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حزب احلرية والعدالة

 اقرتاح معاقبة امل�ؤ�س�سات التي 
ال ت�ستعمل اللغة العربية
.    املطالبة  بت�سيري املدن اجلديدة بنظام خا�ص بدل البلديات

ك�سف رئي�ص حزب احلرية والعدالة بالنيابة جمال بن زيادي اأن حزبه اقرتح د�سرتة عقوبات 
قانونية على كافة املوؤ�س�سات العمومية التي ل ت�ستعمل اللغة العربية يف مهامها و مرا�سلتها الر�سمية 
بالإ�سافة ت�سيري املدن اجلديدة بنظام خا�ص بدل البلديات بهدف حتقيق موارد اقت�سادية اإ�سافية 

واإعطاء حركية لهذه املدن كما طالبت هذه الت�سكيلة بتحديد معايري مو�سوعية وا�سحة على اأ�سا�ص 
الكفاءات  فيما يخ�ص اأع�ساء  قائمة الثلث الرئا�سي مبجل�ص الأمة اإىل جانب ت�سريح مبمتلكات كافة 

امل�سوؤوليني العمومية وزوجاتهم واأبنائهم الق�سر حفاظا على املال العام
 باية ع 

وقال بن زيادي �أن حزبه قدم مل�سالح رئا�سة 
م�سودة  بخ�سو�ص  مقرتح   68 �جلمهورية 
�إىل  �لنقا�ص  �ىل  �ملطروحة  �لد�ستور  تعديل 
�لتي  �لديباجة  يخ�ص  فيما  مقرتحات  جانب 
هذه  من  �لهدف  �أن  �إىل  م�سري�  بها  جاءت 
�ملقرتحات هو تعزيز دولة �لقانون قائمة على 
عملية  وتنظيم  �ل�سلطات   بني  �لف�سل  مبد�أ 
و�أخري�  ممار�ستها  ثم  �ل�سلطة  �إىل  �لو�سول 

�لت�رسع  مالمح  �نتقد  �أن  وبعد  منها  �خلروج 
�لد�ستور  تعديل  م�سودة  �سياغة  على  �لبادية 
�لقانونية  �لقو�عد  من  �لعديد  و�سوح  وعدم 
�أن  زيادي  بن  �أكد  كمقرتحات  جاءت  �لتي 
حزبه مييل �إىل �عتماد نظام �سبه رئا�سي يقوم 
على �لتعاي�ص بني �ل�سلطات �لثالثة �لت�رسيعية 
�لتنفيذية و�لق�سائية كما يقرتح عهدة لرئي�ص 
للتجديد  قابلة  �لربملان  ونو�ب  �جلمهورية 
على  بالتد�ول  �ل�سماح  �جل  من  و�حدة  مرة 
�ملنتخبة  �ملجال�ص  يف  كفاء�ت  بورز  �ل�سلطة 

من  �حلكومة  رئي�ص  تعني  ل�رسورة  ير�فع  كما 
�لأغلبية  �نعد�م  حال  ويف  �لربملانية  �لأغلبية 
كفاءة  على  �ل�ستناد  �جلمهورية  لرئي�ص  يتيح 
حزب  وليعار�ص   , �لربملان  خارج  من  حتى 
�لغرفة  بقاء  رئي�سه  ح�سب  و�لعد�لة  �حلرية 
�لثانية للربملان غري �أنه �قرتح مر�جعة معايري 
وفوق  �لأمة  مبجل�ص  �لرئا�سي  �لثلث  �أع�ساء 
بعيد�  �لكفاءة  على  قائمة  مو�سوعية  �رسوط 

عن �أ�سلوب �ملكافئات .
وعن مقرتح مناق�سة �لد�ستور �ملعدل بالربملان 

قبل عر�سه على �ل�ستفتاء �ل�سعبي �أبرز نف�ص 
�ملتحدث �أن هذ� �لأمر �سكلي م�سري� �إىل �أن 
,وفيما  �رسعيته  يف  مطعون  �حلايل  �لربملان 
يخ�ص و�سع نظام خا�ص لبع�ص �لبلديات �أكد 
�ملادة  هذه  بدل  �قرت�ح  حزبه  �أن  زيادي  بن 
�جلديدة  �ملدن  لت�سيري  خا�ص  نظام  و�سع 
باإيجاد مو�رد  �قت�سادية حديثة ت�سمح  بنظرة 
��ستعمال  ولتعزيز  �لعمومية  للخزينة  �إ�سافية 
د�سرتة  �حلزب  �قرتح  �لوطنية  �لر�سمية  �للغة 
�ملوؤ�س�سات  كافة  على  قانونية  عقوبات 

مهامها  يف  ت�ستعمل  ل  �لتي  �لعمومية 
ومر��سالتها �لر�سمية �للغة �لعربية .

�أو�سح نف�ص �مل�سوؤول  �لف�ساد  وفيما مكافحة 
�أن مكافحة هذه �لآفة قبل �أن تكون قانون يجب 
لتعزيز  و�قرتح  و�أخالق  ممار�سات  تكون  �أن 
مبمتلكات  �لت�رسيح  �لعام  �ملال  على  �لرقابة 
كافة �مل�سوؤولني �لعمومية وزوجاتهم و�أبنائهم 
�ل�سلطة  ت�سمية  ��ستبدل  �قرتح  كما  �لق�رس 
�إىل هيئة تقوم  �لوطنية �مل�ستقلة لالنتخابات 

على �أ�سا�ص �لنتخاب ولي�ص �لتعيني .

�سربي بوقادوم 

اجلزائر تتم�سك برف�ض اأي تدخل اأجنبي يف ليبيا
جدد وزير �ل�سوؤون �خلارجية , �سربي 
�ل�سبت, رف�ص �جلز�ئر  بوقدوماأم�ص 
م�سري�  ليبيا,  يف  �أجنبي  تدخل  لأي 
يف ذ�ت �لوقت �إىل �أن كافة �لأطر�ف 
�جلز�ئر  »بتدخل  تطالب  �لليبية 
حل  �إطار  يف  جهودها  و��ستكمال 

�لأزمة �لليبية«.
�سيفا  نزوله  -- خالل  بوقدوم  و�أكد 
�أن  �ل�سعب  جريدة  منتدى  على 
�جلز�ئر »تعمل مع خمتلف �لأطر�ف 
دول  ل�سيما  �لليبي,  بال�ساأن  �ملهتمة 
�جلو�ر للو�سول يف �أقرب �لآجال �إىل 
�ل�سلم  ��ستعادة  ي�سمن  خمرج  �إجناز 

و�ل�ستقر�ر يف هذ� �لبلد �ل�سقيق«.
تعتمدها  �لتي  �ملقاربة  »�أن  وقال 
مع  و�لت�ساور  بالتن�سيق  �جلز�ئر 
�إىل  تهدف  �جلو�ر  دول  من  �أ�سقاءها 
�إيقاف �لت�سعيد بجميع �أ�سكاله وجمع 
�حلو�ر  طاولة  حول  �لليبيني  �لأ�سقاء 
دون  �أي تدخل خارجي » -- و �أو�سح 
�إطالق  بوقف  »يبد�أ  �مل�سار  هذ�  �أن 
�لنار و�لتخلي عن �حل�سابات �لظرفية 
�لليبية  �لأطر�ف  بني  �لثقة  ل�ستعادة 
و�لبدء يف حو�ر ي�سم خمتلف مكونات 
�ل�سلم  ل�ستعادة  �لليبي  �ل�سعب 
لهذ�  �مل�رسوعة  �لتطلعات  وحتقيق 

�ل�سعب �ل�سقيق«.
�جلز�ئر  �أن  على  �لتاأكيد  جدد  كما 
»تقف على م�سافة و�حدة من �لفرقاء 
يف  �لنخر�ط  على  وحتثهم  �لليبيني 

م�سار �لت�سوية �ل�سيا�سية �لتي يزكيها 
��ست�سارة  خالل  من  �لليبي  �ل�سعب 
�جلو�ر  دول  من  بدعم  و��سعة 
�أعلنه  مبا  »وذكر  �أممية  وبرعاية 
رئي�ص �جلمهورية, عبد �ملجيد تبون, 
خالل �نعقاد موؤمتر برلني حول ليبيا 
�أكد  حني  �جلارية,   �ل�سنة  مطلع  يف 
لقاء�ت  لحت�سان  �جلز�ئر  ��ستعد�د 
ل�ستئناف  �لليبيني  �لأ�سقاء  بني 
�لأمم  رعاية  حتت  �ل�سيا�سية  �لعملية 
�لتام  �لحرت�م  ظل  يف  �ملتحدة 

لالإر�دة �ل�سيا�سية لل�سعب �لليبي.
و�أ�سار �إىل �حت�سان �جلز�ئر لجتماع 
�جلو�ر  دول  لوزر�ء خارجية  ت�ساوري 
�لكبري«  »�جلو�ر  �لعربي-�لفريقي 
فرب�ير   23 يوم  �حلو�ر  �آلية  �إطار  يف 
و�إيجاد  �لليبية  �لأزمة  لبحث  �لفارط 
�لليبي.  �ل�سعب  معاناة  ينهي  حل 
و�أكدت �جلز�ئر خالل هذ� �لجتماع 
على �أهمية �حلفاظ على وحدة ليبيا 
�لليبيني  �لفرقاء  ودعوة  و�سيادتها 
برعاية  �ل�سيا�سي  �مل�سار  �إىل  للعودة 
�لمم �ملتحدة و�نتهاج �أ�سلوب �حلو�ر 
�ل�سامل كو�سيلة لإيجاد حل لالزمة يف 

ليبيا.
�لليبية  لالزمة  �لت�سوية  م�سار  وعن 
ودور �جلز�ئر يف ذلك, �أكد بوقدوم - 
�أمام �حلا�رسين من برملانيني وروؤ�ساء 
�أن  و�إعالميني-   و�أ�ساتذة  جامعات 
بتدخل  تطالب  �لليبية  �لأطر�ف  »كل 

قال-  كما   - �جلز�ئر  لن  �جلز�ئر 
تر�سل  مل  �لتي  �لوحيدة  �لدولة  »هي 
�إذ  ليبيا  �إىل  مرتزقة  ول  �سالح  ول 
�لأطر�ف  لكل  �أمل  بر�سالة  بعثت 

�لليبية«.
و�أ�سار باملنا�سبة �إىل �أن وقف �إطالق 
فرب�ير  �سهر  يف  ح�سل  �لذي  �لنار 
�ملا�سي مت �لتفاق عليه يف �جلز�ئر 
رئي�ص  به  قام  �لذي  �لعمل  بعد 
�جلمهورية, عبد �ملجيد تبون, حيث 
�لنار  �إطالق  بوقف  وعد  هناك  كان 

و�لبدء يف �لعمل �ل�سيا�سي.
�جلهود  ملو��سلة  �لطلب  �أن  وقال 
�جلز�ئرية يف حلحلة �لأزمة �لليبية »ل 
يقت�رس فقط على طر�بل�ص وبنغازي 
 ,« �ملعنية  �لأطر�ف  جميع  من  بل 
هو  �جلز�ئر  »م�سلحة  �أن   موؤكد� 
وزير  ووحدتها«وحذر  ليبيا  ��ستقر�ر 
»ما يجري  �أن  �ل�سوؤون �خلارجية من 
ي�رس  ليبيا  يف  بالوكالة  حرب  من 
»�لتدخل  �أن  م�سيفا  �أكرث«,  �لليبيني 
فلو  كبري�  م�سكال  �أ�سبح  �خلارجي 
تركنا �لليبيني لوحدهم بدعم �سيا�سي 
�ل�سكل«   بهذ�  �لأزمة  هذه  طالت  ملا 
و�أكد يف هذ� �ملو�سوع قائال: »نرف�ص 
�أجنبي  تدخل  �أي  وقاطع  تام  ب�سكل 
�حرت�م  »�رسورة  �إىل  د�عيا  بليبيا«, 
�لبلد  هذ�  �إىل  �لأ�سلحة  تدفق  حظر 

و�حرت�م �ل�سيادة و�لقر�ر �لليبيني«.
م.ح

مع احتمال اإعادة فتح خطوط النقل  وامل�ساجد  واملطاعم

الرتخي�ض بفتح الفنادق بداية من االأ�سب�ع املقبل 
�إنحاء  مبختلف  �لفنادق  �إد�رة  با�رست 
و��سعة  وتطهري  تعقيم  حملة  �لوطن 
��ستعد�د� للعودة �إىل �لن�ساط  بد�ية من 
�لأ�سبوع �ملقبل  على  �أكرث تقدير  بعد 
بلياليها  �أ�سهر  �لأربعة  قر�بة  د�م  غلق 
وذلك يف �نتظار قر�ر�ت مهمة للحكومة 

بالعودة �إىل �حلياة �لعادية تدريجيا  .
وز�رة  من  فيع   م�سدر  وح�سب  هذ� 
�ل�سياحة فان عملية  فتح �لفنادق �سوف 
تنطلق مع  نهاية �لأ�سبوع مع  �رسيطة 

فتح  ويتز�من   هذ�   , �لوقاية  �حرت�م 
خالل  �لنقل  ن�ساط  عودة  مع  �لفنادق 
�لأ�سابيع �ملقبلة بعد  �أ�سبوع من �حلظر 
منذ17  للن�ساط  وتوقيف  �ل�سامل  
�ملنتظر  من  حيث   , �ملا�سي  مار�ص 
�لربية   �لنقل  حمطات  فتح  يتم   �ن 
�نتظار  يف   , �ملو��سالت  وخطوط 
تاأخري  بعد  �خلطوط �جلوية �جلز�ئرية 
لهذ�  مربجمة  كانت  �لتي  �لرحالت  كل 
�آخر   جانب  من  �لثانية,  للمرة  لأ�سبوع 

ت�ستعد  وز�رة �ل�سوؤون �لدينية و�لأوقاف 
ودور  �مل�ساجد  فتح   عن  �لإعالن  
بعد  خا�سة  تدريجية   ب�سفة  �لعبادة 
نقابة  قدمتها  �لتي  �ل�رسيحة  �لدعوة 

�لأئمة  .
هذ� وح�سب م�سادر من وز�رة �ل�سياحة 
فاإن �لعودة �إىل ن�ساط �لفنادق و�ملطاعم 
باحرت�م   ت�سمح  دقيقة  ب�رسوط  �ستكون 

�لتباعد و�ل�رسوط �لوقائية .
حممد بن ترار

للمطالبة بعقد اجتماع  لنتخاب رئي�ص جديد للحزب

ا�ستقاالت جماعية ملكاتب االأر�سيدي  بال�اليات 
�لثقافة  �أجل  �لتجمع من  يعي�ص حزب 
�أيامه على  �أحلك  و�لدميقر�طية  
لقيادة  �ملتكررة  �ل�ستقالت  خلفية 
ومنتخبني من  وجمال�ص  تاريخية 
مكاتب  منها  �لوطن   خمتلف �إنحاء 
وبجاية  وزو  تيزي  يف  مبعاقله  كاملة 
و�لبويرة و�ملطالبة بر�أ�ص �لأمني �لعام 

للحزب  .
 هذ� و�أ�سارت �ملعطيات �لأولية �لتي 
�أكرث  �أن  �لو�سط  جريدة  بها   تو�سلت 
�مل�ستوى  على  بلديا  مكتبا   13 من 
�أعلنو�  منتخبا    50 وحو�يل  �لوطني 

حزب  و�ن�سقاقهم عن  متردهم 
�حلزب  رئي�ص  حمملني   �لأر�سيدي  
�لنحر�ف  بلعبا�ص م�سوؤولية  حم�سن 
عن   و�خلروج  �حلزب  مبادئ  عن 
�لبد�ية  وكانت   , �لدميقر�طية  مبادئه 
باأكرث  من تيزي وزو �أين قدمت قائمة 
��ستقالتها   ومنتخبا  منا�سال   22 من 
تو�سعت  ما  و�رسعان  �حلزب ,  من 
تلم�سان  و�لبويرة ,  �إىل بجاية  �لقائمة 
�لعا�سمة  وحتى  و�جللفة   وهر�ن 
ر�سالة  �مل�ستقيلون  حيث وجه   ,
بلعبا�ص  حم�سن  �حلزب  رئي�ص  �إىل 

�جتماع  بالتح�سريلنعقاد  يطالبونه  
جديد حلزب  حزب  رئي�ص  لنتخاب  
�لأ�سيدي  ورف�ص عقلية �لتعيينات �لتي  
تتبناها قيادة �حلزب منذ رمدة طويلة 
للعديد  �حلزب  فقد�ن  �إىل  �أدى  ما 
�مل�ستوى  على  �سو�ء  �لكفاء�ت   من  
ما جعل مردود  �ملحلي   �أو  �ملركزي 
عقر  يف  يرت�جع  �ل�سيا�سي  �حلزب 
�لوليات  باقي  يف  وي�سمحل   د�ره 
�لأمر �لذي  ي�ستوجب �إعادة �لنظر يف 

رئا�سة �حلزب وت�رسف م�سوؤوليها .
حممد بن ترار

املجل�ص امل�ستقل للأئمة

فت�ى حتذر من امل�سا�ض ب�سعرية عيد االأ�سحى
.      دعوة  اإىل الفتح التدريجي للم�ساجد  

�مل�ستقل  �لوطني  �ملجل�ص 
�ل�سوؤون  لالئمة وموظفي 
له �ل�سلطات  بيان  �لدينية  و�لأوقاف يف 
�حلكومة  ر�أ�سها  على  للبالد  �لعليا 
�سعرية  �إلغاء  يف  كاملة  �مل�سوؤولية 
تعايل  ظل  يف  �ملبارك  �لأ�سحى  عيد 
وهي  �إلغائها  �إىل  �لأ�سو�ت  �لد�عية 
موؤكد� �أنه   , �لإفتاء  عن  بعيدة  �أ�سو�ت 
ت�سبب  علمي  تثبت  دليل  يوجد  ل 
وباء  �نت�سار  زيادة  �لأ�سحية  يف 
�لرتخي�ص  ظل  يف  �لكورونا خا�سة 

للجز�رين بالذبح .؟
من جهة  �أخرى طالب �ملجل�ص  يف نف�ص 
�مل�ساجد  غلق  يف  �لنظر  �لبيان  باإعادة 
�أمام  �ملا�سي وفتحها  مار�ص  منذ17 
على  �لإبقاء  تدريجيا  مع  ولو  �مل�سلني 

�لإجر�ء�ت �لوقائية .
�لتدريجي  �لفتح  �أن  �لبيان  و�أ�سار   هذ� 
ظل  �رسوريا  يف  �أمر�  للم�ساجد  �أ�سبح 
م�ص خمتلف �لن�ساطات  �لرفع  �لذي 
, حيث  و�لإد�رية  و�لقت�سادية  �لتجارية 
�نه من �ملجحف �لإبقاء على �مل�ساجد 

�أ�سو�ت  ظل �رتفاع  يف  مغلقة  خا�سة 
�ملو�طنني للمطالبة بفتح �مل�ساجد  مع 
�لإبقاء على بيوت �لو�سوء  مغلقة   وكذ� 
يتد�ول  ما  ومنع  �لن�ساء  م�سليات 
�لتيمم  و�أحجار  كامل�ساحف  بالأيدي 
من  �سحبها  خالل  و�ل�سبحات  من 
بال�سالة  و�ل�سماح  �ل�سالة  قاعات 
�سمان  �ملفتوحة  مع  �مل�سليات  يف 
يف  �لتباعد  �ل�سجاد  �لفردي  و�سمان 
تنظيم �ل�سفوف  وفقا  لقو�عد �ل�سحة.
حممد بن ترار

يتفقد م�ساريع ال�سكن و والفلحة و ال�سناعة

ال�زير االأول الي�م يف �سيدي بلعبا�ض
جر�د,  �لعزيز  عبد  �لأول,  �لوزير  يقوم 
�إىل  وتفقد  عمل  بزيارة  �لثنني,  �ليوم 
�أورده  ما  ح�سب  بلعبا�ص,  �سيدي  ولية 
�أم�ص �لأحد  بيان مل�سالح �لوزير �لأول.

ذ�ت  --ي�سيف  �لزيارة  هذه  وخالل 
�لأول  �لوزير  »�سيجري  �مل�سدر-- 

م�سجلة  م�ساريع  لعدة  تفقدية  زيار�ت 
يف برنامج �لتنمية لهذه �لولية, ل �سيما 
و�لفالحة  �ل�سكن  لقطاعات  �لتابعة  تلك 
�لأ�سا�سية  �ملن�ساآت  وكذ�  و�ل�سناعة 
�ملعي�سية  �لظروف  لتح�سني  �ملوجهة 
مناطق  لفائدة  وبالأخ�ص  للمو�طنني, 

�لظل«كما �سيقوم �لوزير �لأول, مبنا�سبة 
لولية  �ل�رسطان  مكافحة  مركز  تد�سني 
�سيدي بلعبا�ص, مبعاينة »تد�بري وظروف 
�لولية, يف  ب�سكان هذه  �ل�سحي  �لتكفل 

فرتة هذه �جلائحة«.
م.ح

نقل اإىل م�ست�سفى م�سطفى با�سا

تده�ر احلالة ال�سحية الأحمد اأويحي
ك�سف �ملحامي �أمني بن كرو�دة, �أم�ص, 
�لأ�سبق,  �حلكومة  وزير  نقل  مت  �أنه 
�ملتابع يف ق�سايا ف�ساد, �أحمد �أويحي, 

حالته  تدهور  بعد  �مل�ست�سفى  �ىل 
ت�رسيح  يف  كرو�دة,  بن  و�أفاد  �ل�سحية 
لـقناة »�حلياة«, �أن �أويحي متو�جد حاليا 

على م�ستوى م�ست�سفى م�سطفى با�سا, 
لتلقي �لعالج و�لتكفل بحالته �ل�سحية.

مرمي خمي�سة



اللجنة  و ع�ضو  الربوفي�ضور  نفى  
ال�ضحية ملتابعة ور�ضد تف�ضي فريو�س 
كورونا ريا�س ميهاوي كل ما ثم تداوله 
موجة  تعي�س  اجلزائر  اأن  بخ�ضو�س 
ثانية من الوباء ، الفتا باأن اإرتفاع عدد 
اإىل  راجع  كورونا  بفريو�س  االإ�ضابات 

اإرتفاع عمليات الت�ضخي�س.
اللجنة  ع�ضو  و   الربوفي�ضور  اأكد 
ال�ضحية ملتابعة ور�ضد تف�ضي فريو�س 
هو  الو�ضع  باأن  ميهاوي  ريا�س  كورونا 

اأن حالة  باأن   ال�ضيطرة،  مو�ضحا  حتت 
القلق التي عربت عنها بع�س االأو�ضاط 
و�ضائل  يف  نق�س  مردها  الطبية 
كورونا،  فريو�س  من  والوقاية  احلماية 
على  تعمل  ال�ضحة  وزارة  اأن  موؤكدا 
واال�ضتعانة  ان�ضغاالتهم،  بكل  التكفل 
ل�ضد  التي هي خارج اخلدمة  بالطواقم 
ريا�س  ورد  الطبية.  الكوادر  يف  العجز 
االأرقام  يف  امل�ضككني  على  ميهاوي 
ال�ضادرة عن وزارة ال�ضحة،  م�ضددا باأن 

بالو�ضعية  يتعلق  فيما  االأرقام �ضحيحة 
اأن الهدف املرجو  الوبائية، كا�ضفا باأن 
و�ضدد  الوفيات.  عدد  من  التقليل  هو 
تدابري  احرتام  �رضورة  على  ميهاوي 
مقدمتها  ويف  الفريو�س  من  الوقاية 
واحرتام م�ضافة  الواقية  االأقنعة  ارتداء 
رفع  اأن  معتربا  االجتماعي،  التباعد 
الوباء  بخطورة  والتح�ضي�س  الوعي 
يف  الوباء  تف�ضي  احتواء  يف  �ضيا�ضهم 

فرتة قيا�ضية.

ب�رضورة  التجار  مهياوي  وطالب 
باأن   الفتا   ، الوقاية  اجراءات  احرتام 
يف  عاتقهم  على  تقع  كبرية  م�ضوؤولية 
بتدابري  االلتزام  على  املواطنني  حث 
ثمن  حني   والوقاية.  يف  ال�ضالمة 
املجتمع  جمعيات  م�ضاهمات  مهياوي 
حمالت  يف  اخلا�س  والقطاع  املدين 
الوقاية الحتواء  و�ضائل  وتوزيع  التوعية 

الوباء واحلد من تف�ضيه.
اإميان لوا�س
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مرمي خمي�سة

لقاءه،  هام�س  على  بوزيد،  بن  واأكد 
ومدراء  ال�ضحة  قطاع  مدراء  مع 
ارتفاع  اأن  اال�ضت�ضفائية،  املوؤ�ض�ضات 
اأكرث  نت�ضامن  يجعلنا  االإ�ضابات،  عدد 
وتقدمي  اجلديدة،  املوجة  ملواجهة 
اأنه  م�ضريا  للمواطن،  عالج  اأح�ضن 
اإىل  مواطن  اأي  يذهب  اأن  يقبل  لن 
لذلك  �رضير،  يجد  وال  امل�ضت�ضفيات، 
من  باملائة   30 حتى  تخ�ضي�س  طلب 
لال�ضتعجاالت،  بامل�ضت�ضفيات  االأ�رضة 
مر�ضى  ل�ضالح  �ضي�ضتغل  كله  والباقي 
اأنه  ال�ضياق،  ذات  يف  واعدا  كوفيد19، 
وبعد تطبيق هذه االإجراءات، �ضتتح�ضن 
االأمور بالن�ضبة حلاجة املر�ضى لالأ�رضة، 

بعد 3 اأو 5 اأيام كحد اأق�ضى.
كما ا�ضتغرب بن بوزيد عند ا�ضت�ضافته 
احلديث  الثالثة،  االإذاعية  القناة  يف 
اأن  اإىل  م�ضريا  امل�ضالح،  ت�ضبع  عن 
ع�رضات  اإال  تخ�ض�س  ال  امل�ضت�ضفيات 
تفوق  ا�ضتيعابها  طاقة  بينما  االأ�رضة، 

املئات.

الأزمة �ستمر لكن ل ندري متى 
وباأي ثمن

االإ�ضابات  عدد  اأن  الوزير،  لفت 
ولكن  يزداد،  بالبالد  التاجي  بالفريو�س 
ن�ضبة االرتفاع منخف�ضة، مقارنة بباقي 
الدول، م�ضيفا اأنه حتى واإن ارتفع العدد، 
والعالج  موجودة  االأ�رضة  تكون  ملا 
تاأكيد  بهدوء، يف  �ضيء مير  كل  موجود 
منه اأن االأزمة �ضتمر، لكن ال ندري متى 
الوباء  اأن ال يح�ضد  ونتمنى  وباأي ثمن، 

العديد من االإ�ضابات والوفيات.
امل�ضوؤول،  ذات  اأخرى، ك�ضف  جهة  من 
العديد  الوباء، ظهرت  هذا  وب�ضبب  اأنه 

كل  عطلت  اجلائحة  الأن  النقائ�س، 
الوزير،  القطاعات، ورغم هذا، ي�ضيف 
تواجه اجلزائر الوباء بالت�ضامن، ونحن 
باملنا�ضبة،  مو�ضحا  لالآخر،  م�ضتعدون 
اأن فريو�س كورونا ينت�رض ويزداد، وهذا 
ما خلف حالة من القلق عرب الواليات، 
املواطنني  ال�ضياق،  ذات  يف  مطمئنا 
اأن  ال�ضحي،  القطاع  وم�ضتخدمي 
والكمامات  الواقية  امل�ضتلزمات 

واالألب�ضة الواقية تكفي.
القطاع  االأول عن  اأف�ضح امل�ضوؤول  كما 
ال�ضحي يف البالد، اأنه ال يجب اأن يكون 
و  الواقية،  االألب�ضة  اأي نق�س يف  هنالك 
اأي�ضا،  تبذير  هناك  يكون  ال  اأن  يجب 
تاأتي  املقدمة،  االأرقام  كل  اأن  م�ضيفا 
الوالئية  ال�ضحة  مديريات  طرف  من 
يف  تزييف  اأي  يوجد  وال  الوطن،  عرب 
وباء  الوزارة حول  تقدمها  التي  االأرقام 
�ضحيحة،  اأرقام  ح�ضبه  فهي  كورونا، 
واأنا  التامة،  بال�ضفافية  نلتزم   « بقوله: 
يف  للجزائريني،  احلقيقة  كل  اأقول 
ت�ضارح  العلمية  اللجنة  اأن  منه،  اإ�ضارة 
اجلزائريني بكل احلقيقة حول الو�ضعية 

الوبائية يف البالد
ال�ضحة  وزير  دعا  اآخر،  جانب  من 
يف  �ضواء  اجلزائريني  كل  باملنا�ضبة، 
القطاع العام اأو اخلا�س، اأنه مرحب بهم 
و باإمكانهم امل�ضاعدة، موجها باملقابل 
الطبية  املخابر  اأ�ضحاب  لكل  ندائه 
باالإ�ضافة  اخلا�ضة، ملد يد امل�ضاعدة، 
ي�ضتطيع  »من  النف�ضانيني،  االأطباء  اإىل 
امل�ضاعدة ال يبخل بها« على حد تعبريه

لن يكون هنالك حجر وطني 
�سامل

بوزيد،  الرحمان بن  يف حني �ضدد عبد 
اأنه لن يكون هنالك حجر وطني �ضامل، 
الأن بع�س الواليات مل ت�ضجل اأي اإ�ضابة، 
كما ان اغلبها ت�ضيطر على الوباء ب�ضكل 
هي  االأوىل  الوزارة  اأن  مو�ضحا  وا�ضح، 
ال�ضحي،  احلجر  بخ�ضو�س  تقرر  من 
واالأرقام،  االإح�ضائيات  ت�ضليمها  بعد 
اأنه  م�ضيفا  الوبائية،  الو�ضعية  حول 
�ضاهد يف العديد من املدن املواطنني 
موؤ�رضات  وهذه  الكمامات  يرتدون 
اأن فر�س  اإيجابية، مو�ضحا باملنا�ضبة، 

من  فر�ضه  اإعادة  ثم  رفع،ه  ثم  احلجر 
التحكم  عدم  على  �ضورة  يعطي  جديد 
يف الو�ضع، رغم اأن احلكومة تعمل منذ 
ونحن  يتغري  الفريو�س  اأن  اأ�ضهر غري   4

نعمل على احلد من انت�ضاره.
�ضعرية  و  االأ�ضحى  بعيد  يتعلق  وفيما 
اللجنة  اأن  ال�ضحة،  وزير  قال  الذبح، 
ق�ضية  تقرر  من  هي  للفتوى  الوطنية 
عيد االأ�ضحى و�ضعرية الذبح، مطالبا يف 
العيد،  التجمعات يف  ال�ضاأن، بعدم  ذات 
ويف املنا�ضبات االأخرى وكذا التنقالت، 
وهذا للحد من انت�ضار الفريو�س ب�ضكل 

كبري.

ال�سرورة ت�ستدعي حماربة 
الت�سليل الإعالمي

وحول االأخبار الكاذبة واالإ�ضاعات، اأكد 
امل�ضت�ضفيات،  واإ�ضالح  ال�ضحة  وزير 
اخلرب  اأن  بوزيد،  بن  الرحمان  عبد 
يف  الر�ضالة  لتمرير  مهمة  و�ضيلة 
مواقع  بـ«خطورة«  يتميز  وطني،  �ضياق 
بع�س  يف  التي  االجتماعي،  التوا�ضل 
ومزيفة،  كاذبة  اأخبار  تتداول  االأحيان 
حماربة  �رضورة  اإىل  باملقابل  داعيا 
بع�س  ملواجهة  االإعالمي،  الت�ضليل 
اأحيانا  تقدم  التي  االإعالم،  و�ضائل 
و�ضائل  »هناك  بقوله  مغلوطة،  اأخبارا 
اإعالم تاأبى اإال اأن تقدم اأرقاما و اأخبارا 
الو�ضعية  حتى  تعك�س  ال  اأكيدة،  غري 

الوبائية احلقيقية.
العاملية،  ال�ضحة  منظمة  وكانت  هذا 
قد اعرتفت باأنه »من غري املحتمل اأن 
الق�ضاء على فريو�س  العامل من  يتمكن 
قريب«،  وقت  اأي  يف  امل�ضتجد  كورونا 
باإعادة  خماطرة  هناك  اأن  م�ضيفة 
وانت�ضاره  اأخرى  الفريو�س مرة  ا�ضترياد 

بقوة اأكرب.

منح وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اأم�س، مدراء ال�سحة، مهلة 
كورونا بامل�ست�سفيات. ملر�سى  املخ�س�سة  الأ�سرة  عدد  لزيادة  �ساعة،   48

وزير ال�سحة عبد الرحمان بن بوزيد يوؤكد:

لن يكون هناك حجر وطني �سامل
.   »اأنا اأقول كل احلقيقة والأرقام �سحيحة«

ب�سبب ظروف العمل

احتجاج الطواقم الطبية مب�ست�سفى ب�سار

املركز ال�ست�سفائي اجلامعي حممد عبد النور 
�سعادنة ب�سطيف

فتح باب التطوع اأمام الأطباء 
و املمر�سني

احتج نهار اأم�س الع�رضات من اإطارات 
اأطباء ممر�ضني  ال�ضحة بوالية ب�ضار، 
و�ضيادلة داخل م�ضت�ضفى والية ب�ضار 
للمطالبة  بتوفري لوازم العمل مبا فيها 
االأك�ضجني واملعدات الطبية واالأدوية 

ل�ضمان التكفل باملر�ضى .

وقفة  الذين جتمهروا يف   املحتجون 
احتجاجية داخل امل�ضت�ضفىى  نا�ضدو 
اجل  من  بالتدخل  وزيرال�ضحة 
يف  خا�ضة  عنهم  احل�ضار  فك 
بالكورونا  االإ�ضابات  تنامي  ظل 
التكفل  باملر�ضى  �ضمان  بغية 

حتمل  �ضئموا  اأنهم  موؤكدين   ،
لوحدهم  ومواجهة  امل�ضوؤولية 
واأيادي  عارية  املر�ضى  ب�ضدور 
فارغة من التجهيزات  واالأدوية ، هذا 
احتجاجات  االحتجاج  و�ضبق  هذا 
وكذا  الوالية  مقر  اأمام  ملواطنني 

الوالية  حتقيق  اإىل  جلنة  نزول 
لكن  بدون  املا�ضي  االأ�ضبوع  خالل 
الطبية  الطواقم  جعل  ما  نتيجة  اأية 
تخرج عن �ضمتها  وتهدد باال�ضتقالة 

اجلماعية .
حممد بن ترار

فتح املركز اال�ضت�ضفائي اجلامعي 
حممد عبد النور �ضعادنة، ب�ضطيف 
و  االأطباء  اأمام  التطوع  باب 
املمر�ضني و اأعوان النظافة للعمل 
للطواقم  امل�ضاعدة  يد  تقدمي  و 
الطبية و �ضبه الطبية على م�ضتوى 
ح�ضب  الطبية،  املوؤ�ض�ضة  هذه 
املكلفة  من  االأحد  اليوم  علم  ما 
بامل�ضت�ضفى،  االت�ضال  و  باالإعالم 

رمية بو�ضوار.
ذات  اأو�ضحت  ت�رضيح  يف  و 
التطوع  باب  فتح  باأن  املتحدثة 
االكتظاظ  خلفية  »على  جاء 
اال�ضت�ضفائي  املركز  يعرفه  الذي 
العدد  جراء  بالوالية  اجلامعي 
ي�ضتقبلهم  الذين  للمر�ضى  الكبري 
اإىل جانب اإ�ضابة عدد من االأطباء 

و االأعوان �ضبه الطبيني 
امل�ضتجد  كورونا  بفريو�س 
اإىل ت�ضجيل  اأدى  )كوفيد-19( مما 
�ضبه  و  الطبية  الطواقم  يف  نق�س 

الطبية«.
االأطباء  هوؤالء  توزيع  �ضيتم  و 
العام و  املتطوعني من القطاعني 
اخلا�س و يف خمتلف التخ�ض�ضات 
عمال  كذا  و  املمر�ضني  و  الطبية 

اأو  املتقاعدين  من  النظافة 
املتخرجني دون العمل يف املجال 
بالعيادات  العاملني  كذا  اأو  �ضابقا 
م�ضالح  خمتلف  عرب  اخلا�ضة 
املركز اال�ضت�ضفائي اجلامعي مما 
اأف�ضل  تكفل  �ضمان  يف  �ضي�ضاهم 

باملر�ضى، ح�ضب بو�ضوار.
توجيههم  يتم  لن  انه  واأو�ضحت 
امل�ضالح  م�ضتوى  على  للعمل 
التكفل  يف  املخت�ضة  الطبية 
م�ضرية   ،19- بكوفيد  بامل�ضابني 
اإىل اأن هوؤالء املتطوعني »لن يكون 
لهم اأي احتكاك �ضواء من بعيد اأو 
امل�ضابني  املر�ضى  مع  قريب  من 
و  امل�ضتجد  كورونا  بفريو�س 
املر�ضى  مع  عملهم  �ضيقت�رض 
بهذه  امل�ضابني  غري  العاديني 
العملية  هذه  عرفت  اجلائحة«و 
ال�ضبت  اأم�س  عنها  االإعالن  منذ 
اإقباال متوا�ضال و ات�ضاالت عديدة 
يد  تقدمي  يف  الراغبني  من طرف 
اال�ضت�ضفائي  للمركز  امل�ضاعدة 
اجلامعي من بينهم اأطباء معروفني 
على امل�ضتوى املحلي و ممر�ضني 
متت  كما  اجلن�ضني  من  �ضباب 

االإ�ضارة اإليه.

املوؤ�ض�ضة  مدير  االأحد  اأم�س  تويف 
االإ�ضت�ضفائية املتخ�ض�ضة »االأم-الطفل« 
احلكيم �ضعدان باالأغواط يزيد يو�ضفي 
كورونا  بفريو�س  اإ�ضابته  من  اأيام  بعد 

علم  ح�ضبما   ،)19 )كوفيد  امل�ضتجد 
وال�ضكان  ال�ضحة  مديرية  م�ضالح  لدى 
الفقيد  وكان  امل�ضت�ضفيات  واإ�ضالح 
الطبي  االإنعا�س  م�ضلحة  اإىل  نقل  قد 

االإ�ضت�ضفائية  العمومية  باملوؤ�ض�ضة 
الوالية  بعا�ضمة  عجيلة  بن  اأحميدة 
اإ�ضابته  من  التاأكد  بعد  اأيام  اأربعة  قبل 
التي  التحاليل  طريق  عن  بالفريو�س 

اأجريت له و اأثبتها تقرير معهد با�ضتور 
باجلزائر العا�ضمة، وفق ذات امل�ضدرو 
جتدر االإ�ضارة اأن الفقيد )59 �ضنة ( كان 

يعاين من داء ال�ضكري.

قرر املركز االإ�ضت�ضفائي بوهران، 
�ضد  ق�ضائية،  دعوى  رفع  اأم�س، 
على  فو�ضى،  يف  ت�ضببت  �ضيدة 
اال�ضتعجاالت  م�ضلحة  م�ضتوى 
معتربة  واجلراحية،  الطبية 
الغري  ال�ضلوكات  هذه  مثل  اأن 
معنويات  من  حتبط  مقبولة، 
الطبية،  وال�ضبه  الطبية  االأطقم 
منذ  املجندين  وامل�ضتخدمني 
التي  اجلائحة  ملواجهة  اأ�ضهر، 
اأملت بالبالد، يف حني اأنهم بحاجة 
من  ومعنوي  نف�ضي  دعم  كل  اإىل 
بيان  واأو�ضح  املواطنني.  قبل 
مت  الذي  الفيديو  اأن  امل�ضت�ضفى، 
�ضبكة  عرب  ال�ضبت،  ليلة  تداوله، 
التوا�ضل االجتماعي، والذي دارت 
م�ضلحة  م�ضتوى  على  اأحداثه 
واجلراحية،  الطبية  اال�ضتعجاالت 
اجلامعي  االإ�ضت�ضفائي  باملركز 
قبل  من  ت�ضويره  مت  بوهران، 
هي�ضتريية،  حالة  يف  كانت  �ضيدة 
اأنها  حيث  مري�س،  رفقة  جاءت 
بها  املعمول  القواعد  حترتم  مل 
ومل  امل�ضلحة،  م�ضتوى  على 

حترتم دورها يف االنتظار وحاولت 
كانوا  الذين  املر�ضى  قبل  املرور 
متواجدين قبلها، وملا طلب منها 
احرتام القواعد، انهالت بوابل من 
ال�ضب وال�ضتم على االأطقم الطبية 
وم�ضتخدمي  والطبية،  وال�ضبه 
الطبية  اال�ضتعجاالت  م�ضلحة 
نف�س  اأ�ضاف  كما  واجلراحية. 
النقائ�س  بع�س  وجود  امل�ضدر، 
م�ضتوى  على  حقيقة  امل�ضجلة 
االإدارة  حتاول  والتي  امل�ضلحة، 
امل�ضتطاع،  قدر  تداركها  دائما 
تقرر  قد  اأنه  باملقابل،  م�ضريا 
ال�ضيدة،  �ضد  ق�ضائية  دعوى  رفع 
بال�ضب وال�ضتم على  التي تهجمت 
وكيل  لدى  م�ضلحة،  م�ضتخدمي 
اإقليميا،  املخت�س  اجلمهورية 
التعدي  هذا  يف  البث  اأجل  من 
الطبية  االأطقم  على  ال�ضارخ 
خلدمة  املجندة  الطبية،  وال�ضبه 
على  العام،  وال�ضالح  املواطنني 
اعتبار اأنها بحاجة للدعم املعنوي 
لوباء  الت�ضدي  يف  مهمتها  الإكمال 

كورونا.

الأغواط 

 وفاة مدير املوؤ�س�سة الإ�ست�سفائية »الأم-الطفل« بكورونا 

يف بيان تو�سيحي حول فيديو متداول

م�ست�سفى وهران يقا�سي �سيدة 
ت�سببت يف فو�سى 

ع�سو اللجنة ال�سحية ريا�س ميهاوي:

الو�سع حتت  ال�سيطرة و لنعي�ش موجة ثانية للوباء

مرمي خمي�سة

و7 وفيات يف اجلزائر خالل ال24 �ساعة

483 اإ�سابة جديدة بكورونا 
و 368 حالة �سفاء 

�ضجلت 483 اإ�ضابة جديدة بفريو�س 
حاالت   7 و  )كوفيد-19(  كورونا 
االأخرية يف  وفاة خالل ال24 �ضاعة 
اجلزائر، يف الوقت الذي متاثل فيه 

368 مري�ضا لل�ضفاء، ح�ضب ما ك�ضف 
الر�ضمي  الناطق  االأحد  اليوم  عنه 
للجنة ر�ضد ومتابعة فريو�س كورونا، 

الدكتور جمال فورار.



عدة  عليمة،�أن  م�صادر  من  ك�صفت 
للم�صت�صفى  حولو�  قد  منتخبني 
بفريو�س  �إ�صابتهم  بعد  �ملرجعي 
�إ�صابة  تاأكدت  19،حيث  كوفيد 
�لوالئي  �ل�صعبي  باملجل�س  نائب 
لبجاية،بن يوب جمال رفقة �ملدير 
بفريو�س  �لتعمري  مديرية  �لوالئي 
بع�س  و�صع  مت  كورونا،فيما 
�حلجر  يف  �الأخريين  �مل�صوؤولني 
�لنتائج،و  ظهور  �نتظار  يف  �ل�صحي 
�مل�صتبه  �حلاالت  عدد  بلغ  بعدما 
و�صل  حيث  قيا�صي  م�صتوى  فيها 
حاالت  ت�صجيل  حالة،مع  �ىل337 
كثرية يف بلدية خر�طة وهو ما دفع 
قر�ر  �إ�صد�ر  �إىل  �لوالئية  �ل�صلطات 
�تخاذ  مع  �لكربى  �ملحالت  بغلق 
منع  �همها  من  و  �الإجر�ء�ت  بع�س 
و  �جلماعي  �لنقل  حافالت  حركة 
�صيار�ت �الأجرة من و �إىل �لبلدية، و 
غلق �ملقاهي و �ملطاعم و حمالت 
م�صاحات  كذلك  و  �ل�رسيع  �الطعام 

�لوقاية  �إجر�ء�ت  تعزيز  �لر�حة،مع 
على م�صتوى حمالت �لتغذية �لعامة 
�ملحالت  باقي  و  �لق�صابات  و 
�لتجارية،�إ�صافة �إىل منع �لن�صاطات 
مهما  �ملو�طنني  لتجمع  �ملوؤدية 
حفالت  بالتحديد  و  طبيعتها  كانت 
�لوالئم،  �خلطوبة،  �الأعر��س، 
�خلا�صة  �لعز�ئم  �خلتان،  حفالت 
يخ�س  �الإجر�ء  هذ�  و  باجلنائز 
تبقى  �لبلدية  �صو�طئ  ككل،  �لوالية 
�ل�صادر  �لبلدي  للقر�ر  طبقا  مغلقة 
م�صتوى  على  �لزو�ج  �صابقا،عقود 
�أ�صخا�س   06 بح�صور  تربم  �لبلدية 
�رتد�ء  �إلز�مية  مع  �الأكرث  على 
مينع  �أنه  على  �لتاأكيد  �لكمامات،و 
�لدخول بدون كمامة الأي  باتا  منعا 
�ملوؤ�ص�صات  م�صالح  من  م�صلحة 
تر�ب  عرب  �ملتو�جدة  �لعمومية 
�لغابات   ، �ل�صحة  » م�صالح  �لبلدية 

، �لربيد، م�صالح �لبلدية.
بـــلقا�سم.ج

واليات  مو�لو�  من  �ملئات  نا�صد 
تيارت   ، �صعيدة   ، �لبي�س   ، �لنعامة 
بلعبا�س وتلم�صان رئي�س  جنوبي   ،
تبون  �ملجيد  عبد  �جلمهورية 
�أجل  �إنقاذهم  من  �لعاجل  بالتدخل 
حرمانهم  من  بع�س  �الإفال�س  من 
غلق  خالل  من  مو��صيهم  منتج  بيع 
من  �ملو��صي  وطردهم  �أ�صو�ق 
لبيع  �لتي حطو� على حو�فها  �ملدن 

مو��صيهم.
يف  �ملو�لون  �أ�صار  وقد  هذ� 
�صربو� كثري�  ر�صالتهم  �أنهم 
غلق  �حلجر ومعه  منذ بد�ية 
منت�صف  �ملو��صي  منذ  �أ�صو�ق 
جويلية  دون  نهاية  مار�س �إىل  �صهر 
يعو�صو�  �أمل  �أن  وكلهم  تعوي�س 
خ�صارتهم  خالل مو�صم عيد �الأ�صحى 
�ملبارك لكنهم تفاجئو� بحرمانهم من 
�لتي  �لعيد  كبا�س  من  منتجهم  بيع 
دفعو� �لنف�س و�لنفي�س مقابل  توفري 

كلفتهم  لها  و�لتي  و�الأدوية  �الأعالف 
�الأمو�ل  يف  �ال�صتد�نة  ونق�س 
بالطرد  من  يو�جهون  و�ليوم   ،
�صو�رع  يف  �ملدن  وكاأنهم  ل�صو�س 
لل�صما�رسة  فيه  ي�صمح  �لذي  �لوقت 
ميلكون  مو�زية الأنهم  باإقامة �أ�صو�ق 
ونا�صد  هذ�  ،ـ  �الإقامة  �صهادة 
باأخذ  رئي�س  �جلمهورية  �ملو�لون 
�صبال الإنقاذهم من �الإفال�س  خا�صة 
خالل  مو��صيهم  بيع  حرمو�  و�أنهم 
ويف  �حلجر  بفعل  رم�صان  �صهر 
�لتي  و�الأعر��س  �لوالئم  مو�صم 
و�ليوم  يتم   ، �حلجر  بفعل  �أوقفت 
فر�صة  وهي  �آخر  حرمانهم  من 
�إفال�صهم  يجعل  �الأ�صحى ما  عيد 
بعدما  منه خا�صة  مفر  ال  و�صيكا 
�ملحلية  �ل�صلطات  منهم  ترب�أت 
يو�جهون  �لفالحة  وتركتهم  ووز�رة 

م�صريهم  �ملحتوم .
حممد بن ترار
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ع.غ/وكالت

»ال  ليومية  �لوزير يف حو�ر  و�رسح 
�الإعالم  و�صائل  »�إن  �صونتينال«: 
�لب�رسية  �ل�صمعية  �لعمومية 
�إعادة  �إىل  مدعوة  و�ملكتوبة 
عميقة،  ب�صفة  نف�صها  تنظيم 
ي�صتلزم  و  �لع�رس  يقت�صيه  ح�صبما 
موؤ�ص�صات  �إىل  وحتويلها  حتديثها 
�إلكرتونية  بو�بات  منظمة يف �صكل 
�أي  متنوعة،  منتوجات  توفر 
و�ل�صوت  �لن�س  على  يقوم  عر�س 
�صارية  قاعدة  وهذه  و�ل�صورة، 
مكتوبة  �صحافة  للجميع:  بالن�صبة 
مطبوعة ومو�قع �إلكرتونية و �إذ�عة 

و تلفزيون«.
�لتطور  »هذ�  �أن  �لوزير  �أكد  و 
مع  متاما  مطابق  �ل�رسوري 
�جلمهورية  رئي�س  ونظرة  �إر�دة 
�ل�صاد�س  �لتز�مه  من  جعل  �لذي 
جمهورية  لتاأ�صي�س  �أ�صا�صية  ركيزة 

جديدة«.
�أ�صا�س  »على  �أنه  �لوزير  وذكر 
�اللتز�م �جلمهوري �ل�صاد�س، وعد 
مرت�صح  �آنذ�ك  �جلمهورية،  رئي�س 
لرئا�صة  حزبي  �نتماء  كل  من  حر 
�إر�صاء  على  بالعمل  �جلمهورية، 
حترتم  وم�صتقلة  حرة  +�صحافة 
و�أخالقيات  �الحرت�فية  قو�عد 
للممار�صة  كمحرك  تبنى  �ملهنة، 
كافة  من  حتفظ  و  �لدميقر�طية 

�أ�صكال �النحر�ف+«.
ويف �صوؤ�ل حول ور�صة �إعادة هيكلة 
لالت�صال،  �لعمومية  �ملجمعات 
�أو�صح �ل�صيد بلحيمر �أنه »لي�س من 
�لو�رد حلد �الآن فتح ور�صة جديدة 
الإعادة هيكلة �ملجمعات �لعمومية 

لالت�صال و �لتي ي�صتوجب �طالقها 
�ن يكون وفقا لالأ�صول«.

�الأمر  »يتعلق  بلحيمر،  وح�صب 
مدر�ء  بتعيني  �حلايل  �لوقت  يف 
عامني وروؤ�صاء مدر�ء عامني جدد 
�القت�صادي  �لقطاع  ملوؤ�ص�صات 
يكلفون  م�صوؤولون  لالت�صال. 
حاليا  تتخللها  �رسكات  بتطهري 
وب�رسية،  ومالية  هيكلية  �ختالالت 
�لعجز من  تر�كم يف  ت�صهد  �لتي  و 

كل �الأنو�ع وخ�صائر مالية«.
وتابع يقول: »يقع على عاتق هوؤالء 
�مل�صريين �جلدد حت�صريها لت�صبح 
م�صتقلة  �قت�صادية  جمموعات 
م�صاهمات  جمل�س  رعاية  حتت 

�لدولة �لتابع للوزير لالأول.
�لوكالة �لوطنية  �أي�صا  وي�صمل ذلك 
و�ملطابع  و�ال�صهار  للن�رس 
و�ل�صحف �لعمومية �ل�صتة«، م�صدد� 
على �أن قطاع �الت�صال »هو �لوحيد 

�ليوم �لذي مل يقم بهذ� �لتحول«.
تطهري  »بعد  �أنه  �لوزير  و�أو�صح 
�أن  عليها  يجب  �ملوؤ�ص�صات  هذه 
تنوع ن�صاطاتها وتولد �لرثوة كي ال 
ت�صطر لالعتماد على ميز�نية وز�رة 
للن�رس  �لوطنية  �لوكالة  �أو  �الت�صال 
و�ال�صهار خا�صة �جلر�ئد �لعمومية 
�ل�صتة �لتي تتلقى �صخا ماليا على 
�حلني،  ذلكم  »�إىل  �لدو�م«و�أ�صاف 
ي�صكل  �لعمومي  �الإ�صهار  �صيظل 
�لدولة  م�صاعد�ت  غالبية  فعال 
يف  �لوطنية  لل�صحافة  �ملوجهة 
جمملها«كما �أعلن �لوزير عن �إعادة 
تفعيل �صندوق دعم �ل�صحافة �لذي 

ُجّمد يف �صنة 2015«. 
�ملو�رد  عن  �لنظر  »بغ�س  وقال: 
دعم  ل�صندوق  �مل�صتقبلية 
 2015 �صنة  ُجّمد  �لذي  �ل�صحافة 
�خلزينة  �إىل  مذخر�ته  وحولت 
مت  �ل�صندوق  هذ�  فاإن  �لعمومية، 

�لوزير  من  بقر�ر  تفعيله  �إعادة 
�الأول بناء على طلب مني وهو ما 
�أن  �إىل  م�صري�  �صار�«،  خرب�  ميثل 
من  بالتايل  »�صت�صتفيد  �ل�صحافة 
�ملبا�رسة  �الإعانات  من  موردين 
�لوكالة  عرب  �ملبا�رسة  وغري 
للن�رس و�الإ�صهار و�صندوق  �لوطنية 

دعم �ل�صحافة«.
�الإ�صالحات  ور�صة  وبخ�صو�س 
�ملتعلقة بو�صائل �الإعالم �لرقمية، 
ن�س  »�صي�صدر  �أنه  �لوزير  �أعلن 
حول  قانونا  ولي�س  تنظيمي 
نريد  �لتي  �لرقمية  �ل�صحافة 
ال�صيما  لتمكينها  وجودها  تقنني 
من �ال�صتفادة قانونيا من �الإ�صهار 
و�أي �صيغة �أخرى من �مل�صاعد�ت 
لل�صحافة«،  �ملوجهة  �لعمومية 
مو�صحا �أن »مالحظات وتو�صيات 
�العتبار  بعني  �أخذت  قد  �ملهنيني 
�صوؤ�ل  على  رده  ويف  جمملها«.  يف 
�رتكبتها  �لتي  �لتجاوز�ت  حول 
�لتي  �لتلفزيونية  �لقنو�ت  بع�س 
�ل�صيد  قال  �خلارج،  من  تبث 
بلحيمر �أنه حتتم على �صلطة �صبط 
�الت�صال  ووز�رة  �لب�رسي  �ل�صمعي 
�أكرث من مرة �لتحرك الإعادة بع�س 
من  تبث  �لتي  �لتلفزيونية  �لقنو�ت 
�حرت�م  على  حلثها  لل�صكة  �خلارج 
�أخالقيات �ملهنة و�لقانون و�حلياة 

�خلا�صة لالأ�صخا�س و�رسفهم.
وذكر يف هذ� �ل�صدد �أن »�لت�صامح 
ب�صعف  �لتعامل  يعني  ال  و�النفتاح 
�أو ت�صاهل مبالغ فيه«، موؤكد� �أنه يف 
�رتكاب  �أو  �لتجاوز�ت  تكرر  »حال 
ف�صياأخذ  مقبولة  غري  جتاوز�ت 
ال حمالة  و�صتتخذ  �لقانون جمر�ه 

�إجر�ء�ت ردعية«.

دعا وزير الت�سال, الناطق الر�سمي للحكومة, عمار بلحيمر, و�سائل الإعالم العمومية ال�سمعية 
الب�سرية واملكتوبة اإىل اإعادة تنظيم  نف�سها »بعمق« ح�سب املقت�سيات اجلديدة التي ت�ستلزم حتديثها 

وحتويلها اإىل موؤ�س�سات  منظمة يف �سكل بوابات اإلكرتونية تعر�ض منتوجات متنوعة.

بجاية
�إ�سابة عدة م�س�ؤلني 

و�إطار�ت بك�رونا 

بعد غلق اأ�سواق املوا�سي 

م��ل�� �جلهة �لغربية ير��سل�ن 
رئي�س �جلمه�رية 

اإعادة تفعيل �سندوق دعم ال�سحافة 

�ل�سحف �ست�ستفيد من م�ردين من �لإعانات 
.     اإعادة هيكلة املجمعات العمومية لالت�سال

يتو�فد  �حلر�رة  درجة  �رتفاع  مع 
�ملو�طنني  من  �لعديد  �الأيام  هذه 
بجاية،رغم  بوالية  �ل�صو�طئ  على 
�إطار  يف  يدخل  �لذي  �لغلق  قر�ر 
�لتد�بري �الحرت�زية �لر�مية للوقاية 
.»19 كورونا«كوفيد  فريو�س  من 
لالفتتاح  �لر�صمي  �الإعالن  تاأجيل 
�ل�صنة  لهذه  �ال�صطياف  مو�صم 
ب�صبب هذ� �لوباء مل متنع �لعائالت 
من د�خل وخارج �لوالية من �لولوج 
�إىل �ل�صو�طئ �صاربني بذلك عر�س 
و�لتد�بري  �لقو�نني  جميع  �حلائط 
�لقاتل.  �لفريو�س  هذ�  ملو�جهة 
وعدم  و�ال�صتهتار  �ال�صتخفاف 
دفعت  �ل�صالمة  بقو�عد  �الكرت�ث 
�ال�صرتخاء  منهم  �إىل  بالعديد 
م�صوؤولية  �أدنى  دون  �لرمال  على 
يف �لعو�قب �لوخيمة �لتي قد تنجر 
�ملنافية  �ل�صلوكيات  هذه  على 
�حلكومة  �تخذتها  �لتي  للتد�بري 
خلروج من هذه �الأزمة �ل�صحية. مل 
�ل�صاحلية  �لبلديات  بع�س  جتد 
ح�رسية  و�صيلة  بجاية،من  بوالية 
بغلق  �لو�يل  قر�ر  لتنفيذ  وقانونية 

لل�صباحة  �مل�صموحة  �ل�صو�طئ 
�ل�صحية  �لوقاية  تد�بري  جتاوبا مع 
و�صع  ظاهرة  19،�إال  كوفيد  من 
�ملتاري�س و�أكو�م �الأتربة و�ل�صخور 
باملد�خل  ع�صو�ئيا  رميها  �لتي مت 
�لرئي�صية يف �صلوك لقي �لكثري من 
�ملو�طنني  قبل  من  �ال�صتهجان 
�ملكان  ق�صدت  �لتي  و�لعائالت 
بن�صمات  قليال  �ال�صتمتاع  �أجل  من 
باملكانة  يليق  ال  مظهر  �لبحر.يف 
ك�صبتها  �لتي  �ل�صياحية  و�ل�صورة 
�لـ33  ب�صو�طئها  بومرد��س  والية 
�خلالبة �لتي ت�صتقطب �صنويا �أزيد 
من 10 ماليني م�صطاف من �أبرزها 
�ل�رسيط �ل�صاحلي �ل�رسقي �بتد�ء� 
من �صاطئ ملب و�ىل �صاطئ تي�صي 
وخا�صة �ل�صاطئ �أوقا�س �أو كابيتور 
�لذهبية  برماله  وطنيا  �ملعروف 
و�مل�صمكة �لتي ت�صتقطب ع�رس�ت 
�لواليات  من  حتى  و�لزو�ر  �لزبائن 
�ملجاورة،جلاأت �ل�صلطات �ملحلية 
�لرئي�صية  �ملد�خل  غلق  �إىل 
�ملوؤدية �ىل حظائر �ل�صيار�ت على 
بو�صائل  �ملركزي  �ل�صاطئ  طول 

و�يل  لقر�ر  تنفيذ�  �ملكان  �صوهت 
�ل�صو�طئ  بغلق  �لقا�صي  �لوالية 
�لت�صاوؤل  �لتجمعات.لكن  ومنع 
�لذي طرحه عدد من �لزو�ر �لذين 
على  �صاطئ«جوة«  يف  �صادفتهم  
 ،09 رقم  �لوطني  �لطريق  م�صتوى 
هو ملاذ� جلاأت �ل�صلطات �ملحلية 
�ل�صيئ  بالتج�صيد  تي�صي  لبلدية 
با�صتعمال  �لغلق  قر�ر  مل�رسوع 
�لتي  �الأتربة  و�أكو�م  �ملتاري�س 
�جل  من  بال�صاحنات  تفريغها  مت 
�إعالم  وبالتايل  �ملدخل  غلق 
بطريقة  باالإ�صعار  �مل�صطافني 
من  بدال  مدرو�صة  وغري  ع�صو�ئية 
و�صع الفتات مكتوبة بلغة مهذبة �أو 
�إي�صال  باإمكانها  حمرتمة  حو�جز 
�لر�صالة و�حرت�م �ملو�طن؟.مع ذلك 
كبري�  �إقباال  �الأ�صبوع  نهاية  ر�صدنا 
ب�صاطئ  و�مل�صطافني  للعائالت 
ولوطة  �الثنني  �صوق  ملبو،  مركز 
ونف�س  للبلدية  �ل�رسقي  باملخرج 
�ل�صاحل  ل�صاطئ  بالن�صبة  �الأمر 
من  وغريها  توجة  ببلدية  �لغربي 
بد�أت  �لتي  �ل�صخرية  �ل�صو�طئ 

ظل  يف  للم�صطافني  مالذ�  ت�صكل 
و�لبحث عن  �إرتفاع درجة �حلر�رة 
رغم  و�ال�صتجمام  للر�حة  حلظات 
�لتو�جد  وحتى  �ل�صحية  �ملخاطر 
�خلطرية  �الأماكن  هذه  مثل  يف 
و�حلماية  �لرقابة  فيها  تنعدم  �لتي 
لالأطفال.�لعديد  بالن�صبة  خا�صة 
�لرقابة  عن  وبعيد  �ل�صباب  من 
جلاأ  و�لدرك،  �ل�رسطة  من  �الأمنية 
�ل�صو�طئ  �إىل  �ل�صباب  من  �لعديد 
تلك  ال�صيما  �ملحرو�صة،  غري 
�لو�قعة بال�رسيط �ل�صاحلي �لغربي 
غر�ر  على  �حلماديني  لعا�صمة 
�صمن  تندرج  �ل�صو�طئ  �لتي   :
غر�ر  على  �ملحرو�صة  غري  قائمة 
ك�صيلة«  و«بني  و«�صاكت«  »تغرمت« 
وغريها من �ل�صو�طئ، �لتي متيزها 
�لدروب �لوعرة و�خلطرية ويف هذه 
�ملو�قع   �أغلبهم هوؤالء ال يحرتمون 
�لقو�عد �ل�صحية، و�ملهم عند هذ� 
�ملغامرة  �مل�صطافني  من  �لنوع 
ال  كامل  و�ال�صرتخاء  بيوم  و�لتمتع 

غري.
ج.بـــلقا�سم

تطبيقا لقرار غلق ال�سواطئ ببجاية

بلديات تلجاأ �إىل �ملتاري�س و�لأتربة 

�لوطني  �لدرك  م�صالح  با�رست 
بالتعاون مع م�صالح �الأمن لواليات 
عني   ، م�صتغامن،وهر�ن   ، »�صلف 
حتقيقات    « تلم�صان   ، متو�صنت 
حول وجود �صبكات  لتنظيم �لهجرة 
هذه  م�صتوى  على  �رسعية  �لغري 
�لواليات  ت�صتعمل  مو�قع �لتو��صل 
�ل�صباب  ال�صتقطاب  �الجتماعي 
��صبانيا  �ىل   �لهجرة  يف  �لر�غب 
توفر  حيث   ، �ملوت  قو�رب  عرب  
لهم �الإقامة و�الإطعام و�لنقل مقابل 

مبلغ 50 مليون �صنتيم.
بوهر�ن  �ل�صبكات  �أوىل  تفكيك  مت 
خالل �ل48 �صاعة �ملا�صية  وتوقيف 
نزهة  زورق  وحجز  حر�قا    11
حني  يف   ، قوي  حمرك  ودو  �رسيع 
�إىل  مدن د�خلية  متتد �لتحقيقات 
و�صيدي  وغليز�ن  تيارت  وخا�صة 
بلعبا�س و بع�س واليات �ل�رسق تبني 
ين�صطون  �أفر�د  لها  �ل�صبكات  �أن 
وكاالت  وكاأنها  �لواليات  هذه  يف 

�صياحية معتمدة  تتناف�س يف عر�س 
م�صالح  تلقت  حيث    ، �ل�رسوط 
�لدرك �لوطني معلومات باإقالع ما 
يزيد عن 20 زورق  خالل �الأ�صبوع 
�حلايل من �صو�حل �لواليات �لغربية 
�أ�صحابها  ي�صتغل  و�لتي  �خلم�س 
وهدوء  �ملنزيل  �حلجر  �إجر�ء�ت 
�لزو�رق   منت  على  للخروج  �لبحر  
نحو �ل�صو�حل �ال�صبانية ، هذ� ومن 
روؤو�س  ت�صل  �أن  �لتحقيقات  �صاأن 
متو�صنت  من  بكل  كبرية   �صبكات 
م�صتغامن   وحتى  و�صلف  ووهر�ن 
�لزو�رق   ن�صاطها من   و�لتي حولت 
�خلا�صة  �لزو�رق  �إىل  �لتقليدية 
ب�رسعتها  و�ملعروفة  بالنزهة 
للعو�مل  �مل�صادة  وقوتها  �لكبرية 
من  �النطالقة  وحتولت   ، �لبحرية 
�ل�صو�طئ  غري حمرو�صة �إىل �جلزر 
�لقريبة الإبعاد مر�قبة م�صالح خفر 

�ل�صو�طئ و�الأمن .
حممد بن ترار

حتقيقات حول �سبكات  ت�ستعمل مواقع التوا�سل 
الجتماعي 

تفكيك 07 �سبكات  خالل 
�ل�سهر �ملن�سرم 



الإثنني 13  جويلية  2020  املوافـق  لـ 22 ذو القعدة  1441ه حوار5

حاورها:وداد احلاج

النف�س  عامل  يك�شف          
م�شكلة  اأخطر  فروم  لرييك 
هي  و  املعا�شر  اإن�شاننا  تواجه 
عن  اغرتابنا  و  الذاتي  الغرتاب 
اخلا�شة  م�شاعرنا  عن  و  اأنف�شنا 
األ   امل�شتقبل  و  النا�س  عن  و 
هذا  من  ف�شول  اجلزائري  يواجه 

الغرتاب ؟

�شعوره  اليوم  الإن�شان  فقد  لقد   
بالتوا�شل مع ذاته و مع غريه و اأ�شبح 
ل  اجلفاء  ي�شوده  مغلق  يعي�ش يف حيز 
اإمنا  و  للحياة  كمبداأ  بامل�شاعر  يوؤمن 
و  فالعمل   , باملاديات  فقط  يوؤمن 
الإنتاج بالن�شبة له ال�شيء الوحيد الذي 
و  رهيب  بفراغ  ي�شعر   , قيمته  يربز 
اكتئاب لأن جميع عالقاته اليوم عادت 
�شطحية مما اأدى اإىل تغري العديد من 

املا�شي    ففي  املفاهيم 
اأهال  لل�شيف  يقال  كان 
له  يقال  اليوم  �شهال  و 
ات�شل قبل اأن تاأتي , كان 
الدار  قبل  اجلار  يقال 
اأ�شبح يقال اأنت يف حالك 
و اأنا يف حايل يف املا�شي 
اليوم  اأحباب  الأقارب  كان 
 , عقارب  الأقارب  اأ�شبح 
ن�شاأل  و  يوميا  جنتمع  كنا 
اأ�شبحنا جنتمع  الغائب  عن 

للتهنئة و التعزية فقط .
جمتمعنا  يف  اليوم  النا�ش 
يتبادلون  غريه  و  اجلزائري 

احلقيقة  يت�شاركوا  اأي  دون  الكلمات 
اأحد  ل  املزيفة  ال�شحكات  يتبادلون 

يثق بالأخر كل واحد يف حاله.
تكون  التي  النف�ش  غربة  نعي�ش  هنا 
اأ�شد من غربة الوطن , و هو  اأق�شى و 
م�شاعرنا  عن  و  اأنف�شنا  عن  اغرتابنا 
و  امل�شتقل  و  النا�ش  عن  و  اخلا�شة 
هذا من نتائج النظام الراأ�شمايل الذي 
مازال يخدر العقول الب�رشية اأين جعل 
اأن  فكرة  الإن�شان  اأدخلت  �شلعة  منها 
قيمته لي�شت تابعة ل�شخ�شيته و و اإمنا 
تتحدد مبدى اإنتاجه و نوع ال�شلعة التي 

ينتجها .
من  ال�رشاع  يعي�ش  اجلزائري  الفرد   
غالء  بني  مرهون  فهو  البقاء  اأجل 
توتر  من  البلد  يعي�شه  وما  املعي�شة 
ال�شيء  فاإفقار  اقت�شادي  و  �شيا�شي 
جوهر  ي�شنع  الذي  هو  ي�شنعه  الذي 

الغرتاب .
الراأ�شمالية  الأنظمة  جنحت  هكذا  و 
و  ذاته  عن  مغرتبا  الإن�شان  خلق  يف 
حميطه خائفا من احلا�رش و امل�شتقبل 
همه الوحيد لقمة العي�ش , يعتمد كليا 
على الأ�شياء و ال�شلع و البريوقراطية و 
الدولة و القادة و الزعماء و كاأنه يعي�ش 
الأ�شياء  هذه  كل    الحتكار,  و  التبعية 
الإن�شان  منح  يف  ذاتها  الوظيفة  لها 
يوا�شل    لأنه  لهويته  معنى  املغرتب 
لقوة  ال�شت�شالم  عرب  فقط  نف�شه  مع 

عظيمة  �شخ�شية  اأو  منه  اأكرب  هم  من 
الوهم  يعي�ش  جتعله  كبرية  موؤ�ش�شة  اأو 
اأنه يعي�ش التوا�شل مع قدراته الفردية 

و هذا غري �شحيح 
دوامة  يعي�ش  الفرد  جعل  ما  هذا 
حقيقة  من  عميق  خوف  له  الكتئاب 
و  بنف�شه  الحتكاك  و  كاإن�شان  وجوده 
يكره  و  الروتني  حالة  يعي�ش  اأعماقه 
اجلانب  فيه  ُقتل  التجديد  اأنواع  كل 
الروحي امل�شوؤوؤل عن احلب و امل�شاعر 

و العاطفة .
هو  النف�ش  اغرتاب  نتائج  من  و 
الفرد  اإح�شا�ش  و  للقدر  ال�شت�شالم 
اأنه ل ي�شتطيع فعل اأي �شيء يف حياته 
احلياة مت�شي  باأن  و  بالدونية  ي�شعر  و 
حاله  على  يبقى  �شيء  كل  و  ت�شتمر  و 
يكرب  و  لالإحباط  و  لل�شلبية  ي�شت�شلم 

باخلوف الذي يخلق فيه العدوانية .
ففظاعة الأنظمة الراأ�شمالية تكمن يف 
اأن الإن�شان اليوم �شار ل مباليا و يفتقر 

كيف  يعرف  ل  اأنه  يح�ش  و  لالهتمام 
يختار بني احلياة و املوت و ل يعرف 
الهدف من احلياة  و  ما معنى املغزى 
فلقد �شجر يف اأعماقه و اأ�شبح ي�شعر 

بان حياته بدون معنى .

فريو�س  تاأثري  حجم  ما          
النف�شية  ال�شحة  على  كورونا 

العامة للجزائريني ؟

جذريا  تغيريا  اأحدث  كورونا  فريو�ش 
 , اجلزائريني  لدى  العي�ش  منط  يف 
و  اجلامعات  و  املدار�ش  دوام  تعليق 
العالقات,  من  احلد  ,و  العمل  توفق 
اإغالق  و  الجتماعية  الزيارات  و 
و  التجارية  املحالت  و  املطارات 
مقيد  باأنه  ي�شعر  الفرد  جعلت  غريها 
داخل املنزل ما انعك�ش مبا�رشة على 
م�شتويات  كارتفاع  النف�شية  �شحته 
ال�شعور بالقلق و التوتر و الأرق و تقطع 
�شاعات النوم اأو زيادة اأو فقدان ال�شهية 
و زيادة حالت الطالق و النتحار,  و 
اإىل  تتحول  اأن  ميكنها  الآثار  هذه  كل 
اأعرا�ش مر�شية نف�شية مثل ا�شطراب 
الو�شوا�ش  ا�شطراب  و  العام  القلق 
القهري و توهم املر�ش و ا�شطراب ما 

بعد ال�شدمة النف�شية 
فكورونا جعلت من الفرد يعي�ش حتدي 
كبري فمنهم من بقي بدون عمل و هو 

كليا فتطور م�شتوى  العامل  معزول عن 
العدوان اجتاه نف�شه و اجتاه املحيطني 
به بغ�ش النظر عن امل�شتوى املعي�شي 

املتدين .

        كيف ترين خملفات احلجر 
ال�شحي على الأ�شر اجلزائرية ؟

كل واحد منا يعي�ش اخلوف على نف�شه 
من املر�ش و يخاف اأي�شا على اأقاربه 
و من يحب خ�شو�شا كبار ال�شن هذا ما 
اإحباط و قلق و مزاج  يجعلنا يف حالة 

معكر 
للحجر  اأي�شا  ال�شلبية  النتائج  من  و 
ال�شعور  نتيجة  ال�شحي م�شاكل �شحية 
معظم  يعانيه  الذي  بالوحدة  الرهيب 
الأهل  عن  بعدهم  ب�شبب  الأفراد 
حول  احلرية  فقدان  و  الأقارب  و 
و  التام  العزل  فيها  مت  التي  احلالت 

حظر التجول 
حياة  ال�شحي  احلجر  جعل  لقد 
اأكرث  اجلزائرية  الأ�رشة  بع�ش 
اليوم يف  طوال  فالبقاء  �شعوبة 
اليومي  الحتكاك  و  املنزل 
اخلالفات  يجعل    الزوج  مع 
�شوؤون  حول  تتزايد  الأ�رشية 
التدبري املنزيل هذا من جهة 
و من جهة اأخرى التوقف عن 
الدخل  وجود  عدم  و  العمل 
اليومي يجعل الإن�شان متوتر 
م�شتقبله  على  خائف  و 
�رشبه  و  اأكله  و  املجهول 
و  اأولده  م�شتقبل  على  و 
الأ�رش  من  فالعديد  عائلته 
لدرجة  متاما  مدخول  دون  اأ�شبحت 
مواقع  يف  راأيناه  ما  هذا  و  الت�شول 
الأغلبية  و  الجتماعي,  التوا�شل 
منحة  على  احل�شول  اأمل  على  تعي�ش 
رمبا ت�شاعدهم على اقتناء ولو اب�شط 

متطلبات احلياة اليومية و العالج
القطاع  وعمال  الأ�شاتذة  اأن  حني  يف 
ل�شتفادتهم  حمظوظني  كانوا  العام 
دون جمهود  عادي  ب�شكل  رواتبهم  من 
بدين اأو حتى التنقل ملكان العمل  رمبا 
العديد من  �شاعدهم هذا على جتاوز 
حكرا  كانت  التي  ال�شحية  امل�شاكل 
على عمال القطاع اخلا�ش و اأ�شحاب 
الأعمال احلرة و القطاع الطبي الذين 
هم يف الواجهة لت�شدي للفريو�ش و ما 
هو  حقيقي  كابو�ش  كورونا  من  جعل 
عدم وجود تاريخ حمدد لنهايته فالكثري 
من الت�شاوؤلت تدور يف ذهن اجلميع ل 
جواب لها, فمثال لو ا�شتمر الو�شع على 
الفرد  �شيواجه  كيف  اأطول  ملدة  حاله 
هذا يف ظل التوقف عن العمل و الركود 

و قلق امل�شتقبل .
ال�شلوك  م�شتوى  من  رفع  هذا  كل 
و  لفظي  من  اأ�شكاله  بكل  العدواين 
ج�شدي  خ�شو�شا داخل الأ�رشة ب�شبب 
الحتكاك الدائم بني افرداها اأدى اإىل 

الطالق يف لكثري من الأحيان .

انت�شار  فهم  ميكن  زاوية  اأي  من 

حالت احلرقة و النتحار ؟ 

العامل  فيه  يعي�ش  الذي  الوقت  يف 
حالة الرعب و التزام البيوت و احلجر 
ركوب  اإىل  ال�شباب  فيه  يعود  ال�شحي 
قوارب املوت و الجتاه اإىل ما ي�شموه 
الأوروبي  احللم  اأو  الأوروبية  باجلنة 
يف  ذلك  و  ظروفهم  حت�شني  يف  اأمال 
حماربة  يف  الأمن  قوات  ان�شغال  ظل 
من  العديد  لها  وكلت  فقلد  الفريو�ش 
املهام الإ�شافية اقت�شادية و اجتماعية 
مناخا  خلق  ما   , بيئية  و  �شحية  و 
ال�شبب   , اأوروبا  نحو  للعبور  منا�شبا 
الرئي�شي يف ذلك يكمن يف كون ال�شباب 
هذا  يف  الأمل  فقد  قد  اجلزائري 
فا�شال  و  فا�شدا  يعتربه  الذي  النظام 
الرتفاع  يف�رش  ما  هذا  املعايري  بكل 
الرهيب ملعدلت النتحار بني ال�شباب  
و   2019 انتحار يف  حالة   1299 �شجلت 
عربيا  الرابعة  املرتبة  اجلزائر  احتلت 
ل  يعني  نف�شه  قتل  على  يقدم  فمن   ,
هدف  له  لي�ش  و  احلياة  يف  لديه  اأمل 
ال�شيا�شية  فالأو�شاع  اجله  من  يعي�ش 
يف  الرغبة  قتلت  اجلزائر  تعي�شها  التي 
احلياة لدى الكثريين , لي�ش من�شفا اأن 
تعي�ش يف بلد من اأغنى البلدان اإفريقيا 
باأب�شط  حتظى  مل  واأنت  العامل  يف  و 
النتماء  بطاقة  لديه  كمواطن  حقوقك 
و  الفقر  و  بالبطالة  �شوى  مل حتظى   ,

التهمي�ش 
املجتمع  يكون  ان  املوؤ�شف  من 
لكنه  �شابا  جمتمعا  اجلزائري 
حمروم من �شبابه ل عمل ل زواج 
حتى حرية التعبري اأ�شبحت جرمية 
يعاقب عليها القانون فكيف تعي�ش 
يف بالد يُ�شجن فيها من يقول كلمة 
احلق و يعي�ش فيها الل�شو�ش حياة 
باأموال  الربجوازية  و  الرفاهية 

ال�شعب 
�رشعية  غري  الهجرة  و  فالنتحار 
اإليها  التي جلاأ  لالأ�شف كانت احللول 
�شبابنا للهرب من الظلم واحلياة غري 
الكرمية التي عا�شها يف بالده الأم .

        ما ال�شبيل اإىل بناء مناعة 
�شحية نف�شية ملجتمع ما ؟

عالج  اأف�شل  هي  النف�شية  ال�شحة   
فر�شة  كورونا  فريو�ش  و  للياأ�ش 
تقوية  و  النف�شية  املناعة  لكت�شاب 
الن�شيج املجتمعي و املناعة املجتمعية 
و ي�شبح اأكرث مرونة , فال�شحية النف�شية 
بينهما  و اجل�شدية على عالقة طردية 
تتاأثران يبع�شهما البع�ش فاإذا حت�شنت 
يتفادى  و  اجل�شدية  تتح�شن  النف�شية 
ال�شيكو�شوماتية  الأمرا�ش  الفرد 
الر�شا  اإىل  يوؤدى  ما  عنها  الناجتة 
ال�شعور  و  ال�شلوكي  التكيف  و  العاطفي 
بالكفاءة و امل�شوؤولية و حتقيق الذات و 

امل�شاهمة املجتمعية 
ظل  يف  للمجتمع  حتقيقها  اأجل  ومن 
النا�ش  توعية  من  لبد  كورونا  جائحة 
خ�شو�شا  تخيفهم  ل  واقعية  بعبارات 

ل  اأن  الآباء  على  فالبد  لالأطفال 
عدم  و  اأولدهم  اأمام  اخلوف  يظهروا 
التحدث الزائد عن املو�شوع و بالن�شبة 
للم�شننني فهم يعانون ه�شا�شة �شحية و 
التوا�شل  و  البقاء  من  لبد  لذا  نف�شية 
معهم و دعمهم من الناحية املعنوية  و 
التغذية ال�شحية فاأف�شل طريقة لتجاوز 
التفكري  عدم  هو  و  نف�شية  م�شكلة  اي 
الفراغ  وقت  اإمالء  و  فيها  الزائد 
بالريا�شة و متارين ال�شرتخاء و تفادي 

ال�شائعات التي تزيد معدل التوتر.

        ما الحتياطات التي يتعني 
على املدار�س اتخاذها ملنع انت�شار 

فريو�س كوفيد19-؟

ومن بني الإجراءات العملية التي بو�شع 
املدار�ش اتخاذها:

التدّرج يف بدء اليوم الدرا�شي واإنهائه, 
اأوقات خمتلفة  يف  وينتهي  يبداأ  بحيث 

ملجموعات خمتلفة من الطالب

التدّرج يف اأوقات تناول الوجبات
اإىل  اأو  اأماكن موؤقتة  اإىل  ال�شفوف  نقل 

خارج املبنى
تنظيم دوام املدار�ش على فرتات, بغية 

تقلي�ش عدد الطالب يف ال�شفوف
�شتكون مرافق املياه والنظافة ال�شحية 
فتح  اإعادة  من  الأهمية  حا�شم  جزءاً 
على  ويجب  اآمن.  نحو  على  املدار�ش 
لتح�شني  الفر�ش  ا�شتغالل  الإداريني 
يف  مبا  ال�شحية,  النظافة  اإجراءات 
التنف�شية  والآداب  اليدين,  غ�شل  ذلك 
بالذراع  والعط�ش  ال�شعال  احتواء  )اأي 
التباعد  واإجراءات  الكوع(,  ثني  بعد 
الجتماعي, واإجراءات تنظيف املرافق 
الأغذية.  لإعداد  الآمنة  واملمار�شات 
املوظفني  تدريب  اأي�شاً  وينبغي 
ممار�شات  على  واملعلمني  الإداريني 
وممار�شات  الجتماعي  التباعد 

النظافة ال�شحية يف املدر�شة.

 

الأخ�شائيني  عمل  مناخ         
النف�شانيني يف اجلزائر ؟ 

الأخ�شائي النف�شاين العيادي كما عرفه 
احلياة  يدر�ش  الذي  هو  بايلو  اآلن 
العاطفية العقلية و ال�شلوكية للفرد فهو 
التقييم  للتحليل  ي�شتعمل طرق خا�شة 
و العالج النف�شي و الإر�شاد و الوقاية و 
من مهامه تطبيق العالجات با�شتعمال 
كما  او ج�شدي  لفظي  نوع  و�شيط من 
طلبة  تكوين  يف  امل�شاهمة  ميكنه 
او  املمر�شني  و  الطب  النف�ش  علم 

املرتب�شني يف الرتبية اخلا�شة 
ي�شهد الأخ�شائي  النف�شي العيادي يف 
خا�شة يف  كبريا  اإقبال  الأخرية  الآونة 
فرتة احلجر ال�شحي و جائحة كورونا 
اأول ب�شبب احلالة النف�شية املتِعبة التي 
من  الفرد  يعي�شه  ما  و  كورونا  خلفتها 
لنت�شار  ثانيا  كبريين  توتر  و  �شغط 
الآونة  يف  النف�شي  الأخ�شائي  ثقافة 
الأخرية بعد اأن كان النا�ش يف املا�شي 
اأ�شحاب  على  حكرا  يرونه 
العقلية و  ال�شطرابات 

املر�شى النف�شانيني 
لكن الأخ�شائي النف�شي يعاين 
نوعا من التهمي�ش يف املحيط 
مل  فمكانته  اجلزائري 
التنظيمية  الهيكلة  يف  حتدد 
الذي يجعله  الأمر  الوظيفية 
يف  القرار  ل�شلطة  يفتقر 
جنده  فاأحيانا  مهامه  تاأدية 
م�شنفا على اأنه بيداغوجي 
اإداري مما  اأخرى  اأحيانا  و 
املهام  يف  تداخال  يفرز 
بني املربي و املدير, فكثريا ما يعترب 
النف�شاين فا�شال لأنه  عمل الأخ�شائي 

ل يعطي حلول فورية 
و كذلك نق�ش و�شائل العمل كالروائز و 
الختبارات و �شيق املكان املخ�ش�ش 
يعيق  الذي  الأمر  النف�شي  لالأخ�شائي 
اأداء مهامه و غالبا ما يكون له مكتب 
كاأنه اإداري مما يعيقه من تطبيق تقنية 
توفر  عدم  او  اجلماعة  ديناميكية 
غرار  على  لالأطفال  اللعب  �شالت 
املتقدمة  الدول  يف  موجود  هو  ما 
ت�شاعد  التي  احلديثة  العيادات  و 
ك�شف  على  النف�شاين  الأخ�شائي 
ميولت الطفل ال�شعورية و ل �شعورية 
بالت�شال  غياب الت�شال و الحتكاك 
املمار�شة  جمال  يف  بالأخ�شائيني 
و  اللقاءات  انعدام  و  ال�شيكولوجية 
امللتقيات العلمية و الدورات التدريبية 
ينعك�ش  مما  خارجه  و  الوطن  داخل 

�شلبا على اخلدمة املقدمة 

حتتاج احلالة الراهنة اإىل راأي علم النف�س لفهم بع�س متظهراتها،و قراءة ما يطفو اإىل ال�شطح من 
رموز وظواهر بداأت تنت�شر يف الفرتة الأخرية،ل تقت�شر مواجهة وباء كورونا على اجلي�س الأبي�س و 

املالحم التي ي�شنعها يف امل�شت�شفيات و اأماكن العزل ،لكن هناك جبهة اأخرى ت�شتحق اللتفات اإليها وهي 
التاأثريات النف�شية للوباء على م�شتوى �شلوكيات اجلزائريني داخل اأ�شرهم وعلى م�شتوى الف�شاءات 

العمومية امل�شرتكة،الأخ�شائية يف ال�شحة النف�شانية هابط ملعيد من البويرة حتدثت اإىل الو�شط يف هذا 
احلوار عن �شرورة الهتمام بهذا املحور و تطوير اأدواته ونبهت اإىل خطر النتكا�شات التي قد يخلفها 

الوباء على ال�شحة العامة

الأخ�شائية يف ال�شحة النف�شية هابط ملعيد

مفتاح النجاح يف مواجهة كورونا هو حماربة الإحباط و ال�سلبية
.      اأعرا�س ميكنها التحول اإىل اأمرا�س خطرية

اأف�شل  النف�شية هي  " ال�شحة 
عالج للياأ�س و فريو�س كورونا 

فر�شة لكت�شاب املناعة النف�شية و 
تقوية الن�شيج املجتمعي و املناعة 
املجتمعية و ي�شبح اأكرث مرونة 

، فال�شحية النف�شية و اجل�شدية 
على عالقة طردية بينهما تتاأثران 

اأي�شا يبع�شهما البع�س " ال�شلبية  النتائج  " من 
للحجر ال�شحي م�شاكل �شحية 

نتيجة ال�شعور الرهيب بالوحدة 
الذي يعانيه معظم الأفراد 
ب�شبب بعدهم عن الأهل و 

الأقارب و فقدان احلرية حول 
احلالت التي مت فيها العزل 

التام و حظر التجول "
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 رجاء الهدوء والتثبت 
فاملطلوب لي�س احلكم بل 

الفهم.. املو�ضوع لي�س حبا 
اأو كرها يف اأردوغان فاحلب 
والكره يف ال�ضيا�ضة ل يقدم 

ول يوؤخر.. نعرف كل ما 
ميكن اأن يقال عن اأردوغان 

بحق اأو باطل ونعرف اأن 
بع�ضنا يحّمله اأوزار ما 

ح�ضل من كوارث يف العامل 
الإ�ضالمي، وبع�ضنا الآخر يرى 

فيه اخلليفة الذي �ضيوحد 
الأمة ويحقق نه�ضتها.. 

ولي�ضت مهمتي هنا ترجيح 
اأحد الراأيني اإمنا اأحاول 

اللتزام بقوله تعاىل: »ل 
يجرمنكم �ضناآن قوم على 

األ تعدلوا اإعدلوا هو اأقرب 
للتقوى«.. فاملو�ضوع اأكرب 

بكثري.. اإنه يتعلق مب�ضتقبل 
تركيا، ومبوازين القوى فيها 
وحولها.. فاكرهوا اأردوغان 

اأو اأحبوه!! اتهموه او قد�ضوه!! 
لي�س هذا املهم.. ال�ضوؤال 

اأين يقع اأيا �ضوفيا يف �ضياق 
العالقة مع الغرب وما هي 

تداعياته؟ وما هو وجه احلق 
واحلكمة اأو الباطل والتعجل 

فيما قام به اأردوغان؟

�ضدمة

 اأيا �صوفيا.. حتريك املياه الراكدة
حتريك الراكد:

واملوقف  اجلمعي  الوعي  يف  كبرية  هزة 
الرتكي  الرئي�س  خطوة  اأعقبت  الر�سمي 
احلايل  جويلية   24 يف  �سوفيا  اأيا  بافتتاح 
للم�سلني بعد اأن ظل متحفا يوؤّمه ال�سائحون، 
و للخطوة دالالت �سيا�سية كبرية ف�سال عما 
من  وتوؤّججه  م�ساعر  من  تبعثه  اأن  ميكن 
الفرن�سي  املوقف  فقط  فلي�س  تفاعالت.. 
بل  الرتكي  القرار  بخ�سو�س  تاأ�سف  الذي 
عنه  عربت  الذي  الرو�سي  املوقف  تبعه 
للخطوة  بنقدها  االأرثوذك�سية  الكني�سة 
الرتكية اأما وا�سنطن فقد اأعربت عن خيبة 
ويف  م�سجد  اىل  املتحف  لتحويل  اأملها 
القرار  اأن  اليونان  اعتربت  نف�سه  ال�سياق 
االأوربيني  على  النقد  يتوقف  ومل  م�ستفز.. 
ال�ساحة  اإىل  امتد  بل  امل�سيحي  والعامل 
واملذهبية  الثقافية  مبكوناتها  االإ�سالمية 
التعامل  الكبري يف  ال�رشخ  وح�سل  املتعددة 
الأردوغان  منت�رش  فمن  الرتكي  القرار  مع 
مذكر  االإ�سالم  حامي  انه  اعتبار  على 
باجنازاته االقت�سادية وبنائه قوة ع�سكرية، 
مع  اأردوغان  بعالقات  مذكر  ناقد  اإىل 
العربي  بالربيع  وبعالقته  ال�سهيوين  الكيان 
مع  التعامل  فاأ�سبح  االأطل�سي..  واحللف 
للمواقف  اجرتارا  اخللفيات  بهذه   احلدث 
اأهم  اأحد  يفقدنا  منهجيا  وهذا  ال�سابقة، 
وجتدد  والتغري  التطور  الوعي:  معطيات 
فاإن  حال  كل  واملحددات..على  ال�رشوط 
كل  لتطرح  الراكدة  املياه  حرك  احلدث 
هو  ما  واحدة:  دفعة  التاريخية  االأ�سئلة 
املوقف من الوجود العثماين يف بالد العرب 
عالقة  حقيقة  هي  ما  قرون؟  اأربعة  خالل 
م�ستعمرين  كانوا  هل  ببالدنا  العثمانيني 
تخلف  عن  م�سئوليتهم  مدى  ثم  حلفاء؟  اأم 
االأ�سئلة  تتدفق  وهكذا  وهزميتها؟  االأمة 
يف  الرتكي  الدور  حول  الواقع  اأ�سئلة  نحو 
وم�رش  وليبيا  �سورية  يف  العربي  الربيع 
التعامل  يف  تركيا  جدية  ومدى  وتون�س؟ 
تركيا  تريد  وماذا  الفل�سطيني؟  امللف  مع 
دورتها  جتديد  ب�سدد  هي  هل  بال�سبط؟ 
العثمانية اأم اأنها تريد دولة حمورية اإقليمية 
فاعلة وموجهة؟.. كل هذه االأ�سئلة طرحت 
فت�ستت  العربي  العقل  على  واحدة  دفعة 
بروؤية  وامل�سمنة  املتناق�سة  اإجاباته  يف 
كان  هنا  من  الواحد..  البلد  داخل  اأحادية 
التاريخي  �سياقه  احلدث يف  من طرح  البد 

املو�سوعي لرتتيب االإجابة.
اأيا �ضوفيا:

يف  م�سهور  تاريخي  م�سجد  هو  �سوفيا  اآيا 
ال�سفة االأوروبية من مدينة اإ�سطنبول، وقد 
كان كاتدرائية اأرثوذك�سية �رشقية �سابًقا، ثم 
الفاحت  حممد  العثماين  ال�سلطان  ا�سرتاها 
كامال  الثمن  ودفع  م�سجد  اإىل  وحولها 
ليوقفه  االأرثوذك�س،  للرهبان  ماله  حّر  من 
واالأرا�سي املحيطة به وما عليها من مباٍن 
العامل  اأنحاء  كافة  يف  امل�سلمني  ل�سالح 
قمة  جعله  ما  املكان  يف  وبني  االإ�سالمي، 
امل�سجد  وا�ستمر  واالت�ساع..  الروعة  يف 
هكذا دون اعرتا�س من اأحد حتى انهزمت 
االأوربيني  وكانت �رشوط  العثمانية  اخلالفة 
ب�سوي�رشا  لوزان  يف  وقعت  اتفاقية  �سمن 
اأن يتحول امل�سجد اإىل متحف  �سنة 1923: 
وان يتغري احلرف العربي اإىل حرف التيني 
الرتكية  اإىل  العربية  من  االآذان  لغة  وتتغري 
علماين  بد�ستور  ال�رشيعة  ا�ستبدال  يتم  واأن 
املعادن  التنقيب عن  تركيا  يحرم على  واأن 
والنفط واأن ت�سلم تركيا بالتنازل عن مناطق 
واأن  �سلطانها  اإطار  يف  كانت  اإ�سرتاتيجية 

اإ�سالمية وان  اأي دولة  مينع عليها م�ساعدة 
مينع عليها اخذ ال�رشائب على ال�سفن التي 
متر مب�سيق البو�سفور وتغري لغة االأذان من 
و  اأتاتورك  فخ�سع  الرتكية..  اإىل  العربية 
 ..1935 عام  ديني  متحف  اإىل  املبنى  حّول 
العليا يف  املحكمة  اأ�سدرت  قليلة  اأيام  قبل 
الرتكية  احلكومة  قرار  بطالن  اإ�سطمبول 
بتحويله اإىل متحف ووقع الرئي�س اأردوغان 
على القرار وبذلك متت اإعادته اإىل طبيعته 

كم�سجد قبل حتويله اإىل متحف.

اتفاقية لوزان:

تاأ�س�ست  الذي  املناخ  حت�س�س  املهم  من 
بلغ  اأن  بعد  احلديثة  الرتكية  الدولة  فيه 
العثمانية  ال�سلطنة  ج�سم  يف  ذروته  االإعياء 
اإىل متحف بعد  اأيا �سوفيا  فلم يكن حتويل 
اأن كان م�سجدا لعدة قرون اإال الرمز حلالة 
االإنهيار التام للدولة العثمانية.. وذلك على 
اإثر انتهاء احلرب العاملية االأوىل عام 1918 
املنت�رشة  املتحالفة  الدول  اأبرمت  حيث 
اأغ�سط�س/  10 يوم  �سيفر«  »معاهدة  فيها 
اأرا�سي الدولة  اآب 1920 تقا�سمت مبوجبها 
االأتراك  »الرجل املري�س«، ولكن  العثمانية 
بقيادة كمال اأتاتورك رف�سوا هذه املعاهدة 
حتى  احللفاء  �سد  �رش�سة  حربا  وخا�سوا 
وخا�سة  كبريا،  انت�سارا  عليهم  انت�رشوا 
على اليونان خالل حرب 1922-1923.. ويف 
اأعقاب ذلك ُعقد »موؤمتر لوزان« الثاين الذي 
ا�ستمرت اأعماله ثالثة اأ�سهر، ُوقعت معاهدة 
لوزان لل�سالم باللغة الفرن�سية يف 24 يوليو/ 
ال�سوي�رشية  لوزان  مدينة  يف   ،1923 متوز 
مناف�سة  كانت  التي  اأنقرة  حكومة  قبل  من 
االأعظم  ال�سدر  بقيادة  اإ�سطنبول  حلكومة 
امل�سوؤول اأمام ال�سلطان العثماين، و«بريطانيا 
وفرن�سا واإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا 
والربتغال وبلغاريا وبلجيكا ويوغ�سالفيا« من 
اإلغاء اخلالفة كنظام  اإذ مت   ، اأخرى..  جهٍة 
�سيا�سي، ونفي اخلليفة واأ�رشته خارج تركيا، 
علمانية  واإعالن  اأمواله،  جميع  وم�سادرة 
الرتكية  الدولة  تاأ�س�ست  وبذلك  الدولة، 
اأتاتورك  كمال  م�سطفى  بقيادة  احلديثة 
انتهاء  ومع  ال�سياق  ويف  اأنقرة..  وعا�سمتها 
احلرب العاملية االأوىل كانت البالد العربية 
ال�سلطنة  اأرا�سي  من  املقتطعة  امل�رشقية 
توزيعها  ويتم  بيكو  �سايك�س  باتفاقية  تق�سم 
والربيطاين  الفرن�سي  االحتالل  على 
يف  لليهود  قومي  وطن  باإقامة  الوعد  ويتم 

فل�سطني.
لوزان« 143 مادة موزعة  ت�سمنت »معاهدة 
و«ميثاق«  »اتفاقية«  بني  ما  وثيقة   17 على 
املواد  هذه  وتناولت  و«ملحق«،  و«ت�رشيح« 
املوقعة  االأطراف  بني  ال�سلح  ترتيبات 
العالقات  تاأ�سي�س  واإعادة  املعاهدة،  على 
العامة  للمبادئ  »وفقا  بينها  الدبلوما�سية 
ا�ستخدام  نظمت  الدويل«..كما  للقانون 
املرور  وقواعد  الرتكية  املائية  امل�سايق 
واملالحة فيها زمن احلرب وال�سلم، واإعادة 
وماآل  العثمانية  الدولة  و�سعية  يف  النظر 
االأرا�سي التي كانت تابعة لها قبل هزميتها 
-1914 خالل  االأوىل  العاملية  احلرب  يف 
وبلغاريا  اليونان  حدود  ور�ّسمت   ،.1918
�سم  على  حافظت  التي  الرتكية  الدولة  مع 
اإ�سطنبول وتراقيا الغربية،.. وق�ست بتخلي 
تركيا عن ال�سيادة على قرب�س وليبيا وم�رش 
با�ستثناء  ال�سام،  وبالد  والعراق  وال�سودان 
مدن كانت تقع يف �سوريا مثل اأورفا واأ�سنه 
وبتنازل  ومرع�س،  وكل�س  عنتاب  وغازي 
الدولة العثمانية عن كافة حقوقها ال�سيا�سية 
اعتبارا  وال�سودان  مب�رش  املتعلقة  واملالية 
 ..1914 عام  الثاين  نوفمرب/ت�رشين  من 

واجتاه  الإيطاليا،  اإيجة  جزر  تركيا  ت�سليم 
القريبة  ال�سالح يف اجلزر  نزع  اإيطاليا نحو 
من احلدود الرتكية..�سيطرت دول التحالف 
على هذه اجلزرـ  يبلغ عددها 12ـ  عام 1945، 
و�سلمتها عام 1947 لليونان. واإىل اليوم ت�سكل 
هذه اجلزر مو�سوع خالف رئي�سي بني تركيا 
بني  العثمانية  الدولة  ديون  واليونان..تق�سم 
الدول املنف�سلة عنها. ومبوجبه تدفع تركيا 

الق�سم الواقع عليها بالفرنك الفرن�سي..
انتقد الرئي�س الرتكي  طيب رجب اأردوغان 
من يرى يف اتفاقية لوزان ن�رشا » و قال اإن 
“خ�سوم تركيا” اأجربوها على توقيع “معاهدة 
�سيفر” عام 1920، وتوقيع “معاهدة لوزان” 
عام 1923«.. وقد األف الكاتب الرتكي »قدير 
لوزان،  »معاهدة  بعنوان  كتاباً  اأوغلو«  م�رش 
املعاهدة  فيه  ينتقد  خدمة؟!«  اأم  انت�سار 
حيث  الرتكي  الطرف  من  عليها  والقائمني 
معاهدة  توقيع  )يف  االأتراك  اإن  يقول 
ور�سوا  امل�سلمني  قيادة  عن  تخلوا  لوزان( 
دي�سمرب  ويف  االأر�س.  من  �سغرية  بقطعة 
اأردوغان  الرتكي  الرئي�س  زيارة  لدى   ،2017
منذ  تركيا  لرئي�س  زيارة  اأول  يف  لليونان، 
65 عاماً، وخالل موؤمتر �سحفي مع نظريه 
اليوناين پروكوپي�س پاڤلوپولو�س بداأ بتوجيه 
انتقادات الذعة التفاقية لوزان التي ر�سمت 
حدود تركيا احلديثة وحدودها مع اليونان، 
اخلالفية  النقاط  طرح  بتعديلها..  وطالب 
بقوة ومنها اتفاقية لوزان م�سرياً اإىل �رشورة 
املتنازع  واجلزر  قرب�س  وم�ساألة  حتديثها 
وق�سية  اإيجه  بحر  على  وال�سيادة  عليها 
بالتمييز  اأثينا  اتهم  الذين  تراقيا  م�سلمي 
»اأن جند حاًل  الهدف  اأن  �سدهم. ..معترباً 
وكذلك  القرب�سية،  لالأزمة  وعادالً  دائًما 
بالن�سبة لبحر اإيجة«. وقال الرئي�س اليوناين 
االأ�سا�س  حجر  ت�سّكل  لوزان«،  »معاهدة  اإّن 
يف العالقات القائمة بني بالده وتركيا، واأنها 

غري قابلة للنقا�س اأو اإعادة النظر.. 
 يكرر االأتراك انه بحلول 2023 تنتهي مدة 
مائة  عليها  مر  قد  يكون  التي  املعاهدة 
منها  �سيتحرروا  اأنهم  االأقل  على  اأو  عام، 
من طرف واحد ومن هنا تفهم ت�رشيحات 
جديدا،  عهدا  �ستدخل  تركيا  اأن  اأردوغان، 
و�ست�رشع يف التنقيب عن النفط، وحفر قناة 
جديدة تربط بني البحرين االأ�سود ومرمره 
متهيدا للبدء يف حت�سيل الر�سوم من ال�سفن 

املارة.

اأردوغان و ع�ضكر تركيا:

م�سئولية  عاتقه  على  الرتكي  اجلي�س  اأخذ 
الدولة وحرا�سة اجلمهورية  حماية علمانية 
احلياة  يف  املتحكم  طويلة  عقودا  وظل 
ال�سيا�سية.. حتى جاء اأردوغان الذي بداأ عمله 
املطالبة  وتكرار  الغرب  مبغازلة  ال�سيا�سي 
وا�ستعداده  االأوربي  للنادي  بااللتحاق  
هذا  وحتت  مدنية  دولة  اإىل  تركيا  حتويل 
يك�سب  اأن  اأردوغان  حزب  ا�ستطاع  الغطاء 
االأمنية من  املوؤ�س�سة  نفوذ  وي�سفي  اجلولة 
ع�سب احلياة ال�سيا�سية واالإعالمية مكر�سا 
�سلطان ال�سندوق معززا مبوقفه يف اإطالق 
املعي�سة  م�ستوى  رفعت  كربى  م�ساريع 
وارتقت باالقت�ساد الرتكي اإىل اقتحام نادي 
�سنعت  ال�سناعي  املجال  ويف  الع�رشين، 
ناقلة جوية وطائرة  و  دبابة م�سفحة  تركيا 
وحاملة  �سناعي  وقمر  طيار  بدون  حربية 
وا�سرتكت  نوويتني،  وغوا�ستني  طائرات 
ع�رش  ويف   ،400 ا�س  منظومة  �سناعة  يف 
مدر�سة  و198  جامعة   125 بناء  مت  �سنوات 
اإ�سطنبول  مطار  و�سيدت  م�ست�سفى،  و510 
قطاع  يف  التو�سع  اإىل  باالإ�سافة  اجلديد، 
ذلك  وترافق  ال�سياحية  واملرافق  العقارات 

املوؤ�س�سات  يف  بنيوية  اإ�سالحات  باإطالق 
اقت�سادية  هزات  اأمام  تركيا  �سمود  عززت 

عنيفة ا�ستهدفت قيمة اللرية..
جمال  يف  امل�سموح  �سمن  اأردوغان  حترك 
اإيران  لعب االأدوار يف االإقليم، فوجود دولة 
»ال�سيعية« وحماولتها انتزاع دور اإقليمي دفع 
مقرري ال�سيا�سات الغربية اإىل اإحداث توازن 
ما يف املنطقة فرتكوا لرتكيا التحرك ال�سد 
من  م�ستفيدة  التاريخي  احليوي  يف جمالها 
الروابط العثمانية مع جريانها وتقدمت من 
خالل حتالفات مع التيار االإ�سالمي املعجب 
وجدانية  بعالقة  وامل�سكون  باجنازاتها 
قوة  م�سدر  كانت  انها  ورغم  ما�سيها..  مع 
كبرية له ولكنها اأي�سا م�سدر قلق وا�ستفزاز 
له  املعادية  العربية  لالأنظمة  حمدود  غري 
تدخر جهدا يف حماولة  ال  التي  كاالإمارات 
حتى  واالأخواين..  الرتكي  النموذج  اإ�سقاط 

غدت امل�ساألة م�ساألة حياة اأو موت.
اإقليميا  ح�سورا  االأخريان  العقدان  �سهد 
اأدوار  لعب  حاولت  التي  لرتكيا  متميزا 
و  ال�سهيوين  والكيان  �سورية  بني  و�ساطة 
تقدمت خطوات يف عالقة مع الفل�سطينيني 
دخلت  و  العربي  الربيع  عن  الدفاع  وتبنت 
و�سورية  م�رش  يف  النهاية  حتى  معركته  يف 
العربي يف  الربيع  ف�سل  ومع  وليبيا،  وتون�س 
اأكرث من مكان حتملت اأعباء ماليني النازحني 
الرتكي.. من  اأدجمتهم يف االقت�ساد  ولكنها 
يف  ف�سلت  تركيا  اأن  القول  �سعوبة  الوا�سح 
ح�سورها  فهاهو  العربي  للربيع  اإ�سنادها 
االإمارات وم�رش  ليبيا ك�رش حدة هجوم  يف 
ي�سبح �رشوريا يف  راأيها  هو  وها  ورو�سيا.. 
اإدارة  ا�ستطاعت  اأن  بعد  ال�سوري  امللف 
عالقة معقدة مع رو�سيا ا�ستفادت منها يف 
جماالت اإ�سرتاتيجية ال�سيما جمال الت�سنيع 
الع�سكري كما اأن تواجدها يف اأكرث من مكان 
يعزز توجهها اإىل خطوة اإ�سرتاتيجية كبرية.. 
من هنا جاء الكالم املتكرر من قبل اأردوغان 
وماكينته االإعالمية باأن عام 2023 �سي�سهد 
�سوفيا  اأيا  ولعل  لرتكيا..  جديدا  ميالدا 
امل�سجد مبا ميثله من دالالت رمزية نقطة 
كاالتفاقية  �سعيد  من  اأكرث  على  االنطالق 
ليبيا وتر�سيم احلدود  الع�سكرية االأمنية مع 
تركيا  على  ممنوعا  كان  والتي  البحرية 

اتخاذها مبوجب اتفاقيات لوزان.

حتديات وخطورة:

موؤ�س�سات  لدى  ذلك  التقاط  ال�سهل  اإنه من 
اأردوغان  �سنع القرار يف الغرب.. قد يكون 
قدرتها  االأوربية وعدم  الدول  اأح�س برتهل 
دخول معارك طويلة االأمد وعدم ا�ستعدادها 
اأن ا�ستقرت جمتمعاتها  اأمنية بعد  لتوترات 
من  وم�ستفيدا  اجتماعي..  �سلم  حالة  يف 
االأطل�سي،  احللف  يف  اأ�سا�سيا  ع�سوا  كونه 
ميثل  باأنه  اإح�سا�سه  مع  اأردوغان  ويكون 
منت�رشة  �سعبية  وتيارات  اإ�سالمي  كومنولث 
يف اأ�سيا الو�سطى واأوربا ال�رشقية قادر على 
اإقليمي  نحو حمور  االنبعاث  اإطالق �رشارة 
كبري يقف خلفه ال�سنة.. ولكن هذا بال�سك 
ومبقاومة  �رش�سة  اأوربية  مبقاومة  �سيواجه 
االأ�سئلة  وتبقى  بها..  ي�ستهان  ال  اإقليمية 
مع  العالقة  م�سري  هو  ما  اأمامه  الكبرية 
الكيان ال�سهيوين؟ و هل ي�ستطيع ك�سب ثقة 
يف  الفا�سلة  تدخالته  بعد  العربي  ال�سارع 
�سورية و غيابه عن ن�رشة العراق و ارتباكه 
ن�رشة  قدرته  وعدم  مب�رش  العالقة  يف 
له.. كبريا  حتديا  متثل  اأ�سئلة  هذه  اليمن؟ 
نعم اأيا �سوفيا �رشارة م�رشوع االنفكاك من 
�رشوط اتفاقية لوزان، فهل ميتلك اأردوغان 
اأخطار  تركيا  جتنب  وقدرة  ومنهج  روؤية 

املغامرة؟.. واهلل غالب على اأمره. 

اأقالم

بقلم: �ضالح عو�س
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انتع�شت  املبهم  الو�شع  هذا  واأمام 
من  االآالف  ورحلت  املوا�شي  �شوق 
الروؤو�س من اله�شاب العليا اإىل املدن 
ال�شمالية وعلى راأ�شها مدينة اجلزائر 
التي �شارت تعج اأحياوؤها بقطعان من 
الكبا�س التي جتد من يقتنيها بالرغم 
من اأن اأهل احلل والعقد مل يبتوا يف 

اأمر اأداء �شنة االأ�شحية هذا العام. 
مل جتد احلركة التجارية للأغنام من 
للمخاطر  واالإدراك  بالوعي  يكبحها 
التي ميكن اأن تنجم عن هذه العملية 
يف وقت تتزايد فيه االإ�شابات وحتدث 
امل�شت�شفيات  يف  ا�شتيعاب  اأزمات 
من  البلد  يف  ما  باأح�شن  وت�شحي 
خلل  ظلوا  الذين  وممر�شني  اأطباء 
الدفاع  خط  على  املا�شية  االأ�شهر 
وحتوله  الفريو�س  زحف  اأمام  االأول 
اإىل  القاعدة  حتولت  لقد  وباء.  اإىل 
اإىل  اال�شتثناء  حتول  كما  ا�شتثناء 
اأمام تردد ال�شلطات يف البت  قاعدة 
واجب  يقت�شيه  ما  وفق  امل�شاألة  يف 
الفرحة  واإدخال  الدينية  ال�شنن  اأداء 
اأنهكها  التي  العائلت  على  وال�رسور 
وكاأن  احلياة  بها  و�شاقت  احلجر 
املجتمع كله يف ال�شجن دون حماكمة 

ودون معرفة املحكومية.
االأخري  الرئا�شة  بيان  ينتظر من  كان 
النظام  �شاأن  يف  وا�شحا  يكون  اأن 
اجلزائريون  يتبناه  اأن  ميكن  الذي 
الذي  املقبل  االأ�شحى  عيد  خلل 
لكن  قليلة  اأ�شابيع  اإال  تف�شلنا عنه  ال 
اأن ال�شلطات العليا  �شكوته يدل على 

من  بالرغم  االأمر  يف  بعد  تف�شل  مل 
اأع�شاء  اأحد  من  �شدرت  حتذيرات 
انت�شار  باملتابعة  املكلفة  اللجنة 
من  الوخيمة  النتائج  من  الفريو�س 
االإ�شابات التي قد تنتج عن االأ�شحية 
واحتكاك يف  زيارات  من  يتبعها  وما 
الوقت الذي ال يزال قطاع وا�شع من 
تدابري  بعد  ي�شتوعب  مل  املجتمع 
الوقاية االأولية يف ال�شوارع وال�شاحات 
العامة واملحلت التجارية ومل متنعه 
عمليات التوعية املتوا�شلة من اإقامة 

االأعرا�س والوالئم.
لقد بات م�شتعجل الف�شل يف النظام 
الوقائي الذي يجب تبنيه خلل العيد 
ليتبني ما اإذا كان اأداء �شنة االأ�شحية 
اأو  حرج  دون  مكان  كل  يف  متاحا 
التي  املناطق  على  �شيقت�رس  اأنه 
اأنه  اأم  كبري  ب�شكل  الوباء  مي�شها  مل 
بذلك  وتتوقف  اجلميع،  عن  �شيمنع 
التي  املا�شية  اأ�شواق  يف  احلركية 
جعلت  درجة  اإىل  املدن  تغزو  بداأت 
�رسفة  يو�شف  ال�شيد  العا�شمة  وايل 
بيع  نقاط  جميع  بغلق  قرارا  ي�شدر 
للنتقال  تفاديا  بالوالية  املا�شية 
ال�رسيع للعدوى. هذا القرار راآه بع�س 
اإيذان ب�شدور قرار  امللحظني باأنه 

نهائي بتعليق �شعرية ذبح االأ�شحية.
ويبدو اأن كورونا مل ترتك للكاتب اأمني 
الزاوي جماال هذه املرة للدعوة اإىل 
الأن  وال  االإ�شلمية"  "البداوة  وقف 
يتهم اجلزائريني بالعداء جتاه التمدن 
ب"اال�شتيطان  �شماحهم  خلل  من 

اأحدثه  الذي  الرجعي"  االإ�شلمي 
انت�شار االأغنام يف املدن ذات الطراز 
تتوىل  فقد  �شكلها،  ف�شوه  الفرن�شي 
وكاأنها  يبدو  اإذ  منعه  اأمر  كورونا 
�شمعت �رسخته "العلمانية التغريبية" 
اأن متر  اإىل حني  ولو  لها  فا�شتجابت 

اجلائحة.
التي  االأوىل  املرة  هذه  ولي�شت 
اأ�شحية  بتعليق  نداءات  فيها  ت�شدر 
اجلزائر  على  مرت  فقد  العيد 
الواد  باب  في�شانات  مثل  ماآ�شي 
الع�رسية  وماآ�شي  بومردا�س  وزلزال 
خطرية  اأمرا�س  ظهور  اإىل  ال�شوداء 
القلعية  كاحلمى  املا�شية  اأ�شابت 
ينادون  املواطنني  من  الكثري  جعلت 
احلزن  عن  تعبريا  ال�شعرية  بتعليق 
االأحداث  تلك  �شحايا  على  واالأ�شى 
املاأ�شاوية، غري اأن ال�شلطات الدينية 
الدينية واملجل�س  ال�شوؤون  من وزارة 
على  تتجراأ  مل  االأعلى  االإ�شلمي 
االإفتاء بتعليق االأ�شحية بل ا�شطرت 
ال�شلطة خلل الثمانينيات من القرن 
هائلة  كميات  ا�شترياد  اإىل  املا�شي 
لتغطية  اأ�شرتاليا  من  االأغنام  من 
واإذا  الوطنية.  للقدرات  فادح  نق�س 
حدث اأمر تعلق االأ�شحية هذه املرة 
ف�شيكون �شابقة تاريخية مل ي�شهد لها 

مثيل حتى يف فرتة احلروب.
تعليق  اأثاره  الذي  اجلدل  واأمام 
�شلة اجلماعية خلفا للفتوى الذي 
فاإن  الدينية  ال�شوؤون  وزارة  اأ�شدرتها 
هذه االأخرية تظل مرتددة هذه املرة 

اإ�شدار قرار جريئ قد ال ير�شى  يف 
اأن ت�شاير تدابري  به اجلميع، وينتظر 
الوقاية ليوم العيد مبا فيه االأ�شحية 
جملة التدابري املتخذة وال تخرج عن 
املنطق العام ال�شائد بعد رفع احلجر 
عن بع�س الواليات واإبقائه جزئيا يف 
املنطلق  هذا  ومن  اأخرى،  واليات 
تعليق  اأن يكون هناك  ينتظر  فاإنه ال 
�شيقل�س  بل  لل�شعرية  و�شامل  مطلق 
جمال اأدائها اإىل احلد الذي ال يعر�س 
املواطنني اإىل خطر العدوى ال�شيما 
يف املناطق التي ت�شهد انت�شارا اأقل 
للفريو�س. وبهذا تكون ال�شلطات يف 
الذي  املرن  التوفيقي  نهجها  ظل 
املا�شي  ال�شهر  بداية  من  اعتمدته 
الأداء  املجال  اإتاحة  يف  وفقت  قد 
ال�شنن الدينية دون التفريط يف �شحة 
املواطنني اإىل حد كبري، ال�شيما واأن 
قدرات قطاع ال�شحة ال تزال �شعيفة 
االأعداد  ا�شتيعاب  من  التمكن  ودون 
تتدفق  التي  امل�شابني  من  الهائلة 

عليها خا�شة يف الواليات الداخلية.
بني  اتفاق  حدث  وذاك  هذا  وبني 
دون  �رسفة  ويو�شف  الزاوي  اأمني 
ح�رس  اإقامة  على  اتفاق  يلتقيا،  اأن 
اجلزائر،  مبدينة  للأغنام  جتوال 
الوقاية  هو  االأول  دافع  كان  فاإذا 
الثاين  دافع  فاإن  الفريو�س  عدوى 
البداوة  اإحلل  دون  احليلولة  هو 
اال�شتعمارية  املدن  يف  االإ�شلمية 
اجلميلة التي يعتربها الزاوي غنائم 

حرب. 

ويتفق �شرفة والزاوي ...

بقلم اح�سن خال�ص   

بداأ العد التنازيل ملنا�سبة عيد الأ�سحى 
املبارك ويبدو اأن العيد الثاين لن 

يختلف عن العيد الأول، فال �سالة 
ول زيارات ول تغافر اإل ما ت�سرب 

عرب تكنولوجيات الت�سال. غري اأن 
اأداء �سريحة الذبح مل ينزل ب�ساأنها اأمر 
ول نهي من ال�سلطات التي تنتظر راأي 

الفقهاء الذي لن يخرج عن ما يو�سي به 
الأطباء املكلفون مبتابعة انت�سار وتطور 

فريو�ص كورنا. 

اأ�سحية العيد

فعال  و  االآليات  م�شبوط  نظام  دون 
و  اأفقيا  املعلومة  لتداول  �شارم  و 
للت�شال  جٌدي  باأ�شلوب  و   ، عموديا 
فاإن احلديث عن ال�شيطرة عن االأزمة 
يبقى جمرد م�شكنات تزيد من تفاقمها 
، فمن املجازفة ترك امليدان االأزموي 
يتخبط يف فو�شى املعلومة املجهولة 
امل�شدر ، و تف�شري البيانات باعتبارها 
رموز  من  املوجودة  اخلام  املواد 
جتهيزها  و  �شور  و  جمل  و  اأرقام  و 
بع�س  و  للعوام  كمعلومات  بنائها  و 
يف  ت�شتغلها  التي  ال�شيا�شية  االطراف 
عمق  يفاقم  مما   ، املجتمع  ت�شميم 
االزمة ، و ي�شعف القرارات املتخذة 

جتاهها .
، يجمع  اأزمة حقيقية  اإدارة  اإن غياب 
يف  ال�رسورية  البيانات  و  املعلومات 
وقتها املنا�شب ، ل�شنع القرار ال�شائب 

، يعترب ابرز �شبب لتعميق االأزمة . 
هذه  عنه  ك�شفت  �شعف  وجه  اأول 
االأزمة الوبائية التي نعي�شها اليوم هو 
رغم   ، اأ�شكاله  ب�شتى  االت�شال  وجه 
احليوي  الع�شب  يعترب  االت�شال  اأن 
هذا  غياب  مع   ، م�شكلة  اأي  حللحلة 
االأخري �شار تداول املعلومة املغر�شة 
للتاأثري على ت�شيري االأزمة  و املفربكة 
اآليات  و  ترتيبات  غياب  نعلم  فل   .
و  حاد  و�شع  يف  الر�شمي  التوا�شل 

؟  �شببه  ما هو  نعي�شه  كالذي  ح�شا�س 
املعلومة!  ا�شتدعاء  �شعوبة  هو  هل 
اأو اجلهل   ! التن�شل من امل�شوؤولية  اأو 
باأهمية املعلومة ! اأو املحافظة على 
�شور  ن�شاهد  �رسنا  حتى   ! ال�شمعة 
جثث مرمية يف اأروقة امل�شت�شفيات ال 
نعلم حقيقتها ، اأمام ال�شمت الرهيب 
فيها  املفرت�س  امل�شوؤولة  للجهات 
ت�شيري االأزمة بكافة جوابنها ، ال ميكن 
مكتويف  البقاء  االأزمة  تتهددهم  ملن 

االأيدي . 
تت�شكل  حقيقية  اأزمة  اإدارة  غياب  اإن 
املعنية  القطاعات  خمتلف  من 
 ، معنية  الغري  و  باالأزمة  مبا�رسة 
)نظر  امل�شفوفة  نظام  على  تتاأ�ش�س 
يف  تتجاوز   ) ذلك  يف  �شابقا  مقاال 
الروتينية  الر�شمية  القنوات  عملها 
تبداأ  التي  ال�شغرية  اجلماعات  اإىل   ،
فرق  ت�شكيل  مع  االأحياء  ممثلي  من 
االأزمة  لتحديد حجم   ، حقيقية  عمل 
، للو�شول لو�شع  احلقيقي و ح�رسها 
جمموعة البدائل التي توؤدي اإىل احلل 
عن  بعيد  للأزمة  احلقيقي  االأمثل 

التهويل و اال�شتغلل ال�شيا�شوي .
التي ميكن  الرئي�شية  للعنا�رس  جتاوزا 
االأزموي  االت�شال  عملية  يف  ر�شدها 
ال�شخ�شية  يف  ح�رسها  ميكن  التي  و 
و  االأزمة  خليا  لقيادات  املتما�شكة 

املعرفة العميقة باالأزمة ، التحكم يف 
اخلطاب . 

طرف  من  اأزمة  اأي  حل  يتخيل  ال 
بل   ، و فريق عمل واحد  جهة واحدة 
حقيقي  نظام  هي  االأزمة  اإدارة  اإن 
 ، جمموعات  ثلثة  ت�شكله   ، متكامل 
ترتبط وجوبا عرب االت�شال التنظيمي 
ياأتي  و  االأفكار  و  املعلومات  لتبادل 

على راأ�س هذه املجموعات : 
يحلو  كما  اأو   : الفكرة  خلق  جماعة 
الع�شف  جماعة  ت�شميتها  للبع�س 
مبداأين  على  يقوم  الذي  الذهني 
اأ�شا�شيني ، اأحدهما يوؤكد على �رسورة 
)اإرجاء التقييم و النقد( الأية فكرة اإىل 
ما بعد جل�شة توليد االأفكار احلل . اأن 
واقع  يف  اجلماعة  هذه  اأن  امللحظ 
اإدارة  جهاز  عن  متاما  غائبة  اأزمتنا 
حلد  ملحمه  نعرف  ال  الذي  االأزمة 
على  ناأخذ  فلو   ، االأ�شطر  هذه  كتابة 
�شبيل املثال عينة من عينات االأزمة و 
نو�شف الو�شع فيها ، كمنطقة �شطيف 
الو�شع  نلحظ  املثال  �شبيل  على 
االأزموي فيها بداأ يت�شاعد منذ تقريبا 
نداءات  على  اعتمادا  �شهر  من  اأكرث 
الثالثة(  )املجموعة  املجابهة  فواعل 
االأوىل  املجموعة  عمل  اأن  غري   ،
و  املنطقة  خ�شو�شية  يجهل  كاأنه 
طبيعة الفريو�س ، فمع ارتفاع الكثافة 

باالإ�شافة  �شطيف  لوالية  ال�شكانية 
العتبارها والية ذات خ�شو�شية جتارية 
الفريو�س  خمول  خا�شية  مع   ، كبرية 
كارثة  اإىل  ذلك  يوؤدي   ، حامله  داخل 
ال�رسقية  اجلهة  م�شتوى  على  حقيقية 
اأفكار  تّولد  نلحظ  فلم   . باأ�رسها 
خ�شو�شياته  و  الو�شع  هذا  مع  تت�شق 
 ، �شببه  جنهل  الذي  التقييم  ل�شعف   ،
فل ميكن اأن نتخيل اأن القائمني على 
االأزمة يطبقون املبداأ الرئي�شي الثاين 
ميكن  ال  حيث  الكيف(  يولد  )الكم 
بعد  اإال  االأمثل  احلل  اىل  الو�شول 
جمموعة حلول فا�شلة ، التي ج�شدتها 
اأمام  والية   29 حدود  غلق  موؤخرا 
احلركة املرورية لغر�س ح�رس الوباء 
داخل حيز جغرايف وا�شع )والية( فما 
بني  ما  بالعدوى  االإ�شابات  عدد  هو 

الواليات ؟
تبقى املجموعة الثالثة هي جمموعة 
املجابهة و هي الفرق امليدانية التي 
نتائجها  و  االأزمة  الأ�شباب  تت�شدى 
القبل  الفرق  عمل  على  ت�شتند  تبقى 
الو�شائل  بتوفري  تقوم  التي   ، ميدانية 
غري  تبقى  التي  ال�رسورية  االأدوات  و 
ح�رس  عن  العجز  حالة  يف  كافية 
نطاق االأزمة عرب التوعية و من خلل 
على  تنبني  التي  ال�شائبة  القرارات 

الواقع املعي�س .

اإ�شرتاتيجية �شناعة احلل

بقلم  الوليد فرج

 مع التطور احلا�سل يف ميدان التوا�سل 
و الت�سالت ، �سار من امل�ستحيل 

الت�سرت على املعلومة اأو اإىل و�سع ما اأو  
اإخفائه ، فمتى غابت احلقيقة ، حّلت 
مكانها الإ�ساعة و املعلومة الزائفة ، ل 
�سيما اأن وجدت بيئتها كزمن الأزمات 

و الكوارث التي تعترب اأخ�سب بيئة 
للقالقل و الإ�ساعات .

الأزمة و التاأزم

اأقالم
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مناذج من االإ�سرتاتيجية اال�ستعمارية يف 
مواجهة الثورة التحريرية بالوالية االأوىل 
اأمام عجز ال�سلطات ال�ستعمارية على اإخماد لهيب الثورة امل�سلحة جلاأت اإىل اإتخاذ اإجراءات وح�سية اإ�ستهدفت الثورة 
باإبعاد احلا�سنة ال�سعبية عنها من خالل عمليات تهجري ال�سكان واإرغامهم على التخلي عن ممتلكاتهم عن طريق اإتباع 

�سيا�سة اإن�ساء املحت�سدات واملناطق املحرمة.

بقلم الدكتور معمر نا�سر 
جامعة تب�سة. 

املحرمة: املناطق   1-

املنطقة  م�صطلح  ا�صتعمال  انت�رش 
العامل  جيو�ش  طرف  من  املحرمة 
يجوز  ال  التي  االأماكن  لتحديد 
اإطار  عبورها يف  اأو  دخولها  للمدنيني 
واجلماعية،  الفردية  احلريات  تقييد 
ال�صعب  حتركات  مراقبة  ثمة  ومن 
هذه  بدايات  كانت  جيداً،  امُلحتل 
حيث  مبكرا،  اجلزائر  يف  ال�صيا�صة 
 12 منذ  باالأورا�ش  اإن�صائها  مت 
ال�صمال  اإىل  واإمتدت  1954م  نوفمرب 
الق�صنطيني ثم منطقة القبائل يف ربيع 
اجلزائري  الغرب  اإىل  ومنها  1955م، 
الو�صط  ومنطقة  1955م،  خريف  يف 
يف  وال�صحراء  1955م،  �صيف  يف 
اخلريف من نف�ش ال�صنة، وكان املبداأ 
امُلطبق فيها هو اإطالق النار على كل 

فيها،  يتجول  اأو  يتحرك  من 
الع�صكرية  الوثائق  وح�صب 
جغرايف  حّيز  باأنها  الفرن�صية 
االإقامة،  التجوال،  فيه  مينع 
لالأ�صخا�ش  بالن�صبة  التوقف 
اأو العربات اأو احليوانات باأية 

�صفة كانت ليال ونهارا.
كما تُعّرف املنطقة املحرمة 
الأي  يُ�صمح  ال  »منطقة  باأنها: 
النار  اإطالق  واأن  فيها  وجود 
وي�صمح  فوريا،  يكون  فيها 
جميع  باإ�صتخدام  فيها 
اجلوية  النارية  الو�صائل 
جمموعة  اأي  على  واالأر�صية 

املعزولني  االأفراد  وكل  االأفراد  من 
وقد  فيها«،  امل�صتبه  املناطق  وجميع 
عددها  جوليان«  »اأندري  املوؤرخ  قدر 
قدرها«  بينما  منطقة،   936 بحوايل 

مي�صال كورناتون« بـ2300 منطقة.
املحرمة  املناطق  اأن�صئت  وقد 
بطريقتني، االأوىل غري ممنهجة وي�رشع 
فيها اأثناء القيام بالعمليات الع�صكرية، 
الع�صكرية  العملية  من  االإنتهاء  فبعد 
املنطقة  باأن  يق�صي  مر�صوم  ي�صدر 
التي �صهدت مواجهات مع اأفراد جي�ش 
التحرير الوطني اأ�صبحت حمرمة، اأما 
عملية  حت�صري  على  فتقوم  الثانية 
املنطقة املحرمة على م�صتوى قيادة 
االأركان بعد درا�صة املناطق ال�صاخنة، 
فيحدد االإقليم املعني بعد و�صع ر�صم 
تخطيطي له وبعدها يحذر �صكان هذا 
الإخالئه،  مهلة  لهم  وحتدد  االإقليم 
حينئذ ي�رشع يف تدمري قرى ومدا�رش 
والطائرات،  باملدافع  االإقليم  هذا 
»بيري  الفرن�صي  الطيار  ي�صف  حيث 
الربملان  اأمام  �صهادة  كلو�صرتمان« يف 
الفرن�صي يف 13 ماي 1958م فيقول:« 
اآهلة  غري  حمرمة  مناطق  اأن�صاأنا 
الفالحون  يجد  ال  لكي  بال�صكان 
ترحيلهم،  اأثناء  القرى  يف  لهم  ماأوى 
ال�صغرية  القرى  اأبناء  يتمكن  وحتى ال 
اإ�صطررنا  فقد  بع�صهم  م�صاعدة  من 
قرى  �صد  جوي  تطهري  بعملية  للقيام 

هذه املناطق«.
يعي�صون  الذين  ال�صكان  اأجرب  وقد 
ومعاقل  والغابات  اجلبال  من  بالقرب 
الثورة امل�صهورة اأن يغادروا مدا�رشهم 

احلظ  �صاعفهم  من  فهناك  وقراهم، 
اأو  اأيام الإخالء مناطقهم  َفُمنحت لهم 
الزمن  من  �صاعات  االأحيان  بع�ش  يف 
فلم  االأخرى  احلاالت  يف  اأما  فقط، 
حتا�رش  واإمنا  حتى،  ال�صكان  ينذر 
على  ال�صكان  فينقل  مبا�رشة  القرية 
اأقرب  نحو  الع�صكرية  ال�صاحنات  منت 
عملية  بعد  يوجد  من  وكل  املراكز، 
يكون  وبالتايل  متمرًدا،  يعترب  االإخالء 
واملدفعية،  الطريان  لق�صف  عر�صة 
الفرن�صيني عن  اأحد اجلرناالت  ويعرب 
يف  التحرك  اإن  بقوله:«  االإجراء  هذا 
هذه املناطق اأ�صبح اأمرا �صهال طاملا 
�رشيرا«،  كان  داخلها  يتحرك  من  اأّن 
»كلود  الفرن�صي  اجلندي  يذكر  كما 
جوان« يف كتابه »جنود جالدون«: »اإن 
تطبيق االأوامر الع�صكرية يف املناطق 
تاأويل،  اأدنى  املحرمة مل يكن يحتمل 
املناطق  تلك  كون  الإفرتا�ش  نظرا 
يُهدم  كان  م�صكن  فكل  للثوار،  اأوكاراً 
العمليات  اأثناء  منتظمة  بكيفية 

امل�صاة  قوات  تقودها  التي  املكررة 
من  بالق�صف  ُمدعمة  الع�صكرية 
النابامل،  بقنابل  املزودة  الطائرات 
املدفعية  اإ�صتخدام  اإىل  باالإ�صافة 
الثقيلة... لقد �َصبََق اأن ُقلُت لقد ِع�صُت 
عمليات االأر�ش املحروقة اأثناء �صتاء 

)1957-1958م(«.

ما جرى يف الأورا�س

وقد �صهدت منطقة االأورا�ش اإجراءات 
املناطق  وخلق  ال�صكان  ترحيل 
نوفمرب   12 يف  بداأت  التي  املحرمة 
اإخالء دواوير  اأمر  1954م، حيث نُ�رش 
اإ�صمول، كيميل، وادي طاقة، ثم غ�صرية 
املختلطة  للبلدية  التابعيني  وزالطو 
اآري�ش، واأي�صا دوار يابو�ش من البلدية 
 La( جريدة يف  خلن�صلة  املختلطة 
Dépeche de constantine( يف 
عددها ال�صادر يف 20 نوفمرب 1954م، 
على  نوفمرب   21 موعد  لهم  وحدد 
الإخالء  اأجل  كاآخر   18:00 ال�صاعة 
العام  احلاكم  �صئل  وحينما  م�صاكنهم، 
على  ال�صحفيني  قبل  من  »ليونارد« 
على  رد  للغاية،  الق�صرية  املدة  هذه 
ذلك بقوله: اأن اأمر االإخالء مل يكن له 
مهلة  جمرد  هي  واإمنا  مطلقة،  مهلة 
بداأت  الواقع  ويف  الزمن،  من  �صكلية 
1954م،  نوفمرب   26 يف  النقل  عملية 
لكن ال�صحف ال�صادرة يوم 27 نوفمرب 
�صكان  »ن�صف  اأن  �رّشحت  1954م 
غادروا  ال�صمالية  االأورا�ش  دواوير 

مكان اإقامتهم ق�رشاً«.
اأما بالن�صبة للبلدية املختلطة خن�صلة، 

الوجلة  يابو�ش،  دواوير  �صكان  كان 
)م�صتة براجة( طامزة، �صيليا، مالقو، 
على  اأجربوا  من  اأول  هم  تاوزينت 
�صهر  من  بداية  م�صاكنهم  مغادرة 

جانفي 1955م.
وا�صل اجلي�ش الفرن�صي تهجري �صكان 
ال�صيطرة  عليه  �صعب  التي  املناطق 
ال�صلطات  خمتلف  اأن  اإذ  عليها، 
الع�صكرية واملدنية خالل اإجتماعاتها 
التحرير  جبهة  تاأثري  اأن  اإىل  تو�صلت 
االأورا�ش  دواوير  �صكان  على  الوطني 
موا�صلة  اأقرت  لذا  متوا�صال  يزال  ال 
التهجري  عمليات  من  املزيد  اإجراء 
وبال�صبط  اجلنوب  ففي  اجلديدة، 
مت  ناجي  �صيدي  خنقة  منطقة  يف 
والوجلة  اأحمد  طابو  م�صتتي  اإجالء 
ماي  نهاية  يف  امل�صارة  ه�صاب  نحو 
ملول  بني  غابة  واأعلنت  1955م، 
ال�رشقية  احلافة  من  حمرمة  منطقة 
طرد  يف  ت�صبب  مما  امل�صارة  اإىل 
اإىل ذلك فقد  باالإ�صافة  ن�صمة،   1640
�صخ�صا   800 اأكرث من  مت جتميع 
 633 ح�رش  ومت  ملدينة،  قرب 
بوحمامة،  خميم  حول  �صخ�صا 
مقرة  ما�صي،  عني  م�صاتي  ثم 
وتربيان للنزوح نحو خنقة �صيدي 

الناجي.

اإت�ساع رقعة املناطق 
املحرمة والت�سييق

اإت�صعت  1957م  �صنة  بداية  ومع 
املحرمة  املناطق  رقعة 
ال�صكان  حركة  على  والت�صييق 
امل�صبوهة،  التحركات  ور�صد 
النطاق  بتو�صيع  قامت  حيث 
على  احلرام  للمناطق  اجلغرايف 
االأوىل  للوالية  ال�رشقية  احلدود  طول 
القرار  التايل:  النحو  على  االأورا�ش 
الناحية  عن  وال�صادر  مكرر   74 رقم 
العليا(،  )القيادة  العا�رشة  الع�صكرية 
بتاريخ  ال�صادر  اخلام�ش  املكتب 
اجلرنال  من  بتوقيع  1958م  ماي   09
اإقليم  باأن  والقا�صي  »فانكو�صيم«، 
احلدود  طول  على  تب�صة  قطاع 
وحدودها  حرام،  منطقة  التون�صية 
 04 ال�صمال  ومن  تون�ش  ال�رشق  من 
كم �رشق الكويف النقطة 1062-992، 
ومن  احلديد  �صكة  خط  الغرب  ومن 
اجلنوب النقطة 1036 الطريق املعبدة 
اإىل  الرحيالن، وميتد هذا اخلط  اإىل 
غاية الطريق الوطني رقم 10 اإىل غاية 
النقطة 1043 و�صوال اإىل خنقة التنوكلة 
املكهرب  لل�صد  ال�رشقية  واحلواف 
و�صوال  العاتر  بئر  اإمتداد طريق  على 
اإىل نقرين اأين ينتهي اخلط املكهرب، 
واالأمن  النظام  فر�ش  اأجل  ومن 
العموميني فاإن اجلرنال »ديالك« قائد 
منطقة ال�رشق الق�صنطيني وبناءاً على 
القرار رقم 1233/58 ال�صادر بتاريخ 16 
باالإجراءات  واملتعلق  1958م  دي�صمرب 
االإ�صتثنائية وفر�ش النظام واالأمن قد 
قرر تعديل ت�صمية املناطق املحرمة 
مبناطق املراقبة الع�صكرية امل�صددة، 
الت�صمية ال يغري قوانني ت�صيري  وتغيري 
حدود  فمنطقة  املحرمة،  املناطق 
متتد  التون�صية  احلدود  على  تب�صة 
خط  نهاية  اإىل  بكارية  من  �صماال 
ال�صحراء  م�صارف  على  موري�ش 

االإجراءات  هذه  فاإن  وبذلك  نقرين، 
التي  التطويق  ل�صيا�صة  مكملة  تاأتي 
باإغالقها  االإحتالل  �صلطات  با�رشتها 
للحدود ال�رشقية بخط موري�ش بهدف 
عزل ال�صعب عن الثورة ووقف خطوط 
التي  حمرمة  منطقة  باإن�صاء  االإمداد 
يبلغ طولها حوايل 400 كم وعر�صها ما 
كم على طول احلدود   30 اإىل   05 بني 
ال�رشقية، ولقد مت اإجبار ال�صكان على 
يف  اأو  الداخلية  املناطق  يف  النزوح 
املحت�صدات اأو يف خميمات الالجئني 
بتون�ش، حيث مت اإجالء كل �صكان هذه 
اإح�صاءات  قدرتهم  الذين  املنطقة 
األف  ب�صبعني  الفرن�صية  ال�صلطات 
رجح  بوعزيز  يحي  اأن  غري  �صخ�ش، 
اأكرث من ثالثمائة  اإىل  العدد  يكون  اأن 

األف ن�صمة.

تو�سيع املناطق املحرمة بالولية 
الأوىل

وقد تواىل �صدور القرارات الفرن�صية 
املحرمة  املناطق  بتو�صيع  املتعلقة 
القرار  ذلك  يف  مبا  االأوىل  بالوالية 
اأ�رشف  1957م  جوان   16 يف  املوؤرخ 
على تطبيقه �صباط امل�صالح االإدارية 
اخلا�صة )S.A.S( ببوحمامة حيث مت 
ترحيل �صكان دوار الوجلة مبا يف ذلك 
مل�صارة،  براجة،  ملول،  بني  م�صاتي 
الرتاب،  قلعة  بوحمامة،  �صامر،  عني 
وقدر  ومالقو،  العرب،  وادي  خريان، 
بـــ2233  ترحيلهم  مت  الذين  ال�صكان 
ويختتم  بوحمامة،  خميم  اإىل  �صخ�صا 
القرار الفرن�صي بتو�صية �رشورة اإتخاذ 
عقوبات فورية �صد �صكان براجة وبني 
غرامات  �صكل  يف  هذه  وتكون  ملول، 
املا�صية  من  االإقتطاع  اأي  جماعية 
التو�صية  ويف  الزراعية،  واملحا�صيل 
النهائية اإقرتح نقيب امل�صالح االإدارية 
دوار  بتجميع  لبوحمامة  املتخ�ص�صة 
الوجلة باأكمله وهذه املرة يف مالقو، 
القرار  هذا  رف�صوا  ال�صكان  اأن  حيث 
اأمر  اإىل  ر�صخوا  االأخري  يف  ولكنهم 
ال�صلطات الفرن�صية، وخ�صو�صا اأن اأمر 
االإخالء تزامن مع العمليات الع�صكرية 

الكربى يف مناطق االأورا�ش.
يف  الفرن�صي  للجي�ش  اأُبيح  وقد 

النار  اإطالق  املحرمة  املناطق 
اأي �صيء يتحرك، ويف هذا  على 
القيادة  اأ�صدرت  اخل�صو�ش 
االأوامر  من  العديد  الع�صكرية 
املختلفة،  لوحداتها  التنظيمية 

كاالآتي:
الهجوم الفوري على املنازل التي 
حتمل اآثار وا�صحة لتنقل دائم اأو 

موؤقت )اأ�صواء، حركة، الخ...(.
ا�صتخدام  اإذن  لديه  الطريان 
كمنطقة  املحرمة  املنطقة 
حقل  اأو  الق�صف،  على  تدريب 
اأو  املوجهة،  ال�صواريخ  رماية 

كمنطقة لذرف القنابل.
داخل  عملية  اأي  يف  ال�رشوع  قبل 
الفرع  اإبالغ  يجب  املحرمة  املناطق 
للدعم  العامة  ال�صبكة  على  امل�صرتك 
الفرتة  �صاعة  بـ36  ذلك  قبل  اجلوي 
املحددة الإبالغ جميع القواعد اجلوية 
على  املوؤقت  النار  اإطالق  حلظر 

املنطقة املحظورة.
يف حال القيام بعملية مطاردة اأو غارة 

مفاجئة يجب طلب ترخي�ش من الفرع 
امل�صرتك على الفور لتحديد فوج من 
الطائرات لتغطية القوات الربية، ومنع 
اأي تدخل من قبل طائرات غري معنية 

بالعملية.
توجيه  املدفعية  وحدات  على  يجب 
تقرير فوري للفرع امل�صرتك يف حال 
مت اإطالق نار مباغت داخل املنطقة 

املحرمة على هدف معني.

املناطق املحرمة والتهجيز 
الق�سري

لقد كان لالإجراءات الفرن�صية املتعلقة 
والتهجيز  املحرمة  املناطق  باإن�صاء 
على  كارثية  اآثار  لل�صكان  الق�رشي 
مناطق الوالية االأوىل، ففي نهاية �صنة 
الثاين  ال�صائك  ال�صد  بناء  بداأ  1958م 
»�صال« الرامي اإىل وقف ن�صاط التمرد، 
جنود  على  يكن  مل  الكبري  االأثر  لكن 
ال�صكان  على  كان  بل  التحرير  جي�ش 
املتمردين  اأن  بذريعة  ق�صوة  باأكرث 
فقد  يختلطون،  ما  غالبا  والفالحني 
كان اجلميع يف نظرنا كما يقول الرائد 
اأكرث  »فلورونتان« م�صبوهني وما يريح 
يف تعذيبهم وقتلهم، وكنا نكتب م�صاءاً 
اأنهم  اليومية  االإ�صتعالمات  ن�رشة  يف 
اأنه  اإال  يدوية  قنبلة  يحملون  كانوا 
اأي�صا:  ويقول  ليتاأكد!،  ياأتي  اأحد  ال 
يف  الهبوط  الطائرات  على  »يحظر 
الذخرية  بع�ش  ومعها  املطارات 
خا�صة القذائف على االأجنحة، اإذا مل 
ذخريتهم،  اإلقاء  من  الطيارون  يتمكن 
فهل ثّمة ما هو عملي اأكرث من منطقة 
اإن  بل  املهمة؟  نهاية  عند  حمرمة 
عن  م�صوؤولة  لي�صت  اجلوية  القوات 
ق�صفهم  يتم  الذين  االأبرياء  ال�صحايا 
املبداأ  ح�صب  املحرمة  املناطق  يف 

القائل »كل ما يتحرك فهو فالقة«.

تدمري للقرى واملدا�سر

وقد تزامن مع عملية ترحيل ال�صكان 
واملدا�رش  للقرى  تدمري  حمالت 
خا�صة  االأورا�ش  ربوع  جميع  يف 
باملنطقة املمتدة على طول احلدود 
�صّن  حيث  التون�صية،  اجلزائرية 
فيفري  �صهر  يف  الفرن�صي  اجلي�ش 

�صاملة  واإخالء  تدمري  عملية  1958م 
اإذ  ال�رشقية،  احلدود  مناطق  ل�صكان 
لطرد  اأوامر  الفرن�صية  القوات  تلقت 
باإحراق  وقامت  بيوتهم،  من  ال�صكان 
قرى وم�صاتي باأكملها، ويف هذا نورد 
وادي  منطقة  �صكان  الأحد  �صهادة 
املومن  »عبد  والزريقة  اإ�صماعيل 
الذي يقول: »كنا  اإبراهيم بن حممد« 
والزريقة  اإ�صماعيل  نقطن دوار وادي 

كم  ب15  بئرالعاتر  عن  يبعد  الذي 
من  امل�صتة  وتتكون  موري�ش(،  )خط 
طول  على  املتناثرة  البيوت  ع�رشات 
القمح  ونزرع  الرعي  منتهن  احلدود، 
الدوار  اأبناء  من  عدد  وكان  وال�صعري، 
الوطني  التحرير  جي�ش  �صفوف  يف 
خطوط  يف  ي�صتغل  منا  والبع�ش 
هذه  كانت  ولذلك  ب�رشّية،  االإمداد 
االإ�صطهاد  �صنوف  كل  تتلقى  امل�صتة 
لالأرزاق،  ونهب  وتوقيف  تفتي�ش  من 
االإعتداءات  تزايدت  1958م  ربيع  مع 
الفرن�صية على �صكان امل�صتة بدعوى 
باالأ�صلحة  حمملني  جماهدين  ت�رشب 
القب�ش  اإلقاء  تون�ش، فتم  قادمني من 
هذه  من  اأ�صخا�ش   10 حوايل  على 
القليتة  م�صتة  من  و�صخ�صني  امل�صتة 
اإىل  اإقتيادهم  ومت  منها،  القريبة 
مت  اأين  العاتر،  بئر   )S.A.S( مركز 
تعذيبهم واإيداعهم ال�صجن، ويف نف�ش 
االأثناء كانت املنطقة قد مت اإخالئها 
واإحراق كثري من بيوتها ونهب موا�صيها 
واأرزاقها، وقد مت اإعالم �صكان الدوار 
االآجال،  اأقرب  يف  املنطقة  مبغادرة 
القوات  جاءت  بال�صبط  يومني  وبعد 
اأتلفت  باأن  الفرن�صية ونفذت وعيدها 
ال�صيوخ  فّر  بينما  بيوت،  من  تبقى  ما 
مغارات  اإىل  واالأطفال  والن�صاء 
واإىل  العاتر  بئر  اإىل  ونزحوا  باجلبال 

الرديف واأم العراي�ش بتون�ش«.
�صهادة  املجاهد  جريدة  تورد  كما 
»حممد  االأبي�ش  املاء  �صكان  الأحد 
ال�صغري« حيث يقول: »مع بداية �صهر 
مار�ش 1958م قِدم اجلنود الفرن�صيون 
باأعداد  الدوار  اإىل  للقومية  فرقة  مع 
كبرية، وكنا قد �صمعنا قبل ذلك باأنهم 
اأحرقوا عدة دواوير وقرى، وقد ُطلب 
منا اإخالء البيوت فوراً بدعوى اأن هذه 
املنطقة اأ�صبحت حمرمة، ف�صاألناهم: 
اأين نذهب؟ فقالوا: يجب اأن ال تبقوا 
هنا، فقلت الأحد احلركى: ماذا نفعل 
ب�رشبة  فاأجابني  وديارنا؟  اأرزاقنا  يف 
على فمي فوقعت على االأر�ش واإلتفت 
يركنوين  اآخرين  جنود  ثالثة  حويل 
باأرجلهم، فحاول اإبني املداين وعمره 
فقتلوه  يحميني  اأن  اأعوام  ع�رشة 

بالر�صا�ش«.

تهجري �سكان املناطق 
احلدودية

املناطق  �صكان  لتهجري  كان 
احلدودية بهدف ت�صهيل مراقبتها 
وقطع االأمل على املجاهدين يف 
ال�صعبية  االإعانة  من  االإ�صتفادة 
فيُجرب  للحدود،  اإجتيازهم  عند 
للدخول  بذلك  املجاهدون 
من  خالية  جهنمية  منطقة  اإىل 
وحتت  باالألغام  مملوءة  ال�صكان 
القوات  من  م�صددة  رقابة 
ورغم  واجلوية،  الربية  امل�صلحة 
االإدارة  التي طبقتها  اجلهود  كل هذه 
اال�صتعمارية باإن�صاء املناطق املحرمة 
بهدف ف�صل ال�صعب عن الثورة اإال اأن 
العمليات  هذه  من  املرجوة  النتائج 
تلك  تفلح  فلم  لالآمال،  خميبة  جاءت 
جي�ش  ن�صاط  كبح  يف  االإجراءات 
اجلزائري،  وال�صعب  الوطني  التحرير 
بل بالعك�ش فقد اإ�صتطاعت الثورة اأن 

توا�صل ن�صاطاتها وحتقق الن�رش.

املناطق املحرمة واملحت�سدات

تاريخ 

املناطق  �سكان  لتهجري  "كان 
احلدودية بهدف ت�سهيل مراقبتها 

وقطع الأمل على املجاهدين يف 
الإ�ستفادة من الإعانة ال�سعبية 
عند اإجتيازهم للحدود، فُيجرب 

املجاهدون بذلك للدخول اإىل منطقة 
جهنمية خالية من ال�سكان مملوءة 

بالألغام وحتت رقابة م�سددة من 
القوات امل�سلحة الربية واجلوية  "

الأورا�س  منطقة  " �سهدت 
اإجراءات ترحيل ال�سكان وخلق 

املناطق املحرمة التي بداأت يف 12 
نوفمرب 1954م، حيث ُن�سر اأمر 
اإخالء دواوير اإ�سمول، كيميل، 

وادي طاقة، ثم غ�سرية وزلطو 
التابعيني للبلدية املختلطة اآري�س، 

واأي�سا دوار يابو�س من البلدية 
املختلطة خلن�سلة"
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بقلم الأ�ستاذ: قوا�سمية 
عادل، طالب دكتوراه جامعة 
الأمري عبد القادر ق�سنطينة.

رئي�س  عن  الروايات  بع�س  تنقل 
ال�شيخ  امل�شلمني،  العلماء  جمعية 
يف  يفكر  كان  اأنه  بادي�س،  ابن 
مع  فرن�شا  م�شاعب  ا�شتغالل 
جامعة  يف  الطلبة  من  جمموعة 
حلت  التي  النكبة  اإثر  اجلزائر 
وكانوا   ،1940 جوان  يف  بفرن�شا 
�شوقي  منهم  طالب   14 حوايل 
م�شطفاوي ومولود بوقرموح وعلي 
الرحمان  وعبد  املومن،  عبد  بن 
عالق واأحمد �شيدي مو�شى ومولود 
وقرروا  برجم...  وعمار  معمري 
االجتماعات  من  �شل�شلة  بعد 
اأكتوبر  الفاحت  يف  الثورة  تفجري 
العمل،  برنامج  وو�شعوا   ،1940
فتح  دباغني  باالأمني  ات�شالهم  لكن 
الطوباوي  الطابع  على  اأعينهم 
وانظم  عنه  فتخلوا  مل�رشوعهم، 

معظمهم اإىل حزب ال�شعب. 
احلركات العفوية 

االإطار  هذا  يف  ندرج  اأن  وميكن 
من  العديد  التحاق  اأي�شا 
اجلزائريني �شواء كانوا جنودا فروا 
اأو عماال يف  الفرن�شي  اجلي�س  من 
املهجر بالقوات االأملانية من باب 
عدو العدو �شديق. و�شعى بع�شهم 
اجلزائر،  اإىل  ن�شاطه  نقل  اإىل 
الذي  ال�شعيد  حممدي  بينهم  ومن 
جمموعة  مع   1944 �شنة  حاول 

اإىل  الدخول  كومندو�س 
الثورة  لهيب  الإ�شعال  اجلزائر 
اال�شتعماري،  الوجود  �شد 
تفطن  الفرن�شي  االأمن  لكن 
يف  القب�س  عليهم  واألقى  لهم 
اجلنود  اأي�شا  وحاول  تب�شة. 
اجلزائريون الذين كانوا �شمن 
القوات االأملانية يف تون�س بعد 
ت�شكيل  القوات  تلك  اندحار 
بتحرير  يقوم  جزائري  جي�س 

البالد. 
وعلى العموم، فاإن املحاوالت 
كانت  الفرتة  هذه  يف  الثورية 
تعك�س  وهي  ومتنوعة  كثرية 
يف  ثوري  خما�س  مرحلة 
امليالد  �شاعة  اأن  غري  اأوجها 

تلك  واأن  حانت،  قد  تكن  مل 
اأي�شا  تعرب  الثورية  املحاوالت 
الع�شكرية  العقيدة  وتعك�س حقيقة 
كانوا  الذين  اجلزائريني  للثوار 
وا�شعال  امل�شلح  بالكفاح  يوؤمنون 
على  الق�شاء  فيها  يتم  ثورة  لهيب 
راية  حتت  اال�شتعماري  الوجود 
قبلها  الوطني ومن  التحرير  جي�س 

جبهة التحرير الوطني.

ا�سرتاتيجية عمل املنظمة 
اخلا�سة 1947

املنظمة  قيادة  �رشعت  لقد   
كيفية  معاجلة  يف  اخلا�شة 

مبا�رشة  امل�شلحة  للثورة  التح�شري 
وا�شتمر   1947 فيفري  موؤمتر  بعد 
 .1948 دي�شمرب  اجتماع  حتى  ذلك 
ويف هذه املرحلة جرى ا�شتعرا�س 
التجارب الوطنية ال�شابقة ودرا�شة 
العربة  الأخذ  قوتها و�شعفها  نقاط 
القادر.  االأمري عبد  منها كمقاومة 
املقراين  اأحمد  احلاج  وانتفا�شة 
ومل   ...1945 ماي  وحوادث   1871
بدرا�شة  املنظمة  اإطارات  تكتف 
كذلك  �شعت  بل  فح�شب  التجارب 
اإىل اال�شتفادة من اأف�شل ما تو�شل 
اإليه الفكر الع�شكري واال�شرتاتيجي 
االأملاين  اجلرنال  كاآراء  احلديث 
 )1831-1780( كاوزوفيرت«  فون   «
 « التحفة  كتاب  يف  امل�شمنة 
قيم  ملخ�س  وهو   « احلرب  يف 
بالفن  املتعلقة  املعارف  جلميع 
اال�شرتاتيجي  وموؤلفات  الع�شكري، 
االإجنليزي »ليدل مارت« الذي طور 
املبا�رش«  غري  التقرب  »نظرية 
اال�شرتاتيجيات  اأف�شل  واعتربها 
عدم  تت�شمن  وهي  االإطالق  على 
االقرتاب من العدو اإال بعد اإزعاجه 
اإىل  توازنه،  وزعزعة  ومفاجاأته 
التي  ال�شيوعية  الكتابات  جانب 
واأ�شكالها  الثورة  موا�شيع  عاجلت 
لينني  وتعليقات  االنتفا�س.  وفن 
وموؤلفات  كلوزوفيتز،  اآراء  على 
الثورة  زعيم  تونغ،  ماوت�شي- 
ال�شينية الذي يعد اأحد اأهم منظري 
اإىل  باالإ�شافة  التحرير.  حروب 
املعا�رشة  الدرا�شات  من  العديد 
الع�شابات  حروب  تتناول  التي 

واال�شتعالمات.  اخلا�شة  والقوات 
وحتى الروايات البولي�شية وق�ش�س 
اإلهام  م�شدر  كانت  اجلو�ش�شة 
اخلا�شة.  للمنظمة  ا�شرتاتيجي 
كانت  ما  اإىل  االإ�شارة  تفوتنا  وال 
اخلا�شة  املنظمة  عليه  تتح�شل 
بالعمليات  خا�شة  معلومات  من 
الع�شكرية عن طريق النائب اأحمد 
الوطني  الدفاع  مزغنة ع�شو جلنة 
و�شت�شمح  الفرن�شي.  الربملان  يف 
والنظريات  التجارب  هذه  درا�شة 
الإطارات املنظمة بتو�شيع اآفاقها، 
ذلك  ينعك�س  اأن  البديهي  ومن 
التي  اال�شرتاتيجية  على  اإيجابا 

�شرت�شمها.
هيئة  داخل  النقا�س  عرف  لقد 
االأركان للمنظمة اخلا�شة خيارات 
مطروحة  رئي�شية  ا�شرتاتيجية 
الروؤية  الت�شاع  واختلفت  تعددت 
عمل  لتنفيذ  املنا�شبة  والكيفية 
ع�شكري ناجح، فمنها ما تعلق بـ : 

ال�شعبية:  االنتفا�شة   -
يف  العدو  جمابهة  تت�شمن  التي 
للقوة بحثا عن حل  اختبار مبا�رش 
حادة  نقا�شات  جرت  وقد  حا�شم، 
هذا  حول  االأركان  هيئة  داخل 
اخليار، خا�شة يف اجتماع دي�شمرب 
ومت  جانفي1948.  واجتماع   1947
ا�شتبعاد  على  النهاية  يف  االتفاق 
اأن  اأهمها:  الأ�شباب  اخليار  هذا 
تفوق  مفهوم  جتاوز  قد  الزمن 
هذا  عليه  يرتكز  الذي  احل�شد 
الكبري  التطور  بفعل  اخليار 
احلديث.  الت�شليح  الذي عرفه 
ترتدد  لن  فرن�شا  الأن  وكذلك 
يف ا�شتخدام كل الو�شائل التي 
االحتفاظ  اأجل  من  بحوزتها 
غري  القوى  باجلزائر،فموازين 

متكافئ بني الطرفني. 
يعتمد   : معمم  اإرهاب   -
ال�شخ�شيات  ا�شتهداف  على 
التي متثل النظام اال�شتعماري 
من  العديد  اإليه  دعت  الذي 
وهو  ومنا�شليه.  احلزب  قادة 
الثقة  بعدم  ال�شعور  يعك�س  ما 
الذي  ال�رشعي  العمل  يف 
انتخابية  مهازل  اإىل  ا�شتحال 
متعددة  قمع  اأعمال  تتبعها 
هذا  ا�شتبعاد  مت  وقد  االأ�شكال، 
اخليار لعدم فعاليته و�شلبيته حيث 
وع�شوائي  معمم  قمع  اإىل  يوؤدي 
لذلك  وتبعا  اال�شتعمار،  من طرف 
الثورية.  احلركة  عن  ال�شعب  يبعد 
مثاال   1945 �شيف  جتربة  وتعطي 
اأ�شدر حزب  ذلك، حيث  حيا على 
اأوامر باغتيال املرت�شحني  ال�شعب 
لالنتخابات، فلم تكن نتيجة و�شعها 
حيز التنفيذ يف بع�س املناطق مثل 
تعري�شها  �شوى  منايل  وبرج  دل�س 
هياكل  وحتطيم  وح�شي  لقمع 

احلزب بها.
-ت�شكيل منطقة حمررة: ويقت�شي 

الثورية  القوات  تركيز  اخليار  هذا 
يف منطقة حمددة تتمتع باحل�شانة 
الطبيعية، وتكون قاعدة يقام فيها 
احلكم الوطني قيل غريها وينطلق 
وت�شمح  البالد.  بقية  لتحرير  منها 
الثورية  للقوات  املنطقة  هذه 
باإقامة  بها،  االعت�شام  على  زيادة 
حتتاج  التي  ال�شغرية  املن�شاآت 

اإليها كامل�شايف ومراكز التعليم 
وو�شائل  واملخازن  والتدريب 
هذا  درا�شة  بعد  ولكن  الن�رش. 
ب�رشورة  اجلميع  اقتنع  اخليار 
قرار  الأنه  وذلك  عنه  التخلي 
للو�شول  اال�شرتاتيجية  تنق�شه 
دعم  وينق�شه  حتريرية  حلرب 
يكن  مل  ما  وهذا  لوج�شتيكي 
للمنظمة  بالن�شبة  متوفرا 
اخلا�شة، وعليه فاإن�شاء منطقة 
ال  الظروف  تلك  يف  حمررة 
يخدم القوات الثورية، بقدر ما 
كثرية  الأنواع  عر�شة  �شيجعلها 

من االنتقام .
قيادة  تبنت  االأن�شار:  -حرب 
اخليار  هذا  اخلا�شة  املنظمة 

 « ا�شرتاتيجية  على  يعتمد  الذي 
االأكرث  الأنه  املبا�رش«  غري  التقرب 
مالئمة لظروف البالد. فمثل هذه 
�رشاع  على  يعتمد  اال�شرتاتيجية 
طويل االأمد يهدف اإىل اإزعاج العدو 
معنوياته  وتفتيت  توازنه  وزعزعة 
من خالل عمليات تقرب غري متوقع 
واأي�شا الأن  ويف اجتاهات متحولة. 
اأن  يقت�شي  كان  الت�شكيلة  �شعف 
الثورة يف �شكل حرب �شغرية  تبداأ 
العدد  قليلة  جماعات  بها  تقوم 
ومزودة ب�شالح حمدود. زيادة على 
اأن هذا ال�شكل من احلروب ي�شمح 
الو�شائل  �شعف  م�شكلة  بتجاوز 
الأ�شاليب  با�شتخدامها  وبدائيتها، 
فعالة يف اإطار �رشاع �شامل يت�شف 
اأمده و�شعف حدته. ويكون  بطول 
�شعي العدو للق�شاء عليه كمحاولة 
ويجربه  بالبندقية«،  الذئاب  »�شيد 
اأن  من  بكثري  اأكرب  جهد  بذل  على 

ي�شتطيع حتمله اإىل ما ال نهاية.
اخلا�شة  املنظمة  هدف  كان  لقد 
الكولونيايل  النظام  ا�شقاط  هو 
بكل  تتمتع  وطنية  دولة  واإقامة 

هي  وو�شيلتها  ال�شيادة،  معطيات 
انتهت جميع  الكفاح امل�شلح حيث 
الو�شائل ال�شلمية اإىل اإفال�س فعلي 
الزاجر  اال�شتعمار  عنف  اأن  وثبت 
عنف  اإال  عليه  يق�شي  ال  القاهر 

ال�شعب املبا�رش املحرر.
»حرب  اال�شرتاتيجية  ولتنفيذ هذه 
االأركان  هيئة  و�شعت  االأن�شار« 
مبثابة  كانت  املبادئ  من  عددا 
ومنطلقاتها  الرئي�شة  خطوطها 
حتريرية  ثورة  لبعث  الع�شكرية 
ذات اأبعاد وطنية واإقليمية ودولية، 
ملنابعها  كان  الوقت  نف�س  ويف 
خلق  يف  دوره  والفكرية  التاريخية 
منا�شلي  لدى  ع�شكرية  عقيدة 
وكان  الوطني  التحرير  جي�س 
االآخرين  جتارب  من  القتبا�شها 
اال�شرتاتيجية  لهذه  انتقاء  مربرات 
وتتمثل  العري�شة،  اخلطوط  ذات 

تلك املبادئ يف: 
احلرب ال�شعبية: اإذ كان  اأ - 
االأن�شار  » حرب  تنجح  لكي  ينبغي 
ال�شعب بكل  اإىل جانبها  اأن يقف   «
طاقاته الأن » ال�شعب بالن�شبة حلرب 

االأن�شار كاملاء بالن�شبة لل�شمك ». 
لذا كان لزاما على ال�شعب م�شاندة 
هذه  تتحول  واأن  االأن�شار  حرب 
حقيقية  �شعبية  حرب  اإىل  احلرب 
كتب  فقد  اجلميع،  فيها  ي�شارك 
ال�شدد:  هذا  يف  يقول   « اإجنلز   «
حقيقية  �شعبية  حلرب  وجود  ال   «
ي�شارك فيها �شعب برمته ومبح�س 

اإرادته اإال يف اجلزائر والقوقاز«. 
الع�شابات: وهي  حرب  ب - 
الدخول  تتفادى  القتال  يف  طريقة 
العدو  مع  مبا�رشة  جمابهة  يف 
والعتاد  العدد  يف  لتفوقه  نظرا 
النوع  هذا  وا�شتهر  كبريا.  تفوقا 
من احلروب منذ ا�شتخدام ا�شبانيا 
نابليون.  �شد   19 القرن  مطلع  لها 
على  تعتمد  ال  الع�شابات  وحرب 
منط واحد حيث تتغري با�شتمرار، 
واأخرى  وتارة تخريب  فتارة كمني، 
عملية فدائية اأو هجوم اأو ا�شتباك 
و  االأمكنة  تغيري  مناورة...مع  اأو 

االأوقات.
اال�شرتاتيجي:  الدفاع  ت - 
من  متفوق  �شكل  الدفاع  يعترب 

ي�شمح  الأنه  احلرب،  اأ�شكال 
باالنتظار املفيد وا�شتثمار اأخطاء 

العدو واملوافقة بني االأحداث.
االأر�س:التي  معرفة  ث - 
تعد قاعدة اأ�شا�شية للحروب وذلك 
وو�شع  ال�شاحلة  االأمكنة  بتقدير 
الكمائن الناجحة خلو�س املعارك 

مبراوغة �رشيعة ترهب العدو. 
الكولونيايل  النظام  ا�شقاط  اإن 
اأن  والبد  كان  وطنية  دولة  واإقامة 
يعتمد على دبلوما�شية للثورة، االأمر 
الذي كان يقيم �رشورة الدخول يف 
اال�شتقالل  حزب  مع  ات�شاالت 
التون�شي  املغربي وحزب الد�شتور 
الإقناعهما باعتماد الكفاح امل�شلح 
التحرير  ملعركة  فقري  كعمود 
وحدة  تتعدى  بينها  جبهة  واإقامة 
بالتن�شيق  االلتزام  اإىل  االأهداف 
حتى  املعركة  مراحل  جميع  يف 
بتوحيد  يعرف  ما  وهو  التحرير، 
كقاعدة  العربي،  املغرب  كفاح 
العدو  ملجابهة  جديدة  انطالق 

امل�شرتك.
املنطلقات  عن  احلديث  اإن 
التحرير  جلبهة  الع�شكرية 
عن  للحديث  يجرنا  الوطني 
نقل ال�رشاع اإىل فرن�شا. وذلك 
اال�شطرابات  خلق  بهدف 
اأجل  من  فرن�شا  يف  الداخلية 
حتقيق الالا�شتقرار و الالاأمن 
�شابعة  والية  فرن�شا  اعتبار  و 
وهو  الثوريني.  القادة  نظر  يف 
موؤمتر  بعد  فعال  حتقق  ما 

ال�شومام 20 اأوت 1956.
ال�شيا�شية  التطورات  توا�شلت 
التحرير  جلبهة  الع�شكرية  و 
قواعد  و�شع  يف  الوطني 
ع�شكرية  كمنطلقات  تعتمدها 
-1954 اجلزائرية  للثورة 

فمن  و خارجيا،  داخليا   1962
امل�شلحة  ال�شعبية  املقاومات 
التي مل تعرف انقطاعا حتى �شنة 
1921 اإىل بداية ظهور بوادر العمل 
احلرب  يف  امل�شاركة  ثم  الوطني 
ال�شعب  ليدخل  الثانية،  العاملية 
بعد  جديدة  مرحلة  اجلزائري 
تنكرها  و  الكاذبة  فرن�شا  وعود 
ماي  الثامن  اأحداث  بعد  لوعودها 
1945 و�شوال اإىل قناعة التحول من 
فكرة الن�شال ال�شيا�شي اإىل حتمية 
بعد ظهور  الكفاح امل�شلح، خا�شة 
وعيهم  زاد  الذين  القادة  من  نخبة 
اإيل  هذا  اال�شتعمارية.  بفرن�شا 
اخلا�شة  املنظمة  تاأ�شي�س  حني 
املقاومات  ال�شتطالة   1947
امل�شلحة ال�شابقة من حيث الفكرة 
الثورة  اندالع  حتى  وامل�شمون، 
عمل  بداية  ثم  الكربى.  التحريرية 
موؤمتر  بعد  جديدة  واإ�شرتاتيجية 
ال�شومام ونقل احلرب من جمالها 
االإقليمي  جمالها  اإىل  املحلي 
اإىل  و�شوال  املغاربي،  وبعدها 
اال�شتقالل  ثم  الدولية  املحافل 

�شنة 1962. 

تبني قلة من املعلومات اأن التفكري يف الثورة والتخطيط لها يف هذه الفرتة مل يكن حكرا على حزب ال�سعب، فح�سب 
روايات بع�س قيادات الك�سافة الإ�سالمية كـ ال�سادق الفول و�سالح بوبريط...التي كانت مقربة من القائد حممد بورا�س 

الذي اأعدمته ال�سلطات الكولونيالية يوم 27 ماي 1941 بتهمة ت�سليم وثائق �سرية لالأملان، اأن هذا الأخري فعل ذلك مقابل 
احل�سول على ال�سالح، ويف اإطار خطة عامة ترمي اإىل اإعداد ال�سبيبة الك�سافية للكفاح امل�سلح.

من خالل الفكر الع�سكري وال�سرتاتيجي احلديث

تاريخ 
اجلزء 02

املنطلقات  " اإن احلديث عن 
الع�سكرية جلبهة التحرير 
الوطني يجرنا للحديث عن 

نقل ال�سراع اإىل فرن�سا. وذلك 
بهدف خلق ال�سطرابات 

الداخلية يف فرن�سا من اأجل 
حتقيق الالا�ستقرار و الالاأمن و 
اعتبار فرن�سا ولية �سابعة يف 
نظر القادة الثوريني. وهو ما 

حتقق فعال بعد موؤمتر ال�سومام 
"  1956 اأوت   20

قيادة  �سرعت  " لقد 
املنظمة اخلا�سة يف معاجلة 

كيفية التح�سري للثورة 
امل�سلحة مبا�سرة بعد موؤمتر 
فيفري 1947 وا�ستمر ذلك 

حتى اجتماع دي�سمرب 1948. 
ويف هذه املرحلة جرى 

ا�ستعرا�س التجارب الوطنية 
ال�سابقة ودرا�سة نقاط قوتها 

و�سعفها لأخذ العربة منها 
كمقاومة الأمري عبد القادر"



ح�صن العا�صي
كاتب وباحث فل�صطيني مقيم يف 

الدمنارك

زيارة  يف  الربغوثي  حنان  ا�ستمرت 
منعتها  اأن  اإىل  ال�سجن،  يف  �سقيقها 
الزيارة  من  ال�سهيونية  ال�سلطات 
نائل  الفل�سطيني  الأ�سري   .2006 عام 
اعتقلته  ال�سمود،  جرنال  الربغوثي 
يف  الإ�رسائيلية  الحتالل  قوات 
منزله  من   1978 عام  اأبريل/ني�سان 
�رسقي  تقع  "كوبر"  ت�سمى  قرية  يف 
مدينة رام اهلل يف ال�سفة الغربية، وكان 
عمره 19 عاماً، اتهمته اإ�رسائيل بقتل 
اأحد جنودها، وحكمت عليه بال�سجن 
وبهذا  عاماً.   18 اإىل  اإ�سافة  املوؤبد 
اأم�سى يف زنازين الحتالل  يكون قد 
يف  الآن  وهو  عاماً.   42 ال�سهيوين 
ويعترب  العمر.  من  ال�ساد�س  العقد 

اأقدم �سجني �سيا�سي يف العامل.

اعتقال بعمر مبكر
العمل  اأوىل حمطات  كانت   ،1972 يف 
انخرط  اإذ  للربغوثي،  الفعلي  الثوري 
مبكراً يف التظاهرات، وجنح يف اإن�ساء 
الذين  الثوار  ال�سباب  مع  عالقات 
بريزيت.  جامعة  يف  �سناً  يكربونه 
�سارك  �سغرياً  �سبياً  كان  اأن  فمنذ 
جرنال ال�سمود الأ�سري نائل الربغوثي 
والقهر  الحتالل  قوات  مقاومة  يف 
�سطح  اإىل  ي�سعد  فكان  ال�سهيونية، 
جنود  بر�سق  ويقوم  العائلة  منزل 
عند  باحلجارة  الحتالل  واآليات 
مرورها. وعندما كرب كان يذهب اإىل 
املجاورة  بريزيت  بلدة  يف  مدر�سته 

وادي  يقطع  الأقدام،  على  م�سياً 
القرية ويجمع احلجارة ال�سلبة داخل 
بها  ير�سق  حتى  املدر�سية،  حقيبته 
جنود لحتالل، وكان يقول اإن حجارة 
اأخرى،  حجارة  اأي  من  اأقوى  الوادي 
نائل يف  كان  اأكرب.  وتاأثري  ولها �سوت 
الن�سال،  ـ �سعلة من  ـ ول يزال  �سغره 
يكون يف  ما  ودائماً  التظاهرات  يقود 
ال�سفوف الأوىل يف مواجهة الحتالل، 
"اأبو  املنا�سلني  عليه  اأطلق  حتى 
القيادية  �سخ�سيته  اإىل  ن�سبة  اللهب" 
الذي  املوؤّقت  اللقب  هو  الثورية، 
لزم نائل منذ ال�سبعينيات حتى بداية 
ل�سهرته  عليه  واأُطلق  الت�سعينيات، 
خالل  ال�سيارات  اإطارات  اإ�سعال  يف 
ويف  بريزيت،   مدينة  يف  املواجهات 
الأ�رس اأطلق عليه رفاق الأ�رس لقب "اأبو 
اإحدى  خالل  مرة  اأول  النور".اعتقل 
الثامن  يف  الحتالل  مع  املواجهات 
وُحكم   1977 عام  دي�سمرب  من  ع�رس 
وعقب  اأ�سهر،  ثالثة  بال�سجن  عليه 
اعتقاله  مت  يوماً،   14 بـ  عنه  الإفراج 
الحتالل.  مقاومة  بتهمة  اأخرى  مرة 
عمر،  الأكرب  �سقيقه  العدو  اعتقل  ثم 
وُحكم  الربغوثي،  فخري  عمه  وابن 
بتهم  املوؤبد  بال�سجن  ثالثتهم  على 
قتل �سابط اإ�رسائيلي �سمال رام اهلل، 
الأرا�سي  داخل  زيوت  م�سنع  وحرق 
مقهى  وتفجري   ،1948 عام  املحتلة 
قاعة  داخل  املحتلة.  القد�س  يف 
وابن  ال�سقيقان  رف�س  حماكمتهما، 
حمكمة  ب�رسعية  العرتاف  عمهما 
طلب  اأو  بالذنب  والإقرار  العدو 
ال�ستعطاف، فبداأ القا�سي الع�سكري 
بال�رساخ، و�رسب بيديه على الطاولة 

اإثر  على  موؤبد.  موؤبد،  موؤبد،  وقال 
�سدور احلكم وقف الثالثة وبداأوا يف 
بنتحول  "ما  الوطنية  الأغنية  ترديد 
ما بنتحول يا وطني املحتل... هذي 
طريقنا واخرتناها وعرة وبنتحمل" ثم 
اأطلقت احلاجة فرحة الربغوثي والدة 

الأ�رسى الزغاريد فخراً باأبنائها.
خروج موؤقت

يف  عاماً   34 نائل  ق�سى  اأن  بعد 
اآخر  اأم�سى  الإ�رسائيلية،  ال�سجون 
خم�س �سنوات منها دون اأي زيارة من 
والدته  وفاة  بعد  عائلته،  اأفراد  اأحد 
ووالده واعتقال �سقيقه، ومنع �سقيقته 
الربغوثي حريته يف  نال  الزيارة.  من 
عام 2011 يف �سفقة "�ساليط" �سميت 
الإ�رسائيلي  اجلندي  ا�سم  على  كذلك 
وبادلته  حما�س  حركة  خطفته  الذي 
اإ�رسائيل  اإفراج  مقابل  �سفقة  �سمن 
من  فل�سطينياً  اأ�سرياً   1148 عن 
�سجونها. خرج الأ�سري نائل الربغوثي 
فر�ست  عنه،  املوؤقت  الإفراج  بعد 
عليه  ال�سهيونية  الحتالل  قوات 
من  ومنع  قريته،  يف  اجلربية  الإقامة 
وقراها،  اهلل  رام  مدينة  من  اخلروج 
داخل  اأ�سرياً  ظل  الفرتة  هذه  وخالل 
اهلل،  رام  �رسق  �سمال  كوبر  بلدته 
مدينة  اأو  بلدة  اأي  زيارة  من  وحرم 
والديه قد  وليجد  الغربية،  ال�سفة  يف 
�سقيقه  وابن  �سقيقه عمر  واأن  توفيا، 
عا�سم يف املعتقل. اأ�رس اأن ينام على 
�رسير والدته يف منزل العائلة. ثم بعد 
تزوج  عنه  الإفراج  من  واحد  �سهر 
نافع"  "اإميان  املحررة  الأ�سرية  من 
بناء على و�سيه والدته، وعا�سا �سوياً 
قوات  تقوم  اأن  قبل  �سهراً،   31 ملدة 

الحتالل باعتقاله جمدداً عام 2014 
مع اأكرث من 70 اأ�سرياً حمرراً، وتعيد له 
حكمه ال�سابق يف ال�سجن املوؤبد. يقبع 
الفل�سطيني  الأ�سري  ال�سمود  جرنال 
نائل الربغوثي داخل زنزانة يف �سجن 
زوجته  �سوى  اأحد  يزوره  ل  �سهيوين، 
منعها  ال�سجون  �سلطات  حتاول  التي 
من الزيارة بذريعة اأنها اأ�سرية �سابقة، 
العراقيل بهدف حرمانها  لذلك ت�سع 

من زيارة زوجها.

عا�صق احلرية
اإنه منذ  نائل تقول  نافع زوجة  اإميان 
يوم  كل  يخرج  نائل  كان  تزوجا  اأن 
من املنزل بعد �سالة الفجر، يذهب 
بالن�سبة  املقد�سة  فهي  الأر�س  اإىل 
يع�سق  كان  ويزرعها،  بها  يعتني  اإليه، 
قام  اجلبال.  يف  تنمو  التي  الأزهار 
ومل  والليمون،  الربتقال  اأ�سجار  بزرع 
حتول  لقد  ثمارها.  تذوق  من  يتمكن 
فل�سطينية  اأيقونة  اإىل  الربغوثي  نائل 
واإ�رسار  �سمود  جت�سد  ن�سالية، 
انتزاع  على  الفل�سطيني  ال�سعب 
مل  دولته.  واإقامة  وحريته  ا�ستقالله 
تتبدل قناعاته ومل يهتز اإميانه العميق 
بعدالة ق�سية �سعبه وحقه يف احلياة. 
بل ا�ستمر "اأبو النور" كما يلقبه زمالءه 
الأ�رسى، يف التب�سري بالقيم الن�سالية، 
قيم  الحتالل،  نري  من  التحرر  قيم 

احلرية والإن�سانية.

عائلة الربغوثي املنا�صلة
عائلة  اإىل  الربغوثي  نائل   ينتمي 
رام  �سمال  كوبر  قرية  من  فل�سطينية 
الت�سحيات.  من  الكثري  قدمت  اهلل 

الربغوثي"  "فخري  املحرر  فالأ�سري 
 1978 عام  اعتقاله  مت  نائل  عم  ابن 
بابنه  حامل  وزوجته  متزوجاً  كان 
�رساحه  اإطالق  مت  وعندما  �سادي، 
ال�سجون  يف  ق�ساها  قرن  ربع  بعد 
اعتقال  مّت  قد  كان  الإ�رسائيلية، 
 27 بال�سجن  عليه  وحكم  �سادي  ابنه 
يقول  الحتالل.  مقاومة  بتهمة  عاماً 
عن  يفرج  اأن  اأمتنى  كنت  فخري: 
اأن  علّي  ال�سعب  من  كان  فقد  ولدي 
اأتركه مرتني، مرة عندما مت اعتقايل 
حني  اأمه، ومرة  بطن  يف  جنيناً  وكان 
خرجت من املعتقل ومل اأجده وهو يف 
الع�رسينيات من عمره. ثم مت اعتقال 
وخرج  الربغوثي"  "هادي  الثاين  ابنه 

من املعتقل بعد خم�س �سنوات.
التقى  قد  الربغوثي  فخري  وكان 
بعد  الأ�رس  يف  و�سادي  هادي  بولديه 
اأبكى  اللقاء  عاماً، حيث   20 من  اأكرث 
الأ�رسى جميعاً. عمر الربغوثي �سقيق 
اأ�سري �سابق اأم�سى 26  نائل هو اأي�ساً 
النازية  ال�سهيونية  �سجون  يف  عاماً 
�سمن   1985 عام  عنه  الإفراج  ومت 
اإىل  ذلك  بعد  وتعر�س  تبادل،  �سفقة 
الربغوثي  عا�سف  كثرية.  اعتقالت 
ابن عمر، حاول تنفيذ عملية من اأجل 
عملية تبادل بهدف الإفراج عن عمه 
نائل، اإل اأن العملية انك�سفت واعتقل 

عليه  وحكمت   2007 عام  عا�سف 
يف  عاماً.   12 الإ�رسائيلية  املحكمة 
الحتالل  قوات  اعتقلت   2018 عام 
تنفيذ  بتهمة  اأخرى  مرة  عا�سف 
اإ�سابة 10  اإىل  اأدت  عملية اإطالق نار 
"عوفرا"  م�ستعمرة  قرب  اإ�رسائيليني 
قامت  اأ�سبوع  وبعد  اهلل.  رام  �رسق 
باغتيال  خا�سة  اإ�رسائيلية  وحدة 
�سالح الربغوثي �سقيق عا�سف بتهمة 
امل�ساركة يف العملية. ثم قامت قوات 
الحتالل بهدم منزيل عا�سف ومنزل 
والده. وحني بلغ خرب ا�ست�سهاد �سالح 
�سالح  ا�ست�سهد  "اإن  قالت  والدته 
فهناك مليون �سالح، ولي�س كل اإن�سان 
منا  لكل  اإن  ثم  بال�سهادة،  اهلل  يكّرمه 
عمر حمدود )لَ يَ�ْستَاأِْخُروَن �َساَعًة َولَ 
الربغوثي  حنان  واأبناء  يَ�ْستَْقِدُموَن) 
الثالثة عناد وعبد اهلل وعمر معتقلني 
�سقيقة  حنان  الحتالل.  �سجون  يف 
اإحدى  اأثناء  اإنه  تقول  الوحيدة  نائل 
�سمحت  املعتقل  يف  لنائل  زياراتها 
الأطفال  لأحد  الحتالل  �سلطات 
ال�سغار بالدخول عند الأ�رسى، ف�سم 
اأح�س�ست  نائل الطفل بحرارة، حينها 
له،  طفاًل  يحت�سن  اأن  يتمنى  كان  كم 
تبكي  ل  قال يل:  اأبكي،  راآين  وعندما 
فل�سطني  اأطفال  كل  فاإن  اأختي  يا 

اأبنائي.
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جرنال ال�صمود.. 

الأ�سري الفل�سطيني نائل الربغوثي
اأمتّنى ال�صتلقاء �صاعة فقط حتت �صم�س قريتي كوبر وفوق ع�صب ربيعها" هذا ما قاله الأ�صري 

الفل�صطيني نائل الربغوثي لوالدته اأثناء اإحدى زياراتها لقليلة اإليه يف اأحد ال�صجون ال�صهيونية. لأن 
والدة نائل اعتادت اأن تقوم بزيارة والد نائل املعتقل يف �صجن اآخر من �صجون النازيني الإ�صرائيليني، 
فيما كانت �صقيقة نائل الوحيدة هي من يقوم بزيارته حني ت�صمح لها �صلطة ال�صجون، وبداأت بهذه 

املهمة منذ اأن كان عمرها 14 عامًا. وكان عمر الربغوثي �صقيق نائل الأكرب اأي�صًا معتقاًل يف �صجن ثالث، 
وكانت زوجته تزوره. تويف والد نائل يف عام 2004 دون اأن يرى ابنه، وتوفيت والدته عام 2005 دون 

اأن ترى نائل وهو يحقق حلمه يف معانقة �صم�س احلرية.

مركز فل�صطني لدرا�صات ال�صرى

ارتفاع عدد �سفراء احلرية اىل )92( طفاًل
الأ�سقر”  “ريا�س  الباحث  اأكد 
فل�سطني  ملركز  الإعالمي  الناطق 
عدد  ارتفاع  الأ�رسى  لدرا�سات 
اأبناء  وهم  احلرية”  “�سفراء 
الأ�رسى الذين اأجنبوا عرب عمليات 
اإىل  اخلارج،  اإىل  النطف  تهريب 
باأن  الأ�سقر”  وبني”  طفاًل.   )92(
الذين خا�سوا جتربة  الأ�رسى  اأخر 
الإجناب عرب تهريب النطف بنجاح 
الأ�سري” حممد عادل زيتاوي” من 
ذكور  بتواأم  ورزق  طولكرم،  �سكان 

وعميد(،  )تيم  ا�سم  عليه  اأطلق 
التي  الأوىل  املرة  لي�ست  وهى  و 
اأطفال  اإجناب  الأ�سري  بها  يتمكن 
كان  حيث  النطف،  تهريب  عرب 
من  �سنوات   4 قبل  ذكر  بابن  رزق 
عليه  اأطلق  املهربة  النطف  خالل 
الأ�سقر  واأو�سح  “غالب”.  ا�سم 
اعتقل  كان  “الزيتاوى”  الأ�سري  اأن 
بتاريخ 2006/11/16، و�سدر بحقه 
 25 ملدة  الفعلي  بال�سجن  حكم 
لكتائب  بالنتماء  اإدانته  بعد  عاماً 

يف  وامل�ساركة  الأق�سى  �سهداء 
منها  اأم�سى  للمقاومة،  عمليات 
لديه  واأ�سبح  الآن،  حتى  عاماً   14
النطف  عرب  منهم   3 الأبناء  من   4
اإىل  خرجت  ورابعة  املهربة، 
بعدة  والدها  اعتقال  قبل  الدنيا 
“الأ�سقر”  وقال   . فقط  �سهور 
ال�سجان عرب  الأ�رسى يتحدون  باأن 
عمليات تهريب النطف اإىل اخلارج، 
خلف  وهم  الأطفال  واإجناب 
الق�سبان، والذى يعد انت�ساراً كبرياً 

اأنظمة  كل  على  الأ�رسى  لإرادة 
واحتياطاته  وخمططاته  ال�سجان 
الأمنية حيث �سكلت هذه الظاهرة 
يحاول  الذي  لالحتالل  كبرياً  قلقاً 
الأ�سري  لدى  للحياة  معنى  كل  قتل 
باأن  “الأ�سقر  وبني  الفل�سطيني. 
على  الآن  حتى  عجز  الحتالل 
اكت�ساف كافة طرق تهريب النطف 
تعرف  كان  وان  ال�سجن،  داخل  من 
الأ�رسى  اأن  اإل  الطرق  بع�س  على 
ل�ستمرار  بدائل  اجاد  يف  يبدعون 

الذى  املحتل  مع  �رساعهم 
يف  واحلياة  الأمل  روح  قتل  يحاول 
ا�ستمرار  الأ�رسى  ويعد  نفو�سهم. 
والإجناب  النطف  تهريب  عمليات 
رغم  ال�سجون  عتمات  داخل  من 
�سدهم  والعقوبات  الإجراءات 
عن  ويعرب  معنوياً  انت�ساراً  ي�سكل 
واأمل  بها  يتمتعون  فولذية  اإرادة 
يف احلياة ل ينقطع اأو يرتاجع، رغم 
القهرية  وظروفه  ال�سجان  ق�سوة 
التي م�ست من  الطويلة  وال�سنوات 

حريتهم.  من  حمرومني  اأعمارهم 
هو  الزبن”  “عمار  الأ�سري  ويُعترب 
التجربة  تلك  اأول من خا�س غمار 
عرب  مولود  اأول  واأجنب   2012 عام 
نف�س  من  اأغ�سط�س  يف  النطف 
“مهند”،  ا�سم  عليه  اأطلق  العام، 
من  الع�رسات  اأمام  الباب  فتح  مما 
وت�ساعد  حذوه،  حلذو  الأ�رسى 
اإىل  و�سل  اأن  اإىل  تدريجياً  العدد 
 ، طفاًل   )92( اأجنبوا  ا�سرياً،   )64(

بينهم 19 حالة توائم . 

اجلزء 01
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بقلم: اإ�سراء حممد حماد
ق�سم العلوم �سيا�سية- جامعة 

الأزهر بغزة

مفهوم الأ�سري

ال�صطالح  معني  تعريف  يوجد  ال 
االأ�صري. وقد اكتفت االتفاقيات الدولية 
التي  الفئات  ايل  باالإ�صارة  ال�صلة  ذات 
ينطبق عليها و�صف اأ�رسي احلرب، ففي 
االأ�صري  لفظ  اأُطلق  القدمية  االأعراف 
على كل �صخ�ص ي�صتطيع الطرف االأخر 
يف  التمكن  هذا  كان  �صواء  منه  التمكن 
كما   ، خارجيا  اأو  قانونيا  القتال  �صاحة 
ا�رسي  الدويل  القانون  فقهاء  عرف 
احلرب باأنهم االأ�صخا�ص الذين يو�صفون 
باملقاتلني امل�صمولني قانونيا باحلماية 
االتفاقيات  ن�صو�ص  يف  املثبتة  الدولية 
احلرب  ا�رسي  اأن  ويراعي  الدولية، 
يكونون حتت �صلطة دولة العدو ال حتت 
�صلطة االإفراد اأو الوحدة الع�صكرية التي 

اأ�رستهم 
االأ�صخا�ص الذين يعتربون ا�رسي حرب:
النظامية،  امل�صلحة  القوات  اأفراد   -  1

ومن حكمهم التابعني الحد االأطراف. 
2 - اأفراد حركات التحرر الوطني. 

النظاميني  امل�صلحة  القوات  اأفراد   -  3

�صلطة  او  يعلنون والئهم حلكومة  الذين 
ما ال تعرتف بالدولة 

للقوات  املرافقون  االأ�صخا�ص   -  4
امل�صلحة دون ان يكونوا جزءا منها متي 
التي  القوات  من  ت�رسيح  على  ح�صلوا 

يرافقونها. 
5 - �صكان االأرا�صي غري املحتلة الذين 
يحملون ال�صالح تطوعا ومل يكن لديهم 
الوقت لت�صكيل وحدات م�صلحة نظامية  
ا�رسي  حلماية  العامة  املبادئ  تقت�صي 
احلرب التي اأقرتها اتفاقية جنيف 1949 
معاملة  احلرب  اأ�صري  معاملة  بوجوب 
اإن�صانية على اأن يتم توفري احلماية لهم 

تقرتب  اأن  ويحظر   ، االأوقات  يف جميع 
اإهمال غري  اأو  اأي فعل  الدولة احلاجزة 
هذه  ومن  االأ�صري،  موت  ي�صبب  م�رسوع 

املبادئ :

اأ�صري  �صخ�ص  على  املحافظة   -  1
على  االعتداء  وعدم  وكرامته  احلرب 

حياة اأ�صري احلرب 
احلرب  اأ�صري  معاقبة  عدم   -  2
اال  والق�صائية  التاأديبية  باالإجراءات 

مبوجب قانون.
3 - ت�صغيل ا�رسي احلرب 

ومن اأ�صاليب العنف التي يتبعها االحتالل 

هو االعتقال االإداري الذي يعد من اكرث 
ويعرف  ي�صتخدمها،  التي  االأ�صاليب 
االعتقال االإداري بانه احتجاز ل�صخ�ص 
دون تهمة معينة مما يوؤدي ايل حرمانه 
الأفكار  اعتناقه  ب�صبب  اأو  حريته،  من 
�صيا�صية مناه�صة لالحتالل، وقد فر�ص 
اأبناء  من  اأالف  على  االإداري  االعتقال 
�صلطات  ان  كما  الفل�صطيني،  ال�صعب 
العامة  باملبادئ  تلتزم  ال  االحتالل 
وتلجاأ  ال�صاأن،  بهذا  الدويل  للقانون 
الفل�صطينيني  �صد  عقاب  كاأ�صلوب  اليه 
لفرتات قد ت�صل ايل �صنوات وحترمهم 
بع�ص  ونذكر  حقوقهم،  اب�صط  من 

املبادئ اخلا�صة باالعتقال االإداري :
ا�صتثنائي  1 - االعتقال االإداري اجراء 

 .
عن  بديال  لي�ص  االإداري  االعتقال   -  2

الدعوي اجلنائية.
االعتقال  اأ�صباب  معرفة  يف  احلق   -  3

االإداري.
على  باحل�صول  للمتعقل  ال�صماح   -  4

امل�صاعدة القانونية 
الرعاية  يف  اإداريا  املعتقل  حق   -  5

الطبية 
اإداريا  املعتقلني  اإىل  الو�صول  - حق   6
لل�صليب احلمر  الدولية  اللجنة  من قبل 

ح�صب اتفاقية جنيف الرابعة. 

الأ�سري الفل�سطينيون والقانون الدويل
يركز القانون الن�ساين على جمموعة من املبادئ املنبثقة عن قواعد واأحكام التفاقيات والأعراف الدولية ،التي 
تنطبق على النزاعات امل�سلحة، مبا فيها مقاومة الحتالل، التي تكافح فيها ال�سعوب من اجل نيل احلرية وتقرير 
امل�سري. منذ بداية الحتالل ال�سرائيلي لفل�سطني، واجهت مقاومة اأبناء ال�سعب الفل�سطيني الراف�ض لالحتالل 
وترتب عليه وقوع العديد من اأفراد املقاومة يف الأ�سر، ومار�ست �سلطات الحتالل �سيا�سات قمعية �سد ال�سرى 

ب�سورة ب�سعة بهدف الق�ساء عليهم. وحتى يومنا هذا والحتالل ياأ�سر ما يزيد عن 5500  اأ�سري فل�سطينيي، يف ظروف 
ماأ�ساوية تتنايف مع قواعد واتفاقيات جنيف وبروتوكولت لهاي، حيث اأن )الكيان ال�سهيونى(  تتنكر لالتفاقيات 

الدولية، وعلى الرغم من اإجماع الأ�سرة الدولية على �سرورة اأن يتمتع الأ�سري بالعديد من احلقوق املكفولة لهم وفقا 
للقانون الن�ساين اإل اأن الحتالل ال�سرائيلي ميار�ض بحقهم اأب�سع �سور التعذيب والعتقال الإداري.

الحتالل ميار�س العتقالت اليومية 
دون توقف 

لدرا�صات  فل�صطني  مركز  اأكد 
وا�صل  االحتالل  بان  االأ�رسى 
�صيا�صة  اجلاري  العام  خالل 
اأ�صحت  والتي  االعتقاالت 
و�صائل  من  وو�صيلة  يومياً،  حدثا 
ال�صعب،  بحق  اجلماعي  العقاب 
حيث  كورونا،  جائحة  رغم 
حالة   )2250( املركز  ر�صد 
من  االول  الن�صف  خالل  اعتقال 
الناطق  واأو�صح   . احلايل  العام 

االإعالمي للمركز الباحث "ريا�ص 
طالت  االعتقاالت  باأن  االأ�صقر" 
)350 ( طفاًل قا�رساً، و)69( امراأة 
وفتاة، و)12( �صحفياً واعالمياً، و 
اإىل  ا�صافة  ال�صن،  كبار  من   )12(
وذوي  )35( من املر�صى  اعتقال 
االحتياجات اخلا�صة، ونائبني يف 
املجل�ص الت�رسيعي، و )58( حالة 
على  الكتابة  خلفية  على  اعتقال 

"الفي�صبوك" )58( .

اجلزائر وفل�سطني نب�س واحد 
يف قلب القد�س

بقلم : اأمان نافع

زوجة الأ�سري نائل 
الربغوتي

�صكرا للجزائر 
�صكرا لبلد الثوار واالأحرار

�صكرا ل�صفارة فل�صطني
�صكرا خالد عز الدين

�صكرا.لكل من عا�ص مع نائل 
حلظات �صدق .فكتب عنه

�صكرا لكل من �صاهم يف خروج هذا 
العمل للنور

لو كان نائل.موجودا.الحمرت.
وجنتيه حياءا مما كتب

ولقال.حتدثوا عن.غريي...فما 
قدمت اإال القليل

فهناك ال�صهداء واملر�صى هناك 
الن�صاء واالأطفال.

اأنا اأقول ر�صائلكم.عنه �صتغيظ 
العدو

ر�صائلكم عنه �صتجعل قلبه اكرث 
�صبابا

ر�صائلكم عنه �صتخرجه من �صجنه 
اإىل اجلزائر واىل كل بلد حر

�صيتذكر كل ما قرا عن اجلزائر
�صيتذكر كل حما�رساته التي 
القاها.يف �صجنه عن اجلزائر

فهو خري من يتحدث عن.اجلزائر 
وثوراتها وعن تاريخ وثورات العامل
اجلزائر البلد احلبيب.اإىل قلب نائل

البلد املعلم االأول لنائل والثوار
اجلزائر اأمل لفل�صطني...

اجلزائر حرة

وفل�صطني اأي�صا حرة ولو بعد حني
)اأكتب لكم وبيدي قلم نائل الربغوتي 
الذي  القلم   ، �صديقي.وزوجي 
ي�صادره ال�صجان ، متاما كما ي�صادر 
و  الزيارات  و  الكلمات  و  ال�صم�ص 
االأفراح العابرة و االأحالم املن�صية. 
قلم نائل هو جناح حريته ، فاجل�صد 
يعتقله  لكي  العدو  يكفي  ال  وحده 
هذا   ، الظالم  اأر�ص  يف  ي�صجنه  و 
 ، االإرادة   ، احلكاية  تخيفه  الكيان 
لها  ي�صمح  ال  ولذلك   ، الكلمة  حرية 

جحور  ..و  العتم  ثقب  من  بالنفاذ 
اأن  اإال  القلم  ياأبى  لكن  ..و  ال�صمت 

يقول كلمته .
اأرى فرحته  اأكاد   ، اأح�ص بنائل االآن 
والثورة  البطولة  �صهداء  بعودة 
يكتب  به  كاأين   ، العظيمة  اجلزائرية 

الأ�صقائنا و اأحبابنا يف اجلزائر :
الذي  ن�رسنا  وهذا  فرحتنا  )هذه 
نعتز باأن ن�صارككم به واأنتم ت�صتقبلون 
�صهداءكم يف ذكرى اال�صتقالل ، وكم 
 ، معكم  بالن�رسين  نحتفل  اأن  نعتز 
اآباء  واأنتم   ، فرحكم  يحررنا  حيث 
الن�صال و ورثة احلقيقة ، اأنتم قدوتنا 
و مدر�صتنا الفدائية و اجلزائر اأمنا 
يف الكفاح ، وكلما راأيناكم تخ�صعون 
عدوكم بحقكم و ت�صتعيدون اأبطالكم 
الغزاة  متاحف  من  حني  بعد  ولو 
باأننا  ويقينا  ثباتا  ازددنا  كلما   ،
ال�صعب  اأن  منت�رسون الحمالة ... و 
يلتهم  وال  الزمن  عليه  اليقوى  الذي 
تهزمه  ال  �صعب  هو  ذاكرته  الن�صيان 
اجليو�ص وال ال�صواريخ و ال الوحو�ص 
، بل ينحني له التاريخ و يعتز مبجده 

امل�صتقبل .
يا اأحبابنا و اأهلنا يف اجلزائر ، اإننا 
ونعلم  اأقالمكم  و  قلوبكم  يف  نرانا 
 ، لكم  بخال�ص حمبتنا  تعلمون  اأنكم 
بكم  بتوقنا حلرية جتمعنا  وحت�صون 
منا  قربكم  بقدر  قريبة  ونراها   ،
على  ونحن   ، ل�صمودنا  وم�صاندتكم 
العهد دائما باأن نظل االأوفياء حلكمة 
احلق و ذكاء الثبات وانت�صار ال�صرب 
والعزمية ، الأن اأعظم بطولة ين�صدها 
اأقوى  و  ال�صجاعة  هي  الفر�صان 
�صالح هو االإميان ، و اأنبل �رسف هو 
الوطن نحن الذين ن�صع ن�صب اأعيننا 
ن�صري على   .. واإقدامكم  ت�صحياتكم 
ن�صحذ  و  املقد�صة  جتربتكم  هدى 
هممنا مبا اأوتيتم من باأ�ص وعنفوان 

وعناد .
هذه هي العروة الوثقى بني اجلزائر 
....وقد عقدنا  احلرية   : وفل�صطني 
كان  مهما   . الوطن  يحيا  اأن  العزم 
الثمن ..فالبد لليل اأن ينجلي والبد 

للقيد اأن ينك�رس (

بقلم  :  �سري القدوة

جرائم  ايل  ت�صاف  جديدة  جرمية   
اغتالت  ان  بعد  اال�رسائيلية  احلرب 
اال�رس  اال�رسائيلي  االحتالل  �صلطات 
البطل �صعدي الغرابلي )75 عاماً( من 
غزة  مبدينة  ال�صجاعية  حي  �صكان 
واملعتقل يف ) �صجن اإي�صل اال�رسائيلي 
حيت  وال�صيت  ال�صمعة  �صيىء   )
تعر�صه  ب�صبب  ا�صت�صهاده  عن  اعلن 
اإهمال  جراء  خطرية  مل�صاعفات 
اإدارة ال�صجون تقدمي العالج املنا�صب 
متخ�ص�صني  اطباء  ادخال  وعدم  له 
لرعاية  مل�صت�صفيات  نقله  او  لعالجه 
ظروفه ال�صحية ال�صعبة وبا�صت�صهاده 
يرتفع عدد �صهداء احلركة االأ�صرية اىل 
وعانى   .1967 العام  منذ  �صهيداً   224
مبر�ص  اإ�صابته  من  الغزايل  اال�صري 
�رسطان الربو�صتاتا وال�صكر وال�صغط 
اأحد  ويعترب  والب�رس  ال�صمع  و�صعف 
اأقدم االأ�رسى الفل�صطينيني يف �صجون 
عاماً   27 اأم�صى  اأن  بعد  االحتالل 
�صجون  يف  احلياة  مدى  حكمه  من 
 1994 العام  منذ  واملعتقل  االحتالل 
عام  من  االنفرادي  للعزل  وتعر�ص 

عزل  يف  اآخرها  وكان   )2006-1994(
يعاين  بعدها  بداأ  اإثرها  وعلى  اإي�صل 
ا�صتمرار  اأن  مزمنة.  اأمرا�ص  من 
جرائم  على  وال�صكوت  ال�صمت 
ما  وخا�صة  اال�رسائيلي  االحتالل 
يعرف االن بعمليات االعدام املنظمة 
املخابرات  عنا�رس  متار�صها  التي 
اال�رسائيلية خارج نطاق القانون والتي 
اال�صري  اعدام  جرمية  اخرها  كان 
اىل  �صت�صاف  الغرابلي  �صعدي  البطل 
االحتالل  ملخابرات  اال�صود  ال�صجل 
�صهداء  من  القائمة  وتلك  الع�صكري 
مت  الذين  االأ�صرية  الوطنية  احلركة 
بارد  وبدم  مبا�رس  ب�صكل  اعدامهم 
ايل  وي�صاف  االحتالل  زنازين  يف 
متار�ص  التي  االحتالل  جرائم  ذلك 
تقدمي  وعدم  املر�صى  اال�رسى  بحق 
العالج املنا�صب لهم وتركهم يواجهون 
املوت البطيء واال�صتهتار الطبى فى 
متر  اجلرائم  هذه  كل  وان  ال�صجون 
موؤ�ص�صات  او  احد  من  رقابة  دون 
حقوقية او دولية وبات من ال�رسوري 
العمل علي امل�صتوى الدويل واملطالبة 
واالإطالع على  االأ�رسى  زيارة  باأهمية 
املر�صى  وح�رس  حياتهم  جمريات 

الطبية  للطواقم  وال�صماح  منهم 
عاجلة ملن  عمليات جراحية  الإجراء 
تكمن  هنا  ولعل  لذلك  بحاجة  هم 
اهمية ت�صكيل جلنة حتقيق دولية من 
قبل وزارة اال�رسى واملحررين ودعوة 
لالإ�رساف  دوليني  واأطباء  حمققني 
الغرابلي  ال�صهيد  علي ت�رسيح جثمان 
وللوقوف  وفاته  اأ�صباب  على  للتعرف 
بحق  امل�صتخدمة  اال�صاليب  علي 
�صجون  يف  الفل�صطينيني  املعتقلني 
منظمة  تدخل  واأهمية  االحتالل 
واملوؤ�ص�صات  العاملية  ال�صحة 
حياة  الإنقاذ  واحلقوقية  الدولية 
ال�صجون  يف  املر�صى  الفل�صطينيني 
من  يعانون  ممن  االإ�رسائيلية 
الع�رسات  ومنهم  خمتلفة  اأمرا�ص 
مزمنة  اأمرا�ص  من  يعانى  ممن 
وال�رسطان  والقلب  كالغ�رسوف 
واأمرا�ص  والربو  الكلوي  والف�صل 
على  خطورة  هنالك  واأن  اأخرى 
�صجن  مب�صت�صفى  املر�صى  االأ�رسى 
مرتدية  �صحية  بحالة  كونهم  الرملة 
وهنالك خطر حقيقى على حياتهم 
الطبى وممار�صات  اال�صتهتار  نتيجة 
م�صلحة ال�صجون العامة التي ت�رسف 

االحتالل.  خمابرات  اجهزة  عليها 
امل�صوؤولية  يتحمل  االحتالل  اأن 
ال�صهيد  اغتيال  جرمية  عن  الكاملة 
االأ�صري �صعدي الغرابلي واأن م�صلحة 
نفذت  التي  هي  االحتالل  �صجون 
جرمية االغتيال والتي كانت ترف�ص 
�صجن  عيادة  يف  العالج  لتلقي  نقله 
عالج  دون  تركه  وتعمدت  الرملة 
على  كبرية  انتكا�صة  اإىل  اأدى  مما 
و�صعه ال�صحي يف االأ�صابيع املا�صية 
وبهذه اجلرمية ت�صاف حلقة جديدة 
الدويل  القانون  انتهاك  �صجل  ايل 
ا�صتمرار  دون  متر  ال  ان  ويجب 
ال�صمت من قبل املوؤ�ص�صات الدولية 
وخا�صة ال�صليب االحمر فاملطلوب 
حتقيقات  فتح  يف  اال�رساع  االن 
بحق  القانونية  املخالفات  بق�صايا 
االأ�رسى وفر�ص القانون الدويل على 
املنظم  االعدام  ووقف  االحتالل 
ت�صكيل  على  والعمل  القانون  خارج 
جلنة حتقيق دولية باإ�رساف ال�صليب 
على  للوقوف  الدويل  االأحمر 
اجلرمية  هذه  وتفا�صيل  مالب�صات 
العن�رسية وتوفري احلماية القانونية 

وال�صيا�صية لالأ�رسى جميعا.

اأ�ســرانا فـي �ســجـــون الحتــالل �ســـهـــــداء مــع وقـــف التنفــيــــذ
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عي�شة ق.

بعدما �ضمن التعاقد رفقة الالعب 
الدويل املغربي حكيم زيا�ش قادما 
فرتة  نهاية  بعد  مدريد  ريال  من 
دورمتوند  بوري�ضيا  اإىل  اإعارته 
تقدمت  ال�ضدد  هذا  ويف  الأملاين، 
على  ر�ضمي  بعر�ش  »البلوز«  اإدارة 

وقّدمت  برينتفورد  من  نظريتها 
قيمة 25 مليون اأورو من اأجل اإقناع 
عن  بالتنازل  برينتفورد  م�ضوؤويل 
خدمات ابن مدينة عني تيمو�ضنت، 
اإدارة  مع  بعقد  يرتبط  الذي  وهو 
ناديه احلايل اإىل غاية �ضائفة العام 
اإىل  اأقرب  رحمة  بن  ويبدو   ،2022
اإىل  اململوك  بالنادي  اللتحاق 

امللياردير الرو�ضي ابراهيموفيت�ش 
جمار  على  ا�ضمه  ارتباط  ظل  يف 
املو�ضم  باللعب  الأخرية  الأ�ضابيع 
ت�ضيل�ضي  ت�ضكيلة  رفقة  املقبل 
والذي �ضيكون على موعد يف لعب 
دوري اأبطال اأوروبا اإذا حافظ على 
اأو الرابع يف  اأحد املركزين الثالث 

جدول الرتتيب »للربميرليغ«.

اأف�ضل  رحمة  بن  يعترب  لالإ�ضارة، 
لعب يف مناف�ضة »ال�ضامبيون�ضيب« 
يقجم  الذي  وهو  املو�ضم  هذا 
اإىل  مباراة  من  رائعة  م�ضتويات 
الأهداف  ت�ضجيل  من  �ضواء  اأخرى 
التي  الرائعة  ال�ضحرية  الفنيات  اأو 
عرب  احلديث  حمل  جعلته  يقدمها 
و�ضائل الإعالم العاملية، حيث �ضجل 

املو�ضم،  هذا  هدفا   17 جمموع 
لقاءه  خالل  هدفني  اأ�ضاف  يعدما 
ديربي  امل�ضيف  اأمام  اأم�ش  اأول 
الديار  خارج  ناديه  فوز  يف  كاونتي 
متريرات   8 ومنح   ،1/3 بنتيجة 
يف  �ضاهمت  زمالئه،  اإىل  حا�ضمة 
اقرتاب ناديه برينتفورد من حتقيق 
حلم ال�ضعود اإىل الدوري الجنليزي 

جولة،  لآخر  يلعبه  والذي  املمتاز 
فح�ضب  نقاط  ثالث  تف�ضله  حيث 
لل�ضعود  املوؤهل  الثاين  املركز  عن 
على  جولت  ثالث  قبل  مبا�رشة 
اأكرب  واأ�ضحى  املو�ضم،  نهاية 
اف�ضل  بلقب  للتتويج  املر�ضحني 
هذا  ال�ضامبيون�ضيب  يف  لعب 

املو�ضم

تبدو اإدارة نادي ت�شيل�شي الجنليزي اأكرث الأندية مت�شكا بالتعاقد مع الالعب الدويل اجلزائري �شعيد بن رحمة 
بعد التاألق الالفت الذي يظهر به على مدار املو�شم الكروي اجلاري يف مناف�شة الدرجة الأول الجنليزية، حيث 
ك�شف اأول اأم�س موقع »ماك�شي فوت« الفرن�شي اأن املدرب الجنليزي فرانك لومبارد ي�شر على ا�شتقدام الالعب 

النا�شط يف �شفوف نادي برينتفورد يف ظل رغبته يف تكوين فريق قوي حت�شبا للمو�شم الكروي املقبل من اأجل 
التناف�س على التتويج بالألقاب 

مر�شح للتتويج اأح�شن لعب بال�شامبيون�شيب

اإدارة ت�ضيل�ضي تعر�ض 25 مليون 
اأورو ال�ضتقدام بن رحمة

حتويل بو�شوف اإىل جممع فوتبول �شيتي ينع�س اخلزينة ماليا

اإدارة وفاق �ضطيف ت�ضتنجد بتبون للإفراج عن حلفاية
امل�ضري  املكتب  اأع�ضاء  ا�ضتنجد 
برئي�ش  �ضطيف  وفاق  لنادي 
من  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
ق�ضية  يف  �ضخ�ضيا  التدخل  اأجل 
حلفاية  فهد  للفريق  العام  املدير 
ال�ضجن  اأ�ضور  خلف  املتواجد 
املكتب  اأقدم  حيث  باحلرا�ش، 
بقيادة  ال�ضطايفي  للنادي  امل�ضري 
توجيه  على  زغال�ش  جابر  الع�ضو 
مرا�ضلة ر�ضمية اإىل رئي�ش اجلمهورية 
التدخل  خاللها  منه  يطلبون  والتي 
ال�ضعبة  الو�ضعية  لإنهاء  �رشيعا 

من  حلفاية  عليها  يتواجد  التي 
تدهورت  التي  ال�ضحية  الناحية 
بوباء  ا�ضيب  بعدما  خطري،  ب�ضكل 
تواجده  اإثر  على  امل�ضتجد  كورونا 
منه  له  العدوى  وانتقال  ال�ضجن  يف 
ال�ضحية  حالته  تدهور  جانب  اإىل 
الوزن  من  كغ   34 فقد  الذي  وهو 
التي  املرتدية  للظروف  نظرا 
يتواجد عليها يف املوؤ�ض�ضة العقابية 
باحلرا�ش، اأين نا�ضدت اإدارة الوفاق 
طلبهم  يف  النظر  اجل  من  تبون 
املتمثل يف متكني حلفاية من تلقي 

العالج خارج ال�ضجن وتوفري العناية 
ال�ضعبة  لو�ضعيته  نظريا  ال�ضحية 
املرا�ضلة،  اوردته  مثلما  واملقلقة 
�ضده  ي�ضدر  املعني مل  واأن  خا�ضة 
اي حكم وميكنه من احل�ضول على 
خارج  وحماكمته  املوؤقت  الإفراج 
يف  الوفاق  م�ضوؤولو  ي�ضيف  ال�ضجن 

املرا�ضلة ذاتها.
اإدارة  اأفادت  منف�ضل،  مو�ضوع  يف 
�ضفقة  اإبرام  اأن  �ضطيف  وفاق 
بو�ضوف  اإ�ضحاق  الالعب  انتقال 
عرب  البلجيكي  كورتري  نادي  اإىل 

الالعبني  لتحويل  العاملي  املجمع 
الظروف  فر�ضتها  �ضيتي«  »فوتبول 
املكتب  رئي�ش  واأو�ضح  الراهنة، 
النادي  وممثل  املوؤقت  امل�ضري 
الهاوي لدى ال�رشكة التجارية »بالك 
ال�ضطايفي  الريا�ضي  للوفاق  اإيقلز« 
لوكالة  ت�رشيح  يف  زغال�ش  جابر 
ال�ضفقة  هذه  اأن  اجلزائرية  الأنباء 
املالية  مردوديتها  من  وبالرغم 
الفريق  خزينة  على  الإيجابية 
اأنهم  اإل  �ضنتيم  مليار   13 ماقيمته 
اأخرى  �ضنة  الالعب  بقاء  نود  كنا 

ي�ضتفيد  حتى  الوفاق  �ضفوف  يف 
تكتيكيا  وين�ضج  اأكرث  الفريق  منه 
حتويله  قيمة  تزيد  وبالتايل  اأكرث 
املتحدث  اأ�ضاف  و  الحرتاف،  اإىل 
اأن الظروف ال�ضائدة حاليا املتمثلة 
جائحة  ب�ضبب  البطولة  توقف  يف 
للنادي  املادية  والظروف  كورونا 
ورغبة الالعب يف الحرتاف جعلت 
منا نر�ضخ لالأمر الواقع م�ضريا باأن 
م�ضلحة  بعد  تاأتي  املادية  الأمور 
رئي�ش  وك�ضف  والفريق.  الالعب 
املكتب امل�ضري املوؤقت لنادي وفاق 

�ضطيف اأن هذه ال�ضفقة ما هي اإل 
بداية ل�ضل�ضلة من التحويالت ل�ضبان 
الفريق املتاألقني نحو نوادي اأوروبية 
الفريق حاليا  اإىل ما يحوزه  بالنظر 
خمتلف  يف  موهوبني  لعبني  من 
اإبراز قدراتهم،  باإمكانهم  الأ�ضناف 
اأين �ضتمنح اإىل 7 اأو 8 منهم فر�ضة 
القادم  املو�ضم  الأكابر  مع  اللعب 
�ضطرتها  التي  ال�ضرتاتيجية  ح�ضب 
التون�ضي  التقني  مع  الفريق  اإدارة 

نبيل الكوكي.
عي�شة ق.

اأ�شحى ثالث اأف�شل ممر حا�شم هذا املو�شم بالربميرليغ

حمرز ممررا حا�ضما وي�ضحق
 برايتون بخما�ضية

ريا�ش  اجلزائري  الدويل  الالعب  عاد 
الذي  التنقل  من  كامال  بالزاد  حمرز 
�ضيي  مان�ض�ضرت  ناديه  رفقة  قاده 
ملالقاة امل�ضيف نادي برايتون حل�ضاب 

الجنليزي  الدوري  من   35 اجلولة 
حامل  �ضحق  حيث  املمتاز، 

الجنليزي  الدوري  لقب 
املو�ضمني  خالل 

اأ�ضحاب  الفارطني 
بخما�ضية  الأر�ش 
الدويل  كان  نظيفة، 
رحيم  الجنليزي 

�ضاحب  �ضرتلينغ 
من  كل  �ضجل  بينما  ثالثية 

الربازيلي غابرييل خي�ضو�ش 
�ضيلفا  برناردو  والربتغايل 
و�ضاهم  الآخرين،  الهدفني 

املنتخب  ميدان  متو�ضط 
الفوز  يف  الوطني 

العري�ش الذي �ضجلته 
كتيبة املدرب ال�ضباين 
على  غوارديول  بيب 
برايتون  ملعب  اأ�ش 
منحه  خالل  من 

احلا�ضمة  التمريرة 
منها  جاء  التي 

الثالث  الهدف 
املباراة  يف 

توزيعة  بعد  �ضرتلينغ  لزميله  والثاين 
رائعة من الرواق الأمين حّولها الأخري 
عرب  املرمى  نحو  ب�ضهولة 

راأ�ضية.
التمريرة  هذه  وتعترب 
ر�ضيد  يف  التا�ضعة 
لوهافر  نادي  خريج 
اأ�ضحى  الفرن�ضي، 
ثالث  اإثرها  على 
املمررين  اأف�ضل 
هذا  احلا�ضمني 
يف  املو�ضم 
 ، » ليغ مير لرب ا «
خلف كل من زميله 
الدويل البلجيكي يدي بروين 
ولعب  متريرة   18 �ضاحب 
اأرنولد  األك�ضندر  ليفربول 
الذي  هدفا،   12 �ضنع  الذي 
يقرتب رفقة زمالئه من �ضمان اإنهاء 
الكروي اجلاري يف و�ضافة  املو�ضم 
جدول الرتتيب خلف حامل اللقب 
بعدما  ليفربول،  نادي  وخليفته 
مالحقه  عن  الفارق  عمق 
نقاط  ثماين  اإىل  ت�ضيل�ضي 
على  جولت  ثالث  قبل 
مناف�ضة  عن  ال�ضتار  اإ�ضدال 

»الربميرليغ«.
عي�شة ق.

الأندية  قائمة  اإىل  اجلزائر،  مولودية  نادي  ان�ضم 
املحلية التي تعاين من اأزمة مالية خانقة حرمته 
من الوفاء بالتزاماته املادية، وت�ضديد م�ضتحقات 
الالعبني واجلهاز الفني العالقة، وعلم من م�ضادر 
ال�ضتياء  قمة  يف  املولودية  لعبي  اأن  خا�ضة، 

ب�ضبب تاأخر جمل�ش الإدارة يف ت�ضديد امل�ضتحقات 
العالقة، حيث طالبوا ب�رشورة دفع جزء من الأجور 
اأن  اأكدت  امل�ضادر  ذات  ممكن،  وقت  اأقرب  يف 
ات�ضل  اأملا�ش  النا�رش  الإدارة عبد  رئي�ش جمل�ش 
وانتظار  بال�ضرب،  التحلي  وطالبهم  بالالعبني، 

العالقة،  مرتباتهم  على  للح�ضول  الأموال  دخول 
جتدر الإ�ضارة اإىل اأن جل الأندية اجلزائرية تعاين 
بالدوري  الن�ضاط  توقف  بعد  رهيبة  مالية  اأزمة 
املحلي منذ منت�ضف �ضهر مار�ش الفارط ب�ضبب 

انت�ضار فريو�ش كورونا امل�ضتجد .

الالعب يعود اإىل ناديه بارادو يف انتظار الف�شل يف وجهته اجلديدة

اإدارة جيل في�ضنتي ترف�ض تفعيل بند �ضراء عقد نعيجي
الربتغايل  في�ضنتي  جيل  نادي  اإدارة  قّررت 
الدويل  الالعب  عقد  �رشاء  بند  تفعيل  عدم 
اجلزائري زكريا نعيجي الذي لعب يف �ضفوف 
على  احلايل  الكروي  املو�ضم  خالل  الفريق 
اإعارة قادما من فريقه بارادو، ويف هذا  �ضكل 
اأن  الربتغالية  »اأبول«  جريدة  ك�ضفت  ال�ضدد 
اإدارة الفريق رف�ضت الحتفاظ بنعيجي �ضمن 
التعداد املعني بخو�ش املناف�ضة خالل املو�ضم 
املدرب  م�ضاورة  بعد  وذلك  املقبل،  الكروي 
اقتناعه مب�ضتويات خريج  الذي عرب عن عدم 

اأكادميية بارادو على طول املو�ضم الذي حمل 
يتمكن  ومل  في�ضنتي  جيل  فريق  قمي�ش  هالله 
خاللها املهاجم اجلزائري البالغ 25 عاما على 
مدار م�ضاركته يف جمموع 23 مباراة من ت�ضجيل 
�ضوى هدف وحيد ومنح ثالث متريرات حا�ضمة 
جيل  فريق  اإدارة  قرار  �ضوء  وعلى  فح�ضب. 
خالل  الوطنية  البطولة  هداف  فاإن  في�ضنتي، 
�ضوف  املنق�ضي 2019/2018  الكروي  املو�ضم 
يعود اإىل �ضفوف ناديه بارادو بعد ف�ضل جتربته 
ومن  الكروي،  م�ضواره  يف  الأوىل  الحرتافية 

املرتقب ان تبث اإدارة الرئي�ش ح�ضان زط�ضي 
يف م�ضتقبله الكروين من خالل اإمكانية اإعارته 
احرتافه  وموا�ضلة  اوروبي  فريق  نحو  جمددا 
ول  التعداد،  يف  به  الحتفاظ  اأو  الوطن  خارج 
ي�ضتبعد اأي�ضا اأن يلعب اإعارة رفقة احد الأندية 
الوطنية،  البطولة  من  معه  التعاقد  الراغبة يف 
وهو الذي كان يف وقت �ضابق حمل اهتمام من 
اإدارة فريق احتاد العا�ضمة الذي ميلك  طرف 
قمي�ش  حلمل  ا�ضتقدامه  يف  رغبة  م�ضوؤولوه 

النادي العا�ضمي.

لعبو مولودية اجلزائر يطالبون بدفع جزء من الأجور

اأزمة امل�ضتحقات تطفو على ال�ضطح

�شباب ق�شنطينة

رجراج: قدمت ا�ضتقالتي ال�ضهر املا�ضي ومل اأبّلغ بهاء مهامي
ل�ضباب  العام  املدير  رجراج  ر�ضيد  اأكد 
من  مهامه  اإنهاء  بقرار  يعلم  ل  اأنه  ق�ضنطينة 
با�ضتقالته  اأنه تقدم  اإىل  النادي، م�ضريا  مالك 
املا�ضي  جوان   24 بتاريخ  الإدارة  ملجل�ش 
يف  رجراج  وقال  العائلية،  التزاماته  ب�ضبب 
اإدارة  جمل�ش  اأن  »اأوؤكد  �ضحفية:  ت�رشيحات 

تقدمت  من  اأنا  بل  باإقالتي،  يقم  مل  الآبار 
مهامي  موا�ضلة  ا�ضتحالة  ب�ضبب  با�ضتقالتي 
على راأ�ش اإدارة النادي«، واأ�ضاف: »حلد الآن 
مل يتم اإبالغي بقرار اإنهاء مهامي من جمل�ش 
للدفاع  جاهدا  �ضعيت  اأنني  واأوؤكد  الإدارة، 
من  العديد  يف  ق�ضنطينة  �ضباب  حقوق  عن 

مزيان«،  احلار�ش  ق�ضية  بينها  ومن  الق�ضايا، 
وتابع: »ل اأعلم ملاذا كل هذا التهويل رغم اأن 
ق�ضية احلار�ش مزيان مل يف�ضل فيها بعد، ول 
كلفنا  لقد  تزال على طاولة جلنة املنازعات؛ 
حماميا بالدفاع عن حقوق الفريق ولن ن�ضامح 

ق.ر.يف حق ال�ضباب اأبدا«.

عي�شة ق.

ق.ر.
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واليات  دوائر  معظم   تعي�ش   
الهدوء  من  الكبري حالة  اجلنوب 
التاأخر  خلفية  على   ، احلذر 
يف  املربر  غري  و  الفا�ضح 
ال�ضكنية  احل�ض�ش  عن  االإفراج 
رغم   ، االأمناط  مبختلف 
خالل  االأول،  الوزير  ت�ضديد 
اجلمهورية،  بوالة  االأخري  لقاءه 
ن�رش  يف  االإ�رشاع  �رشورة   على 
للم�ضتفيدين  اال�ضمية  القوائم 
بهدف  املنجزة،  ال�ضكنات  من 
االحتقان   حدة  من  التخفيف 
م�ضادر  من  »الو�ضط«  علمت    .
موثوقة، اأن 23 دائرة، على غرار  
مترنا�ضت   ، �ضالح  عني   ، ورقلة 
 ، املنيعة   ، غرداية   ، اأدرار   ،

ب�ضار ، تعي�ش حالة غليان حملي 
الفا�ضح  التاأخر  نتيجة  مقلق، 
�ضكن   4700 عن  االإفراج  يف 
عمومي،  اإيجاري  اجتماعي 
دون احلديث عن الغمو�ش الذي 
اال�ضمية  القوائم  م�ضري   يكتنف 
قطعة  األف   50 من  للم�ضتفيدين 
احل�رشي  للبناء  �ضاحلة  اأر�ش 
وهو   ، املدعمة  وغري  املدعمة 
لدى  املحلي  االحتقان  اأجج  ما 
فراحوا  املعنيني،  املواطنني 
اجتماعي  بدخول  يتوعدون 
�ضاخن يف حالة ما رف�ش روؤ�ضاء 
الدوائر االلتزام بتطبيق التعليمة 
الوزير  م�ضالح  عن  ال�ضادرة 
االأول ، و ال�ضهر على �ضريورتها، 

و هي التعليمة  القا�ضية ب�رشورة 
اال�ضمية  القوائم  عن  االإفراج 
ال�ضكنات  من  للم�ضتفيدين 
تلك  اأو  اجلاهزة،  االجتماعية 
االإجناز  ن�ضبة  بها  بلغت  التي 

مراحلها االأخرية   .
�ضكان   من  ع�رشات  وقال   
يف    ، املذكورة  املناطق 
لهم  متفرقة  ت�رشيحات 
اأنهم  »الو�ضط«،  جريدة  مع 
املزري  الو�ضع  من  �ضاخطون 
اإرادة حقيقية  على خلفية غياب 
للتكفل  املحلية   ال�ضلطات  من 
املفهوم  غري  التاأخر  مب�ضكل 
 3300 ح�ضة  عن  االإفراج  يف 
انتهت  اإيجاريا،  اجتماعيا  �ضكنا 

دفع  ما  وهو  االأ�ضغال،  بها 
املر�ضحني لال�ضتفادة منها، اإىل 
ال�ضارع،  نحو  باخلروج  التلويح 
لل�ضغط على ال�ضلطات من اأجل 
و  الت�ضويف  ل�ضيا�ضة  حد  و�ضع 

االلتفاف على املطالب .
ال�ضكن  منط  اأن  ومعلوم 
العمومي  االيجاري  االجتماعي 
التي  التحديات  بني  من  يعترب 
يف  العمومية  ال�ضلطات  عجزت 
غياب  ب�ضبب  طال�ضمها  تفكيك 
ح�ض�ش  عن  حقيقية  ارقام 
االجناز وعدد امللفات املودعة 
ال�ضيغة  ذات  طالبي  طرف  من 

ال�ضالف ذكرها .
اأحمد باحلاج 

ب�سبب التاأخر الفا�سح يف الإفراج عن ال�سكن الجتماعي  

 23 دائرة باجلنوب على �سفيح �ساخن 

غ�ضب كبري يعرتم �ضكان حي 200 
ب�ضكرة  بوالية  بالعالية  م�ضكن 
ال�رشف  قنوات  ان�ضداد  جراء 
مما  العمارات  باإحدى  ال�ضحي 
متاما  اأقبيتها  غرق  اإىل  اأدى 
وت�ضكل  ال�ضحي،  ال�رشف  مبياه 
بامل�ضبح  ال�ضاكن  اأ�ضماه  ما 
من�ضوب  الرتفاع  نظرا  القذر 
اأنظار  توجهت  حيث  املياه، 
مديرية  م�ضالح  اإىل  املواطنني 
الرتقية والت�ضيري العقاري كونها 
مثل  حل  عن  االأول  امل�ضوؤول 

هذه امل�ضاكل.
م�ضكن   200 حي  �ضكان  قال 
حديثهم  معر�ش  يف  بالعالية 
املطروح  امل�ضكل  اأن  للو�ضط 
قنوات  بان�ضداد  واملتعلق 
باإحدى  ال�ضحي  ال�رشف 
اأغرق  الذي  االأمر  العمارات، 
هذه االأخرية باملياه القذرة من 
احلقيقية  االأ�ضباب  معرفة  دون 
ومع  ذلك،  وراء  كانت  التي 
املياه  من�ضوب  ارتفاع  تو�ضل 
امل�ضبح  ي�ضبه  لديهم مبا  ت�ضكل 
اأقبية  يف  املياه  لتجمع  نظرا 
تهكمي  فعل  وكرد  العمارة، 

باأن  قال حمدثونا  املنظر  على 
م�ضبحا  اأهدوهم  امل�ضوؤولني 
تنظيف  يف  جمهوداتهم  نظري 
االأخري  هذا  اأن  علما  حيهم، 
�ضنف من بني اأنظف االأحياء يف 
حملة  ب�ضبب  ال�ضمالية،  العالية 
لكل  وال�ضاملة  الوا�ضعة  النظافة 
ويف  قاطنيه.  من جانب  اأرجاءه 
هذا ال�ضياق اأكد املتحدثون باأن 
حماوالتهم حل امل�ضكل باأنف�ضهم 
قد باءت بالف�ضل لعدم معرفتهم 
ملكان االن�ضداد، وب�ضبب ارتفاع 
من�ضوب الت�رشبات زادت �ضعوبة 
نف�ش  يف  طالبوا  حيث  املهمة، 
مديرية  م�ضالح  من  الوقت 
العقاري  والت�ضيري  الرتقية 
حد  لو�ضع  التدخل  »لوبيجي« 
الروائح  مع  املواطنني  ملعاناة 
هناك،  بقوة  املنت�رشة  الكريهة 
من  حمايتهم  ذلك  اإىل  �ضف 
وراء  من  تنتج  قد  وبائية  كارثة 
ن�ضيان  دون  القاذورات،  تلك 
مريحا  مرتعا  تعد  االأخرية  اأن 
وغري  واجلراثيم  للح�رشات 

ذلك.
اأحمد نا�سري

اأقرته تقارير االأجهزة  ح�ضب ما 
وا�ضتنادا  ب�ضكرة  بوالية  الطبيبة 
مل�ضادر موؤكدة داخل م�ضت�ضفيات 
احلكيم �ضعدان وب�ضري بن نا�رش، 
باالأحرى  اأو  ب�ضكرة  والية  فاإن 
تتجه  منها  املوبوءة  املناطق 
ال  حيث  القطيع،  مناعة  نحو 
اإال  بالفريو�ش  االإ�ضابة  من  مفر 
االلتزام باحلجر الكلي زائد اتباع 

�ضبل التباعد اجل�ضدي.
وم�ضتخدمي  اأطباء  ي�ضتكى 
م�ضت�ضفى احلكيم �ضعدان اليومني 
ال�ضديد  االإرهاق  من  االأخريين 
املتوا�ضلة  العمل  �ضاعات  نظري 
التي  كوفيد19،  م�ضلحة  يف 
عليها  الوافدين  اأعداد  يتزايد 
االأمور  ومع خروج  يومي،  ب�ضكل 
وكذا  امل�ضوؤولني  �ضيطرة  عن 
للموؤ�ض�ضةاأدى  الطبي  الطاقم 
ذلك اإىل انهيار بدين راح �ضحيته 
الكورونا  ومر�ضى  املر�ضى 
ذات  ويف  اخل�ضو�ش،  وجه  على 
امل�ضتخدمون  ا�ضتكى  ال�ضياق 
ب�ضري  مل�ضت�ضفى  طبيني  ال�ضبه 
نف�ش  من  اأي�ضا  نا�رش  بن 
متحدثون  اأكد  حيث  امل�ضكلة، 
باأن  الو�ضط  جلريدة  منهم 
يف  يكمن  املناوبة  م�ضكل  حل 
لعمال  ال�ضحة  مدير  ا�ضتدعاء 
حتويل  اأو  اجلوارية،  العيادات 
هذه االأخرية اإىل م�ضالح للكوفيد 
وبني  بينها  امل�ضافة  لقرب  نظرا 

امل�ضت�ضفيات الكبرية. ويف �ضياق 
طبية  م�ضادر  قالت  �ضلة  ذي 
موؤكدة باأن والية ب�ضكرة وخا�ضة 
تتجه  منها  املوبوءة  املناطق 
انهيار  فمع  القطيع،  مناعة  نحو 
املنظومة ال�ضحية متاما وخروج 
�ضيطرتها،  نطاق  عن  الو�ضع 
اأغلبية  �ضي�ضيب  الفريو�ش  فاإن 
املواطنني ال حمالة اإذا ما ا�ضتمر 
�ضبل  عن  ا�ضتغنائهم  يف  هوؤالء 
وبخ�ضو�ش  اجل�ضدي،  التباعد 
فقد  املتزايدة  امل�ضابني  اأعداد 
العدد  باأن  امل�ضادر  ذات  اأكدت 
احلقيقي ال ميكن حتديده علما 
اأن مرحلة الذروة ال تزال بعيدة، 
مل  املواطنني  بع�ش  واأن  خا�ضة 
يبلغوا اجلهات الو�ضية باإ�ضابتهم 
بيوتهم  يف  اال�ضت�ضفاء  وف�ضلوا 
االأماكن  توفر  عدم  مقابل  يف 

ال�ضاغرة داخل امل�ضت�ضفيات.
ذات  اأفادت  اأخرى  جهة  من 
امل�ضادر باأن الو�ضعية يف عا�ضمة 
الزيبان اأ�ضبحت م�ضتع�ضية لعدة 
الفادح يف  النق�ش  اأولها  اأ�ضباب، 
اأعداد الطواقم الطبيبة والعاملني 
منذ بداية انت�ضار هذا الوباء، اإىل 
جانب انعدام االإمكانيات الطبيبة 
اال�ضت�ضفائية  املوؤ�ض�ضات  داخل 
يف  للعيان  جليا  ظهرت  والتي 

اأزمة االأك�ضجني االأخرية.
اأحمد نا�سري 

جملة من الأخطار تهدد ال�سكان

مرحلة الذروة مل ت�سل بعد

م�ساكل بدائية تغرق حي 
200 م�سكن بالعالية

ب�سكرة تتجه نحو مناعة 
القطيع

الو�سعية فتحت باب الت�ساوؤل عن م�سري مئات املاليري 

احلرارة ، كورونا ، الت�سمم العقربي 
ثالوث يحا�سر والة باجلنوب 

اأحمد باحلاج 

املحلي  لل�ضاأن  املتابعون  حمل 
بواليات ورقلة ، مترنا�ضت ، ب�ضكرة 
، اأدرار ، الوادي ، ايليزي ، ب�ضار 
العمومية  ال�ضلطات  وتيندوف 
اجلمهورية  والة  راأ�ضها  وعلى 
والوالة املنتدبني م�ضوؤولية تبعات 
العواقب الوخيمة ، التي قد تنجر 
عن ا�ضتمرار مع�ضلة االنقطاعات 
وال�ضعف الكبري يف التزود بالتيار 
ناهيك عن االرتفاع   ، الكهربائي 
املرعب يف فواتري الكهرباء وهو 
احرق جيوب العائالت املنحدرة 

من فئة ذوي الدخل املحدود .
م�ضادر  ا�ضتبعدت   ، جهتها  من 
مديريات  م�ضالح  من  موثوقة 
و�ضط  والغاز  للكهرباء  التوزيع 
الذكر  ال�ضالفة  بالواليات  وغرب 
على  زبائنها  ح�ضول  اإمكانية   ،
الراهن  الظرف  يف  تخفي�ضات 
اجلهات  ذات  ربطت  حيث   ،
ت�ضعرية  يف  الكبري  االرتفاع 
على  املتزايد  بالطلب  الكهرباء 

املرحلة  خالل  االأخرية  هذه 
تتميز  التي  احلالية  اجلوية 
ال�ضديد  احلر  موجة  بارتفاع 
مما يجعل الطلب يت�ضاعف على 
ا�ضتغالل االأجهزة الكهرو منزلية 
الهوائية  املكيفات  راأ�ضها  وعلى 
املعلومات  وفق  والثالجات 

املتاحة .
من جهة ثانية فقد اجمع نا�ضطون 

االرتفاع  اأن  ال�ضحي  امليدان  يف 
و  االإ�ضابة  ملعدالت  املقلق 
الوفيات بجائحة فريو�ش كورونا 
حلاالت  بالن�ضبة  ال�ضيء  نف�ش 
باب  فتحت  العقربي  الت�ضمم 
م�ضري  عن  جديد  من  الت�ضاوؤل 
بها  تدعم  التي  املاليري  مئات 
بالواليات  ال�ضحي  القطاع 
املنظومة  لتح�ضني  املذكورة 

لها  يظهر  مل  التي  و  ال�ضحية 
االأمر   ، الواقع  اأر�ش  على  اإثر 
الذي اأرجعه هوؤالء ل�ضيا�ضة �ضوء 
الت�ضيري و الت�ضيب االإداري بذات 
امليدان على مدار ع�رش �ضنوات 
مع  يتنافى  ما  وهو  االأخرية 
لتقريب  الرامية  الدولة  �ضيا�ضية 
الذي  املواطن  من  ال�ضحة 
الهروب  حتمية  اأمام  نف�ضه  وجد 
باملوؤ�ض�ضات  التجار  حقل  من 
اال�ضت�ضفائية العمومية و ال�ضحة 
اجلوارية باجتاه العيادات اخلا�ضة 

بحثا عن �ضبل العالج .
حمل  فقد  مت�ضل  مو�ضوع  ويف 
و  احلقوقيون  الن�ضطاء  من  عدد 
ال�ضالف  بالواليات  اجلمعويون 
الوالة  و  اجلمهورية  والة  ذكرها 
كبرية   م�ضوؤولية  املنتدبني 
املعاناة  حجم  تفاقم  بخ�ضو�ش 
هاته  �ضاكنة  يكابدها  التي 
امل�ضتمر  التدهور  مع  الواليات 
ال�ضحة  و  �ضونلغاز  لقطاعي 
على  امل�ضوؤولني  ادخلوا  الذين 
االأجهزة التنفيذية عنق الزجاجة 

الفالحية  املناطق  تنتظر 
�ضيدي  غلتة  لدائرة  التابعة 
حتقيق  االأغواط  بوالية  �ضعد 
األف   100 عن  يزيد  ما  اإنتاج 
البطاطا  حم�ضول  من  قنطار 
ح�ضب  لال�ضتهالك  املوجهة 
امل�ضالح  مديرية  اأكدته  ما 
االأغواط  بوالية  الفالحية 
اأكدت  حيث    . موؤخرا 
هذه  باأن  الو�ضية  امل�ضالح 

املتوقعة  املعتربة  الكمية 
خالل  املنتجة  البطاطا  من 
احلايل  الفالحي  املو�ضم 
اأرا�ضي  ا�ضت�ضالح  بعد  جاءت 
تفوق  م�ضاحة  على  فالحية 
خم�ض�ضة  كانت  هكتار   700
املوجهة  البطاطا  لزراعة 
منها  ينق�ضم  اأين  لال�ضتهالك، 
حوايل 529 هكتار واقعة ببلدية 
غلتة �ضيدي �ضعد، و135 هكتار 

ببلدية عني �ضيدي علي، فيما 
البي�ضاء  عني  بلدية  ح�ضلت 
على م�ضاحة 32 هكتار ح�ضب 
ذات امل�ضدر. من جهته اأو�ضح 
مدير امل�ضالح الفالحية لوالية 
اأن  بو�رشي،  حبيب  االأغواط 
لت�ضويق  تتجه  االأغواط  والية 
الواليات  اإىل  البطاط�ش  مادة 
الوفرة  حتقيق  بعد  املجاورة 
جانب  اإىل  الذاتي،  واالكتفاء 

اجلدودة و النوعية التي تتمتع 
بها هذه املادة الغذائية مبكان 
زراعتها، ال�ضيما بعد عمليات 
اال�ضت�ضالح التي ا�ضتفاد منها 
احلايل  املو�ضم  الفالحون 
م�ضاعي  يف  تدخل  والتي 
القطاع نحو جت�ضيد املرافقة 
للفالحني  والفعالة  احلقيقية 

خالل ن�ضاطهم.
جناة ،ح

دائرة قتلة �سيدي �سعد بالغواط

 توقع اإنتاج 100 األف قنطار من البطاطا 

فتحت الأزمة الثالثية التي تعي�ش على وقعها الوليات اجلنوبية باب الت�ساوؤل عن م�سري املاليري 
التي تر�سد �سنويا للق�ساء على النقائ�ش بقطاعي �سونلغاز و ال�سحة ،ب�سبب انقطاع الكهرباء و 

الرتفاع املقلق ملعدلت الإ�سابة بكورونا و الت�سمم العقربي.

اأخبار اجلنوب
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»اآيا �سوفيا اإ�سالمية«

اأ�سادت ابت�سام اآل �سعد يف »ال�رشق« 
عليها  اأقدم  التي  باخلطوة  القطرية 
الرئي�س الرتكي، موؤكدة اأن اآيا �سوفيا 
اإ�سالمية وتقول: »اليوم يعيد اأردوغان 
يف  الطبيعي  ومكانه  لأ�سله  املكان 
قلوب امل�سلمني، حيث اأعلن باأن اأول 
�سالة �ستقام فيه �ستكون بتاريخ 27 
جويلية اجلاري و�سيتعاىل الأذان على 
مئذنته لأول مرة يف �سورة توؤكد باأن 
هذا البلد اإمنا هو من اإرث اآل عثمان 
رجب  امل�سلم  الرئي�س  واأن  الفاحت، 
طيب اأردوغان اإمنا يعيد بهذا الفعل 
العالية  الإ�سالم  �سيحات  اجلليل 
الثمن  كان  واإن  اأوروبا حتى  قلب  يف 
اإدخال  الأوروبي  الحتاد  رف�س  هو 
جمهورية تركيا �سمن ع�سويته التي 
ما عادت تهم الرئي�س الرتكي و�سعبه 
املتطلع اإىل اأكرب من هذا وال�ساعي 
اإىل بناء دولة قوية را�سخة  بال �سك 
ت�سعى كل الدول لبناء عالقتها معها 

ولي�س العك�س«.
حازم  ي�سري  نف�سه،  ال�سياق  ويف 
اأن:  اإىل  الأردنية  »ال�سبيل«  يف  عياد 
على  واملعركة  قدمية  »الق�سية 
هوية اآيا �سوفيا ا�ستدت مع اقرتاب 

جيو�س ونفوذ املمالك الأوروبية من 
التا�سع  القرن  يف  العثمانية  الدولة 
هجمات  عنوان  كانت  اإذ  ع�رش؛ 
منها  وجعلت  واليونانيني،  الرو�س 
القوى الأوروبية عنواًنا للزحف على 

اإ�سطنبول«.
بذات  الأتراك  »ا�ستعاد  ويقول: 
والقانونية  ال�سلمية  الطريقة 
بعقد  عام   600 قبل  امتلكوه  ما 
فما  ال�سالح،  بقوة  ولي�س  واتفاق، 
�سيء  ثمن  دفع  اإىل  الفاحتني  حاجة 
املبادئ  اإنها  بالقوة،  اأ�ساًل  امتلكوه 
والقيم بالتاأكيد وال�سوابط ال�رشعية 

واللتزام بالعهود«.

»اأردوغان يقتل اأتاتورك«

اآل  تركي  خالد  يدين  باملقابل، 
اأردوغان  »اإيالف«  موقع  يف  تركي 
»قتل  بـ  اإياه  متهماً  و�سيا�ساته، 
»اخلطوة  اأتاتورك«ويقول: 
فة الأخرية التي  الأردوغانية املتطِرّ
�سوفيا  اآيا  متحف  حتويل  فيها  مت 
اأثبتت مبا ل يدع جمالً  اإىل م�سجد 
بداأ  النظام الرتكي احلايل  اأن  لل�سك 
الإيراين  النظام  اأ�سلوب  من  يقرتب 
ويكاد  الإرهابية،  وامليلي�سيات 
يتال�سى الفرق بينه وبني اجلماعات 
والقاعدة.  كداع�س  الإرهابية 

بحق  اإهانة  لي�ست  اخلطوة  وهذِه 
اإهانة  هي  بل  فقط؛  امل�سيحيني 
بحق كل اإن�سان يحرتم حرية الأديان 

وم�ساعر اأتباع كل دين«.
�سي�سمح  »هل  الكاتب:  ويت�ساءل 
اأتاتورك  بقتل  لأردوغان  الأتراك 
كما قتل اخلميني ال�ساه حممد ر�سا 
يحرق  »اأردوغان  بهلوي؟«وي�سيف: 
ويدمر كل ما بناه اأتاتورك من جمد 

عظيم لالأتراك، ول اأعتقد اأن ال�سعب 
يرى من  وهو  �سيظل �سامتاً  الرتكي 
والتطرف  الرجعية  نحو  يقودهم 
العبيدي يف  بهجت  والدمار«ويذهب 
اإىل  امل�رشي  البلد«  »�سدى  موقع 
الدين  »ي�ستخدم  الرتكي  الرئي�س  اأن 
هي  التي  اأغرا�سه،  اإىل  به  للو�سول 

بعيدة كل البعد عن الدين«.

ويقول: »اأردوغان عمل منذ البدايات 
على  ال�سيا�سي  العمل  يف  له  الأوىل 
كثريا  تذبذب  واإن  نف�سه،  تقدمي 
الإ�سالم  ميثل  اأنه  على  ذلك،  يف 
الذي  ذلك  ال�سيا�سي،  املجال  يف 
يف  ن�ستغربها  مل  �سعبية  اأك�سبه 
ي�ستطيع  ل  الذي  الرتكي،  املجتمع 
بالإ�سالم  ارتباطه  ينكر  اأن  اأحد 
الدين  هذا  كان  واإن  وعقيدة،  كدين 
تركية  ب�سبغة  م�سبوغا  الإ�سالمي 
اأن�سار  اأن يرت�سيها  اأظن  خا�سة، ما 

اأردوغان يف املنطقة العربية«.
لقرار  املوؤيدين  الكاتب  ويخاطب 
»الب�سطاء  بـ  و�سفهم  ممن  اأردوغان 
اأب�سارهم  املغ�سية  املخدوعني 
فيما قام به اخلليفة«، قائاًل: »اأيهما 
الدعارة  بيوت  مينع  اأن  الأْوىل  كان 
يحول  اأو  تركيا،  يف  املنت�رشة 
ت�سنيفه  مت  قد  كان  الذي  املتحف 
العاملي  الرتاث  موقع  من  كجزء 

للمناطق التاريخية يف اإ�سطنبول؟«.

هل بات �سدام اأنقرة مع الغرب 
اأقرب؟

اليوم«  »راأي  يف  مرقه  فرح  وحتلل 
اللندنية اخلطاب الذه األقاه اأردوغان 
باأنه   اإياه  وا�سفة  املنا�سبة،  بهذه 
اجلهاد  واأعلن  اجلوكر  ا�ستخدم 
يحتفي  ل  »الرجل  الأكرب«وتقول: 

بقرار  مل�سجد  املتحف  بتحويل 
ق�سائي فح�سب، بل هو يعلن مرحلة 
جديدة بثالثة ركائز اأ�سا�سية: الأوىل 
بدء البتعاد عن هوية تركيا العلمانية 
جمدداً...  الأ�سلمة  نحو  وامليل 
على  التمدد  مرحلة  بدء  والثانية 
�سكل خالفة لكن ب�سورة ع�رشية...
الركيزة الثالثة تتمثل يف تعزيز مواٍز 
الكاتبة:  الرتكية«وتت�ساءل  للقومية 
الغرب  مع  اأنقرة  �سدام  بات  »هل 

اأقرب؟«.
»عكاظ«  يف  الر�سيد  وفاء  وتوجه 
الرتكي،  للرئي�س  ر�سالة  ال�سعودية 
قائلة: »لقد فتحت عليك النار وعداء 
م�سيحيي العامل جميعاً، وقد تك�سب 
بالنتخابات  �سعبك  من   ... تعاطفا 
اخلبيثة  ال�سيا�سية  لأهدافك  موؤقتاً 
ولكنك  )الذقون(،  على  وال�سحك 

�ستخ�رش.. لأنك تلعب بالنار«.
�ستعود  التي  الفائدة  »ما  وتقول: 
حتول  اإذا  العامل  يف  امل�سلمني  على 
اآيا �سوفيا اإىل م�سجد؟ وهل ير�سى 
م�سجد  اليهود  يحول  اأن  اأردوغان 
تتحول  واأن  اإىل معبد؟  ال�سخرة  قبة 
والقد�س  وعكا  ويافا  حيفا  م�ساجد 
اأن  اأو  كنائ�س؟  اإىل  فل�سطني  يف 
م�سجد؟  اإىل  القيامة  كني�سة  حتول 
معابد  اإىل  م�ساجدنا  اأوروبا  وحتول 

وكنائ�س؟«.

ناق�ست �سحف ومواقع اإخبارية عربية قرار الرئي�س الرتكي، رجب طيب اأردوغان، حتويل متحف اآيا �سوفيا اإىل م�سجد واأ�ساد ُكتاب بهذا القرار 
موؤكدين هوية اآيا �سوفيا الإ�سالمية، بينما انتقد اآخرون هذه اخلطوة التي يرون اأنها تبتعد عن العلمانية التي اأ�س�س لها م�سطفى كمال اأتاتورك كما 
�سعى اآخرون للتكهن بالتبعات املحتملة للقرار، خا�سة يف ما يتعلق بالعالقات بني تركيا والغرب و�ُسيد موقع اآيا �سوفيا قبل 15 قرنًا ليكون كاتدرائية، 

وحوله العثمانيون يف ما بعد اإىل م�سجد. ويف عام 1934، مت حتويله اإىل متحف.

بتحويل املتحف اإىل م�سجد؟

هل فتح رئي�س تركيا رجب طيب اأردوغان النار على نف�سه 

 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
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 �سفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

نيكو�س  اليوناين،  اخلارجية  وزير  اأكد 
الحتاد  من  �ستطلب  اأثينا  اأن  دنديا�س، 
اإجراءات  اتخاذ  اإمكانية  درا�سة  الأوروبي 
انتهاكات  على  ردا  تركيا،  بحق  �سارمة 
ال�سيادية  اليونان  قبلها حلقوق  من  حمتملة 
 Skai قناة  مع  حوار  يف  دنديا�س  وذكر 
اأول اجتماع لوزراء خارجية  اليونانية، قبيل 
الحتاد الأوروبي منذ بداية جائحة فريو�س 
كورونا �سيعقد يوم غد الثنني يف بروك�سل، 
ذكر اأن اليونان �ستطلب من الحتاد »اإعداد 
بحق  تتخذ  قد  اإجراءات«  باأقوى  قائمة 
ال�سيادية  احلقوق  خمالفتها  حال  يف  تركيا 
لليونان«، وذلك يف اإ�سارة اإىل اأعمال التنقيب 

الرتكية يف �رشق املتو�سط.
اأوروبا  تتخذ  اأن  الوزير على �رشورة  و�سدد 
اأي  ملنع  منا�سبا  موقفا  ال�رشعة  وجه  على 
انتهاكات حمتملة حلقوق اليونان ال�سيادية، 
م�سيفا: »اإذا مل حتول )اأوروبا( دون ح�سول 
ذلك، فاإنه لن يعجبها ما �سياأتي. لقد اأكدنا 

لرتكيا اأننا لن نبقى مكتويف الأيدي«.
مب�ستوى  دنديا�س  اأ�ساد  ال�سدد،  وبهذا 
نزاع حمتمل  اليونانية لأي  القوات  جاهزية 
مع تركيا يف الوقت نف�سه، لفت الوزير اإىل اأن 

العقوبات التي قد يدر�سها الحتاد الأوروبي 
ب�ساأن  الأخري  الرتكي  بالقرار  تتعلق  لن 
التاريخي يف  اآيا �سوفيا  اإعادة حتويل معلم 
�رشورة  اإىل  م�سريا  م�سجد،  اإىل  ا�سطنبول 
دون  قرارها  ملراجعة  فر�سة  اأنقرة  منح 

التعر�س ل�سغوطات دولية.
ولفت الوزير اإىل اأن منظمة الأمم املتحدة 
ولي�س  »اليون�سكو«  والثقافة  والعلم  للرتبية 
املعلم  بحماية  املعنية  اجلهة  تعد  اليونان 
التاريخي، وحذر من خطورة اعتبار م�ساألة 
اآيا �سوفيا ق�سية متعلقة بالعالقات الثنائية 
اأنها  على  م�سددا  فقط،  واأثينا  اأنقرة  بني 

حتمل طابعا عامليا.
الرئي�س  على  حادا  هجوما  الوزير  و�سن 
قائال:  اأردوغان،  طيب  رجب  الرتكي 
»اأردوغان يتجاوز خطا ويرف�س تقاليد بالده 
وقواعده.  الدويل  للمجتمع  ظهره  ويدير 
يجب علينا اأن ل نتجاهل احلقيقة املتمثلة 
اإطار  �سمن  تعاون  روح  اأي  يظهر  ل  باأنه 

القانون الدويل«.
با�سم احلكومة  من جانبه، �رشح املتحدث 
لـ بيت�سا�س، يف حديث  �ستيليو�س  اليونانية، 

على  عقوبات  �ستواجه  تركيا  باأن   Skai

خلفية ق�سية اآيا �سوفيا، قائال اإن اأردوغان 
»اليونان  تاريخيا«وتابع:  خطاأ  »ارتكب 
بو�سعها  تدين هذه اخلطوة و�ستفعل كل ما 
بالن�سبة  تبعات  اخلطوة  لهذه  تكون  كي 
»جميع  اأن  على  املتحدث  لرتكيا«و�سدد 
اخليارات مطروحة على الطاولة«، مو�سحا 
اأن احلديث ل يدور فقط عن عقوبات من 
قبل الحتاد الأوروبي، بل ومن قبل منظمات 

دولية مثل »اليون�سكو«.
من  بنوع  �سنتقدم  اأننا  يف  �سك  »ل  وقال: 
يخالف  من  كل  على  يجب  العقوبات.. 
ال�سلوك  هذا  اأن  يدرك  اأن  الدويل  القانون 
موؤملة.  عقوبات  له  �سيجلب  ال�رشعي  غري 
وال�سيء  دولية،  اآيا �سوفيا ق�سية  اإن م�ساألة 
املخالفة  هذه  مثل  اأن  هو  الوحيد  املوؤكد 
تتلقى  اأن  يجب  الكربى  الإ�ساءة  هذه  ومثل 

ردا منا�سبا«.
اليونانية   Ekathimerini �سحيفة  لكن 
نقلت عن م�سوؤول رفيع امل�ستوى يف الحتاد 
الذي  القادم  الجتماع  اإن  قوله  الأوروبي 
اأي  يبحث  لن  الرتكي  امللف  على  �سيرتكز 
عقوبات �سد اأنقرة على خلفية التنقيب يف 

املتو�سط اأو التطورات يف ليبيا.

اليونان

�سنطلب من الحتاد الأوروبي اإجراءات قوية بحق تركيا
حلكومة  الرئا�سي  املجل�س  رئي�س  اجتمع 
الوفاق الوطني القائد الأعلى للجي�س الليبي 
ال�سيد فائز ال�رشاج اأم�س الأحد يف العا�سمة 
الع�سكرية  املناطق  باآمري  طرابل�س، 
الغربية واإلتقى ال�رشاج كل من اللواء اأ�سامة 
البا�سط  عبد  اللواء  وطرابل�س  اجلويلي، 
احلداد،  حممد  اللواء  والو�سطى  مروان، 
العميد  اجلفرة  �رشت  عمليات  غرفة  واآمر 
اإبراهيم بيت املال وبحث الجتماع الو�سع 
وجاهزية  عام،  ب�سكل  البالد  يف  الع�سكري 

العمليات  و�سري  املناطق  مبختلف  القوات 
ملراجعة  اإ�سافة  اجلفرة،  �رشت  مبنطقة 

اإجراءات تاأمني املناطق املحررة.
تنظيم  الجتماع  ناق�س  ثانية،  ناحية  من 
برنامج  تنفيذ  واآليات  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة 
الع�سكرية  الت�سكيالت  وا�ستيعاب  دمج 
القدرات  تطوير  وبرامج  امل�ساندة، 
يف  الليبي  للجي�س  الدفاعية  الع�سكرية 
الدول  من  عدد  مع  ال�رشاكة  برامج  اإطار 

ال�سديقة.

ليبيا

اجتماع عاجل لل�سراج مع اآمري املناطق الع�سكرية 

لل�سيطرة على الأمرا�س  ال�سيني  اأفاد املركز 
الفريو�س  و�سع  باأن  تقرير،  يف  منها  والوقاية 
املتعلق ب�سوق �سينفادي للبيع باجلملة يف بكني 
مرتبطة  بوؤرة   29 عن  وك�سف  ال�سيطرة،  حتت 
العدوى،  اأن حالت  التقرير  واأو�سح  بالعدوى. 
املتعلقة بال�سوق، التي ظهرت يف مناطق اأخرى، 
مثل مقاطعات خبي ولياونينغ وت�سجيانغ، حتت 
ال�سيطرة اأي�سا ولفت اإىل اأنه يوجد اإجماليا 29 
بوؤرة عدوى لها عالقة بال�سوق، من بينها 10 يف 
واأ�ساف  اأ�رش.  اأفراد  بني  و13  العامة  الأماكن 

التي  وال�سيطرة  الوقاية  اإجراءات  اأن  التقرير 
كورونا  فريو�س  مواجهة  يف  بكني  اتخذتها 
امل�ستجد )كوفيد-19( اأثبتت فاعليتها، م�سيفا 
بني  العدوى  حالت  انت�سار  زيادة  خماطر  اأن 
الأ�سخا�س الذين ذهبوا اإىل ال�سوق مت الق�ساء 
عليها ب�سكل اأ�سا�سي. ومل ت�سجل بكني حالت 
اأم�س  حتى  حمليا  للعدوى  جديدة  انتقال 
اجلمعة، ما يعني اأن املدينة مل ت�سجل حالت 
انتقال جديدة للعدوى حمليا ملدة خم�سة اأيام 

متتالية.

بكني تك�سف عن 29 بوؤرة عدوى كورونا 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 

الأ�ستاذة /حا�سور الزهراء
حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ح�سني داي

اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر
الكائن مكتبها ب 10 �سارع احمد �ساملي

الهاتف/94 -82 -77 -021

حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر يف جريدة يومية
املادة 614-613 و  412 فقرة 03من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

نحن �لأ�ضتاذة حا�ضور �لزهر�ء حم�رضة ق�ضائية لدى �إخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء �جلز�ئر �لكائن مكتبها بالعنو�ن �ملذكور �أعاله 
SARL FOMDIE : لفائدة

بو��ضطة �لأ�ضتاذ  �إ�ضعون نو�ل حمامي  �ملختار موطنها لدى عنو�ن مكتبنا �ملذكور �أعاله  
بناء على �أحكام �ملو�د 322-313-336-405-406-407-416-319 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و �لإد�رية   

مبوجب �ل�ضيك �ل�ضادر عن بنك �لقر�س �ل�ضعبي �جلز�ئري بتاريخ 2019/01/30 رقم 0269589 و �مل�ضحوب ب�ضهادة عدم �لدفع �ملحررة من طرف بنك �لقر�س �ل�ضعبي �جلز�ئري 
بتاريخ 2019/05/14 حتت رقم 2019/178 

مبوجب على حما�رض تبليغ �إحتجاج لعدم �لوفاء و حم�رض تبليغ �ضهادة عدم �لدفع �ملحررة من طرف نف�س �ملح�رضة �لق�ضائية �ملر�ضلة عن طريق �لربيد حتت رقم 003243 
مبوجب حما�رض تبليغ �إحتجاج لعدم �لوفاء و حم�رض �لوفاء و حم�رض تبليغ �ضهادة عدم �لدفع �ملحررة من طرف نف�س �ملح�رضة �لق�ضائية -  عن طريق �لتعليق بلوحة �إعالنات حمكمة 

.  2019/12/30
مبوجب حما�رض تبليغ �إحتجاج لعدم �لوفاء و حم�رض �لوفاء و حم�رض تبليغ �ضهادة عدم �لدفع �ملحررة من طرف نف�س �ملح�رضة �لق�ضائية -  عن طريق �لتعليق بلوحة �إعالنات �لبلدية 

.  2019/12/29
بناءا على �إذن بن�رض م�ضمون عقد تبليغ �لر�ضمي يف جريدة يومية وطنية �ل�ضادر عن �ل�ضيد رئي�س حمكمة د�ر �لبي�ضاء    بتاريخ 2020/03/10 حتت رقم 2020/614

   EURL LUXAF/ بلغنا �إىل
العنوان ب : 05 جويلية قطعة رقم 30G   03 باب �لزو�ر �جلز�ئر 

مبا ت�ضمنه �ل�ضند �لتنفيذي �ملذكور �أعاله و ل�ضيما �لق�ضاء ب: 
دفع مبلغ 629.150.00 دج ميثل قيمة �ل�ضيك + دفع مبلغ 3750 دج م�ضاريف �لتنفيذ + 39.749.00 دج �حلق �لتنا�ضبي للمح�رض �لق�ضائي .
و نبهناه / باأنه له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ ن�رض هذ� �ملح�رض باجلريدة �ليومية و �إل نفذ عليه جرب� بكافة �لطرق �لقانونية .

و اثباتا لذلك  بلغنا و تكلمنا كما ذكر �أعاله و �ضلمنا ن�ضخة من هذ� �ملح�رض للمخاطب �لكل طبقا للقانون 
املح�سرة الق�سائية 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية اجللفة 

دائرة عني الإبل 
بلدية عني الإبل
مكتب اجلمعيات

الرقم /07 /2020 

و�سل ت�سجيل الت�سريح 
بتاأ�سي�س جمعية حملية

عام  جانفي   12 يف  �ملوؤرخ   12/06 رقم  �لقانون  مبقت�ضى 
2012 �ملتعلق باجلمعيات ، مت هذ� �ليوم : 02 جويلية 2020 
ت�ضليم و�ضل �لت�رضيح بتاأ�ضي�س �جلمعية �ملحلية �مل�ضماة : 

جمعية املجتمع املدين افاق بعني البل

يراأ�سها ال�سيد : عمار دحمان 
الكائن مقرها ب : �ضكن رئي�س �جلمعية �ضارع �ل�ضتقالل 

عني �لبل 

الو�سط:2020/07/13

ثقايف

خل�سر بن يو�سف 

        من تكون اأحالم بو�سعيب ؟

�أحالم بو�ضعيب ، �بنة ثنية �حلد » تي�ضم�ضيلت« 
كربت يف عني و�ضارة �جللفة ، من مو�ليد 1996 
�لعلوم  يف  �ضة  متخ�ضّ  ، �أرطوفونية  �أخ�ضائّية 
�جلز�ئر،  بوزريعة  بجامعة  �ملعرفية  �لع�ضبية 
و�ضاركت  �لأرطوفونيا  يف  دور�ت  بعّدة  قامت 
نالت   ، و�لرتتيل  �لقر�آن  �أحكام  م�ضابقات  يف 

عّدة جو�ئز و�ضهاد�ت منها يف �لإعالم �لآيل

يف  موهبتك  اكت�سفت  كيف          
الكتابة ومن كان وراء ذلك ؟

�كت�ضفت موهبتي يف �لأوىل متو�ضط ، كنت يف 
كّل وقت فر�غ �أحمل قلمي و�أغو�س يف عاملي 
�خلا�ّس �أل وهو >< �ل�ّضعر<< �ضو�ء كنت يف 
�لق�ضم ، فرتة �ل�ضرت�حة، �ملنزل، يف �خلام�ضة 

�ضباحا ، �أظن باأنه �إلهام لي�س له وقت حمّدد 
وقّوتي  جي�ضي  �حلال  بطبيعة  ذلك  ور�ء  كان 
ذلك  وبعد   ، و�أبي  �أمي  �لأّول  وجمهوري 
حفالت،    ، �لأ�ضدقاء   ، يكرب  جمهوري  بد�أ 
�ملوؤمنني  �أم  عائ�ضة  جمعية  يف  م�ضابقات 

مهرجانات مدر�ضية ويف �جلامعة 

يف  معك  البداية  كانت  كيف          
الكتابة ، وكيف جتاوزت ال�سعوبات ؟

ر�حتي  لأنها  م�ضلية  وجد  ر�ئعة  كانت  و�هلل 
وماأمني ، وفيها �أ�ضكب كل �أحا�ضي�ضي ، بالن�ضبة 
منها  لأين  �ضعوبات  عنها  �أقول  ل  عوبات  لل�ضّ
�ملو�ضوم   مولودي  �أجنبت  ملا  ولولها  تعلّمت 

» مب�ضك �حلديث« 
نعم وجدت عرث�ت يف طريقي وهذ� كان قبل 
�أن �أجد د�ر �لّن�رض ولكن بعد وجودي للمثّقف 
وبالأخ�س مع �لأ�ضتاذة »�ضمرية من�ضوري« مل 
عب  �ل�ضّ من  جتعل  لأنها  �ضعوبات  هناك  يعد 

�ضهال

        حدثينا عن جتربتك يف الكتابة 
ومن كان وراء دعمك ؟

�جلز�ئر  عن  كانت  �لكتابة  يف  �لأوىل  جتربتي 
وبعد   ، �لعربية  �للغة  يف  بدر�س  تاأثرت  لأين 
�لّدر�س مبا�رضة كتبت �ضعًر� عن  خروجي من 
�جلز�ئر، ولكن �خلطوة �لأوىل كانت �ضعًر� عن 
�لآن  ، حلد  ر�ئعة   من  �أكرث  وهي جتربة  �لأّم 
مل �أن�س تلك �للّحظات �ملليئة بالفرح و�لّدموع 
لأين �ضّجلتها يف �أ�ضتوديو مع مغني �لّر�ب  ومنها 
و�قرتحو�  مو��ضيعي  و�أحّبو�  �لبع�س  عرفني 
 ، لكتابتها  ق�ض�ضهم  وي�رضدون  عناوينا  علّي 
يجب �أن تكون كّل جتربة جمّردة من �خلوف ، 
مليئة بالّثقة و�لإر�دة ، �أّما عن �لّذي كان ور�ئي 
ويدفعني دفًعا قوًيّا ، ي�ضحذ هّمتي ويزيد من 
مثال  �حلال  بطبيعة  �إر�دتي  ،ويّقوي  �إ�رض�ري 
�لوفاء ورمز� �لعطاء و�لدّيا د�ئما و�أبد� ، فلهم 

مّني حتّية خا�ضة وحاّرة جّد� جّد� .

        متى اكت�سفت قدراتك، وكيف 
�سعيت اإىل تنميتها؟

قدر�تي  �ضبق  �لذي  �ل�ّضوؤ�ل  يف  قلت  كما 
بد�أت  هناك  ومن  �ضغري   يف  �كت�ضفتها   ،
�أجتهد و�أطّور من نف�ضي ، �ضعيت �إىل تنميتها 
�لّنقد  �أتقّبل   ، يقام  حفل  كّل  يف  بامل�ضاركة 

و�أ�ضّحح �أخطائي . 

        اإن كانت املطالعة من اأهّم هواياتك 
 ، ي�ستهوونك  الذين  الكتاب  هم  فمن   ،

وماهي املوا�سيع التي ت�سّدك ؟

طبعا �أهوى �ملطالعة ، ولكن مطالعة �لّرو�يات 
و�حد  ليوم  �أجل�س  ل   ، موهبتي  متاما  عك�س 
�لذين  لل�ّضعر�ء  بالّن�ضبة   ، رو�ية  مطالعة  دون 
�ل�ضيخ   ، �جلخ  ه�ضام  �ل�ّضاعر   : ي�ضتهوونني 
عطا�هلل رحمه �هلل ، و�ل�ّضيخ خل�رض بن خلوف 

رحمه �هلل 

        �سدر لك مولود جديد عن دار 
املثقف اجلزائرية وهو مو�سوم بعنوان » 
م�سك احلديث » عبارة عن �سعر ملحون 
من  اأدبك  يحمله  ما  اأبرز  عن  حدثينا   ،

ق�سايا، وعن ر�سالته واأهدافه؟

ق�ضية  يعالج  مو�ضوع  كّل  تختلف،   �ملو��ضيع 
تختلف  فمو��ضيعي  �ضاعرة،   لأنني  خمتلفة 
كتابي  يقر�أ  من  وكّل   ، �لق�ضايا  باختالف 
�إن�ضان  كّل  �أي   ، �ملق�ضود  هو  وكاأّنه  ي�ضعر 
كجائحة    ، به   ا  خا�ضًّ معّينا  جانبا  يلتم�س 
�ملر�أة  فل�ضطني   ، �لو�لدين  �حلرقة،  كورونا، 
و  �أخت  من  �إيجابية  ر�ضالة  ر�ضالتي هي   ،  ...
�ضاّبة جز�ئرّية  تدعم �ملر�أة ، تن�ضح �ل�ّضاب ، 
ت�ضكر �لو�لدين ، �أي عبارة عن جرعة �إيجابّية 
، �لهدف منه �أن ي�ضل �إىل �لقلب ، وي�ضل �إىل 

�ملكان �لّذي ي�ضتحّقه . 

تتطّلب  امللحون  ال�ّسعر  كتابة          
ا�ستعدادا وجدانيا معّينا ، اأخربينا كيف 

تتمّكنني من ذلك ؟

�ضوؤ�ل جميل ، طقو�ضي تكون يف كّل مكان يعّم فيه 
�للّيل،  ويف  »غرفتي«  خا�ضة  يف مملكتي  �لهدوء 
لأّنها تكون هناك ر�حة باٍل، �ّت�ضاع �خليال،  ومنه 

تبد�أ جولتي بالأمياِل

الأدب  واقع  اإىل  نظرتك  ماهي          
املكتوب من طرف ال�سباب يف اجلزائر؟

�لكاتب لي�س من ميلك كتاًبا بل من ميلك قر�ًء ، 
بالّّن�ضبة لوجهة نظري حول و�قع �لأدب �ملكتوب 
حت�ّضن  ويف  ممتاز  و�هلل  يعني  �ل�ّضباب  طرف  من 
يعي�س  �لع�ضور  عرب  �لأدب   ، ت�ضاعدّي  ومنحنى 
�أحُبّ   ، و�جلّيد  �لرديء   ، �زدهاًر�   و  �نحطاًطا 
�جلانب  �إىل  �ملجالت  جميع  يف  �أرى  �أن  د�ئما 

�مل�ضيء ليقّويني .

        اأّي اأنواع الكتابة متيل اإليها اأحالم 
، هل جتدين نف�سك كاتبًة متيل اإىل ل�سان 
ومواقف  الّذات  عن  الّتعبري  اأم   ، احلال 

احلياة ؟

�أنا   ، فقط  بنف�ضه  مقّيد�  لي�س  �ل�ّضاعر  �أّن  �أظّن 
�أكتب ما �أ�ضعر به �ضو�ء كان عن ذ�تي �أوعن غريي 
، ولكن يجب �أن  �أعي�س �لّدور لتكون كلماتي فيها 

روٌح
�ختيارك لل�ّضعر �مللحون دون غريه من �لأجنا�س 

�لأدبّية �لأخرى ، ملاذ� ؟
�مللحون  �ل�ّضعر  بل  �ضيًئا  �أختار  مل  تو��ضٍع  بكل 
يف  �أ�ضتفيق  نائمة  �أكون   ، �أحببته  لذلك  �ختارين 
منت�ضف �للّيل مو�ضوع ما ي�ضغلني وترّدده �ضفاهي 

�أ�ضطّره يف �أبياتي 

        ما هي تطلعات ) اأحالم ( و ما اّلذي 

تطمح له يف امل�ستقبل ؟
�أخرى  مو�ليد  يل  يكون  �أن  �مل�ضتقبل  يف  �أطمح 
و  و�لكبري،  غري  �ل�ضّ يفهمها   ، خمتلفة  باأ�ضامي 
غر  �أكّون من نف�ضي �ضاعرًة عاملّيًة و كنت منذ �ل�ضّ
�ضحفّيا  حو�ًر�  �أجري  حّتى  كنت   ، بها  �أطمح 
�لذي  غري  �ل�ضّ �ل�ّضاعر  وبني  بيني  ومقابالت  
و�ضاأ�ضل  بنف�ضي   �آمنت   ، و�أجيب  �أ�ضاأل  ي�ضكنني 

�إىل مبتغاي باإذن �هلل

        كلمة اأخرية اأو ن�سيحة تقّدمها ) 
اأحالم ( للجميع وملن يحلم باأن تكون اأحرفه 

على رفوف املكتبات ؟

�أحّب هذ� �لنوع من �لأ�ضئلة ،  ن�ضيحة �أقّدمها لكّل 
يق�ضو�  �أن  �لب�ضيطة  �لكلمات  هذه  يقر�أ  �ضخ�س 
ويكّر�ضو� وقتهم فيما يحّبون ، �ضيجدون �لّنتيجة 
مبا ح�ضدو� دون �ضٍكّ وكلمة د�ئما �أقولها �بتعدو� 
و�عتزلو� �لّنا�س �ل�ضلبية و�ندجمو� مع �ليجابّيني 
و�بد�أ  وقلم  ورقة  يف  �فكارك  رّتب   ، �لعلم  و�أهل 
با�ضم �هلل و�نطلق ، ل تنظر ور�ءك ، حتّدى نف�ضك 
 ، ب�ضمتك  �ضع  �ملجتمع  ويف   ، مل�ضتك  و�أ�ضف 

ِع�س من �أجل �ضيء ولي�س بال �ضيء

        كلمة ختامّية ... 
ت�ضجيعها  و  جريدتكم  �إىل  �ضكر�   ، �أخرية  كلمة 
كانت  معك  لتحاوري  �ضعيدة  جّد  �أنا   ، لل�ّضباب 
فر�ضة  يل  �أتيحت  هلل  و�حلمد  �ضيقة  جّد  �أ�ضئلة 
�أعّرف فيها على نف�ضي وجتربتي �لب�ضيطة، �ل�ضكر 
�ملثّقف  لد�ر  �ل�ّضكر  وجزيل  و�أبي  �أّمي  ل�ضندي 
حمبوبة  من�ضوري   �ضمرية  �لأ�ضتاذة  بالأخ�ّس 
 ، �هلل  وّفقكم  معاملتها،  وح�ضن  بطيبتها  �جلميع 
و�أختم و�أقول �للهم �رزقنا جناًحا يف كّل �أمر ونياًل 

لكّل مق�ضٍد و�رزفنا �لقّمة يف درجات �لعلم.

اأحالم بو�سعيب  تخو�س غمار ال�سعر ال�سعبي 

الكتابة متكنني من فهم احلياة
.        ل حياة لن�س بدون �سدق ومكابدة

هي كاتبة من ثنية احلد - تي�سم�سيلت - وجه جديد متيزت باأ�سلوبها وعملها املتقن ، وهي تتدّرج يف �سماء الأدب والكلمة 
، لها من الإرادة ما جعلها تخّط  طريقها اإىل عامل الكتابة ، ع�سقت املطالعة منذ �سغرها ، ما مّكنها من الّثاء الّلغوي ، ومنه 

تهياأت خلو�س غمار الكتابة ، تّت�سم بالب�ساطة يكفيها من يتابعها ب�سدق ول تهتّم لكثة العدد بدون فائدة ، هي من اكت�سفت 
موهبتها بالكتابة وال�ّسعر وحتى نعرف من هي ؟ كان لنا مع اأحالم بو�سعيب �ساحبة كتاب » م�سك احلديث« هذا احلوار 

لل�ضينما  �لوطني  �ملركز  ك�ضف 
 « تنظيم  عن  �لب�رضي  و�ل�ضمعي 
خا�ضة   « د�ري  يف  فيلمي  م�ضابقة 
�لحتفاء  مبنا�ضبة  بالأطفال  وهذ� 
�جلز�ئري  للطفل  �لوطني  باليوم 
 ،  2020 جويلية   15 لتاريخ  �مل�ضادف 

كما �أن هذه �ملبادرة �ملوجهة للرب�ءة 
و�لفنون  �لثقافة  وز�رة  ت�رضف  عليها 
�ل�ضينما  لل�ضناعة  �لدولة  وكتابة 
موؤ�ض�ضة  توغر�فية وبالتعاون مع 

�لتلفزيون �لعمومي .
يومية  حت�ضلت  �لذي  �لبيان   وح�ضب 

»�لو�ضط« على ن�ضخة منه  فاإن �ملركز 
�لوطني لل�ضينما و�ل�ضمعي �لب�رضي  قد 
�لأفالم  �بتد�ء�  ��ضتقبال  يف  �رضع 
حيث   ،  2020 جويلية   11 تاريخ  من 
ذ�ت  مو��ضيعها  تكون  �أن  ��ضرتط 
�لوطني  �ليوم  مبنا�ضبة  مبا�رضة  �ضلة 

عمر  حدد  ولقد   ، �جلز�ئري  للطفل 
»فيلمي  �مل�ضارك يف م�ضابقة  �لطفل 
تتعدى  ل  و�أن  �ضنة   14 بـ   « د�ري  يف 
�لعتماد  ،  مع  ثانية   20 �لفيلم  مدة 
�لفيلم  �لذكي يف ت�ضوير  �لهاتف  على 
ب�رضط �أن يكون  مكان �لت�ضوير د�خل 

�ل�ضحية  للظروف  مر�عاة  �ملنزل 
فريو�س  �نت�ضار  ب�ضبب  �لر�هنة 
 ،  19 كوفيد  �أو  �مل�ضتجد  كورونا 
�ل�ضحي. كما  �حلجر  مع  ومتا�ضيا 
�ملختارة  من  عر�س �لأفالم  �ضيتم 
 « م�ضابقة  حتكيم    جلنة  طرف 

فيلمي يف د�ري » �ملنظمة من طرف 
و�ل�ضمعي  لل�ضينما  �لوطني  �ملركز 
 ، �لعمومي  �لتلفزيون  على  �لب�رضي 
�لإلكرت و�ضفحة �لفاي�ضبوك و�ملوقع 

وين  �لر�ضمي �خلا�ضني باملركز .  
حكيم مالك

اإ�شهار

املركز الوطني لل�سينما وال�سمعي الب�سري

 »فيلمي يف داري« يحتفي باليوم الوطني للطفل اجلزائري 
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درجت �لعادة يف �ملجتمع �جلز�ئري �إبان 
و  �لت�ضامن  و  �لتطوع  و  �لتاآزر  �لأزمات 
م�ضاندة بع�ضه �لبع�ض ، فال تكاد جتتمع 
له كلمة  �إل �إذ� تهدده خطره ، �أو جا�ضت 
، وهذ�  نازلة ما  فيه عاطفة جماعية يف 
�جلائحة  هذه  ظل  ، يف  بع�ضه  مل�ضنا  ما 
�لنبيلة  �ل�ضلوكات  �أن هذه  ، غري  �لقاهرة 
تاأطري  دون  بقيت  �لوباء  هذ�  خطر  مع 
مقت�رصة على توفري بع�ض �ملوؤن و �لأقنعة 
و  �لتوعية  يف  �لتطوع  �إىل  وجهت  ولو   ،
�لحتبا�ض  على  �حلث  على  �مل�ضاعدة 
�ملنزيل و �لتباعد �لإجتماعي ، و تفادي 
�لتجمعات ، لكان هذ� �أكرب تطوع ، ي�ضاعد 

على حل �لأزمة .
�إن تاأطري و تاأ�ضي�ض فرق من �ملتطوعني 
ملو�جهة �لأزمات ، يعترب مالزما لالإن�ضان 
فيحتفظ تاريخ �ل�ضني �لقدمي باأنو�ع من 
يف  تنت�رص  كانت  �لتي  �لتطوعية  �لفرق 
مبثابة  كانت  �لتي  و  �ملد��رص  و  �لقرى 
�حلريق  ن�ضب  �أن  �إىل   . مدنية  حماية 
 1666 �ضبتمرب  �ضهر  يف  لندن  يف  �لعظيم 
حيث تاأ�ض�ضت فعليا فرقا من �ملتطوعني 
��ضتعانت  كما   ، �حلريق  هذ�  لإخماد 
�حلرب  �أثناء  باملتطوعني  �أي�ضا  �جنلرت� 
عن  �لإبالغ  يف  �لثانية  و  �لأوىل  �لعاملية 

�لغار�ت �جلوية حلماية �ملو�طنني .
�لعمل  بع�ضو�ئية  تكتفي  مل  �أمريكا  غري 
دي�ضمرب  يف  قانون  �ضنت  بل  �لتطوعي 
�إطفاء  جمال  يف  �لعمل  هذ�  ينظم   1737

�حلر�ئق يف مدينة نيويورك .  
فئات  �أن  �لعامل   عرب  �لتجارب  �أثبتت 
�لكو�رث  و  �لأزمات  �أثناء  �ملتطوعني 
لل�ضلطات  قوي  دعم  و  كبري  �ضند  يعترب 

�لر�ضمية يف �لت�ضدي لالأزمة .

قلم جاف

متطـــوعون 
الوليد فرج

احلماية املدنية باملدية 

اإخماد 65 حريق
 خالل اأ�سبوع 

�ملدية  بولية  �ملدنية  �حلماية  وحد�ت  متكنت 
 2020 جويلية   05 بني  ما  �ملمتدة  �لفرتة  خالل 
�إخماد  من  2020�ملن�رصم  جويلية   11 غاية  �إىل 
65 حريق عرب  خمتلف مناطق �لولية،  وح�ضب 
ن�ضبة �حلر�ئق  لذ�ت �مل�ضالح فقد عرفت  بيان 
ت�ضاعد� خالل �لفرتة �لأخرية، على غر�ر حريق 
�خلم�ضني  بغابة  09 جويلية حريق  �خلمي�ض  يوم 
�ملاليلية ببلدية بعطة ، و�لذي �أ�ضفر عن �إتالف 
10 هكتار�ت م�ضكلة من �أ�ضجار �ل�ضنوبر �حللبي 
نف�ض  يف  �لتدخل  مت  كما  مثمرة،  �ضجرة   315 و 
�لتابعة  �ل�ضهريج  بغابة  حريق  لإخماد  �ليوم 
لبلدية �حلو�ضان �أ�ضفر عن �إتالف 07 هكتار�ت، 
�حلماية  م�ضالح  تدخلت  فقد  مغر�وة  ببلدية  و 
�أتى  حريق  لإخماد  تاغزفت  مبنطقة  �ملدنية 
و�لبلوط  �ل�ضنوبر  �أ�ضجار  على 10 هكتار�ت من 
على  �أخرى  حر�ئق  ت�ضجيل  مت  كما  و�ل�رصو، 

م�ضتوى بلديات �ضدر�ية و�مليهوب ومغر�وة. 
ر. ب 

يف 29 حريق خالل ال24 �ساعة 
املا�سية

اإتالف 238 هكتار 
من الغابات  

ك�ضفت �ملديرية �لعامة للحماية �ملدنية يف بيان 
قد  م�ضاحلها  �أن  منه  ن�ضخة  �لو�ضط  لها تلقت 
�ملا�ضية  �ضاعة  �ل24  خالل  حريق  �ضجلت  29 
�أتى على �أكرث من 238 هكتار من �لغطاء �لنباتي 
يف �لعديد من �لوليات .  هذ� و�أكد �لبيان �نه من 
بني �حلر�ئق �مل�ضجلة 11 حريق م�ض �لغابات �أتى 
م�ضت  حر�ئق  و09  �لغابات  من  هكتار   75 على 
من  هكتار�ت   06 على  و�لأدغال  �أتت  �لأحر��ض 
�لأدغال و112 هكتار من �حل�ضائ�ض ، يف حني مت 
�لزر�عية  �ملحا�ضيل  م�ضت  حر�ئق   08 ت�ضجيل 
حزمة  و1300  من  �لقمح  هكتار   45 و�تت  على 
�ملثمرة  و106  �لأ�ضجار  من  �لتنب  و1090  من 
�ملدنية  �حلماية  م�ضالح  جنحت  كما   ، نخلة 
من  �لهكتار�ت  بالغابات  و�مل �لعديد  يف  �إنقاذ 

ز�رع بفعل تدخلها �ل�رصيع.
حممد بن ترار

عن دار خيال للن�سر

�سدور باكورة اأعمال
 عالء الدين مقورة

كتابه   ، مقورة  �لدين  عالء  �ل�ضاب  �لكاتب  �أ�ضدر 
�لأول بعنو�ن �ضاأحتدث ولكن و�لذي �ضدر عن د�ر 
خيال للن�رص و�لتوزيع  وي�ضار �أن كتاب " �ضاأحتدث 
ولكن " هو عبارة عن مقالت يف �لتاريخ و�ل�ضيا�ضة 
تاريخية  �أحد�ث  على  �ل�ضوء  وت�ضلط  جتمع 
جتاذبات  من  �ليوم  مايحدث  يف  ت�ضببت  مف�ضلية 
نقاط  عن  �لبحث  �إىل  �لكتاب  ويرمي  �ضيا�ضية  
�لت�ضابه ، و�لتالقي بني هاته �لأحد�ث وتب�ضيطها 
و�إ�ضد�رها يف قالب يفهمه �لقارئ   ويذكر �ن عالء 
عدة  له  �ضاب  و�ضحفي  كاتب  هو  مقورة  �لدين 
وعربية  عاملية  �إخبارية  من�ضات  يف  م�ضاهمات 
ويدير جريدة وقناة خرب بر�ض �للكرتونية و�ضاعد 
�لكاتب تخ�ض�ضه يف �لتاريخ وممار�ضته �لإعالم يف 
�إ�ضد�ر هذ� �لنوع من �لكتب �لتي جتمع بني �لتاريخ 

و�ل�ضيا�ضة.

للمطالبة باإدراجهم �سمن �سندوق اجلنوب 

وقفة احتجاجية ل�سكان املقاطعة الإدارية مب�سعد 

اجللفة :  حممد �سبع

�ملحتجني  وند�ء�ت  �ضعار�ت 
�لأدنى  �لذين حافظو� على �حلد 
وباء  من  �لوقاية  تد�بري  من 
ح�ضن  من  باأنه  �أ�ضارت  كورونا، 
تبون  �لرئي�ض  يكون  بان  �ل�ضدف 
هو  �لأوىل  �لوز�رة  تقلده  فرتة  يف 
�لتنفيذي  �ملر�ضوم  �أ�ضدر  من 
�ملوؤرخ يف 06-03- رقم 185-17 
ت�ضيري  كيفيات  �ملت�ضمن   2017
رقم  �خلا�ض  �لتخ�ضي�ض  ح�ضاب 
بال�ضندوق  �ملعنون   302-089
�جلنوب،  مناطق  لتطوير  �خلا�ض 
�لذي حدد مبوجب �ملادة 05 منه 
�مل�ضتفيدة  �لإقليمية  �جلماعات 
من متويل هذ� �ل�ضندوق : �أدر�ر، 
�لو�دي،  ب�ضكرة،  تندوف،  ب�ضار، 

ورقلة، غرد�ية، �لغو�ط، �إيليزي، 
مترن��ضت.

رئي�ض  باأن  �أ�ضافو�  �ملحتجون 
و��ضعة  در�ية  على  �جلمهورية 

مبعاناة �ضكان �ملنطقة ولالإجحاف 
�لعتبار  �إعادة  منذ  م�ضهم  �لذي 
 2000 �ضنة  يف  �جلنوب  ل�ضندوق 
ولعلى ذلك �ضيكون د�فعا لتحقيق 

�ملقاطعة  بلديات  �إدر�ج  مطلب 
�ملناطق  �ضمن  مب�ضعد  �لإد�رية 
هذ�  متويل  من  �مل�ضتفيدة 
�ل�ضندوق لأن كل �أ�ضباب ومربر�ت 
�ل�ضتفادة  مطلب  م�رصوعية 
�جلنوب  �ضندوق  متويل  من 
�جلغر�يف  �ملوقع  منها  حمققة، 
�لذي  مب�ضعد  �لإد�رية  للمقاطعة 
للجنوب  �ملنطقة  �إقليمية  يثبت 
يف  �جلز�ئري  �مل�رصع  �عرت�ف  و 
�ملنطقة  ب�ضفة  ت�رصيع  من  �أكرث 
على  �ملنطقة  ل�ضاكنة  �جلنوبية 
�أحكام �ملادة  غر�ر مان�ضت عليه 
رقم  �لتنفيذي  �ملر�ضوم  من   01
92-477 �ملتعلقة بقائمة �لبلديات 
منحت  �لتي  �لبالد  من  �جلنوبية 
�ملنحة  من  �ل�ضتفادة  حق  لهم 

�لتعوي�ضية.

اأقدم اأم�ض �سكان املقاطعة الإدارية مب�سعد التي ت�سم بلديات دائرتي م�سعد وفي�ض البطمة على القيام 
بوقفة احتجاجية للتنديد ل�ستمرار و�سعية ا�ستثناء منطقتهم التي تتواجد جغرافيا اإىل جنوب بع�ض 
املناطق امل�ستفيدة من متويل �سندوق اجلنوب على غرار بلديات الأغواط، من ال�ستفادة من امتيازات 

متويل �سندوق اجلنوب، ويف هذا الإطار نا�سد مواطني املقاطعة الإدارية مب�سعد رئي�ض اجلمهورية عبد 
املجيد تبون لدعم مطلبهم ال�سرعي املوؤ�س�ض على اأ�سا�ض املوقع اجلغرايف الذي يثبت اإقليمية املنطقة للجنوب 

ماي�سكل ح�سبهم اإجحافا كبريا عانوا منه منذ اإعادة العتبار ل�سندوق اجلنوب منذ 20 �سنة ال�سالفة.

م�ستغامن

هزة اأر�سية  ب�سدة3.1 
على  �سلم ري�سرت 

تلم�سان

وابري عبد الكرمي رئي�سا 
لالأمن الولئي 

الكمية جتاوزت 25 قنطار خالل اأ�سبوع

 حجز 776 كلغ كيف ببب�سار

مدينة  �ضكان  �أ�ضتيقظ 
حدود  يف  �أم�ض  فجر  م�ضتغامن 
وقع  على  دقيقة  و51  �خلام�ضة 
عنيفة  �أخرجت  �أر�ضية  هزة 
�ل�ضارع  �إىل  �ل�ضكان من فر��ضهم 
مذعورين  �لهزة �لتي ك�ضف �ملركز 
�لوطني  لر�ضد �لزلزل �أن �ضدتها 
بلغت 3.1 على �ضلم ري�ضرت وحدد 
مركزها على بعد 15 جنوب �رصق 
�حلظ  وحل�ضن   ، م�ضتغامن  ولية 

�أنها مل ت�ضجل �أية  خ�ضائر ب�رصية 
حالت  بع�ض  با�ضتثناء  مادية  �أو 
�ل�ضغط  و�رتفاع  و�خلوف  �لهلع 
�لدموي  �ل�ضغط  مر�ضى  لبع�ض 
على جناح  نقلو�  و�ل�ضكري  حيث 
�إىل  �مل�ضت�ضفى،هذ�  �ل�رصعة 
تكون  فقد  �ملخت�ض  وح�ضب 
�ضدة  �قل  �رتد�دية  �أخرى  هز�ت 

خالل �ل�ضاعات �ملقبلة
حممد بن ترار

مدير  �أم�ض  �ضبيحة  �أ�رصف 
مر�قب  �لعامة  �لإد�رة 
عن   ممثال  فوؤ�د   �ل�رصطة �ضيب 
�لوطني،على  لالأمن  �لعام  �ملدير 
و�بري  �ل�رصطة  تن�ضيب مر�قب 
على  جديد  �لكرمي كرئي�ض  عبد 
خلفا  تلم�ضان  ولية  �أمن  ر�أ�ض 

ملر�قب �ل�رصطة  ر�ضيد بوطرية
بح�ضور   �لتي  متت  �لعملية 
�ل�ضلطات  و  تلم�ضان،  ولية  و�يل 

و�ملدنية،  �لق�ضائية  و  �لع�ضكرية 
لالأمن  �جلهوية  �مل�ضالح  روؤ�ضاء 
خمتلف  �إطار�ت  وكذ�  �لوطني 
تدخل  تلم�ضان  م�ضالح �أمن ولية 
�قرها  �لتي  �حلركة  �إطار  يف 
�لوطني  لالأمن  �لعام  �ملدير 
دفع  �إعطاء  بغية  �لأ�ضبوع  نهاية 
جديد للجهاز و�ضخ دماء جديدة 

ملو�جهة �لتحديات .
م.ب

�لدرك  �لوطني  عنا�رص  متكنت 
م�ضالح  مع  بالتعاون  ب�ضار  لولية 
ومفرزة  للجي�ض  حر�ض �حلدود 
�لوطني �ل�ضعبي  ليلة �أم�ض من حجز 
776 كلغ من �لكيف �ملعالج  تخلى 
عنها مهربون  بالقرب من �ل�رصيط 
�حلدودي وفرو  يف �جتاه  جمهول 

.
 30 على  موزعة  كانت   �لكمية 
باإحكام  خمباأة  حقيبة ،عرثعليها 
و�ضط �لأحر��ض يف �نتظار �ضحنها 
�لإ�ضتعالماتية  �لعمليات  �أن  �إل 

�ل�ضعبي  �لوطني  �جلي�ض  مل�ضالح 
وتكون  وبهذ�   ، �لعملية  �أجه�ضت 
قد  �مل�ضرتكة  �لأمن  م�ضالح 
يف  25  قنطار  حو�يل  حجزت 
�لتي  باملنطقة  �أ�ضبوع  ظرف 
من  للمخدر�ت  �إىل معرب  حتولت 
قبل �لبارونات على خلفية ت�ضييق 
�ل�ضمالية  بالناحية  �خلناق  عليها 
وعمليات  �لتحقيقات  ولتز�ل   ،
�أية  لإجها�ض  م�ضتمرة  �لتم�ضيط 

حماولة لإغر�ق �لوطن بال�ضموم .
حممد بن ترار

حمكمة  لدى  �جلمهورية  وكيل  �أمر 
�ملديريات  باإحدى  موظفني  �مل�ضيلة،باإيد�ع 
و�ضع  مت  �ملوؤقت،فيما  �حلب�ض  �لولئية 
موظف ثالث حتت �لرقابة �لق�ضائية،وذلك يف 
حمرر�ت  يف  �ملزور  و��ضتعمال  تزوير  ق�ضية 
و�لن�ضب  �لوظيفة  ��ضتغالل  و�ضوء  عرفية 
�لتي  �لق�ضية  �إىل حيثيات  و�لحتيال،وبالعودة 
و�ملالية  �لقت�ضادية  �لفرقة  عنا�رص  عاجلها 

�لق�ضائية  �ل�رصطة  �لولئية  للم�ضلحة  �لتابعة 
باأمن ولية �مل�ضيلة،تعود �إىل �ضكوى تقدم بها 
�ضحيتها  ر�ح  �لتي  �لعقاريني،  �خلرب�ء  �أحد 
�ل�ضاكي و 36 �ضخ�ضا �آخر، مفادها قيام ثالثة 
)03( موظفني تابعني ملديرية ولئية بامل�ضيلة 
�إثر  ب�ضوء ��ضتغالل �لوظيفة و غريها ، وعلى 
حول  بفتح حتقيق  �مل�ضالح  ذ�ت  قامت  ذلك 
حيثيات �لق�ضية بالتن�ضيق مع �لنيابة �ملخت�ضة 

�إقليميا، وبعد ��ضتكمال �إجر�ء�ت �لتحقيق مت 
تقدمي �أطر�ف �لق�ضية �أمام وكيل �جلمهورية 
لدى حمكمة �مل�ضيلة �لذي بدوره �أحالهم على 
هذ�   ، �ملحكمة  نف�ض  لدى  �لتحقيق  قا�ضي 
�لرئي�ضيني  �ملتهمني  بو�ضع  �أمر  �لذي  �لأخري 
�لرتبية  �إعادة  رهن �حلب�ض �ملوؤقت مبوؤ�ض�ضة 
بامل�ضيلة ، فيما مت و�ضع �مل�ضتبه فيه �لثالث 

حتت �لرقابة �لق�ضائية.

اأمن ولية امل�سيلة

اإيداع موظفني احلب�س املوؤقت يف ق�سية تزوير

عبدالبا�سط بديار

�لتحقيق مبحكمة  �أم�ض قا�ضي  �أمر 
 3 باإيد�ع  �لبويرة  بولية  ب�ضام  عني 
�غتيال �ملحامية  متهمني يف ق�ضية 
و  �ضنة   28 �لبالغة  يا�ضمني  طر�يف 
حالة  يف  �ملتو�جد  مر�فقها  خنق 
حرجة بالطريق �لوطني رقم 18 بني 
�لأ�ضبوع  ب�ضام وبئر غبالو بحر  عني 
�لفارط، �حلب�ض �ملوؤقت بعد �ضاعات 
طويلة من �ضماعهم من طرف وكيل 
للمتهمني  وجهت  حيث  �جلمهورية 

 32 "ع.ع"   ، �ضنة   29 "�ض.�ض.ح" 
تتعلق  تهم  �ضنة   23 "ع.م.ي"  و  �ضنة 
بجناية تكوين جماعة �أ�رص�ر بغر�ض 
�لقتل  جناية  و  جلناية  �لإعد�د 
و  و�لرت�ضد  �لإ�رص�ر  ب�ضبق  �لعمدي 
حماولة �لفعل �ملخل باحلياء بعنف 
�لعمدي  و�جلرح  �ل�رصب  وجنحة 
با�ضتعمال �ل�ضالح وك�ضف بيان �ضادر 
عن ذ�ت �ملحكمة نحوز ن�ضخة منه 
عن ��ضتكمال �لتحقيق حول �لوقائع 

لك�ضف  �ملتهمني  لهوؤلء  �ملن�ضوبة 
�أ�ضباب ومالب�ضات �لق�ضية .

اأح�سن مرزوق

يف انتظار ا�ستكمال التحقيق وحماكمتهم

اإيداع املتهمني يف ق�سية املحامية احلب�س املوؤقت

القب�س على اأحد 
"اأفاعي" ميالنو

�ضري�"  ديال  "كوريري  �ضحيفة  ك�ضفت 
�ل�رصطة  قو�ت  �أن  �لأحد،  �أم�ض  �لإيطالية، 
مار�ضيلو  �لكرو�تي،  على  �لقب�ض  �ألقت 
ب�ضبب  ميالن،  �إنرت  جنم  بروزوفيت�ض، 
�لكحول وجتاوز  تاأثري  �ل�ضيارة حتت  قيادته 
على  �لأحمر،  �ل�ضوء  ب�ضيارته  بروزوفيت�ض 
ميالنو،  مدينة  يف  �ملرور  �إ�ضار�ت  �إحدى 
ما جعل �ل�رصطة تطارده و�أ�ضارت �ل�ضحيفة 
�أن �ل�رصطة �أخ�ضعت �لالعب �لكرو�تي  �إىل 
لختبار �أو�ضح �أنه تناول جرعة من حمتوى 
�لقانوين  �حلد  من  �أعلى  بن�ضبة  كحويل 
�لقيادة  رخ�ضة  �ضحب  مت  �أنه  و�أو�ضحت 
موقف  يت�ضح  ومل  بربوزوفيت�ض،  �خلا�ضة 
�أمام  فريقه  مع  �مل�ضاركة  من  �لالعب 
وذلك يف ختام  �لثنني،  تورينو، غد�  �ضيفه 
مناف�ضات �جلولة �لـ32 من �لدوري �لإيطايل 

لكرة �لقدم.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

