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رئي�س اجلمهورية يف حواره لفران�س24

الإفراج عن مزيد من م�ساجني 
احلراك اأمر ممكن 

.        ل مانع من مثول بوتفليقة اأمام العدالة اإن طلبت ذلك
.        ل تاأكيد ول نفي خلرب بناء قاعدتني ع�سكريتني على احلدود املغربية

تنظيم ا�ستفتاء حول الد�ستور �سيكون خالل الدخول الجتماعي القادم اأكد رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون اأن الإفراج عن عدد اآخر من م�ساجني احلراك اأمر ممكن 
يف �سياق خطوات اإ�سافية لتعزيز مناخ جت�سيد التغيريات التي وعد بها مربزا اأن الرئي�س ال�سابق عبد العزيز بوتفليقة �سيمثل اأمام العدالة اإن طلبت لكنها مل تقدم طلبا 

متوقعا اأن يتم تنظيم ا�ستفتاء حول الد�ستور يف الدخول الجتماعي القادم , كما عرب عن ترحيبه باأي مبادرة تنهي الإ�سكال مع املغرب .

عطار ب

�أنه   24 فر�ن�س  مع  تبون يف حو�ر  �لرئي�س  وقال 
ل ي�شتبعد �إمكانية �لإفر�ج عن �أ�شخا�س �آخرين 
وذلك  يف  �ل�شعبي  �حلر�ك  يف  �لنا�شطني  من 
�لذي  �ملناخ  لتعزيز  �إ�شافية  خطو�ت  �شياق 
وعد  �لتي  �لتغيري�ت  �إىل  �لنتقال  ظله  يف  �شيتم 
�لد�شتورية  �شالحياته  �شيمار�س  �نه  مربز�  بها 
ذلك  وبرر  �ل�رضورة  �قت�شت  كلما  �لعفو  باإ�شد�ر 
مناخ  نحو  �مل�شي  �جلميع  يف  م�شاركة  ب�رضورة 
وجت�شيد  �لتغيري  �إىل  �لنتقال  من  ميكننا  هادئ 
م�رضوع تعديل �لد�شتور �لذي كان مقرر� �أن يتم 
خالل �شهر جويلية مذكر� يف هذ� �ل�شياق بوجود 
حو�يل �ألفي مقرتح حول �ملحتوى مربز� �أن هذ� 
مبنيا  �أ�شيال  جز�ئريا  منوذجا  �شيقدم  �مل�رضوع 
وتعزيز  �شالحيات  �لرئا�شي  �شبه  �لنظام  على 
�لهيئة �لت�رضيعية وو�شع قيود  متنع �أي �نزلق �إىل 

�ل�شلطة �ل�شخ�شية
ويف نف�س �ملو�شوع توقع  وقال رئي�س �جلمهورية 
�أنه �إذ� خفت حدة �لوباء و�نخف�س عدد �حلالت 
�لد�شتور  حول  �ل�شتفتاء  فان  بكورونا  �مل�شابة 
بني  ما  �ملقبل  �لجتماعي  �لدخول  مع  �شيكون 

�شبتمرب و�أكتوبر �لقادم.

مل اأدعم العهدة اخلام�سة لبوتفليقة

ولدى تطرقه للحديث عن حماكمات رموز نظام 
بوتفليقة  بتهم �لف�شاد قال �أن �لعد�لة قد ف�شلت 
�أي  ��شتدعاء  على  قادرة  لكنها  �لأمر  يف  وبثت 
بوتفليقة  ��شتدعاء  �إمكانية  وبخ�شو�س  �شخ�س 
�لرئي�س  مثول  �لعد�لة  طلبت  �نه  �إن  �أو�شح 

�ملحاكمة،  �أمام  بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �ل�شابق 
ف�شيتم ذلك غري �أن �لعد�لة مل تقدم طلبا مماثال 
مربز� �أن  �لق�شايا �ملطروحة �أمام �لعد�لة لي�شت 
��شتغالل  �شوء  تخ�س  �مل�شاألة  و�إمنا  �شيا�شية 

لل�شلطة من قبل م�شوؤولني �شابقني.
�لرئي�س  �دعاء دعمه لرت�شح  باملنا�شبة  كما نفى 
هذ�  يف  قائال  خام�شة  رئا�شية  لعهدة  �لأ�شبق 
�لعزيز  عبد  تر�شح  بتاتا  �أدعم  »مل  �خل�شو�س 
بوتفليقة لعهدة خام�شة حيث �أنها ق�شية ظهرت 
يف 2018 وكنت �آنذ�ك يف منزيل ومل يطلب ر�أيي 

يف �ملو�شوع  »

اجلزائر تف�سل جتنب ال�ستدانة
 من »الأفامي«

�لرئي�س  تبون  ��شتبعد  �لقت�شادي  ويف  �ل�شاأن 
�لنقد  �شندوق  من  �ل�شتد�نة  �إىل  �للجوء 
�أن  يفر�شها  مبينا  �لذي  �لقيود  �لدويل  ب�شبب 
�جلز�ئر لي�شت يف خطر و�أنها تزخر باحتياطات 
و�إمنا  هائلة  تكن  مل  و�إن  حتى  و�لتي  لل�رضف 
�أو �شنتني بدون  ل�شنة  �لإنفاق  متكنها من �شمان 
عما  تختلف  �ليوم  �لفالحة  �أن  م�شكل  مربز� 
ما  �إنتاج  مت  �أنه  حيث  �ل�شابق  يف  عليه  كانت 
�لفالحية  �ملنتجات  من  دولر  مليار   25 قيمته 
يف 2019 �لأمر �لذي جاء يف �لوقت �ملنا�شب �أين 
�أن  �إىل  �لنفط م�شري�  �أ�شعار  تز�من ذلك وتهاوي 
�شمح  بتحقيق  �لفالحي  �لإنتاج  �لتطور يف  هذ� 
عن  فاأكرث  �أكرث  وتخلي  �لغذ�ئي  �لكتفاء 

�ل�شتري�د.
�أن  تبون  �لرئي�س  �عترب  �لتاريخي  �مللف  ويف 
ملف �لذ�كرة ي�شو�س على �لعالقات بني �جلز�ئر 

�إ�شكالية  فان  جمابهة  ح�شبه  لذلك  وفرن�شا 
�لذ�كرة �رضوري لتلطيف مناخ �لعالقات وجعلها 
تربطهما  �للذين  �لبلدين  بني  ما  هدوء�  �أكرث 
رده  وجو�ر، ويف  و�جتماعية  �قت�شادية  عالقات 
من  بالعتذ�ر  �ملطالبة  م�شاألة  �شوؤ�ل حول  على 
�حلقبة  �إبان  �ملرتبكة  �جلر�ئم  على  فرن�شا  قبل 
�أنه  �إىل  �جلمهورية  رئي�س  �أ�شار  �ل�شتعمارية 
�شبق و�أن و�شلتنا �شبه �عتذ�ر�ت ، وكانت هناك 
قبل  من  �ملطلب  هذ�  �جتاه  �يجابية  تعليقات 
م�شيفا  �ن  �لفرن�شيني«  �مل�شوؤولني  من  �لعديد 
وفيما  �لعتذ�ر  تقدمي  يتم  تتمنى  �أن  �جلز�ئر 
�ل�شعبية  �ملقاومة  رموز  رفات  ��شرتجاع  يخ�س 
تبون  �لرئي�س  قال  �لفرن�شي  �ل�شتعمار  �شد 
�لطلب  تفهم  قد  ماكرون  �لفرن�شي  �لرئي�س  �أن 
بخ�شو�س  لفتا  رحب  ب�شدر  وتلقاه  �جلز�ئري 
�لرئي�س ماكرون حتلى  �أن  �إىل  �ل�شتعمار  جر�ئم 
قوله  على  �لبع�س  يجروؤ  مل  ما  وقال  بال�شجاعة 
نزيه  �لرئي�س ماكرون  �أن  �ل�شياق  مربز�  يف هذ� 
وو��شح ونظيف تاريخيا ومل ي�شارك بتاتا يف ما 
حدث يف �ملا�شي ويود �أن يخدم بلده ولكنه يود 
�لطبيعي  م�شتو�ها  �إىل  عالقتنا  تعود  �أن  �أي�شا 
كلمتها  لديها  نافذة  دولة  �جلز�ئر  �أن  �إىل  م�شري� 
�ل�شعيد  على  �شيما  ل  �لدويل  �ملجتمع  يف 
قبل  من  �لزيار�ت  تبادل  �لإقليمي  وبخ�شو�س 
رئي�شي �لدولتني �إىل �جلز�ئر وفرن�شا �عترب �أنهما 
�شتكونان زيارتا دولة و�أنهما ت�شتدعيان �لكثريمن 
من  در��شة  حمل  �شيكون  ذلك  �أن  مربز�  �لوقت 
�جلانبني عندما يزول وباء كورونا م�شري� �إىل �أن 
مثل هذه �لزيار�ت تتطلب ع�رضة �أيام من �لغياب 

على �لأقل ليتم �لإعد�د لها.

اجلزائر ترحب باأي مبادرة لطي امل�سكل 
مع املغاربة

بلد  مع  �لعالقات  حول  �شوؤ�ل  على  رده  ويف 
�ملغرب �ل�شقيق ذكر �لرئي�س  تبون ب�شكل ر�شمي 
باأن �جلز�ئر لي�س لها �أي �إ�شكال �أو م�شكل مع هذ� 
�أن  هو  مالحظته  مت  ما  �أنه  �جلار م�شيفا  �لبلد 
هذ� �لبلد هو من لديه م�شكل مع �جلز�ئر ل �شيما 
مع �لت�شعيد �للفظي �لذي نتمنى –كماقال وحول 
معلومات مفادها �جناز �جلز�ئر لقاعدة ع�شكرية 
كرد فعل على �ملغرب �لذي يتطلع لت�شييد قاعدة 
ع�شكرية بالقرب من �حلدود �لتي تربط �لبلدين 
ذكر �لرئي�س تبون �أنه ل ميكنه تاأكيد �أو نفي هذه 
�لأخبار مربز� �أن �حلكمة كانت د�ئما لها �لكلمة 
�لعليا بني �لبلدين جمدد� �لتاأكيد �أن �جلز�ئر لي�س 
لديها �أي م�شكل ل مع �ملغرب ول مع دولته ول 
مع �مللك �ملغربي معربا عن ترحيبه باأي مبادرة 

متكن من غلق وطي هذ� �لإ�شكال.
النتخابات هي احلل يف ليبيا

 وبالن�شبة لالأو�شاع يف ليبيا �أكد رئي�س �جلمهورية 
للحو�ر  م�شعى  �أي  لحت�شان  �جلز�ئر  ��شتعد�د 
�رضيطة �أن يكون بطلب من �لليبيني موؤكد� مت�شك 
�جتماع  يف  عنه  عربت  �لذي  بتعهدها  �جلز�ئر 
تخدم  مبادرة  �أي  على  �لت�شوي�س  بعدم  برلني 
حل  �إيجاد  يف  �أمله  معربا  عن  �لليبيني  �لأ�شقاء 
بني  ما  تو�فق  يحدث  و�أن  �لإ�شكال  لهذ�  �رضيع 
�نتخابات  بتنظيم  يتوج  ليبيا  يف  �لأطر�ف  جميع 
ت�شع لبنة �ل�شتقر�ر وتعرب عن كل �لتو�زنات بهذ� 
هذه  حول  �جلز�ئرية  �لروؤى  تقارب  مربز�  �لبلد 

غر�ر  على  �لدوليني  �لفاعلني  بع�س  مع  �مل�شاألة 
فرن�شا و�إيطاليا مربز� �أن �جلز�ئر  مل نفقد �لأمل 
يف �إيجاد حل يف ليبيا وهي تو��شل ب�شكل دوري 
يف �ت�شالتها مع كل �لأطر�ف مع �لوقوف  بنف�س 
على  طرف  مع  �أبد�  نقف  ولن  �إز�ءها  �مل�شافة 

ح�شاب طرف �أخر.

ت�سديد اإجراءات احلجر ال�سحي 

فيما يخ�س ملف كوفيد 19 �أكد رئي�س �جلمهورية 
من  �حلد  بخ�شو�س  �ملتخذة  �لقر�ر�ت  كل  �أن 
�أ�شا�س  على  تبنى  �لعاملي  كورونا  وباء  تف�شي 
�حتمال  �إىل  م�شري�  �لعلمية،  �للجنة  تو�شيات 
ت�شديد �إجر�ء�ت �حلجر �ل�شحي �إن لزم �لأمر ذلك 
ويف حالة ما �إذ� �أو�شت به �للجنة �لعلمية �ملكلفة 
�لوحيدة  باعتبارها  كورونا  وباء  تطور  مبتابعة 
�لتو�شيات  لإقر�ر  �ل�شالحيات  كافة  متلك  �لتي 
�ملتعلقة مبجابهة وباء كورونا �لعاملي كما  �أ�شار 
�ىل �أنه بالرغم من �رتفاع عدد �لإ�شابات �إل �أن 
�لزياد�ت تظل ح�شبه يف حدود �ملقبول مو�شحا 
�لأعر��س  م�شدرها  �لإ�شابات  هذه  �أغلب  �أن 
م�شيفا  �ملغلقة  �لأماكن  يف  �لعائلية  و�لتجمعات 
�ملحليني  للم�شوؤولني  تعليمات  توجيه  مت  �أنه 
�ملدن  و  �لأحياء  يف  �جلزئي  �حلجر  �ىل  للجوء 
فتح  وبخ�شو�س  �ل�رضورة  ذلك  �قت�شت  �إذ� 
هذ�  �أن  تبون  �لرئي�س  �أو�شح  �جلوي،  �ملجال 
زيادة  من  وخ�شيتنا  قدر�تنا  على  »متوقف  �لأمر 
عدد �لإ�شابات« مذكر� مبختلف �لإجر�ء�ت �لتي 
رعاياها  �إجالء  عملية  خالل  �جلز�ئر  �تخذتها 
لتفادي  �أ�شبوعني  ملدة  �شحيا  عزلهم  يتم  �لذين 

تف�شي �لوباء

عبد  �ل�شيا�شي  �ملحلل  ثمن 
عبد  حو�ر  طرمول   بن  �لعزيز 
فر�ن�س  قناة  مع  تبون  �ملجيد 
بالو�شوح  �ت�شم  باأنه  لفتا   ،24
و�مل�شوؤولية ، موؤكد� باأنه �شيحقق 
�ملزيد من �لتعاون لتلطيف �جو�ء 

�لعالقات.
عبد  �ل�شيا�شي  �ملحلل  �عترب  
ت�رضيح  يف  طرمول  بن  �لعزيز 
لقاء  باأن     « »�لو�شط  به  خ�س 
كان   24 فرن�س  مع  تبون  �لرئي�س 
للعالقة  بالن�شبة  �أول   ، متميز� 
ظروف  ظل  ويف  فرن�شا  مع 
�ل�شتقالل  عيد  ب�شبب  خا�شة 
جدد   �أبطالنا،   جماجم  ��شتعادة 
بالدنا  تطلع  �جلمهورية  رئي�س 
و�رض�كة  تعاون  �شفحة  لفتح 
�لهوية  مو�شوع  عن  �لتخلي  دون 
�مللطخ  �لفرن�شي  و�لتاريخ 
وبكل  �لإن�شانية،  �شد  باجلر�ئم 
رئي�س   �لتم�س  وهدوء  دبلوما�شية 
بناء  ماكرون  من  �جلمهورية 
خطو�ت و�شفحة خدمة للم�شالح 
ممن  بكثري  �أكرب  وهي  �مل�شرتكة 

ير�هنون على تاأزمي �لأو�شاع..
رئي�س  باأن  طرمول  بن  و�أبرز 
�جلمهورية �أكد رئي�س �جلمهورية 
باأن �لأو�شاع �لد�خلية  ت�شري نحو 
�لدولة  و�أن  و�لنفر�ج،  �لتفهم 
وفاق  وبناء  للتعاون  م�شتعدة 

ي�شمح للجميع بامل�شاركة يف بناء 
جز�ئر جديدة..

 ، �ملغرب  بدولة  تعلق  فيما  �أما 
قال بن طرمول :«  �أو�شح  رئي�س 
�آفاق  فتح  ب�شاأن  �جلمهورية 
م�شتعدة  �جلز�ئر  �أن  و   ، جديدة 
م�شادر  من  �لردود  وح�شب   ،
�لإعالم �ملغربية �أن خطاب تبون 
�جلماهري  و�شط  �شدى  له  كان 
لعالقات  �ملتطلعة  �ملغربية 
م�شالح  تخدم  مغربية  جز�ئرية 

�لدولتني و�ل�شعبني...«

املحلل ال�سيا�سي حممد 
بو�سياف

توحيد اجلزائريني حول 
قيم وطنية جامعة

حممد  �ل�شيا�شي  �ملحلل  �أكد  
�لرئي�س  لقاء  باأن  بو�شياف 
جاء  �لذي   24 فرن�س  قناة  مع 
�ل�شهد�ء وما حملته  ع�شية عودة 
�شت�شهم  وعو�طف  م�شاعر  من 
�شفوف  ر�س  يف  بالتاأكيد 
حول  وتوحيدهم  �جلز�ئريني 
�حوج  هي  جامعة  وطنية  قيم 
�لمنية  �ل�شياقات  باعتبار  �ليها 

�ملحيطة باجلز�ئر، لفتا باأنه
قد تكون �لقناة �لفرن�شية ق�شدت 
تفويت هذه �لفر�شة على �ل�شعب 

عن  �لبحث  من خالل  �جلز�ئري 
�لرئي�س  يرتكبها  قد  �شقطات 
و�لت�شوي�س على هذ�  �إجاباته  يف 

�حلدث �جللل .
يف  بو�شياف  حممد  و�شدد 
باأن   »�لو�شط«  به  خ�س  ت�رضيح 
خالل  من  �لرئي�س  ��شتطاع 
للو�شع  م�شتوعبة  دقيقة  �إجابات 
طرحها  معقدة   ثنائيات  جتاوز 
�ل�شحفي بد�أها مب�شكلة �رضورة  
��شتمر�ر �حلجر وما يرتتب عليه 
�ل�شعوبات �لقت�شادية قد ت�شطر 
للموؤ�ش�شات  �لعودة  �إىل  �جلز�ئر 
�لدولية ، لفتا باأن ملخ�س �إجابة 
�أولوية  كان  �لرئي�س يف �ملو�شوع 
و�شحة  �شالمة  على   �حلفاظ 
�حلفاظ  مع  بالتو�زي  �ملو�طن  
تتمتع  ملا  �جلز�ئر  �شيادة  على 
ميكنها  مالية  �مكانيات  من  به 
�لجتماعية   �ل�شيا�شة  �حلفاظ 
�يجابية  تعرفه من حتولت  وملا 
يف قطاعات كالزر�عة �لتي باتت 

تدر ما يقارب 25 مليار دولر.
حممد  �ل�شيا�شي  �ملحلل  قال  
رئي�س  باأن    »: بو�شياف  
تبون   �ملجيد  عبد  �جلمهورية  
فرن�س  قناة  باأن  جيد�  يدرك 
ت�شويه  على  مدة  منذ  تعمل   24
على  وتتحامل   ، �جلز�ئر  �شورة 
مينعه  مل  ذلك  لكن   ، �شيا�شاتها 

لقاء  لإجر�ء  دعوتها  قبول  من 
�لتوقيت  ح�شا�شية  رغم  معها 
على  ترتتب  قد  �لتي  و�لتبعات 
على  �شو�ء  �لإعالمي  �للقاء  هذ� 
م�شتوى �لعالقات مع فرن�شا �لتي 
�أ�شبحت تتح�ش�س كثري� ، وتن�شت 
جيد� ملا يجري يف �جلز�ئر  من 
وترتيبات  وتعديالت  حتولت 
تدفع يف �جتاه ممار�شة �شيادتها 
�لأمر  تعلق  �شو�ء  كاملة  �لوطنية 
�أو   ، �ل�شيا�شات  �و  بالرجال 
وحماولة  �لد�خل  م�شتوى  على 
ي�شتجيب  جامع  خطاب  بلورة 
 22 حر�ك  بعد  �ل�شعب  لتطلعات 
�أي�شا  عليه  ترتب  وما  فيفري 
�لخرت�قات  �ثر  �هتز�ز�ت  من 
�لعديدة و�ملتنوعة و�لعميقة لول 
�لدولة  موؤ�ش�شات  ورز�نة  حكمة 

.»:
و بخ�شو�س طبيعة �لنظام، �أ�شار 
�لرئي�س   باأن     بو�شياف  حممد 
ثقافية   �مل�شالة  �أن  على  حر�س 
�ملجتمع  بطبيعة  عالقة  ولها 
لال�شتن�شاخ  جمال  ول  وتطوره 
�ل�شيدة   �جلديدة  فاجلز�ئر 
ت�شعى لإعطاء جمل�س �لنو�ب كل 
�ل�شلطات �لالزمة لإحد�ث تو�زن 
�لدميقر�طي  �مل�رضوع  يخدم 

ويحقق �ل�شلم �لجتماعي.
اإميان لوا�س

فاعلون و نا�سطون يقراأون ت�سريحات تبون مع قناة فران�س 24

فران�س 24  ف�سلت يف احل�سول على ما ينا�سبها
�ل�شهد�ء  مبربع  �لأحد  ظهر  مت 
 24 دفن  �لعالية مر��شم  مبقربة 
�ملقاومة  �شهد�ء  وجماجم  رفات 
من  باإ�رض�ف  �جلز�ئرية  �ل�شعبية 
�لأعلى  �لقائد  �جلمهورية  رئي�س 
�لدفاع  وزير  �مل�شلحة  للقو�ت 
تبون  �ملجيد  عبد  �لوطني، 
و�أع�شاء  �لدولة  �إطار�ت  وبح�شور 
�ل�شامني  و�ل�شباط  �حلكومة 

للجي�س �لوطني �ل�شعبي
�ل�شهد�ء  تو�بيت رفات  وقد حملت 
من  �لر�شمي  موكبها  �نطلق  �لتي 
و  �لثقافة »مفدي-زكرياء«،  ق�رض 
هي م�شجاة بالأعالم �لوطنية على 
منت مركبات ع�شكرية زينت بالورود 
�جلز�ئر  �شو�رع  بع�س  لتجوب 
�لأمر  ديكور ع�شكري  �لعا�شمة يف 
�لرتحم  من  للمو�طنني  �شمح  �لذي 
�لطاهرة  وتقدم  �أرو�حهم  على 
رئي�س  �جلنائزي  �ملوكب 

تبون،  �ملجيد  عبد  �جلمهورية، 
�لذي كان قبل ذلك قد ترحم على 
�أرو�ح رموز �ملقاومة �ل�شعبية بق�رض 
�لثقافة . وبهذه �ملنا�شبة تال  وزير 
�ملجاهدين وذوي �حلقوق، �لطيب 
��شتهلت  تاأبينية  كلمة  زيتوين، 
�شهد�ء  رفات  دفن  مر��شيم  بها 
ة  و�شفهم  حيث  �ل�شعبية  �ملقاومة 
�حلرية  �رضفاء  �لفر�شان  بالرجال 
�لذين كانو� �رض�جا منري� يف �لزمن 
�لع�شري  كما �أثنى على �جلهود �لتي 
�ل�شهد�ء  جماجم  بذلت  لإعادة 
لتحت�شنهم  �أر�شهم  �إىل  �لطاهرة 
حتقق  �لإجناز  هذ�  �أن  �إىل  م�شري� 
بالق�شية  بف�شل  �لإميان  �أي�شا 
باملا�شي  و�لعتز�ز  �لوطنية 
و�لثبات على �ملبادئ و�لوفاء للعهد 
�أم�س  بق�رض  نظم  وقد  و�لو�جب 
�شعبية  تابينة  زكريا  مفدي  �لثقافة 
�لذين  �ملقاومة  قادة  �أرو�ح  على 

�جلمعة  �لوطن  �أر�س  �شولو� 
تو�فد جموع  �لفارط حيث �شهدت 
غفرية من �ملو�طنني و�ل�شخ�شيات 
�لوطنية وممثلي �لأحز�ب وفعاليات 
�ل�شلك  وكذ�  �ملدين  �ملجتمع 

�لدبلوما�شي �ملعتمد باجلز�ئر
كانت  �لتي  �لرفاة  بني  من  وتوجد 
متحف  يف  فرن�شا  بها  حتتفظ 
من  لقادة  �شتة  بباري�س  �لإن�شان 
�لحتالل  �شد  �ل�شعبية  �ملقاومة 
�لفرن�شي وهم حممد ملجد بن عبد 
قاد  �لذي  بوبغلة  �ملدعو  �ملالك، 
مقاومة �شعبية يف منطقة �جلرجرة 
بالقبائل، و عي�شى �حلمادي، رفيق 
بوزيان،  �ل�شيخ  و  بوبغلة  �رضيف 
زعيم �نتفا�شة �لزعاط�شة و مو�شى 
و  �لع�شكري  م�شت�شاره  �لدرقاوي، 
بوعمار  �ملدعو  بوقديدة  �ل�شيخ 
قويدر  بن  كذ� خمتار  و  قديدة  بن 

�لتيطر�وي.

باإ�سراف رئي�س اجلمهورية

دفن 24 جمجمة يف جنازة ر�سمية مبربع ال�سهداء

�أ�شدر رئي�س �جلمهورية عبد �ملجيد 
�شجني   4700 عن  بالعفو  قر�ر  تبون 
ترت�وح  ملدة  نهائيا   عليهم  حمكوم 
ما بني �ل6و12 �شهر� وذلك مبنا�شبة 
�ل�شتقالل  لعيد  �ل58  �لذكرى 
�لذي  �لقر�ر  يف  وجاء    . و�ل�شباب 
�لعفو   يتم  �نه  ر��شيا   مر�شوما  يعد 

�ملحكوم  �ملحبو�شني  عن  نهائيا 
�أو تقل  باأحكام ت�شاوي  عليهم نهائيا 
�لقر�ر  يف  جاء  كما   ، ��شهر   6 عن 
لالأ�شخا�س   6��شهر  ب  عفو  ��شدر 
�ملحكوم عليهم ما بني  6��شهر و20 
�شنة   ومتتد مدة �لعفو �إىل 12 �شهر 
عن  عمرهم  يزيد  �لذين  لأ�شخا�س 

�أحكام  من  ي�شتثنى  حني   يف  �ل65 
يف  عليهم  �ملحكوم  �ملر�شوم  هذ� 
تبديد  �لتج�ش�س،  �لإرهاب،  ق�شايا 
�ملال �لعام ، �ملخدر�ت ، �لغت�شاب  
وكذ�  و�خليانة  �لعذر   ، و�لتقتيل 
�ملحاكم  قبل  من  عليهم  �ملحكوم 

�لع�شكرية

مبنا�سبة عيد ال�ستقالل

عفو رئا�سي ي�سمل 4700 �سجني  

باية ع 

حممد بن ترار
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عبدال�صالم .غ/ بت�صرف عن 
الأنا�صول

ر�صائل وا�صحة يف كلمة قائد 
الأركان

�شنقريحة  �شعيد  الفريق  قال  جهته  من 
مرا�شم  خالل  كلمة  يف  الأركان  قائد 
ه�ؤلء  ق�شى   « اجلمعة،  الرفاة  ا�شتقبال 
يف  قرن  ون�شف  قرن  من  اأكرث  الأبطال 
غياهب ال�شتعمار ظلما وعدوانا، وكان�ا 
دعاة  ل�بيات  من  وم�شاومة  ابتزاز  حمل 

العن�رصية«.
و�شلت  والتي  اجلماجم  ملف  ويعد 
حتديد  انتظار  يف  منها  اأوىل  دفعة 
من  الآخرين  املقاومني  رفات  ه�ية 
حمل  ظلت  تاريخية  ق�شايا  عدة  �شمن 
القدمية  وم�شتعمرتها  فرن�شا  بني  ت�تر 
قادة  جماجم  ا�شتعادة  مع  وبالتزامن 
املجيد  عبد  �رصح  ال�شعبية  املقاومة 
الرئي�س اجلزائري  م�شت�شار  �شيخي 
ل�كالة  اجلمعة  اأم�س  الذاكرة  ل�ش�ؤون 
بالده  باأن  الر�شمية،  الأنباء اجلزائرية 
»لن تتنازل عن ا�شرتجاع اأر�شيف املرحلة 
فرن�شا  اأن  �شيخي،  ال�شتعمارية«واأو�شح 
باإدراج  يق�شي  قان�نا   2006 عام  »�شنت 
العم�مية،  الأمالك  الأر�شيف كجزء من 
كطريقة  وذلك  عنها،  يتنازل  ل  وبالتايل 
للتهرب من ت�شليمه للجزائر يف خمالفة 

لكافة الأعراف الدولية«.
ويق�ل م�ؤرخ�ن، اإن الق�ات ال�شتعمارية 
رحلت نح� فرن�شا خالل مرحلة الحتالل 
)1830/ 1962( مئات الآلف من ال�ثائق 
منها ما يع�د اإىل احلقبة العثمانية )1518 

و1830(، ومل تتم ا�شتعادة �ش�ى 2 باملائة 
منها.

مفاو�صات حول 4 ملفات

�شن�ات  منذ  وتتفاو�س اجلزائر وفرن�شا 
يخ�س  عالقة،  تاريخية  ملفات   4 ح�ل 
ترف�س  الذي  الأر�شيف اجلزائري  اأولها 
ال�شلطات الفرن�شية ت�شلميه، فيما يتعلق 
قادة  جماجم  با�شرتجاع  الثاين  امللف 
الث�رات ال�شعبية  اأما امللف الثالث، فه� 
التي  الن�وية  التجارب  �شحايا  تع�ي�س 
ال�شحراء اجلزائرية  يف  فرن�شا  اأجرتها 
بني عامي )1960 و1966(، اأي حتى بعد 
الرابع  وامللف  �شن�ات  بـ4  ال�شتقالل 

التحرير  ث�رة  خالل  باملفق�دين  متعلق 
و200،  األفان  وعددهم   )1962-1954(
ومطلع  ال�شلطات اجلزائرية  ح�شب 
العام اجلاري، اأعلن الطيب زيت�ين وزير 
ت�قف  )املجاهدين(  املحاربني  قدماء 
املفاو�شات مع اجلانب الفرن�شي ب�شاأن 
هذه امللفات ب�شبب »عدم جدية« باري�س 
يف  زيت�ين  وقال  الق�شايا  هذه  حل  يف 
حينه، »لي�س وا�شحا اإن كان اجلانبان قد 

ا�شتاأنفا التفاو�س مع ع�دة اجلماجم«.
جبل اجلرائم

تت�شاعد  مفاو�شات  م�شار  وخارج 
لفرن�شا  مطالب  مرة  كل  يف اجلزائر يف 

جرائمها  عن  والعتذار  بالعرتاف 
اإىل  تدع�  باري�س  لكن  ال�شتعمارية، 
نح�  والت�جه  املا�شي  �شفحة  طي 
م�جهة  ر�شالة  تب�ن يف  وقال  امل�شتقبل 
الذكرى  مبنا�شبة  لل�شعب اجلزائري 
ماي   8 ملجازر  وال�شبعني  اخلام�شة 
�شكان  ن�شف  »قتلت  فرن�شا  اإن   ،1945

بالده منذ 1830 اإىل غاية 1962«.
ال�شحايا  عدد  اأن  تب�ن،  واأ�شاف 
كامل  اإىل  اإ�شارة  يف  ملي�ن،   5.5 بلغ 
الث�رة  فرتة  ولي�س  ال�شتعمارية،  الفرتة 
والتي   ،)1962  -  1954( التحريرية 
حت�شي 1.5 ملي�ن �شحية فقط، اإ�شافة 

اإىل جرائم اأخرى.
نائب   120 اأودع  املا�شي  جانفي  ونهاية 
لتجرمي  قان�ن  م�رصوع  الربملان   يف 
الهيئة  رئا�شة  لدى  الفرن�شي  ال�شتعمار 
الت�رصيعية من اأجل حت�يله اإىل احلك�مة 
بعد  تتم  لكن هذه اخلط�ة مل  لدرا�شته، 
وقبل اأيام �رصح رئي�س املجل�س ال�شعبي 
ال�طني )الغرفة الأوىل للربملان( �شليمان 
»جترمي  اإن  عامة،  جل�شة  يف  �شنني 
ال�شتعمار مطلب �شعبي، وقرار �شيادي 
ل يعني الن�اب فقط، اإمنا كل ال�رصفاء، 
يف  قليل�ن«  وهم  يعطل�نه  الذين  مقابل 
اإحالته  بت�رصيع  الن�اب  مطلب  على  رده 

اإىل احلك�مة.
وباءت حماولة من ن�اب جزائريني ل�شن 
م�شت�ى  على  ال�شتعمار  لتجرمي  قان�ن 
بالف�شل   2009 �شنة  الربملان اجلزائري 
اتهامات  وجهت  فيما  لأ�شباب جمه�لة، 
العزيز  عبد  ال�شابق  الرئي�س  لنظام 

ب�تفليقة باإجها�س امل�رصوع.

اأنهت عملية دفن رفاة املقاومني اجلزائريني ف�صال جديدا من ف�صول مواجهة التعنت الفرن�صي يف ال�صتجابة 
ملطالب اجلزائريني بتمكينهم من تكرمي رموز املقاومة و ت�صليم الأر�صيف الوطني 

عادت اجلماجم لكن األغام الذاكرة قائمة 

4 ملفات مازالت عالقة بني اجلزائر وفرن�سا

امتدادا لعملية ا�صرتجاع اجلماجم

اأوراق مالية جديدة حتتفي 
بالتاريخ الوطني

الوزير الأول عبدالعزيزجراد

اجلزائر �ست�ستعيد500
 جمجمة م�ستقبال

بري�ش عبد القادر:

العملية تقنية وحتمل رمزية تاريخية

اأم�س  اأول  العم�مية  ال�شلطات  ك�شفت 
ال�شبت عن  اإطالق ورقة نقدية جديدة 
من فئة 2000 دينار ت�شم لأول مرة �ش�ر 
ال�شتعمار  �شد  التحرير  ث�رة  مفجري 

الفرن�شي )1962-1954(.
الأول  لل�زير  �شحفي  م�ؤمتر  ذلك  جاء 
وزير  بح�ش�ر  جراد،  العزيز  عبد 
ويظهر  الرحمن  عبد  بن  املالية اأمين 
�ش�رة  اجلديدة   النقدية  ال�رقة  يف 
ث�رة  فجرت  التي  ال�شت«  لـ«جمم�عة 
ن�فمرب لتحرير اجلزائر عام 1954، بعد 
�شهر من اجتماع 6 منا�شلني بالعا�شمة 
ال�شتعمار  �شد  امل�شلح  الكفاح  لبداية 
من  كال  املجم�عة،  وت�شم  الفرن�شي، 
بيطاط،  ورابح  مهيدي،  بن  العربي 
وديدو�س مراد،  ب�لعيد،  بن  وم�شطفى 

وكرمي بلقا�شم، وحممد ب��شياف.
قطعة  اإطالق  ذاته، مت  امل�ؤمتر  ويف 

نقدية من فئة 200 دينار  حتمل �ش�رة 
با�شم  املعروف  زبانة،  اأحمد  ال�شهيد 

»زهانة«.
ث�رة  �شهيد يف  اأول  كان  زبانة،  واأحمد 
التحرير اجلزائرية ينفذ فيه ال�شتعمار 
ب�ا�شطة  الإعدام  حكم  الفرن�شي، 
اجل�شد  عن  الراأ�س  )ف�شل  املق�شلة 
ب�ا�شطة اآلة قاطعة(، وذلك يف 19 ج�ان 
1956، وقال جراد يف امل�ؤمتر ذاته، اإن 
»العملة ال�طنية رمز من رم�ز ال�شيادة؛ 
والقطع  الأوراق  تعرب  اأن  وجب  لذلك 
البالد«واأ�شاف  تاريخ  عن  ب�شدق 
جراد اأن »اإطالق هذه ال�رقة والقطعة 
التحرير  ث�رة  مفجري  ب�ش�رة  النقدية 
لعملية  امتداد  هي  )الأول(،  و�شهيدها 
املقاومة  قادة  جماجم  ا�شرتجاع 

ال�شعبية من فرن�شا«.
عبدال�صالم.غ/وكالت

قال ال�زير الأول عبد العزيز جراد اأكد اأن 
بالده �شتق�م با�شتعادة تلك اجلماجم التي 
تع�د ملنا�شلني �شد ال�شتعمار الفرن�شي، 
اإمتام  م�عد  ب�شاأن  تفا�شيل  تقدمي  دون 
عبد  ال�زراء اجلزائري  رئي�س  قال  ذلك 
 500 من  اأكرث  اإن  ال�شبت،  جراد،  العزيز 
ال�شتعمار  �شد  ملقاومني  تع�د  جمجمة 
متحف  يف  تزال  ل  لبالده،  الفرن�شي 
بباري�س جاء ذلك يف ت�رصيح اأدىل به جراد 
للتلفزي�ن احلك�مي، تعليقا على ا�شتعادة 
فرن�شا،  من  لقادة مقاومني  جمجمة   24
�شن�شتعيد  اهلل  �شاء  »اإن  واأ�شاف:  اجلمعة 
 ،»500 يف�ق  بعدد  وهي  اجلماجم  بقية 
دون تقدمي تفا�شيل اأكرث ح�ل مدى تقدم 
اإمتام ذلك   اأو م�عد  املفاو�شات ب�شاأنها 
واجلمعة، ا�شتعادت اجلزائر رفات 24 من 
قادة »املقاومة ال�شعبية« �شد ال�شتعمار 
كثمرة  التا�شع ع�رص،  القرن  الفرن�شي يف 
واخلمي�س،   2016 منذ  بداأت  ملفاو�شات 
اأكدت  بيانا  املجاهدين   وزارة  ن�رصت 
بداأت يف  فرن�شا  املفاو�شات مع  اأن  فيه 
ج�ان 2016، وكانت معقدة و�شكلت جلنة 

هذه  ه�ية  لتحديد  اجلانبني  من  علمية 
العملية مت�ا�شلة لتحديد  واأن  اجلماجم، 

البقية.
ال�شتعمار  فاإن  تاريخية،  روايات  ووفق 
التا�شع  القرن  منت�شف  عمد  الفرن�شي 
�شد  �شعبية  ث�رات  اإخماد  بعد  ع�رص، 
روؤو�س  قطع  اإىل  يف اجلزائر،  الحتالل 
قادة املقاومة ومرافقيهم انتقاما منهم، 
ونقلها لفرن�شا اإىل اأن عر�شت يف متحف 
»الإن�شان« بباري�س وبعد اأ�شهر من الك�شف 
الرئي�س  اأعلن  اجلماجم،  تلك  وج�د  عن 
ا�شتعداد  ماكرون،  اإميان�يل  الفرن�شي 
�شلطات بالده ل�شن قان�ن ي�شمح بت�شليم 
تلك اجلماجم وظلت ال�شلطات اجلزائرية 
تتهم باري�س بتعطيل عملية نقل اجلماجم 
اإىل اجلزائر، فيما تق�ل باري�س اإن الأمر 
يتطلب اإجراءات قان�نية معقدة، ل�شمان 

اإخراجها من متحف »الإن�شان«.
بعد  تب�ن،  املجيد  عبد  الرئي�س  وتعهد 
دي�شمرب   19 حكم اجلزائر يف  و�ش�له 
اجلماجم،  هذه  با�شتعادة  املا�شي، 

ودفنها يف اجلزائر.

القت�شادية،  ال�ش�ؤون  يف  ك�شف اخلبري 
الإعالن  اأن  القادر، اأم�س،  عبد  بري�س 
عن طرح كتلة نقدية جديدة، يف ال�ش�ق 
ب�شكل م�شتعجال،  جاء  اجلزائرية، 
حمافظ  وج�د  عدم  ظل  يف  خا�شة 
للبنك املركزي، معتربا اأن العملية تقنية 
الـ58  ذكرى  تخليد  بعد  وعندها  بحثة، 
لعيد ال�شتقالل. كما لفت بري�س خالل 
له  حديثه مع »ال��شط«، اأن هذا �شيك�ن 
ل حمالة، اأثر على زيادة الكتلة النقدية، 
مل  لأنها  املر�شىفية،  ال�شي�لة  وعلى 
النقدية  الكتلة  امت�شا�س  بهدف  تاأتي 
العملة  طرح  امل�ازية، لن  ال�ش�ق  يف 
�شحب  اإجراءات  ت�شاحبه  مل  اجلديدة، 
اإىل  باملنا�شبة،  داعيا  املتداولة،  العملة 

خالل  من  جديدة،  نقدية  �شيا�شة  اإتباع 
ق�شد  عميقة،  مالية  هيكلية  اإ�شالحات 
تنظيم هذا القطاع، خا�شة يف ظل غياب 
اإىل  بالإ�شافة  وا�شحة،  نقدية  �شيا�شة 
حمافظ  من�شب  ي�شهده  ا�شتقرار  عدم 
وج�د  بعدم  تعلق  وفيما  اجلزائر.  بنك 
اقرتح  املركزي،  للبنك  ا�شتقاللية 
�رصورة  ذاته،  ال�شياق  يف  املتحدث، 
يتم  املركزي،  للبنك  حمافظ   تعيني 
تعيينه للمدة التي ين�س عليها الد�شت�ر، 
مع جتنب كل مرة، ال�شتنجاد مبحافظ 
املالية،  وزير  ملن�شب  املركزي،  البنك 
البنك  ا�شتقاللية  من  ي�شعف  هذا  لن 
ال�شيا�شة  دور  ي�شعف  كما  املركزي، 

النقدية.

تن�شيقية  رئي�س  حجيمي   جل�ل  اأكد 
الأئمة يف  حديثه مع »ال��شط«، اأن قرار 
جلنة الفت�ى بعدم ال�شالة على الرفات 
�شائب، لأنهم  قرار  ه�  اجلنازة،  اأثناء 
ربه  عند  يرزق  حي  وال�شهيد  �شهداء، 
ه�  الي�م  واإكرامهم  اخللد،  جنات  يف 
اأجدادهم،  وار�س  اأر�شهم،  يف  دفنهم 
عن  دفاعا  لأجلها  ا�شت�شهدوا  التي 
دينهم وعر�شهم واأوطانهم، بعد �شن�ات 
عديدة، وهم م�شج�ن�ن بال روح، داعيا 
باملنا�شبة لرتك اخلالف، لأن امل�شالة 
ال�شعبية  للمقاومة  برم�ز  مرتبطة 
ولعزة ال�طن، ا�شت�شهدوا لأجلها دفاعا 

عن راية الدين وال�طن.
فرن�شا  حجيمي، اأن  اأ�شاف  كما 
احلق�دة ل زالت تخفي عن �شعبنا، من 
الذي قاد الكفاح امل�شلح، و�شحى منذ 
علماء  اأغلبهم  اأن  علما  الأول،  الزمن 
و�شي�خ زوايا، اأ�رصاف الن�شب، اأ�شحاب 
امل�شتعمر،  ملقاومة  را�شخة  عقيدة، 
قامت بقطع روؤو�شهم و التنكيل بجثثهم، 

وحرمتهم حتى من حقهم الإن�شاين يف 
الدفن، م�ؤكدا باملقابل، اأن كل الأجيال 
با�شرتجاع  متم�شكة  �شتظل  املتعاقبة، 

باقي اأر�شيفها املت�اجد بفرن�شا.

ل ميكننا عمليا اإ�صقاط �صعرية 
الذبح يف عيد الأ�صحى

زعيم،  بن  ال�شينات�ر  وبخ�ش��س دع�ة 
لإلغاء �شعرية الذبح يف عيد الأ�شحى، 
م�قفه  يتفهم  اأنه  املتحدث،  لفت 
ال�باء،  انت�شار  من  وتخ�فه  جيدا، 
�شالمة  على  للمحافظة  منه  �شعيا 
الأ�شحية  هذا،  مع  لكن  النا�س،  اأرواح 
واجلمعة،  اجلماعة،  �شالة  مثل  لي�شت 
غالبا  تك�ن  لأنها  والأعياد،  الرتوايح، 
بني الأهل والأ�رص والأقارب فقط، ول 
والتجمعات،  العامة  ال�شاحات  يف  تتم 
اأخذ  فقط  ي�شتح�شن  اأنه  م�شريا 
ب�رصوط  املمكنة، واللتزام  التدابري 
املخت�شني  اإر�شادات  واإتباع  ال�قاية، 

الفقراء  على  منها،  بقدر  والت�شدق   ،
وامل�شاكني، يف تاأكيد منه، اأننا ل ميكننا 
عمليا اإ�شقاطها، لأن هناك الكثري ممن 
ميلك اأ�شحيته بنف�شه، ويعي�س يف ف�شاء 
اأ�رصته، فلي�س مقب�ل �رصعا  رحب مع 
نح�ش�س  اأن  املفرو�س  بل  مننعه،  اأن 
خط�رة  ح�ل  امل�اطنني،  ون�عي 
و�رصورة  والحتكاك،  بكرثة  التالقي 
ملا  املحيط،  نظافة  على  املحافظة 
لذلك من انعكا�شات �شلبية قد ت�شاهم 

يف تف�شي اأكرب لفريو�س ك�فيد 19.

�صيغة وا�صحة ملفتي اجلمهورية 
ودار الإفتاء

ويف تعليقه على الت�رصيحات الأخرية، 
الأعلى،  الإ�شالمي  املجل�س  لرئي�س 
مفتي  ح�ل  اهلل،  غالم  اهلل  عبد  اأب� 
اأف�شح رئي�س  فقد  اجلمه�رية، 
وم�ظفي  لالأئمة  ال�طنية  التن�شيقية 
ال�ش�ؤون الدينية والأوقاف اجلزائريني ، 
اأن غالم اهلل لطاملا نادى بهذا، منذ اأن 

الدينية،  ال�ش�ؤون  وزارة  راأ�س  كان على 
املن�شب  هذا  ا�شتحداث  اأن  والأكيد 
م��شحا  الرئي�س،  �شالحيات  من 
ال�شاأن،  هذا  يف  اقرتح  اأنه  باملنا�شبة، 
تف�ق  �شالحيات  للمفتي  يك�ن  اأن 
كان،  لأي  يخ�شع  ول  احلك�مة،  رئي�س 
ويك�ن جهاز الفت�ى جهة م�شتقلة، على 
وال�شجاعة  الكاريزما  من  ميتلك  اأن 
ال�طنية،  باملرجعية  والتم�شك 
طبعا  جانب  اإىل  لذلك،  ي�ؤهله  ما 
ويك�ن  الإبا�شية،  املرجعية  احرتام 
الإفتاء،  دار  اأو  الإفتاء  جمل�س  اأمام 
مل�شايرة  التخ�ش�شات  خمتلف  ومن 
وارتباطه  املجتمع،  واأح�ال  الأو�شاع 
على  لالإجابة  املجتمع،  اأطياف  بكل 
اأنه  مربزا  املطل�بة،  ان�شغالتهم  كل 
وا�شحة  �شيغة  تك�ن  اأن  املهم،  من 
الأم�ر  وت�شبط  والإفتاء،  املفتي  يف 
وال�شالحيات، يف  واملكان  واملجالت 

اجلزائر اجلديدة.
مرمي خمي�صة

جلول حجيمي لـ »الو�صط«:

�سائب" الرفات  على  ال�سالة  بعدم  الفتوى  جلنة  "قرار 

ك�شف  املدير العام لالأر�شيف ال�طني 
م�شت�شار لدى رئا�شة اجلمه�رية مكلف 
ال�طنية،  والذاكرة  ال�طني  بالأر�شيف 
متحف  اأن  �شيخي،  املجيد  عبد 
األفيني  ح�ايل  ي�شم  بباري�س  الإن�شان 
جمجمة ملقاومني جزائريني مربزا انه  
يف  فرن�شا  ن�ايا  على  احلكم  ميكن  ل 
ملف الذاكرة ال بعد جت�شيد خط�ات 
اأخرى . ون�ه  عبد املجيد �شيخي لدى 
نزوله �شيفا على برنامج �شيف ال�شباح 

اجله�د  على  الإذاعية  الأوىل  بالقناة 
ال�ش�ؤون  وزارة  من  كل  بذلتها  التي 
فيما  ال�طني  الدفاع  ووزارة  اخلارجية 
وكذلك  العلمية  التحليالت  يخ�س 
م�شاهمات الأر�شيف ال�طني يف البحث 
للعملية،  ك�شند  وتقدميها  ال�ثائق  عن 
املجاهدين  ل�زارة  بال�شكر  ت�جه  كما 
اأثاره  اأن  بعد  امل��ش�ع  اأثارت  التي 
اكت�شف  الذي  بلقا�شي  فريد  الباحث 
مبتحف  مبخزن  اجلماجم  وج�د 

اأن  اأن  حقيقة  الإن�شان بباري�س م�ؤكدا 
بل  �شحيحة  غري  جمه�لة  اجلماجم 
كا�شفا  وعلميا،  ع�شكريا  م�ثقة  هي 
يح�ي  الإن�شان  متحف  اأن  ال�شياق  يف 
األفي  ح�ايل  بينها  جمجمة  األف   18
جلزائريني  م�ؤكدا  تع�د  جمجمة 
فيه  تخت�رص  الفرن�شي  املتحف  اأن 
ظاهره  التي  ال�شتعمارية  النظرية 
اأ�شا�شا  و�شع  واأنه  باطل  وباطنه  علم 
جلمع اجلماجم لإجراء درا�شات لإبراز 

يف  وتف�قه  الأبي�س  اجلن�س  خ�شائ�س 
العرقية  النظريات  فيه  ظهرت  وقت 
التي تتحدث عن �شم� بع�س الأجنا�س 
عبد  اأفاد  كما  اأخرى.  اأجنا�س  على 
لأوانه  ال�شابق  من  اأن  �شيخي  املجيد 
احلكم على الن�ايا الفرن�شية واعتبارها 
نقطة حت�ل يف نظرتها للغري خ�ش��شا 
اإىل اجلزائر يف انتظار خط�ات اأخرى 
امللفات  من  عدد  هناك  اأن  مادام 

العالقة بني البلدين.

م�صت�صار رئي�ش اجلمهورية املكلف بالأر�صيف الوطني

متحف الإن�سان بباري�س ي�سم األفي جمجمة جزائرية

تزامنت الحتفالت املخلدة للذكرى 58 
ال�شنة  هذه  وال�شباب  ال�شتقالل  لعيدي 
مع حدث تاريخي هام متثل يف ا�شرتجاع 
،حيث  ال�شعبية  املقاومة  �شهداء  رفات 
فرحة  اأج�اء  اأم�س  املدية  ولية  عا�شت 
من  اثنني  رفات  با�شرتجاع  ا�شتثنائية 

�شي  بال�شهيد  الأمر  .ويتعلق  �شهدائها 
وال�شهيد  التيطراوي  ق�يدر  بن  املختار 
ال�شعيد بن دلهي�س، وفيما تابع املداني�ن 
اأقرانهم  رفقة  بالدفن  اإكرامهم  م�شاهد 
مبقربة  ال�شهداء  مربع  م�شت�ى  على 

العالية بالعا�شمة.

الذكرى 58 لعيدي ال�صتقالل وال�صباب

املدية حتتفي بال�سهيدين التيطراوي 
و بن دلهي�س

ر. بوخدميي 

ع.ب

مرمي خمي�صة
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اجلزائر/ ح�سان جربيل/ 
الأنا�سول

اأ�شار البيان اإىل اأن رئي�س اجلمهورية 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
وزير الدفاع الوطني، عبد املجيد 
اأركان اجلي�س  اإ�شافة لقائد  تبون، 
قدما  �شنقريحة،  �شعيد  الفريق 
التعازي واملوا�شاة لعائلة املرحوم 
اللواء  وعني  اجلي�س  اأفراد  وكل 
للناحية  قائدا  عالميية  ح�شان 
)جنوب  بورقلة  الرابعة  الع�شكرية 
�رشق( يف �شيف 2018  وعالميية 
عن  وتويف   1955 عام  مواليد  من 

عمر ناهز 65 عاما. 
عدة  مرات  عالميية  و�شارك 
باملنطقة  ع�شكرية  متارين  يف 
اجلي�س  اأركان  قائد  بح�شور 
الفريق  الراحل  ال�شابق  اجلزائري 

اأحمد قايد �شالح، واحلايل الفريق 
�شعيد �شنقريحة .

وتعترب املنطقة الع�شكرية الرابعة 

ووحدات  قطاعات  ت�شم  التي 
ع�شكرية الأهم يف البالد وت�رشف 
والغاز  النفط  حقول  تاأمني  على 

�رشيط  وكذلك  اجلنوب،  يف 
حدودي مع ليبيا ميتد قرابة 1000 

كيلومرت.

تويف اأم�س الأحد، اللواء ح�سان عالميية، قائد املنطقة الع�سكرية اجلزائرية الرابعة املتاخمة 
للحدود مع ليبيا وقال بيان لوزارة الدفاع اجلزائرية: »تويف فجر اأم�س 5 جويلية قائد الناحية 

)املنطقة( الع�سكرية الرابعة بورقلة )جنوب �سرق(، اللواء ح�سان عالميية على اإثر مر�س ع�سال 
بامل�ست�سفى املركزي للجي�س بالعا�سمة«

ب�سكرة

املجاهد الطيب ملكمي يف ذمة اهلل 

اجلزائر العا�سمة

توزيع 500 بذلة طبية واقية 
مل�ستخدمي ال�سحة 

التحقيق  يف ت�سيري مراكز اخليول بتيارت  

ثغرات مالية قد جتر م�سوؤولني 
اإىل العدالة

وفاة قائد املنطقة الع�سكرية الرابعة املتاخمة لليبيا

ح�سان عالميية...اجلرنال الذي ال ي�سرتيح

املجاهد  اهلل  رحمة  اإىل  انتقل 
ناهز  عمر  عن  ملكمي  الطيب 
اأم�س  علم  ما  ح�شب  عاما،  ال91 
الأحد لدى وزارة املجاهدين وذوي 

احلقوق.
�شنة 1929  ولد  الذي  الفقيد،  وكان 
من  )ب�شكرة(  م�شون�س  مبنطقة 
الرعيل الأول الذي التحق ب�شفوف 
جي�س التحرير الوطني �شنة 1954، 
من  الفاحت  ليلة  �شارك،  حيث 
مراكز  على  الهجمات  يف  نوفمرب، 
العدو يف مدينة ب�شكرة حتت قيادة 
اإحدى  يف  قادة،  اأحمد  املجاهد 
نفذت  التي  الع�شكرية  العمليات 
بتوجيه من البطل ال�شهيد م�شطفى 
بن بولعيد، والتي ا�شتهدفت حمطة 
بف�شل  �شاهم  كما  بب�شكرة  القطار 
وتكوينه  التقليدي  بالطب  معرفته 
ال�شحي يف تطوير املرفق ال�شحي 
للثورة باملنطقة، حيث عني م�شوؤول 

م�شت�شفى  على  مالزم  رتبة  يف 
الرابعة(  )املنطقة  الأوىل  الناحية 
وبعد  التاريخية  ال�شاد�شة  للولية 
م�شريته  الفقيد  وا�شل  ال�شتقالل، 
يف �شفوف اجلي�س الوطني ال�شعبي 
اإىل غاية �شنة 1970، وبعدها انتخب 
م�شوؤول لل�شوؤون الجتماعية ببلدية 
ع�شوا  املرحوم  كان  كما  ب�شكرة، 
باملجل�س الوطني للمنظمة الوطنية 

للمجاهدين.
يتقدم  الفاجعة،  هذه  اثر  وعلى 
احلقوق،  وذوي  املجاهدين  وزير 
اخلال�شة  بتعازيه  زيتوين،  الطيب 
الفقيد  عائلة  اأفراد  كافة  اإىل 
ورفاقه يف اجلهاد، م�شيدا بخ�شال 
الراحل الذي كان من »طينة الرجال 
والوطن  لالأمة  املخل�شني  الأوفياء 
وجماهدا  منا�شال  حياته  وكر�س 
اجلزائر  وبناء  الوطني  التحرير  يف 

امل�شتقلة وت�شييد �رشحها«،

 ك�شفت م�شادر مقربة من مراكز تربية 
معمقة  حتقيقات  بتيارت  اإن  اخليول 
املركز  والفروع  ت�شيري  يف  انطلقت 
�شوء  ملفات  يف  التابعة  للمركز 
خلفية  مرا�شالت  على  ت�شيري 
مدينة  ففي   . جلمعيات  الفرو�شية 
يف  معمقة  حتقيقات  انطلقت  تيارت 
ت�شيري مركز تربية اخليول على خلفية 
عقب  الفرو�شية  جمعيات  مرا�شالت 
خلفية  على  بالهزل  اخليول  اإ�شابة 
م�شادر  ح�شب  حيث   ، التغذية  نق�س 
وقفت  اللجان  اإحدى  فاأن  مقربة 
تخ�س  الت�شيري  يف  مالية  ثغرة  على 
املالية  والأغلفة  املركز  اأموال  نهب 
املركز  و�رشاء  لت�شيري  املوجهة 
العربية  اخليول  جعل  ما  الأعالف 
والهزل  بال�شعف  الأ�شيلة  ت�شاب 

واأ�شبحت مهددة باملوت جوعا ، اأما 
مركز  فاأن  للمركز  التابعة  الفرع  يف 
لبلدية  التابعة  مباقورة  الفرو�شية 
البويهي جنوب تلم�شان يعد اأحد اأهم 
مراكز الف�شاد من خالل تاأخر اأ�شغاله 
انه  ،كما  �شنوات  الأربعة  فاقت  ملدة 
مبالغ  ح�شب م�شادر مقربة  ا�شتهلك 
�شنتيم  ليغلق  مليار  ال30  جتاوز 
ول  اخليول  تربية  عنه  اأبوابه  وغابت 
التي  �شيطرت  الريا�شية  املناف�شات 
�شنويا  وطالب  العري�شة  بلدية  عليها 
ب  �شحا اأ كز   ملر ا و   م�شري
بها  لربطها  خيولهم  اخليول  بجلب 
يف  الرماد  لذر  �شهريا  500دج  مقابل 
الأعني وهو ما رف�شه املربون ليبقى 

هيكال دون روح.
حممد بن ترار

م�شتوى  على  الحتجاجات  عادت 
بتلم�شان  للعمل  الولئية  املفت�شية 
مدينة  مكتب  مقر  م�شتوى  على 
ا�شتاأنف  اأين  الغزوات،  وفرع  مغنية 
عدم  على  الحتجاج  املفت�شون 
اإىل مطالبهم والأخذ بعني  الإن�شات 
بالرحيل  الرئي�شي  مطلبهم  العتبار 
للعمل  الولئي  للمفت�س  الفوري 
اإىل  راجع  وذلك  تلم�شان  ملدينة 
الحتقان الذي ت�شهده العالقة التي 
من  تذمرهم  ب�شبب  الطرفني  تربط 
الت�رشفات الغري مقبولة التي ت�شدر 

ال�شغوطات  يتقدمها  املعني  من 
املمار�شة عليهم من طرف املفت�س 
الولئي لعا�شمة الزيانيني والتجاوزات 
الدورية  اللفظية خالل الجتماعات 
معه اإىل جانب التمييز الذي ي�شنعه 
النفوذ  وا�شتعمال  املفت�شني  بني 
حيث  �شخ�شية،  اأغرا�س  اجل  من 
بقاء  اإثر  على  للعمل  املفت�شون  قرر 
العودة  اإىل  حالها  على  الأو�شاع 
توقيف  لهم  �شبق  بعدما  لالحتجاج 
الجتماع  اإثر  على  العمل  مقاطعة 
مار�س  �شهر  منت�شف  يف  دار  الذي 

املكتب  وممثلي  بينهم  املنق�شي 
وايل  بح�شور  الوطني  التنفيذي 
تلم�شان قرر على اإثره مفت�شو العمل 
ا�شتئنافهم العمل ب�شورة عادية على 
ممثلي  طرف  من  تعهدا  تلقيهم  اإثر 
التدخل  اأجل  من  الوطني  املكتب 
احللول  لإيجاد  العمل  وزارة  لدى 
الناجعة واإنهاء الحتقان الواقع على 
م�شتوى املفت�شية الولئية لتلم�شان.

املكتب  اأقدم  ال�شدد،  هذا  ويف 
مبرا�شلة  لتلم�شان  الولئي  التنفيذي 
التنفيذي  للمكتب  العام  الأمني 

»الو�شط«  متلك  ن�شخة  يف  الوطني 
ن�شخة منها من اأجل التدخل الفوري 
املكتب  يف  الواقع  الن�شداد  لإنهاء 
بتلم�شان  العمل  ملفت�شية  الولئي 
والإ�رشاع يف تنفيذ مطلبهم با�شتبعاد 
الذي  من�شبه،  من  الولئي  املفت�س 
لكرامة  ا�شرتجاع  جت�شيده  �شيكون 
مفت�س العمل ومكانته وفق املن�شب 
اإىل  للعودة  و�شعيا  يتبووؤه  الذي 
مواتية  ظروف  يف  عملهم  منا�شب 

ومالئمة.
عي�سة ق.

والبحث  العايل  التعليم  وزير  ك�شف 
زيان  م�شاء  بن  الباقي  عبد  العلمي 
عن  بومردا�س  من  اخلمي�س 
دعم  اجل  من  جديد  خمطط 
اجلزائرية باخلربات  اجلامعة 
بالركب  حلاقها  ل�شمان  الأجنبية 
ي�شهده  العامل  وذلك  الذي  العلمي 
خالل  تو�شيع  املنح  من 
الجنبية  اجلامعات  وتكثيفها  نحو 

وت�شجيع  الباحثني على الحتكاك  مع 
خربتهم  الأجانب  لنقل  اخلرباء 
اىل  اجلامعات اجلزائرية وال�شتفادة 
منها  �شمن خمطط مدرو�س ل�شمان 
اإحدى  ب�شفته  العلمي  البحث  تطوير 

مقومات  الدولة.
التعليم  وزارة  اأخرى  تعمل  جهة  من 
العايل على  مراجعة التكوين يف كافة 
الفروع  والتخ�ش�شات  ل�شمان تكوين 

التخ�ش�شات  يف  جاد  خا�شة  نوعي 
التي  واملنهجي  العلمي  الجتاه  ذات 
يف  خمطط  ا�شتغاللها  ي�شتوجب 
والنهو�س  باملجتمع  البالد  تطوير 
التي  التطور  بركب  للحاق 
وزارة  تعمل  كما   ، العامل  ي�شهدها 
ا�شتغالل  على  العايل  التعليم 
املخابر  والدرا�شات  خربات 
العديد  متكن  والأدمغة  التي 

من  مالها  عن  الك�شف  منها  يف 
 ، جائحة  الكورونا  خالل  درجات 
الدرا�شة  مقاعد  اإىل  العودة  وعن 
بداية  �شيكون  ذلك  اأن  الوزير  ك�شف 
املقبل  لإمتام  اأوت   23 يوم  من 
املو�شم  الثاين  وا�شتكمال  الف�شل 
جائحة  عرقلته  الدرا�شي  الذي 

الكورونا.
حممد بن ترار

مفت�سو العمل بتلم�سان 

اإ�سرار على رحيل املفت�ش الوالئي

يعتمد على مراجعة التخ�س�سات وتكثيف التكوين 

خمطط جديد لتطوير اجلامعة اجلزائرية 

حلاملي  الوطنية  التن�شيقية  ك�شفت 
عن  اأم�س،  والدكتوراه،  املاج�شتري 
الذي جمعها موؤخرا، مع  اللقاء  فحوى 
و�شيط اجلمهورية، كرمي يون�س، موؤكدة 
يف  بال�رشوع  ر�شمية،  وعود  تلقت  اأنها 
بالتوظيف  اخلا�س  ملفها  يف  النظر 
بالبالد،  العليا  ال�شلطات  مع  املبا�رش، 
يف حني تلقت وعود باملوافقة على طلب 
اإدراج موعد لقاء مع رئي�س اجلمهورية، 
عبد املجيد تبون. واأو�شحت التن�شيقية 
يف بيان لها، التزام و�شيط اجلمهورية، 
يف  حقنا  عن  بالدفاع  يون�س،  كرمي 

القوانني  اطار  يف  املبا�رش،  التوظيف 
خالل  من  ق�شيتنا،  ومتابعة  ال�شارية، 
كلفه  الذي  م�شت�شاريه،  باأحد  ربطنا 
حلاملي  الوطنية  التن�شيقية  مع  بالعمل 
واملاج�شتري،  الدكتوراه  وطلبة 
الق�شية،  حيثيات  بجميع  والهتمام 
يتم  مطالب  لئحة  �شياغة  يتم  حتى 
الآجال،  اأقرب  يف  للو�شيط  تقدميها 
اجلمهورية  و�شيط  التزام  م�شيفة 
العايل  التعليم  وزير  مبرا�شلة  ر�شميا، 
مب�شمون  لإبالغه  العلمي،  والبحث 
بالتوظيف  املتعلق  التن�شيقية  ان�شغال 

املبا�رش، حلملة املاج�شتري والدكتوراه، 
يتخذ  حتى  مطالبنا،  عري�شة  وتبليغه 
الوزير التدابري القانونية املتاحة حلل 
على  ذاته،  البيان  �شدد  كما  م�شكلتنا. 
القانوين  الذي قدمه امل�شت�شار  الوعد 
عدم  حال  يف  اأنه  اجلمهورية،  لو�شيط 
�شريا�شل  العايل،  التعليم  وزير  رد 
ممثلو  و�شلم  اجلمهورية،  رئي�س 
ملف  الو�شيط  مل�شت�شار  التن�شيقية 
التن�شيقية  ر�شالة  على  يحتوي  كامال، 
الأ�شئلة  وجمموع  اجلمهورية،  لرئي�س 
الربملان  للنواب  والكتابية  ال�شفاهية 

،ملختلف اجلهات الو�شية، التي ميكن 
قائمة  وكذا  الق�شية،  حلل  تتدخل  اأن 
وطلبة  حاملي  من  الزمالء،  اإم�شاءات 
اإدراج  مع  واملاجي�شرت،  الدكتوراه 
طلب التو�شط، لعقد اجتماع مع رئي�س 
اأهابت  اأخرى،  جهة  من  اجلمهورية. 
التن�شيقية الوطنية حلاملي املاج�شتري 
للوقوف  الأحرار  بجميع  والدكتوراه، 
امليداين،  الن�شال  موا�شلة  يف  معها، 
رقابة  يف  الوحيد  ال�شامن  اأنه  معتربة 

الوعود وحتقيق الأهداف.
مرمي خمي�سة

التن�سيقية الوطنية حلاملي املاج�ستري والدكتوراه 

وعود ر�سمية من و�سيط اجلمهورية
نظمت جمعية »لقاء �شباب اجلزائر« 
العا�شمة  باجلزائر  الأحد  اأم�س 
الذكرى  مبنا�شبة  ت�شامنية  قافلة 
وال�شباب  ال�شتقالل  لعيدي   58
و�شبه  الطبية  الأطقم  لفائدة  وذلك 
املجندة  العا�شمة  باجلزائر  الطبية 
حيث  كوفيد-19،  فريو�س  ملواجهة 
واقية،  طبية  بذلة   500 توزيع  مت 

ح�شبما لوحظ.
ذات  رئي�س  اأكد  وباملنا�شبة، 
اجلمعية عبد املالك بن لعور خالل 
على  الت�شامنية  العملية  انطالق 

ال�شت�شفائية  املوؤ�ش�شة  م�شتوى 
اأن املبادرة  بالقبة،  »ب�شري منتوري« 
املندرجة يف اإطار دعم املجهودات 
الوطنية ملكافحة تف�شي وباء كورونا 
 500 زهاء  توزيع  تخ�س  امل�شتجد 
بذلة طبية واقية لفائدة م�شتخدمي 
باملوؤ�ش�شات  ال�شحة  قطاع 
�شملت  اجلزائر  لولية  ال�شت�شفائية 
بال�شافة اإىل م�شت�شفى القبة كل من 
ونفي�شة  با�شا  م�شت�شفيات م�شطفى 
حمود )بارين �شابقا( وا�شعد ح�شاين 

ببني م�شو�س.

اجلامعي  ال�شت�شفائي  املركز  و�شع 
اأربع  زرجب«  بن  »الدكتور  لوهران 
الوافدين  الأ�شخا�س  ل�شتقبال  خيم 
للك�شف  والتوجيه  الفرز  مركز  على 
ا�شتفيد  ح�شبما  كوفيد-19،  عن 
اليوم الأحد لدى خلية الت�شال لهذه 
هذه  وت�شمح  ال�شحية.  املوؤ�ش�شة 
التي  بكرا�شي  اأي�شا  املجهزة  اخليم 
مت و�شعها عند مدخل م�شلحة الفرز 
والتوجيه اجلديدة و التي كانت تعمل 
م�شلحة  م�شتوى  على  ال�شابق  يف 
القدمية  اجلراحية  ال�شتعجالت 
منا�شبة  �رشوط  �شمان  لالأطفال 

اأجل  من  املركز  على  للوافدين 
الك�شف كما يتم اإجراء عملية الك�شف 
الوقاية  لتدابري  ال�شارم  بالمتثال 
الأعوان  بف�شل  الجتماعي  والتباعد 
ومنذ  املنا�شبة  لهذه  املخ�ش�شني 
وتوجيه  يتم فرز  اخلمي�س املن�رشم، 
م�شتوى  على  كوفيد-19  مر�شى 
اجلراحية  ال�شتعجالت  م�شلحة 
حمل  حلت  التي  لالأطفال  القدمية 
الطبية  ال�شتعجالت  فرز  مركز 
كبريا  توافدا  تعرف  التي  اجلراحية 

ملر�شى كوفيد-19 ومر�شى اآخرين.
ع.غ

وباء كورونا باملركز ال�ست�سفائي اجلامعي لوهران

و�سع اأربع خيم للفرز والتوجيه
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ما هو الف�ساء ال�سيرباين ؟
 

الف�ضاء ال�ضيرباين اأو الف�ضاء االلكرتوين 
االفرتا�ضي  بامليدان  يُلحق  مفهوم   ،
تتجمع  اأين   ، الكومبيوتر  جلهاز 
املعقدة  بعملياتها  احلا�ضوب  �ضبكات 
يُّجِمعها  حيث   ، الدويل  امل�ضتوى  على 
�ضبكي  ات�ضال  يف  ال�ضيرباين  الف�ضاء 
عامل  عرب  تفاعليا  مرتابط   بيني 
جيب�ضون(  )ويليام  ويُعترب   ، افرتا�ضي 
اأول من ا�ضتخدم هذا امل�ضطلح ، الذي 
تبناه خرباء العامل الرقمي و الربجميات 
)الف�ضاء  م�ضطلح  بعدها  لي�ضبح   ،
عليه  متعارفا  م�ضطلحا  ال�ضيرباين( 
الو�ضط  هذا   ، االلكرتوين  الو�ضط  يف 
الهالمي ، املعتمد على التداول االأفقي 

الرقمي ، الذي يعج باالأ�رسار .
اليكرتوين  ال�ضيرباين  الف�ضاء  يت�ضكل 
اأولها   ، رئي�ضية  مكونات  ثالث  من 
فيه  جتتمع  الذي   ، املادي  املكون 
الو�ضائل  و  باالأدوات  يتعلق  ما  كل 
من  التحتية  البنية  ت�ضكل  التي  املادية 
�ضبكات �ضلكية و ال�ضلكية اأو ب�رسية اأو 
فيربوتيكية و مقعرات التي تعترب النواة 
و  االلكرتونية  االأجهزة  بني  االت�ضالية 
وهو  املنطقي  التقني  املكون  ياأتي 
املنتج اللغة االلكرتونية الدقيقة ،  التي 
التي حترك و تنبني بها و  الروح  تعترب 

ال�ضيربانية  التداولية  العمليات  فيها كل 
 ، �ضمتها  تقنية  برجميات  خالل  من 
التفاعل  و  التداول  الفائقة يف  ال�رسعة 
 ، االجتماعية  الب�رسية  املكونات  بني 
التي تتمظهر يف الف�ضاء االلكرتوين عرب 
هويات افرتا�ضية داخل �ضبكة عنكبوتية 
يف الغالب يتاأ�ض�س تداولها عرب ح�ضابات 

اإلكرتونية .
يعترب التداول االأفقي الرقمي التفاعلي 
الذي  ال�ضيرباين  الف�ضاء  �ضمات  اأبرز 
ومن  افرتا�ضية  الكرتونية  بيئة  يخلق 
خالل االرتباطات االت�ضالية ملجموعة 
ال�ضلكيا  اأو  �ضلكيا  املرتابطة  االأجهزة 
واحدة  اإىل  ينتقل  الذي  التفاعل  هذا 
من اأهم لبنات بناء الوعي االأ�ضا�ضي يف 
الف�ضاء الوجودي و تعترب �ضمة اال�ضتواء 
افرتا�ضية  بلغة  املتفاعلة  العنا�رس  بني 
العامل  داخل  الوجوه  اأبرز  اأحد 
ا�ضتقامة  عامل  جعله  مما  ال�ضيرباين 
بني  عادل  ف�ضاء  بتاأ�ضي�س  يف  �ضمح 
رقابة  اأو  حدود  دون  م�ضتعمليه  جميع 
نهائية  بطريقة ال  للمعلومة  تكاثف  يف 
داخل نطاق واحد مما جعله ميدان جد 
التحديد  اأو  للقيا�س  معقد ، غري قابل 
اأو ال�ضبط اوالرقابة ؛ يف عامل ن�ضنعه 
ديفيد  قول  حد  على   ، لالآخر  منا  كل 
مرتابطة  )�ضذرات  كتابه  يف  واينربجر 
التي جنحت  ال�ضذرات  هذه  بعيد(  من 

للرقابة  التقليدية  االأنظمة  تخطي  يف 
للحكام  احلديدية  القب�ضة  ك�رس  و 
االقت�ضادية  النظم  و   ، احلكومات  و 
العاملية ال�رس�ضة ، حيث  �ضار الف�ضاء 
ربقة  من  قوي  ميدان حترر  ال�ضيرباين 
�ضمته   ، للتعامل  التقليدية  االأغالل 
اأ�ضاليب  من  املفلتة  الفائقة  ال�رسعة 
احل�رس و الرقابة ، اإذ مل تبق خمرجات 
من  تنتجه  ما  على  تقت�رس  االنرتنت 
 ، حرية  من  تنتجه  ما  ولكن  بيانات 
الباحث  يقول  كما  الهائلة،   احلرية 

كالي �ضريكي .
االلكرتونية  البيئة  نظافة  اإ�ضكالية  لعل 
حتديات  اأوىل  تعترب  االنرتنت  واأمان 
الواقع االلكرتوين املعا�رس الذي اأ�ضبح 
التداول الرقمي هو ع�ضبه املركزي و 
 . الب�رسية  للح�ضارة  الفقري  العمود 
امل�ضوؤول  حتديد  فيه  ي�ضعب  حيث 
اأمام  �ضيما  ال   ، املادي  ال�رسر  عن 
اجلغرافية  و  املادية  احلدود  تال�ضي 
، حيث  ال�ضيرباين  الف�ضاء  اأمام فواعل 
م�ضتعملي  �ضالمة  و  حرية  اأ�ضبحت 
املتطفلني  رحمة  حتت  الف�ضاء  هذا 
قول  على حد  املارقني  و  الل�ضو�س  و 
اإعادة  اإىل  يدعو  مما  لوكال�س  اإدوارد 
النظر يف و�ضاية احلكومات و �رسكات 
الف�ضاء  ا�ضتغالل  على  التكنولوجيا 
الدول  من  الكثري  الن    ، ال�ضيرباين 

هذا  ا�ضتغالل  ا�ضتطاعت  املارقة 
اأعمال  يف  و  عدائية  بطرق  الف�ضاء 
من  جديد  بجيل  ينذر  مما  اإجرامية 
اأ�ضلحته  اخلفي  ال�ضامت  ال�رساع 
عقول  ميدانه  و  اأرقام  و  خوارزميات 
مرئية  غري  اأثريية  دماوؤه  و  الكرتونية 
الثالث  التقليدية  املجاالت  يتجاوز 
لنكون   ، البحرية(  و  الربية  و  )اجلوية 
حيث  االلكرتونية  الف�ضاء  جمال  اأمام 
 CYBER االلكرتونية  احلرب  تكون 
WAR هي احلرب امل�ضتقبلية للقرن 

. 21
االإلكرتونية.  احلرب  م�ضطلح  وي�ضري 
تلك  اإىل   ،  )Cyber warfare(
جمموعة  جت�ضدها  التي  االأعمال 
اال�ضتثنائية  االلكرتونية  االإجراءات 
التي تهدف اإىل اإحلاق ال�رسر و اخللل 
و العطب مبجموع االأنظمة االلكرتونية 
االنرتنت  �ضبكة  داخل  بالعدو  اخلا�ضة 
  ، لها  �رساع  حلبة  اأول  تعترب  التي 
اإىل  االلكرتونية  احلروب  ت�ضعى  كما 
االلكرتونية  للنظم  ذاتية  حماية  فر�س 
مقاومة  و  العدو  ا�ضتطالعات  من 
الطاقة  ا�ضتغالل  ويعترب   ، اخرتاقاته 
احلرب  نطاق  يف  الكهرومغناطي�ضية 
االلكرتونية هو الع�ضب احليوي لتعطيل 
ا�ضتغالل  من  منعها  و  العدو  حركة 
املجال الكهرومغناطي�ضي ال�ضديق .

�حلرب �لإلكرتونية �لأوىل

بقلم الوليد فرج

بقلم د. حممد مرواين /اأ�ستاذ جامعي 
وكاتب �سحفي

اإن النفجار التكنولوجي ، الذي �سهده 
العامل يف العقدين الأخريين ا�ستطاع 
اأن يقلب عدة مفاهيم ، و يغري جذريا 
معاين كثرية ، و يخلق اآليات جديدة 
للتعامل البيني بني الب�سر ، و و�سائل 

م�ستحدثة للتداول ، ميدانها الف�ساء 
ال�سيرباين اأو كما ي�سمى الف�ساء 

اللكرتوين الذي جنح يف غزو حياتنا 
اليومية يف كل جوانبها ، لعتماده على 

الذكاء ال�سطناعي الذي �سهل حياة 
الأفراد ل�سيما يف التوا�سل ل�سيولته 

الدفاقة و �سرعة تكاثفه .

النفجار التكنولوجي 

ميديا

اأ�س�ست بالفعل الإذاعات اجلهوية 
تقاليد ات�سال يف الوليات فيكفي 
اأن نرى مديرية تنفيذية ترا�سل 

موؤ�س�سة اإعالمية تطلب منها وعلى 
عنوان املرا�سلة » طلب تغطية اإعالمية 

» اعتقد اأن هذا الأ�سلوب الت�سايل 
الذي اعتادت عليه العديد من 

الإدارات وتاأخرت يف اللتحاق بالركب 
اإدارات اأخرى ي�سكل احد منجزات 

الإعالم اجلواري الذي ج�سدته �سبكة 
الإذاعات اجلهوية .

�لإذ�عات �جلهوية و�لدور �لت�صايل �لفعال..
بنت  اجلهوية  االإذاعات  �ضبكة  اأن  كما 
البلدية  املجال�س  بني  هامة  عالقات 
الذي  االإعالمي  الطاقم  وبني  املنتخبة 
االإعالمية  املوؤ�ض�ضة  هذه  يف  ين�ضط 
املوؤ�ض�ضة  هذه  يف  ال�ضحفي  واأ�ضبح 
بني  و�ضل  همزة  واالإعالمية  االت�ضالية 
املواطنني الذين يطرحون ان�ضغاالت وبني 
االإذاعة  يف  يجد  الذي  املحلي  امل�ضوؤول 
تنموي  جمهود  الإي�ضال  جماال  املحلية 

يبذل على امل�ضتوى املحلي
املنابر  من  العديد  اأخرى جتد  جهة  من 
والفعاليات اجلمعوية يف االإذاعة املحلية 
متنف�ضا لت�ضويق ن�ضاطها واإي�ضال براجمها 
للجمهور كما اأن االإذاعة املحلية اأ�ضبحت 
ميكن  الذي  اجلمعوي  لالت�ضال  ف�ضاء 
لالت�ضال  قناة  االإذاعة  من  يتخذ  اأن 
يف  للتعاون  املحليني  بامل�ضوؤولني 
املزايا  هذه  كل  املحلية  التنمية  جمال 
بها  انفردت  التي  واالت�ضالية  االإعالمية 
حتدي  تواجه  التي  اجلهوية  االإذاعات 
االإعالمي  ون�ضاطها  بثها  نطاق  تو�ضيع 
ي�ضتثمر  اأن  يجب  اجلغرايف  احليز  يف 
امل�ضتوى املركزي  امل�ضوؤولون على  فيها 
واملحلي اإذ ال ينتبه الكثري من امل�ضوؤولني 
وهم يريدون اأزمات وم�ضاكل تواجههم اأن 
اأن  وميكن  قوية  االت�ضالية  االإذاعة  قدرة 
تعيد بناء �ضلوكات وت�ضورات لدى املواطن 

وهو متلقي لرباجمها االإعالمية .
امل�ضوؤولون  اإليه  ينتبه  ال  اآخر  �ضيء 
اأن االت�ضال اجلواري الذي  املحليون هو 
وباقي  املواطنني  مع  تنفيذه  ين�ضدون 
الطاقات الفاعلة ال ميكن اأن يتم مبعزل عن 
و�ضائل اإعالم جوارية كال�ضحافة املحلية 
لو ي�ضتثمر فيها  التي  واالإذاعات اجلهوية 

املوؤ�ض�ضاتي ميكن  االت�ضال  م�ضتوى  على 
اأن حتقق الكثري للتنمية وللمجتمع . ومع 
التي  اخلطرية  ال�ضحية  االأزمة  توا�ضل 
من  اأ�ضحى   « امل�ضتجد  »الوباء  فر�ضها 
ال�رسوري االهتمام بدور و�ضائل االإعالم 
املحلية وحتى الوطنية يف تكري�س ثقافة 
االإذاعات  ولعل  فعالة  موؤ�ض�ضاتية  ات�ضال 
يف  هاما  ات�ضاليا  فاعال  تعترب  اجلهوية 
بني  االت�ضال  وتعزيز  والتوعية  التح�ضي�س 
ال�ضلطات واملوؤ�ض�ضات املعنية باملواجهة 
يف  رهيب  عجز  حالة  واأمام  واملواطنني 
االإدارة كنت قد طلبت واقرتحت  التعجيل 
يف تر�ضيم توجه للدولة يف »ات�ضال االأزمات 
» وذالك ميكن اأن يكون حقيقة وممار�ضة 
على ار�س الواقع من خالل اجناز »مركز 
لرئا�ضة  يتبع   « االأزمات  الت�ضال  وطني 
ن�ضاطه  يختزل  اأن  ميكن  وال  اجلمهورية 
اإىل  وي�ضتند  احلال  بطبيعة  يقنن  الذي 
مقاربات يف املجال والتخ�ض�س يف خانة 
يف  حتى  ين�ضط  مركز  انه  بل  حمدودة 
الظروف العادية وذالك من خالل اعتماد 
ادوات قيا�س ملا يقع من م�ضاكل واأزمات 
تتاثر  او وطنية وحتى دولية  كانت حملية 
عرب  تناولنا  وان  �ضبق  وقد  اجلزائر  بها 
يف م�ضاهمات عديدة االأزمات التي ف�ضل 

والة يف اإدارتها وكانت حملية.
واأ�رست دون تعميم اإىل اأن هناك نقائ�س 
اأداء امل�ضوؤولني على امل�ضتوى  عديدة يف 
وقد   « »االأزمة  مع  التعامل  يف  االت�ضايل 
خلق هذا ال�ضعف وهو ظاهر م�ضاكل على 
القيادة على م�ضتوى مركزي التي ال ميكن 
اأن ت�ضطلع على تفا�ضيل املوقف »االأزمة 
» اإال من خالل »عرو�س حال » اأو »تقارير 
كان  وان  وهذا   « عديدة  جلهات  ر�ضمية 

كرونولوجيا  يف  يجري  ما  ملعرفة  هاما 
مهارة  على  االعتماد  اأن  اإىل   « »االأزمة 
امل�ضوؤول يف اإدارة ما يقع يف واليته يبقى 

االأهم يف حل االأزمات.
اجلمهور  من  القريبة  االإعالم  و�ضائل  اأن 
جزءا  املحلية  م�ضامينها  ت�ضكل  والتي 
اجلهوية  كاالإذاعات  اهتماماته  من  هاما 
التي متلك كفاءات اإعالمية وهناك مناذج 
املنابر  من  العديد  يف  االأداء  يف  نوعية 
االإعالمية املحلية واأنا قريب من الو�ضط 
الوطنية  لالإذاعة  انت�ضابي  االإذاعي بحكم 
ا�ضتغلت  التي  م�ضتغامن  واإذاعة  �ضابقا 
يف  اال�ضتثمار  اأن  اأوؤكد  فاين  �ضحفيا  بها 
وخارج  االأزمات  يف  اجلهوية  االإذاعات 
اإذ ال ميكن  اإ�ضرتاجتية  �ضياقاتها �رسورة 
تعرف  اأن  القطاعات  وخمتلف  لالإدارة 
خالل  من  اإال  املبذول  باجلهد  النا�س 
»اإعالم القرب » الذي يبقى مهما وفعاال 
االأكادميية  الدرا�ضات  من  العديد  اأن  كما 
لالإذاعات  والفعال  الهام  الدور  اثبت 
فعالة  ات�ضال  تقاليد  تاأ�ضي�س  املحلية يف 

يف الو�ضط املحلي .
االأقل  على  ما�ضية  جتارب  ك�ضفت  وقد 
ال�ضلطات  تاأخر  االأخرية  ال�ضنوات  خالل 
مركزية  م�ضتويات  على  خا�ضة  العمومية 
فعالة  ات�ضال  اإ�ضرتاجتية  جت�ضيد  يف 
وباقي  املواطن  اأ�ضا�ضها  على  تخاطب 
واأداء امل�ضوؤولني على م�ضتويات  الفواعل 
امل�ضوؤولية يف التعاطي مع و�ضائل االإعالم 
�ضكل يف احلقيقة مع�ضلة حقيقية  ف�ضعف 
باملواطن  االت�ضال  يف  املحلي  امل�ضوؤول 
يجعل  فعال  ات�ضايل  خطاب  اأي  وغياب 
حركة  ي�ضاهد  ثم  للغة  ي�ضتمع  املواطن 
يقتنع  ثم  امل�ضوؤول  يبديها  التي  التعبري 

يف  التفا�ضيل  هاته  كل  تغيب  بالر�ضالة 
اأداء العديد من امل�ضوؤولني دون تعميم يف 
ملمار�ضة  املحلي  امل�ضتوى  اإن   . ال�ضياق 
امل�ضوؤوليات يتطلب هو االآخر ثقافة وروؤية 
ات�ضال مهنية فال ميكن على االإطالق اأن 
ي�ضتغل الوايل بدون �ضيا�ضة ات�ضال فعالة 
�ضبيل  فعلى  ناجعة  اإعالمية  واإ�ضرتاجتية 
واالإعالم  االت�ضال  خاليا  ت�ضكل  املثال 
امل�ضالح  احد  الوالية  بديوان  املوجودة 
وخا�ضة  الوالية  الهامة يف جهاز  االإدارية 
م�ضالح  حتويل  اأن  غري  الوايل  ديوان  يف 
ال�ضتقبال  م�ضلحة  اإىل  بالديوان  االت�ضال 
واملرا�ضلني  ال�ضحفيني  وتبليغ  الدعوات 
عمل  مقاربة  يعد  مل  الوايل  بن�ضاطات 
يف  اال�ضتثمار  اإىل  االجتاه  اإن  بل    فعالة 
منابر اإعالمية فعالة وقريبة من اجلمهور 
من  وانطالقا    االأجنع  املقاربة  يعترب 
يجب  ما  عن  ومناذج  جتارب  عر�س 
م�ضتويات  على  االت�ضال  عليه  يكون  اأن 
العمومية  ال�ضلطات  فان  وحملية  مركزية 
ات�ضالية  اإ�ضرتاجتية  بتحريك  مطالبة  يف 
الكفاءات  يف  واال�ضتثمار  موؤ�ض�ضاتية 
يف  املتخ�ض�ضة  واملهنية  االأكادميية 
ر�ضيد  متلك  والتي  واالإعالم  االت�ضال 
املجال  هذا  يف  وهامة  نوعية  وخربة 
بالدرجة  ومهنيا  عموميا  يبقى  الذي 
االأوىل وتعترب االإذاعات اجلهوية احد اأكرث 
و�ضائل االت�ضال املوؤ�ض�ضاتي التي يجب اأن 
امل�ضتوى  على  دورها  وتعزيز  دعمها  يتم 
اإعالمية  منابر  فهي  الوطني  ثم  املحلي 
االإعالمية  الت�ضاركية  ثقافة  من  تعزز 
تبقى  التي  اجلواري  االت�ضال  ثقافة  ومن 
وركائزها  املحلية  التنمية  موؤ�رسات  من 

االأ�ضا�ضية .
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من اأ�صبح ل يهمه اأمر 
امل�صلمني فلي�س منهم.. يف 
ظل �صمت عربي واإ�صالمي 

مطبق تتم عملية اإبادة 
باأب�صع الو�صائل لوجود 

�صعب م�صلم اأ�صيل من قبل 
دولة عظمى ل تكتفي 

ب�صجن ماليني منهم اأو قتل 
واعتقال من ترى فيه خطرا 

مبقيا�صها بل اجتهت اإىل 
عمل منهجي لقطع ن�صلهم 

والت�صنيع بهم و غ�صيل 
اأدمغتهم..

الإيغور 

عمليات منهجية لتدمري حياة ماليني الب�شر
يف  متار�س  لها  مثيل  ال  وحيوانية  عن�رصية 
حمت�سدات ت�سم فيها ماليني االإيغور امل�سلمني 
الر�سمية  ال�سينية  االبت�سامات  تبادرنا  فيما 
تهجم  باملليارات  �سفقات جتارية  وهي حتمل 
منتوجاتنا  فتدمر  الب�سائع  باأرداأ  اأ�سواقنا  على 
ونحن  االإنتاج،  يف  طموحنا  وتعطل  املحدودة 
وذهبنا  والتجارة  ال�سداقة  ب�ساط  لهم  نب�سط 
ومعها  ال�سني  لت�ستعبد  احلرير  طريق  الإحياء 
الكيان ال�سهيوين العامل االإ�سالمي كله بتجارتها 
هيمنة  من  اخلال�س  طريق  هذا  ان  مّنا  ظنا 

الغرب اال�ستعماري..
 ال ت�سمع هم�سة عتاب وال �رصخة احتجاج فيما 
حرب  اأب�سع  يواجهون  املعذبني  النا�س  ماليني 
دولة  توقيع  يوجد  ال  ب�رص..  �سهدها  عن�رصية 
عربية او اإ�سالمية من �سمن توقيع ٢٢ دولة �سد 
اأ�سرتاليا،  االإيغور:  اأقلية  مع  ال�سني  ممار�سات 
والنم�سا، وبلجيكا، وكندا، والدمنرك، وا�ستونيا، 
وفنلندا، وفرن�سا، واأملانيا، واأي�سلندا، وايرلندا، 
ولوك�سمبورغ،  وليتوانيا،  والتفيا،  واليابان، 
واململكة  و�سوي�رصا،  وال�سويد،  واإ�سبانيا، 
املتحدة.. ولقد قال الزعيم ال�سيا�سي املاليزي 
»امل�سلمني  باأن  االأ�سبوع  هذا  اإبراهيم  اأنور 

خائفون، ال اأحد يرغب يف قول اأي �سيء«،  
ومرة اأخرى نقع يف التيه وحالنا كامل�ستجري من 
الرم�ساء بالنار.. فهل يعني عدم قبولنا بهيمنة 
عن  ال�سكوت  والفرن�سي  االأمريكي  اال�ستعمار 
ال�سني وا�ستبداله بغزوها االقت�سادي..  جرائم 
امريكا!!  يفيد  ال�سني  نقد  ان  البع�س  �سيقول 
اأكرث،  ال�سيا�سي  الواقع  قراءة  يحتاجون  هوؤالء 
احلرير  طريق  يف  ثقله  له  ال�سهيوين  فالكيان 
الذي مير مبيناء حيفا.. ثم نحن ننتقد ال�سني 
يف  للفو�سى..  داع  فال  نحن  تخ�سنا  ق�سية  يف 
حماولة لت�سليط ال�سوء على ما يح�سل البد من 
راأي  لت�سكيل  وواقعي  تاريخي  تق�سي  حماولة 
وكل  اإن�سان  كل  ليتحمل  واإ�سالمي  عربي  عام 

جهة امل�سئولية اأمام اهلل والتاريخ. 

الإيغور:
مليون   30 وجود  اإىل  ر�سمية  اإح�ساءات  ت�سري 
االإيغور،  منهم من  مليونا   ٢3 ال�سني،  م�سلم يف 
اأعداد  اأن  ر�سمية  غري  تقارير  توؤكد  حني  يف 
امل�سلمني اأكرث من 100 مليون، اأي نحو 10% من 
جمموع ال�سكان..االإيغور م�سلمون وتعود اأ�سولهم 
اإىل ال�سعوب الرتكية ) الرتك�ستان(،يتحدثون بلغة 

�سديدة القرب من الرتكية.. 
غرب  اإىل  االإ�سالم  و�سل  بعثته  من  قرن  بعد 
تعرف  له  جديدة  قاعدة  لتتاأ�س�س  ال�سني 
ترك�ستان  اأجنبت  ال�رصقية”،  بـ”ترك�ستان 
االإ�سالمية الكثري من العلماء والفقهاء االأجالء 
الذين اأثروا احل�سارة االإن�سانية، يف �ستى �سنوف 
العلم واملعرفة، و�سنعوا الع�رص الذهبي للدعوة 
والرتمذي  والفارابي  كالبخاري  االإ�سالمية 
العامل  املنطقة جزءا من  وغريهم.وظلت هذه 
ثم   1759 عام  لها  ال�سني  غزو  حتى  االإ�سالمي 

عام 1876..   
وقد �سهدت البالد نحو 4٢ ثورة وطنية عارمة 
�سد احلكم ال�سيني ، وابتداء من اأواخر القرن 
التا�سع ع�رص، وتقا�سم ال�سني ورو�سيا االأرا�سي 
بني  ما  الرتك�ستانيون  امل�سلمون  �سن  العثمانية 
اإىل �سبع ثورات كربى وقعت يف �سنوات  خم�س 
وتوا�سلت  1857م   -1847 و  1830م   -18٢0
ماليني  وراءها  خلفت  �سدامات،  بعدها   –
القتلى يف �سفوف امل�سلمني، لكنهم جنحوا يف 
حترير البالد مرتني، واأقاموا دولة م�سلمة لهم 
والثانية 1933 و  ابتداء من عام 1863م،  االأوىل 
1944م التي مل ت�سمد كثريا اأمام زحف احلزب 
عليها  اأطلق  1949الذي  ال�سيني  ال�سيوعي 

ا�سم«�سينجيانغ«..
كمنطقة  �سينجيانغ  اإقليم  ال�سني  ت�سنف 
اإقليم  وهو  نظريا  ذاتي  بحكم  تتمتع  “خا�سة” 
وي�ساهم  البالد  م�ساحة  �سد�س  يُ�سكل  �سناعي 
118نوًعا  على  حتتوي  ثروتها  يف  كبري  بقدر 
ال�سني،  تنتجها  نوع   148 بني  من  املعادن،  من 

مليار   8 على  يربو  البرتول  من  واحتياطي 
اأبناء  ا�ستفادة  دون  ال�سني  اإىل  كله  ويُنقل  طن، 
البالد باأي �سيء!! وبها ن�سف احتياطي ال�سني 
يتم  كما  طن(،  تريليون   ٢ )حوايل  الفحم  من 
اأن  كما  منطقة،.   56 من  الذهب  ا�ستخراج 
ومعادن  والكريتال،  امللح،  مناجم  ا  اأي�سً بها 
اقت�ساد  للحديد. وظل  ملونة متنوعة، ومناجم 
والتجارة،  الزراعة  على  قائما  لقرون  املنطقة 
مراكز  كا�سغار  مثل  املدن  بع�س  كانت  اإذ 
وت�سكل  ال�سهري..  احلرير  طريق  على  رئي�سية 
ال�سينية  لل�سلطات  بالن�سبة  اأمنيا  هاج�سا 
لتجاورها مع خم�س دول م�سلمة: كازاخ�ستان، 
اجلنوب:  ومن  وطاجي�ستان،  وقريغيز�ستان، 

اأفغان�ستان وباك�ستان.

عداء لالإ�صالم:
اأ�سدرته  ر�سمي  تقرير  �سدر   ٢019-7-٢٢ يف 
يقول:«  االإيغور  اأقلية  حول  ال�سينية  الدولة 
االأ�سلية  الديانة  لي�ست  االإ�سالمية  الديانة  اإن 
القرن  يف  بالقوة  عليها  فر�ست  واأنها  لالإيغور، 
التي ق�ست على  الدينية  اأثناء احلروب  العا�رص 
يذكر  كما  املنطقة«،  تلك  يف  البوذية  هيمنة 
ثقافًيا  ت�سويهه  �سنجيانغ مت  اإقليم  »اأن  التقرير 
عرب �سل�سلة من التدخالت اخلارجية التي حتمل 

اأفكاًرا متطرفة وانف�سالية«.
 Elaine بري�سون  األيان  يقول  كما  لهذا   
حقوق  ملر�سد  اأ�سرتاليا  مدير   Pearson
خميًفا  خمطًطا  ر�سمت  ال�سني  “اإن  االإن�سان: 
هذه  اإذابة  بهدف  االإ�سالمية  الهوية  ملحو 
التنفيذي  للمدير  اخر  تقرير  ويف  االأقلية«  
ال�سني  “بينما حتتجز  رايت�س:  ملنظمة هيومن 
ال  عددا  تخلق  فاإنها  االأيغور  من  م�سلم  مليون 
يح�سى من االأيتام، اأطفال يتم احتجاز والديهم 
وينقلون هم ق�رصا اإىل مراكز حيث يتم ف�سلهم 

عن جذورهم االإ�سالمية والعرقية”.
اتخذ العمل املنهجي  ملحو االإ�سالم يف ال�سني 
خطوات مدرو�سة ومبراحل بداأت مرحلة حتويل 
الهوية االإ�سالمية اإىل هوية �سيوعية عرب موجة 
العنف االأوىل بني عامي 1958 و1966 ومل تفلح 
ال�سعائر  تعطيل  الدولة  فبداأت  ال�سيا�سات  تلك 
الدينية ومنع احلج واإغالق املعاهد االإ�سالمية 
اأما املرحلة االأخطر فجاءت مع انطالق الثورة 
الثقافية ما بني عامي 1966 و1976 حيث حرقت 
اأنحاء  �ستى  يف  امل�ساجد  واأغلقت  امل�ساحب 
ال�رصقية”  “ترك�ستان  �سينجيانغ  ويف  ال�سني 
امل�ساجد  من   %97.5 واإغالق  تدمري  جرى 

لينخف�س عددها من ٢0 األفا اإىل اأقل من 500.
اأخرى  مرحلة  بداأت  ال�سبعينيات  نهاية  ومع 
االإيرانية  االإ�سالمية  الثورة  مع  وبالتوازي 
وبدايات اجلهاد االأفغاين جاءت مرحلة ال�سلح 
جميع  ملكانة  احرتامها  ال�سني  اأعلنت  فقد 
االأديان واأعادت فتح اأكرث من 1900 م�سجد يف 
�سينجيانغ وحدها بل و�ساهمت بنفقات اإ�سالح 
بع�س امل�ساجد واأعادت بعثات احلج والعطالت 

االإ�سالمية.
يف  حتولت  التي  ال�سينية  االإجراءات  وتن�س 
قوانني  اإىل   ٢017 عام  ني�سان   / اأبريل  مطلع 
على اأن املوظفني يف االأماكن العامة، من بينها 
املحطات واملطارات، �سيكون لزاما عليهم منع 
اأج�سامهن كاملة، مبا يف  الن�ساء الالئي يغطني 
ال�رصطة  واإبالغ  الدخول،  من  وجوههن،  ذلك 

عنهن.
كما ت�ستد االإجراءات ملحو الهوية واإذابة االإ�سالم 
االعتقاالت  من  بدءا  ال�رصقية  ترك�ستان  يف 
و�رصب  اخلنزير  حلم  اأكل  على  النا�س  واإجبار 
مو�سم  من  احلجاج  عودة  بعد  ال�سيما  اخلمور 
احلج وهتك حرمة �سهر ال�سيام باإجبارهم على 
بالرتكيبة  والعبث  والرتحيل  التهجري  االإفطار.. 
االإيغور  كان   1949 عام  فحتى  الدميوغرافية 
ميثلون 80% من �سكان اإقليم ترك�ستان ال�رصقية، 
مما اأدى اإىل نزوح مئات االآالف منهم اإىل الدول 

واملناطق املجاورة.
�سخ�س  ملليون  حمت�سدات  اقامة  تف�سري  ويف 

باأن  ال�سيوعي  للحزب  تابعة  �سحيفة  اأفادت 
االإقليم قام بتعديل ت�رصيعات من �ساأنها ال�سماح 
�سلوك  وتعديل  بتعليم  املحلية  لل�سلطات 
مراكز  يف  بالتطرف  املتاأثرين  االأ�سخا�س 
اجلديد  القانون  وي�سمح  املهني..  التدريب 
»بتوفري الرتبية العقائدية �سد التطرف، والعالج 
تقرير  ووفق  ال�سلوكيات«..  وت�سحيح  النف�سي 
ال�سينية  ال�سلطات  فاإن  اجلزيرة.نت  ن�رصته 
اأغلقت خالل العقدين املا�سيني اأكرث من �ستة 
من  االآالف  ع�رصات  و�رصحت  م�سجد،  اآالف 
الذين  امل�سلمني  حذرت  وقد  االإيغور..  االأئمة 
والدوائر احلكومية من  املوؤ�س�سات  يعملون يف 
اأي�سا  طالبت  كما  رم�سان،  �سهر  خالل  ال�سوم 
الطالب واملدر�سني بعدم ال�سوم، ومنع تداول 
الدينية..وعدم رفع االذان،  امل�ساحف والكتب 
تنظيم  يف  ال�رصعية  االأحكام  تطبيق  منع  و 
االأحوال ال�سخ�سية التي تتعلق بالزواج والطالق 

واملرياث..وحظر ا�ستخدام احلروف العربية.
قالت االأمم املتحدة اإنها تلقت تقارير موثوقة 
عن وجود نحو مليوين �سخ�س من اأقلية االإيغور 
اإقليم  �سينية �رصية يف  مع�سكرات  امل�سلمة يف 
»مع�سكرات  ال�سلطات  عليها  تطلق  �سينغيانغ، 
وقالت  التاأهيل«،  »اإعادة  اأو  ال�سيا�سي«  التلقني 
هيومن  يف  ال�سني  مديرة  ريت�سارد�سون  �سويف 
رايت�س ووت�س غري احلكومية للدفاع عن حقوق 
االإن�سان، اإن »ال�سلطات ال�سينية و�سعت بق�ساوة 
اأطفال بع�س املعتقلني ال�سيا�سيني يف �سينغيانغ 

يف موؤ�س�سات للدولة«. 
املع�سكرات  يف  جتري  التي  املمار�سات  ومن 
االأقارب يف  مع  االت�سال  املحتجزين:منع  �سد 
املحتجزين  ذويهم  عن  االأطفال  اخلارج.ف�سل 
االأخالقي  لالنحالل  عر�سة  يجعلهم  مما 
املحتجزين  االجتماعي.تعري�س  والف�ساد 
بحجة  �سلوك،  وتعديل  االأدمغة  غ�سل  لربامج 
والتطرف.كما  املت�سددة  االأفكار  مكافحة 
من  خمتلفة  ل�سنوف  املحتجزون  يتعر�س 
واكدت:  بالغرق.  االإيهام  بينها  من  التعذيب، 
بولي�سية  دولة  اإىل  �سينغيانغ  اإقليم  حتول  لقد 
للخارج،  �سفرهم  ملجرد  فيه  النا�س  ويعتقل 
حتى  اأو  الدينية،  ل�سعائرهم  ممار�ستهم  اأو 
التكلفة  اإن  وقالت  ال�سينية،  يتكلمون  ال  الأنهم 
باهظة..  باالإقليم  امل�سلمني  على  الب�رصية 
من   %40 اإىل  اأحيانا  ت�سل  االعتقاالت،  فحجم 
�سكان بع�س القرى والبلدات، مبا يف ذلك %100 
 ٢0 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  املواطنني  من 
تاميز  اأفادت �سحيفة غلوبال  وكما  و50 عاما. 
كل  اإىل  اللجوء  »ميكننا  ال�سينية:  احلكومية 
اإىل  ال�سني  ا�ستقرار  حتقق  التي  االإجراءات 
واالإبادة  اجلماعي  القتل  فيه  يبدو  الذي  احلد 
غري م�ستبعدين« وقالت رابطة ال�سباب باحلزب 
ال�سهر  هذا  لها  اإعالن  يف  باالإقليم  ال�سيوعي 
املع�سكرات  هذه  اإن  ال�سكان  خماوف  لتهدئة 
الفريو�سات  من  النا�س  عقول  وتطهر  »تعالج 

التي اأملت بها«.
املع�سكرات  من  خرجوا  ممن  قليلون  واأ�سار 
و�سائل  من  متعددة  تقنيات  ا�ستخدام  اإىل 
على  ق�رصهم  واإىل   ، والتلقني  االأدمغة  غ�سل 
الن�سو�س  ودرا�سة  حمددة  �سعارات  ترديد 
االإ�سالم،  عن  والتخلي   ، الكونفو�سيو�سية 
يتمكن  من  اأما  الذاتي.  النقد  ن�سو�س  وكتابة 
من الهرب فاإن االعتقال هو م�سري اأهله وذويه 
واأن اأفرادا من تلك االأ�رص »اأر�سلوا اإىل مراكز 

التلقني ملدة ثالثة اأ�سهر«.
االإن�سان  حقوق  جلنة  قالت  املا�سي،  وال�سهر 
ما  حتتجز  ال�سني  اإن  املتحدة  لالأمم  التابعة 
الذين  االإيغور  من  �سخ�س  مليون  اإىل  ي�سل 
يف  اعتقال«  »مع�سكرات  الرتكية يف  يتحدثون 
�سيا�سي«..  لتعليم  »يخ�سعون  حيث  �سنغيانغ 
ت�ستخدم  ال�سينية  ال�سلطات  اإن  ووت�س  وقالت 
تكنولوجيات يف مواجهتها للخ�سو�سية الدينية 
وحتليل  اال�سطناعي  الذكاء  مثل  مل�سلميها 

البيانات.. 
اأ�سدرت ال�سلطات ال�سينية يف منطقة هوتان 

التابعة الإقليم �سنغيانغ ذي االأغلبية امل�سلمة، 
على  عربيا  اإ�سالميا  ا�سما   ٢٢ بحظر  قرارا 
املواليد وطالبت ال�سلطات اأهايل من يحملون 
االأ�سماء املحظورة بتغيريها لتفادي العقوبات 
اأو حرمان اأطفالهم من الت�سجيل يف املدار�س 

وريا�س االأطفال.

تواطوؤ الراأ�صمالية:
مع�سكرات  يف  املح�ّسدون  االإيغور  وم�سلمو 
مب�سانع  العمل  على  »يجربون  الكبري  العزل 
يدفع  ما  وهذا  غربية«  جتارية  ل«عالمات 
بع�س ال�رصكات الغربية اىل م�ساندة االإجراءات 
ال�سينية �سد االإيغور حيث يتوفر لهم منتوجات 
باأ�سعار زهيدة وقد ذكر تقرير مو�سع ل�سحيفة 
اأن �رصكات غربية -من  �سرتيت جورنال  وول 
�سناعة  يف  رائجة  جتارية  عالمات  �سمنها 
متورطة  الغذائية-  املواد  املالب�س و�رصكات 
يف حملة ال�سني ال�ستيعاب �سكانها امل�سلمني 
جي«  اأي  »اأديدا�س  وتعد  بالقوة.  االإيغور 
و«هينز اآند مورتيت�س اأي بي« و«كرافت هاينز« 
ال�رصكات  اأبرز  بني  من  و«غاب«  و«كوكاكوال« 
املنت�رصة عرب منطقة �سنغيانغ االإيغورية ذاتية 
احلكم ب�سمال غرب ال�سني حيث يجرب �سكانها 

ب�سكل روتيني على برامج التدريب.
ويذهب غزل ال�رصكة اإىل م�سانع اأخرى بال�سني 
قم�سانا  ين�سج  حيث  وكمبوديا  وبنغالدي�س 
للبيع  مورتيز«  اأند  »هينز  متاجر  ل�سل�سلة 
بالتجزئة. وتبني اأي�سا اأن الغزل يذهب ل�رصكة 
املحدودة..  القاب�سة  واإ�سربيت  اأديدا�س 
االأقل  على  نظريا  وا�سحة  تراجعات  وهناك 
من قبل هذه ال�رصكات حيث بداأت يف التحقيق 
بظروف حقوق االإن�سان يف ترك�ستان ال�رصقية، 
اإيغوري يف حمت�سدات  حيث يتم ح�سد مليون 
حرفية  ومهمات  اخلياطة  يف  ت�سغيلهم  يتم 
املتحدة  االأمم  اأعربت  وقد  ارغاما.  اأخرى 
اأكرث من مرة عن قلقها بعد ورود تقارير عن 
الإطالق  ودعت  لالإيغور،  جماعية  اعتقاالت 
مع�سكرات  يف  املحتجزين  اأولئك  �رصاح 
»مكافحة االإرهاب«. هذا وال�سني »جترب ن�ساء 
تعداد  من  للحد  احلمل«  منع  على  االإيغور 
�سعر  ببيع  االأمر  و�سل  بل  امل�سلمة  االأقلية 
الدوالرات  ماليني  مبئات  االإيغوريات  الن�ساء 
االأ�سبوع  يف  عنها  الك�سف  مت  ف�سيحة  يف 

االأخري.

املوقف العربي:
يكفي  العرب  �سديق  ال�سني  اأن  يعتقد  ملن 
الرئي�س  قام   ٢000 عام  يف  انه  اىل  االإ�سارة 
ال�سهيوين،  للكيان  تاريخية  بزيارة  ال�سيِني 
ال�سهيوين  الوزراء  رئي�س  زاَر   ٢007 عام  ويف 
خالل  مَتَّ  حيث  بكني؛  اأوملرت  اأيهود  ال�سابق 
الزيارة اإبرام العديد من االتفاقيات الع�سكرية 
واالقت�سادية والدخول يف �رصكات تكنولوجية 
تقوم  امل�ساريع  ع�رصات  واالآن  اأ�سلحة..  وبيع 
بها املوؤ�س�سات ال�سهيونية يف ال�سني على اأمل 
احلرير.. يف  على طريق  �سطوة  لها  يكون  اأن 
مقابل عقود متنح ال�سني اال�ستثمار يف ميناء 

حيفا.
اأي�سا  ولكن  ال�سني  �سد  حربا  املطلوب  لي�س 
من غري املعقول ان ت�ستمر يف قمع امل�سلمني 
وحترمهم حقوقهم االن�سانية فيما هي حتظى 
مليار   ٢66 يتخطى  العرب  مع  جتاري  بتبادل 
دوالر �سنويا.. االمر لن يتطلب اكرث من تلويح 
ت�سيء  التي  ال�سينية  اخلردة  ا�سترياد  بوقف 
للبيئة وللذوق العام وت�سكل خطرا على االنتاج 
ذلك  عك�س  لال�سف  ولكن  العربي..  الوطني 
متاما يحدث حيث قامت بع�س الدول العربية 
وطردت  لل�سني  االيغورية  املعار�سة  بت�سليم 
العربية..  الدول  من  االيغوريني  املواطنني 
اال�سالمي  العامل  يف  مكانتنا  ن�ستعيد  فهل 
ون�سبح نحن العرب مغناطي�سه اجلوهري ذلك 

ماينبغي واهلل غالب على امره.

اأقالم

بقلم: �صالح عو�س
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حي  �سكان  م�ؤخرا  ي�ستكي 
من  ال�سمالية  اجلهة  الد�رشة  يف 
من  بال�ادي  ،  املغري  مدينة 
ال�س�ارع  بكل  الطرقات  اهرتاء 
ال�سارع  طريق  ،خا�سة  الرئي�سية 
اإىل  اأدى  الذي  الرئي�سي  الأمر 
ب�سبب  املرور  كبري يف حركة  �سلل 
هذا  يعرفه  الذي  الكبري  الهرتاء 
الطريق ف�سال اإىل انه ت�سهد معظم 
للحي  الفرعية  و  الرئي�سية  الطرق 
هته  انعك�ست  كما  فظيعا  تده�را 
العامة  احلياة  على  �سلبا  احلالة 
،خملفة مع مرور ال�قت ردود اأفعال 
غا�سبة يف اأو�ساط امل�اطنني الذين 
ال��سعية  ا�ستيائهم من  اأعرب�ا عن 

الكارثية التي األت اإليها الطرقات.
ال�سكان  اأ�سار  ال�سياق  هذا  ويف 

باملنطقة  الطريق  عرب  واملارين 
التي  الطرقات  اهرتاء  م�سكل  اإىل 
ا�ستكى  حيث  �س�ءا  ال��سع  زادت 
املقيم�ن باحلي من الهرتاء الكبري 
للطرقات التي مل تعرف اأي عملية 
وخالل  �سن�ات  منذ  احلي  تعبيد 
حديثنا مع �سكان احلي اأبدى ه�ؤلء 
ال�سديدين  وا�ستيائهم  تذمرهم 
التي  املاأ�ساوي  ال��سع  هذا  من 
من  ا�ستغرب�ا  كما  فيه  يتخبط�ن 
والالمبالة  التهمي�ش  �سيا�سة 
فهم  حيهم  حق  يف  املنتهجة 
يعان�ن من انعدام تهيئة الطرقات 
الرئي�سية باحلي التي تعرف انت�سار 
كبري للحفر و املطبات مما ي�سعب 
على اأ�سحاب ال�سيارات املرور اإىل 
بي�تهم خالل هط�ل الأمطار، اأما 

الغبار  ي�سبح  ال�سيف  ف�سل  خالل 
ترافق  التي  الأ�سا�سية  املادة 
كل  يف  و  تنقالتهم  كل  يف  ال�سكان 
امل�سالك  هذه  بي�تهم،  من  زاوية 
تزفيت  عملية  اأي  ت�سهد  مل  التي 
يف  احلي  جعل  ال�سكان  ح�سب 
عزلة ، ف��سعية الطرق املتده�رة 
للعائالت  عديدة  م�ساكل  خلفت 
اأ�سبح  حيث  باحلي  املقيمة 
ركن  يرف�س�ن  ال�سيارات  اأ�سحاب 
للطريق  تفاديا  باحلي  �سياراتهم 
اأعطاب  مبركباتهم  حتدث  التي 
اإ�سافية فرغم  تكابدهم م�ساريف 
للم�اطنني  املتكررة  النداءات 
اإعادة  ق�سد  املحلية  لل�سلطات 

تهيئتها.
جناة ،ح 

حي الد�شرة باملغري 

ال�سكان �ساخطون ب�سبب اهرتاء الطرقات

 
بالبلديات  م�اطنني  قال 
ال�سم�ش  اأ�سعة  اأن    ، املذك�رة 
بغالبيتهم  دفعت  احلارقة 
من  خ�فا  م�ساكنهم  للتزام 
�سحية،  مل�ساعفات  تعر�سهم 

اأخ�سائيني  منه  حذر  ما  وه� 
احلمالت  خالل  بتاأكيدهم 
بها  يق�م�ن  التي  التح�سي�سية 
�رشورة  على  عديدة  منابر  يف 
عدم التج�ل يف اأوقات القيل�لة، 
درجة  فيها  تبلغ  ما  عادة  التي 
الظل،  حتت  باملائة   46 احلر 

القا�سية  ال��سعية  دفعت  حيث 
بغالبية  املناخية  للظروف 
الأبناء ملنع اأبنائهم من اخلروج 
امل�سائية  الفرتة  يف  لل�سارع  
ل�رشبات  تعر�سهم  من  خ�فا 
ت�سببت  التي  احلارقة  ال�سم�ش 

يف  فقط  اجلاري  ال�سهر  خالل 
غالبيتهم  �سخ�سا   25 اإ�سابة 
بالأمرا�ش  امل�سابني  فئة  من 
ال�سم�ش  ل�رشبات  املزمنة  
ح�سبما  املذك�رة  بالبلديات 

اأفادت به م�سادر طبية .

 فر�ض ا�شتمرار موجة احلر ال�شديدة التي ل 
تزال جتتاح عدد كبري من بلديات اجلنوب الكبري 

، حظر للتجول طيلة �شاعات النهار، مما اأرغم 
غالبية الأولياء على منع اأبنائهم من اخلروج للعب 

يف ال�شارع يف الفرتة امل�شائية لتفادي تعر�شهم 
ل�شربات ال�شم�ض احلارقة حيث �شجلت من جهتها 

م�شالح ال�شحة بكل من ب�شكرة ، ورقلة ، مترنا�شت 
اأدرار  وايليزي خالل الأ�شبوع الفارط 25 اإ�شابة 

ب�شربات ال�شم�ض ح�شب املعلومات املتاحة .

ا�شتمرار موجة احلر باجلنوب

جناة ،ح 

25 اإ�سابة ب�سربات ال�سم�س الأ�سبوع الفارط 
رد  اأفريل   16 حي  �سكان  ا�ستنكر 
ال�سفحة الر�سمية ل�لية ورقلة ح�ل 
احلي  بتزويد  املتعلق  ان�سغالهم 
باقي  غرار  على  كهربائي  مبح�ل 
حي  �سكان  واعترب  الدائرة.  اأحياء 
ال�اقعة  احلجرية  ببلدية  اأفريل   16
اأن  ورقلة  ولية  مقر  عن  كلم   100
الرد ل يليق مب�ست�ى م�سالح ال�لية 
ال�ا�سح  املطلب  ح�ل  التفت  التي 
كهربائي  حم�ل  طلب  يف  املتمثل  و 
مرب�ط  احلي  اأن  باعتبار  واكتفت 
بالكهرباء وانه مت تدعيم احلي بعملية 
هذه   2020 ال�لية  ميزانية  �سمن 
ملي�ن   120 مبلغ  تتعدي  ل  الأخرية 
م�ساكن يف  لثالث  �سنتيم وخم�س�سة 
كما  اأطراف احلي،  تقع على  الأ�سل 
الدائرة  برئي�ش  لقائهم  وعقب  اأنهم 
على  الإجابة  من  تهربه  ا�ستهجن�ا 
برد  املتعلقة  و  ال�ا�سحة  الأ�سئلة 
باعتماد  احلي  تدعيم  ح�ل  ال�لية 
مايل اآخر لتدعيم النقائ�ش مل يحدد 
لن  مت  �سنة  واأي  ميزانية  اأي  �سمن 
ال�سكان مل ي�سهدوا على اأر�ش ال�اقع 
تدعيم  اأي  ال�سط�ر  هذه  كتابة  حلد 
كهربائي،  مبح�ل  خ�س��سا  للحي 
من  ال�ع�د  كرثة  على  تاأ�سف�ا  كما 
الدائرة والذي وعدهم  طرف رئي�ش 
الكهربائي  باملح�ل  احلي  بتدعيم 
افريل   16 حي  لبتدائية  املخ�س�ش 
هذه العملية غري م�ج�دة اأ�سال لن 
مايل  مبلغ  من  ا�ستفادت  البتدائية 
قدره 5 ملي�ن دينار مل�رشوع الطاقة 

ال�سم�سية ولي�ش حم�ل كهربائي كما 
م�رشوع  بتح�يل  اأخرى  تارة  وعدهم 
هي  و  اأخرى  ابتدائية  من  اآخر 
التالعبات التي هدفها ربح ال�قت ل 
اأكرث و ل ت�سب يف اجتاه حل امل�سكلة 
يف  احلي  �سكان  اأكد  وعليه  نهائيا، 
ات�سال معهم جلريدة ال��سط عزمهم 
املرئية  بال�سحافة  الت�سال  على 
اإىل  ان�سغالهم  لنقل  املقبل  الأ�سب�ع 
بال�س�ت  مبا�رشة  املعنية  ال�زارة 
�سنة  يف  اأننا  يعقل  فال  ال�س�رة  و 
مب�لد  مزود  احلي  ومزال   2020
الأ�سل  يف  فالحي  ه�ائي  كهربائي 
الت��سعات  لتغطية  يكفي  ل  اأ�سبح 
باحلي، منتقدين عدم اإر�سال ال�لية 
برد  واكتفائها  للجنة تق�سي ميدانية 
من  العديد  املت�سمن  الدائرة  رئي�ش 
يتخل�ا  لن  اأنهم  م�ؤكدين  املغالطات 
يف  امل�رشوع  بحقهم  املطالبة  عن 
على  ونحن  للحي  كهربائي  حم�ل 
وزارة  وذلك مبرا�سلة  ال�سيف  اأب�اب 
الداخلية كتابيا وعن طريق �سفحتها 
الر�سمية. من جهة ثانية فان التعاطي 
امل�اطنني  ان�سغالت  مع  ال�سلبي 
اأفريل باحلجرية من طرف  بحي 16 
ال�سلطات املحلية يتنافى مع تعليمات 
وت�جيهات رئي�ش اجلمه�رية الرامية 
للميدان  بالنزول  امل�س�ؤولني  لإلزام 
امل�اطنني  لن�سغالت  ال�ستماع  و 
ح�سب  بها  التكفل  خلف  ال�سعي  و 

الأول�يات والإمكانات املتاحة .
اأحمد باحلاج 

احلجرية ورقلة

ال�سلطات تتعاطى �سلبيا مع 
ان�سغالت حي 16 اأفريل 

تعزية
وفاة اجلرنال ح�شان عالميية قائد الناحية الع�شكرية الرابعة

راجعون" اإليه  واإّنا  هلل  " اإّنا 

يومية  اأ�شرة  تلقت  الأمل  من  مبزيد   
الناحية  قائد  وفاة  نباأ  الو�شط 
ح�شان  اجلرنال  الرابعة  الع�شكرية 
يوم  يف  الأجل  وافاه  الذي  عالميية 
تتقدم  الوطني،لهذا  ال�شتقالل 
العرباوي"  "�شفيقة  ال�شيدة 
مديرة الن�شر و طاقم اجلريدة باأحر 
ولأ�شرة  الفقيد  لأ�شرة  التعازي 
راجيان  ال�شعبي  الوطني  اجلي�ض 
عباده  يف  يتقبله  اأن  تعاىل  اهلل  من 

ال�شاحلني.
اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون، ون�شهد اأّن ل اإله اإّل اهلل واأّن حممد ر�شول 
له  اغفـر  اللهم  الباقي.  هو  له  �شريك  ل  وحده  اهلل  اإّل  اإله  ل  اهلل، 
وارحمه واعف عنه واأكرم نزله وو�شع مدخله واغ�شله باملاء والثلج 
اإّنا  الدن�ض،  من  الأبي�ض  الثوب  ينقى  كما  اخلطايا  من  ونقه  والربد 
هلل واإّنا اإليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه وا�شكنه ف�شيح جناتك 
روحه  تقبل  اللهم  راجعون،  اإليه  واإّنا  هلل  اإّنا  واأحبابه،  اأهله  و�شرب 
ال�شاحلني،  عبادك  بها  وعدت  التي  اجلنة  وارزقه  ح�شن  بقبول 
واملوا�شاة  باحلزن  مليئة  وبقلوب  وقدره  اهلل  بق�شاء  موؤمنة  بقلوب 

اأتقدم با�شمي و با�شم عائلتي باأحر التعازي واملوا�شاة.

ب�ستى  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
املتعلقة  تلك  �سيما  ل  اأن�اعها 
باملخدرات  امل�رشوع  غري  بالجتار 
فرقة  متكنت  العقلية،  امل�ؤثرات  و 
بامل�سلحة  املخدرات  مكافحة 
من  الق�سائية  لل�رشطة  ال�لئية 
ترتاوح  �سخ�سني)02(  ت�قيف 
اأعمارهم ما بني )30 و33 �سنة( عن 

من  اإجرامية  جماعة  تك�ين  ق�سية 
بامل�ؤثرات  واملتاجرة  البيع  اأجل 
وحجز  بريقابلني  ن�ع  من  العقلية 
كمية معتربة من الأقرا�ش املهل��سة 
قر�ش   )4025( بـ:  كميتها  قدرت 
تع�د  الق�سية  حيثيات   . مهل��ش  
ب�ج�د  تفيد  م�ؤكدة  معل�مات  اإىل 
يق�مان  مركبة  منت  على  �سخ�سني 

على  العقلية  امل�ؤثرات  برتويج 
 ، بتمرنا�ست  مالطا  حي  م�ست�ى 
حمكمة  خطة  اإعداد  مت  وعليه 
�سخ�سني  على  القب�ش  باإلقاء  كللت 
مهل��ش(  قر�ش   600( وبح�زتهما 
من ن�ع بريقابلني، وبالتن�سيق الدائم 
وامل�ستمر مع وكيل اجلمه�رية لدى 

حمكمة مترنا�ست.

�شبط بحوزتهما 4025 قر�ض مهلو�ض

اأمن ولية مترنا�ست يطيح ب�سخ�سني

املبذولة  املجه�دات  اإطار  يف 
باأمن  ال�رشطة  ق�ات  طرف  من 
ولية اأدرار متكنت ق�ات ال�رشطة 
الثاين)فرقة  احل�رشي  بالأمن 
ال�رشطة الق�سائية خالل الأ�سب�ع 
من  كمية  حجز  من  اجلاري  
و680  كلغ  بـ01  قدرت  املخدرات 
غرام من املخدرات  )البانق�( مع 

ت�قيف املت�رطني .

اأفاد بيان خللية الإعالم والت�سال 
اأمن  مبديرية  العامة  والعالقات 
ي�مية  ت�سلمت  قد  كانت  اأدرار 
هده  اأن  منه  ن�سخة  »ال��سط« 
حجز  عن  اأي�سا  اأ�سفرت  العملية 
البيع  عائدات  من  مايل  مبلغ 
مع  دج   4000 قدربـ  واملتاجرة 
ت�قيف اأفراد اجلماعة الإجرامية 
هده  ترويج  متتهن  كانت  التي 

ال�سبانية  الأو�ساط  يف  ال�سم�م 
وكدا  الغربي  احلي  م�ست�ى  على 
بعد  اأدرار،  مدينة  قراوي  حي 
من  التحقيق  اإجراءات  ا�ستكمال 
تقدمي  مت  ال�رشطة  ق�ات  طرف 
اأمام  الإجرامية  اجلماعة  اأفراد 
حمكمة  لدى  اجلمه�رية  وكيل 
اأدرار والدي اأمر باإيداعهم احلب�ش 

امل�ؤقت .

تندرج  الأمنية  العملية  اأن  ومعل�م 
يف اإطار التطبيق ال�سارم ملخطط 
ب�ؤر  لتط�يق  امليدان  احتالل 
ومكافحة  اأن�اعها  ب�ستى  الإجرام 
و  املخدرات  وترويج  تعاطي 
باملناطق  املهل��سة  الأقرا�ش 

احل�رشية .
اأحمد باحلاج 

اأمن ولية اأدرار 

حجزعلى 01 كلغ و860 غ  من املخدرات 

�شيخ مدقن
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حاورها : حكيم مالك

         بداية، من هي اإميان 
بن �سيتواح ؟

�أدب  و  لغة  �أ�ستاذة   ، �سيتو�ح   بن  �إميان 
فرن�سي، �ساعرة و كاتبة من »�سعبة �لعامر 
والية بومرد��س. مقيمة حاليا با�سطنبول .
من  �لفرن�سية،  و  �لعربية  باللغتني  �أكتب 
�إ�سد�ر�تي » جنائز �لعذ�ب » و »روح ذئب 
ت�سكنني«  ديو�نني �سعريني باللغة �لفرن�سية 
و كتاب مذكر�ت »  ج�سور �لن�سيان«  �ل�سادر 

عن د�ر خيال للن�رش و �لرتجمة .
        حدثينا عن اإ�سدارك اجلديد  

»ج�سور الن�سيان«؟

مذكر�ت  كتاب  عن  عبارة  �لن�سيان  ج�سور 
�أو �سرية ذ�تية و هو جمموعة من �لق�س�س 
 « »ججيقة  طفولة   حتكي   �ملرت�بطة 
على  �ل�سوء  ت�سلط  و  �ملن�سية  قريتها  يف 
�جلانب �الجتماعي و �لنف�سي لل�سخ�سيات، 
خمتلفة  مو��سيع  �إىل  فيها  تطرقت   فلقد 
�ملر�أة  و�سعية  �لتقاليد،  و  �لعاد�ت   : منها 
مع  �لتكيف  و  �لعي�س  �سعوبة  �لريفية، 
�الآفات   ، �الأمومة   ، �لقا�سية  �لظروف  
فالق�س�س  ،وبالتايل  وغريها  �الجتماعية 
ق�سوتها   رغم  �لتي  ججيقة  طفولة  تروي 
و  روحها  نحتت  بدرو�س  تعج  �أنها  �إال 
�لبحث  و  �أحالمها  لتحقق  لها  د�فعا  كانت 
�إليكم بع�س   �لذ�ت.  عن طريقها  لتحقيق 
بري   ، �حل�ساد   �سجرة  �لق�س�س:  عناوين 
�لعايلة ، �ل�رش �ملدفون ، الأن �أبي فالح....

يحملها   التي  الدللة  هي  ما          
عنوان  هذه املذكرات ؟

�أ�ستطع  مل  ذكريات  عن  عبارة  �لكتاب  كل 
ن�سيانها ، �أعتقد �أننا ملا نود �أن نن�سى �سيئا 
وعليه  �إليه،  ��ستياقنا  و  تفكرينا  يزيد  ما 
 ، مهجتي  يف  عالقة  ذكريات  هي  فج�سور 
تقول«  ن�س  �أول  يف   . يف خميلتي  تتاأرجح 
�أعربها  �لتي  �لن�سيان  ج�سور  و   « ججيقة 
مدينة مل  �إىل  �لذكرى  مدينة  �أنا متتد من 
�ملدينة  تلك  �أو  �مليزوبوتاميني  ي�سّيدها 
�لتي هدمها �لرومان . �أو تلك �ملدينة �لتي 
مل يكن لها وجود �أ�سال ،  مدينة �ل�رش�ب.  
�أ�سارع  �لثقيل  �أنا بحملي  �سنو�ت  عّدت و 

،�أ�سقط و �أكمل �ل�سري ،�أعو�م  و �أنا �أكابد .
 

األ  تفكرين يف  ترجمة هذا          
الكتاب اإىل لغات العامل؟

بالطبع يبقى حلم كل كاتب �أن يقر�أ له يف كل 
بنف�سي  ترجمته  �ساأحاول  �ملعمورة،  بقاع 

�إىل �للغة �لفرن�سية و �لرتكية ملا ال.
        نود لو تهدي للقراء  الأعزاء  

مقطعا من »ج�سور الن�سيان«؟

 ، زهرة  لغتي  معناه يف  و   ، ��سمي ججيقة 
�أبلغ �أعو�ما عدة و كّما هائال من �لذكريات 
»ججيقة  �سموين  ملا  يوما  �أمي  �ساألت   .
لكن  حياتها،  ربيه  زهرة  �أنني  فاأخربتني 
ولدت يف �خلريف فكنت زهرة باهت لونها 
.�أ�سكن يف قرية من�سية. ال منلك ماء و ال 
�لو�دي  من  و  �الآبار  من  �ملاء  غاز. جنلب 
ونطبخ �أياما على �لنار ،  و ملا تفرغ قارورة 
غاز �لبوتانكان علينا �نتظار �ل�ساحنة �لتي 
�ل�ستاء:  �أبد� يف  تاأتي  �لتي ال  �لغاز و  تبيع  
طريقنا وحل، ال جمال للمخاطرة...قريتي 
»�لذر�ع  معناها  و  �أوفال«  »�إغيل  تدعى 
كذلك  �ألي�س  قريتي  ��سم  . غريب  �الأعلى« 
و عمري ج�سور من  �إذن ججيقة  ؟.��سمي 
�لذكريات. ذكريات �سعيدة و �أخرى موؤملة، 
�ساأعرب  �لدرو�س     ّ « ذكريات  �أنا  �أ�سميها 
مذكر�تي  دفرت  عرب  �جل�سور  هذه  معكم 
لتتعرفو� على »ججيقة �خلريف« �أكرث؛على 
�حلياة  ق�سوة  على  و   « �أوفال  »�إغيل  قرية 
�إليكم   ، على بع�س �لب�رش...�إليكم ق�س�سي 

مذكر�تي.
        كيف كان تعاملك مع دار خيال  

للن�سر والرتجمة ؟

يقوم  رفيق  طيبي  �سديقي  للغاية....  ر�ئع 
بعمل ر�ئع �أحييه على �لفر�س �لتي مينحها 

للموؤلفني �ل�سباب .
 

املراأة  حلياة  تطرقت  هل          
هذا  يف  اجلزائر  يف  الأمازيغية 

الكتاب ؟
و  �لن�سيان«  »ج�سور  لذلك يف  نعم تطرقت 
هذ� هو هديف �الأ�سا�سي �لتحدث و �لتغني 
يف  دورها  و  مكانتها  و  �ملر�أة  ب�سهامة 

�ملجتمع ب�سفة عامة.

 
        ملن تكتب اإميان يا ترى ؟

�أكتب للطفلة �لتي بد�خلي... �أحقق �أحالم 
ججيقة .

التعليم   بني  زاوجت  كيف          
والكتابة؟

�سدقني  فقط،  �الإلهام  ياأتيني  حني  �أكتب 
يعني  �أيام  ذلك  عن  �أعزف  و  يوما  �أكتب 
و  �ل�سخ�سية  وحياتي  عملي  بني  �أو�فق 

�لكتابة.
        ملن تقرئني يف الأدب اجلزائري  

والعربي والعاملي والرتكي ؟

و  �لكتاب  لكل  �أقر�أ  �جلز�ئري  �الأدب 
�أقر�أ  كما  �لروحي،  �أبي  حد�د  مالك  يبقى 
�سويطن  ليندة  �لكاتبة  و  خ�رش�  ليا�سمينة 
�سماء  يف  عظيم  �ساأن  لها  �سيكون  و�لتي 
�أقر�أ  �لعاملي  �الأدب  ويف  �جلز�ئري  �الأدب 
،�ألبري كامو .دو�ستوفي�سكي  لفر�ن�س كافكا 
ناظم  :�ل�ساعر  و�لرتكي  �لقائمة  يت�سدرون 

حكمت و �أورهان باموك .
املف�سل   كاتبك  هو  من          

وعرابك يف الكتابة؟

،لكل  مف�سل  كاتب  لدي  لي�س  �حلقيقة  يف 
منذ  كثري�  �أقر�أ   �أ�سلوبه.  و  كاتب خا�سيته 
و  لل�سعر  �سديد  ميول  يل  كان  و  �سغري 
باالأدب  مولعة  و  مالك حد�د  ري�سة  �أع�سق 
�الأملان  بالفال�سفة  و  �لفرن�سي  و  �لرو�سي 

قلم  �لعربي  �الأدب  ويف   . غريه  و  نيت�سه 
جد�  يف  �أثر  �ملنفلوطي  لطفي  م�سطفى 
�لتي  برو�يته  متاأثرة  يل  ن�س  �أول  كتبت  و 
ترجمها عن �لكاتب �لفرن�سي �ألفون�س كار 

» ماجدولني«.
 

        ما هي الطريقة اجلديدة التي 
باللغة  خالل  ق�سائدك  من  عاجلتها 
�سدى  وجدت  وهل  الفرن�سية؟ 

اإيجابي عند القراء؟
 

و  �لقر�ء يف �جلز�ئر  ��ستح�سان  نعم القت 
�ملغرب �لعربي و حتى يف فرن�سا ..يف كل 
ق�سيدة جند ق�سة ما..�أو ميكن ر�سم لوحة 
�الأحيان  بع�س  يف  �سود�ويتها  رغم   ... ما 

�إىل �أنها القت �إعجاب �لقر�ء .
 

        حدثينا عن الواقع الثقايف يف 
اأنك  مبا  الرتكية  اإ�سطنبول  مدينة 

مقيمة فيها ؟
�أماكن  و  ثقافية  ن�ساطات  عدة  توجد 
عربية  مكتبات  ..جند  لذلك  خم�س�سة 
عديدة  حما�رش�ت   ، �أجنبية  بلغات  و 
و�أ�سابيع  ��ستعر��سات  �مليادين..  كل  يف 
و   .. تقليدية  �سناعات  معار�س   .. ثقافية 
��ستعر��سات  �إ�سطنبول  يف  ي�ستهويني  ما 

�لدر�وي�س .
 

        هل اجلو العام برتكيا �ساعدك 
على الكتابة و التاأليف؟

�إن  ما   . �حلنني  تاأثري  حتت  عادة  �أكتب 
تدفق  حتى  �لغربة  ديار  قدماي  وطئت 
�سيل �لكلمات و بد�أت يف �لكتابة بطريقة 
طبيعة  مالئم...  �جلو  حتى   ... جدية 
�الإلهام  يكون  ملا  و  مذهلة  �إ�سطنبول 
ن�سو�سي  ...معظم  كثري�  يهم  ال  �ملكان 

كتبتها �أثناء �سفري .
مع   اأوقاتك  تق�سني  كيف          

احلجر بديار الغربة؟

مررنا بوقت �سعب و وجب علينا �لتكيف 
معه، عادة ما �أعطي درو�س عرب �الإنرتنت 
لتالميذي و �أقر�أ كثري� كذلك ... �أنا حاليا 
مهتمة بكل ما يتعلق باحلكمة و �لروحانية 

و �الأدب �لرتكي .
        كلمة عن قريتك  ؟ 

مدر�ستي   ، طفولتي  مهد  »�لتلي�س«  قرية 
�الأوىل ، درو�س �حلياة تلقنتها يف حقولها 
و طريقها �لوحل ، �أول ت�ساوؤالتي �لوجودية 
�ساألتها  جال�سة على �ل�سخرة  �لتي كانت 
حمطتنا �لتي ننتظر فيها �حلافلة و �لتي 
عادة ما ال تتوقف . قريتي مل ترحل عني 

، فهي من �سكنتني و ل�ست �أنا.
        هل �ست�ساركني يف الطبعة 25  

للمعر�ض الدويل للكتاب ؟

�إن ت�سنت يل فر�سة �لقدوم �إىل �جلز�ئر..
�الأدبي  �لعر�س  هذ�  �ساأ�سارك يف  بالطبع 

�لذي يحتفي بالكاتب و�لكتاب.
        ماذا عن م�ساريعك ؟ 

�لثاين من ج�سور  كتابة �جلزء  ب�سدد  �أنا  
�أود  �لعربية،  باللغة  ورو�ية   ... �لن�سيان 
باللغة  �ل�سعر  �أكمل جتربتي يف  �أن  كذلك 
�لفرن�سية ..و �أن �أكمل رحلة �سفري حول 

�لعامل .
 

        كلمة اأخرية ؟

�لفر�سة  هذه  ملنحي  جزيال  �أ�سكركم 
و  للقر�ء،  تقدميه  و  كتابي  عن  للحديث 
لن  و  تلك �جل�سور  يعربو� معي  �أن  �أمتنى 
�أ�سكرهم  �ملا�سي،  �إىل  برحلة  يتمتعو� 

على �مل�ساندة و �لت�سجيع �لد�ئم.

الكاتبة املبدعة اإميان بن �سيتواح ،يف حوار ح�سري مع"الو�سط "

ج�سور الن�سيان... ذكريات عالقة يف مهجتي
�سيكت�سف القارئ الكوين واحدة من اأملع الأقالم ال�ساعدة  األ وهي الكاتبة اجلزائرية املبدعة » اإميان بن �سيتواح » املقيمة يف تركيا والتي قررت اأن تفتح قلبها ليومية 

»الو�سط«  يف هذا احلوار احل�سري اأين  اأف�سحت لنا  عن مولودها اجلديد املو�سوم بـ » ج�سور الن�سيان« ال�سادر حديثا عن دار خيال للن�سر والرتجمة ،وهي عبارة عن 
ذكريات عالقة يف مهجة »ججيقة  التي تتاأرجح  يف خميلتها، فلقد تغنت هذه املوؤلفة ال�سابة ب�سهامة املراأة  مربزة يف ذلك  مكانتها و دورها يف املجتمع ب�سفة عامة 

على حد قولها،  كما اأنها ا�ستطاعت اأن توثق يف مذكراتها  مرحلة طفولتها  لتبقى را�سخة يف  الأذهان  ،فلقد  تقا�سمت اأحداثها مع القراء الأعزاء والأوفياء لإبداعات 
املراأة اجلزائرية املعطاءة دائما والتي ل تكل ول متل فغايتها الوحيدة �سنع التميز والنجاح يف جمالت عدة ،وهذا ما يوؤكد اأننا اأمام موهبة  لديها الكثري لتقدمه 

للم�سهد الأدبي العاملي لكونها متتلك مفاتيح اللغات ، فهي تكتب باللغتني العربية والفرن�سية وتفكر بالكتابة باللغة الرتكية وهذا ما يجعلها قريبة من القارئ العربي 
و الفرنكفوين وم�ستقبال الرتكي ، وبالتايل هذا ما �سي�ساهم  يف  التعريف بكتاباتها النابعة من البيئة اجلزائرية الأ�سيلة و التي حتكي عن عادات وتقاليد م�سقط راأ�سها 

»التلي�ض« ،كما ك�سفت  لنا  �ساحبة القلم ال�سيال  يف هذا اللقاء ال�سيق عن حلمها  باأن يقراأ لها يف كل بقاع املعمورة.

دار فوا�سل ت�سجع املواهب ال�ساعدة 

لوحتَك غالف كتاب 
و�الإعالم م�سابقًة  للن�رش  د�ر فو��سل  نظمت 
يف �لر�سم ت�سجيعاً للمو�هِب �ل�ساعدة يوم 21 
ماي و�نتهت يوم 21 جو�ن، على �أن يتم تكرمي 
�لفائزين بطباعة لوحاتهم على �أغلفة �لكتب 

�ملن�سورة لدى �لد�ر.
ال  )�أن  �لتالية:  �ل�رشوط  �مل�سابقة  وت�سمنت 
تكون �للوحة قد ��ستخدمت من قبل كغالف 
دون  للم�سارك  �لعمل  ملكية  تكون  �أن  كتاب، 
غريه، و�أن ت�سور �للوحة ب�سكل جيد وبجودة 

�أي جزء منها(،  ممتازة وكاملة دون �نتقا�س 
على  �لفنان  ��سم  �إىل  باالإ�سارة  �لد�ر  وتلتزم 
�سمن  �مل�سابقة  هذه  تاأتي  �لكتاب.  ظهر 
برنامج فو��سل �ل�سنوي حتت �سعار »لوحتَك 
ت�سليط  �إىل  تهدف  �لتي  كتاب«،  غالف 
�ل�سوء على �ملو�هب  يف خمتلف �ملجاالت، 
�ملعار�س  غياب  ظل  يف  باخل�سو�س 
ب�سبب    �لو�قع  �أر�س  يف  �لفنية  و�لتظاهر�ت 
�لد�ر معر�ساً  تُِرد  كورونا. مل  تف�سي جائحة 

�فرت��سياً بل �أر�دت م�سابقًة تكلل يف �الأخري 
�لكتب،  �أغلفة  على  �لفائزة  �للوحات  بطبع 
وهذ� يعود باالإيجاب على �لفنان، بحيث توزع 
�لكتب �لتي حتمل لوحته يف خمتلف �ملعار�س 
�ساحب  ��سم  بذكر  �اللتز�م  مع  �لدولية، 
مدير  كما �رشح    �لكتاب،  �للوحة يف غالف 
وقد  مدقن<<.  ><يحيى    �الأ�ستاذ  �لد�ر 
القت هذه �الأخرية ��ستح�ساناً كبري�ً و�سارَك 
خمتلفة  دوٍل  من  �لفنانني  من  �لعديد  فيها 

تون�س،  ليبيا،  �لعر�ق،  �جلز�ئر،  غر�ر  على 
مت  �مل�ساركة  �الأعمال  �أن  ويذكر  و�ملغرب. 
�إر�سال �سورة منها عرب �إمييل �لد�ر  وعر�سها 
�لفناِن  من  تتكون  �لتي  �لتحكيم،  جلنة  على 
وم�سمم  تيباليل«،  »ما�سيني�سا  �لت�سكيلي 
�لرحمن  »عبد  فو��سل  د�ر  يف  �لكتب  �أغلفة 
نتائج �مل�سابقة  �الإعالن عن  بوحادة«. وكان 
يوم �أم�س �ملو�فق لـ 5 جويلية تز�منا مع عيد 
�ال�ستقالل، �إذ مت �ختيار ثالثة �أعمال فائزة 

�جلز�ئر  من  �الأول  �لفائز   ( كالتايل:  وهي 
»�رشف �لدين ديدة«، �لفائز �لثاين من تون�س 
�لثالثة  �لفائزة   ، �ل�ستار<<  عبد  ><عاطف 

من ليبيا ><هدية �ل�ستيوي<< (.
د�ر فو��سل للن�رش و�الإعالم، لي�ست جمرد د�ر 
للن�رش وح�سب، بل هدفها �الأخذ بيِد �ملو�هب 
لت�رشيف  وي�سعى  �الإبد�ع،  بر  �إىل  �ل�ساعدة 

�جلز�ئر يف �ملحافِل �لعربية و�لدولية.   
حمجوبة عبديل
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امل�سهد احل�سيني...

ماأ�ساته؟هيوماعنهاهللر�سياحل�سنيهومن
ْبٌط ِمْن اْلأَ�ْسَب�ِط ( وك�أنه �سلى اهلل  ُ َمْن اأََحَبّ ُح�َسْيًن� ُح�َسنْيٌ �سِ ُ َعَلْيِه َو�َسَلَّم : ) ُح�َسنْيٌ ِمِنّي َواأََن� ِمْن ُح�َسنْيٍ اأََحَبّ اهلَلّ َلّى اهلَلّ ِ �سَ َق�َل َر�ُسوُل اهلَلّ
عليه و�سلم يعلم بحد�سه وبوحي اهلل م� �سوف يحدث يف امل�ستقبل من تق�تل و �سق�ق فخ�ص احل�سني ب�لذكر واأنهم� واحد يف وجوب املحبة 

وحرمة اخل�سومة جت�هم� .

الدكتور حممد فتحي 
عبد الع�ل

مقدمة
هو �حل�سني بن علي بن �أبي طالب 
عليه  �هلل  �سلى  �مل�سطفى  حفيد 

و�سلم.
�أمية  بني  �إىل  �حلكم  وبانتقال 
�سادت حالة من �لرف�ض بني �سباب 
�لبيت �لنبوي �ل�رشيف بد�أ بخروج 

ر�سي  �حل�سني 
عن  عنه  �هلل 
�خلليفة  طاعة 
يزيد بن معاوية 
�أن �وهمه  وبعد 
�لكوفة  �هل 
خليفة  مببايعته 
للم�سلمني ف�سار 
�إليهم  �حل�سني 
كربالء  وعند 
�جلنود  هاجمه 
�المويني وقتلوه 
ر�أ�سه  وقطعو� 

يوم عا�سور�ء.

من قتل احل�سني؟

�جلي�ض  قائد  �أن  �لطريف  من 
�حل�سني  �عرت�ض  �لذي  �الأموي 
�أبي  بن  �سعد  بن  عمر  هو  وقتله 
وقا�ض و�أبيه �سعد بن �أبي وقا�ض 
�ملب�رشين  و�أحد  �لنبي  خال  هو 
بن  عمر  جائزة  وكانت  باجلنة 
له  تكون  �أن  وقا�ض  �أبي  بن  �سعد 
��ستهاء  نف�سه  فغلبت  �لري  والية 
�لرو�ية  �لدنيوي  وتزعم  �ملن�سب 
�أن  عبيد �هلل بن زياد و�يل �لب�رشة 
و�لكوفة و�مل�سوؤول �الأول عن قتل 
�حل�سني كان  د�ئما ما كان يهدده 
ب�سحب وعد �لوالية �إذ� تاأخر عن 

�إنهاء �أمر �حل�سني. 
ف�ساع  بالتنفيذ  قام  من  �أما 
)�سمر  �نه  �الإ�سالمية  بامل�سادر 
بن ذي �جلو�سن( فهو �لذي �أجهز 
و�سار  ر�أ�سه  وقطع  �حل�سني  على 
م�رشب للمثل بالقول : )فالن �أ�سد 

عذ�با من �سمر(.

قتل  �جلبار  �ملنتقم  �هلل  و�سبحان 
�لثالثة �رش قتلة يف �لنهاية. 

رحلة الراأ�ص :

�لر�أ�ض  �أن  على  �لرو�يات  جتمع 
حملت يف �لبد�ية �إىل مركز �حلكم 
بدم�سق حيث �أر�سلها عبيد �هلل بن 
يزيد   �إىل  �حل�سني  �أ�رشة  مع  زياد 
و�سعت  حينما  يزيد  �أن  ويقال 
�لر�أ�ض  �أمامه 
يف   ل�رش �
 ) )ثناياه  نكث 
بع�ساه قائاًل :

)يوم بيوم بدر( 
�أن�سد  ثم   ..

قائاًل :

ليت 
اأ�سي�خي 

ببدر 
�سهدوا 

* جزع اخلزرج من وقع 
ال�سل

لأهلوا وا�ستهلوا فرح� * ثم 
ق�لوا ي� يزيد ل ت�سل

قد قتلن� القرم من �س�داتهم 
* وعدلن� ميل بدر 

ف�عتدل

و�الأبيات الإبن )�لزبعري( وقيل ز�د 
عليها )يزيد( :

لعبت ه��سم ب�مللك فال * 
خرب ج�ء ول وحي نزل
ل�ست من عتبة اإن مل 

انتقم * من بني اأحمد م� 
ك�ن فعل.

�أخرى  رو�ية  جند  �ملقابل  يف 
حول دموع يزيد حينما ر�أي ر�أ�ض 
�حل�سني وعدم معرفته بخروجه �أو 
�لت�سديق  بعيدة  رو�ية  وهي  بقتله 
من  يزيد  عن  عرف  مع  �سوء  يف 
�تخاذ  و��ستحالة  للدماء  �لتعط�ض 

قر�ر�ت دون معرفته و�أذنه. 
�لغريب �أن  �بن تيمية  ��ستمات يف 

�لدفاع عن يزيد ودفع هذه �لتهمة 
�لنكر�ء عنه حتى و�إن �أنكر حقائق 
كهذه  تهمة  ن�ستبعد  فهل  �لتاريخ 
عن و�حد من جمرمي �حلرب يف 
موقعة  يف  �الأن�سار  قتل  ع�رشه  
�حلرة بدم بارد وهم �سحابة �لنبي 

�سلى �هلل عليه و�سلم. 
فعله  ما  حول  �لرو�يات  تعددت 
يزيد بالر�أ�ض فقيل �أنه و�سعها يف 
خز�نته بخز�ئن �ل�سالح حتى مات 
يزيد  �أن  وقيل  دفنت  ذلك  بعد  ثم 
لتدفن مع  بن �حل�سني  لعلي  ردها 
ج�سد �أبيه بكربالء ولكن تبدو هذه 
�لرو�ية �سعيفة لت�سادمها مع طلب 
�أبيه  لروؤية وجه  �بن �حل�سني  على 
�أما   : بقوله  �لقاطع  يزيد  ورف�ض 

وجه �أبيك فلن تر�ه �أبد�.
�الإمام  برو�ية  �خذ  �لبع�ض 
ر�أ�ض  �أن  من  تاريخه  يف  �لبخاري 
باملدينة  بالبقيع  دفنت  �حل�سني 
�مل�سعودي  لكن  �أمه  قرب  عند 
مل  جبري  �بن  �ملغربي  و�لرحالة 
�أهل  مر�قد  يف  �حل�سني  يذكر� 

�لبيت هناك.
بع�سقالن  �لر�أ�ض  �أن  رو�ية  وتبقى 
هي �الأ�سهر حيث تتحدث �لرو�ية 
ليطاف  بالر�أ�ض  �أمر  يزيد  �أن 
حاكم  لها  رق  حتي  �لبالد  يف  بها 
مو�سع  وبقي  دفنها  و  ع�سقالن 
�كت�سفه  حتى  معروف  �لدفن غري 
�أمري �جليو�ض �لقائد بدر �جلمايل 
يف  �حل�سيني  �مل�سهد  بنى  و�لذي 

ع�سقالن. 
نقل  فقد  �ملقريزي  بح�سب 
�لفاطميون ر�أ�ض �حل�سني بن علي 
بن �أبي طالب من ع�سقالن خ�سية 
�ل�سليبني  هجمات  من  عليها 
�لفاطمي  �لق�رش  د�خل  ودفنوها 
حملية  رو�ية  ويف  �لديلم.  قبة  يف 
زوجة  مع  جاءت  �لر�أ�ض  فاإن 
يزدجرد  بنت  �سهربانو  �حل�سني 
)�م �لغالم( و�لتي فرت من كربالء 
�لرو�ية  هذه  وبالطبع  فر�ض  على 
ما  لفرط  طويل  لتفنيد  حتتاج  ال 

ناحية  من  مبالغات  من  حتمله 
�أن  ت�سري  �لدر��سات  بع�ض  ولكون 
تدعى  بنت  لديه  يكن  مل  يزدجرد 

�سهربانو. 
ويبدو �أن كر�هية �بن تيمية لل�سيعة 
يف  له  د�فعا  كانت  و�ل�سوفية 
رف�ض قبول رو�ية نقل �لر�أ�ض من 

ع�سقالن �إىل �لقاهرة. 

م�سحف امل�سهد احل�سيني :

�مل�سجد  مقتنيات  �أ�سهر  من 
و�ملعروف  عثمان  م�سحف 

مب�سحف �مل�سهد �حل�سيني وكان 
�لع�رش  يف  حمفوظا  �لبد�ية  يف 
�اليوبي يف �ملدر�سة �لفا�سلية ثم 
عام  �حل�سيني  �مل�سهد  �إىل  نقل 
�لباحث  در��سة  وبح�سب   1887
لهذ�  قوالج  �آلتي  طيار  �ل�سهري 
من  لي�ض  فامل�سحف  �مل�سحف 
�لتي  �الأوىل  �لعثمانية  �مل�ساحف 
�الأم�سار  على  ووزعت  ن�سخت 
�الآيات  نهايات  على  ��ستمل  حيث 
�إىل  �إ�سافة  �لتع�سري  وعالمات 
�أخطاء �مالئية  مثل ) ��سطفاك( 
بدون �ألف يف �سورة �آل عمر�ن 
)مل  كتبت  مي�س�سني(  و)مل 
�لدر��سة  وخل�ست  مي�سني( 
�مل�سحف  هذ�  كون  �إىل 
طوب  م�سحف  من  �أقدم 
للم�سحف  �أقرب  وهو  قابي 
�لن�سف  �إىل  ويعود  �لكويف 
�لهجري  �لقرن  من  �لثاين 
�الأول ومما �آثار ده�سة طيار 
بامل�سحف ��سطر�ب ترتيب 
�أور�قه وعدم مالحظة نحن 

يني  مل�رش �
لذلك!! 

م�سجد 
احل�سني :

م�سهد  �أن�سئ 
يف  �حل�سني  �الإمام 
�خلليفة  خالفة 
�لفائز  �لفاطمي 
�سنة  �هلل  بن�رش 
و�أ�رشف  1154م، 
�لوزير  �لبناء  على 
طالئع،  �ل�سالح 
ر�أ�ض  فيه  ليدفن 

من  نقلها  بعد  �حل�سني  �الإمام 
ع�سقالن كما �أ�سلفنا �لقول. 

�الأحمر  باحلجر  �مل�سجد   و�سيد 
منارته  �أما  �لغوطي  �لنمط  على 

�لعثماين  �لطر�ز  على  فكانت 
يف  جنفة  �أكرب  �مل�سجد  ود�خل 
وزنها  ي�سل  حيث  �لعربي  �لعامل 
�لكري�ستال  من  �أطنان  خم�سة  �إىل 
من  وقو�ئمه  بالذهب   �ملحلى 
�أبو�ب  ت�سعة  وللم�سجد  �لف�سة 
و�الأخ�رش  �لفرج  رئي�سية  ثالثة 
بامل�سجد  ويوجد  و�لبحري.. 
�ل�رشيفة  �لنبوية  لالآثار  حجرة 
من  قطعة  على  حتتوي  و�لتي 
عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  قمي�ض 
�لكتان  من  وهو  عرقه  بها  و�سلم 
ماريا  �ل�سيدة  زوجته  �إليه  �أهدته 
�لقبطية  و�أربع �سعري�ت من حليته 
له  �هد�ه  �لذي  �لع�سد  و�سيفه 
�سعد بن عبادة و�ملكحل و�ملرود 
من  �لوقاية  بق�سد  عيونه  لتكحيل 
�لنبي  ع�سا  من  وقطعة  �الأوبئة  
و�أ�رشنا  �سبق  وقد  مكة  فتح  عند 
�الآثار  هذه  �إخ�ساع  �رشورة  �إىل 
�لعلمي  للبحث  �ل�سعري�ت  وخا�سة 
للتاأكد من �سحة ن�سبها للنبي �سلى 
�ملقتنيات  ومن   . و�سلم  عليه  �هلل 
بع�ض  �أي�سا 
ك�سوة  من 
�لتي  �لكعبة 
تر�سل  كانت 
م�رش  من 
�حلجاز  �إىل 
�لك�سوة  وكانت 
ة  يد جلد �
وجتلب  تر�سل 
ليعاد  �لقدمية 
على  توزيعها 
يف  �مل�ساجد 
تربكا  م�رش 

بها.
�لرغم  وعلى 
للم�سهد  يبقى  �الأزمنة  تعاقب  من 
نف�سيا  و�أثر�  رونقا  �حل�سيني 
تالم�ض   نور�نية  وروحا  �ساحر� 

قلوب مريديه من �لعامل �أجمع.

الإم�م  م�سهد  " اأن�سئ 
احل�سني يف خالفة 

اخلليفة الف�طمي الف�ئز 
بن�سر اهلل �سنة 1154م، 

واأ�سرف على البن�ء الوزير 
ال�س�لح طالئع، ليدفن 

فيه راأ�ص الإم�م احل�سني 
بعد نقله� من ع�سقالن كم� 

اأ�سلفن� القول "

اخذ  " البع�ص 
برواية الإم�م البخ�ري 

يف ت�ريخه من اأن 
راأ�ص احل�سني دفنت 

ب�لبقيع ب�ملدينة عند 
قرب اأمه لكن امل�سعودي 

والرح�لة املغربي 
ابن جبري مل يذكرا 

احل�سني يف مراقد اأهل 
البيت هن�ك "



بقلم: لينا �أبو بكر 

ورثة  �أن  هذ�  كل  من  يده�شك حقا  ما 
قوميته  �أبناء  لي�شو�  �حلقيقيني   هتلر 
�ل�شحية  يجعل  ما  وهو   ، �شحاياه  بل 
�أكرث جر�ئمية من جالدها ، �لذي تعيد 
�إحياءه و تكر�س جلرميته حني ت�شاهيها 
جرما،  حتى كاأنها تتبناها �أكرث منه، ما 
يعرب عن مازو�شية مر�شية �شمن معادلة 

�لتجاذب �ملغناطي�شية �لأقطاب !
تبارك   ، جالدها  �ل�شحية  ترث  حني 
ل  بها  �فتتانها  على  توؤكد  و   ، جرميته 
مناه�شتها لها ، وما حتويلها �إىل م�رشوع 
 ، لها  ��شتغالل جتاري  �شوى  تعوي�شات 
ما  بقدر  �لآلم  و  بالت�شحيات  يبايل  ل 
��شتثمار  و  بنكية  كمكتب�شات  يدخرها 

�أو ِبْزِن�س !
ع�رش  �لثامن  �لقرن  �إجنلرت�  �شجون 
مر�كز  منها  �أكرث  �أ�شبه مب�شتعمر�ت    ،
�كتظت   ، حتى  �لعقاب  �أو  للتاأهيل 
بالتجار و�لد�ئنني و�لن�شالني ، و �أحكام 
، وقد تكون  �ل�شارمة و�لعنيفة  �لق�شاء 
�لإجنليزية  للقلعة  �جلديدة  �لبو�بة 
�أعد�د  حيث  من  �شهرة  �ل�شجون  �أكرث 
يتم  �لتي  �لتعذيب  طرق  و  �شجنائها 
بروؤى  لندن  متاحف  �أ�شهر  يف  عر�شها 
حجم  تعك�س   ، حديثة  موؤثر�ت  و  فنية 
�إليه  تعر�س  �لذي  و�ل�شطهاد  �لقهر 

�ل�شجناء �آنذ�ك . 
يف  �شغرية  خز�ئن  كانت  �ل�شجون 
يف  �لقالع  خلز�ئن  �أقبية  �أو  �لأرياف 
�ل�شفن  �أو  �مل�شتعمر�ت  �أو يف   ، �ملدن 
 ، �خلدمة  من  خرجت  �لتي  �لقدمية 
وكانت غالبا ما تر�شو على �أر�شفة لندن 
، حيث �أطلق عليها هياكل �ل�شجن ،تاأوي 
على  �ل�شاقة  �لأ�شغال  يف  �ملحكومني 
�لتاميز..وهي  نهر  وجرف  �لأحو��س 
�شورة تنا�شب �لع�رش �لذي وجدت فيه 
و  ت�رشد  و  من همجية  ما ميثله  بكل   ،
جهل و�فتقار لروح �لدولة �حلديثة �لتي 
و�حلرية  �لعد�لة  مفاهيم  �إىل  ت�شتند 

و�لالف�شاد .
�ل�شجون تتطور جنبا �إىل جانب بتطور 
  ، �أي�شا  �جلر�ئم  وبتطور  �لقو�نني 
�أ�شاليب  و   ، �حلديثة  �لعمارة  و�أ�شاليب 
ذ�تها  �ل�شجون  لتغدو  حتى   ، �لتعذيب 
�لبا�شتيل  �شجن  كان  ولذلك  ِبْزِن�س 
بالن�شبة للوي�س �لر�بع ع�رش هو خزينة 
بزن�س   ، �لكنز  �شندوق  و  �ملال  بيت 
و�حلياة   ، �ملوت  بزن�س  مثل  �ل�شجون 
و�لدين  و�للغة  و�جلغر�فيا  �لتاريخ  و   ،
�لتنني   : �لدولر  �أبناء  ح�شارة  �إنها   ،
�لأخ�رش ذي �للحية �لبي�شاء ، و�حلكمة 

�ل�شود�ء !
هناك كيانات ع�شاباتية حت�شن نف�شها 
�أ�شعف  ما   ( �ل�شجون   و  بالزنازين 

قوتها  ن�شبة  تقي�س  و   ،  ) �حل�شون 
، وهناك  باأعد�د �شجانيها وم�شاجينها 
بن�شبة  عظمتها  تقي�س  ح�شارية  دول 
جمدها   و  باأبطالها  وقوتها  �أحر�رها 
وقد   ، با�شتيالتها  حتظيم  بذكرى 
تعطيك �لأرقام نبذة عن م�شري �ل�شجون 
، فمثال �شجن �لبا�شتيل �لفرن�شي �لذي 
يعترب �أكرث �ل�شجون رعبا يف �لتاريخ ، و 
، بثمانية  بناوؤه 12 عاما  �لذي ��شتغرق 
�لقرن  منذ  �شامد�  ظل   ، معلقة  �أبر�ج 
�ل�شابع  �لقرن  وحتى  ع�رش  �خلام�س 
ع�رش 800 �شجينا ، و �عترب وقتها ق�رش� 
�لفرن�شية  للملكية  م�رشقة  وو�جهة 
 ، �ل�شجناء  عدد  �زد�د  حني  ولكن   ،
�لقرن  بني   ، �شجينا  �ل5000  فاق  حتى 
على  تهاوى   ، ع�رش  و�لثامن  �ل�شاد�س 
�شجانيه ، و�أ�شبح رمز� للطغيان و�لقهر 
، ويعد يوم �شقوطه يف يد �لثو�ر �لعيد 

�لوطني للحرية يف فرن�شا ! 
�ل�شهاينة  �ختطف  حني  �لتاريخ  تغري 
فل�شطني من �أهلها ، وحولو� �لبالد �إىل 
�أكرب معتقل يف تاريخ �لكوكب منذ بدء 
ملعونة  ��شتري�تيجية  �شمن   ، �خلليقة 
 ، بيته  يف  �لفل�شطيني  حب�شت  وخبيثة 
�أو حيه �أو مدينته ،  يف �لبو�شطة ، ويف 
�لنفر�دية  و�لزنازين  �لتحقيق  غرف 
�لبال�شتيكية  �خليام  و  �ل�شحر�ء  يف   ،
�مل�رشطنة ،  يف قطاعه ، �أو مقاطعته 

مدر�شته  ، يف  �شالته  �أو  م�شجده  ، يف 
 ، ، عيده  ، عر�شه  ، حقله  ، يف مكتبته 
�أ�شبح  �ل�شجن   ، �لخ  .....�لخ  رم�شانه 
 ، حيز�  �أو  مكانا  فقط  ولي�س   ، حالة 
وكل مكان يعتربه �لفل�شطيني جمال من 
جمالت �حلرية ، ي�شيقه عليه �شجانه ، 
وهو �أخطر �أنو�ع �ل�شجون على �لإطالق 

!

�أن  فيه  �جلرمية  ت�شتطيع   ، زمن  يف 
�لذي  ما   ، ير�ها  �أن  دون  �لعامل  ترى 
�شتحتاجه �شو�ها  لتدل عليها ؟  و �إليك 

�لدليل :
و�شاحب  �شجني  �أقدم  �لربغوثي  نائل   
،�متدت  �لعامل  يف  �شجن  فرتة  �أطول 
و�ن�شم   ، عاما  �أربعني  من  لأكرث 
�لقيا�شية،  لالأرقام  غيني�س  ملو�شوعة 

فهل هذ� يكفي لكي ندين �ملجرم ؟ �أم 
لكي نربئ �لبطل ؟!

�لأكرب  �ل�شجن  هي  لي�شت  فل�شطني     
�ل�شجون  من  �أكرب  �لفل�شطيني  لأن   ،
�شاحة  �إىل  �شجنه  حول  �لفل�شطيني   ،
 ، ثكنة  �إىل  ، حوله  مو�جهة مع �شجانه 
�إىل د�ر للعلم ، �إىل جبهة ، �نت�رش على 
�شجنه حني �شجن �شجانه ، و �نظر �إىل 
نائل �لربغوثي ، �لذي مل تكف موؤبد�تُه 
�شجانَه لكي ي�شجنه ، فكم �شجنا مت نقله 
�إليه ؟ كم عمر� �ختطف منه ؟ كم فرحة 
، كم ف�شحة ، كم �شفقة ، كم برهة ، كم 
وم�شة ؟ من �لذي تعب من �ل�شجن �أكرث 
�أم   ، �لعدة حلريته  يعد  �لذي  �لأ�شري   ،
�ل�شجان �لذي �أ�شناه �جرت�ر �ملزيد من 
حل�شار  و�لأحكام  و�ل�شال�شل  �لق�شبان 

�أ�رش�ه ؟
�حلالة  يف  يده�شك  ما  �أجمل   
�أورث  �لربغوثي  نائل  �أن   ، �لفل�شطينية 
ذ�ت  يتولون   ، جدد  ل�شجانني  �شجنه 
من  �أجد�دهم  بها  قام  �لتي  �ملهمة 
�أربعني عاما خلت ، �ل�شجون �إذن لي�شت 
تركة فل�شطينية ، بل مري�ث �شهيوين ، 
يف  �شاب  و  �شب  �لذي  �لفل�شطيني  لأن 
 ، �شهد�ءه  بل  �أعد�ءه  يرث  ل  �ل�شجون 
و�أبطاله ، حتى ليتحول �لأ�رش �إىل جمد 
�ل�شجان  له  �أرد�  �إىل حد -كما  ولي�س   ،

�أن يكون !
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نائل �لربغوثي و بيت �لبيت:

اأعداوؤنا يرثون �شجوننا ونحن نرث �شهداءنا
�إن �أردت �أن حتكم على �لثقافة �لأخالقية لكيان ما ، فعليك �أن تتعرف على �سجونه ، وتاريخها ، ولناأخذ هتلر على �سبيل �ملثال ، �لذي كان �سجينا مدلال وباذخا يف 
�سجن " لند�سربغ " حني  ��سرتك يف �لعملية �لنقالبية �لتي ت�سمى  �نقالب هتلر �أو �نقالب بري هول ، عام 1923 ، حيث مت جتهيز زنز�نتة مبا يتجاوز معايري زمنه 
،فعلى طول �حلائط و عر�سه متتد نو�فذ رحبة  ، ومكتب خا�ص مبزهرية حتمل دفاتره قبل زهوره ،حيث �ألف هناك كتابه ، و�سناديق ت�سل له بها رئا�سل معجبيه 

، ثم قو�رير كحوله �ملنتقاة �إذ كان ي�سرتى يف �أقل من �سهر �أكرث من �ستني قارورة برية من حجم ن�سف لرت ، ويخرج بتقارير طبية تختم على ت�سخي�سه �لذ�تي 
لو�سعه �ل�سحي على �عتباره جرن�ل م�ساد� للكحول ، ولي�ص هذ� فقط بل �إن زنز�نته حتولت �إىل متحف لباكورة جمده  ، يف حني يختلف �لأمر متاما عن �ل�سجون 

�لتي �أعدها لأعد�ئه �لذين كد�سهم يف خمازن تع�س�ص فيها �جلرذ�ن ويف �أقبية يغلفها �لظالم ، يتلقى بها هوؤلء �أ�ساليب تعذيب و�نتقام من �أتباع يهوه و�ملثليني 
و�لأقليات غري �لقومية ، �أو �لعنا�سر �لعرقية �لتي ل يكن لها �حرت�ما يذكر ، فاأين �لغر�بة يف ذلك ؟ 

بني �لأ�سري نائل �لربغوثي و�جلندي �ل�سر�ئيلي �أز�ريا

دم الوردة و�شراخ الوقت
بقلم :عي�سى قر�قع 

هم نف�س ق�شاة �ملحكمة �لع�شكرية �لإ�رش�ئيلية 
 2017/2/22-21 متز�منني  يومني  وخالل   ،
ودلئل  مفارقة  فيهما  حكمني  ��شدر�   ،
وموؤ�رش�ت عن طبيعة هذه �ملحاكم و�ل�شيا�شات 
�ل�شعب  من  و�لنتقامية  �لعن�رشية  �ل�رش�ئيلية 
�لأول �شدر بحق �جلندي  : �حلكم  �لفل�شطيني 
عبد  �ل�شهيد  قاتل  �ز�ريا(  )�ليئور  �ل�رش�ئيلي 
�خلليل،  يف   2016/3/24 يوم  �ل�رشيف  �لفتاح 
باإطالق  �شفر  م�شافة  من  باإعد�مه  قام  و�لذي 
�لر�شا�س على ر�أ�شه وهو ملقى جريحا ، حيث 
و�حلكم   ، �شهر�   18 بال�شجن  بحقه  �شدر حكم 
�أعيد  �لذي  �لربغوثي  نائل  �لأ�شري  بحق  �لثاين 
�عتقاله يوم 2014/6/18  بعد ق�شاء 35 عاما يف 
له. مما  باإعادة حكم �ملوؤبد  �شجون �لحتالل، 
بني �حلكمني جرت م�رشحية ومهزلة متار�شها 
قاتل  فاجلندي  �ل�رش�ئيلي،  �لحتالل  حكومة 

�ل�رشيف عمد� وعن �شبق �إ�رش�ر و�لذي �رتكب 
ي�شدر  �لإن�شانية  �شد  وجرمية  حرب  جرمية 
�لبهجة  �أ�شو�ء  وحتت  خمففا  حكما  بحقه 
�ليمينية �لإ�رش�ئيلية  وحملة �لت�شامن �لعن�رشية 
�لتي باركت �لقتل ودعت �ىل �لعفو و�لإفر�ج عنه. 
ما بني �حلكمني يعاد حكم �ملوؤبد �جلائر بحق 
�لأ�شري نائل �لربغوثي �لذي مل يقتل �أحد�، ومل 
تتلطخ �أيديه بالدماء كاجلندي �ز�ريا، ومل توجه 
له تهمة حمددة، وذلك يف �شياق حملة �ملالحقة 
لالأ�رشى �ملحررين �لذين �أفرج عنهم يف �شفقة 
�شليط عام 2011و�إخ�شاعهم لت�رشيعات ع�شكرية 
غري قانونية تعيد �لأحكام �ل�شابقة لهم. ما بني 
�ز�ريا  �لقاتل  و�جلندي  �لربغوثي  نائل  �لأ�شري 
ك�شفت �لفا�شية �ل�رش�ئيلية عن �أنيابها ، فهناك 
�ل�رش�ئيلية  �لع�شكرية  �ملحكمة  �شاحة  يف 
�جلندي  �أبيب غا�شبة خالل حماكمة  تل  كانت 
يوم  ويعترب  جد�  حزين  نياهو  نت  �لقاتل، 
عنه،  بالعفو  يطالب  و   ، �شعب  يوم  حماكمته 

�لأركان  رئي�س  بقتل  يهدد  �ملتطرف  و�ليمني 
وتهديد  ع�شكري،  مترد  و�إعالن  �ل�رش�ئيلي 
�لق�شاة ، و�ندلع مظاهر�ت �مام وز�رة �لدفاع 
ومن�شور�ت تدعم وتوؤيد �جلندي �لقاتل ، �إعد�م 
�لفل�شطينيني لأنهم ي�شتحقون �ملوت، و�أ�شبحت 
�لتي  �ملو�شوعات  �أكرث  �ز�ريا  �جلندي  ق�شية 
�لجتماعي  �لتو��شل  �شبكات  على  تد�ولها  مت 
ر�أ�شها  �إ�رش�ئيل وقفت على  دولة  ��رش�ئيل.  يف 
وقامت قيامتها توؤيد جر�ئم �حلرب ، ول تريد 
�أن يحاكم �لقتلة، و�إن حوكمو� فاإن �لأحكام تثري 
�إىل م�شتوى  تاأديبية ل ترقى  �أحكام   ، �ل�شخرية 
هذه �جلرمية �لتي �شاهدها �لعامل �شوتا و�شورة، 
دولة متييز عن�رشي، ت�شجع �لقتل، وتعترب �لقتلة 
�أبطال قوميني، يح�شلون على �لنيا�شني، حتويل 
�لقتلة �إىل �شحايا يلقون كل هذ� �لتعاطف ، قتل 
للفخر،  ويدعو   ، مبارك  �مر  فل�شطيني هو  �أي 
�لإ�رش�ئيلية  �لأخالق  من  جزء  هو  �لقتلة  دعم 
، وجزء من مقولة طهارة �شالحهم �لذي لز�ل 

��رش�ئيل  يف  �لر�أي  فا�شتطالعات   ، دما  يقطر 
�ل�رش�ئيلي  �جلمهور  من   %79 �أن  �إىل  �أ�شارت 
�لأ�شري  �ل�رشيف.  قاتل  �جلندي  فعله  ما  يوؤيد 
�شهر�   30 ب  �نهى حكمه  �لذي  �لربغوثي  نائل 
�أخ�شعوه   ، عنه  يفرج  مل  �عتقاله،  �إعادة  بعد 
حلكم جديد ، حكموه مرتني دون �ية م�شوغات 
�ي  يلق  مل  �ملوؤبد،  يف  بعيد�  وزجوه   ، قانونية 
كان  جانبه،  �ىل  يقف  �ملحكمة  يف  جمهور 
مبت�شما وهادئا، يد�ه مل تطلق �لنار على �حد، 
�إعالمية  حملة  ل  �ل�شارع،  يف  جريحا  يعدم  مل 
باإطالق  تطالب  مظاهر�ت  ول  �شيا�شية  ول 
�رش�حه، هو �لربيء �لذي ي�شقط �شحية �لف�شاد 
�لأخالقي و�لق�شائي وغياب �لعد�لة �لذي ي�شود 
ع�شابة حتكم  �أيدي  بني  وقع  �شحية  ��رش�ئيل، 
دولة باجلي�س و�لأمن و�لق�شاة و�لكر�هية، وقد 
ع�شكرت �حلياة وحولت كل فل�شطيني �إىل متهم 
وم�شبوه. ما بني �لأ�شري نائل �لربغوثي و�جلندي 
�ز�ريا دم �لوردة و�رش�خ �لوقت ، �ملوؤبد�ت بحق 

��رشى نا�شلو� �شد �لحتالل ومن �جل �لكر�مة 
فل�شطني  �شو�رع  يف  ت�شيل  ودماء   ، و�حلرية 
على  و�رشيعة  ر�شيقة  �أيديهم  جنود  �أيدي  على 
�ل�شيا�شي  �مل�شتوى  من  �لدعم  ويالقون  �لزناد 
نائل  �لأ�شري  بني  ما  و�لق�شائي.  و�لربملاين 
�لحتالل  يتجلى  �ز�ريا  و�جلندي  �لربغوثي 
نحو  �ملت�شارع  و�نحد�ره  وقمعه  عنجهيته  بكل 
كل  �لوردة يف  دم  و�لبرتهايد،  �لعن�رشية  نظام 
بيت وزنز�نة وعلى كل ر�شيف و�شارع، و�لوقت 
�لدويل  �ل�شكوت  هذ�  كله  و�لوقت  دم،  من  كله 
هذ�  يف  و�ملقتولني  �لأحياء  �ملعذبني  و�رش�خ 
�ل�شمت. ما بني �لأ�شري نائل �لربغوثي و�جلندي 

�لقاتل �ز�ريا يغني �ل�شاعر حممود دروي�س:

مرًة �أخرى             ينام �لقتلة
حتت جلدي         وت�سري �مل�سنقة

علمًا                          �و �سنبلة
يف �سماء �لغابة �ملحرتقة

�جلزء 01



بقلم : الأ�سري / راتب حريبات - 
�سجن جلبوع ال�سهيونى 

القتل  على  قائمة  املحتل  ف�سيا�سة 
فهي  تعبري  باأقل  والرتحيل  والتدمري 
ال�رصاع  منذ  القدم  منذ  موجودة 
احلركة  زالت  وما  ال�سهيوين  العربي 
القهر  اأنواع  اأب�سع  ال�سهيونية متار�س 
الفل�سطيني  ال�سعب  بحق  واالذالل 
االأمر  وهذا  تواجده  اأماكن  كل  يف 
الفل�سطينيني  االأ�رصى  عن  بعيد  لي�س 
قمعية  اأعمال  من  له  يتعر�سون  وما 
كل  بحقهم  ترتكب  وح�سية  واأ�ساليب 
وفر�س  ممار�سة  اإىل  وباالإ�سافة  يوم 
�سفوف  بني  اال�ستقرار  عدم  حالة 
اال�رصى ومن خالل التنقالت التع�سفية 
والتفتي�س امل�ستمر التي تقوم بها مبا 
ت�سمى م�سلحة ال�سجون �سد االأ�رصى 
اأو جمعي  والتي تكون ب�سكل جماعي 
عمليات  التفتي�س  هذا  ي�سمل  بحيث 
ترحيل  اأو  لالأ�رصى  كاملة  ترحيل 
جزئي وهذا االأمر الذي اعتادت عليه 
ال�سجون  م�سلحة  ت�سمى  ما  قوات 
ب�سكل م�ستمر وممنهج حيث متار�س 
�ستة  كل  الرتحيل  هذا  االإدارة  هذه 
�سكل  على  ويكون  االأقل  على  اأ�سهر 
اآخر  اإىل  �سجن  من  اإما  االأ�رصى  نقل 
نقف هنا  ولكن  اآخر  اإىل  ق�سم  اأو من 
التعبري  اإذا جاز  اأو  النقل  عند م�سهد 
) تران�سفري االأ�رصى ( حيث يعيدنا يف 
النكبة  مل�سهد  اأو  الوراء  اإىل  الذاكرة 
الفل�سطيني  وب�سعبنا  بنا  حل  وما 
ممنهج  عرقي  لتطهري  تعر�س  حينما 
�رصفة  عن�رصية  �سيا�سة  على  ومبني 
اإدارة م�سلحة ال�سجون بعملية  وتقوم 
تبول   ( العربية  باللغة  ت�سمى  نقل 
العالج  العربية  باللغة  اأي   ) �سور�س 
الذي  امل�سطلح  هو  هذا  جذوره  من 
تعرفه اإدارة ال�سابا�س ويكون خمطط 
له وبكل جمرياته العن�رصية والقمعية 
والتي تهدف وب�سكل قطعي اإىل عدم 
توفري حالة من اال�ستقرار لالأ�رصى بل 
تعمل على اإرهاقهم ب�سكل كبري وكاأنه 
يعي�س حالة ترقب دائم وميكن لنا اأن 
ن�سميه تطهري عرقي �سد االأ�رصى اأي 
يجب على جميع اال�رصى املتواجدين 
يخلو  اأن  ال�سجن  اأق�سام  اأحد  داخل 
ب�سكل �رصيع  مقتنياته  كل  الق�سم من 

ال يتجاوز خم�سة �ساعات على االأقل 
االأغرا�س  جميع  و�سع  يتم  بحيث 
االأ�رصى  غرف  داخل  املوجودة 
داخل اأكيا�س بال�ستيكية وتو�سع اأمام 
الغرف ويتم اأخذها من قبل ال�سجانني 
وفقط  بعد  فيما  الفح�س  ماكنة  اإىل 
فر�سة  معه  ياأخذ  اأن  اأ�سري  كل  على 
اأجل  من  ب�سيطة  �سخ�سية  واأغرا�س 
اأن يق�سي يوم اأو يومني خارج الق�سم 
باإخالء  يقوموا  ان  االأ�رصى  وعلى   .
الغرف من كل ما فيها وكذلك الق�سم 
املوجودة  املرافق  واأي�سا  فيه  وما 
من  فارغة  تبقى  وان  الق�سم  داخل 
كل مقتنياتها وفقط يبقى بها اأبرا�س 
)نقل  الرتحيل  حلظة  يف  احلديد 
امل�سهد  ذلك  ن�ستح�رص  االأ�رصى( 
الفل�سطينية  الذاكرة  يف  املغرو�س 
72عاما  من  اأكرث  منذ  رافقنا  الذي 
من  هجر  الذي  الفل�سطيني  م�سهد 
منذ  الفل�سطينية  القرى  و  املدن 
الع�سابات  انق�ست  حينما   1948 عام 
الفل�سطينيني  على  النازية  ال�سهيونية 
داخل فل�سطني املحتلة وما قامت به 
�سعبنا  بحق  مفرط  وتدمري  قتل  من 
الفل�سطيني  ذاك  وترى  الفل�سطيني 
من  بع�س  اأو  فر�سته  يحمل  وهو 
البيوت املدمرة على ظهره  مقتنيات 
او  البحر  �سواطئ  على  يقف  وهو 
اإىل  بها  �سيهجر  التي  املركبات  اأمام 
الع�سابات  خلفهم  ومن  الفوق  دول 

ال�سهيونية
وهذا  عليهم  النار  باإطالق  تالحقهم 
ينطبق على م�سهد اال�رصى حينما يتم 

اأخرى  اأق�سام  اأو  اإىل �سجون  ترحيلهم 
فقط يحملون فر�سات على ظهورهم 
فيه  بال�ستيكي  كي�س  اأخرى  يد  ويف 
اأغرا�س �سخ�سية ب�سيطة ويتم نقلهم 
جمموعة  وكل  جمموعات  �سكل  على 
اأمامهم  من  ا�رصي  خم�س  من  تتكون 
اىل  اقتيادهم  ويتم  �سجانني  وخلفهم 
اماكن خا�سة بالتفتي�س عرب ماكينات 
وال  حديثة  كهربائية  وليزرية  �سوئية 
�سغر  مهما  �سي  اأي  تهريب  ميكن 
حجمه وتكون وحدات خا�سة مهمتها 
ال�سجني  مع  تتعامل  التفتي�س  عملية 
وقا�سية  ومذلة  ا�ستفزازية  بطريقة 
اأ�سلوب  ا�ستخدام  ويتم  اال�رصى  بحق 
املرحلة  هذه  خالل  املالب�س  خلع 
البحث  بحجة  العورة  تفتي�س  اأي 
قولهم  حد  على  مهربة  اأغرا�س  عن 
حال  ويف  اأخرى  اأمور  و  التلفون  مثل 
ما  ح�سب  ممنوعة  اأ�سياء  �سبط  مت 
يدعونه تقوم ما ت�سمى اإدارة م�سلحة 
ال�سابا�س مبعاقبة اال�رصى بالزنازين 
االنفرادية وفر�س عقوبات مالية ومنع 
وغريها  الكنتينة  وحرمان  الزيارات 
من العقوبات االأخرى وباالإ�سافة اىل 
هذه االأ�ساليب تتعمد م�سادرة كل ما 
دفاتر  من  االأ�رصى  لدى  مكتوب  هو 
بع�س  ويف  ومالحظات  ومذكرات 
االأحيان م�سادرة بع�س الكتب وال�سور 
ال�سخ�سية اخلا�سة بهم. اأما املرحلة 
جديدة  �سورة  ت�سكل  التي  التالية 
كيفية  وهي  للوراء  بالذاكرة  تعيدنا 
حيث  الغرف  داخل  االأ�رصى  جتميع 
لالأ�رصى  م�ساعفة  اأعداد  و�سع  يتم 

عن  عددهم  يزيد  غرفة  كل  داخل 
موجودين يف  كاأنهم  الطبيعي  عددها 
خيم اللجوء ينامون يف كل مكان داخل 
اال�رصى  على  ي�سعب  حتى  الغرفة 
نظراً  الغرف  داخل  ال�سالة  اأداء 
بالتايل  املتواجدة  الفر�سات  لكرثة 
الكثرية  واأغرا�سهم  اأعدادهم  زيادة 
وبعد االنتهاء من عملية نقل اال�رصى 
التفتي�س  وحدات  تبداأ  الق�سم  من 
عمليات تغيري املعامل القدمية داخل 
ما  كل  م�سادرة  ويتم  والغرف  الق�سم 
كامل  تطهري  اي  الق�سم  بداخل  تبقى 
تلفونات  البحث عن  بحجة  هذا  وكل 
انفاق  او  ممنوعة  اأغرا�س  اأو  مهربة 
كخطة  بحفرها  اال�رصى  قاموا  قد 
ولكن  االإدارة  هذه  تدعى  كما  هروب 
�سحيحة  وغري  واهمة  احلجة  هذه 
الهدف  اأن  �سابقا  ذكرنا  وكما 
حالة  االأ�سري  يعي�س  اأن  هو  اال�سا�سي 
اإىل  باالإ�سافة  اال�ستقرار  عدم  من 
قبل  من  خا�سة  �رصية  كامريات  زرع 
الغرف  داخل  ال�سهيونية  املخابرات 
يقوم  ما  ومراقبة  متابعة  اأجل  من 
يعتقدون  الذين  اال�رصى  بع�س  به 
على  م�ستقباًل  خطراً  ي�سكلون  اأنهم 
عملية  فاإن  االأقل  على  ال�سجن  امن 
كقادم  االأ�سري  من  جتعل  الرتحيل 
جديد اإىل ال�سجن اأو اإىل الق�سم الذي 

عا�س فيه لفرتة
وترتيب  اأغرا�سه  عن  يبحث  وهو 
الغرف والتي حتتاج لوقت طويل تكون 

على ح�ساب راحة وا�ستقرار
اال�رصى  من  يجعل  وهذا  االأ�سري 
الب�سيطة  االأ�سياء  بكل  م�سغولون 
الق�سم  داخل  يحتاجها  التي  احلياتية 
اإدارة  �سيا�سة  مبواجهة  التفكري  عدا 
احلالة  هذه  ويف   ، القمعية  ال�سجون 
كل  ا�سهر  �ستة  كل  يعي�سون  اال�رصى 
ابتكار  اإىل  باالإ�سافة  التفا�سيل  هذه 
تنغ�س  قبلهم  من  جديدة  اأ�ساليب 
عليهم حياتهم داخل ال�سجن وتزيد من 
مرارة ووجع ال�سجن ، اإال اأن اال�رصى 
احلالة  هذه  مع  يتعاي�سون  اأ�سبحوا 
وحتديهم  باإرادتهم  ينت�رصون  بل 
االأ�ساليب  تلك  كل  على  و�سالبتهم 
هذه  ت�سنها  التي  ال�رص�سة  القمعية 
اال�رصى  وكاأن  اال�رصى  �سد  االإدارة 

يعي�سون حالة روتني م�ستمر ودائم.
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تران�سفري الأ�سرى
رغم انك اأ�سري ومقيد داخل با�ستيالت العدو ال�سهيوين اإل اأنك تتعر�ض للرتان�سفري ب�سكل دوري وممنهج �سمن 
خطة حمكمة من قبل �سجانيه وانك متابع لكل خطوه تخطوها داخل ال�سجن ومن خالل كامريات املراقبة التي 

تعمل على مدار 24 �ساعة داخل ال�ساحات ويف بع�ض ال�سجون داخل الغرف التي يقطنها الأ�سرى . 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

بيان جماهريي �سادر عن احلركة 
الوطنية الأ�سرية يف �سجن النقب

جماهري �سعبنا الفل�سطيني ال�سامد

نحييكم بتحية ال�سهداء العظام الذين رووا بدمائهم الزكية تراب الوطن 
احلبيب وجادوا باأرواحهم فداءا لنا ولفل�سطني .

نحييكم وانتم مترون بفرتة �سعبة تواجهون فيها اأزمة كورونا بكل �سربا 
واإ�رصار وتفاين ف�سعبنا دوما �سابرا �سلبا ون�ساأل اهلل اأن يحميه ويخرجه 

من هذه االأزمة ب�سالم.
ولقد  ينتهي  مل  ق�سيتنا  على  املوؤامرات  م�سل�سل  اإن  اأالأبية  جماهرينا 
عربمت موخرا بكل فخر واعتزاز عن رف�سكم القاطع ملا ي�سمى بقانون 
ال�سم الهمجي والذي �سيكون م�سريه حتما مزابل التاريخ اأمام اإرادتكم 

ومقاوتكم.
جماهري �سعبنا احلبيب ال زالت اإدارة �سجون االحتالل متار�س اجرائاتها 
االأخرية  الفرتة  خالل  وتريتها  ازدادت  والتي  بحقنا  العن�رصيه  القمعية 
ومتثلت يف عزلنا عن العامل اخلارجي وقطع زيارات االأهايل ومنع اإدخال 
والتي  االنفرادي  العزل  �سيا�سة  وممار�سه  املالب�س  و  الكنتينا  اأموال 
اأ�سرياتنا  القائد وائل اجلاغوب والت�سيق على  الرفيق  اأخرها عزل  كان 
املاجدات وت�سعيد �سيا�سة االإهمال الطبي وحتديدا مع تف�سي فريو�س 
كورونا الذي ما زال ي�سكل خطرا حقيقيا على حياتنا وحتديدا املر�سى 

بيننا .
ولكل ما �سبق فقد اأخذنا على عاتقنا نحن اإخوانكم اأ�رصى �سجن النقب 
م�سوؤلية التحرك ال�رصيع بخطوات ن�سالية �سده هذه االإجراءات القمعيه 

متوكلني على اهلل و�سعبنا باأن يكونوا لنا ن�سريا يف خطواتنا التالية:
اأوال: وجهنا ر�سالة الإدارة م�سلحة ال�سجون حذرناها فيها من االنفجار 

القادم اإذا ما ا�ستمرت هذه االإجراءات.
ثانيا: قررنا اإرجاع وجبات الطعام يوم غدا االأحد 5-7-2020 واالإ�رصاب 

عن الطعام ملده يوم واحد.
ثالثا: ندعوا كافه املوؤ�س�سات العاملة يف جمال حقوق االإن�سان وامل�ستوى 
بحق  جرائم  من  يجري  ما  ملتابعه  االإعالم  وو�سائل  وال�سعبي  الر�سمي 

االأ�رصى داخل �سجون االحتالل.
جماهري �سعبنا االأبي اإن الرهان عليكم هو الرهان الرابح واالأكيد ونحن 

نهيب بكم اأن ت�ستمروا يف م�ساندتنا والوقوف اىل جانب ق�سيتنا
املجد لل�سهداء واحلرية ل�سعبنا

ال  النا�س  اأكرث  ولكن  اأمره  على  غالب  ...واهلل  حرة  فل�سطني  عا�ست 
يعلمون.

اإخوانكم اأ�رصى �سجن النقب ال�سحراوي.

الفل�سطينى  االأ�سري  نادى  اأفاد 
االإ�رصائيلي  االحتالل  قوات  اأن 
اعتقلت الليلة املا�سية وفجر اليوم 
بينهم  ال�سفة  من  مواطناً   )17(  ،
اإىل  اإ�سافة  وجنله،  واأب  �سقيقان، 
اأ�رصى �سابقني. وقال نادي االأ�سري 
اعتقالهم  جرى  مواطنني  �ستة  اإن 
من عدة اأنحاء وبلدات يف حمافظة 
رام اهلل والبرية  وهم: وعد ممدوح 
الرحمي،  �سفيان  ومعاذ  الرحمي، 
من  وهم  مطر  حممد  واأحمد 
خميم اجللزون، فيما جرى اعتقال 
كوبر  بلدتي  من  مواطنني  لثالثة 
واأبو �سخيدم وهم: با�سل الربغوثي 
زاهي  وحممد  حممد،  وجنله 
جنني  حمافظة  ومن  ظاهر.  اأبو 

اأحمد  ال�سقيقني  االحتالل  اعتقل 
)ال�سيخ(،  حماد  اإبراهيم  وحممد 
نزال.  جهاد  و�سيم  اإىل  باالإ�سافة 
حمافظة  يف  تيا�سري  بلدة  ومن 
طوبا�س اعتقل االحتالل كاًل من: 
زاهي اأحمد اأبو علي، ودحام فايز 
حم�سن.  اأبو  مثقال  واإياد  �سبيح، 
اأبو  املعتقلني علي  اإىل  يُ�ساف 
اأكرم  وحممد  عاماً(،   25( �رصور 
من  وكالهما  عاماً(   27( طقاطقة 
بيت حلم، وعلي �سفيان عبيد من 
ومواطنني  القد�س،  يف  العي�ساوية 
يف  وزيتا  عنبتا  بلدتي  من  اآخرين 
طولكرم وهما: موؤمن �سليم حنون، 
 23( اأحمد  �سعيد  مازن  وبدر 

عاماً(.

بينهم �سقيقان واأب وجنله

 الحتالل يعتقل )17( 
مواطنًا من ال�سفة 

االأ�رصى  �سوؤون  هيئة  قالت 
االثنني  اأم�س  واملحررين،يوم 
اإن   ،  2020/06/29 املوافق 
املري�س  لالأ�سري  ال�سحي  الو�سع 
46 عاماً  وعر  اأبو  كمال  بال�رصطان 
جنني،  ق�ساء  قباطية  بلدة  من 
جلبوع،  �سجن  يف  حاليا  والقابع 

واأ�سارت  للغاية.  و�سيئ  خطري 
اأبو  االأ�سري  معاناة  اأن  اإىل  الهيئة، 
تظهر  بداأت  ال�رصطان  من  وعر 
وقد  2019م،  عام  اأواخر  منذ  معه 
اهمال  بعد  اإ�سعاعي،  لعالج  خ�سع 
من  اأكرث  نقل  حيث  متعمد،  طبي 
مرة لالإجراء فحو�سات عرب �سيارة 

البو�سطة مقيد اليدين دون مراعاة 
اأن  اإىل  ولفتت،  ال�سحية.  لظروفه 
من �رصطان  يعاين  وعر  ابو  االأ�سري 
متوا�سل،  ب�سكل  يتفاقم  باحلنجرة، 
و�سعوبة  الوزن  يف  فقدان  اىل  اأدى 
بالرقبة  واأوجاع  الكالم  يف  كبرية 

والراأ�س.

االحتالل  �سلطات  الهيئة  وحملت 
امل�سوؤولية الكاملة عن حياة االأ�سري 
لـ6  بال�سجن  املحكوم  وعر  اأبو 
 700 وحياة  عاماً،  و)50(  موؤبدات 
اأ�رصى  ع�رصة  منهم  مري�س،  اأ�سري 
مر�س  من  يعانون  االأقل  على 

ال�رصطان.

هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين

 الو�سع ال�سحي لالأ�سري كمال ابو وعر �سيئ وخطري



اجلزائري  الدويل  الالعب  عاد 
كامال  بالزاد  نا�رص  بن  ا�سماعيل 
ميالن  رفقة  قاده  الذي  التنقل  من 
اإىل مالقاة الو�سيف الزيو روما على 
امليالن  �سجل  حيث  االأخري،  ملعب 
اإيقاف  الذي جنح يف  وهو  املفاجاأة 

العا�سمة االيطالية وت�سبب يف  نادي 
التتويج  التناف�س على  تراجع فر�سه 
جوفنتو�س،  امام  »الكالت�سيو«  بلقب 
بعدما هزمه اأ�سحاب اللونني االأ�سود 
»االأوملبيكو«  ملعبه  على  واالأحمر 
�سال  مقابلة  يف  رد،  دون  بثالثية 
وجال خاللها رفقاء متو�سط ميدان 
زحف  واأوقفوا  الوطني  املنتخب 
ال�سدارة،  نحو  روما  الزيو  العبي 
اإىل  ثمينة  هدية  اإثرها  على  منحوا 

املت�سدر نادي جوفنتو�س لالقرتاب 
اأكرث واالحتفاظ بلقب »ال�سكوديتو«.

وتاألق  مقبولة  مباراة  نا�رص  بن  قدم 
ب�سورة الفتة يف ال�سوط االأول بعدما 
جم ثنائيا مميزا رفقة زميله فرانك 
ذكرت  امليدان  و�سط  يف  كا�سيي 
حمبي ت�سكيلة »الرو�سونريي« بثنائية 
الالعب  كان  اأين  وبريلو،  غاتوزو 
االجنليزي  اأر�سنال  لنادي  ال�سابق 
اأر�سية  على  الالعبني  اف�سل  اأحد 

اللقاء  االأول من  الن�سف  امليدان يف 
م�ستوى  على  امل�ستوى  يف  وكان 
النجم  رفقة  بالعمل  الهجومي  ال�سق 
ابراهيموفيت�س،  زاالتان  ال�سويدي 
ال�سوطك  يف  اأداوؤه  يتارجع  ان  قبل 
بيويل  املدرب  ووا�سل  الثاين، 
ال�ساب  العبيه  على  االعتماد  يف 
اجلزائري من خالل اإقحامه ا�سا�سيا 

حيث خا�س الت�سعني دقيقة كاملة.
عي�شة ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  �سجل 
املناف�سة  اإىل  يو�سف عطال عودته 
بعد  جمددا  الكرة  ومداعبة 
التي  الودية  املباراة  يف  م�ساركته 
ملعب  على  ني�س  فريقه  خا�سها 
اأول  وهي  ليون  اوملبيك  امل�سيف 
خرجة للفريق منذ توقيف ال�سلطات 
على  الكروية  للمناف�سة  الفرن�سية 
خلفية انت�سار وباء كورونا، حيث عاد 
الوطني  للمنتخب  االأمين  املدافع 
املالعب  على  جمددا  الظهور  اإىل 
�سبعة  جمار  على  عنها  الغياب  بعد 

التي  االإ�سابة  ب�سبب  كاملة  ا�سهر 
كان يعاين منها على م�ستوى الركبة 
املنق�سي  دي�سمرب  �سهر  وتلقاها 
اأجربته  ني�س  ناديه  �سفوف  يف 
جراحية  عملية  اإىل  اخل�سوع  على 
وخا�س  امليادين،  عن  والغياب 
عطال املباراة اأ�سا�سيا رفقة زميله 
ه�سام بوداوي والوجه اجلديد رفقة 
املقابل  يف  حما�س،  ياني�س  ني�س 
�سهد نادي ليون م�ساركة الثنائي ذو 
وح�سام  �رصقي  اجلزائري  االأ�سول 
الهدف  م�سجل  كان  االأخري  عوار 

ركلة  طريق  عن  املقبلة  الوحيد يف 
جزاء. من جهته، قدم بوداوي اأداءا 
يف امل�ستوى وكان عند ح�سن الظن 
ملدربه باتريك فيريا الذي �سبق له 
االإ�سادة بامكانياته قبل موعد اللقاء 
الت�رصيحات  خالل  �سدد  الودي، 
اخل�رص  ميدان  متو�سط  بتواجد 
العمل  خالل  من  فورمة  اف�سل  يف 
بوداوي  وكاد  به،  يقوم  الذي  الكبري 
جزاء  ركلة  ني�س  لت�سكيلة  يجلب  اأن 
داخل  العرقلة  اإىل  تعر�سه  بعد 
منطقة العمليات قبل اأن يقرر احلكم 

اإلغاءها عقب العودة اإىل تقنية الفار 
واالكتفاء باالإعالن عن خمالفة.

عي�شة ق.
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التي  التدريبات  اأن  وا�ستطرد 
انفراد  على  الالعبني  يخو�سها 
خالل  العمل  بتاتا  ت�ساهي  ال 
فاإن  وبالتايل  اجلماعية  التدريبات 
لدى  عراقيل  �سيجدون  الالعبني 
اإىل  العودة  اأجل  من  اال�ستعداد 
اللعب، ورف�س هادي الكالم املثار 
حول تدخل ال�سلطات العليا من اجل 
قدوم �رصكة »�سريبور« اإىل االم�ساك 

بت�سيري النادي و�رصاء االأ�سهم و�سدد 
قدموا  ال�رصكة  على  امل�سوؤولني  اأن 
على  ريا�سي  مب�رصوع  الفريق  اإىل 
اإ  �سعيا  والبعيد  املتو�سط  املدى 
بناء  يتقدمه  الفريق،  مع  جت�سيده 
النادي  بتاريخ  الئق  تكوين  مركز 
اأن  املتحدث  وك�سف  العا�سمي، 
عقدا  وقعت  العا�سمة  احتاد  اإدارة 
واالإطعام  الفندق  مركز  لكراء 
�سوف  عامني  ملدة  البنيان  بعيني 

جميع  من  خاللها  النادي  ي�ستفيد 
ينتظرون  اأنهم  وا�ساف  مرافقه، 
موقف ال�سلطات العليا ب�ساأن طلبهم 
اإىل  الدويرة،  ملعب  على  احل�سول 
رحيل  عن  املعني  اأعلن  جانب 
االحتاد  يف  االإعالمي  امل�سوؤول 
طارق غول، بينما مت حتويل االأمني 

العام منري دبي�سي اإىل عطلة.
الريا�سي  املدير  نفى  املقابل،  يف 
الحتاد العا�سمة جميع االأخبار التي 

تعلقت بتو�سله اإىل اتفاق نهائي مع 
االإ�رصاف  اأجل  من  املدربني  اأحد 
من  ابتداء  الفنية  العار�سة  على 
املو�سم الكروي املقبل، واأو�سح يف 
اأنه يف�سل الرتيث حتى  ال�ساأن  هذا 
تت�سح الروؤية بالن�سبة له خا�سة وانه 
ميلك الوقت الكايف الختيار املدرب 
يحي  عنرت  وقال  للتعداد،  االأن�سب 
كرمي  الرديف  الفريق  مهاجم  ان 
تعداد  �سمن  يكون  �سوف  لوان�سي 

املو�سم  من  ابتداء  االأول  الفريق 
برهن  واأنه  خا�سة  املقبل  الكروي 
على امكانياته وهو هداف للرديف 
االأ�سناف  خمتلف  يف  دويل  والعب 

ال�سابة للمنتخب الوطني.

مرور 83 عاما على ذكرى 
تاأ�شي�س احتاد العا�شمة واأن�شار 

باري�س يحتفلون

اأم�س  مرت  منف�سل،  �سياق  يف 
نادي  تاأ�سي�س  على   83 الذكرى 

ي�سادف  الطي  العا�سمة  احتاد 
منعت  اأين   ،1937 جويلية   5 تاريخ 
بالدنا  بها  متر  التي  الظروف 
ب�سبب  العامل  دول  غرار  على 
اأن�سار  اإحتفال  من  كورونا  جائحة 
مثلما  بالذكرى  العا�سمي  النادي 
االأعوام  مدار  على  عليه  تعودوا 
ع�ساق  قرر  املقابل،  يف  املا�سية، 
بباري�س  ابناء »�سو�سطارة«  ت�سكيلة 

االحتفال باملنا�سبة.

وا�شل املدير العام لنادي اإحتاد العا�شمة عبد الغني هادي الت�شديد على �شرورة ح�شم الحتادية 
اجلزائرية لكرة القدم ب�شاأن م�شتقبل املو�شم الكروي احلايل املتوقف منذ منت�شف �شهر مار�س الفارط 

ب�شبب انت�شار وباء كورونا، حيث اأو�شح يف ت�شريحات تلفزيونية اأن اإدارة النادي العا�شمي ل متلك 
اأي م�شكل بخ�شو�س تطبيق بنود الربوتوكول ال�شحي، لكن الفاف ملزمة بالأخذ بعني العتبار �شحة 

الالعبني وخمتلف اع�شاء الطواقم التابعة للفرق

عنرت يحي ينفي التو�شل لتفاق مع مدرب جديد

هادي: قدمنا الحتاد العا�ضمة مب�ضروع 
ريا�ضي ولي�ض الأغرا�ض �ضيا�ضية

الدويل  الالعب  يوا�سل 
رحمة  بن  �سعيد  اجلزائري 
هذا  الفتة  ب�سورة  التاألق 
الرائع  االأداء  بعد  املو�سم 
املباراة  يف  قدمه  الذي 
اأول  م�ساء  خا�سها  التي 
برينتفورد  ناديه  رفقة  ام�س 
ويغان حل�ساب  ال�سيف  اأمام 
دوري  من   41 اجلولة 
االجنليزية،  االأوىل  الدرجة 
حتقيق  اإىل  ناديه  قاد  اأين 
التوايل  على  اخلام�س  فوزه 
من  هزمية  دون  وال�ساد�س 
بالزوار  االإطاحة  خالل 
مهاجم  �سجلها  بثالثية 
الهاتريك  الذي وقع  اخل�رص 
بعد  املو�سم،  هذا  له  الثاين 
االأول الذي �سجله يف الفاحت 
خالل  املن�رصم  فيفري 
اأمام  لناديه  العري�س  الفوز 
هال �سيتي بخما�سية لهدف، 
ثاين  رحمة  بن  يعترب  حيث 
ينجح  اجنلرتا  يف  العب 
هاتريك  ثاين  ت�سجيل  يف 
باجنلرتا  املو�سم  هذا 
اأغويرو  االأرجنتيني  بعد 

يف  الهاتريك  وقع  الذي 
ناديه  رفقة  منا�سبات  اربع 
بالدوري  �سيتي  مان�س�سرت 

االجنليزي املمتاز.
عني  مدينة  ابن  اأهدى 
كامال  الزاد  تيمو�سنت 
لزمالئه بعدما وقع االأهداف 
اأين افتتح  اللقاء،  الثالثة يف 
ال�سوط  يف  الت�سجيل  باب 
هدفني  يوقع  اأن  قبل  االأول 
اآخرين يف ال�سوط الثاين رفع 
من خاللها ر�سيده التهديفي 
جمموع  اإىل  املو�سم  هذا 
 8 اإىل  باالإ�سافة  هدفا   14
جعلت  حا�سمة،  متريرات 
بثالث  ر�سيده  يدعم  ناديه 
نقاط ثمينة وترتفع اأحالمه 
اإىل  ال�سعود  حتقيق  ب�ساأن 
»الربميرليغ« مبا�رصة خا�سة 
واأنه ارتقى اإىل املركز الثالث 
الرتتيب على بعد  يف جدول 
و�ست  الو�سافة  عن  نقطتني 
وذلك  املت�سدر  عن  نقاط 
على  جوالت  خم�س  قبل 
املو�سم  عن  ال�ستار  ا�سدال 

الكروي.

والريا�سة  ال�سباب  وزير  طماأن 
�سيد علي خالدي البطل االأوملبي 
ب�ساأن  خملويف  توفيق  اجلزائري 
يتواجد  التي  ال�سعبة  الو�سعية 
من  متكنه  عدم  ب�سبب  عليها 
لتواجده  الوطن  اأر�س  اإىل  العودة 
اربعة  منذ  اإفريقيا  بجنوب 
على  اإجالئه  عدم  ب�سبب  اأ�سهر 
حيث  كورونا،  وباء  انت�سار  اإثر 
اأو�سح خالدي يف تغريدة ن�رصها 

التوا�سل  عرب ح�سابه على موقع 
يتابع  اأنه  »تويرت«  االجتماعي 
الريا�سيني  و�سعية  كثب  عن 
اجلزائريني العالقني خارج الوطن 
بالتح�سريات  القيام  ب�سبب 
االألوان  ومتثيل  للم�ساركة  حت�سبا 
املواعيد  خمتلف  يف  الوكنية 
الريا�سية الدولية، واأكد امل�سوؤول 
اأنه  الو�سية  الوزارة  على  االأول 
التوا�سل  على  �سخ�سيا  يحر�س 

م�سالح  جانب  اإىل  خملويف  مع 
عن  التعرف  اأجل  من  الوزارة 
قرب بالو�سع الذي يتواجد عليه 
يف جنوب اإفريقيا حيث كان تنقل 
اإليها منذ �سهر مار�س املنق�سي 
برناجمه  اإىل  اخل�سوع  اجل  من 
موعد  اإىل  ا�ستعداد  التح�سريي 
بطوكيو  االأوملبية  االألعاب 
ب�سبب   2022 العام  اإىل  املوؤجلة 
ي�سطر  ان  قبل  كورونا  جائحة 

جتميد  ب�سبب  هناك  البقاء  اإىل 
العامل وعدم  املالحة اجلوية يف 
وجود رحالت من جنوب اإفريقيا 

نحو اجلزائر.
ا�ستطرد الوزير خالدي اأن الهيئة 
الوزارية تعمل للبقاء على توا�سل 
م�ستمر مع الريا�سيني اجلزائريني 
الوطن  خارج  املتواجدين 
كينيا  يف  العدائني  غرار  على 
مونرتيال  مدينة  يف  وال�سباحني 

الكندية، حيث ت�سهر على ظروف 
اأن  و�سدد  وراحتهم،  اإقامتهم 
الدولة اجلزائرية ت�سهر على بذل 
العمل  ف�سارى جهودها من اجل 
اإجالء  من  تتمكن  لديها حتى  ما 
خارج  املتواجدين  الريا�سيني 
ار�س الوطن واإعادتهم اإىل البالد 
ال�سدد  نف�س  يف  اعرتافه  رغم 
تعم  التي  اال�ستثنائية  بالو�سعي 
الرحالت  توقف  ب�سبب  العامل 

اجلوية.
لالإ�سارة، �سّن البطل االأوملبي يف 
العام  لندن  بدورة  1500م  �سباق 
انتقادات الذعة من خالل   2012
موقع  يف  ح�سابه  على  من�سور 
ال�سلطات  تاأخر  ب�سبب  »تويرت« 
جنوب  من  اإجالئه  يف  العليا 
اإفريقيا اأين بقي عالقا فيها على 

مدار اأربعة اأ�سهر كاملة.
عي�شة ق.

البطل الأوملبي �شن انتقادا على ال�شلطات العليا

خالدي يطمئن خملويف ويوؤكد اجلهود املبذولة الإجالء الريا�ضيني

قدم �شوطا اأول مميزا قبل الرتاجع يف الأداء

بن نا�ضر يطيح بالزيو ويقرب اليويف من ال�ضكوديتو
رفع ر�شيده اإىل 14 هدفا هذا املو�شم ونال 

العالمة الكاملة اأمام وويغان

بن رحمة يوا�ضل حلم ال�ضعود 
وي�ضجل هاتريك

يف مباراة ودية اأمام ليون عرفت م�شاركة 5 لعبني جزائريني

عطال يعود اإىل امليادين بعد غياب 7 اأ�ضهر ب�ضبب االإ�ضابة

عي�شة ق.
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تون�س/عادل الثابتي/ الأنا�ضول

رئي�س  من  الربملان  مكتب  ويتكون 
من  اأع�ضاء  و10  ونائبيه  املجل�س 
اإقرار  مهامه  ومن  الكتل،  خمتلف 
العامة،  اجلل�ضات  اأعمال  جدول 
وكانت  املجل�س  عمل  اأجندة  و�ضبط 
كتلة احلزب الد�ضتوري احلر )16 نائبا 
منظومة  على  حم�ضوب  /معار�س 
بن  العابدين  زين  ال�ضباق  الرئي�س 
علي ويرف�س االعرتاف بثورة احلرية 
قد   )2011 يناير  تون�س  يف  والكرامة 
�ضهر جوان  بداية  تقدمت بالئحة يف 
لالئحة  متريرها  ف�ضل  بُعيد  املا�ضي 

تندد بالتدخل اخلارجي يف ليبيا.
وقال بيان املجل�س، اإن »مكتبه  تداول 
تهدف  التي  الالئحة  م�رشوع  يف 

امل�ضلمني  االخوان  جماعة  لت�ضنيف 

متريرها  عدم  وقرر  ارهابية  منظمة 

�ضبب  املكتب  العامة«وف�رش  للجل�ضة 

مبخالفتها   « الالئحة  مترير  عدم 

االأوىل  الفقرة  خامتة  ملقت�ضيات 
الداخلي  النظام  من   141 الف�ضل  من 
من  تت�ضمنه  ما  اأن  بحكم  )للمجل�س( 
اإرهابية جديدة  طلب ت�ضنيف جرمية 

يدخل يف جمال الت�رشيع«.
ويف ت�رشيحات ملوقع تون�س الرقمية 
املا�ضي،  يونيو  منت�ضف   ، اخلا�س 
 ( النه�ضة  حركة  عن  النائب  اعترب 
اأن  الفرجاين  �ضّيد  نائبا(   54 اإ�ضالمية 
جماعة  لت�ضنيف  املقدمة  الالئحة 
جمرد  هي  اإرهابي  كتنظيم  االإخوان 
اأن  الفرجاين  للوقت«واأ�ضاف  اإ�ضاعة  
التون�ضية  البالد  يهم  ال  امللف  هذا 
اأجندات  على  العمل  على  عبارة  وهو 
و�ضاذجة«  تافهة  وموا�ضيع  خارجية 
يف اإ�ضارة اإىل املحور املعادي لثورات 

الربيع العربي.

رف�س مكتب جمل�س النواب التون�ضي) الربملان( مترير لئحة)مذكرة( تقدم بها احلزب الد�ضتوري احلّر؛ 
للجل�ضة العامة لت�ضنف جماعة الإخوان تنظيما اإرهابيا جاء ذلك يف بيان �ضادر عن املكتب، اطلع عليه 

مرا�ضل الأنا�ضول.

تون�س

 رف�ض مترير لئحة ت�صنف »�لإخو�ن« تنظيما �إرهابيا

م�ضوؤولون اأمريكيون

و��صنطن �صتُبت بق�صية »�ل�صم« خالل 45 يوًما
القد�س/ �ضعيد عموري/ 

الأنا�ضول-

البيت  اإن  اأمريكيون،  م�ضوؤولون  قال 
�ضم  ق�ضية  يف  يبُت  �ضوف  االأبي�س، 
اأرا�ضي  من  وا�ضعة  مل�ضاحات  اإ�رشائيل 

ال�ضفة الغربية، خالل 45 يوًما.

اأم�س  اليوم«،  »اإ�رشائيل  �ضحيفة  ونقلت 
االأحد، عن م�ضوؤولني و�ضفتهم بالبارزين 
لرئي�س  قولهم  االأبي�س،  البيت  يف 
مورتون  االأمريكية  ال�ضهيونية  املنظمة 
كالين، اإن وا�ضنطن �ضت�ضدر قراًرا ب�ضاأن 
اأو رف�ضها لعملية »ال�ضم«، يف  موافقتها 
فرتة ما بني �ضهر اإىل 45 يوًما. واأو�ضح 

امل�ضوؤولون اأّن »احتمال موافقة وا�ضنطن 
على خطة ال�ضيادة تزيد عن 50٪«وت�ضمل 
غور  منطقة  �ضم  االإ�رشائيلية  اخلطة 
وهو  امل�ضتوطنات،  وجميع  االأردن 
م�ضاحة  من  باملئة   30 نحو  يعادل  ما 
ال�ضفة املحتلة وتوؤيد االإدارة االأمريكية 
ال�ضفة  من  وا�ضعة  اأجزاء  اإ�رشائيل  �ضم 

الغربية، �رشيطة اأن تتم بالتن�ضيق معها، 
�رشيك  اأبي�س«،  »اأزرق  حزب  وموافقة 
احلكومي  االئتالف  يف  »الليكود«  حزب 
احلايل، على املخطط وكان من املقرر 
اأن ت�رشع احلكومة االإ�رشائيلية يف عملية 
ال�ضم، يف االأول من جويلية اجلاري، لكن 

مل ي�ضدر اأي قرار بهذا ال�ضاأن بعد.

اأحمد حامت/ االأنا�ضول

عن  االإمارات،  رئي�س  نائب  را�ضد،  بن  حممد  اأعلن 
دمج  �ضهد  الذي  االإمارات  حلكومة  اجلديد  الهيكل 
وم�ضوؤوليات،  �ضالحيات  وتغيري  وهيئات  وزارات 
وقال  اجلديدة   باملرحلة  املتغريات  مواكبة  بغر�س 
اإمارة  حاكم  الوزراء  جمل�س  رئي�س  را�ضد  بن  حممد 
�ضيتم  اإنه  »توتري«،  على  الر�ضمي  ح�ضابه  عرب  دبي، 
اإلغاء 50 باملئة من مراكز اخلدمة احلكومية وحتويلها 

ملن�ضات رقمية خالل عامني.
واأ�ضاف اأنه �ضيتم دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية 

التحتية، وتعيني �ضهيل املزروعي وزيراً لها.
الطاقة  وزير  من�ضب  �ضغل  قد  املزروعي  وكان 
وال�ضناعة يف الوزارة ال�ضابقة كما �ضيتم تعيني ثالثة 
وزراء �ضمن وزارة االقت�ضاد، عبداهلل بن طوق املري 
لريادة  دولة  وزير  بالهول  واأحمد  لالقت�ضاد،  وزيراً 
وثاين  واملتو�ضطة،  ال�ضغرية  وامل�ضاريع  االأعمال 
نائب  واأو�ضح  اخلارجية  للتجارة  دولة  وزير  الزيوي 
رئي�س االإمارات، اأنه �ضيتم دمج حوايل 50 باملئة من 
مع  وزارات،  �ضمن  اأو  بع�ضها  مع  االحتادية  الهيئات 
ا�ضتحداث منا�ضب وزراء دولة جدد، وخلق منا�ضب 
نحتاجها  تخ�ض�ضية  قطاعات  يف  تنفيذيني  روؤ�ضاء 
وزارة  اإن�ضاء  اإىل  واأ�ضار  للم�ضتقبل  بقوة  للعبور 
تطوير  تعمل على  املتقدمة،  والتكنولوجيا  لل�ضناعة 
املوا�ضفات  هيئة  ودمج  بالدولة،  ال�ضناعي  القطاع 

للعلوم  الدولة  وزيرة  نقل  و�ضيتم  معها،  واملقايي�س 
املتقدمة لتكون حتت مظلتها.

وزيراً  اجلابر  �ضلطان  تعيني  التعديالت  و�ضملت 
تعيينه  بجانب  املتقدمة،  والتكنولوجيا  لل�ضناعة 

رئي�ضا مل�رشف االإمارات للتنمية.
النعيمي  باحليف  عبداهلل  تعيني  التعديالت،  و�ضملت 
وزيراً للتغري املناخي والبيئة، و�ضارة االأمريي رئي�ضة 
ر�ضميا  تتوىل مهامها  والتي  للف�ضاء  االإمارات  لوكالة 
بداية اأوت ،كما ت�ضمنت تعيني اأحمد جمعة الزعابي 
وزير �ضوؤون املجل�س االأعلى لالحتاد، وال�ضيخ نهيان 
�ضيتم  فيما  والتعاي�س،  للت�ضامح  وزيراً  مبارك  بن 
مرمي  واملائي  الغذائي  لالأمن  الدولة  وزيرة  اإحلاق 

املهريي ب�ضئون الرئا�ضة.
املن�ضوري  تعيني حمد  �ضيتم  اإنه   « را�ضد:  بن  وقال 
نافذة  اإن�ضاء  �ضتعمل  والتي  الرقمية  للحكومة  رئي�ضاً 
املتغريات  اأثبتت  اأن  بعد  للحكومة،  واحدة  رقمية 
االأخرية اأن احلكومة الرقمية هي خيار ا�ضرتاتيجي، 
ال غنى عنه واأمن اقت�ضادي ال�ضتمرارية االأعمال يف 
دولة  وزير  من�ضب  ا�ضتحداث  اإىل  اأية ظروف«واأ�ضار 
وتطبيقات  اال�ضطناعي  والذكاء  الرقمي  لالقت�ضاد 
العلماء  �ضوؤونها عمر  يتوىل  اأن  بعد، على  العمل عن 
ون�ضت التعديالت على دمج الهيئة الوطنية للموؤهالت 
مع وزارة الرتبية، ودمج هيئة التاأمني مع هيئة االأوراق 

املالية وال�ضلع برئا�ضة وزير االقت�ضاد.
احلياة  ملف جودة  نقل  �ضيتم  اأنه  را�ضد  بن  واأ�ضاف 

الهيئة  واإحلاق  املجتمع،  تنمية  لوزارة  وال�ضعادة 
الوزراء  رئا�ضة  مبكتب  الب�رشية،  للموارد  االحتادية 
للتطوير احلكومي  دولة  وزيرة  الرومي  وتعيني عهود 
للمعا�ضات  العامة  الهيئة  دمج  و�ضيتم  وامل�ضتقبل 
والتاأمينات االجتماعية �ضمن وزارة تنمية املجتمع، 
وت�ضكيل قطاع �ضمن الوزارة لتقدمي خدمات ع�رشية 

للمتقاعدين.
لل�ضمان  الوطني  ال�ضندوق  تاأ�ضي�س  اإىل  ولفت 
عبيد  باإ�رشاف  ال�ضمان  اأموال  الإدارة  االجتماعي 
لال�ضتثمار  االإمارات  جهاز  مظلة  وحتت  الطاير 
الوطني  املجل�س  دمج  �ضيتم  اإنه  را�ضد  بن  وقال 
وزارة  مع  لل�ضباب  االحتادية  واملوؤ�ض�ضة  لالإعالم 
وت�ضم  وال�ضباب،  الثقافة  وزارة  لتكون  الثقافة 
ونورة  لل�ضباب،  دولة  وزيرة  املزروعي  �ضما  وزيرين 
اإحلاق  »�ضيتم  وتابع:  وال�ضباب  للثقافة  وزيرة  الكعبي 
بريد  وجمموعة  واملاء  للكهرباء  االحتادية  الهيئة 
للنقل وموؤ�ض�ضة  العامة  االإمارات وموؤ�ض�ضة االإمارات 
مع  لال�ضتثمار  االإمارات  بجهاز  العقارية  االإمارات 
حكومية  ا�ضتثمارية  ا�ضرتاتيجية  اإعداد  على  العمل 
االحتادي  الوزراء  القادمة«وجمل�س  للمرحلة  جديدة 
هو الهيئة التنفيذية لالإمارات ويكون املجل�س حتت 

رقابة عليا لرئي�س الدولة واملجل�س االأعلى.
وتتاألف دولة االإمارات من �ضبع اإمارات هي )اأبوظبي، 
القيوين،  اأم  عجمان،  اخليمة،  راأ�س  ال�ضارقة،  دبي، 

الفجرية(، وتتمتع كل اإمارة مبيزانيتها امل�ضتقلة.

تعيني 3 وزراء �ضمن وزارة القت�ضاد

تغيري�ت و��صعة.. �لإمار�ت تعلن ت�صكيال وز�ريا جديد�
.    اإلغاء 50 باملائة من مراكز اخلدمة احلكومية وحتويلها ملن�ضات رقمية

تون�س / ي�ضرى ونا�س / 
الأنا�ضول

تون�س  يف  الدولة  اأمالك  وزير  اعترب 
»احلزب  مذكرة  اأن  ال�ضوا�ضي  غازي 
نائبا/   16( احلر«  الد�ضتوري 
االإخوان  »بت�ضنيف  املطالبة   )217
الئحة  اإرهابية،  منظمة  امل�ضلمني 
فا�ضية وا�ضتئ�ضالية، والغاية منها بث 

الفتنة يف البالد«.
»التيار  اإىل  املنتمي  ال�ضوا�ضي،  وقال 
الدميقراطي« )22 مقعدا بالربملان(، 
»الئحة  في�ضبوك:  عرب  تدوينة  يف 
منها  الغاية  ا�ضتئ�ضالية،  فا�ضية، 
م�ضار  وتعطيل  البالد  يف  الفتنة  بث 
باأمنها  وامل�س  الدميقراطي  انتقالها 
وا�ضتقرارها«واأ�ضقط مكتب الربملان 
بالربملان(،  هيئة  )اأعلى  التون�ضي 
احلزب  لكتلة  مذكرة  اجلمعة، 
لت�ضنيف  »تهدف  احلر،  الد�ضتوري 
منظمة  امل�ضلمني  االإخوان  جماعة 
املدنية«،  للدولة  مناه�ضة  اإرهابية 
هذا  باإعالن  احلكومة  وتطالب 
الت�ضنيف ر�ضميا، وهي بذلك لن متر 

اإىل اجلل�ضة العامة.

نفذ  ال�ضبت،  �ضابق  وقت  ويف 
»الد�ضتوري احلر« وقفة اأمام امل�رشح 
البلدي و�ضط العا�ضمة تون�س، تنديدا 
�ضادرا  �ضيا�ضيا«  »عنفا  اعتربه  مبا 
عن حركة النه�ضة بالربملان، وهو ما 

ترف�ضه احلركة.
وهذه لي�ضت املرة االأوىل التي تدخل 
فيها كتلة »الد�ضتوري احلر« يف جدال 
دي�ضمرب  ففي  »النه�ضة«،  كتلة  مع 
2019، نفذت رئي�ضة احلزب الد�ضتوري 
احلر، عبري مو�ضي اعت�ضاما مفتوحا 
بينها  كالمية  مناو�ضات  خلفية  على 
جميلة  »النه�ضة«  عن  النائبة  وبني 
يف  مو�ضي،  دعت  كما  الك�ضيك�ضي 
منا�ضبات �ضابقة، اإىل �ضحب الثقة من 
رئي�س الربملان، رئي�س حركة النه�ضة 
را�ضد الغنو�ضي ويعترب عدد من النواب 
اأن ما تقوم به مو�ضي، اإرباك وتعطيل 
الت�ضوي�س  منه  يراد  الربملان،  لعمل 
النائبة  اأن  يذكر  املوؤ�ض�ضة  هذه  على 
مو�ضي، لطاملا اأعلنت يف ت�رشيحات 
�ضابقة، اأنها تناه�س ثورة 2011 التي 
اأطاحت بنظام زين العابدين بن علي، 
حلركة  امل�ضتمر  بعدائها  وُتاهر 

النه�ضة.

وزير تون�ضي

مذكرة »�لد�صتوري �حلر« حول 
�لإخو�ن »��صتئ�صالية«

الرباط/تاج الدين العبدلوي/
الأنا�ضول

ومدنيون  �ضيا�ضيون  ن�ضطاء  اأعلن 
»حماولة  �ضموه  ملا  رف�ضهم  مغاربة 
من  التن�ضل  املغربية  ال�ضلطة 
على  التج�ض�س  عن  م�ضوؤوليتها 
واالنتهاك  املعار�ضني  جمموعة من 
االأ�ضا�ضية«  حلقوقهم  ال�ضارخ 
ن�ضطاء   8 وقعه  بيان  يف  ذلك  ،جاء 
�ضيا�ضيني وحقوقيني ن�ضفهم اأع�ضاء 
واالإح�ضان«  »العدل  جماعة  يف 
االإ�ضالمية �ضبه املحظورة، اجلمعة، 
وقال  منه  ن�ضخة  االأنا�ضول  تلقت 
�ضبق  )وات�ضاب(  »تطبيق  اإن  البيان 
 2019 نوفمرب  بداية  يف  اأخربنا  واأن 
تعر�س هواتفنا لالخرتاق  باكت�ضاف 
مت  ومن  علينا،  التج�ض�س  بق�ضد 

انتهاك حقنا يف اخل�ضو�ضية«.
باأنه  البيان  على  املوقعون  واأو�ضح 
اإدارة  طرف  من  معنا  التوا�ضل  »مت 
بالتزامن  فردي،  ب�ضكل  )وات�ضاب( 
العفو  ملنظمة  تقرير  �ضدور  مع 
الدولية يوؤكد ما �ضبق اأن اأعلنته اإدارة 
»وت�ضاب« من كون �ضلطات عدد من 
ا�ضتعملت  املغرب  �ضمنها  الدول، 
للتج�ض�س،  »بيغا�ضو�س«  برنامج 
املوؤ�ض�ضة  من  اقتناوؤه  مت  والذي 
االإ�رشائيلية NSO )اإن �س اأو(، وهو 

الربنامج الذي مت ا�ضتهدافنا به«.
ال�ضلطة  وزاد مبينا »نرف�س حماولة 
م�ضوؤوليتها  من  التن�ضل  املغربية 
من  جمموعة  على  التج�ض�س  عن 
ال�ضارخ  واالنتهاك  املعار�ضني 
امل�ضدر  االأ�ضا�ضية«واأكد  حلقوقهم 

�ضكوى  باإيداع  قمنا  اأن  »�ضبق  ذاته 
لدى )اللجنة الوطنية ملراقبة حماية 
ال�ضخ�ضي(  الطابع  ذات  املعطيات 
بطلب  تتعلق   2019 نوفمرب   14 يف 
التج�ض�س  مو�ضوع  يف  حتقيق  فتح 
 ،NSO �رشكة  تطبيق  عرب  علينا 
اأي  نتلق  مل  ال�ضاعة،  وحلدود  لكن، 

جواب فيما يخ�س ماآل ال�ضكاية«.
وكان وزير اخلارجية املغربي نا�رش 
اتهم اخلمي�س، منظمة  بوريطة، قد 
)غري  »اأمن�ضتي«  الدولية  العفو 
حكومية( مبحاولة »الت�ضهري« ب�ضمعة 
�ضحفي  موؤمتر  يف  وذلك  بالده، 
»ادعاءات  حول  وزارته  نظمته 
املغربية  احلكومة  تاه  املنظمة 

باخرتاق هواتف مواطنني«.
العفو الدولية اتهمت  وكانت منظمة 
جوان،  يف  املغربية  احلكومة 
طورتها  تكنولوجيا  با�ضتخدام 
االإ�رشائيلية،  )اإن.اإ�س.اأو(  جمموعة 
عمر  ال�ضحفي  على  التج�ض�س  يف 
»تلقي  بتهمة  يتابع  الذي  الرا�ضي 
عالقات  لها  اخلارج  من  متويالت 

بجهات ا�ضتخبارية«.
مار�س  يف  املغربي  الق�ضاء  واأ�ضدر 
الرا�ضي،  بحق  حكما  املا�ضي 
وقف  مع  اأ�ضهر  اأربعة  بال�ضجن 
يف  ن�رشها  تغريدة  ب�ضبب  التنفيذ 
فيها  انتقد  »تويرت«  مبوقع  ح�ضابه 
معتقلي  بحق  ال�ضادرة  االأحكام 
حراك الريف يف 2019 وقال بوريطة 
املنظمة  اإن  اآنذاك،  املوؤمتر  خالل 
»عاجزة عن تقدمي الدليل والربهان 
الت�ضهري  وحاولت  تدعيه،  ما  على 

ب�ضمعة البالد«.

ن�ضطاء مغاربة

نرف�ض حماولة �ل�صلطات 
�لتج�ص�ض علينا

 يومية وطنية �ضاملة
ت�ضدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�س ذ م م  راأ�ضمالها 5.000.000٫00 د ج 
�لعنو�ن

 24  �ضارع �ضيلفان فورا�ضييه املرادية اجلزائر

رئي�ض �لتحرير
 ود�د �حلاج

هاتف �لتحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع �لأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�س  الهاتف:   
021737128 

�ل�صهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�ضهار 

با�ضتور اجلزائر 
ت�ضرتك يومية "الو�ضط" ب�ضكل قانوين
 يف خدمات وكالة االأنا�ضول الرتكية

�ل�صحب  
  SIA رشكة الطباعة باجلزائر الو�ضط�

املقر الرئي�ضي: املنطقة ال�ضناعية 
العالية- باب الزوار- اجلزائر

 
عدد �لن�صخ �ملطبوعة: 2000
 �لتوزيع: �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة
كل وثيقة اأو �ضورة ت�ضل اجلريدة الترد اإىل 
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وزارة الدفاع الوطني 

�إطالق ن�سخة جديدة 
للموقع �اللكرتوين 

�لر�سمي 
الأحد,  اأم�س  الوطني,  الدفاع  وزارة  اأطلقت 
الإلكرتوين  ملوقعها  اجلديدة  الن�سخة 
ت�سهدها  التي  للتطورات  "مواكبة  الر�سمي 
والت�سال",  لالإعالم  احلديثة  التكنولوجيات  

ح�سب ما اأورده بيان للوزارة.
الحتفالت  "مبنا�سبة  البيان  يف  وجاء 
واخلم�سني  الثامنة  للذكرى  املخلدة 
ال�سيادة  وا�سرتجاع  ال�ستقالل  لعيد   )58(
ت�سهدها  التي  للتطورات  ومواكبة  الوطنية 
والت�سال,  لالإعالم  احلديثة  التكنولوجيات 
وحر�سا منها على �سمان اإعالم هادف وفعال 
اإطالق  عن  الوطني  الدفاع  وزارة  تعلم  واآين, 
الن�سخة اجلديدة ملوقعها الإلكرتوين الر�سمي 
اليوم 05 جويلية  2020  والتي ت�سمح بالطالع 
على اآخر  امل�ستجدات والن�ساطات الع�سكرية 
التجنيد  اإعالنات  بيانات �سحفية,  من خالل 
من�سورات  مناق�سات,  الوطنية,  واخلدمة 
مواعيد  وكذا  ب�رصية  �سمعية  ومنتجات 
ومعلومات اأخرى, ميكن م�ساركتها عرب مواقع 
و�سائط  با�ستعمال  الجتماعي  التوا�سل 
اأن بوابة  اإىل  خمتلفة"   واأ�سار امل�سدر ذاته 
اإلكرتونية  مواقع  اأي�سا  تت�سمن  املوقع  هذا 
وقيادات  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  لأركان 
القوات والدرك الوطني واحلر�س اجلمهوري 
الرابط  عرب  عليها  الطالع  ميكن  والتي 

.www.mdn.dz
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م�شلحة حفظ اجلثث باملركز اال�شت�شفائي بوهران

ت�سليم جثة �مر�أة  لعائلة متوفى بكورونا بدل �بنها  

الفارط  ال�سبوع  نهاية  فجعت 
البويرة  بولية  الثقافية  الأ�رصة 
الكبري  والأديب  ال�ساعر  برحيل 
" حمفوف رم�سان" عن عمر  احلاج 
ناهز 90 �سنة بعد معاناة من مر�س 
 , الأخرية  الآونة  يف  الفرا�س  اأقعده 
و متيزت م�سرية الراحل ابن منطقة 
اأ�سعار  من  الإنتاج  بغزارة  حيزر 
مناحي  كافة  تناولت  دينية  ومدائح 
الجتماعية  والقيم  الإن�سانية  احلياة 
ال�سمحاء ومدح الر�سول الأكرم عليه 
هذه  معظم  وجمع  وال�سالم  ال�سالة 
باللغة  �سعريني  ديوانني  يف  الأعمال 
"الأمثال  بعنوان  الول  الأمازيغية 

الدينية"  "املدائح  والثاين  القبائلية" 
الدينية  "املدائح  جمعية  واأ�س�س 
ت�سلم  مل  ذلك  رغم  و  حيزر"  ببلدية 
فرق  طرف  من  ال�رصقة  من  اأ�سعاره 
اإليها  ن�سبتها  هاوية  واإن�ساد  مديح 
هذا  يف  لتتدخل  باإذنه  الأخذ  دون 
"تيكجدة  الثقافية  اجلمعية  ال�سياق 
يف  ممثلة  البويرة  لولية  اإذورار" 
 " فاديل  "زهرة  والأديبة  ال�ساعرة 
التي كرمته مرتني بدار الثقافة علي 
لت�سجيل  مب�ساعدته  وتكفلت  زعموم 
املوؤلف  حقوق  ديوان  لدى  اأعماله 
لوقف نزيف ال�سطو على جهوده دون 
ا�ست�سافته يف ح�ستها  وجه حق كما 

من  اأكرث  الكلمات"  "منابع  الإذاعية 
مرة  وت�ساء الأقدار اأن يرى اإ�سداره 
القناة  يف  �سيعر�س  وكليب  الثالث 

الأمازيغية وهو حتت الرتاب .
اأح�شن مرزوق

اأ�شعاره تعر�شت لل�شرقة

رحيل �سيخ �ل�سعر�ء بالبويرة �حلاج رم�سان حمفوف

ولية  مواطني  من  عدد  اأطلق 
غرداية من فنانني وكّتاب و�سعراء 
على  حملًة  ثقافيني  ونا�سطني 
الجتماعي   التوا�سل  مواقع 
التي  الكارثية  بالو�سعية  للّتنديد 
بالولية,   الثقافة  قطاع  بها  مير 
موؤكدين  اأن ولية الثقافة ل يوجد 
يلم  م�رصح  ول  للثقافة,  دار  بها 
اأي  ول  ال�سائعة,  املواهب  �سمل 

�رصح ثقايف اآخر.
ها�ستـاغ  احلملة حتت  هذه  جاءت 
"ولية كاتب الن�سيد الوطني بدون 
دار ثقافة", وتبنى هذا الأخري ثلة 
من نخبة الولية ومن خارجها على 
غرار ال�ساعر علي مغازي, القا�س 
ومدير  والكاتب  فتاحني,  �سعيد 
للن�رص يحيى املدقن,  دار فوا�سل 
اأ�سماء معروفة  اإىل  هذا بالإ�سافة 
والفني, معلنني  الأدبي  الو�سط  يف 

عرو�س  مع  املطلق  ت�سامنهم 
ومطالبني  اجلزائرية,  ال�سحراء 
بالقطاع  الو�سية  ال�سلطات 
دار  بناء  يف  الإ�رصاع  ب�رصورة 

للثقافة بعا�سمة الواحات.
حا�سنُة الق�سور التاريخية ال�سابعة, 
امل�سنفة  مزاب,  وادي  ولية 
تزخر  التي  العاملي  الرتاث  �سمن 
الثقايف,ل متلك دار ثقافة  بالتنوع 
ظِل  يف  �سمٍت  يف  تُهَدر  ومواهبها 
اإبداعاتها,  لإبراز  ف�ساء  غياب 
اأحد  منها   امل�سلوب  احلق  وبات 

اأحالمها.
اأبناء مفدي زكرياء ينا�سدون  وزارة 
وحتقيق  لهم,  باللتفات  الثقافة 
مطالبهم التي لي�ست �سوى حق من 
اإن�ساء �رصح ثقايف  حقوقهم, وهي 

يحوي اإبداعاتهم.
حمجوبة عبديل

والية غرداية

والية مفدي زكرياء دون د�ر ثقافة

الو�شط:2020/07/06

احتفاال بذكرى عيدي 
االإ�شتقالل وال�شباب

م�سابقة �لكتابة �الأدبية 
لالأطفال   

اجلزائر  لولية  وثقافة  فنون  موؤ�س�سة  خ�س�ست 
نرثي  اأو  �سعري  ن�س  لأح�سن  وطنية  م�سابقة 
من  ابتداء  وذلك  امل�ستقل"  وطني   " �سعار  حتت 
25 جوان اإىل غاية  الفاحت من اأوت 2020 ويدخل 
عيد  بذكرى  ال�سنوية   الحتفالت  اإطار  يف  هذا 
التحريرية  للثورة  وتخليدا  اجلزائر  ا�ستقالل 

املجيدة  واحتفاء لعيد ال�سباب اجلزائري .
ال�سياق ت�سعى  هذه التظاهرة  لتحقيق  ويف ذات 
هدفها املن�سود واملتمثل يف ت�سجيع الأطفال على 
الأدبي  الوعي  وخللق   , والبداع املتميز  الكتابة 
لديهم لإثراء املكتبات اجلزائرية بالأعمال الأدبية 
املواهب  حتفيز  اأجل  ومن   , بالأطفال  اخلا�سة 
اأن  كما  مبكر.  �سن  اأو�ساط  يف  والأدبية  ال�سعرية 
الذين ترتاوح  لالأطفال  موجهة  امل�سابقة  هذه 
اأعمارهم بني 10 �سنوات اإىل 14 �سنة , وياأتي هذا 
باللغتني  نرثية  اأون�سو�س  لق�سائد  تقدميهم  عرب 
مو�سوع  اختيار  الأمازيغية  ب�رصط  اأو  العربية 
جلنة  اختريت  فلقد  ولهذا   , امل�ستقل"  وطني   "
ذات خربة  اأدبية  �سخ�سيات  من  متكونة  خمت�سة 
واأ�ساتذة جامعيني  لتقييم الأعمال املقدمة لهذه 
امل�سابقة  والتي �سيحظى فيها الفائزون الأوائل 

بجوائز معتربة وت�سجيعية.
حكيم مالك

بهدف تدارك اخل�شائر 
االقت�شادية الفادحة 

�خلطوط �لفرن�سية تعتزم 
�إلغاء 7580 وظيفة

اآلف   7 اإلغاء  الفرن�سية,  اجلوية  اخلطوط  تعتزم 
تدارك  بهدف  2022؛  نهاية  بحلول  وظيفة  و580 
تكبدتها  التي  الفادحة  القت�سادية  اخل�سائر 
ال�رصكة ب�سبب اأزمة فريو�س كورونا وك�سفت اإدارة 
اإلغاء  عزمها  بيان,  يف  فران�س",  "اإير  جمموعة 
الرئي�سي  الفرع  اآلف و580 وظيفة, من  اإجمايل 7 
والفرع الإقليمي بحلول نهاية 2022, وذلك بهدف 
مواجهة اأزمة كورونا التي ت�سببت يف اأ�رصار فادحة 

للمجموعة.
فران�س"  "اإير  �رصكة  "اإدارة  اأن  البيان  واأو�سح 
ممثلي  مع  اجتمعت  "هوب!"  الإقليمي  وفرعها 
وظيفة  و560  اآلف   6 لإلغاء  للتخطيط  املوظفني 
يف  كامل  بدوام  وظيفة  األف   41 اإجمايل  بني  من 
يف  وظيفة   1020 اإىل  بالإ�سافة  الكربى,  ال�رصكة 
"هوب!" واأطلقت املجموعة "خطة اإعادة هيكلة" 
 40 بن�سبة  فرن�سا  يف  �سبكتها  تقلي�س  على  تن�س 

باملائة مع نهاية العام نف�سه.
باري�س/ االأنا�شول

قطاع الثقافة باملدية 

لوحة فنية ل�سخ�سية 
�لعالمة حممد بن �سنب

يف  الأيام  هذه  باملدية  الثقافة  مديرية  �رصعت 
�سنعت  ثقافية  ل�سخ�سيات  فنية  لوحات  اإجناز 
الأماكن  �ستو�سع يف  التيطري,  منطقة  تاريخ 
لعيد   58 الذكرى  واإحياء  تزامنا  العامة وهذا 
ال�ستقالل 05 جويلية 1962 – 2020, حتت �سعار 
"احلرية ثقافة",  حيث ج�سد فنانون مالمح عدد 
من الأعالم على غرار العالمة الدكتور حممد بن 
وفكره  اأدبه  لم�س  الذي   ,)1929  - �سنب)1869 
اأوجه  من  املوؤرخون وجها  يعتربه  حيث  العاملية, 
تاريخ  اجلزائر املعا�رص وعامل من علماء اجلزائر 
والفكر  الأدب  يف  بقوة  ب�سمته  ترك  التاريخية, 

والقيم الإن�سانية والثقافية واحل�سارية.
ر. بوخدميي 

روؤى

متحف �الإن�سان يفقد روحه
�شفيقة العرباوي

كان  الذي  الوحيد  ال�سيء  لعل 
يقدم ملتحف الإن�سان تلك القيمة 
والعاملية,  والإن�سانية  التاريخية 
حتكي  التي  الأرواح  تلك  هي 
عوامل من املا�سي و الذي اأ�سبح 
ملجرم  وافتخار  مال  م�سدر 
واإعتزاز,  بتباهي  جرميته  يعاين 
فاأرواحنا, ذاكرتنا, كانت م�سففة 
هناك يف زواياه املظلمة, املحزنة 
واملخزية والتي �سنعت منه معلما 
عامليا و تاريخيا و�سياحيا, يحقق 
تزوره  و  الكثري من املداخيل  لها 
املاليني من الب�رص يوميا من �ستى 

بقاع العامل ليكت�سفو الأ�سياء التي 
ت�سنع اأجماد فرن�سا وليتعرفو على 
عظمة فرن�سا العدمية اإن�سانيا…
اأن  فرن�سا  تريد  كانت  ,اأجماد 
الأبرياء,  رفات  على  تبنيها 
ال�سهداء, الرجال الذين رف�سو اأن 
لذلك  فقدموا  بالدهم,  تغت�سب 
للحرية,الكرامة  ثمنا  اأرواحهم 
واحلفاظ على الأر�س,اإن جماجم 
�سهداءنا لي�ست بقايا اإن�سان حارب 
من اأجل الأر�س فقط, جماجمهم 
عنوانه  اأفق  نحو  بو�سلتنا  هي 
بالإهانة,  ير�سى  ل  با�سل,  �سعب 

لي�ست  الأبرار  �سهداءنا  جماجم 
كتب  تخلده   مادي  اإرث  فقط 
التاريخ والبطولت  يف �سفحاتها  
ليتباهى به اجلزائري اأمام العامل 
الأ�سلية  الن�سخة  هو  بل  باأ�رصه, 
لثورة وحرب كانت مبثابة النموذج 
ال�سعوب  به  الذي حتتذى  الوحيد 
املقهورة و امل�سممة يف ثوراتها.

من  حتمله  ما   بقدر  اللوحة 
بتاريخ  ل�سيق   واإجرام  ب�ساعة 
وتثمني  تثبيت  فهي  فرن�سا, 
احلرية  وم�سطلحات  ملفاهيم 
كما ج�سدتها الكتب واملو�سوعات 

والكفاح  الثورة  ملعني  العاملية 
�سد م�ستعمر مل تكن تهمه الأر�س 
ي�رص  كان  ما  بقدر  وثرواتها 
اجلزائري  الكيان  طم�س  على 
الدينية  ومكوناته  حيثياته  بكل 

والعربية.
وبخروج تلك اجلماجم من متحف 
فقد  قد  املتحف  يكون  الإن�سان 
الإن�سان… الذي اعتقدت فرن�سا 
على  با�ستحواذها  وجدته  اأنها 
ذاكرة �سعب اأبي, ظلم يف حقوقه 
لكن  خلت,  ل�سنوات  الأ�سا�سية 

اأن�سفه التاريخ اأف�سل اإن�ساف.

اأم�س اخلمي�س  اأول  نهار  �سهدت  
ال�رصعي   والطب  م�سلحة الت�رصيح 
وهران  ف�سيحة  مب�ست�سفى 
كبرية  جنمت عنها احتجاجات عارمة 
لعائلة �سخ�س من منطقة املحمدية 
وهران  مب�ست�سفى  تويف  مبع�سكر 
تبني اأن  بعدما  الكورونا   وباء  جراء 
و�سلمتهم  اخطاأت  امل�ست�سفى  اإدارة 
من  اكت�سافها  مت  التي  امراأة  جثة 

التي مل تعرث على جثة ذويها  العائلة 
بامل�سلحة كما تبني اأن جثة املراأة من 
املفرو�س اأنها �سلمت لذويها , ليتبني 
ال�سخ�س  جثة  دفن  مت  احتمال اأنه 
مب�ست�سفى  املراأة  اأهايل  قبل  من 
اأن  كاد  الحتجاج  البي�ساء,  عني 
يخرج عن نطاق املاألوف بفعل حالة 
ال�سحية  �سادت اأهل  التي  اله�سترييا 
والتي   تو�سعت اإىل اأهل املراأة  التي 

من  تذمرها  عن  عربت  الأخرى  هي 
اجلثث  حفظ  م�سلحة   ت�رصفات  
مل�ست�سفى وهران . هذا ورغم تقدمي 
املركز ال�ست�سفائي بوهران اعتذاره 
لعائلة ال�سحيتني  بفعل كرثة الوفيات 
ما  امل�سلحة  تعرفه  الذي  وال�سغط 
اأن  ,اإل  مق�سود  غري  خطاأ  اإىل  اأدى 
وطالبت  الو�سع  تتفهم  مل  العائالت 
انتظار  ,يف  ذويها  بجثة  منها  كل 

املدفونة   اجلثة  ا�ستخراج  اإعادة  
وكيل  من  باأمر  البي�ساء  عني  مبقربة 
اجلمهورية للتاأكد من هوية ال�سخ�س 
�سخ�س  وجود  حالة   ويف  املدفون 
تعقيدا ,  اأكرث  الأمور  �ستكون  اآخر 
امل�ست�سفى  اإدارة  فتحت  جهتها  من 
حتقيقات  يف هذه احلادثة التي تعترب 

�سابقة باملنطقة
حممد بن ترار
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