 
اجلزائرية،  اجلامعات  يف   عال 
الفالحية  العليا  املدار�ص  و 
املتخ�س�سة،  زيادة على  الرثوة 
يف  املعتربة  املائية 
اجلزائري،  اجلنوب 
لتحقيق الكتفاء الذاتي، 
و توفري منا�سب العمل، 
من  عائدات  حتقيق  و 
نتيجة  ال�سعبة،  العملة 
الت�سدير  عمليات 
بع�ص  و  اأوروبا،  اإىل 
اأن  لفتا  اجلوار،  دول 
و  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 
املتو�سطة و املوؤ�س�سات 
من   تعد  النا�سئة، 
املهمة،  القطاعات 
احلكومة  لها  تويل  التي 
اجلزائرية، الهتمام الكبري جللب 
ا�ستحداث  بعد  خا�سة  الرثوة، 
لتمويل  عمومية،  �سناديق  ثالث 
ال�سغرية  املوؤ�س�سات  م�ساريع 
فائدة  بهام�ص  املتو�سطة،  و 
خ�س�ست  كما   ،%01 يتجاوز  ل 
حوافز  املتعاقبة  املالية  قوانني 
للراغبني  جبائية، و �سبه جبائية، 
النوع  هذا  مثل  ال�ستثمار يف  يف 
يف  متوقعا  املوؤ�س�سات،  من 
اأدنى  دون  اجلزائر،  اأن  الأخري، 
�سك، �ستتحول اإىل دولة فالحية، 
ال�سنوات  خالل  رائدة  و�سناعية 

الع�رض القادمة.

توقع اأ�ستاذ القانون العام بجامعة امل�سيلة، الدكتور خ�سري حمزة، اأم�س، اأن اجلزائر �ستتحول اإىل دولة فالحية، و�سناعية رائدة خالل 
ال�سنوات الع�سر القادمة، يف حال عكفت على حتقيق ال�سرتاتيجيات املتنوعة امل�سطرة، يف جميع موؤ�س�سات الدولة على اختالفها، للو�سول 
اإىل متويل بديل لالإنفاق العام، خارج املحروقات، وهو الأمر الذي لن يتحقق، اإل من خالل اإحداث اقت�ساد متنوع و منتج، قائم على قوانني 

ا�ستثمار مرنة، تتما�سى مع متطلبات ال�سوق الإقليمية والدولية.

الدكتور خ�سري حمزة لـ«الو�سط«:

ع�سر �سنوات كافية لتحول اقت�سادي �سانع للرثوة
.     موا�سلة تغيري وحتيني الرت�سانة القانونية ملوؤ�س�سات الدولة

ترف�س  " اجلزائر مازالت 
رف�سا مطلقا اللجوء اإىل ال�ستدانة 

اخلارجية، مرجعا ذلك للتجربة 
املريرة لها، مع املوؤ�س�سات املالية 

الكربى يف العامل، خا�سة �سندوق 
النقد الدويل و البنك العاملي، 

اأين ا�سطرت  اإىل اإعادة جدولة 
الديون اأكرث من مرة حتت �سروط 
تع�سفية، ل�سيما ما تعلق ب�سروط 
ت�سريح العمال، و حل املوؤ�س�سات 

القت�سادية العمومية "

و  النقد  قانون  عدلت  " اجلزائر 
القر�س �سنة 2019، و �سمحت للبنك 
املركزي بالقيام باإ�سدارات نقدية، 

خارج الأطر التقليدية ب�سرط واحد، 
هو قيام بنك اجلزائر ب�سراء ال�سندات 

ال�سادرة عنه، و ذلك ملدة حمدودة 
قدرها  خم�س �سنوات ، كما خ�س�ست 

العملة ال�سادرة، يف اإطار التمويل غري 
التقليدي، للتكفل بتمويل امليزانية، 
و ت�سديد الدين الداخلي، و متويل 

ال�سندوق الوطني لال�ستثمار "
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حياته  يف  متميزا  فريدا  ال�سالم  عبد  بلعيد  كان  لقد 
يتح  اأنه مل  بالرغم من  كذلك  وال�سيا�سية وظل  الن�سالية 
له يوما هام�ش املناورة الذي يتالءم مع طبيعة �سخ�سيته 
ليج�سد روؤاه التي كان يجهر بها ليجعل من اجلميع �سهودا 
توظيفه  اأن  غري  املوظف  لل�سيا�سي  مثاال  كان  عليها، 
ولد  فالرجل  العمل.  �ساحب  على  خماطر  دون  يكن  مل 
ون�ساأ يف بيئة متمردة على اال�ستعمار الفرن�سي ومنحازة 
كلية اإىل التيار الوطني اال�ستقاليل، ولد يف عني الكبرية، 
اإحدى بلدات �سطيف وكانت واحدة من املعاقل الكربى 
احلريات  انت�سار  حركة   - اجلزائري  ال�سعب  حلزب 
قناعات  ال�سيا�سة  اأن  منه  تعلم  الذي  الدميقراطية 
وندافع  فيها  ننخرط  واأفكار  ال�سجون  مثل  والقناعات 
عنها ونغادر الطاولة عندما ال تن�سجم ال�سيا�سات املتبعة 

مع تلك القناعات.
عام  يف  التحريرية  بالثورة  ال�سالم  عبد  بلعيد  التحق 
التي  وال�سيا�سية  االجتماعية  احلركة  اإىل  لين�سم   ،1955
وفريق  هو  فتجند  عبان  رم�سان  القائد  لها  يوؤ�س�ش  بداأ 
من الطلبة لت�سكيل نواة اأوىل حلركة طالبية مهمتها ن�رش 
الوعي والتعبئة ودفع النخبة املثقفة لالنخراط يف الثورة 
والعمال يف املدن. مل  االأرياف  الفالحني يف  اإىل جانب 
يعرف لعبد ال�سالم اأي م�ساركة يف جي�ش التحرير الوطني 
نف�سه  يعد  كان  بعدما  مدنيا  �سيا�سيا  منا�سال  ظل  فقد 
لي�سبح طبيبا لوال حركة 19 ماي 1956. يقال اإنه ا�ستغل مع 
مولود معمري على اإجناز ر�سالة جلبهة التحرير الوطني 
ن�ساطه  اأغلب  اأن  غري  املتحدة  االأمم  اإىل  موجهة  كانت 
وي�ستغل  بتون�ش  يلتحق  اأن  قبل  اجلزائر  مدينة  يف  كان 
االجتماعية عبد احلميد مهري  ال�سوؤون  لوزير  م�ساعدا 
�سمن احلكومة املوؤقتة وبعدها مديرا لديوان رئي�سها بن 
النار �سار ع�سوا يف  اإطالق  يو�سف بن خده وبعد وقف 
الرحمان  نوار حتت قيادة عبد  التنفيذية برو�سي  الهيئة 
فار�ش. التزم عبد ال�سالم مبهامه بتفان وان�سباط الثوار 
اأن  قبل  �سوناطراك  اإدارة �رشكة  توىل  ذاته  وباالن�سباط 
يتوىل وزارة ال�سناعة والطاقة من 1965 اإىل 1977 وبعدها 
وزارة ال�سناعات اخلفيفة اإىل غاية 1979. وبهذا ارتبطت 

به ال�سيا�سة ال�سناعية كلها يف عهد الرئي�ش بومدين.
ومل يتوان بلعيد عبد ال�سالم عن الرد على من كان ي�ست�سغر 
باتباع منوذج  اإال  يقم  اأنه مل  من  تردد  ما  جهده ال�سيما 
برني�ش  دو  الفرن�سي  االقت�سادي  �سنعه  اقت�سادي  منو 
كتاباته  اإحدى  ففي  امل�سنعة،  ال�سناعة  عنوان  حتت 
اجلزائر  يف  املتبعة  التنمية  �سيا�سة  »منابع  اأن  اأو�سح 
واالأهداف  والتوجيهات  املبادئ  تقع يف  اال�ستقالل  بعد 
املحددة للثورة اجلزائرية من قبل برنامج طرابل�ش الذي 
 1962 ماي  يف  اجلزائرية  للثورة  الوطني  املجل�ش  تبناه 
 1964 عام  الوطني  التحرير  جبهة  حزب  موؤمتر  واأكده 
وو�سعه اأثراه امليثاق الوطني لعام 1976 فالت�سنيع املتبع 
يف اجلزائر مل يكن نابعا اإال من هيئات الثورة اجلزائرية 

عمل  من  تكن  مل  غايته  ت�سور  كما  اختياراته  فتحديد 
جهات خارجية، فجريارد دي�ستان دو برني�ش مل يقم باأي 
ال�سالم  عبد  بلعيد  واتهم  الت�سور«.  دور يف حتديد هذا 
مروجي هذه الفكرة، وهم فرن�سيون يف الغالب، باحلنني 
الت�سنيع  قائد  نظر  يف  فهم  اال�ستعماري،  املا�سي  اإىل 
باإمكانهم  اجلزائريني  اأن  يعتقدون  ال  بومدين،  عهد  يف 
ت�سور �سيا�سة من�سجمة للتنمية خا�سة يف جمال الت�سنيع 
وقعوا  اجلزائريني  ال�سحافيني  من  كثريا  اأن  وتاأ�سف 
تلك  على  عقود  مرور  من  وبالرغم  املغالطة.  هذه  يف 
القرن  ثمانينات  يف  قامت  التي  عنها  والردة  ال�سيا�سات 
واالجتاه  بن جديد،  ال�ساذيل  الرئي�ش  املا�سي، يف عهد 
االأثاث  من  ويعدها  معها  يتالءم  ال  الذي  اليوم  الغالب 
القدمي، اإال اأن الرجل بقي وفيا لها يف ت�سورها وتنفيذها 
والقانونية  التوجيهية  ن�سو�سها  اأغلب  حرر  الذي  فهو 
اأن  ال�سالم  عبد  واعرتف  ينفذها،  اأن  قبل  كلها  وزكاها 
تعك�ش  اأنها  اإال  اليوم  تعد �ساحلة  بع�سا من جوانبها مل 
اأن جند فيها  ال�ساعة وميكن  ان�سغاالت ال تزال مو�سوع 

و�سفا مل�سدر اأو تف�سريا لالأ�سياء التي حتدث االآن.
من  ببومدين  املحيطني  ال�سيا�سيني  من  الكثري  وعك�ش 
اأمثال قايد احمد وعبد العزيز بوتفليقة واحمد مدغري 
وغريهم فاإن انخراطه يف امل�سار ال�سيا�سي الذي اأعقب 
انقالب 19 جوان 1965 مل يكن من منطلق االنتماء اإىل 
جماعة �سد جماعة اأخرى كما كان ذلك ديدن الع�سكريني 
خا�سة، فقد برر انخراطه يف امل�سار البومديني بالرغم 
دفاعا  كان  باأنه  الدميقراطي  االنقالبي غري  طابعه  من 
ملواثيق  اإقرارا  يعتربه  ظل  مبا  املرتبطة  قناعاته  عن 
الثورة التحريرية التي تبنت برناجما ا�سرتاكيا جزائريا ال 
�سلة له باملادية التاريخية ملارك�ش واأجنلز، كما قال، وال 
كما  الفرن�سية  للكولونيالية  تابعا  وال  اللينينية  بال�سيوعية 

كان يروج له حينها. 
عن  احلكم  ورثوا  الذين  اأن  من  ال�سالم  عبد  وتاأ�سف 
بومدين حادوا عن نهجه وقد كانوا من قبل قد اأق�سموا 
جديد  بن  ال�ساذيل  الرئي�ش  منهم  له  اأوفياء  يظلوا  اأن 
الذي �رشع عام 1982 يف �سيا�سة تفكيك منظمة للن�سيج 
لهذه  وا�ستقدم  ال�سالم،  عبد  بلعيد  بناه  الذي  ال�سناعي 
املعروف  ابراهيمي  احلميد  عبد  االأول  الوزير  املهمة 
على  العملية  كانت  وقد   ،1983 la scienceعام  ب  
االقت�سادية  املوؤ�س�سات  هيكلة  اإعادة  اأوالها  خطوات 
عن  والردة  املوؤ�س�سات  ا�ستقاللية  مرحلة  تاأتي  اأن  قبل 
منط الت�سيري اال�سرتاكي للموؤ�س�سات التي مهدت حلركية 
اخلو�س�سة التي ال تزال قائمة اإىل اليوم �سمن امل�رشوع 
اجلديد امل�سمى اقت�ساد ال�سوق الذي اأتى �سمن قاعدة 

االإ�سالحات االقت�سادية ملولود حمرو�ش.
 والأن القناعات �سجون الأ�سحابها فقد وجد بلعيد عبد 
اخليارات  عن  ليدافع  ال�ساحة  يف  وحيدا  نف�سه  ال�سالم 
االقت�سادية املنتهجة يف عهد بومدين بعدما �سار اجلميع 

مع مو�سة الع�رش التي اأيدها انهيار املع�سكر اال�سرتاكي 
مع نهاية الثمانينات، وتاآكل االإرث البومديني على جميع 
االأ�سعدة. انتهز فر�سة االنفتاح الدميقراطي لينهال على 
�سيا�سة ال�ساذيل بن جديد االقت�سادية وي�سدر كتابا حتت 
عنوان »الغاز اجلزائري« وت�سدر عنه مقابلة مطولة مع 
الكنز  وعلي  بنون  حمفوظ  ال�سو�سيولوجيني  الباحثني 
والتاريخ،  »ال�سدفة  عنوان  حتت  جزئني  من  كتاب  يف 
حوار مع بلعيد عبد ال�سالم« وهما الكتابان اللذان اأثارا 
جدال دون اأن يثنيا ال�سلطة عن نهج الردة عن اخليارات 
االقت�سادية ال�سابقة. مل يكن الف�سل االآخر الذي اأعقب 
حممد  الرئي�ش  واغتيال  االنتخابي  امل�سار  توقيف 
فقد  ال�سابقة  الف�سول  من  واإثارة  جدال  اأقل  بو�سياف 
وقع اختيار جماعة الع�سكر الذي اأم�سكوا مبقاليد القرار 
�سيد احمد غزايل على  ليخلف  ال�سالم  بلعيد عبد  على 
ال�سالم من وحي  اختيار عبد  يكون  راأ�ش احلكومة وقد 
�سوناطراك  راأ�ش  على  وخلفه  تلميذه  فهو  نف�سه  غزايل 
اإال اأن اخللفية العميقة لتعيني عبد ال�سالم كانت التخل�ش 
فاجلماعة  جديد  بن  ال�ساذيل  عهد  خملفات  من  متاما 
تعرف اأنهما على طريف نقي�ش. غري اأن الرياح جرت مبا 
نزار  خالد  منهم  اآنذاك  الع�سكر  جماعة  �سفن  ت�سته  مل 
وغريهم،  بلخري  والعربي  مدين  وحممد  تواتي  وحممد 
فقد �رشع الوافد اجلديد على ق�رش الدكتور �سعدان يف 
النقد  �سندوق  رف�ش  بعدما  احلرب  اقت�ساد  اأ�سماه  ما 
اجلزائر  ديون  اإعادة جدولة  �سيا�سة  عن  التنازل  الدويل 
و�سن  ذلك  �سبيل  يف  الهيكلي  التعديل  برنامج  وتطبيق 
حربا �سيا�سية على من اأ�سماهم العلمانيني االندماجيني 
الفراغ  باغتنام  ال�سلطة  على  اال�ستيالء  اأرادوا  الذين 
املوؤ�س�ساتي اآنذاك كما اأقام حربا اأخرى على ما اأ�سماه 
يقول  ظل  الذين  اجلرناالت  يرعاها  اقت�سادية  م�سالح 
اإنهم عينوه وهم من بيدهم اأمر اإنهاء مهامه يف رد على 
انتقادات �سده �سدرت عن رئي�ش املجل�ش االأعلى للدولة 

علي كايف. 
اأ�رش  اأنه  غري  خا�رشة  اأنها  م�سبقا  يعلم  كان  حربا  بداأ 
مل  التي  واأفكاره  قناعاته  مع  ان�سجاما  موا�سلتها  على 
يبلغها  اأن  ل�ساعات  كانت تدوم  التي  ي�ستطع رغم خطبه 
لل�سعب الذي كان يعي�ش بداية ع�رشية دموية امتزج فيها 
الفقر بالتهديد باملوت. انتهى به االأمر اإىل اخلروج من 
احلكومة يف 19 اأوت 1993 وهو اليوم الذي �سادف اغتيال 

رئي�ش احلكومة االأ�سبق قا�سدي مرباح.
عاد بلعيد جمددا مبنا�سبة االنتخابات الرئا�سية لعام 1999 
دون اأن يفلح يف الرت�سح وقد ن�سح بوتفليقة باالن�سحاب 
من ال�سباق وعدم تكرار جتربته مع اجلرناالت لكن التاريخ 
ال�سيا�سي  للتقاعد  يركن  الرجل  جعل  اآخر  م�سارا  اأخذ 
ولكتابة مذكراته التي، اإذا اأ�سيفت اإىل مذكرات ال�ساذيل 
اأن  االإبراهيمي وغريهما ميكن  بن جديد واحمد طالب 

ت�سكل مراجع لدرا�سة تاريخ اجلزائر املعا�رش. 

بلعيد عبد ال�صالم بني القناعات وال�صراعات

بقلم اح�سن خال�ص   

ل ينبغي اأن متر وفاة املنا�سل ال�سيا�سي 
املخ�سرم بلعيد عبد ال�سالم دون اأن 
تثري حياته نقا�سا فكريا بالنظر اإىل 

ثرائها وتنوعها والعرب والدرو�ص التي 
ميكن اأن ت�ستقى منها ومن ال�سياقات 

التاريخية املختلفة التي عا�سها الرجل 
منذ اأول يوم التحق فيه باحلركة 

الوطنية اإىل اأيامه الأخرية حني اأ�سدر 
مذكراته املثرية للجدل.

�سرية و م�سرية  

24 �صاعة

بقلم الأ�ستاذة :الزاهي دنيا

»كورونا فريو�ش »،وباء قدمي بحلة جديدة اإن �سح التعبري 
ومو�سة عام 2020،وعلى غري العادة اأتت توقعات الفلكيني 

لهاته ال�سنة  عك�ش ما خططوا له.
ال  الت�سنيع  و  االرتقاء  عام  اجلديدة  ال�سنة  تكن  مل  حيث 
بل  متوقع،  كان  كما  ال�سخ�سي  وال  املهني  ال�سعيد  على 
ب�سفة  والعامل  خا�سة  اجلزائر  فيها  �سهدت  �سنة  كانت 
عامة الويل، بدايتها كانت باجلفاف الذي ميز ال�ستاء  ودام 
بعد  فيما  ليليها   انقطاع،  دومنا  متتاليني  �سهرين  قرابة 
ن�سطة  اأر�سية  بهزات  معروفة  هي  كما  اأو  زلزايل  ن�ساط 
والية  وقاطني  املواطنني  و�سط  هلع  االأخرى  هي  خلفت 
ن�ساط  زمانتها  يف  املنطقة  �سهدت  حيث  خا�سة،  باتنة 
زلزايل قوي �سنة2017 راح �سحيته هياكل مادية وب�رشية 

معتربة، ما جعلنا نت�ساءل اأتراه ال�سيناريو �سيعيد نف�سه؟.
على  �سنعي�سه  جديد  �سيناريو  لبداية  موؤ�رشات  تكون  قد 
اإ�سابة  اأول  عن  ال�سني  اعالن  منذ  منذ،  اأ�سابيع  بعد 

»بفريو�ش كورونا«.
حرب  يف  اأجمع  العامل  ودخل  املوازين  انقلبت  هنا  من 
الكل يرتقب  الكل خائف  الكورونا«،  ا�سمها »فوبيا  نف�سية 
وينتظر ال�ساعة اخلام�سة، اأو �ساعة تقرير امل�سري ان �سح 
والكل  الكابو�ش،  نهاية  ن�سمع عن  اأن  نتمنى  التعبري حيث 

يح�رش نف�سه للمواجهة البعيدة، فال اأحد منا كان يتوقع اأن 
covide 19 �سيزوره بهاته ال�رشعة.

ومرة اأخرى تخيب التوقعات ويحل الوباء �سيفا ثقيال غري 
مرحب به على اأر�ش اجلزائر والعامل باأ�رشه.

ومن هنا بداأ م�سل�سل عنوانه »كورونا فوبي« اأبطاله فخامة 
ال�سعب اأجمع مثقفا كان اأو اأمي كبري اأو �سغري الكل ت�سارك 
اأدواره فنق�سم بدوره  الذي اختلفت  البطولة، هذا االأخري 

اإىل موؤيد ومعار�ش لوجود الوباء.
التلفزيونية،  واالإعالنات  االأطباء  نداء  البع�ش  فلبلى 
واحلمالت التوعوية عرب من�سات التوا�سل االجتماعي، اأين 
وجد البع�ش فيها منفذا ي�ستقي منه معلوماته، ملواجهة 
املواطنني  ترجمه  ما  وهذا  حميطه،  من  وطرده  الوباء 
واحلمالت  �سعارات  مبختلف  تزينت  حيث  �سوارعنا  يف 
التوعية ت�سارك فيها املواطن ورجال االأمن وغريهم من 
�رشورة  على  غالبيتها  يف  حتث  ال�سحة،  قطاع  م�سوؤويل 
االأخرية  هذه  الوقاية،،  ل�سبل  املواطنني  وامتثال  التزام 
اأعتربها البع�ش �سارمة وظاملة يف حقه واأتت على  التي 
التي  واحلالة  الكارثي  الو�سع  تاأملنا  لو  حني  يف  ح�سابه، 
الفريو�ش،  احت�سان  من  الرابع  االأ�سبوع  يف  لها  و�سلنا 
كبرية  باأرقام  تزايد  يعرف  الذي  االإ�سابات  بعدد  مقارنة 
بحاجة  فنحن  ال�سئيلة،  ال�سفاء  بحاالت  مقارنة    يوميا، 
على  الت�سييق  اأقل  مل  ان  القوانني  وت�سديد  تكثيف  اإىل 

ال�سارع و�رشورة التوجه للحجر الكلي، بعدما عجز احلجر 
اجلزئي عن حجر املواطن و الوباء.

اليومي  ن�ساطه  زاول  و  الوباء  وجود  البع�ش  ا�ستنكر  اأين 
عر�ش  و�سحتهم  القوانني  بذلك  �ساربني  عادي،  ب�سكل 

احلائط.
لعبة  اإال  هو  ما   ،»covide19 باأن«  بذلك  متحججني 

�سيا�سية ل�رشب حراكنا واإيقافنا عن املطالبة بحقوقنا.
و�ستدخل  اأرواح  زهقت  ومعار�ش  موؤيد  هو  من  وبني   
اجلزائر خانة االآالف ان بقى الو�سع هكذا، كما ات�سعت 
له  م�رشحا  البليدة  الورود  مدينة  كانت  اأين  الوباء  بوؤرة 
واليات  باقي  فاق عددها  اإ�سابات  بعد  االأوىل،  بالدرجة 
واليات  جميع  لت�سمل  العا�سمة  لتليها  باأ�سواط  الوطن 

الوطن .
اأو غاز م�رشب  الكورونا جرثومة  اإن كانت  النظر  وبغ�ش 
الغرب  يحاول  كما  حتليل  خمرب  من  اخلطاأ  طريق  عن 

ا�ستغفال ال�سعب.
اثنان، هي  والتي ال يختلف حولها  الثابتة  تبقى احلقيقة 
وجودية الوباء منذ اأعوام وتف�سيه موؤخرا،. واأن مل نتحد 
و�سيطول  ننت�رش.  لن  و�سعب  وم�سوؤولني  اأطباء  جميعنا 
واإن  االأدوار،  و  اللعبة  تنقلب  ،و  قوبي«  »كورونا  م�سل�سل 

حدث ما نخ�ساه فلن تكون النتائج مر�سية  للجميع.
وفيات  من  تخلقه  ما  الكورونا   عاد  ما  اليوم  فامل�سكل 

واأيتام، فحتى واإن تعددت االأ�سباب �سيبقى املوت واحد 
و م�سرينا اأجمع ال مفر منه، بل يف عامل واإن�سان ما بعد 

الكورونا.
�ستتال�سى االأزمة ويزول الوباء ال حمالة، كاأي فريو�ش هو 
الزمن  طال  مهما  منه  للحد  وعالج  معينة  حياة  دورة  له 

اأو ق�رش.
الغد  �ستتغري مالمح  هل  نف�سه  يطرح  الذي  ال�سوؤال  لكن 

عن االأم�ش؟
االأ�سئلة،  هاته  ت�ستوقفنا  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة  و 
واأهمها هل �سعب الغد اأي ما بعد الفريو�ش �سيكون اأكرث 
�سن�سهد  اأننا  اأم  قبل؟  ذي  من  وم�سوؤولية  واحتادا  وعيا 
وهل  ال�سارع؟  يف  جديدة  طبقات  وبروز  للبنى  تفكك 

�سيختفي اأبطال م�سل�سل »كورونا فوبي« ومن �سيعي�ش؟
اأ�سئلة تطرح نف�سها باإحلاح، متاما مق�سية العالج ومدى 
فعاليته، تبقى االإجابات جمرد احتماالت نظرية ال اأكرث، 
ما مل يتم التحقق منها وجتيبها ميدانية، متاما كاحتمالية 
لت�سبح  اأفريل،   4 يف  مزعومة  كانت  التي  الوباء  تال�سى 

اليوم اإىل اأجل غري م�سمى.
علينا  وجب  املنتظر  العاجل  وال�سفاء  اليوم  هذا  ولبلوغ 
الوقاية خري  وتبقى  واحلذر،  باحليطة  التحلي  كمواطنني 
لنوقع  فاليد  اليد  ولن�سع  الراهن،  الوقت  يف  العالج  من 

.»19 covide« نهاية �سعيدة ل�سيناريو

" فوبي  " كورونا 
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على اأر�ض ليبيا تتداعى 
الأكلة جميعها.. والق�صعة 

تفي�ض باخلريات في�صيل 
لعاب الكبار وال�صغار كما مل 

يح�صل من قبل، يك�صرون 
عن اأنيابهم ويتنابحون 
حول الغنيمة، ولكنهم 

حمكومون بقانون البحر 
حيث �صيبتلع كبريهم 
�صغريهم، وقد يرتك 

كبارهم ل�صغارهم قليال 
من الفري�صة يتلهون به 
ويتقوون ملهمة اخلدمة 

امل�صتمرة يف حيز الكبار،اأو 
لتوفري �صاحة تنازع بينهم.

م�صالح

اإنزال دويل على الأرا�ضي الليبية
وعلى اأر�ض ليبيا يفتح ال�شعب الذي تعر�ض 
وال�شيا�شة  الإدارة  عن  اإبعاد  عملية  لأب�شع 
واأب�شع عملية قمع للحريات واحلقوق عينيه 
على واقع غاية يف التعقيد.. فال موؤ�ش�شات 
�شحيح  اإدارة..  ول  دولة  ثقافة  ول  دولة 
حلقهم  ما  على  للرد  ان�رصفوا  الليبيني  ان 
الطب  يف  والتخ�ش�ض  العلم  اإىل  اإق�شاء  من 
ال�شايف  ح�شهم  ان  اإل  باأنواعها  والعلوم 
الو�شوح  اإىل  يقودانهم  املخت�رصة  وروؤيتهم 
اإىل  وتر�شدانهم  الأخر  مع  التعامل  يف 
اأق�رص الطرق ل�شتعادة بلدهم وحتريره من 
�شي�شمد  متى  فاإىل  واأ�شحابها..  الأجندات 
الليبيون يف املواجهة املفتوحة على جبهات 
ما  واملوؤامرة؟  بال�شالح  مدججة  عاملية 
نحن متاأكدون منه اأن الليبيني رجال �شناديد 
التدخل  يقاومون  واإنهم  بالدنية  يقبلوا  لن 
غري  نحن  ما  ولكن  طاقتهم،  بكل  الأجنبي 
خطورة  يدرك  الإقليم  اأن  منه  متاأكدين 
بالخرتاق  وعالقتها  ليبيا  يف  الأو�شاع 
القواعد  وانت�شار  للمنطقة  ال�شهيوين 
الغربية والأخطار املحتملة على  الع�شكرية 
حرب  يف  تورطت  التي  �شواء  الإقليم  دول 
اأو التي تقف مراقبة.. فاىل متى تظل  ليبيا 
ليبيا تتمزع بني الأكلة، وجراح بنيها ترتع يف 
حكام  ظلم  اهلل  اإىل  ت�شكو  التاريخ  �شفحات 
الفرجنة؟ ما  وامل�شلمني قبل طغيان  العرب 
اإن  �شي�شلم  احد  ل  ان  منه  متاأكدون  نحن 
�شقطت ليبيا يف عملية تق�شيم النفوذ وتفريخ 

الإرهاب يف املنطقة.

الإنزال الدويل:
يتجه كل �شاحب م�شلحة من الدول الكربى 
قواعد  ويوؤ�ش�ض  الأر�ض  على  واقع  بناء  اإىل 
املتو�شط  �شفة  فعلى  وع�شكرية..  اأمنية 
قر�شا  تقدم  ففرن�شا  بالغ  اهتمام  ال�شمالية 
تفك  لكي  لتون�ض  الدولرات  ماليني  مبئات 
على  او  الليبية  الوفاق  مع حكومة  ارتباطها 
الأقل لكيال ت�شارك يف تقويتها وتناأى عن اأي 
اتفاق مع تركيا يف م�شاعيها لتقوية حكومة 
هنا،  الفرن�شي  امل�شعى  يتوقف  ول  الوفاق 
لقوات  ثالث  بال�شالح عن طريق  تبعث  فهي 
وتدفعه  اإقليمي  حمور   مع  وت�شطف  حفرت 
اىل ال�شغط الكبري على حكومة الوفاق وذلك 
لن فرن�شا تخ�شى ان »تخرج من املولد بال 
الرتباك  اأ�شبحت يف حالة  ان  بعد  حم�ض« 
الرو�شي  واملوقف  الرتكي  املوقف  بني 
يف  وهي  مت�شادتني  جبهتني  يف  املتقابلني 
الأمريكي  الوجود  تناف�ض  الأمر  حقيقة 
وجوار  ال�شاحل  يف  اإ�شرتاتيجية  مواقع  على 
برئي�ض  ال�رصاج  يلتقي  روما  ويف  ليبيا.. 
وزراء ايطاليا ليطمئنه على م�شاريع ايطاليا 
وجمموع  ايطاليا  ا�شتثمارات  وان  ليبيا  يف 
اأملانيا  توا�شل  فيما  مكفولة..  م�شاحلها 
وان  واملبعوثني  بالر�شل  النب�ض  ج�ض 
�شاحنات  باإر�شال  اأي�شا  تورطت  قد  كانت 
ا�شتخدمت يف هجوم حفرت على طرابل�ض.. 
اأما رو�شيا فرغم كل ما بذلته تركيا لإقناعها 
تتوقف  ليبيا  فهي مل  ب�شمان م�شاحلها يف 
الذين  الرو�ض  املرتزقة  حركة  ت�شهيل  عند 
تقوم دول اخلليج العربي بدفع رواتبهم اإمنا 
هي تتحرك جللب املقاتلني من �شورية اإىل 
النخراط يف احلرب مع حفرت �شد حكومة 
�شورية عن  الوفاق ومل يرتدد وزير خارجية 
مب�شاندة  الر�شمي  ال�شوري  املوقف  اإعالن 
مقابل  ويف  طرابل�ض..  �شد  حفرت يف حربه 
قوات  عرب   ب�رصعة  الأمريكان  حترك  هذا 
ووزرائه  ال�رصاج  مع  باجللو�ض  الأفريكوم 
رو�شيا  دخول  ظل  يف  املوقف  ملناق�شة 
على اخلط و تعالت الت�رصيحات الأمريكية 

والأ�شلحة  القوات  حجم  تك�شف  موؤخرا 
ويعلو  الليبية  احلرب  يف  املتورطة  الرو�شية 
ع�شكرية  قواعد  قيام  احتمال  عن  احلديث 

اأمريكية يف تون�ض وليبيا..
يجوبون  املنطقة  اىل  الدوليون  املبعوثون 
وي�شتمزجون  يتحاورون  العربي  املغرب 
والأمم  معينة،  �شيغ  اىل  ويوجهون  املوقف 
عن  يتوقفان  ل  الأوربي  والحتاد  املتحدة 
للتاأكيد  حماولة  يف  بت�رصيحاتهما  الإدلء 
الليبية..  ال�شيا�شي حلل الأزمة  على امل�شار 
وذلك يف تغطية على ما يجري على الأر�ض 
�شيغة  فر�ض  بحجة  للوقائع  حتريك  من 
معينة من الت�شوية.. فيما ل ميكن تخيل ان 
هناك �شيغة للحل يف جعبة اأي وزير خارجية 

غربي.
من الوا�شح ان الدول الغربية املعنية بال�شاأن 
املواقف  حدود  عند  تتوقف  مل  الليبي 
منهمكة  هي  امنا  والتحري�ض  والعالقات 
واقع  اأمر  لفر�ض  والرجال  ال�شالح  باإر�شال 
يف ليبيا هو اقرب للفو�شى والتوزع اجلغرايف 

على القبائل واملدن.

املوقف العربي: 
والإمعان  بالغرابة  العربي  املوقف  يت�شم 
املادي  الدعم  ظل  الأزمة..  تعميق  يف 
الإمارات  حمور  قبل  من  وال�شيا�شي 
الإف�شاح  عن  بعيدا  حلفرت  م�رص  ال�شعودية 
العلني يف حماولة لالإيهام بان هناك موقفا 
م�شافة  على  الليبية  الأزمة  من  يقف  عربيا 
واحدة حتى قامت قوات حفرت بالهجوم على 
املتقاعد  اجلرنال  اأن  ويقال  الليبي  الغرب 
حفرت تلقى اإ�شارات وا�شحة من املحور باأن 
يوقع  ل  وان  اتفاق  باأي  اللتزام  من  يتهرب 
لذلك  النار  اإطالق  لوقف  اتفاق  اأي  على 
يف  التوقيع  حفالت  من  ين�شحب  وجدناه 
التون�شي  كان املوقف  اأكرث من مكان.. هنا 
املنق�شم على قوى اإ�شالمية واأخرى علمانية 
اإ�شارة وا�شحة عن ماآلت الأو�شاع يف حال 
ان  القول  وميكن  هزميته..  او  حفرت  جناح 
موؤ�ش�شاتها  كبري من  وقفت يف قطاع  تون�ض 
حماية  على  واإ�رصارها  الوفاق  حكومة  مع 
الدولة  اأعلنت  اجلزائر  ويف  العا�شمة.. 
اجلزائرية ان طرابل�ض خط احمر وانه من 
غري امل�شموح العدوان عليها واأكدت اجلزائر 
الليبية  الأطراف  كل  تفاهم  �رصورة  على 
ورف�شت اإق�شاء اأي طرف.. وميكن القول ان 
الر�شميني يف امل�رصق العربي« �شورية وم�رص 
وال�شعودية  ما  حد  اىل  وال�شودان  والأردن 
والإمارات والبحرين«  وقفوا مع حفرت فيما 
وقف الر�شميون يف املغرب العربي« اجلزائر 

واملغرب وتون�ض« مع حكومة الوفاق..
ومن الوا�شح ان حمور الإ�شناد العربي حلفرت 
متورط يف عالقات متينة مع الكيان ال�شهيوين 
وهو قد جتاوز معه حدود العالقات الظرفية 
م�شاعدات  يتلقى  حفرت  جعل  ما  وهذا 
اأجهزة الأمن ال�شهيونية ح�شب  مبا�رصة من 

العديد من ال�شحف ال�شهيونية.
وبعد ح�شار حفرت لطرابل�ض اأ�شبح املحور 
العربي امل�شاند له يتحدث عن اأيام معدودة 
طرابل�ض..  يف  الأ�شوليني  هزمية  حتقيق  و 
تنفيذ  بعد  القوى  موازين  انقلبت  وفجاأة 
امل�شرتك  للدفاع  الرتكية  الليبية  التفاقية 
الع�شكري  اخلط  على  التراك  ودخول 
مواقع  من  حفرت  قوات   وهربت  مبا�رصة 
ومبا  الليبي  الغرب  واأ�شبح  واأ�شا�شية  حيوية 
من  فيه  وما  ليبيا  �شكان  ثلثي  من  ي�شمل 

حقول نفط حتت �شلطة حكومة الوفاق..  
ولتدارك اخللل امليداين اجته حمور الإ�شناد 
م�رصية  مبادرة  عن  الإعالن  اىل  حلفرت 

مع  امل�شاورة  وعدم  الأحادية  فيها  ات�شح 
بع�ض الفرقاء الليبيني الأ�شا�شيني، وحماولة 
تقدمي �شخ�شية مدنية �شالح عقيلة بدل من 
حفرت ال ان هذه املبادرة مل تلق قبول دوليا 
�شريت  باعتبار  امل�رصي  املوقف  وانتهى 
الإ�شارة  و�شبق  كما  احمر..  خطا  واجلفرة 
اإليه فان املوقف ال�شوري اأعلن بكل قوة انه 
مع حفرت وانه يوؤيده ومن هنا كانت الإ�شارة 
طريق  عن  �شوريني  ع�شكريني  نقل  اإىل 

طائرات رو�شية اإىل ليبيا..
ن�شاطه  حلفرت  الإ�شناد  حمور  ووا�شل 
حكومة  تفقد  �شيغة  لفر�ض  الدبلوما�شي 
موؤمتر  عقد  فتم  انت�شارها  بريق  الوفاق 
جلامعة الدول العربية ا�شدر قرارات حتفظ 
بطلب  املحور  وتقدم  ليبيا..  مندوب  عليها 
من جمل�ض الأمن الدويل ب�شيغة حل اأي�شا.. 
ال انه ظل يف كل احلالت منحازا اىل طرف 

دون الآخر..
يف  تركزت  الإ�شناد  �شغط حمور  قوة  تكون 
الأيام الأخرية على وقف اإطالق النار ب�شكل 
الوفاق  توقيف جي�ض حكومة  يتم  لكي  دائم 
بقية  نحو  حتركها  موا�شلة  عن  الوطني 
الرتاب الوطني امل�شيطر عليه من ملي�شيات 
م�شلحة وقبائل وقوى اأجنبية وجي�ض حفرت.. 
للرتاب  التق�شيم  خطورة  تتمثل  هذا  ويف 

الليبي يف ظل توازن ال�شعف بني الطرفني.
ويف املقابل ظل موقف اجلزائر اأ�شا�شيا يف 
موقف املغرب العربي فتون�ض حتاول دوما 
بحكم  وهي  اجلزائر  مبوقف  ال�شتئنا�ض 
مع  الع�شوية  وعالقتها  ال�شيا�شية  تكويناتها 
الدولة  ل�شالح  حم�شوبا  موقفها  ظل  ليبيا 
�شعيد  قي�ض  الرئي�ض  زيارة  اأن  اإل  الليبية 
لباري�ض وما تخللها من ت�رصيحات �شحفية 
له اأحدث ارتباكا حول املوقف التون�شي من 
الأزمة ومن عالقة تون�ض بفرن�شا واأجندتها 
يف املنطقة وذلك طمعا كما يبدو يف قرو�ض 
ا�شتفهام  بعالمات  يلقي  الذي  الأمر  مالية 
على م�شتقبل دور تون�ض.. وكذلك كان موقف 
على  بهجوم حفرت  يرحب  الذي مل  املغرب 
الغرب الليبي وعلى مدينة طرابل�ض ويبدو ان 
�شياغة موقفه تاأتي نتيجة خالفاته مع دول 
اخلليج التي طفت على ال�شطح وبعد ان قام 

حفرت بتجاوز اتفاقية �شخريات.. 

اجلوار الإفريقي:
حيث  حقيقية  خماطر  تكمن  ليبيا  بجوار 
الأمريكية  الع�شكرية  القواعد  تتواجد 
والفرن�شية والأجهزة الأمنية ال�شهيونية التي 
تقوم بتدريب جي�ض ت�شاد وتخرتق املوؤ�ش�شة 
ت�شبح  هنا  �شافر..  ب�شكل  النيجرية  الأمنية 
جبهة ت�شاد والنيجر خطرا حقيقيا على امن 
خل�شو�شية  ليبيا  البداية  ويف  برمته  الإقليم 
الإفريقي..  اجلوار  ودول  بينها  العالقة 
ليبيا  بني  العالقة  ت�شنع   اأبعاد  عدة  فهناك 
والنيجر،  ت�شاد  الإفريقي  جوارها  ودول 
واقت�شادية  وجغرافية  تاريخية  اأبعاد 
ودميوغرافية.. واملهم هنا النظر اىل موقع 
على  ال�رصاع  معركة  يف  اجلارين  هذين 

املكا�شب ال�شتعمارية يف ليبيا.
ل �شك بان ت�شاد والنيجر تقعان يف منطقة 
الدول  مل�شالح  بالن�شبة  مهمة  اإ�شرتاتيجية 
العامل   يف  النفوذ  على  املت�شارعة  الكربى 
ليبيا  جاري  بكونهما  يتعلق  فيما  ل�شيما 
على  الدويل  ال�رصاع  ظل  ويف   ، اجلنوبيني 
ق�شوى  اأهمية  لهما  ي�شبح  ليبيا  يف  النفوذ 
تفر�شها   التي  التحديات  ظل  يف  خا�شة   ،
واجلرمية   ، ال�رصعية  غري  الهجرة  ظاهرة 
فكل   ، للحدود  العابر  والإرهاب   ، املنظمة 
ت�شتغل  اأن  حتاول  الكربى  الدول  من  دولة 

والإرهاب   ، ال�رصعية  غري  الهجرة  ظاهرة 
العابر للحدود ، لتحقيق مكا�شب �شيا�شية ، 
وا�شتغالل ذلك يف ال�رصاع الدائر على ار�ض 

ليبيا .
املتحدة  الوليات  بداأت  2018م  عام  يف   
يف  �شخمة  قاعدة  بناء  يف  الأمريكية 
من  مقربة  وعلى  النيجر  �شمال  »اأغادي�ض« 
ال�شني  اأن  كما   ، اجلنوبية  الليبية  احلدود 
مر�شخة   ، املنطقة  اىل  نفوذها  متد  بداأت 
واأثيوبيا  جيبوتي  اإفريقيا  �رصق  يف  اأقدامها 
الإفريقي  ال�شاحل  منطقة  بوابة  وال�شودان 
بني  اليوم  قوي  �رصاع  وهناك  ال�رصقية. 
النفوذ  على  �رصاع  وايطاليا،  فرن�شا 
الهجرة  ،   وحيث طرق  ليبيا  وامل�شالح يف 
العابرة  املنظمة  واجلرمية   ، ال�رصعية  غري 
للحدود ، وجتارة ال�شالح ، وجتارة املخدرات 
ت�شهد  الأفريقي   ال�شاحل  منطقة  اأن  .كما 
الوليات املتحدة  �رصاع نفوذ حمموما بني 
كقوة عاملية وفرن�شا كقوة ا�شتعمارية �شابقة 
تو�شيع  اإىل  القوتان  تت�شابق  اإذ  يف املنطقة، 
تواجدهما يف املنطقة الإ�شرتاتيجية الغنية 

بالرثوات الطبيعية » .
 اإن الندفاع الع�شكري الأمريكي نحو النيجر 
يخفي �رصاعا حول النفوذ يف املنطقة، فلقد 
اإطالقها عملية »برخان«  اأعلنت فرن�شا عن 
فاحت اأغ�شط�ض عام  2014م ،  امل�شكلة من 
خم�شة اآلف جندي حيث تغطي القوة خم�ض 
دول مبنطقة ال�شاحل، وهي مايل وموريتانيا 

والنيجر وبوركينافا�شو وت�شاد » .
 �رصاع النفوذ خلف احلدود الليبية ميتد اىل 
اإفريقيا  �شمال  دول  امن  يهدد  وهو  داخلها 
الكربى  الدول  كل  وان   ، العربي  واملغرب 
املت�شارعة على ليبيا ت�شعى لتعزيز مواقعها 
حدودها  عند  اأقدامها  وتر�شيخ  الع�شكرية، 

اجلنوبية يف ت�شاد والنيجر..  
وجودها  ر�شخت  كربى  دولية  قوى  هي  وها 
وجود  وبدون  بحرية  تتحرك  املنطقة،  يف 
 ، وحتالفاتهم   ، �شطوتهم  تقاوم  حملية  قوة 
ت�شاد  يف  املنت�رصة  الع�شكرية  وقواعدهم 
يتم  التي  اجلديدة  والقواعد  والنيجر، 

بناوؤها.
والنيجر  ت�شاد  من  كل  تكون  ان  اخل�شية  اإن 
به فرن�شا  تقوم  اأي عمل ع�شكري  طرفا يف 
يف امل�شتقبل يف جنوب ليبيا، »فزان« الغنية 
فرن�شا  ت�شمح  اإن  ميكن  ل  والغاز  بالنفط 
يتطلب  وقد   ، عليها  تهيمن  اأن  اأخرى  لقوة 
نفوذها  و�شمان  م�شاحلها  حلماية  الأمر 
بعمل  تقوم  اأن  التاريخية  م�شتعمرتها  يف 
مكافحة  وهي  جاهزة  واحلجة   ، ع�شكري 

الإرهاب لل�شيطرة على حقول النفط.

انتباه:
املاأزق  العربي  النظام  بع�ض  يعمق  يف حني 
الليبي ويقف البع�ض الآخر متح�شبا ملخاطر 
مغامرة التدخل تتك�شف اخلطورة التي تهدد 
املغرب العربي كله بل و�شمال اإفريقيا بعد 
واخلطط  واجلنود  القواعد  اأ�شبحت  ان 

والرغبة جاهزة حلروب النفوذ وامل�شالح..
منتظرا  يقف  الكل  فيما  ليبيا   اأر�ض  على 
الطلقة الأوىل حول مدينتي �رصت واجلفرة 
�رصورة  اإنها  الوفاق  حكومة  ترى  الليبيتني 
القوى  بع�ض  وترى  البالد  توحيد  ل�شتكمال 

الإقليمية اإنها جتاوز للخط الأحمر.. 
اإمرباطوريات  قاتلت  التي  ليبيا  لكن  و   
لرت�شم  اأبنائها  �شحوة  الآن  تعي�ض  وهزمتها 
والنهب  الت�شتت  من  اخلروج  طريق  معامل 
وال�شياع.. وكما نوؤكد دوما ان نتائج ال�رصاع 
املنطقة  م�شتقبل  �شيحدد  ليبيا  ار�ض  على 

كلها.. واهلل غالب على اأمره.

24 �ضاعة

بقلم: �صالح عو�ض
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ب�شتى  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
عنا�رصالفرقة  متكنت   ، اأنواعها 
الق�شائية  لل�رصطة  املتنقلة 
باأمن  قزام  عني  دائرة  باأمن 
توقيف  من  مترنا�شت  والية 
اأعمارهم  ترتاوح  اأ�شخا�ص  ثالثة 
يف  متورطون  �شنة(  بني)53-39 
و حتجز  املخدرات  حيازة  ق�شية 
قدر  )بانقو(  املخدرات  من  كمية 
وزنها االإجمايل ب 40.075 غرام. 

لورود  تعود  الق�شية  حيثيات 
مل�شاحلنا  موؤكدة  معلومات 
يقوم  �شخ�ص  وجود  مفادها 
نقل  اأجل  من  مركبته  با�شتعمال 
بو�شط  املخدرات  من  كمية 
قامت  وعليه  قزام،  عني  مدينة 
عرب  االأبحاث  بتكثيف  عنا�رصنا 
على  و  االإخت�شا�ص،  قطاع  كامل 
م�شتوى احلاجز االأمني مل�شاحلنا 
مت توقيف مركبة م�شبوهة و على 

وعند  اأ�شخا�ص،  ثالثة  متنها 
اإخ�شاع املركبة للمراقبة االإدارية 
متنها  على  العثور  مت  االأمنية  و 
املخدرات  من  معتربة  كمية  على 
قدر وزنها االإجمايل اأكرث من )40 
كلغ( من خمدر البانغو ليتم حتويل 
املركبة  رفقة  فيهم  امل�شتبه 
وفتح  املقر  اإىل  واملحجوزات 

حتقيق يف الق�شية.
بعد ا�شتكمال اإجراءات التحقيق مت 

امل�شتبه  ق�شائي �شد  اإجناز ملف 
اجلهات  اأمام  وتقدميهم  فيـهم، 
الق�شائية املخت�شة التي اأ�شدرت 
يف حق امل�شتبه فيه الرئي�شي حكم 
املوؤ�ش�شة  م�شتوى  على  باالإيداع 
ا�شتفاد  فيما  بتمرنا�شت،  العقابية 
من  االآخرين  فيهما  امل�شتبه 
الرقابة  يف  يتمثل  ق�شائي  حكم 

الق�شائية. 
�شيخ مدقن

اأخبار اجلنوب

 
اجلمعيات  عديد  ممثلي  حذر 
اجلانبني  يف  الفاعلة  املحلية 
بواليات  االجتماعي  و  ال�شحي 
 ، اأدرار   ، ورقلة   ، مترنا�شت 
اإيليزي ، غرداية ، ب�شار وتندوف 
مغبة  من  بالبالد  القرار  �شناع   ،
الهروب  �شيا�شة  وانتهاج  التعنت 
خلفية  على  وذلك  االأمام  اإىل 
التماطل يف اإعالن هاته الواليات 
املعروف عنها يف ف�شل ال�شيف 

احلار كمنطقة منكوبة .
طالب  فقد  ثانية  جهة  من 
امل�شكل  من  املت�رصرين 
و  ال�شن  كبار  فيهم  مبا  القائم 
املزمنة   باالأمرا�ص  امل�شابني 
من  ال�شخ�شي  التدخل  ب�رصورة 
طرف  عبد املجيد تبون رئي�ص 
االإعالن  اأجل  من   ، اجلمهورية 
عن املعدالت احلقيقية لدرجات 
مبعظم  جتاوزت  التي  احلرارة 
هذه الواليات ما ن�شبته 49درجة 
هذه  وخلفت  الظل،  حتت  مئوية 
القيا�شية  احلر  من  املوجة 

باملحيطات  حرائق  ن�شوب 
القدمية،  والب�شاتني  الفالحية 
م�شالح  تدخل  ا�شتدعى  مما 
 ، الإخمادها  املدنية  احلماية 
املوؤ�ش�شات  اأح�شت  حني  يف 
من  الع�رصات   االإ�شت�شفائية 
يف  خ�شو�شا  االإغماء،  حاالت 
اأو�شاط ذوي االأمرا�ص املزمنة، 
اأين مت نقلهم على جناح ال�رصعة 

للم�شالح اال�شتعجاالت.
حتذيرات  من  الرغم  وعلى   
فرتة  يف  التجول  بعدم  االأطباء 
ال�شاعة  غاية  اإىل  و  القيلولة 
اإال  ال�شاد�شة  من م�شاء كل يوم، 
يف  البقاء  رف�شوا  املواطنني  اأن 
لق�شاء  التنقل  وف�شلوا  منازلهم 

م�شاحلهم االإدارية املتعددة .
 وما زاد الطني بلة يف نظر حمدثو 

اأن موجة احلر  يومية »الو�شط » 
اإتالف  يف  ت�شببت  ال�شديدة  
الكهربائية  املحوالت  معظم 
مبولدات  دعمها  تاأخر  نتيجة 
الكهربائية،  الطاقة  لزيادة حجم 
تعليمة  يف  احلكومة  تاأكيد  رغم 
اجلمهورية  لوالة  موجهة 
�رصورة  على  الكبري  باجلنوب 
احلكومية  الربامج  جميع  ت�شليم 
على  ت�رصف  التي  االإ�شتعجالية 
مديريات  وجتهيزها  اجنازها 
و�شط  والغاز  للكهرباء  التوزيع 
وغرب بجنوب البالد يف  مدة ال 
االأول  ال�شدا�شي  اأجالها   تتجاوز 
من ال�شنة اجلارية  ل�شمان �شيف 
يف  متكررة   اإنقطاعات   بدون 
لقمان  دار  لكن  الكهربائي  التيار 
بقيت على حالها وهو االمر الذي 
فتح باب الت�شاوؤل على م�رصاعيه 
مل�شري  احلقيقية  الوجهة  حول 
املر�شودة  ال�شخمة  االأموال 
�شنويا لتج�شيد خمتلف امل�شاريع 
ملديريات  التابعة  اال�شتثمارية 
و�شط  الغاز  و  للكهرباء  التوزيع 

وغرب .

جتتاح يف الأيام موجة حر �شديدة عدد كبري من وليات اجلنوب الكبري ، الأمر الذي دفع بال�شاكنة ملنا�شدة 
ال�شلطات العليا بالبالد لإعالن هاته الوليات كمنطقة منكوبة .

و�شط تعتيم كبري عن معدلت درجة احلرارة احلقيقية 

اأحمد باحلاج 

مطالب باإعالن واليات اجلنوب منطقة منكوبة 
املركزي .      �شعف وانقطاع الكهرباء يعري امل�شاريع ال�شتثمارية ل�شونلغاز  امل�شت�شفى  موؤخرا  اهتز 

مترنا�شت  الوالية  بعا�شمة  م�شباح 
راحت  اإن�شانية  ف�شيحة  وقع  على   ،
من  اخلم�شينيات  يف  امراأة  �شحيتها 
اأثناء  طبي  اكت�شاف خطاأ  بعد  العمر 
اإجرائها لعملية جراحية على م�شتوى 
اليد . نا�شدت ال�شيدة مرمي بن عتو يف 
اخلم�شينيات من العمر وزير ال�شحة 
و ال�شكان واإ�شالح امل�شت�شفيات عبد 
الرحمان بن بوزيد ، من اأجل التدخل 
حتقيق  لفتح  وال�شخ�شي  العاجل 
بخطاأ  املعنية  اأ�شمته  فيما  معمق 
لعملية  اإجرائها  اثر  وذلك   ، طبي 
الي�رصى  اليد  م�شتوى  على  جراحية 
�شحية  مل�شاعفات  بها  لتتعر�ص   ،
النقاهة  لفرتة  بعد جتاوزها  مبا�رصة 
على  ح�شبما  بلة  الطني  زاد  ،ومما 
مطالبتها  خالل  فاإنه  املعنية  ل�شان 
بتقدمي تو�شيحات بعد �شعورها باآالم 

امل�شالح  طرف  من  اإخطارها  مت   ،
ال  خيارين  اأمام  اأنها  اال�شت�شفائية 
مبا�رصة  التنقل  وذلك   ، لهما  ثالث 
�شبل  عن  للبحث  العا�شمة  للجزائر 
على  قدرتها  عدم  حالة  ويف  العالج 
لقطع  تلقائيا  اللجوء  �شيتم  التنقل 
تدخل  انتظار  ويف   . الي�رصى  يديها 
جاد من الوزارة الو�شية للتكفل بنقلها 
، تبقى  للعا�شمة ملتابعة العالج  جوا 
خا�شة  االأمرين  تعاين  مرمي  ال�شيدة 
حترك  امل�شتبعد  من  اأنه  علمنا  اذا 
الوزارة يف هذا التوقيت بالذات نظرا 
ان�شغال  اأبرزها  من  معطيات  لعدة 
ال�شلطات ال�شحية املركزية بالبحث 
التي  كورونا  جائحة  لتطويق  عن 
اأدخلت العامل و اجلزائر خ�شو�شا يف 
حالة ا�شتنفار ق�شوى للت�شدي يف منع 

تف�شي هذا الداء الفتاك .
اأحمد باحلاج 

مبدينة  جواد  حي  �شكان  ينا�شد 
اجلزائرية  م�شالح  ب�شكرة 
ندرة  م�شاكل  يف  النظر  للمياه 
بيوت  اأن  علما  املياةباملنطقة، 
مما  اأيام  منذ  ت�شت�شقي  مل  احلي 
ا�شتوجب اإعادة االن�شغال املذكور 
املتعلقة  املطالب  واجهة  اإىل 

بتدين خدمات التنمية باملحلية.
عرب �شكان حي جواد بب�شكرة عن 
تذمرهم من الندرة احلادة يف املياه 
منذ عدة اأيام، حيث اأكد متحدثون 
احلي  �شكان  من  الو�شط  جلريدة 
الزمني اخلا�ص  التوزيع  اأن عملية 
باملياه اأق�شتهم من الالئحة، حيث 
م�شالح  لدى  املواطنون  ا�شتكى 
لوالية  للمياه  اجلزائرية  �رصكة 

معاينة  وبعد  االأمر،  هذا  ب�شكرة 
االأخرية،  الو�شعية من جانب هذه 
قنوات  باأن  احلي  �شكان  اأخربوا 
توزيع املياه اخلا�شة بحيهم تعاين 
من م�شاكل االن�شداد، االأمر الذي 
اآنفا.  ت�شبب يف امل�شكل املطروح 
عملية  باأن  املتحدثني  ذات  وقال 
وقتا  و�شت�شتغرق  مكلفة  ال�شيانة 
املواطنون  بها  قام  ما  اأذا  اأطول 
االإمكانيات  لقلة  نظرا  باأنف�شهم، 
االن�شداد،  مكان  حتديد  و�شعوبة 
اجلزائرية  اأخ�شائيي  طالبوا  اأين 
اإمكانيات  ت�شخري  �رصورة  للمياه 
ال�رصكة لفك العزلة عنهم يف اأقرب 

وقت ممكن.
اأحمد نا�شري

بعد تعر�شها خلطاأ طبي يف اليد 

�شح املياه يوؤرق ال�شاكنة

خم�سينية بتمرنا�ست 
ت�ستنجد بوزير ال�سحة

اجلزائرية للمياة مطلوبة 
بحي جواد بب�سكرة

اأمن عني قزام بتمرنا�شت 

مطالب بفتح حتقيقات يف م�شابقات التوظيف

االإطاحة بثالثة ا�سخا�ص بحوزتهمم 40 غ من الكيف 

ملف الت�سغيل ببلدية �سيدي خالد بب�سكرة يحدث فتنة 

كورونا  فريو�ص  انت�شار  عودة  بعد 
ت�شدره  و  ب�شكرة  بوالية  موؤخرا 
جانب  اإىل  موؤخرا،  امل�شهد 
قبل  من  امل�شجلة  التجاوزات 
مواطني الوالية املنافية الإجراءات 
وايل  اأ�شدر  االجتماعي  التباعد 
نوار  اأبي  اهلل  عبد  ب�شكرة  والية 
املتعلقة  التعليمات  من  جملة 
اأم�ص  اأول  اأ�شدر  ذكره.  �شلف  مبا 
اجلهاز  راأ�ص  على  االأول  الرجل 
جمموعة  ب�شكرة  لوالية  االإداري 
على  فحواها  يف  تن�ص  تعليمات 
�رصورة احرتام ال�رصوط التكميلية 
كورونا،  فريو�ص  من  للوقاية 
ال�شوؤون  مديرية  اإ�رصاف  وحتت 
التنظيمية مت منع تنظيم املواكب 
العائلية  والتجمعات  االحتفالية 
واحلفالت،  باالأعرا�ص  اخلا�شة 
وتن�شيب  التجمع  منع  جانب  اإىل 
احلر�ص  مقابل  يف  العزاء  خيم 
من  احلدث  تنظيم  على  ال�شديد 

تراعي  اأ�شحابه يف ظروف  طرف 
امل�شافة  كاحرتام  الوقاية  قواعد 
وتفادي  الواقي  القناع  وارتداء 
امل�شافحة املالم�شات اجل�شدية. 
البيان  ذات  اأكد  ال�شياق  نف�ص  ويف 
�شاري  يبقى  القرار  هذا  اأن 
�رصوط  توفر  غاية  اإىل  املفعول 
يف  العمومية  وال�شحة  ال�شالمة 
�شيتعر�ص  حيث  الوطن،  ربوع  كل 
وفق  ردعية  الإجراءات  املخالفون 
ذلك  من  القانون،  عليه  ين�ص  ما 
املتابعة الق�شائية وما يرتتب عنها 
البيان  هذا  وياأتي  عقوبات.  من 
التي  املواطنني  لنداءات  ا�شتجابة 
ال�شبل  كل  تفعيل  ب�رصورة  طالبت 
يف  العام  النظام  لفر�ص  املتاحة 
الذي  املحلي،  املجتمع  اأو�شاط 
�شارخا  انفالتا  موؤخر  �شهد 
فريو�ص  من  الوقاية  ل�شوابط 

كورونا لدى بع�ص املواطنني.
اأحمد نا�شري 

يف تعليمات وقائية �شارمة

وايل ب�سكرة يتدخل الإنقاذ املوقف

خالد  �شيدي  بلدية  �شباب  ي�شتمر 
توظيف  م�شابقة  من  املق�شيني 
اأ�شبوع  منذ  احتجاجهم  حملية 
عدم   على  تعبريا  وذلك  كامل، 
التي  االإق�شاء  ب�شيا�شة  ر�شاهم 
القائمني  طرف  من  لها  تعر�شوا 
والتي  املذكورة،  امل�شابقة  على 
والوقاية  االأمن  اأعوان  تخ�ص 
املن�شاآت  ب�رصكة  اخلا�شة 

الطاقوية �شات.
م�شابقة  من  املق�شيون  اأعرب 
والوقاية  االأمن  اأعوان  توظيف 
عن غ�شبهم  ><�شات<<  ب�رصكة 
من  اأغلبيتهم  اإق�شاء  من  الكبري 
التي  االأخرية  الناجحني،  قائمة 
نظرا  م�شداقيتها  يف  طعنوا 

ل�رصوط  خرق  من  حتتويه  ملا 
باأن  املحتجون  وقال  التوظيف، 
امل�شابقة  نتائج  على  القائمني 
االإقامة  �رصوط  يحرتموا  مل 
اإىل  �شف  البلدية،  تراب  داخل 
من  االأ�شماء  بع�ص  تواجد  ذلك 
ن�شاطات  ميار�شون  الناجحني 
الذي  االأمر  اأخرى،  قطاعات  يف 
�شكان  على  الكرام  مرور  مير  مل 
يف  امل�شاركني  وخا�شة  املنطقة، 
لت�شعيد  جلاأوا  الذين  امل�شابقة 
بوقفة  والقيام  اخلطاب  لهجة 
مدتها  جتاوزت  احتجاجية 

اأ�شبوعا كامال.
ويف �شياق م�شرتك قال متحدثون 
جموع  من  الو�شط  جلريدة 

املحتجني باأن بلدية �شيدي خالد 
بع�ص  تعنت  من  تعاين  تزال  ال 
م�شاحلهم،  وتع�شف  امل�شوؤولني 
تقوم  ما  نادرا  املنطقة  اأن  علما 
واإن  النوع  هذا  من  مب�شابقات 
ما  دائما  النتائج  فاإن  فعلت  
اأو�شاط  يف  وا�شعا  جدال  تثري 
ي�شهد  عامة  وب�شفة  امل�شاركني. 
قطاع التوظيف بالوالية وبلدياتها 
العرو�ص  نظري  كبريا  احتقانا 
املتدنية  واخلدمات  ال�شحيحة 
منذ  ال�شغل  لطالبي  يقدمها  التي 
خالل  الو�شع  تفاقم  اأين  �شنوات، 
يتعامل  بحيث  االأخرية،  االأ�شهر 
خملفات  مع  حاليا  امل�شوؤولون 
يورد  كان  الذي  ال�شابق  النظام 

منا�شب ال�شغل باملحاباة والر�شوة 
و�شبل اأخرى ملتوية.

ومعلوم اأن قطاع ال�شغل بالواليات 
يعترب  ب�شكرة  فيها  مبا  اجلنوبية 
عجز  التي  ال�شائكة  امللفات  من 
طال�شمها  تفكيك  عن  الوالة 
املح�شوبية  تف�شي  ب�شبب 
تف�شي  دون  الر�شوة  و  واملحاباة 
لعمال  املبا�رص  التوظيف  مظاهر 
الوالية وبطرق خمالفة  من خارج 
الذي  التوظيف وهو االأمر  الآليات 
احلكومة  تو�شيات  مع  يتنافى 
الرامية لتطبيق مبداأ االأولويات يف 
احتقان  احتواء  لفائدة  التوظيف 

اأبناء اجلنوب الكبري .
اأحمد نا�شري
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عي�شة ق.

الالعبني  من  عدد  وعرف ح�ضور 
حمل  لهم  �ضبق  الذين  ال�ضابقني 
األوان النادي يتقدمهم مليك زرقان 
ناق�ضوا  والذين  ملويل،  وفريد 
مير  التي  اخلانقة  املالية  الأزمة 
الإدارة  ت�ضع  والتي  الوفاق  بها 
بالنظر  خا�ضة  حقيقي  ماأزق  يف 
للوعود التي قطعتها اإىل الالعبني 

امل�ضتحقات  ت�ضوية  خ�ضو�ص 
اأين  بها،  يدينون  التي  املالية 
الجتماع  يف  امل�ضاركون  اأجمع 
اإيجاد  اإىل  ال�ضعي  �رضورة  على 
ت�ضاعدهم  التي  الناجعة  احللول 
على جتاوز هذه الو�ضعية ال�ضعبة 
والأمر �ضيكون من خالل املطالبة 
مبنح الفريق �رضكة عمومية تتحول 
اإليها ملكيته باعتباره اأكرب الأندية 
اجلزائري  ال�رضق  يف  تتويجا 

ال�ضلطات  من  التفاتة  وي�ضتحق 
على  م�ضاعدته  اجل  من  العليا 
تكرار  الو�ضع يف ظل  تخطي هذا 
مو�ضم  كل  املالية  النادي  م�ضاكل 

خالل الأعوام الأخرية.
يتم  اأن  ينتظر  ال�ضدد  هذا  يف 
متابعة  اأجل  من  جلنة  تن�ضيب 
ملف مطالبة الوفاق ب�رضكة وطنية 
الفرق  من  لعدد  الأمر  هو  مثلما 
من  وذلك  الوطنية،  البطولة  يف 

�ضطيف  وايل  مع  التوا�ضل  خالل 
اإىل  مطلبهم  لي�ضال  وال�ضغط 
ال�ضلطات العليا يف البالد، وحتويل 
ال�ضباب  وزير  اإل  اأي�ضا  مطلبهم 
من  خالدي  علي  �ضيد  والريا�ضة 
اأعلى  على  �ضوتهم  اإحلاق  اأجل 

هرم يف ال�ضلطة.

ميهادة يوقع اأول عقد احرتايف 
والتمديد 3 موا�شم لبلباي

دارة  توا�ضل  منف�ضل،  مو�ضوع  يف 
"الن�رض الأ�ضود" يف �ضيا�ضة حت�ضني 
لعبيها ال�ضبان، وطلك بعدما رقت 
الثنائي عبد البا�ضط ميهادة واأمين 
بلباي، حيث وقع ميهادة على اأول 
الكروي  عقد احرتايف يف م�ضواره 
من خالل الإم�ضاء على العقد اأول 
موا�ضم  خم�ضة  والذي ميتد  ام�ص 

العام 2025،  اإىل �ضائفة  ويتوا�ضل 
اأين ين�ضط الالعب يف مركز مدافع 
امل�ضتقبل  لعب  ويعترب  حموري 
تدّرج  الذي  وهو  الوفاق  لت�ضكيلة 
عرب خمتلف فئاته ال�ضبانية، بينما 
بلباي  الالعب  مع  العقد  مّددت 
ثالثة موا�ضم اإ�ضافية حيث ينتهي 

يف العام 2025.

توا�شل اإدارة فريق وفاق �شطيف م�شاعيها من اأجل البحث عن الدعم املايل واحل�شول على �شركة عمومية 
ت�شاعد النادي على حتمل الأعباء املالية التي تلزمه، ولهذا الغر�س اأقدم رئي�س جمل�س الإدارة عز الدين 

اعراب على عقد اجتماع اأول ام�س دعا غليه عدد من الالعبني القدامى للفريق ال�شطايفي من اأجل 
الت�شاور لإيجاد احللول الناجعة على اخلروج من الو�شع احلايل الذي مير به الوفاق، حيث جرى الجتماع 

يف مقر النادي ببومر�شي

اجتماعهم باأعراب خل�س اإىل رفع املطلب اإىل الوايل والوزير خالدي

قدامى وفاق �ضطيف يطالبون ب�ضركة وطنية

ر�ضيد  اجلزائري  الدويل  الالعب  عاد 
اإىل الت�ضكيلة الأ�ضا�ضية رفقة ناديه  غزال 
اأين خا�ص مواجهة لزيو روما  فيورنتينا، 
التي خا�ضوها خارج الديار حل�ضاب اجلولة 
اليطالية،  الأوىل  الدرجة  دوري  من   28
ملعب  على  تكبدوها  التي  اخل�ضارة  ورغم 
اأن  اإل  لواحد  هدفني  بنتيجة  امل�ضيف 
مباراة  قجم  الوطني  املنتخب  مهاجم 

التي  الثقة  م�ضتوى  عند  وكان  مقبولة 
له  �ضبق  بعدما  ناديه،  مدرب  فيه  و�ضعها 
لقاء اجلولة املن�رضمة  بديال يف  اإقحامه 
اأمام بري�ضيا قبل ان يغادر اأر�ضية امليدان 
نزوله،  على  فقط  دقائق  �ضت  مرور  بعد 
ليون  اوملبيك  نادي  خريج  وا�ضتغل 
و�ضيف  مواجهة  لدى  الفر�ضة  الفرن�ضي 
الكلت�ضيو وقّدم اأداء يف امل�ضتوى وهو الذي 

فّوت فر�ضة رائعة من اأجل ت�ضجيل هدف 
عاملي لول العار�ضة التي كانت باملر�ضاد 
كاملة  املقابلة  اطوار  لعب  حيث  لكرته، 
يف  البقاء  اجل  من  امامه  الأبواب  وفتح 
للمو�ضم  حت�ضبا  اليطايل  ناديه  �ضفوف 
الإعالمية  التقارير  بعد  املقبل  الكروي 
بالرحيل  م�ضتقبله  ربطت  التي  اليطالية 

عن ت�ضكيلة "الفيول".

اأبعد مدرب نادي الرتجي التون�ضي معون 
اجلزائري طيب مزياين  الالعب  �ضعباين 
تبقى من  الفنية حت�ضبا ملا  من خياراته 
ك�ضف  حيث  اجلاري،  الكروي  املو�ضم 
خالل ت�رضيحات اإعالمية اأبرها الإعالم 
متو�ضك  على  يعتمد  لن  اأنه  التون�ضي 
هذا  من  تبقى  فيما  الهجومي  امليجان 
اأعلنت  بعدما  2020/2019ي،  املو�ضم 
بقيادة  القدم  لكرة  التون�ضية  اجلامعة 
رئي�ضها وديع اجلريء ا�ضتكمال ما تبقى 

من املناف�ضة وموا�ضلة مباريات الدوري 
اأعلن  املقبل،  اأوت  �ضهر  التون�ضي مطلع 
الالعبني  قائمة  عن  �ضعباين  املدرب 
اذين قرر ا�ضتبعادهم من التعداد املعني 
املو�ضم  هذا  مواجهات  يف  بامل�ضاركة 
اأربعة لعبني من  والتي ت�ضمنت جمموع 
جانب  اإىل  بارادو  اأكادميية  خريج  بينهم 
التون�ضي رائد فادع والنيجرييني �ضامويل 

األفاتي وجونيور لوكو�ضا.
من  الكايف  بالوقت  مزياين  يحظ  ومل 
احلايل،  املو�ضم  انطالق  منط  اللعب 
بعدما خا�ص مقابلة واحدة اأ�ضا�ضي فيما 
خيارات  من  الأحيان  اأغلب  يف  ا�ضتبعد 
الطاقم الفني يف باقي املواجهات، حيث 
التعداد  مع  م�ضريه  على  التعرف  ينتظر 
وهو الذي يقرتب من الرحيل اأين ينتهي 
يف  خا�ضة  املقبل،  العام  �ضائفة  عقده 
اأقرتها  التي  اجلديدة  القوانني  ظل 
اجلامعة التون�ضية للعبة من اأجل تقلي�ص 
عدد الالعبني الأجانب يف تعداد الأندية 
التون�ضيني  الالعبني  اإىل  الفر�ضة  ومنح 
الأ�ضا�ضية،  الت�ضكيلة  يف  اللعب  اأجل  من 
يف املقابل، يوا�ضل الالعبون اجلزائريون 
تبقى  ما  الرتجي  رفقة  ين�ضطون  الذين 
من  بكل  الأمر  ويتعلق  املو�ضم  هذا  من 
�ضتي، بدران، بن غيث، بن �ضاحة، مزيان 

وتوقاي.
عي�شة ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  رف�ص 
امي  اأول  �ضبعيني  بن  رامي 
به،  الإحتفال  اأو  اخلمر  احت�ضاء 
بورو�ضيا  فريق  زمالئه يف  عك�ص 
احتفل  حيث  مون�ضنغالدباخ، 
مون�ضنغالدباخ  بورو�ضيا  لعبو 
خو�ص  تاأ�ضرية  فريقهم  ِبح�ضد 
مناف�ضة رابطة اأبطال اأوروبا بعد 
هريتا  ال�ضيف  على   1-2 الفوز 
�ضتار  اإ�ضدال  جولة  يف  برلني، 
البطولة الأملانية للمو�ضم احلايل، 

جدول  يف  رابعا  النادي  ومتوقع 
الرتتيب، وهو مركز ي�ضمح ِلفريق 
املناف�ضة  ِبخو�ص  �ضبعيني  بن 
ن�ضخة  لالأندية  الأوىل  الأوروبية 
-2020 املقبل  الكروي  املو�ضم 

.2021
بورو�ضيا  فريق  لعبو  واأح�رض 
اخلمر  زجاجات  مون�ضنغالدباخ 
برلني،  هريتا  مواجهة  نهاية  بعد 
اأو يف  امليدان  اأر�ضية  فوق  �ضواء 
وراحوا  املالب�ص،  حفظ  غرف 

تارة  الع�ضري  هذا  يحت�ضون 
ويُلّوحون ِبالّزجاجات تارة اأخرى، 
الفّخ  من  اأفلت  �ضبعيني  بن  ولكن 
كان  التي  الأجواء  من  وان�ضحب 
عليها زمالئه الالعبني، لالإ�ضارة، 
فاإن رامي بن �ضبعيني خا�ص كامل 
اأطوار املباراة املذكورة، و�ضاهم 
ح�ضد  يف  املو�ضم  طوال  ِبقّوة 
مون�ضنغالدباخ  بورو�ضيا  فريقه 
اأبطال  رابطة  خو�ص  بطاقة 

اأوروبا.

للمنتخب  الي�رض  املدافع  وخا�ص 
هذه  اأطوار  كامل  الوطني 
املباراة، ومل ي�ضبق للمدافع رامي 
اأبطال  رابطة  �ضبعيني خو�ص  بن 
الدوري  يف  �ضارك  بينما  اأوروبا، 
الأوروبي مع فريقه ال�ضابق ملعب 
-2018 مو�ضَمي  الفرن�ضي  رين 
و�ضبق  و2020-2019،   2019
مون�ضنغالدبالخ  بورو�ضيا  ِلفريق 
اأبطال  رابطة  نهائي  تن�ضيط 
-كاأ�ص  القدمية  ِبال�ضيغة  اأوروبا 

عام  البطلة-  لالأندية  اأوروبا 
الإحتاد  كاأ�ص  اأحرز  بينما   ،1977
الأوروبي مّرتني يف 1975 و1979، 
اأي�ضا  منا�ضبتنَي  يف  وخ�رضه 
مو�ضم  وكان  و1980،   1973 �ضنتَي 
ِلفريق  موعد  اآخر   ،2017-2016
مع  مون�ضنغالدبالخ  بورو�ضيا 
اأوروبا،  اأبطال  رابطة  مناف�ضة 
دور  يف  م�ضاركته  جتّمدت  حيث 
ثالثا  متوقعه  بعد  املجموعات، 
الإ�ضباين  بر�ضلونة  الّرائد  خلف 

�ضيتي  مان�ض�ضرت  والو�ضيف 
الالئحة  وقبل متذّيل  الإجنليزي، 

�ضلتيك الأ�ضكتلندي. 
ق.ر.

نهى املو�شم رابعا بالبوند�شليغا وتاأهل اإىل رابطة الأبطال

بن �ضبعيني يرف�ض االحتفال باخلمر

رغم الهزمية التي تكبدوها اأمام و�شيف الكالت�شيو

غزال ينتف�ض ويقدم اأداء مقنع مع فيورنتينا
تواجد �شمن قائمة 5 لعبني لن يكملوا هذا املو�شم

�ضعباين ي�ضتبعد مزياين من تعداد 
الرتجي التون�ضي

اأهلي برج بوعريريج يوؤيد اإلغاء البطولة الوطنية
برج  اأهلي  نادي  اإدارة  جمل�ص  عقد 
حمادي،  بن  اأني�ص  برئا�ضة  بوعريريج 
اجتماعا م�ضغرا ملناق�ضة و�ضعية الفريق، 
.الجتماع  مب�ضتقبه،  تتعلق  نقاط  وعدة 
ح�رضه كل من املدير العام نذير بوزناد، 
جمل�ص  وع�ضو  دزيري  بالل  املدرب 
النادي  وقال  م�ضعودان،  جمال  الإدارة 

الر�ضمية  �ضفحته  عرب  بيان  يف  الربايجي 
الإدارة  اإن جمل�ص  "في�ضبوك"  موقع  على 
اأيد قرار اإلغاء الدوري، وذلك لعدة اأ�ضباب 
كما  العام،  ال�ضالح  يف  ت�ضب  مو�ضوعية 
�ضيجتمع  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأن  اأكد 
مع كل الالعبني والطاقم الفني ابتداء من 
الو�ضعية املالية  يوم 18 جويلية ملناق�ضة 

اتفق  الأهلي.كما  بها  مير  التي  ال�ضعبة 
يوم  حتديد  على  الإدارة،  جمل�ص  اأع�ضاء 
اجلمعية  لعقد  موعدا  القادم  جويلية   23
التقريريني  لتقدمي  للم�ضاهمني،  العامة 
ومناق�ضة   ،2019 ل�ضنة  واملايل  الأدبي 
و  القانونية  بالو�ضعية  متعلقة  نقاط  عدة 

املالية.

بن �ضيخة يعلن رغبته بالرحيل عن مولودية وجدة
بن  احلق  عبد  اجلزائري  املدرب  اأعلن 
مولودية  لنادي  الفني  املدير  �ضيخة 
الفريق  عن  الرحيل  يف  املغربي،  وجدة 
جتديد  وعدم  احلايل  املو�ضم  بنهاية 
اجلاري،  ال�ضيف  ينتهي  الذي  عقده 
وك�ضف بن �ضيخة، يف ت�رضيح للتلفزيون 
حتدث  انه  ام�ص  اأول  م�ضاء  اجلزائري 
بنيته  واأخربه  وجدة  مولودية  رئي�ص  مع 

يف الرحيل بنهاية املو�ضم، لكنه اأكد يف 
نف�ص الوقت اأنه ل يعرف ماذا �ضيحدث 
اأن  �ضيخة،  بن  واأكد  امل�ضتقبل،  يف 
الثالث  املركز  ا�ضتحق  وجدة  مولودية 
بجدول ترتيب الدوري املغربي الذي مل 
عدم  رغم  املو�ضم  انطالق  منذ  يغادره 
امتالكه لإمكانيات كبرية مقارنة بالرجاء 
طنجة،  واحتاد  الوداد  وجاره  البي�ضاوي 

الثالث  املركز  وجدة  مولودية  ويحتل 
عن  بنقطتني  متخلفا  نقطة   34 بر�ضيد 
ونقطة  املت�ضدر،  البي�ضاوي  الوداد 
واحدة عن الفتح الرباطي الو�ضيف.كان 
�ضابق  وقت  يف  اأعلن  املغربي  الحتاد 
من  اعتبارا  الدوري  م�ضابقة  ا�ضتئناف 

25 جويلية املقبل.
ق.ر.

عي�شة ق.

ق.ر.
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اإعالن عن بيع منقولت باملزاد العلني بجريدة وطنية
لدى حمكمة  املعتمدة  و  تيبازة  ق�ضاء  ق�ضائية مبجل�س  ، حم�رضة  نعيمة  ق�ضطويل   / الأ�ضتاذة  نحن  نعلن 
ال�رضاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ ، الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقعة اأدناه بطلب من : بنك 

التنمية املحلية ، املمثل من طرف رئي�س مدير العام .
الكائن مقره الجتماعي : 05 �ضارع قا�ضي عمار �ضطاوايل – اجلزائر ، املختار موطنه لدى وكالته رقم 115 

الكائنة : 114 قطعة 02 اأولد فايت – اجلزائر 
�ضد ال�ضيد : اأر�ضويل حممد ، ن�ضاطه نقل عرب امل�ضافات ، 64 �ضارع علي وراق بولوغني – اجلزائر 

بناء على الأمر بحجز و بيع اأموال مرهونة ال�ضادر عن ال�ضيد / رئبي حمكمة باب الوادي بتاريخ : 2018/10/17 
حتت رقم : 18/2225 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ : 18/12/10 ، حتت رقم : 18/1229 

ق�ضائية  بودينة هجرية حم�رضة   : الأ�ضتاذة  مكتب  عن  ال�ضادر  البيع  و  اجللب  ا�ضتحالة  على حم�رض  بناءا 
مبجل�س ق�ضاء اجلزائر بتاريخ : 2018/12/13 ب�ضبب تواجد ال�ضاحنة ببنك التنمية املحلية وكالة العا�ضور  

نعلن عن بيع املنقولت املتمثلة يف : 
* �ضاحنة �ضغرية من نوع رونو حتت رقم الت�ضجيل 03462/309/16 ، الهيكل : عربة نقل ، لطاقة مازوت ، عدد 

املقاعد : 003 ، الطراز VF1FDCUH6  ، رقم الت�ضل�ضلي يف الطراز 41530647 
ب�ضعر افتتاحي قدره : 1.731.334.31 دج ( و هذا يوم : 2019/07/06 ، على ال�ضاعة الواحدة و الن�ضف زوال 

مبقر بنك التنمية املحلية لوكالة العا�ضور ، اإ�ضافة اىل اأن الرا�ضي عليه املزاد يتحمل كافة امل�ضاريف 

حتت �سائر التحفظات 
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بقلم: الأ�سري املحرر الأديب / 
وليد الهودىل

عا�صم قّرر يف هذا الزمان اأن ينّزل هذا 
ي�صلني  "ال  ال�رشيف:  النبوّي  التطبيق 
اأحد الع�رش اإال يف بني قريظة".عندما 
اثنتا  قوامها  طويلة  حب�صة  من  حتّرر 
ع�رش �صنة، مل ي�صمح لنف�صه اأن ت�صرتخي 
املقام طويال  له  يطيب  اأن  اأو  طويال، 
اأخرج �صالحه  ا�صرتاحة املجاهد،  يف 
الطويلة  ال�صنوات  هذه  انتظره  الذي 
ذات  ي�صتمر يف  اأن  قّرر  ال�صرب،  بفارغ 
الطريق قبل اأن يلني جنبه ويهداأ هدير 
وانطلق  ال�صوكة  ذات  على  عزم  قلبه، 
عن  والذود  �صعبه  كرامة  عن  منافحا 
ا�صتغاث  الذي  واأق�صاه  قد�صه  حيا�ض 

قريظة.  بني  تدني�صات  من  كثريا 
كل  ن�صلّي  الذين  الفل�صطينيني  نحن 
قريظة،  بني  مع  م�صتبكني  �صلواتنا 
ولكن دون ا�صتباك عا�صم بكثري، بيننا 
عنهم  ينزعوا  ومل  نفروا  الذين  وبني 
وهناك  كبرية،  م�صافة  احلرب  الأمة 
من  وهناك  ا�صتباك،  دون  ا�صتباك 
يناأى بنف�صه وال يرى ما يفعله فينا بنو 
يرابط يف خنادق  قريظة، وهناك من 
وهناك  الزناد،  على  ويده  املواجهة 
من يلعب باأوراق ال�صيا�صة التي ال �صان 
لها باملقاومة، وهناك وهناك وهناك، 
وهو  واحد  ل�صيء  اإال  يلتف  مل  عا�صم 
�صفع املجرم وتلقينه در�صا ليعلم فيه 
عمق  من  له  القادم  الفل�صطيني  با�ض 
ثم  روحه  له هدم  اأرادوا  لقد  �صجونه، 

يف  اإال  يفكر  ال  ال�صجن  من  اإخراجه 
بعيدا  رحاها  يف  اإال  يدور  وال  نف�صه 
عن ق�صية �صعبه وقلب اأمته. فال�صم�ض 
مهما  اخلالدة،  ملهمتها  اإال  تلتفت  ال 
اإال  االآفاق  واأغلقت  الظلمات  ادلهمت 
هذه  يبّدد  كيف  يعرف  من  هناك  اأن 
ومّرة  الليل.  عتمة  وي�صيء  الظلمات 
جرميتهم  قريظة  بنو  ارتكب  ثانية 
اأخيه  على  باأوزارهم  رموا  النكراء، 
�صالح لريتقي �صهيدا، �صمع عا�صم من 
ي�صلني  "ال  الكرمي:  نبّيه  نداء  جديد 
مل  قريظة"،  بني  يف  اال  الع�رش  اأحد 
يف  يفّكر  مل  واحدة،  حلظة  ينتظر 
معلنا  منفردا  انطلق  ثانية،  االأمر 
احلرب واملواجهة، و�صل بني قريظة 
�صالة  �صلّى  هناك،  الع�رش  ف�صلّى 

اأدرك  اإال من  خا�صة ال يعرف �رّشها 
معنى  اأعماقه  من  واأدرك  النبّوة  نداء 
كيف  ذاق  االن�صان،  وكرامة  حرّية 
يكون املوؤمن حّقا ، ذاق وعرف وفعل، 
ت�صرتي  فاإنك  طريقك  فالزم  عرفت 
اأغاللها،  من  وحتّررها  نف�صك  بذلك 
تنطلق من حدود الدنيا الفانية لتحلّق 
لقد  العالية،  ال�صموات  كل  يف  عاليا 
�صلى الع�رش هناك وعرف كيف تكون 
الوطن  عن  تنف�صل  ال  �صالة  ال�صالة، 
واحد  لرّب  اإال  اخل�صوع  تعرف  وال 
ينبغي  ال  كّل اخلالئق، �صالة  رّب  هو 
اأو  الدنّية يف دينه  اأن يعطي  مل�صلّيها 
دنياه، �صالة يرى من خاللها جربوتهم 
الوا�صع،  اهلل  ف�صاء  يف  منثورة  هباءة 
ي�صتكني  وال  �صاحبها  يذّل  ال  �صالة 

الطغاة  من  االنتقام  اال  يعرف  وال 
راأ�صه  يرفع  اليوم  عا�صم  واجلبارين. 
حماكمهم  على  بقدمه  ويدو�ض  عاليا 
عا�صم  النتنة،  ريحتها  فاحت  التي 
ال  اأن  االحتالل  قادة  يتمنى  اليوم 
اأحد  يعرف  وال  عا�صم  منوذج  ينت�رش 
اأنزله  الذي  النبوي  التطبيق  هذا  عن 
عا�صم على �صفحة قلبه ، ان ال تتمّدد 
الوطن  �صماء  يف  العالية  الروح  هذه 
وال�صجن  التغييب  اإال  لها  يكون  وال 
اأ�صيفت  فيحدث العك�ض متاما.  لقد 
فل�صطني،  �صماء  يف  جديدة  �صم�ض 
منوذجا  العيون،  قبل  ترقبها  القلوب 
اأن ي�صت�صيء من  عاليا يتمنى كّل حّر 

نور هذه ال�صم�ض، اأن ي�صري يف ركابها 
واأن ال تعدو العني ل�صواها ، واإذ تعلّق 
على كتفه اليوم اأربعة اأو�صمة ي�صمونها 
موؤبدات فهي مبثابة دليل �صاطع على 
كلّه  الوطن  و�صعت  خارقة  بطوالت 
هنيئا  العامل.  اأحرار  كّل  اىل  وو�صلت 
لك يا عا�صم هذه الروح العالية وهذا 
زمن  يف  ثبت  الذي  االأ�صيل  املعدن 
وىّل كثري من النا�ض عن تطبيق �صالة 
يرتعون  الع�رش  خارج  وراحوا  الع�رش 
فتحت  اأنت  ال�صغرية،  مبالعبهم 
اخلارقة،  للفرو�صية  وا�صعا  ميدان 
امليدان  هذا  لتو�ّصع  بفر�صك  وطرت 

اىل هذا االأفق الف�صيح العظيم.   
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عا�سم الفار�س الذي نّزل تطبيق

ال ي�صلني �أحد �لع�صر �إال يف بني قريظة؟!
هناك اأمور ل حتتمل التاأجيل ثانية واحدة، فعندما انكفاأ جي�س الأحزاب الذي هاجم املدينة بق�ّس 

اجلاهلية وق�سي�سها ل�ستئ�سال �ساأفة املوؤمنني، و�سعت احلرب اأوزارها وراح النا�س ل�سرتاحة املجاهد 
والتحّلل من اأدران املعركة واأهوالها، ولكن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال كلمته: ل ي�سلني اأحد 
الع�سر اإل يف بني قريظة، هناك من نكث العهد وطعن ظهر املقاومة، وبقّية الق�سة معروفة يف ما نزل 

مبن خانوا البالد والعباد، بنو قريظة مل يكن من احللول معهم ال ما كان ول ينبغي البحث عن حلول غري 
هذا احلّل، وكل احللول التي ُجّربت بعيدا عن هذا احلّل هذه اليام باءت بالف�سل، لقد كان احلّل وا�سحا 

حا�سما قاطعا ل لب�س فيه: ل ي�سلني اأحد الع�سر اإل يف بني قريظة.

تعذيب الأ�سرى

كل �لذين مرو� بتجربة �العتقال تعر�صو� 
ل�صكل �أو �أكرث من �أ�صكال �لتعذيب

كل  باأن  االأ�رشى  لدرا�صات  فل�صطني  مركز  اأكد 
بتجربة  مروا  الذين  الفل�صطينيني  املواطنني 
فئتهم  عن  النظر  بغ�ض  االحتالل  لدى  االعتقال 
تعر�صوا ل�صكل اأو اأكرث من اأ�صكال التعذيب، والتي 
ت�صل اإىل 80 ا�صلوباً للتعذيب، اجل�صدي والنف�صي. 
الناطق االإعالمي للمركز الباحث “ريا�ض االأ�صقر” 
اليوم العاملي ملناه�صة  اأو�صح يف تقرير مبنا�صبة 
والع�رشين  ال�صاد�ض  اليوم  ي�صادف  الذي  التعذيب 
من جوان من كل عام اأن التعذيب ال ميار�ض بحق 
ممنهج  ب�صكل  اإمنا  ع�صوائية  بطريقة  االأ�رشى 
وخمطط ، وب�صوء اخ�رش من اأعلى الهرم ال�صيا�صي 
باأن كافة االأجهزة  . واأ�صاف  والق�صائي لالحتالل 
يف  ت�صارك  الطبية  فيها  مبا  لالحتالل  املختلفة 
بطريقة  �صواء  الفل�صطينيني،  االأ�رشى  تعذيب 
وغريها  العنيف  والهز  وال�صبح  بال�رشب  مبا�رشة 
القانونية  التغطية  بتوفري  اأو  التعذيب،  و�صائل  من 
اأو  املالحقة،  من  التعذيب  ميار�ض  من  وحماية 
وابتزازهم  العالج  االأ�رشى من حقهم يف  بحرمان 
عملية  اأن  االأ�صقر”   ” وك�صف   . معلومات  لتقدمي 
االوىل  اللحظة  منذ  تبداأ  واالإرهاب  التعذيب 
وح�صية  بطريقة  االعتقال  يتم  حيث  لالعتقال، 
يتم خاللها تكبيل املعتقل بقيود بال�صتيكية قوية، 
وو�صع رباط على عينيه، وجره اإىل اخلارج وو�صعه 
يف ال�صيارة الع�صكرية، وغالبًا ما يتم االعتداء عليه 
البنادق  واأعقاب  بالهراوات  الوح�صي  بال�رشب 
اأن   ” وا�صتطرد  وال�صتم.  باالأقدام  عليه  والدو�ض 
التحقيق  مراكز  يف  ميار�صون  التحقيق  �صباط 
والتوقيف كل ا�صكال التعذيب املحرمة دولياً والتي 
التعذيب  حتت  اأ�صريا   )  73  ( ا�صت�صهاد  اىل  اأدت 

طقاطقة”  ماجد  ن�صار   ” االأ�صري  اأخرهم  كان 
القا�صي  التعذيب  نتيجة  بيت حلم  ( من  )31 عاماً 
من  �صهر  بعد   ، نيت�صان  عزل  يف  له  تعر�ض  الذى 
اعتقاله . واأ�صار “االأ�صقر” اإىل اأن االحتالل �رَشع 
التعذيب �صد االأ�رشى الفل�صطينيني با�صم القانون، 
ال�صاباك  الق�صائية ملحققي  حيث ت�صمح اجلهات 
االإن�صان  الآدمية  احرتام  دون  التعذيب،  مبمار�صه 
دعوة  يعترب  مما  املحاكم،  من  غطاء  لهم  ووفرت 
التعذيب  اأ�صاليب  ا�صتخدام  يف  للتمادي  �رشيحة 
القا�صية، خالفاً ملا ن�صت عليه املواثيق االن�صانية 
ب�صكل  التعذيب  رمت  َحّ التي  الدولية  واملعاهدات 
قاطع حتت اأي ظرف . كما اأن التعذيب يف �صجون 
امتد  بل  املحققني  على  يقت�رش  ال  االحتالل 
يف  وا�صح  ب�صكل  ي�صاركون  الذين  االطباء،  لي�صمل 
العديد من املوؤ�ص�صات  التعذيب، وهذا ما ك�صفته 
حرمان  خالل  من  وذلك  االن�صان  بحقوق  املعنية 
على  الإجبارهم  وابتزازهم  العالج  من  االأ�رشى 
تعذيب  يف  متواطئني  يجعلهم  مما  االعرتاف 
ال  التعذيب  اثار  اأن  “االأ�صقر”  وبَّني   . االأ�رشى 
بل  فقط  واالعتقال  التحقيق  فرتة  على  تقت�رش 
من  عدد  الإ�صابة  نتيجة  االعتقال،  بعد  ملا  متتد 
للتعذيب  تعر�صهم  جراء  دائمة  باإعاقات  االأ�رشى 
خالل التحقيق، ناهيك عن املعاناة النف�صية طويلة 
املدى التي يرتكها يف نفو�ض االأ�رشى بعد حتررهم 
مركز   ” ودعا   . منهم  والن�صاء  االأطفال  وخا�صة 
للك�صف  دولية  ت�صكيل جلنة حتقيق  اإىل  فل�صطني” 
عن جرائم االحتالل بحق االأ�رشى والوقوف على 
االأ�رشى،  لها  يتعر�ض  التي  التعذيب  اأ�صكال  كافة 

وحما�صبة االحتالل على جرائمه .

�الأ�صري عماد �الأغرب .. روٌح منطلقة رغم حكم جائر
تقرير: اإعالم الأ�سرى

ات�صال هاتفي كان كفيال اأن يغري حياة عائلة 
تنتظر  كانت  التي  نابل�ض  مدينة  من  االأغرب 
عودة ابنها البكر من دوامه اجلامعي، ولكنه مل 
يعد اأبدا وبقيت يف انتظاره حتى االآن. كلمات 
�صباط  اأحد  بها  حتدث  املحطمة  بالعربية 
االحتالل مع والد ال�صاب عماد �رشار االأغرب؛ 
فاأجاب  ابنه  اأين  يعرف  كان  اإن  فيها  �صاأله 
باأنه يف دوامه املعتاد اأو مع اأ�صدقائه، ولكن 
لدي  ابنك  هنا!  ابنك  قائال:  �رشخ  ال�صابط 
االآن! احلكاية بداأت يف الثالث والع�رشين من 
اأفريل عام 2017؛ حني تناقلت و�صائل االإعالم 
خرب وقوع عملية طعن يف مدينة يافا املحتلة 
اأي  وكما  اأبيب"،  "تل  االحتالل  ي�صميها  التي 
عائلة فل�صطينية تابعت عائلة االأغرب االأخبار 
تلك بالقول "اهلل يحميه.. اهلل يكون معه"، دون 
اأن تعلم اأن ابنها عماد هو الفار�ض هذه املرة. 
ويقول والده لـ مكتب اإعالم االأ�رشى اإنه بعد 
من  ات�صاال  تلقى  العملية  تنفيذ  من  �صاعات 
هو  عماد  ابنه  اأن  فيه  يخربه  ال�صباط  اأحد 
منفذ العملية، ف�صقط قلبه خوفا وترقبا وظن 
اأنه ا�صت�صهد، ولكن رحمة اهلل كانت اأن عماد مل 
ي�صب باأي اأذى �صوى حني انهال عليه اجلنود 
بال�رشب املربح. ويو�صح باأنه �صعر بال�صدمة 
النجاح  جامعة  يف  دوامه  يف  كان  فعماد 
بتخ�ص�ض  االأوىل  �صنته  يف  يدر�ض  الوطنية 
الرتبية الريا�صية، ومل يتوقع منه اأبدا اأن يقوم 
اإىل  ي�صل  اأن  حتى  اأو  فدائية  عملية  بتنفيذ 
مرت  طويلة  قا�صية  اأيام  املحتلة.  االأرا�صي 
على العائلة دون اأن تعلم اأي خرب عن عماد؛ 
"بيتح  حتقيق  مركز  يف  اأنه  فقط  تعلم  فهي 
متديد  ويتم  قا�ض  لتحقيق  يتعر�ض  تكفا" 

اعتقاله دون اأن تتمكن من روؤيته اأو التخفيف 
عنه. ويوؤكد الوالد باأن جنله تعر�ض للتعذيب 
التحقيق  خالل  املتوا�صل  وال�صبح  النف�صي 
ويتم  ل�صاعات  النوم  يحرم من  كان  واأنه  معه 
وتعذيبهم.  واأ�صقائه  عائلته  باعتقال  تهديده 
كان  عماد  فيه  اعتقل  الذي  ذاته  اليوم  يف 
ع�رشات من جنود االحتالل يقتحمون منزله 
يف حي امل�صاكن مبدينة نابل�ض؛ حيث قاموا 
وخا�صة  العائلة  وترويع  املحتويات  بتخريب 
االعتداء  حاولوا  وكذلك  االأطفال،  اأ�صقاءه 
على والديه. ويقول والده اإن االقتحام ا�صتمر 
املنزل  اقتحام  يتم  ليلة  كل  ففي  اأيام؛  لعدة 
وتفتي�صه وترويع قاطنيه، ثم يف اإحدى املرات 
مت اعتقال الوالد ملدة ع�رشة اأيام. وي�صيف:" 
جنلي،  على  ال�صغط  بغر�ض  اعتقايل  مت 
احتجاز  وظروف  �صيئا  اعتقاال  اأواجه  كنت 
مع�صكر  بني  ما  ينقلونني  كانوا  حيث  مقيتة، 
وكلها  �صامل  ومع�صكر  جمدو  و�صجن  حوارة 
من  اأ�صهر  ثالثة  الظروف".بعد  �صيئة  كانت 
االعتقال متكنت العائلة من ح�صور حماكمة 
عماد وروؤيته للمرة االأوىل منذ اعتقاله؛ كان 
النحيل  ج�صده  غطت  التي  بالقيود  مكبال 
من  يتجاوز  يكن  مل  فحينها  الفتي؛  وعمره 

العمر 19 عاما.
متكنت  االعتقال  من  اأ�صهر  ثمانية  وبعد 
العائلة من زيارته للمرة االأوىل، لرتى فيه قلب 
رجل �صلب ومعنويات تناطح ال�صحاب وكاأنه 

كرب فجاأة داخل االأ�رش بني اإخوانه.
احلكم والإرادة

االحتالل  اأ�صدر  حتى  طويلة  فرتة  متر  مل 
كان  الذي  وهو  عماد،  االأ�صري  على  حكمه 
بال�صجن  كان  فاحلكم  عائلته؛  على  �صاعقة 

ملدة 23 عاما وغرامة مالية بقيمة 200 األف 
اأمريكى  دوالر  الف   56 يعادل  ما  اى  �صيكل. 
حكمه  اأ�صدر  االحتالل  اإن  الوالد  ويقول   .
بالقتل  ال�رشوع  قانون  على  بناء  االأ�صري  على 
كما ي�صميه، حيث كانت التهمة ال�رشوع بقتل 
ويبني  منهم.  كل  وتعوي�ض  م�صتوطنني  اأربعة 
باأنه توقع حكما ال يزيد على 15 عاما ولكن 
حني  عماد  ابت�صامة  اأن  اإال  فاجاأهم؛  احلكم 
حزنها  تن�صيها  اأن  كفيلة  كانت  احلكم  تلقى 
و�صدمتها، فكان واثقا �صابرا قاهرا ل�صجانه. 
ويتواجد االأ�صري االآن يف �صجن جلبوع، لكنه مل 
اإكمال درا�صته  ي�صت�صلم لالأ�رش واحلكم فقرر 
يف جامعة القد�ض املفتوحة؛ و�صار يف حفظ 
�صهادات  على  وح�صل  والتجويد  القراآن 
داخل االأ�رش يف التنمية الب�رشية وغريها من 
بينها  وجود عماد  العائلة  وتفتقد  املهارات. 
ذاك ال�صاب اخللوق املبت�صم دائما والريا�صي 
الريا�صية،  الرتبية  بدرا�صة  يطمح  كان  الذي 
كما كان يحنو على اأ�صقائه ال�صغار وينتظرون 

عودته اإىل املنزل كل يوم.



تقرير: علي �سمودي

مثلما تقدم ال�ضفوف عرب م�ضريته الن�ضالية 
يف مقارعة الحتالل عرب انتفا�ضة الأق�ضى  
�ضاحات  يف  الأق�ضى  �ضهداء  كتائب  وقيادة 
ودوره  لبطولته  ي�ضهد  الذي  جنني  خميم 
م�ضرية  يوا�ضل  فانه   ، والن�ضايل  الكفاحي 
الحتالل  �ضجون  يف  والت�ضحية  العطاء 
ليدخل عامه الثامن ع�رش  بارداة وحتدي ، 
التي تعترب جزء  "احلركة الأ�ضرية  اأن  موؤكدا 
لنتزاع  �ضعبنا  معركة  يف  ورئي�ضي  اأ�ضيل 
�ضفا  تقف   ، ال�ضتقالل  وجت�ضيد  احلرية 
واحدا خلف القيادة احلكيمة للرئي�س حممود 
واحللم  الوطنية  الثوابت  لتحقيق  عبا�س 
الحتالل  مار�س  مهما  ل�ضعبنا  امل�رشوع 
وموؤامرات  وجمازر  وجرائم  عدوان  من 
بالنكبة  مروراً  بلفور  وعد  منذ  م�ضيفا"   ،"
�ضعبنا  اإرادة  كانت   ، واملجازر  والنك�ضة 
الحتالل  من  اأقوى  الأ�رشى  مقدمته  ويف 
�ضالم  يكون  ولن   ، و�ضجونه  الع�ضكرية  والته 
وا�ضتقرار ما دام هناك احتالل وم�ضتوطنات 
وت�ضحيات  ال�ضهداء  فدماء   ، و�ضجون 
الن�رش  �ضتحقق  �ضعبنا  وبطولت  ال�رشى 
ابو  ال�ضهيد  الرئي�س  به  ب�رشنا  الذي  واحللم 

عمار والذي لن نتخلى عنه اأبداً.
بعد 72 عامًا ..

ا�ضتقبل   ، ال�ضحراوي   " "النقب  �ضجن  يف 
العتقايل  عامه  م�ضباح  خليل  الأ�ضري 
اجلديد ورم�ضان الثامن ع�رش ، منذ اعتقله 
الحتالل يف عملية خا�ضة ، ويقول " طريق 
نكبتنا  من  عاماً   72 فبعد   ، م�ضتمر  الن�ضال 
تكري�س   ، وخيارنا  قدرنا  هذا   ، الكبرية 
حياتنا لجل �ضعبنا وق�ضيتنا وحقوقنا العادلة 
وامل�رشوعة التي ل تنازل عنها ويف مقدمتها 
العودة "، وي�ضيف " تاأتي ذكرى النكبة، و�ضط 
الكثري من التحديات واملوؤامرات امل�ضتمرة 
ترامب  قرار  بعد  وخا�ضة  لالحتالل 
ثم  ل�رشائيل  عا�ضمة  بالقد�س  العرتاف 
ان  توؤكد  والتي  الخرية  النتخابات  نتائج 
التطرف  اختار طريق  الإ�رشائيلي  املجتمع 
، ولكننا جياًل بعد  والعداء والتنكر حلقوقنا 
جيل لن نتنازل عن حقوقنا وثوابتنا وحتدينا 
املوؤامرة  بداية  منذ  ويكمل"   ،" لالحتالل 
الراية  نرفع  ولن  مل   ، والنكبة  �ضعبنا  على 
البي�ضاء ، ورغم املجازر والنك�ضات والتامر 

الدويل والعربي ، نوؤكد ان �ضمودنا ووحدتنا 
الن�رش"  نحو  وتالحمنا هو خيارنا وطريقنا 
قيادتنا  ودور  بجهود  ثقة  كلنا   " يتابع  و   ،
والرئي�س ابو مازن يف موا�ضلة املعركة حتى 
اخلال�س من الحتالل واقامة دولتنا كاملة 
ال�ضيادة وعا�ضمتها القد�س وعودة الالجئني 
جثامني  عن  والفراج  ال�رشى  وحترير 
 ،" الرقام  مقابر  يف  املحتجزة  ال�ضهداء 
ال�ضالم  وقواعد   ركائز  هذه  وا�ضتدرك" 
طفاًل  اأن  يعتقد  من  وخمطيء  الفل�ضطيني 
والتعوي�س  بالحتالل  �ضيقبل  فل�ضطينياً 
الواحدة  والدولة  الواقع  والمر  والتوطني 
وعد  م�ضري   و�ضيكون   ، واحلق  فالر�س   ،

ترامب كوعد بلفور امل�ضوؤوم.
م�سرية الن�سال ..

منذ  بها  اأمن   ، ومباديء  واهداف  قيم 
اأبناء  وهموم  معاناة  عا�س  ،وبعدما  �ضغره 
اختار   ، جنني  خميم  يف  الالجئني  �ضعبه 
خليل  طريق الن�ضال ، ف�ضارك يف مقاومة 
وتعر�س  عاماً،   16 �ضن  يف  الحتالل 
لالعتقال ، لكنه فور حترره التحق ب�ضفوف 
حركة "فتح "، وكر�س حياته للمقاومة حتى 
الق�ضى  �ضهداء  كتائب  قادة  من  اأ�ضبح 
واأبطال معركة خميم جنني ، ويقول �ضقيقه 
�ضاري " تاأثر �ضقيقي  كثرياً بواقع املعاناة 
وادرك   ، اللجوء  حياة  يف  جترعناها  التي 
الق�ضية  اأبعاد  الدرا�ضة  مقاعد  على  وهو 
تردد  دون  وقرر   ، كالجيء  حقوقه  وتفهم 
وفل�ضطني  للن�ضال  وعمره  حياته  مينح  ان 
" وهو طفل ، عا�س  "، وي�ضيف  واملقاومة 
لكنها   ، التحقيق  وظروف  ال�رش  جتربة 

لديه،وعندما  النتماء  روح  وعززت  �ضقلت 
ليوؤكد  امل�ضوار  ،اأكمل  ال�ضجن  من  خرج 
وتخرج  الرجال  ت�ضنع  معاقل  ال�ضجون  اأن 

البطال.
مطاردة وا�ستهداف ..

دور  برز   ، الق�ضى  انتفا�ضة  اندلع  منذ 
املالحقة  ورغم    ، خليل  واملنا�ضل  الثائر 
والتهديدات بالت�ضفية والغتيال ، حمل راية 
الكتائب و�ضارك يف كافة املعارك ، ويقول 
وال�ضجاعة  الب�ضالة  بروح  متتع     " �ضقيقه 
�ضهداء  بكتائب  والتحق  ال�ضالح  ،فامت�ضق 
الق�ضى ، فا�ضبح  املقاومة ا خياره وحياته 
�ضد  ال�ضفوف يف  يتقدم  معركة  كل  ففي   ،
الحتالل وال�ضتباك مع جنوده "، وي�ضيف 
" جنا من عدة حماولت اغتيال ، و�ضارك يف 
معركة خميم جنني يف ني�ضان 2002 ، وجنا 
القادة  درب  رفاقه  م�ضوار  فوا�ضل   ، منها 
ال�ضهرية  املعركة  مالحم  �ضطروا  الذين 
له  الحتالل  مالحقة  ا�ضتدت   " ويكمل   ،"
املطلوبني  قائمة  راأ�س  على  اإ�ضمه  ،واأدرج 
للت�ضفية ، لكنه قاوم ببطولة ورف�س ت�ضليم 

نف�ضه.

الكمني واالعتقال ...
خليل،  ومالحقة  ر�ضد  الحتالل  وا�ضل 
اخلا�ضة  للوحدات  كمني  يف  حو�رش  حتى 
يف املخيم ، ويقول �ضقيقه �ضاري "يف ذلك 
اليوم ال�ضود ، حا�رشته الوحدات اخلا�ضة 
اقتحمت  ثم   ، املدين  بالزي  املتخفية 
الع�رشات من الدبابات والدوريات واملئات 
بطولية  معركة  وبعد   ، املخيم  اجلنود  من 

اقتادوه  وي�ضيف   ،" اعتقاله  من  متكنوا 
تدهورت   ، �ضهور   3 ملدة  التحقيق  لقبية 
خاللها حالته ال�ضحية ب�ضبب التعذيب ، ثم 

حوكم بال�ضجن الفعلي ملدة 20 عاما.
اأوجاع االأ�سر ..

الحتالل  ظماأ  لريوي  كافيا  احلكم  يكن  مل 
كافة  بحقه  فمور�ضت   ، خليل  على  وحقده 
ا�ضكال العقوبات، ورغم انه مل يعاين خالل 
حياته ومطاردته من اأية امرا�س ، انهارت 
حالته ال�ضحية يف ال�ضجون وتفاقمت ب�ضبب 
من  "عانى  �ضقيقه  ويقول   ، اهمال عالجه 
امل�ضاعفات  ورغم   ، البطن  يف  م�ضاكل 
عالجه  ال�ضجون  ادارة  اهملت   ، واثارها 
وا�ضبح   ، املعدة  يف  بنزيف  ا�ضيب  حتى   ،
يتقيا دماً ، وفقد الكثري من وزنه  ورف�ضوا 
ا�ضتمرت   " وي�ضيف   ،" للم�ضت�ضفى  نقله 
حالته يف التدهور ، وبعدما و�ضلت ملرحلة 
خطرية وبعد تهديد ال�رشى وتقدميه عدة 
�ضكاوي نقلونه للم�ضت�ضفى ، وخ�ضع لعملية 
جراحية لزالة وروم يف القولون "، ويكمل " 
قبل انتهاء العالج ، اعادوه لل�ضجن وظروفه 
فا�ضيب    ، ادوية  اأي  توفري  دون  ال�ضعبة 
بالتهاب حاد يف المعاء ، وعاد لنف�س دوامة 
العملية  اجري  مل  وكانه   ، واملعاناة  المل 

اجلراحية.
موا�سم الفرح ..

مع دخوله عامه الثامن ع�رش خلف الق�ضبان 
، يقول �ضاري " املنا مل يتوقف على مدار 
مر�ضه  ب�ضبب  خا�ضة   ، اعتقاله  �ضنوات 
ميار�س   الحتالل  لن   ، عالجه  واهمال 
�ضيا�ضة املوت والقتل البطيء بحق اأ�رشانا 
ظل  يف  اأكرب  خلطر  حياتهم  تتعر�س  الذي 
تف�ضي كورونا وحرمانهم من و�ضائل احلماية 
"، وي�ضيف " رم�ضان اأخر ، يغيب خليل عنا 
ال�ضرب  �ضوى  لكننا ل منلك   ، كبري  ، وجعنا 
فرحتنا  لتكتمل  العاملني  لرب  والدعاء 
والدي  ومتنى  اأحب  كما  لزفافه  بحريته 
عقد  التي  خطيبته  زالت  فما   ، وفاته  قبل 
قرانه عليها خالل مطاردته تنتظره وتعي�س 
حتى عندما   " ويكمل   ،" باأمل ورجاء  معنا 
تزوجت و�ضقيقاتي لزمنا احلزن ، فموا�ضم 
واأملنا  اأ�ضرية مع �ضقيقي  افراحنا ما زالت 
بتحرر  اأن تهل علينا قريباً   ، العاملني  برب 

كل ال�رشى وخليل يف العيد القادم.
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االأ�سري خليل مو�سى

خمطئ من  يعتقد �أن طفاًل فل�سطينيًا 
�سيقبل باالحتالل 

بني ذكرى النكبة واعتقاله  بتاريخ 2003-5-14 ، يوا�سل االأ�سري خليل م�سباح احمد مو�سى 40 عاما 
من خميم جنني ، ال�سمود والتحدي  خلف الق�سبان التي مل تنال من عزميته ومعنوياته رغم تدهور 

حالته ال�سحية ومعاناته من عدة امرا�ض

�أدبيات �ل�سجون
بقلم: جميل ال�سلحوت

"لي�س  ورواية  الأمل"  كتاب"دائرة  و�ضدر   -
حلما" لالأ�ضري �ضامر ع�ضام املحروم.

- و�ضدرت "ر�ضائل يف التجربة العتقالية" 
نعيم  وائل  الأ�ضري  الفل�ضطينّي  للكاتب 
للجاغوب  �ضدر  و  اجلاغوب،  اأحمد 
بعنوان  الأوىل  املعتقل،  داخل  من  روايتان 
موؤجلة".  "اأحالم  بعنوان  والثانية  "اأحالم"، 
يف  "ر�ضائل  بعنوان  كتاب  له  �ضدر  كما 
له  �ضدر  كذلك  العتقالية".  التجربة 
بعنوان  درا�ضة  منها  الدرا�ضات  من  عدد 
ال�ضهيوين  بامل�رشوع  الوعي  يف  "اأطروحات 
"اخلارطة  بعنوان  واأخرى  فل�ضطني"،  يف 

ال�ضيا�ضية الإ�رشائيلية."
- و�ضدرت رواية "حتت عني الَقَمر"لالأ�ضري 

معتز حممد فخري عبداهلل الهيموين."
- ويف العام 2020 �ضدركتاب ثقافة الإدارة 
عبداهلل،  ح�ضن  للكاتب  الثقافة"  واإدارة 
الزبدة،  خالد  للكاتب  العارية"  ال�ضدور 

و"العناب املّر" لأ�ضامة املغربي.
خم�ضة  جابر  هيثم  لالأ�ضري  و�ضدرت   -
"العر�س  الق�ض�ضية  جمموعته  وهي:  كتب 
و"الأ�ضري  "ال�ضهيدة"  وروايتاه  الأبي�س"، 
1572"، وديواناه "زفرات يف احلرب واحلب" 
 2020 عام  و�ضدرت  والثاين.  الأول  بجزئيه 
الزمن  اآلة   – الَقَمر  عني  "حَتَت  رواية 

الوهمية" لالأ�ضري معتز الهيموين.
اأدبّية  كظاهرة  نف�ضه  فر�س  ال�ضجون  واأدب 
اأفرزتها  احلديث،  الفل�ضطينّي  الأدب  يف 
الّتذكري  مع  الفل�ضطينّي،  الو�ضع  خ�ضو�ضّية 
 ،1967 حزيران  احتالل  قبل  بداأت  اأّنها 
حممود  الكبار  الفل�ضطينّيون  فال�ّضعراء 
زياد  وتوفيق  القا�ضم  و�ضميح  دروي�س 
وغريهم تعر�ضوا لالعتقال قبل ذلك، وكتبوا 
وال�ّضاعر  اأي�ضا،  ال�ضجون  داخل  اأ�ضعارهم 
عن  فل�ضطينية”  كتب”دفاتر  ب�ضي�ضو  معني 
يف  الواحات  �ضجن  يف  العتقالية  جتربته 
كتاب  �ضدر   2019 العام  ويف  اأي�ضا.  م�رش 
ورواية  الكعبي.  لب�ضام  الكلمات"  "جمر 
و�رشدية  ح�ضي�س،  اأبو  لكميل  "الكب�ضولة" 
كما  حمروم.  �ضامر  لالأ�ضري  حلما"  "لي�س 
الكعبي.  لب�ضام  كتاب جمر املحطات  �ضدر 
الأ�ضري  رواية"  �ضدرت   2020 العام  ويف 

1578" لالأ�ضري هيثم جابر.
وعن  عنها  والكتابة  ال�ّضجون  اأدب  اأن  كما 
عذاباتها معروفة منذ القدم عربّيا وعاملّيا 
اأي�ضا، فقد كتب الّروائي عبد الرحمن منيف 

عن  هنا”  والآن  املتو�ضط”  روايتي”�رشق 
�رشق  دول  �ضجون  يف  والتعذيب  العتقال 
الغّزاوي  فا�ضل  وكتب  املتو�ّضط.  البحر 
ال�ّضاعر  وديوان  اخلام�ضة”  القلعة  روايته” 
جنم”الفاجوجي”. فوؤاد  اأحمد  امل�رشي 

ومنها ما اأورده الأ�ضتاذ حممد احل�ضناوي يف 
الثقافة  جملة”اأخبار  يف  املن�ضورة  درا�ضته 
ال�ّضجون  بـ”اأدب  واملعنونة  اجلزائرية” 
والّروائي  لل�ّضاعر  ترونه"  ل  "ما  رواية  يف 
)جتربة  وهي  القادر،  عبد  �ضليم  ال�ّضوري 
عبد  لر�ضا  الأندل�ضي-  الأدب  يف  ال�ّضجن 
اهلل اخلطيب ( و ) ال�ّضجون واأثرها يف �ضعر 
العرب.. –لأحمد ممتاز البزرة ( و) ال�ّضجون 
اجلاهلية  من  العربية  الآداب  يف  واأثرها 
 ) ال�ضمد  لوا�ضح  الأموي-  الع�رش  حتى 
الع�ضور املا�ضية،  باأدب  وهي موؤلفات تهتم 
، فنذكر  الع�رش احلديث  باأدب  اأّما ما يهتم 
فرتة  يف  واملنايف  ال�ّضجون  اأدب   (  : منها 
الحتالل الفرن�ضّي – ليحيى ال�ّضيخ �ضالح ( 
و) �ضعر ال�ّضجون يف الأدب العربّي احلديث 
 ) املعو�س  معروف  ل�ضامل   – واملعا�رش 
"القب�س  كتاب  ذلك  يف  درا�ضة  واأحدث 
ويف  ُحَوّر".  حممد  للّدكتور   – اجلمر  على 
م�رشوقة:  )حياة  رواية  �ضدرت   1998 عام 
ع�رشون عاما يف �ضجن ال�ضحراء( للمغربية 
�ضدرت   2000 وعام  اأوفقري،  حممد  مليكة 
رواية )من ال�ضخريات اإىل تزممارت: تذكرة 
حممد  للمغربي  اجلحيم(  اإىل  واإياب  ذهاب 
رقم  الزنزانة  )تزممارت  ورواية  الّراي�س، 
العتمة  )تلك  ورواية  املرزوقي،  10(لأحمد 
الّن�ضو�س  اأّما  جلّون.  بن  للطاهر  الباهرة( 
الأدبية التي عك�ضت جتربة ال�ّضجن �ضعرا اأو 
نرثا فهي لي�ضت قليلة،: نذكر منها ) روميات 
احلطيئة  وق�ضائد   ) احلمداين  فرا�س  اأبي 
وعلي ابن اجلهم واأمثالهم يف الأدب القدمي. 
ح�ضاد   ( فنذكر:  احلديث  الأدب  يف  اأما 
ايف الّنجفي ( و )�ضاعر  ال�ّضجن – لأحمد ال�ضّ
يف الّنظارة : �ضاعر بني اجلدران- ل�ضليمان 
العي�ضى ( و ديوان )يف غيابة اجلّب – ملحمد 
)تراتيل  وديوان  احل�ضناوي(  حممد   : بهار 
الب�ضريي(  ليحيى   – تدمر  اأ�ضوار  على 
لعبد   – ال�ّضم�س  غابت  )عندما  وكتاب 
الليل  يف  "خطوات  ورواية  خفاجي(  احلليم 
– ملحمد احل�ضناوي. ويف العام 2019 �ضدر 
للناقد  العراقي"  ال�ضجون  اأدب  من  كتاب" 
 2020 العام  وفى   ، ح�ضن  �رشمك  ح�ضني 
احلب  فى  زفرات  با�ضم  �ضعر  ديوان  �ضدر 

واحلرب 2 لالأ�ضري ال�ضاعر هيثم جابر. ( 

اجلزء 02

بقلم : غريد ال�سيخ ـ لبنان.

من خلف الق�ضبان ترتاءى اأ�ضباح ل تعرف 
الليل من النهار، تخاف اأن تفيق من نومها 
احلرية..  بحلم  لنف�ضها  حتتفظ  لعلّها 
هناك خلف الق�ضبان اآلف الب�رش ياأملون 
اأن ينظر اهلل اإىل قلوبهم وينزل غ�ضبه على 
كل  على  القادر  وهو  ل  كيف  �ضّجانيهم، 
�ضيء، وهو الذي ميهل ول يهمل.. كيف ل 
وهو الذي خلق الب�رش ليعي�ضوا يف الأر�س 
ل  اأنه  يظن  َمن  منهم  ولكّن  ويعمروها، 
اأنا�س  هنالك  طاملا  يعي�س  اأن  ي�ضتطيع 
نف�ضه...  الكوكب  على  يعي�ضون  اأحرار 
من  بفرتات  الع�ضور  عرب  الب�رشية  مّرت 

ال�ضتبداد  وظالم  اجلهل،  ظالم  الّظالم، 
اأنا�س  وال�ضتعمار، وطاملا هناك  والظلم 
لديهم اأطماع بال�ضيطرة ف�ضيكون باملقابل 
وتنفتح  والّذل..  اخلنوع  يرف�ضون  اأحرار 
يرف�س  ثائر  حّر  كل  لتبتلع  ال�ضجون 
الظلم... لفظة املعتقل حتمل اإيّل ب�رشعة 
وح�ضّي،  �رشب  متالحقة؛  كثرية  �ضوًرا 
عربيدة،  قا�ضية  اأ�ضوات  اإذلل،  تعذيب، 
ا�ضتهتار باأن الإن�ضان الذي يعّذب لي�س من 
الب�رش.... اإنها �ضور مقّززة.. واأبداأ بتذّكر 
اليهود  ا�ضتحدثها  التي  التعذيب  غرف 
والتي  اللبنانية  القرى  يف   1982 حرب  يف 
اليهود  يدلّون  البلد  اأهل  من  العمالء  كان 
اإذلل  حفلة  بعد  فيعتقلونهم  النا�س  على 

الليل  ال�رشاخ يف  اأ�ضوات  وتبداأ  جماعية، 
اأما  النا�س..  لبقية  عربة  لتكون  تت�ضاعد 
فبعد  وحكايا،  ق�ض�س  فله  اخليام  معتقل 
واإخفاء  البع�س  وموت  الطويل  التعذيب 
البع�س الآخر فها هم ال�ضّجانون والعمالء 
ما زالوا يرتعون وي�رشحون وميرحون.. لن 
اأتكلّم اليوم عن املعتقالت التي اأعتقد اأن 
تقيم  اأن  قبل  اأ�ض�ضتها  ال�ضهيونية  الدولة 
وطًنا تظّن اأنه لها... ال�ضجون واملعتقالت 
بالن�ضبة اإىل اإ�رشائيل )ال�ضهيونية( اأهم من 
الوطن نف�ضه. �ضاأدع �ضاعرنا الكبري حممد 
بوحريد"،  "جميلة  عن  يتكلم  الفيتوري 
التي ارتبط ا�ضمها با�ضم وطنها اجلزائر، 
الق�ضيدة  �ضهيد،  املليون  بلد  اجلزائر 

يف  البطلة  هذه  لن�ضال  اإكبار  ر�ضالة  هي 
تهبنا  اأن  منها  يطلب  اإنه  بالدها..  �ضبيل 
�ضعب  قوة  العا�ضفة،  ال�ضعبية  الثورة  قوة 

اجلزائر الثائر، يقول:
ما اأجمَل احلياة يا جميلْة

غاة لول جنون الُطّ
وقهقهات ال�ّضجون

لأّن ظامًلا يحُبّ احلياة
ويكره الآخرين

لأن �ضّيًدا يحُبّ العبيد
ويكره الّثائرين

لأّن �ضّجانَِك يا جميله
اأيتها الّناُر اجلزائريْة

كّل جنود الإمرباطورية..

من خلف �لق�سبان

بقلم : فرا�ض الطرياوي 

بينهن  الفل�ضطينيات  الأ�ضريات  ع�رشات 
قا�رشات يقبعن يف البا�ضتيالت  ال�ضهيونية 
، و�ضط ظروف قا�ضية، حيث يتعر�ضن على 
لنتهاكات  البوا�ضل،  الأ�رشى  بقية  غرار 
الطبي  كالإهمال  حلقوقهن،  �ضارخة 
والتنكيل،  والتعذيب  النفرادي  والعزل 
اأي  دون  لغرفهن  امل�ضتمرة  والقتحامات 
الطعام  اأنواع  اأ�ضوء  تقدمي  و  م�ضبق،  اإ�ضعار 
معتمة  �ضيقة  غرف  يف  احتجازهن  و  لهن، 
ن�ضمة  اأو  ال�ضم�س  اأ�ضعة  اأو  النور  يدخلها  ل 
املارقة  الدولة  اإن  اإذللهن.  اأجل  من  هواء 
التي تدعى ) اإ�رشائيل ( جعلت من ال�ضجون 
مكاناً للقمع و�ضاحة للتعذيب وزرع الأمرا�س 
واإحلاق الأذى اجل�ضدي والنف�ضي املتعمد ، 
اجل�ضدية  والت�ضفية  املعنوي  للقتل  واأداة 
اإل لأنها ترى  التدريجية والبطيئة وما ذاك 
التخل�س  يجب  لها،  اأعداء  الفل�ضطينيني  يف 
منهم، اأو على الأقل ردعهم وتدمري واقعهم 
وت�ضويه م�ضتقبلهم اأو حتويلهم جلثث موؤجلة 
لكافة  احلائط  بعر�س  �ضاربة  الدفن، 

روما  وميثاق   ، عام  ب�ضكل  الدولية  القوانني 
للمحكمة اجلنائية الدولية، واتفاقيات جنيف 
وتعتربه  التعذيب  حترم  التي  خا�س،  ب�ضكل 
هذا  ولكن  الإن�ضانية.  �ضد  حرب  جرمية 
الكيان املغت�ضب لالأر�س الفل�ضطينية يعترب 
نف�ضه فوق القانون ب�ضبب التواطوؤ والتخاذل 
�ضد  يجري  ما  اإن  حقا  الدويل.  وال�ضمت 
املاجدات  واأ�ضرياتنا  البوا�ضل،  اأ�رشانا 
عار  ال�ضهيونية  البا�ضتيالت  داخل  احلرائر 
حقوق  حماة  ودعاة  الإن�ضانية  جبني  يف 
فهوؤلء   ، باأ�رشه  الدويل  واملجتمع  الإن�ضان 
بتهمة هويتهم  اإل  اعتقالهم  يتم  ال�رشى مل 
الأر�س  اأ�ضحاب  اأنهم  وجرمية  الفل�ضطينية 
وم�ضادرة  اأر�ضهم  �رشقة  على  ال�ضاهدون 
معركة  اإن   : اآخرا  ولي�س  واأخريا  حقوقهم. 
واجب  واإن�ضافهم   الأ�رشى  عن  الإفراج 
ودين يف الأعناق، و ل تنف�ضل باملطلق عن 
معركتان  فهما  الأر�س،  ا�ضرتجاع  معركة 
من  بد  ل  وبالتايل  ا،  بع�ضً بع�ضهما  تكمالن 
امل�ضتويات  كل  على  الأ�رشى  ق�ضية  تفعيل 
وعدم تركهم يف معركتهم لوحدهم وبذل كل 

اجلهود من اأجل اإطالق �رشاحهم. 

�ملاجد�ت �حلر�ئر يف �لبا�ستيالت 
�ل�سهيونية حتريرهن و�جب 
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الباحث  يو�سف بن بكري 
احلاج �سعيد

والبرت  الربان�س  من  ق�سم  كّل 
حت�سى  ال  كثرية  �سعوب  اإىل  يتفّرغ 
بني  ومن  زنَاتَه  البرت  ،واأحدال�سعوب 
ال�سعوب الربان�س كتامة و�سنهاجة .

بينها  من  فروع،  اإىل  زناته  تتفّرغ 
بنو  وا�سني  بطون  ومن  َوا�سني، 
ومن  بادين   وبنو  را�سد  مرينوبنو 

اأحفاد بادين بنو 
ب  ا ز م
اإىل  املنت�سبون 
بدين  بن  ميزاب 
بن  حمّمد  بن 
وا�سني  بن  َزحيك 
بن  يَ�سلَتني  بن 
َم�رَسا بن َزاكيَا بن 
َور�سيك بن اأَّديرت 
بن َجانَا ) اأو �َسانَا( 

جّد زناتة .
اإذن، فاإّن بني مزاب 
بادين،  اأفخاذ  من 
وا�سني،  بطون  اأحد 
الذي هو فرع زناتة، 
�سعوب  اأحد  وزناتة 

اأحد  والبرُت  البرُت، 
مازيغ . ق�سمي االأ

جًد  قريبة  اأمازيغية  املزابية  اللّغة 
وال�سلحية  وال�ساوية  القورارية  من 
اإمكان  خ�سائ�سها  من   . والنفو�سية 
بتداء بال�ساكن يف مثل الكلمات :  االإ
ْتَاْرْت، تُْفويْْت، تَْواْرْت . ومن اخلطاأ 
ا�ستهالك كتابة هذه الكلمات همزة، 
ت�سرتط  التي  العربية  على  قيا�سا 
بتداء باملتحّرك  ومن خ�سائ�س  االإ

ع اللغة املزابية اأي�سا  ا م ت ج ا
�ساكنني اأو اأكرث 

يف  كما 

املزابية  تختلف  ال�سابقة   مثلة  االأ
التاأنيث  تاء  بكون  العربية  عن 
تَبَْجَن،    : املوؤنث  اال�سم  تت�سّدر 
ّنث  املوؤ يكون  وقد   . ِت�ْسِلي  تَِزيِري، 
 : بتاء  كذلك  خمتوما  املزابية  يف 

تَْفاْوْت، تَايِْزيْوْت، تََغلُّو�ْسْت .
جملة  من  املزابية  اأّن  واملالحظ 
ل�سيغة  فيها  وجود  ال  التي  اللغات 

التثنية .
ال�سنوات  يف  علينا  اهلل  مّن  لقد 
من  بكوكبة  خرية  االأ
املهتّمني  الباحثني 
املزابية  باللغة 
واآدابها وقواعدها، 
يف  جهدا  ياألوا  مل 
عنها  الغبار  نف�س 
اندثر  ما  واإحياء 
ة عرب  منها، خا�سّ
غرداية  اإذاعة 
وقد   . اجلهوية 
اللغة  عانت هذه 
اال�ستقالل  بعد 
حماربة  من 
الواحد  احلزب 
م  ا ظ ن ل ا و
ي  ك ا رت �س ال ا
لها،  البائد 
بع�س  �ساأنها من طرف  تقزمي  ومن 
امل�سايخ، كما عرفت يف اخلم�سينات 
بع�س  عقوق  املا�سي  القرن  من 
ّمن  ي�سخرون  كانوا  الذين  اأبنائها 
ا،  تََزَقّ كلمات   - مثل  -ي�ستعمل  كان 

اأََدِل، اأْحبَا …
مثال واحلكم  واللغة املزابية غنية باالأ

التي تغنيك عن الكالم الطويل .
الرتاث  ويف 

بها  يتغّنى  �سعرية  ق�سائد  املزابي 
يف منا�سبات التعاون  )تْويَزا( كوقت 
در�س احلبوب للفالحني، ووقت ن�سج 
واأ�سعاٌر  للن�سوة،  والفر�س  لب�سة  االأ

عياد   واالأ عرا�س  باالأ ة  خا�سّ اأخرى 
وال ينبغي اأن نغفل عن الدور الذي 
قامت به املراأة يف احلفاظ قدميا

على هذه اللغة قبل اأن تكون عر�سة 
امل�سادر  املتعّدد  الثقايف  للغزو 

والو�سائل .
لب�سة التقليدية للرجل الرببري  اأما االأ
وهي  الق�سابية،  منها  فنجد  عموما 
من  يقي  ال�ستاء،  يف  لبا�س  اأح�سن 

املطر  ومن  تكالب  اإذا  الزمهرير 
اإذا ا�ستد، وال تعوق احلركة . وقد 
ال  قريب  اإىل عهد  الق�سابة  كانت 
تفارق املزابي يف �سفره �ستاء وال 

�سيفا .

لب�سة التقليدية كذالك الربن�س  ومن االأ
الذي يو�سع فوق القندورة . وقد كان 
املا�سي  القرن  من  اخلم�سينات  اإىل 

ال يجروؤ من يحرتم نف�سه على دخول 
بني  رواجها  وقت  يزقن،  بني  �سوق 
يرتد  مل  من  واملغرب،  الع�رس 
برن�سه، ولو كان �سبًيّا دون احللم 
اأي�سا  التقليدية  لب�سة  االأ ومن   .
ال�سويف  احلائك 
�س  ي ب الأ ا

العوام  عن  الطلبة  عندنا  ميّيز  الذي 
الدينية  واملنا�سبات  امل�ساجد  يف 
واالجتماعية . وكان من العيب الكبري 
اأن يظهر الرجل عاري الراأ�س 
دون اأن ي�سع عليها �سا�سية 
اأو يغطها بعمامة  هذا عند 
املراأة  لبا�س  اأّما  الذكور، 
القدمي  يف  فكان  والفتاة 
امللحفة  على  مقت�رس 
ت�سرت بها بدنها واأََخْمِري 
تغطي به �سعرها وجيبها 
 . البيوت  داخل  هذا   .
واإذا اأرادت املراأة اخلروج اإىل ال�سارع 
تدّثر بحائك من ال�سوف �ساتر جلميع 
�سريها،  يف  لالهتداء  مكتفية،  البدن 

بثقب واحد تب�رس من
غري  البالغة  الفتاة  اأّما   . خالله 
عن  بالك�سف  لها  في�سمح  املتزّوجة 
امليزابية  الهوية   : امل�سدر  وجهها  
– اأهم عنا�رسها وت�سكلها 

عرب التاريخ -

مازيغ كذلك ا�سم  األ�سل بني ميزاب من خالل موؤلف الأل�ستاذ احلاج �سعيد يو�سف اإذ يقول : اإن بني مزاب األمازيغ، ويطلق على الأل
برت ، وهما األخوان ومن  الرببر، والرببرينق�سمون اإىل ق�سمني : الربان�س وهم األبناء برن�س، والُبرت وهم األبناء مادغي�س امللقب بالأل

ن�سل مازيغ بن كنعان بن نوح عليه ال�سالم .

من تاريخنا الثقايف

اأ�صل بني ميزاب من خالل م�ؤلف 
الأ�صتاذ  احلاج �صعيد ي��صف

املزابي  الرتاث  " يف 
ق�سائد �سعرية يتغّنى 

بها يف منا�سبات التعاون  
)ْتويَزا( كوقت در�س 
احلبوب للفالحني، 

لب�سة  ووقت ن�سج الأل
والفر�س للن�سوة، واأل�سعاٌر 
عرا�س  ة بالأل األخرى خا�سّ
عياد  ول ينبغي األن  والأل
نغفل عن الدور الذي 

قامت به املراألة يف احلفاظ 
قدميا على هذه اللغة "

قريبة  األمازيغية  املزابية  " الّلغة 
جًد من القورارية وال�ساوية 

وال�سلحية والنفو�سية . من خ�سائ�سها 
بتداء بال�ساكن يف مثل  اإمكان الإ

اْرْت، ْتُفوْيْت، ْتَواْرْت "  الكلمات : ْتَ

تاريخ
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وكالت

مبان فارغة

ال�سنوات  يف  البناء  طفرة  وولّدت 
الأخرية جمموعة من مراكز الت�سوق 
بع�سها  الفاخرة،  والفنادق  وال�سقق 
اأ�سبحت  لكنها  الكعبة،  على  يطل 
فارغة من زوارها الآتني من خمتلف 
من  املخاوف  ب�سبب  العامل  اأنحاء 

الفريو�س.
للحماية  الهادفة  الإجراءات  وتلحق 
بال�رشكات  خ�سائر  الفريو�س  من 
التي تعتمد على احلج وت�سمل مئات 
وكالء  من  الوظائف،  من  الآلف 
ال�سوارع  يف  احلالقني  اإىل  ال�سفر 
واملطاعم  الهدايا  بيع  وحماجر 
وحتدث كثريون عن عمليات ت�رشيح 
للعمال على نطاق وا�سع، اأو تخفي�س 
يف الرواتب اأو تاأخريها وقال اأحمد 

الذي  امل�رشي  عاما(   39( عطية 
يعمل ل�سالح �رشكة �سفريات يف مكة 
للوكالة الفرن�سية: »لقد حققنا �سفر 
مل   )...( اإيرادات  �سفر  مبيعات، 
نعتد على روؤية مكة فارغة... لالأمر 

عواقب وخيمة« على املدينة.
من  وحدهم  مكة  �سكان  ولي�س 
ينفق  الذين  فاحلجاج  يعانون، 
الكعبة  لزيارة  مدخراتهم  بع�سهم 
ا�سطروا كذلك لإلغاء رحالتهم ما 

ت�سّبب مب�ساعب كبرية لدى منّظمي 
رحالت احلج يف العامل.

األف حاج فقط

ودينيا،  �سيا�سيا  ح�سا�س  قرار  يف 
اإل  ت�سمح  لن  اإنها  ال�سعودية  قالت 
املقيمني  من  �سخ�س  األف  حلوايل 
الأيام  يف  الفري�سة  باأداء  فيها 
بنحو  مقارنة  يوليو،  من  الأخرية 
2.5 مليون �سخ�س يف 2019 وذكر 
على  اآ�سيا  جنوب  من  م�سوؤول 
توا�سل مع �سلطات احلج: »�سيكون 
فوتوغرافية  �سور  رمزيا،  حدثا 
ت�سمح للمملكة باأن تقول انها مل تلغ 

احلج كما توّقع كثريون«.
احلجاج  اأن  ال�سعودية  واأّكدت 
خمتلفة،  جن�سيات  من  �سيكونون 
لكّن عملية الختيار لن تكون م�ساألة 
�سهلة فيما قد تكون الأولوية ل�سكان 

مكة املكرمة قال ال�سعودي مروان 
عبدالرحمن املقيم يف مكة: »ذهبت 
اأذهب  اأن  واآمل  قبل  من  احلج  اإىل 
اإن �ساء اهلل �ساأكون بني  العام،  هذا 
اأكرب  اأوائل احلجاج«واحلّج يعّد من 
التجمعات الب�رشية �سنويا يف العامل. 
وقد ي�سّكل اأداء هذه الفري�سة بوؤرة 
العدوى  لنت�سار  حمتملة  رئي�سية 
على  احلجاج  ماليني  تدفق  مع 
املواقع الدينية املزدحمة و�سّجلت 
ال�سعودية اإ�سابة اأكرث من 170 األف 
منهم  تويّف  بالفريو�س،  �سخ�س 
اأكرث من 117  1428 ومتاثل لل�سفاء 
من  احلد  اأّن  حملّلون  ويرى  األفا. 
الأعداد، واإن كان �رشوريا، �سيعّمق 

امل�ساعب القت�سادية للمملكة.

تراجع النفط
يتزامن القرار مع الرتاجع احلاد يف 
الناجمة  واخل�سائر  النفط  اأ�سعار 

عن اإجراءات احلماية من الفريو�س 
وفر�س  املطارات  اإغالق  وبينها 
دفع  ما  لأ�سابيع،  دام  جتّول  حظر 
تقوم  ا�سرتاتيجية  اعتماد  اإىل 
ال�رشيبة  وزيادة  التق�سف  على 
اإىل   5 من  امل�سافة  القيمة  على 
موّظفي  �سات  خم�سّ وخف�س   %15
ريت�سارد  وقال  املدنية  اخلدمة 
ال�رشق  �سوؤون  يف  اخلبري  روبن�سون 
»اأك�سفورد  �رشكة  يف  الأو�سط 
قرار  اإن  ال�ست�سارية  اأناليتيكا« 
ي�ساعف  احلجاج  اأعداد  من  احلد 
التي تواجه  ال�سعوبات القت�سادية 
ال�سعودية والأربعاء املا�سي، توّقع 
ينكم�س  اأن  الدويل  النقد  �سندوق 
لل�سعودية  املحلي  الناجت  اإجمايل 
اأ�سواأ  يف  العام،  هذا   %6.8 بن�سبة 
القرن  ثمانينات  منذ  له  اأداء 

املا�سي.

يخّيم الهدوء على مدينة مكة املكرمة يف ظل قرار ال�شعودية تعليق العمرة وال�شماح لعدد حمدود من احلجاج باأداء املنا�شك هذا العام ب�شبب انت�شار فريو�س 
كورونا امل�شتجد، ما يحرم اململكة من اإيرادات �شخمة وكانت املدينة املقّد�شة لدى امل�شلمني التي ت�شم امل�شجد احلرام والكعبة، تعج باحلياة قبل بدء تف�شي 

الفريو�س؛ لكن املواقع الدينية اأ�شبحت �شبه فارغة، وخيام احلجاج مهجورة والفنادق �شاغرة واحلد من املنا�شك التي تدر نحو 12 مليار دولر �شنويا، ي�شرب يف 
ال�شميم اقت�شاد املدينة التي يبلغ عدد �شّكانها نحو مليوين ن�شمة، وكذلك اقت�شاد اململكة الغنية بالنفط وهو الأكرب يف املنطقة.

املنا�شك كانت تدر 12 مليار دولر

احلج يف زمن »كورونا« يفاقم امل�ساعب االقت�ساد ال�سعودي

اأبو حف�س

رحلة �سلفي مغربي اإىل "نقد التطرف"
عبد  حممد  املغربي  والباحث  الكاتب  ي�سكل 
الوهاب رفيقي امللقب باأبي حف�س، منعطفا 
من  انتقل  بعدما  املغرب،  يف  بارزا  فكريا 
املدنية  الدولة  عن  الدفاع  اإىل  ال�سلفية  تيار 
وانتقاد احلركات املتطرفة لكن م�سار التحول 
ا�ستغرق  بل  و�سحاها،  ع�سية  بني  يتحقق  مل 
عقودا مل تخل من املتاعب وال�سجن والنب�س 
عاما،   45 البالغ  رفيقي،  ويحر�س  الرتاث  يف 
نقا�سات  يف  با�ستمرار  مواقفه  اإبداء  على 
الجتماعية  املن�سات  عرب  �سواء  املجتمع، 
ل  ومقالت،  وندوات  موؤمترات  خالل  من  اأو 
�سيما يف الق�سايا التي ت�سهد تقاطبا حادا بني 
جهة،  من  الفردية  واحلريات  العلمانية  دعاة 
وبني املحافظني وتيارات ما يعرف بـ«الإ�سالم 
رفيقي  وكان  اأخرى.  جهة  من  ال�سيا�سي« 
و�سط  فا�س  مدينة  م�ساجد  اأحد  يف  خطيبا 
ال�سجن على  املغرب، ثم ق�سى 9 �سنوات يف 
خلفية اأحداث 16 ماي الإرهابية واتهم حينها 
ينفيها  تهمة  وهي  التحري�س،  يف  بامل�ساركة 
رفيقي قائال اإنه مل يدع يوما اإىل العنف �سد 

الدولة، حتى واإن كان خطابه وقتئذ مت�سددا.

طفولة �شعبة

ولد رفيقي يف مدينة الدار البي�ساء وكان طفال 
وحيدا لأبويه، لكن هذا »النفراد« مل يجلب له 
حظوة ول دلل بح�سب ما ك�سف عن »ال�سلفي 
ال�سابق«، وال�سبب هو اأن والده املحافظ كان 
القراآن،  وحتفيظ  التعليم  م�ساألة  يف  �سارما 
حتى واإن تطلب الأمر اإر�ساله اإىل قرى ومدن 

بعيدة، وهو ما يزال طفال مل ي�ستد عوده.
التفلزيون  من  حمروما  كان  اإنه  رفيقي  يقول 
والده كان مينع اجلهاز  حني كان �سغريا، لأن 
يف البيت لأنه »حرام« ح�سب راأيه، اأما التوازن 
يف الأ�رشة، فتحقق من خالل الأم التي كانت 
املغربية  امللكية  اخلطوط  �رشكة  يف  تعمل 
الذي  طفلها  اإىل  جمالت  جلب  على  وداأبت 

عا�س طفولة خمتلفة عن اأقرانه.
اإىل م�رش  يزال طفال  ما  وهو  رفيقي  و�سافر 
احلميد  عبد  املقرئ  يلتقي  حتى  والده،  مع 
امل�سايخ،  من  كبريا  عددا  ق�سد  كما  ك�سك، 
ويف جتربة اأخرى �سافر اإىل اأفغان�ستان مبفرده 

عمره  من  ع�رشة  اخلام�سة  يف  يزال  ل  وهو 
حتى يزور والده هناك، يف خ�سم احلرب �سد 

ال�سوفييت.
على  وقتها  يدعون  كانوا  امل�سايخ  اإن  ويقول 
»اجلهاد«،  بذريعة  اأفغان�ستان  اإىل  الذهاب 
لأجل  الإغراء  بكثري من  الأمر  ت�سوير  وجرى 
يوؤكد  الأمر،  لهذا  ورمبا  ال�سباب،  ا�ستقطاب 
بل  طوعيا،  يكن  مل  م�ساره  اأن  مرارا  رفيقي 
اأي  والثمانينيات،  ال�سبيعينيات  ملناخ  نتيجة 
حينما كان اخلطاب الذي بات تطرفا، مبثابة 
تبعاتها  اأن  لول  انق�ساما،  تثري  ل  »�سحوة« 

الوخيمة �سارت وا�سحة فيما بعد.

مدر�شة ال�شجن

كلية  ح�سل رفيقي على درجة املاج�ستري يف 
الأموال  الأدب مبدينة فا�س واخت�س يف فقه 
و�سك  فهو على  اليوم  اأما  املالكي،  باملذهب 
بني  العالقة  حول  الدكتوراه  ر�سالة  مناق�سة 
اململكة  د�ساتري  خالل  من  والقانون  الدين 
الكربى  حف�س  اأبي  مدر�سة  لكن  املغربية. 
اأن  له  اأتيح  حيث  ال�سجن،  اأ�سوار  بني  �ستكون 
يكون وحيدا يف الزنزانة ويقول اإنه مل يذر كتابا 
موؤثرا يف الرتاث الإ�سالمي اإل واطلع عليه لكن 
ال�سجن مل يكن حمطة فكرية فح�سب، بالن�سبة 
على  وموؤملة  قا�سية  جتربة  بل  فح�س،  لأبي 
م�سجونا  كان  والده  لأن  الإن�ساين،  امل�ستوى 
تتوىل  فكانت  املري�سة  والدته  اأما  اأي�سا، 
اأخذ  والده  اإن  رفيقي  ويقول  الثنني  زيارة 
الأمور بح�سن نية حني كان متحم�سا للحركات 
تبني  ثم  ينفق من جيبه،  وكان  بل  الإ�سالمية، 
على  املح�سوبني  من  كثريين  اأن  بعد  فيما 
الرموز اتخذوا خطابهم ون�ساطهم �سبيال اإىل 

جني منافع مالية.
يوؤكد اأبو حف�س اأي�سا اأن قراءاته املتعددة يف 
ال�سجن جعلته يقف على ن�سبية ما كان م�ستقرا 
يف ذهنه طيلة ال�سنوات، اأما الكتاب الذي كان 
اإىل حمطات  ونظرته  فكره  كبري على  وقع  له 
مهمة من التاريخ الإ�سالمي فهو »�سري اأعالم 

النبالء« لأبي عبد اهلل �سم�س الدين الذهبي.

حتريك الربكة الراكدة

يقول رفيقي، يف حديث مع موقع »�سكاي نيوز 
الوقت  يف  يطرحه  مما  الق�سد  اإن  عربية«، 
احلايل هو حتريك الربك الراكدة، »واأعلم اأن 
اإيجابية  هذا الأمر �سي�سبب نوعا من احلركة 
اأو �سلبية. اأعلم اأن املوا�سيع املرتبطة بالدين 
النا�س  ت�سكل ح�سا�سية لدى فئات وا�سعة من 
يف  اجلراأة  اأجد  ذلك  ومع  جمتمعاتنا،  يف 
التعبري عن قناعاتي ب�سبب ما ع�سته وعانيته، 
الردود  ذلك  يف  مبا  مبجموعه  التفاعل  هذا 
وم�سجعا  يل  داعما  اأمرا  اأعتربه  املت�سنجة 

على املوا�سلة«.
الر�سائل  من  كبريا  عددا  يتلقى  اأنه  وي�سيف 
امل�سجعة واملتفاعلة »مع ما اأطرح، حني يقول 
يل بع�سهم اإن ما تطرحه من اأفكار �سكل نقلة 
يف حياتي، حني يخربين البع�س اأنه يجد نف�سه 
من  البع�س  يتخذ  حني  اأطرحه،  مما  كثري  يف 
اأح�س بالرتياح واأحظى بكثري  م�ساري قدوة، 

من الطاقة للموا�سلة«.
به  القيام  ميكن  ما  حول  رفيقي  �سئل  وحني 
املت�سدد،  الفكر  ملكافحة  الراهن  الوقت  يف 
ما  اإ�سالح  مبكان  ال�سهولة  من  لي�س  اأنه  اأكد 
»اأعي  م�سيفا:  الزمن،  من  عقود  خالل  ف�سد 
الفكر املتقدم والذي  اأن  اأرى  واأنا  هذا جيدا 
الأول  العامل  بركب  اللتحاق  لأوطانه  يريد 
يزال �سعيفا  ما  الفكر واحلقوق  على م�ستوى 
مقارنة بغريه، هو اأمر موؤ�سف �رشاحة، اأخاف 
اأن يقع ما وقع خالل القرن التا�سع ع�رش زمن 
بروز فكر النه�سة الذي كان باإمكانه اأن يغنينا 
املحاولة  لكن  التخلف،  من  اأخرى  قرون  عن 
»ما  اأن  وذكر  �سيا�سية«.  لأ�سباب  اأجه�ست 
كبرية  خلخلة  من  جمتمعاتنا  يف  اليوم  نعي�سه 
على م�ستوى الأفكار واملعرفة، وهذه احلركة 
الكبرية على م�ستوى ال�سباب هي فر�سة اأخرى 
اأعاقتنا  التي  الروا�سب  من  كثري  من  للتخل�س 
مدة طويلة، هوؤلء الذين يخو�سون اليوم هذه 
ومدين  �سيا�سي  دعم  اإىل  يحتاجون  املعركة 
واإل  الإ�سالح،  يف  مهمتهم  اأداء  من  ليتمكنوا 

اأخاف اأن ن�سيع الفر�سة مرة اأخرى«.

»ال�شحية«

ومبا اأن كثريين يتهمون اأبا حف�س بالنعطاف 

البع�س  اعتناق  يف  �سببا  كان  بعدما  الفكري 
كان  اإذا  ما  حول  �ساألناه  املتطرف،  للفكر 
فاأجاب:  ال�سمري،  تاأنيب  من  ب�سيء  ي�سعر 
»بكل �سدق ل اأ�سعر باأي �سيء من ذلك ل�سبب 
ب�سيط، وهو اأنني مل اخرت يوما ما كنت عليه، 
و�سيا�سات  تربية وحميط  كنت كغريي �سحية 
من  واأمثايل  اأنا  فيها،  يد  يكن يل  عمومية مل 
اإىل تعوي�س عن اغتيال �سنوات طويلة  يحتاج 

من اأعمارهم«.
قائال  املقابل،  يف  فخره،  يوؤكده  رفيقي  لكن 
انتقال »بجهد فردي  اأجنزه من  اإنه معتز مبا 
مع  امل�ساحلة  حتقيق  به  ا�ستطعت  ذاتي، 
ولدت  للحياة،  نظرتي  طريقة  وترقية  نف�سي 
ذاتي رغم ماكان  بقرار  نف�سي من جديد  من 
ومعريف  نف�سي  جهد  من  الأمر  هذا  يحتاجه 
كبري، ومع ذلك اأقول لول ما ع�سته وما عانيته 
حياتي  من  جزء  ذلك  وكل  عليه؛  كنت  وما 

مت�سالح جدا معه، مل اأكن ما اأنا عليه اليوم«.
اأبو حف�س قد اأجنز هذه امل�ساحلة  واإذا كان 
امل�سني  والتفكري  بـ«الذاتي«  ي�سفه  بجهد 
اليوم، على  املعمقة، فهو يحر�س  والقراءات 
حول  الأ�سئلة  ويثري  النقا�س،  يف  امل�ساهمة 
عدد من الأمور ال�سائكة، رغم النتقادات التي 
اأكرث من مرة، لكن دراية رفيقي  قوبل بها يف 
يجعل  الإ�سالمي  الرتاث  يف  الكتب  باأمهات 
خ�سومه اأكرث تريثا يف اإطالق التهمة املعتادة، 
وهي اأن الدعاة اإىل التجديد ل يفقهون كثريا 

يف اأمور الدين.

لي�شرت يف قب�شة كورونا

احلكومة الربيطانية 
تدر�س احلل املوؤمل

ارتفاعا يف عدد امل�سابني  بعدما �سهدت 
بفريو�س كورونا امل�ستجد، تدر�س احلكومة 
مدينة  يف  العام  العزل  فر�س  الربيطانية 
»�سنداي  �سحيفة  ذكرت  ح�سبما  لي�سرت، 
م�سادر  عن  نقال  الربيطانية  تاميز« 
اأن  الأحد،  ال�سحيفة،  واأو�سحت  مطلعة 
ذلك  يدر�س  هانكوك،  مات  ال�سحة  وزير 
التي  املدينة،  �سجلت  بعدما  الإجراء 
من  اأكرث  �سخ�س،  األف   350 زهاء  يقطنها 
650 اإ�سابة بالفريو�س يف الن�سف الأول من 

جوان اجلاري.
قيود  بريطانيا  ذلك يف وقت خففت  ياأتي 
التباعد الجتماعي، وقواعد العزل العام، 
مع  تدريجيا،  اقت�سادها  فتح  وتعاود 
والوفاة  الإ�سابة  حالت  عدد  انخفا�س 
مبر�س »كوفيد 19«، الذي ي�سببه فريو�س 
واحدة  كانت  بريطانيا  اأن  علما  كورونا، 
من اأكرث الدول ت�رشرا باجلائحة واأظهرت 
اأرقام حكومية، ال�سبت، اأن ح�سيلة الوفيات 
يف بريطانيا من بني احلالت التي تاأكدت 
اإ�سابتها بفريو�س كورونا امل�ستجد ارتفعت 
اإىل 43514، بزيادة 100 عن اليوم ال�سابق، 
اإطار  ويف   309360 الإ�سابات  بلغت  بينما 
التخفيف اأي�سا، قالت احلكومة الربيطانية 
من  الوافدين  �ستعفي  اإنها  اجلمعة  يوم 
تتعلق  منخف�سة  خماطر  ت�سكل  بلدان 
بانت�سار فريو�س كورونا من �رشط الدخول 
و�سرتفع  يوما   14 ملدة  �سحي  حجر  يف 
الدول  بع�س  اأ�سماء  اأي�سا  احلكومة 
تن�سح  ر�سمية  توجيهات  من  واملناطق 
املواطنني بعدم ال�سفر اإليها اإل لل�رشورة. 
الربيطانيني  على  الإجراءات  و�ست�سهل 
ال�سفر اإىل اخلارج لق�ساء العطالت، وذلك 
ال�رشر  من  للحد  �سبل  عن  بحثها  ظل  يف 

القت�سادي الناجم عن الوباء.
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حكيم مالك

اإعادة الربيق اجلمايل للمعهد
 

بوخليفة  �أ�شاد  �ل�شياق  ذ�ت  ويف 
مدير  نظمها   �لتي  �لقيمة  باملبادرة 
بوكر��س  حممد  �لدكتور  �ملعهد 
يوم  تنظيم  يف  �لأ�شاتذة   من  وعدد� 
�جلمال  و  �لب�شا�شة  لإعادة  تطوعي 
�لعر�س  فنون  ملهن  �لعايل  للمعهد 
كانت  فلقد   ، �لب�رصي  �ل�شمعي  و 
و�شائل  عرب  �أ�شبوع  منذ  �لدعوة 
و  لتنظيف  �لجتماعي  �لتو��شل 
�ليا�شمني  و  �لورود  �شجري�ت  غر�س 
و خمتلف �لأنو�ر و �لنباتات �لتزيينية 
و طالء جدر�ن �ملعهد  حيث �لتقى   
�لذين تكونو�  فيه تقريبا كل �لأجيال 
�شابقا  لإعادة �لربيق �جلمايل للمعهد 
�لعايل �لوحيد يف �لفنون �لدر�مية عرب 
�لرت�ب �لوطني ، حيث كان �جلو ر�ئعا 
بالرغبة يف �حلفاظ على هذ� �لف�شاء 
�لتاريخي فيما يخ�س بناء �ل�شخ�شية 
يومية  منرب  ومن  �جلز�ئرية  �لثقافية 
�لطالب   لكل  حتية  وجه  »�لو�شط« 
و  للفن  �ملحبني  �لأ�شاتذة و�لعمال  و 

للمعاهد.

الرتكيز على التكوين بات 
�ضروريا

 
 باإعادة  �ملتحدث  ذ�ت  طالب   كما 
على  �لثقافية   �ل�شيا�شة  يف  �لنظر 
من  �لكثري   يف  �ملركزي  �مل�شتوى 
حمالة  ل  تعيق  �لتي  �لت�رصيعات 
مهمة �لتكوين منذ ما يزيد عن �أربع 
ع�رصيات ولهذ�  فنحن بحاجة �إىل كل 
ظروف  بتح�شني  �ل�شبابية  �لطاقات 
�لتكوين و �لنتقال �إىل مرحلة �جلدية 

�ملعرفة �لفنية �لدر�مية �ملتميزة.
 

لبد من الرتقاء بجودة 
الفعل امل�ضرحي

 

�ملخرج   هذ�  ولقد طرح    
 �إ�شكالية   �ملتميز  �مل�رصحي 
�لفعل  جودة  �رتقاء  بهدف  جوهرية 
�لأكادميي  �لتكوين  بف�شل  �مل�رصحي 
و �ملهني يف جمال �لفنون �لدر�مية، 
�مل�رصحي  �لفني  �لتكوين  �أن  موؤكد� 
�لدر�مي بجميع �خت�شا�شاته يتطلب 
بنية  و  �شحيحة  معرفية  �أفقية  بنية 

حتتية �شلبة.
 

القاعدة الت�ضريعية  اأثقلت 
الف�ضاء التكويني

 
بوخليفة  حبيب  �لدكتور   كما  �أو�شح 
جوهر  هو  �لدر��شي    �لربنامج  �أن 
�أن   فالبد  ولهذ�  �ملعهد،  مهمة 
�لتي  �لت�رصيعية  نتحدث عن �لقاعدة 
�لتكويني  �لف�شاء  هذ�  كاهل  �أثقلت 
�لوطني،  م�شتوى  على  �لوحيد  �لفني 
و خلقت عدة حو�جز و �شعاب لكثري 
منهم  �شابقا  �جلادين  �ملدر�ء  من 
�لدكتورة  و  تا�شكورت  �أحمد  �لأ�شتاذ 
�لذين  �إبر�هيم  نو�ل  و  عكاك فوزية، 
�لخت�شا�س.  �أهل  من  نح�شبهم 
�لعتبار  بعني  ياأخذ  ل  فالت�رصيع 
خ�شو�شا  للمعهد  �لفنية  �خل�شو�شية 
و طبيعة  �ملايل  �لغالف  يخ�س  فيما 
عن  باختالفها  �ملوؤ�ش�شة  ت�شيري 
،  مما  �لتعليمية �لأخرى  �ملوؤ�ش�شات 
�لتكوين  �أهد�ف  يف  �رصخ  �إىل  �أدى 
�لأ�شاتذة  �إر�دة  لول  عموما  �لفني 
�لفرت�ت  يف  �شابقا  هم�شو�  �لذين 
�ملوؤ�ش�شة  دخول  بعد  �إل   ، �ل�شابقة 
يز�ل  ل  �لذي  ل.م.د.  �لنظام  يف 
حتى  م�شتوى  على  م�شاره  يف  يتعكر 
�ملجال  يف  بالأخ�س  �جلامعات.، 

�ل�شمعي �لب�رصي.
 

علينا اإثراء الوعي اجلمعي 
بالثقافة الفنية

 
على  �لفنية  �لأق�شام  ت�شاعف  وعن 
و  �جلز�ئرية   �جلامعات  م�شتوى 

�أن  بوخليفة  قال  �لعربي  �لعامل  يف 
باأهمية  �لوعي  على  حتما  يدل  هذ� 
و  �لب�رصية  �لتنمية  يف  �لفن  دور 
�جلمعي  �لوعي  �إثر�ء  على  مردودها 
بالثقافة �لفنية، خ�شو�شا يف �ملجال 
رو�فد  �أحد  يعترب  �لذي  �مل�رصحي 
و   للمجتمعات  �لثقافية  �لديناميكية 
 : �أ�شا�شيني  ق�شمني  �ملعاهد  ي�شم 
يحتوي  �لذي  �لدر�مية  �لفنون  ق�شم 
�ملجال  يف  �لتخ�ش�شات  بع�س  على 
�مل�رصحي �لنقد و �لإخر�ج و�لتمثيل 
�إىل حد هذه �ل�شاعة لقد وفى بو�جب 
�لتكوينية  �لأ�شول  بحكم  �لتكوين 
بع�س  من  بالرغم  �جليد  و�لتاأطري 

�لنقائ�س.
 

ال�ضينوغرافيا من  اأهم 
التخ�ض�ضات  خلدمة تطور 

التجربة امل�ضرحية اجلزائرية
 

 «  ليومية  بوخليفة  حبيب  و�أ�شار 
�لو�شط »�أن �خت�شا�س �ل�شينوغر�فيا 
�لتخ�ش�شات  �أهم  من  يعترب  �لذي 
�مل�رصحية  �لتجربة  تطور  خلدمة 
و  �ملو�شيقي  �لتكوين  و  �جلز�ئرية. 
�لطالب  نزود  حتى  �لت�شكيلي   فن 
�ملوظفة  �لفنية  �ملفرد�ت  مبكونات 
�مل�رصحية،  �خل�شبة  على  حتما 

وبالتايل فالرتكيز يكون على �ملعرفة 
�لأكادميية،  فعليها �أن ت�شتند �إىل بنية 
ممنهجة  و  من�شبطة  �أفقية  و  حتتية 
ت�شع �لأولية لالخت�شا�س �لذي يقوم 
وجاد  فعلي  در��شي  برنامج  على 
و  و�ملمار�شة  �لفني  �لتكوين  يخ�س 
ل يبقى حم�شور� يف �جلانب �لنظري 
�لأق�شام  بع�س  يف  يحدث  مثلما 
�جلز�ئرية،  �جلامعات  م�شتوى  على 
و�لجتاهات  و�ملد�ر�س  فالنظريات 
عديدة و خمتلفة يف �لر�شيد �لفكري 
�لدر�مي  �مل�رصحي  و�ملعريف 
�أن  نعتمد  على  �لعاملي و ل يكفي 
�ملوهبة و تنميتها و تطويرها ب�شفة 
بد�ئية عرب ور�شات وتدريبات عامة 
ل ت�شتند �إىل �ملعرفة و ل تنطلق من 
مناهج و حمتويات �أكادميية تطبيقية 
و ممار�شتية بو�شائل تقنية و معد�ت 
�لف�شاء  بها  يتميز  حديثة  و�أجهزة 
�مل�رصحي حتى يكون مكاناً �إيجابيا 
نتجاوز مر�حل  و  �لتكوين  م�شار  يف 
�خلرونوجلية  �لنقائ�س  و  �لرتقيع 
و  �لطالب  تياأ�س منها كال من  �لتي 
�لأ�شاتذة و �لإد�رة على حد �شو�ء.

 
اإعادة النظر يف فل�ضفة   يجب 

التكوين الفني يف بالدنا
 

كما دعا بوخليفة  �إىل �رصورة ربط 
�لفنية  �ملوؤ�ش�شات  بكل  �ملعهد 
منتظمة  و  فعلية  ب�شفة  �لثقافية 
�لتدريبية  تكوينية  دور�ت  و�إقامة 
�ملخترب�ت  و�كت�شاف  �خلارج   يف 
و  �لعربية  �لدول  يف  �مل�رصحية 
حت�شيلها  و  �ل�شتفادة  و  �لأوروبية 
�لنظر  �إعادة   يجب  ولهذ�   �ملعريف 
�آليات  و  �لفني  �لتكوين  فل�شفة  يف 
�لتدري�س �لعايل و �ملناهج وتدري�س 
نبقى  ل  و  للمناهج  ر�شد  عملية 
�أو  فرن�شية   م�شادر  من  ن�شتن�شخ   
�آ�شيوية فقط موؤكد� �أن  در��شة مو�د 
ف�شوله،  و  للن�س  �لدر�مية  �لبنية 
بالتو�فق   جتريبي  م�شاره  ومر�حل 

منذ  �لدر�ميني  �لكتاب  در��شة  مع 
لظروفهم  وفقاً  �لآن  �إىل  �أر�شطو 
و�لثقافية  و�لجتماعية  �لتاريخية 
جانب  �إىل  ذلك  ويتم  و�ل�شيا�شية. 
�لتمثيل و�لإخر�ج  مناهج و مد�ر�س 
يف ظل مقاربة تدريبية و  و�إعد�دية 
�لطالب  ج�شد  حت�شري  و  جادة 
مثل  �جل�شدية  �لتعابري  خالل  من 
�لرق�س  و  �مليم  و  �لبونتوميم 
�خل�شبة  على  فعليا  متحركا  ليكون 
يف  بالتخرج  وينتهي   �مل�رصحة 
مب�رصوع  �لدر��شي  �لطور  �آخر 
م�شتوى  على  ذلك  يكون  و  تخرجه 
�لعمومية.  �مل�رصحية  �ملوؤ�ش�شات 
ملهمة  موجز  باخت�شار  هو  هذ� 
�لأق�شام و �ملعاهد �لتي تهدف �إىل 
تكوين عنا�رص فعالة يف تطور �لفعل 
جتاربنا  يف  �لدر�مي  �مل�رصحي 
�مل�رصحية �لتي ترتبط باملجتمعات 
و �لتغري�ت �لكربى �لتي طر�أت عليها 
ونف�س  �لثالثة،  �لألفية  بد�ية  منذ 
�ملوجز ميكن �أن نطبقه على �أق�شام 
�إ�شكالية  بحل  �لب�رصي  �ل�شمعي 
�لتاأطري �لذي يعاين من نق�س فادح 
يف  �أ�شاتذة خمت�شني  بدعوة  ذلك  و 
�أو  �شالفيا  �أو  رو�شيا  من  �ملجال 
�لذين  �أملانيا  �أو  �أوكر�نيا  �أو  �ملجر 
يهتمون كثري� بالتكوين �لأكادميي يف 

�ل�شمعي �لب�رصي.
 

لبد من رد العتبار 
للكوريغرافيا

 
بوخليفة   �لدكتور  دعا  �لأخري  ويف 
وت�شليط  �لعتبار  رد  �رصورة  �إىل  
�خت�شا�س  على   جديد  من  �ل�شوء 
�شابقا  موجود�  كان  �لذي  مهم 
�لقرن  من  �لثمانينيات  مطلع  يف 
�ملا�شي و �ملتمثل يف �لكوريغر�فيا 
يف  �جلز�ئرية  �لدولة  �رصفت  �لتي 
�لتي  و  �لدولية  �ملحافل  من  كثري 
من  كثري  يف  مف�شلية  �ليوم  تعترب 

�لعرو�س �حلديثة.

الدكتور والناقد امل�ضرحي حبيب بوخليفة يوؤكد  لـ "الو�ضط "

بوكرا�س قيمة م�ضافة ملعهد برج الكيفان
اأكد الدكتور والناقد امل�ضرحي حبيب بوخليفة ،يف ت�ضريحه ليومية »الو�ضط »اأن  الأ�ضتاذ بوكرا�س حممد  يعد من اأجنب طالب املعهد العايل ملهن 

فنون العر�س و ال�ضمعي الب�ضري �ضابقا و الذي بحمد اهلل يتوىل اإدارته اليوم، متمنيا له النجاح يف مهمته ال�ضعبة التي جاء مبدئيا من اأجلها و يل كل 
الثقة يف اأنه �ضي�ضيف ر�ضيدا يف حت�ضني اأو�ضاع معهد  برج الكيفان الذي يتطلب احلما�س و اللتزام و الطاقة و املعرفة العلمية لكي ي�ضتمر يف مهمة 

التكوين اجلاد، متمنيا له التوفيق يف مهمته اجلديدة.

هل املثقف ُي�ضنع اأم ي�ضنع ؟ا
بقلم: جمال ن�ضراهلل

�أو  فل�شفية  بجدلية  لي�شتا  �إنهما 
�إىل  قريبتان  هما  هيغلية....و�إمنا 
تلتقي يف  و�لتي  �ملنطقية  �لإ�شكالية 
و�حدة...وتوؤديان  نتيجة  �إىل  �لنهاية 
لالأول،و�لعك�س  �لثاين  �رصط  �إىل 
ونف�س  �لغاية  �شحيح....نف�س 
من  )�أولهما  و�مل�شب  �لأهد�ف 
وماهي  يُ�شنع  وكيف  �ملثقف(  ي�شنع 
وح�شورها  توفرها  �لو�جب  �لعو�مل 

كي ينطلق م�رصوع مثقف؟�
قد نتفق مبدئيا بفكرة �لبناء �ملعريف 
�أي �أن �ملثقف هو �شاحب �ملخزون 
�لر�شيد  و�شاحب  �لأكرب  �ملعريف 
�لتجارب  من  و�ملمتد  �لأ�شخم 
�ملجالت. من  كثري  يف  و�ملعلومات 
هو�لإر�دة  توفره  يجب  عامل  و�أهم 

�لتي حتتل مكانة �لوقود �لد�ئم �لذي 
�لإر�دة  تتوفر  �أن  يجب   . ينب�س  ل 
و�ل�شتمر�رية،بعدها  �لبقاء  �أجل  من 
�جلموح...�أي  و�لطموح  �لرغبة  تاأتي 
�أر�د  و�إن  �لفطرة  وعلى  �لإن�شان  �أن 
�أن ي�شريمثقفا �شار له ذلك �إن �شلك 
�لعلمي.بحيث  �ل�شت�رص�ف  م�شلك 
�ل�شيول  ي�شتقبل  �لثابت  كالنهر  يظل 
ي�شبح  �أن  قبل  هذ�  �جلهات،  كل  من 

هو م�شدر� لل�شيول ومنتجا لها؟�
ل بد للمثقف �أن يُبنى كالعمارة...من 
�حلجر �لأ�شا�س و�شول �إىل �للم�شات 
و�لتحديثات  �لزخرفات  من  �لأخرية 
ذ�تيا  يكون  هذ�  �خلارجية...و�لبناء 

�أي ب�شو�عده �خلا�شة
رحالته  على  ذلك  يف  معتمد� 
�أينما  �ملعلومة  ملتقطا  �لبحثية 
يُ�شنع  �إذ�  �ملثقف  و�رحتل....  حط 

فعال...ولكن كما قلنا برغبة جاحمة 
وحتمل  �لتو��شل  على  و�إ�رص�ر 
�مل�شقات.وكذلك �لنهل من كل �لفنون 
باأن  تقول  حكمة  وهناك  و�لعلوم...ـ 
فهذه  �شلوك  �إىل  حتولت  لو  �لثقافة 
قمة �لإن�شانيةـ  .... مع �لأخذ يف عني 
�لعتبار باأن كثري ممن يحوزون على 
�أر�شدة ثقافية كبرية)حينما يبهرونك( 
باأحاديثهم وتف�شري�تهم و�إبحارهم يف 
�رصعان  و�ل�شتق�شاء.لكنك  �لتحليل 
لديك  �شورتهم  وتتغري  ت�شطدم  ما 
�شلوكاتهم  �شاهدت  و�أن  حدث  �إن 
�ل�شل  يف  هي  �ملقززة....و�لتي 
و�ملوروثات  �جلمعي  بالعقل  متعلقة 
�ملانع  جد....فما  عن  �أبا  �لتاريخية 
�أن يحّول �ملثقف هذ� �ملق�شود �شتى 
معارفه �إىل و�قع ملمو�س و�شلوك حي 

وو�قعي ويكون حّيز �لتنفيذ.

�لأ�شياء  عن  نتحدث  ل  هنا  ونحن 
ملت�شقة  وهي  �أ�شحابها  تلزم  �لتي 
عن  حدثنا  لطاملا  �لتاريخ  لأن  بهم 
�لأدباءو�لعلماء.وهي  لكبار  �شلوكات 
ت�رص  بل  بالآخر  ت�رص  ل  �لأ�شل  يف 
�إل..وهذ�  و�شخو�شهم.لي�س  ذو�تهم 
لأن كل منهم يحمل معه حمطات من 
�حلطام و�لنكو�س و�ل�شدمات و�لعقد 
�لطفولة... من  �ملكت�شبة  �لنف�شية 
يرتجم  مثقف  عن  نتحدث  ولكن 
و�ل�شلوكات يف كتاباته  تلك �ملو�قف 
وميار�شها  خطاباته  يف  �إليها  ويدعو 

ك�شلوك يف �حلياة �لدنيا.
ي�شبح  �أي  ي�شنع)  �أنه  مو�شوع  �أما 
�شانعا على وزن فاعل( فبالتاأكيد �أن 
ذلك �شيكون حت�شيال حا�شل و�إل ما 
�ل�شاأن  يُنعت �شاحب هذ�  �أن  جدوى 
باملثقف �إن مل يكن فعال يف ع�رصه 

يف  تتمثل  هنا  ....و�ل�شناعة  مبادر� 
�لد�عية  �حلرة  و�ملبادر�ت  �لأفكار 
و�ملحبة  و�ل�شالم  و�لإن�شانية  للخري 

و�جلمال ولي�س غري ذلك.
منتجا  �أي  �شانعا  ي�شري  �ملثقف 
قدوة  �إىل  بعد  فيما  ليتحول  حيا 
�شوى  ل�شيء  به،ل  يُحتذى  ومنوذجا 
�لذي  وديدنها  �لأمة جمعاء  �أنه حرب 
�لر�جحة  بتاأمالته  و�شقى  عانى 
من  م�شتفيد�  �لنرية  و�أفكاره 
نف�س  يف  وم�شيفا  �لآخرين  جتارب 
�آر�ء  من  ذهنه  على  طر�أ  ما  �لوقت 
ع�رصه...�أي  لأبناء  نوعية  وقفز�ت 
مر  قد  يكون  �أن  يجب  �ملثقف  �أن 
على هذ� �ملحك)�ملا�شي و�حلا�رص 
�جلديدة  �أفكاره  تاركا  و�مل�شتقبل( 

ور�ءه ...
باخت�شار �إذ� �إ�شكالية)يُ�شنع وي�شنع( 

هي جدلية وجب ح�شورها معا ويد� 
وي�شتحيل  يُ�شنع  فعال  .�ملثقف  بيد 
�أن ياأتي من �لعدم عفو� من �لف�شاء)ل 
�شو�ء  و�لتن�شئة(  �لتكوين  من  له  بد 
كانت ع�شامية ذ�تية �أوم�شتفيد� من 
�لتكوين �ملوؤ�ش�شاتي، هذه �لأخرية ـ 
�ملوؤ�ش�شات ـ لي�شت كافية وحدها يف 
�شناعة �ملثقف �حلقيقي كما ��رصنا  
جهود  �إ�شافة  من  بد  �شابقا،ل 
�للم�شات  تكون مبثابة  �أخرى  فردية 
�لن�شوج  لأجل  و�لتقوميية  �لتعديلية 
و�لوعي �حلاد و�لتكامل �حلقيقي...
و�ليوم و�حلمد هلل �شارت كل �لطرق 
قرية  �إىل  �لعامل  حتول  مع  معبدة 
�لأنرتنات  وظلت  كانت  �شغرية 
حتت�شن  �لتي  و�حلنون  �لودود  �لأم 
دون  ثديها  من  وتر�شعهم  �جلميع 

ملل �أو �شجر.



القاهرةر�سالة
لفهم دقيق ووعي �شامل

كورونا....حديثال�ساعة�سنيوجيم
بالطبع ل فقد تزايدت ن�شبة الإ�شابة بكورونا ب�شكل كبري يف الفئات الأ�شغر 
عمرا مما يجعل فر�ص الإ�شابة بكورونا لدي اجلميع مت�شاوية ومل يعد الأمر 

قا�شرا على الفئات العمرية الأعلى من اخلام�شة وال�شتني من العمر. 

د. حممد فتحي عبد العال /
رئي�ص ق�شم اجلودة بالهيئة 
العامة للتاأمني ال�شحي فرع 

ال�شرقية �شابقا
جمهورية م�شر العربية

-1هل لزال العتقاد باأن كورونا 
واأ�شحاب  ال�شن   كبار  ت�شيب 

الأمرا�ص املزمنة باملقام الأول؟
احلالة  هذه  ي�صف  ما  التاريخ  اأجد يف  وال 
باأطرف من ق�ل امل�ؤرخ ال�صهري عبد الرحمن 
اجلربتي يف  ت�صبيهه لقدرة الطاع�ن على 
اإ�صابة اجلميع دون ا�صتثناء بكتابه )عجائب 
اأ�صاب  الذي  واالأخبار(   الرتاجم  االآثار يف 
م�رص يف الفرتة من 1757 اإىل 1758 بقارب 

�صيحه الذي اأخذ املليح واملليحة!!!
ولكن تتفاوت درجات خط�رة االإ�صابة تبعا 
اخلط�رة  زادت  العمر  زاد  فكلما  للعمر 
االأمرا�ض  على  ال�صيطرة  مركز  وبح�صب  
االأكرث  فالفئات   )CDC( منها   وال�قاية 
املزمنة  االأمرا�ض  اأ�صحاب  هي  خط�رة 
املناعة-ال�صمنة  اأمرا�ض   - )الكلى-الكبد 
- القلب-االأنيميا املنجلية( ومر�صى الرب� 
الن�ع  من  ال�صكري  ومر�صي  الدم  و�صغط 
واملدخنني  احلمل  وحاالت  والثاين  االأول 
امل�صابني  واالأطفال  امل�صنني  دور  ونزالء 

باأمرا�ض جينية اأو ع�صبية اأو وظيفية. 

اللقاحات؟ اأخبار  اأخر  هي   -2ما 
بداية اللقاحات هي م�صتح�رصات بي�ل�جية 
من  وامليتة  امل�صعفة  ال�ص�ر  من  م�صنعة 
ال�صطحية  بروتيناته  اأحد  اأو  الفريو�ض 
وذلك لتدريب اجلهاز املناعي وو�صعه على 
الفريو�صات  للتعرف على  اأهبة اال�صتعداد  

والت�صدي لها  باعتبارها اأج�صام غريبة.

احلال  واقع  ولكن  ب�صيطة  الفكرة  تبدو  قد 
اللقاحات  بانتاج  يحيط  حيث  �صعبا  يبدو 
فاعليته  ل�صمان  االأبحاث  من  كبرية  اإعداد 
�صخمة  لتكاليف  حتتاج  والتي  و�صالمته 
بها  القيام  الدوائية   لل�رصكات  ميكن   ال 
لطبيعة  اإ�صافة  كبري  حك�مي  دعم  دون 
ال�رصيع  التح�ر  على  وقدرتها  الفريو�صات 
وتكاليفها  االأبحاث  رقعة  من  ي��صع  مما 
اإ�صافة لقلق ال�رصكات من احتمالية تال�صي 
املر�ض قبل تط�ير اللقاح مما قد يكبدها 

خ�صائر كبرية. 

جتارب اللقاح:
لقاح ك�رونا على ثالثة  البحث على  يرتكز 

حماور
اللقاحات  بني  البحث   : الأول  املحور 
 MMR على  االأبحاث  ومنها  القدمية 
والنكاف  احل�صبة  �صد  الر�صع  يقي  والذي 
يف  ت�صابه  ل�ج�د  االأملانية  واحل�صبة 
بروتينات  مع  بها  الرئي�صية  الربوتينات 
ك�رونا ويف �صياق مت�صل جتري اأبحاث على 
قدرته  واختبار   BCG ال�صهري  ال�صل  لقاح 

على ت�فري مناعة �صد ك�فيد-19

املحور الثاين : البحث عن لقاح جديد
حيث دخلت املختربات العاملية و�رصكات 
تط�ير  اأجل  من  حمم�م  �صبق  يف  االأدوية 
وقد  الب�رصية  وانقاذ  لك�رونا  م�صاد  لقاح 
جتاوز عدد اللقاحات املحتملة اىل املائة 
ولكن اأثنى ع�رص لقاحا حمتمال و�صل�ا اإىل 
الب�رص  على  ال�رصيرية  التجارب  مرحلة 
اأربعة  على  اللقاحات  هذة  فكرة  وتعتمد 

تقنيات هي:
الطريقة  وهذه   : املوؤتلف  -1اللقاح 
االأمريكية  ن�فافاك�ض  ل�رصكة  ح�رصية 

وتعتمد على الهند�صة ال�راثية يف زرع ن�صخ 
غري �صارة من بروتني الفريو�ض يف اأح�ا�ض 
وتنقية  ا�صتخراج  ثم  احل�رصات  خاليا  من 
متناهية  جزيئات  يف  وتعبئته  الربوتني 

ال�صغر

:وتعتمد  اجلينية  اللقاحات  -2تقنية 
الفريو�ض  من  ال�راثية  املادة  اأخذ  على 
وو�صعها يف خاليا اجل�صم ال�صليمة لتحفيز 
�رصكات  التقنية  هذه  وتعتمد  املناعة 

م�ديرنا واين�في� وفايزر وبي�نيتيك

 : الفريو�شية  الناقالت  -3تقنية 
وا�صرتا  اأك�صف�رد  جامعة  وت�صتخدمها 

زينيكا

 : الفعلي  الفريو�ص  -4تقنية 
وت�صتخدمها �رصكة �صين�فاك وتعتمد على 
االأ�صعة  با�صتخدام  الفعلي  الفريو�ض  قتل 
ثم  الكيميائية  امل�اد  اأو  البنف�صجية  ف�ق 
اال�صتجابة  لتحفيز  اجل�صم  بخاليا  و�صعه 

املناعية. 

 ومن هنا تربز اأربع جتارب رئي�صية:
ويعتمد   : اأك�شفورد  جامعة  لقاح  اأولها 
على ن�صخة م�صعفة من فريو�ض ال�صمبانزي 
الغدي امل�صبب للربد كناقل للمادة ال�راثية 

لربوتني فريو�ض ك�فيد.
 Astra Zeneca �رصكة  اأن  املطمئن 
�صقف  من  رفعتا  الربيطانية  واحلك�مة 
�صبتمرب  بحل�ل  لقاح  اإىل  بالت��صل  االأمل 
القادم وبكميات وفرية مائة ملي�ن جرعة . 

RNA ثانيا لقاح موديرنا
احلي�ية  التكن�ل�جيا  �رصكة  وتط�ره 
حقن  علي  ويعتمد  باأمريكا  )م�ديرنا( 
مل�صت�صد  ترميزه  يتم  والذي   mRNA
داخل  اإنتاجه  ومبجرد  لالأمرا�ض  حمدد 
على  املناعي  اجلهاز  يتعرف  اجل�صم 
تامة  جاهزية  حالة  يف  وي�صبح  امل�صت�صد 

اإذا ما هاجمه ك�رونا العدو احلقيقي.
يف  مب�رصة  نتائج  عن  ال�رصكة  اأعلنت  وقد 
نتائجها ال�رصيرية م�ؤخرا حيث اأدى اللقاح 
التي  لتلك  م�صاوية  مناعية  ا�صتجابة  اإىل 

تثريها العدوى الطبيعية.

�رصكة  تعمل  حيث   : فايزر  لقاح  ثالثا 
فايزر االأمريكية و�رصيكتها االأملانية باي� اأن 
 mRNA تك على تط�ير لقاح يعتمد على
والتي   spike protein ل  ي�صفر  والذي 
ي�صتخدمها ك�فيد يف ربط الربوتينات على 
ا�صطح اخلاليا الب�رصية ويبدو االأمر مثريا 
 spike يف  معينة  جزيئات  اكت�صاف  مع 
 receptor binding ت�صمى   protein
ت�لد  ان  باإمكانها   )domains)RBD

تعطيل  يف  كفاءة  اكرث  م�صادة  اأج�صام 
الفريو�ض

املاليني  مئات  لت�صنيع  فايزر  وتخطط 
اللقاح  القادمة  الفرتة  يف  اجلرعات  من 
باي�  �صين�فاك  �رصكة  ن�صيب  من  االأخري 
ال�رصكة  عليها  جتري  والذي  ال�صينية  تك 
ال�رصيرية  والثانية  االأوىل  املرحلة  جتارب 
حيث ي�صتخدم اللقاح ال�صيني من�ذجا ميتا 
اال�صتجابة  ال�صتثارة  ك�رونا  فريو�ض  من 
ن�رصت  قد  �صين�فاك  ووكانت  املناعية  
لقاحها  اأن  من  �صاين�ض  جملة  يف  نتائج 
من  القرود  يحمي  ك�رونافاك  امل�صمى 
وت�اجه  اجلديد  ك�رونا  بفريو�ض  االإ�صابة 
الفريو�ض يف  انح�صار م�جة  ال�رصكة عقبة 
اإجراء جتارب  ال�صني لذا فهي تتطلع نح� 
ال�قت  ويف  اأخرى  دول  الثالثة يف  املرحلة 
باأق�صى  املتحدة  ال�اليات  حتاول  نف�صه 
من  االأول  اللقاح  يك�ن  ان  اإمكانياتها 
ن�صيبها مما ينذر بب�ادر  حرب باردة  على 

جميع اال�صعدة مع ال�صني
ويبدو اأن الدب الرو�صي ياأبى اإال وان ي�صارك 
يف �رصاع اللقاح فقد متكن االأطباء الرو�ض 
م�ؤخرا من اإنتاج لقاح قام�ا بتجربته على 
لالأوبئة  الرو�صي  غامايل  مبركز  اأنف�صهم 
والبي�ل�جيا املجهرية وتعتمد فكرة اللقاح 
اأدين�  فريو�ض  ا�صتخدام  على  الرو�صي 
للخاليا  التاجية  للجينات  ناقال  ليك�ن 
ومن ثم تخليق بروتينات الفريو�ض ليتعرف 
عليه جهاز املناعة باعتباره عدو حمتمل 
وقد اأطلق�ا على هذا اللقاح ت�صمية اللقاح 

امل�جه. 
ك�رونا  لقاح  جتارب  من  الثالث  املح�ر 
غري  يف  يبحث  والذي  طرافة  االأكرث  وه� 

املعتاد
اأمريكان  اليه علماء  ت��صل  ما  كان  فرمبا 
من اأن املدخنني كان�ا اقل اإ�صابة بك�رونا  
االإ�صابة  عدم  بني  يربط�ن  جعلهم  ما 
الرئي�صي  املك�ن  وه�  النيك�تني  وتعاطي 
لل�صجائر والتبغ كان ذلك دافعا اإىل مزيدا 
حتى  املمن�عات  م�صمار  يف  البحث  من 
و�صل االأمر اإىل البحث عن عمل لقاح من 
ويعمل  ال�صهري  احل�صي�ض   اأو  القنب  نبات 
األربتا  يف  ليثربيدج  جامعة  من  الباحث�ن 

على  نح� 400 �صاللة من احل�صي�ض، وقد 
منها  �صاللة   12 قدرة   النتائج  اأظهرت  
خاليا  »احتالل«  من  الفريو�ض  منع  علي 

االإن�صان!!
ما  عند  اللقاحات  جتارب  تت�قف  ال 
اوردناه فالعديد من التجارب تدور رحاها 
امل�صتقبل  لنا  حمل  ولرمبا  العامل  ح�ل 
القريب مفاجاآت جديدة ح�ل لقاح ك�رونا 

املنتظر وم�طن انطالقه  والية عمله. 
-3ماهي فر�ص الدول النامية يف 

احل�شول على اللقاح؟ 

يف ظل امتالك الدول الغربية للتكن�ل�جيا 
النامية  الدول  ي�صغل  الذي  ال�ص�ؤال  بات 
االآن هل �صيك�ن هناك ت�زيع عادل للقاح 

املزمع ظه�ره خالل الفرتة املقبلة. 
بداأت  جتري حرب اإعالمية كبرية مبكرة 
ح�ل من يخرج باللقاح اجلديد ويتحكم يف 
العامل  فاأمريكا تتهم ال�صني  ت�زيعه ح�ل 
اللقاح  ح�ل  االأمريكية  االأبحاث  ب�رصقة 
ولرمبا  ت�صهريا  ذلك  ال�صني  اعتربت  فيما 
مدينة  يف  لي�(  بينغ   ( الباحث  مقتل  كان 
بيت�صربغ والذي ت��صل اإىل اأبحاث متقدمة 
فيما يتعلق بك�فيد تدخل يف حيز ال�رصاع 

بني البلدين.
كما اأثار اإعالن جمم�عة �صان�يف الدوائية 
اللقاحات  ت�زيع  اأول�ية  ح�ل  الفرن�صية 
لل�اليات االأمريكية باعتبارها جهة التم�يل  
ا�صتياءا كبريا يف العامل مبا يف ذلك فرن�صا 
م�طن هذة ال�رصكة الدوائية ال�صهرية مما 
ماكرون  اميان�يل  الفرن�صي  الرئي�ض  جعل 
ي�رصح باأن اللقاح املنتظر ينبغي اال يخ�صع 
املف��صية  اأ�صارت  كما  ال�ص�ق  لق�انني 
احل�ص�ل  يك�ن  ان  �رصورة  اإىل  االأوروبية 

على هذا اللقاح عادال وعامليا.
كما �صددت اأكرث من مائة واأربع�ن �صخ�صية 
عاملية منهم رئي�ض جن�ب اأفريقيا) �صرييل 
 ( الباك�صتاين  ال�زراء  ورئي�ض  راماف�زا( 
اأعدت  مفت�حة  ر�صالة  يف  خان(  عمران 
بتن�صيق من برنامج االأمم املتحدة لاليدز 
اأن  يجب  اللقاحات  اأن  اأوك�صفام  ومنظمة 
تقدم  اأن  و  االخرتاع  براءات  من  تخل� 

جمانا للجميع وبكميات وفرية .

الإثنني 29   جوان  2020  املوافـق  لـ 08 ذو القعدة  1441ه 15

 ي�مية وطنية �صاملة
ت�صدر عن �رصكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ض ذ م م  راأ�صمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 24  �صارع �صيلفان ف�را�صييه املرادية اجلزائر

رئي�سالتحرير
وداداحلاج

هاتفالتحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقعالأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ض  الهاتف:   
021737128 

ال�سهار
 ANEP ال�كالة ال�طنية لال�صهار 

با�صت�ر اجلزائر 
ت�صرتك ي�مية "ال��صط" ب�صكل قان�ين
 يف خدمات وكالة االأنا�ص�ل الرتكية

ال�سحب
  SIA رصكة الطباعة باجلزائر ال��صط�

املقر الرئي�صي: املنطقة ال�صناعية 
العالية- باب الزوار- اجلزائر

 
عددالن�سخاملطبوعة: 2000
التوزيع:�رصكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة
كل وثيقة اأو �ص�رة ت�صل اجلريدة الترد اإىل 

ا�صحابها �ص�اء ن�رصت  ام  مل تن�رص

acm_comunication@yahoo.fr
اإمييلالدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�ص�ؤول الن�رص

العرباويسفيقة�

  0661.41.25.76:النقال

اجلزء 01



اأمن والية اجلزائر

تد�شني مقر فرقة البحث 
والتدخل برباقي

لرباقي  الإدارية  باملقاطعة  الأحد  اأم�س  مت 
والتدخل  البحث  لفرقة  اجلديد  املقر  تد�شني 
)BRI( لأمن ولية اجلزائر وذلك بح�شور وايل 
للأمن  العامة  املديرية  من  واإطارات  العا�شمة 

الوطني و رئي�س اأمن ولية اجلزائر.
باملديرية  الق�شائية  ال�رشطة  مدير  واأو�شح 
اأرزقي  ال�رشطة  مراقب  الوطني  للأمن  العامة 
اأن  تد�شني  لل�شحافة  ال�شعيد يف ت�رشيح  احلاج 
الوحدة العملياتية لفرقة البحث والتحري التابعة 
للم�شلحة الولئية لل�رشطة الق�شائية لأمن ولية 
ال58  بالذكرى  الحتفال  مع  "تتزامن  اجلزائر 
هذه  اأن  مربزا  اجلزائرية",  ال�رشطة  لتاأ�شي�س 
الوحدة العملياتية تعترب" لبنة جديدة ت�شاف اإىل 
خمتلف املن�شاآت والهياكل الأمنية التي �شتدخل 

حيز اخلدمة يف الأيام والأ�شابيع القادمة".

وهران 

اإعادة تاأهيل الطرقات 
مبناطق الظل  

ا�شتفاد قطاع الأ�شغال العمومية لولية وهران من 
تاأهيل خمتلف  مبلغ قدره 600 مليون دج لإعادة 
الولية,  بلديات  بعديد  الظل  مبناطق  الطرقات 
ح�شبما اأفادت بذلك اأم�س الأحد املديرة الولئية 
للقطاع. هذه العمليات مت�س زهاء 17 منطقة ظل 
مبختلف بلديات الولية على غرار وادي تليلت 
وبوتليلي�س وم�رشغني و�شيدي ال�شحمي وحا�شي 

بونيف وبلدة �شيدي الب�شري وغريها.

اجلزائر العا�صمة

انقطاع الكهرباء يف 
ال�شراقة واحلمامات 

)مديرية  الغاز  و  الكهرباء  توزيع  �رشكة  اأعلنت 
�شيتم  اأنه  لها  بيان  يف  الأحد  اأم�س  بولوغني( 
يومي  بالكهرباء  التزويد  يف  تذبذب  ت�شجيل 
واحلمامات  ال�رشاقة  ببلديتي  والأربعاء  الثلثاء 
اأ�شغال جتديد عتاد  )اجلزائر العا�شمة( ب�شبب  
ذات  ح�شب  الكهرباء  قطع  و�شيتم  الكهرباء 
غاية  اإىل   09:00 ال�شاعة  من  ابتداء  امل�شدر 
املعنية  الأحياء  و بخ�شو�س  �شا   16:00 ال�شاعة 
بقطع التيار بالكهربائي يوم 30 جوان بالبلديتني 
فذكرت ال�رشكة اأن الأمر يتعلق ب: جتزئة كاملان 
و حي 20 �شكن )SPIE( الكثبان و جتزئة عي�شات 
ايدير ببلدية ال�رشاقة و حي الورود و احلمامات 
اأما  احلمامات.  ببلدية  برناردو  و  الرومانية 
يوليو   01 يوم  النقطاع  بهذا  املعنية  الأحياء 
ببلدية  الكثبان   )SPIE( م�شكن   320 حي  فهي: 
 502 وحي  الريا�شات  متعددة  والقاعة  ال�رشاقة 

م�شكن ببلدية احلمامات.

م�صتغامن

اإحباط حماولة هجرة غري 
�شرعية ل 16 �شخ�شا 

مب�شتغامن  الأحد  اأم�س  ال�شواحل  حرا�س  متكن 
 16 ل  �رشعية  غري  هجرة  حماولة  اإحباط  من 
من  علم  ح�شبما  البحر,  عر�س  يف  �شخ�شا 

املجموعة الإقليمية حلرا�س ال�شواحل.
التابعة  العائمة  الوحدات  اأن  امل�شدر  واأو�شح 
ال�شاعة  حدود  يف  متكنت  ال�شواحل  حلرا�س 
�شيد  قارب  اعرتا�س  من  الأحد  �شباح  الرابعة 
كان على متنه 16 مر�شحا للهجرة غري ال�رشعية 
 30( بحري  ميل   16 بعد  على  امراأتان  بينهم 
هذه  حتويل  ومت  امليناء  غرب  �شمال  كيلومرت( 
 14 متكونة من  الأ�شخا�س وهي  املجموعة من 
رعية اأجنبية ومواطنني اثنني ينحدران من ولية 
القيام  اأجل  من  م�شتغامن  ميناء  اإىل  م�شتغامن 
بالإجراءات القانونية املعمول بها يف مثل هذه 
للموقوفني  الأولية  الإ�شعافات  وتقدمي  احلالت 
من طرف امل�شت�شفى املتقدم للحماية املدنية.
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تركيا

جناح عملية عالج مري�ض بكورونا اإ�شعاعيا

م.ي/وكاالت

الولية,  �شحة  مدير  وقال 
موؤمتر  خلل  تكني,  جيهان 
م�رشوع  بتنفيذ  "قمنا  �شحفي: 
العلج الإ�شعاعي لأول مرة على 
بكر"واأو�شح  ديار  يف  مري�س 
تكني, اأن املري�س كان يف وحدة 
العناية املركزة, مبينا اأن الكادر 
الطبي نال ثمرة اإخ�شاعه للعلج 
الإ�شعاعي الرتكي واأ�شاف: "اأود 
اأن اأزف لديار بكر وتركيا والعامل 

نتيجة  حتول  ب�شارة  برمته, 
الفريو�س  عن  الك�شف  فح�س 
لدى هذا املري�س من الإيجابية 

اإىل ال�شلبية".
باي�شل,  اأركان  قال  جانبه,  من 
غازي  م�شت�شفى  اأطباء  رئي�س 
يف  والبحوث  للتعليم  ي�شارغيل 
الطبي,  الكادر  اإن  بكر,  ديار 
املري�س  اإخ�شاع  على  وافق 
مل�رشوع العلج الإ�شعاعي, بعد 

الك�شف عن اإ�شابته بكورونا.
املا�شي,  ماي  ومنت�شف 

غلوبال  اأردي   " موؤ�ش�شة  قالت 
"طريقة  اإن  بيان,  يف  اأنفاماد" 
الرتكي"  الإ�شعاعي  العلج 
على  كامل  ب�شكل  تق�شي 

والبكترييا  املجهرية  الكائنات 
ت�شيب  اأن  دون  والفريو�شات, 
 "" النووي  واحلم�س  اخلليا 

باأي اأ�رشار.

 تن�صط انطالقا من املغرب

الإطاحة  ب�شبكة تتاجر 
بالأ�شلحة  والذخرية 

البويرة

مكتتبو عدل يحتجون اأمام مقر الولية
امل�صيلة

عني احلجل تفقد اأحد اأعيانها الكبار

املتعددة  الفرقة  عنا�رش  متكن 
ب�شبدو من  للجمارك  املهام 
دولية  خمت�شة  ب�شبكة  الإطاحة 
والذخرية  بالأ�شلحة  املتاجرة  يف 
احلية انطلقا من املغرب  وحجز 
خا�شة  خرطو�شة   500 من  اأكرث 
خمتلف  من  ال�شيد  ببنادق 
منت  على  منقولة  العيارات  كانت 

مركبة من نوع تويوتا هيليك�س.
اإطار  تدخل  يف  التي  العملية 
ب�شتى  التهريب  مكافحة 
كمني  اثر  على  اأنواعه  متت 
ميمون  اأولد  دائرة  مبدخل  اأقيم 
تلم�شان  ولية  �رشق  كلم   33

معلومات  وذلك  بناء  على 
حول  عنا�رش  اجلمارك  تلقتها 
من  ال�شبكة  انطلقا  ن�شاط  هذه 
املغرب عرب جنوب ولية تلم�شان 

.
موزعة  الب�شاعة  وكانت  هذا 
يحوي  منها  كل  علبة   20 على 
 12 عيارات  من  خرطو�شة   25
خمزنة  كانت  ملم  والتي  و16 
املركبة,  اأرجاء  كافة  يف  باأحكام 
مع  جار  التحقيق  وليزال  هذا 
الو�شول  املركبة  بغية  �شاحب 
ال�شبكة  ووجهة  اإىل  باقي عنا�رش 

الب�شاعة  .

من  الع�رشات  اأم�س  �شبيحة  نظم 
�شيغة  �شكنات  من  امل�شتفيدين 
مقر  اأمام  احتجاجية  وقفة  عدل 
و�شفوه  مبا  للتنديد  البويرة  ولية 
ت�شليمهم  يف  ال�شلطات  متاطل 
مفاتيح �شكناتهم اجلاهزة اخلا�شة 
ح�شب  و   , �شكنية  وحدة   325 ب 
املحتجني  ممثلو  ت�رشيحات 
انتف�شوا  اأنهم  "الو�شط"  ليومية 
اليوم لتخوفهم من عدم ا�شتلمهم 
الحتفالت  مبنا�شبة  املفاتيح 

وقبلها  جويلية   5 ال�شتقلل  بعيد 
جائحة  تف�شي  ب�شبب  مار�س   19
حمدثونا  وا�شتنكر   , كورونا 
بالإجراءات  الت�رشيع  يف  التماطل 
الفرتة  طيلة  املوثق  منها  الإدارية 
بعدة  قاموا  اأنهم  رغم  ال�شابقة 
وقفات احتجاجية لإ�شماع �شوتهم 
لدى اجلهات املعنية كون للأغلبية 
الكراء  م�شاريف  اأنهكتهم  منهم 

التي هم يف غنى عنها .
اأح�صن مرزوق

فقدت  الـ82�شنة   يناهز  عمر  عن 
ثلثة  قبل   ) احلجل)امل�شيلة  عني 
زايديي  ال�شيخ  اأيام.العلمة 
حفظة  اأحد  حممد  بن  عي�شى 
ال�شبا.واأحد  منذ  الكرمي  القراآن 
مل  الذين  الأجلء  م�شايخها 
بدا...ويحوز  امل�شجد  يفارقوا 
ال�شيد زايدي على �شمعة طيبة بني 
اأو�شاط املجتمع وكذا لدى  جميع 
الأئمة نظري اأخلقه العالية وورعه 
الذي  وهو  ل  .كيف  للعيان  البادي 

اأو  م�شوؤولني  من  اجلميع  ود  ك�شب 
واأ�شحاب  القراآن  معلمّي  حتى 
يف  املر�س  باغته  مدار�شها. 
كان  الذي  وهو  العطاء  �شنوات 
يُنتظر منه الكثري الكثري.وقد عمل 
مدر�شة  حار�س  جمرد  املرحوم 
مالك بن نبي.ليتنقل اإىل موؤ�ش�شات 
واألهم  الفقيد  اهلل  ...رحم  اأخرى 
اإنا  ـ  اأبناءه وبناته ال�شرب وال�شلوان 

هلل واإنا اإليه راجعون ـ 
جمال/ن

اأعلنت مديرية ال�صحة يف والية ديار 
بكر الرتكية عن جناحها يف عالج مري�ض 
بفريو�ض كورونا، عرب اإخ�صاعه لطريقة 

العالج االإ�صعاعي.

منطقة واد الطكوك، املدية 

ا�شت�شهاد عريف اأول 
ونقيب

مفارز  نفذتها  ومت�شيط,  بحث  عملية  خلل 
الطكوك,  ال�شعبي مبنطقة واد  الوطني  للجي�س 
بالناحية  املدية  بولية  الدالية,  عني  بلدية 
تقليدي  لغم  انفجار  واإثر  الأوىل,  الع�شكرية 
 ,2020 جوان   27 اأم�س  م�شاء  ا�شتُ�شهد,  ال�شنع 
ع�شكريان )02(, يتعلق الأمر بكل من النقيب بن 

�شماعيل فاحت والعريف الأول خالدي زكرياء.
تعزيز  مت  ال�شنيع,  الفعل  هذا  اأعقاب  يف 
مفارز  قبل  من  اللزمة  الأمنية  الإجراءات 
عمليات  وموا�شلة  ال�شعبي  الوطني  اجلي�س 
البحث والتم�شيط لهذه املنطقة. وعلى اإثر هذا 
امل�شاب, يتقدم ال�شيد اللواء ال�شعيد �شنقريحة, 
بالنيابة  ال�شعبي  الوطني  اجلي�س  اأركان  رئي�س 
ال�شهيدين  لأ�رشة  واملوا�شاة  التعازي  بخال�س 
وذويهما, موؤكدا على اأن اجلي�س الوطني ال�شعبي 
�شيوا�شل دون هوادة جهوده بكل حزم واإ�رشار 
والق�شاء  املجرمني  هوؤلء  فلول  ملحقة  يف 

عليهم اأينما وجدوا عرب كامل الرتاب الوطني.

املجاهد قويني عبد 
القادر يف ذمة اهلل 

عبد  قويني  املجاهد  اهلل  رحمة  اإىل  انتقل 
ناهز  عمر  عن  نا�رش",  "�شي  املدعو  القادر, 
نوفمرب   23 مواليد  من  الفقيد  عاما.  ال94 
الذين  الأوائل  املنا�شلني  من  و  بوهران   1926
على  عمل  حيث  الوهراين,  القطاع  يف  ن�شطوا 
املجموعات  متوين  مهامها  خليا  ت�شكيل 
وتوفري الأموال و تزويدها باملعلومات الكافية 
لندلع  حت�شريا  التاريخية,  اخلام�شة  بالولية 
جويلية  �شهر  يف  و  املظفرة.  التحريرية  الثورة 
املرحوم  املجاهد  اختري   ,1954 �شنة  من 
كيفية  حول  تكويني  لرتب�س  القادر  عبد  قويني 
اخلراي�شية  مبنطقة  املتفجرات,  فك  و  �شنع 
بعدد  التقى  وهنا  العا�شمة,  اجلزائر  ب�شواحي 
من رموز احلركة الوطنية ومفجري وقادة الثورة 
التحريرية املظفرة, على غرار حممد بلوزداد, 
بوجمعة,  �شويداين  مهيدي,  بن  العربي  حممد 
رابح بيطاط, العقيد اأوعمران و حممد مرزوقي 
لعدة  الفرا�س  لزمه  مبر�س  املرحوم  واأ�شيب 
من  الفرن�شية  ال�شلطات  متكنت  اأن  اإىل  اأ�شهر 
 ,1954 دي�شمرب   2 بتاريخ  عليه  القب�س  اإلقاء 
بوهران,  الع�شكرية  املحكمة  اإىل  بعدها  وحول 
يف  بقي  و  نافذة,  �شنة  ب20  عليه  حكم  اأين 
ال�شجن اإىل غاية 7 ماي 1962 بعد وقف اإطلق 
املرحوم  تقلد  ال�شتقلل  بعد  ب�شهرين.  النار 
العديد من امل�شوؤوليات من بينها نائب باملجل�س 

ال�شعبي الوطني ليتفرغ بعدها للحياة املهنية.

الو�صط:2020/06/29

تعزية
اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون

بقلوب ملوؤها الر�صا  وبكثري من 
االأ�صى تلقت اأ�صرة يومية" الو�صط" 

وعلى راأ�صها ال�صيدة �صفيقة 
العرباوي نباأ وفاة ال�صيد النا�صر 

حماي مفت�ض ال�صرطة باأمن والية 
العا�صمة ن�صاأل اهلل له الرحمة 

واملغفرة و اأن يكتبه يف عباده 
ال�صاحلني .

اللهم اأجرنا يف م�صيبتنا واأخلفنا 
خرياً منها، اللهم ارحمه، اإّنا هلل 

واإّنا اإليه راجعون، اللهم اجعل قربه 
رو�صة من ريا�ض اجلنة، اإّنا هلل واإّنا 

اإليه راجعون، ال اإله اإاّل اهلل وحده 
ال �صريك له هو الباقي، اللهم اغفـر 
له وارحمه واعف عنه واأكرم نزله 
وو�صع مدخله واغ�صله باملاء والثلج 
والربد ونقه من اخلطايا كما ينقى 

الثوب االأبي�ض من الدن�ض.

خالل ال�صدا�صي االأول ب�صيدي بلعبا�ض  

حجز 46 كلغ من الكيف
 و يف 185 ق�شية 

ولية  اأمن  م�شالح  ك�شفت  
قد  م�شاحلها   ان  بلعبا�س  �شيدي 
ق�شية   185 معاجلة   من  متكنت 
املخدرات  على  باحليازة  متعلقة 
واملوؤثرات العقلية لغر�س املتاجرة 
من  الأول  ال�شدا�شي  خلل  فيها 
هذه  يف  تورط   , اجلارية  ال�شنة 
الق�شايا 280 �شخ�شا مت تقدميهم 
 137 اإيداع  مت  اأين  النيابة  اأمام 
منهم احلب�س .  عنا�رش  ال�رشطة 
اأح�شت خلل هذه الفرتة حجز ما 

يقارب 46  كلغ من الكيف املعالج 
و 3120 قر�س مهلو�س من خمتلف 
الأنواع بالإ�شافة اإىل 04 قارورات 
�شوائل مهلو�شة , ناهيك عن حجز 
17.8 غرام من املخدرات ال�شلبة 
)الكوكايني( ّ, هذا وجتري  م�شالح 
اأمن �شيدي بلعبا�س خمططا خا�شا 
لتف�شي ظاهرة  الت�شدي  من اجل  
واملهلو�شات  املخدرات  تهريب  

واملتاجرة فيها .
م.ب

حممد بن ترار



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

