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رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون :

موا�سلة اإجراءات التهدئة وجت�سيد 
مطالب احلراك

.     موافقة الربملان �شرط مل�شاركة اجلي�س يف عمليات باخلارج 
.      اجلزائريون يريدون اأن تعرتف فرن�شا  بجرائمها 

.      املغرب مطالب بوقف بناء قواعد ع�شكرية بقرب احلدود 

�شدد رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون على موا�شالته لإجراءات التهدئة لتحقيق مطالب احلراك ال�شعبي املبارك، يف حني اأكد باأن اجلي�س لن ي�شارك يف 
عمليات يف اخلارج اإل لإحالل ال�شلم ، لفتا باأن  ذلك لن  يتم اإل مبوافقة الربملان اجلزائري وممثلي ال�شعب.

اإميان لوا�س

رافع رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون 
يف حوار مع جريدة »لوبينيون » الفرن�سية 
با�رشها  التي  التهدئة  اإجراءات  ملوا�سلة 
باأن  م�سددا    ، اجلارية  ال�سنة  مطلع  منذ 
مل  اجلزائر  �ستتوا�سل،  التهدئة  قرارات 
تدخل يف مرحلة قمع، يف حني اعترب باأن 
�رشوريان  املدين  واملجتمع  املعار�سة 
الوحيد  ال�سامن  هي  وعادلة  قوية  ودولة 
اإال  هو  فما  العك�س  اأما  دميقراطية  لبناء 

فو�سى على حد قوله.
وعرب عبد املجيد تبون عن اأ�سفه ملا عا�سه 
م�سريا  املا�سية،  الفرتة  يف  اجلزائريني 
باأن اجلزائريون عانوا من مر�س الرئي�س 
به  اأحاطت  التي  الع�سابات  ومن  ال�سابق  
و ت�سببت يف تبذير مقدرات اجلزائريني، 
مثمنا ماحققه احلراك ال�سعبب  باإ�سقاط  

لعهدة  ال�سابق  اجلمهورية  رئي�س  تر�سح 
رئا�سية جديدة.

واأكد عبد املجيد تبون باأنه تر�سح با�سم 
دولة  لبناء  وال�سباب  املدين  املجتمع 
احلكم،   يف  اخللود  والينوي  املوؤ�س�سات 
قائال :« اأمتنى اإىل نهاية العهدة اجلارية  
اأن تكون كل االأمور �سويت وتكون الظروف 
ويجب  واالقت�سادية حت�سنت  االجتماعية 
يف  اأفكر  حتى  اأخرى  ظروف  تكون  اأن 

الرت�سح لعهدة ثانية«.
اجلمهورية  رئي�س  اأكد  اأخرى،  جهة  من 
قانون  م�رشوع  يف  جاءت  التي  املادة  اأن 
م�ساركة  تخ�س  التي  و  الد�ستور  تعديل 
�ستتبعها  اخلارج  يف  اجلزائري  اجلي�س 
اجلي�س   باأن  م�سددا  لتطبيقها،  �رشوط 
يف  عمليات  يف  ي�سارك  لن  اجلزائري 
اخلارج اإال الإحالل ال�سلم ويف اإطار منظم 
واالحتاد  املتحدة  االأمم  عليه  ت�رشف 

باأن  العربية، الفتا   الرابطة  اأو  االإفريقية 
هذا االإجراء لن يتم اإال مبوافقة الربملان 

اجلزائري وممثلي ال�سعب.
اجلزائيني  باأن  اجلمهورية  رئي�س  واأكد 
بجرائمها  االعرتاف  فرن�سا  من  يريدون 
من  اأكرث  اجلزائري  ال�سعب  حق  يف 
:« اعرتاف  قائال  مادي،  تعوي�س  اأي 
الفرتة  خالل  املرتكبة  بجرائمها  فرن�سا 
اجلزائر  من  اعتذارها  و  اال�ستعمارية 
التعوي�سات  اأهم عند اجلزائريني من  هو 
الذي  املادي  التعوي�س  اأن  املادية، 
تعوي�س  هو  عنه  التنازل  اأبدا  الميكن 
�سحايا التجارب و التفجريات النووية يف 
تبعاته  التزال  والذي  اجلزائري  اجلنوب 
و تاأثرياته على احلياة و على الب�رش  اإىل 

غاية ال�ساعة«.
باأن  املتحدث   لفت  مت�سل،  �سياق  ويف 
ماكرون   اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س 

للوبيات  ينتمي  ال  اجلديد  للجيل  ينتمي 
الفرن�سية  العالقة  اإف�ساد  تريد  التي 
ماكرون  الرئي�س  باأن   موؤكدا  اجلزائرية، 
التي  اللوبيات  هذه  حماربة  على  عمل 
حتاول تك�سري العمل الذي يقوم به، اأما يف 
ما يخ�س العالقات بني اجلزائر وفرن�سا،  
لفرن�سا  �رشورية  اجلزائر   »: م�سيفا 
اأن  يبقى  لكن  للجزائر،  وفرن�سا �رشورية 
مع  تباحثت  لقد  جوهري،  الذاكرة  ملف 
يدرك  وهو  امللف  هذا  ماكرون  الرئي�س 
تاريخنا  ميزت  التي  االأحداث  جيدا 

امل�سرتك«.
وك�سف رئي�س اجلمهورية اأنه »من اجلانب 
ميني  بن  املوؤرخ  تعيني  مت  الفرن�سي 
مبلف  وملم  �سادق  رجل  هو  �ستورا، 
من  وبتاريخها  البلدين  بني  العالقات 
اليوم  غاية  اإىل  اال�ستعمارية  احلقبة 
بتعيني  املقبل  �ساعة   72 خالل  و�سنقوم 

ال�سخ�سيتني  هاتني  اجلزائري،  نظريه 
رئي�سا  و�سايتنا  حتت  مبا�رشة  �ستعمالن 
اأن يعمالن يف جو �سادق  اأمتنى  البلدين، 
ي�سمم  الذي  الذاكرة  ملف  حلل  وهادئ 
معاجلة  وبعد  البلدين،   بني  العالقات 
العالقات  فاإن  البلدين  بني  الذاكرة  ملف 
ميكن اأن تتقدم  يف كل اجلوانب مبا فيها 
االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية بكل 
هدوء، فهناك عالقات و تعاون  �سيا�سي 
اجتماعي وهذه  و  علمي  و  اقت�سادي  و 
العالقات ميكنها اأن تتطور يف هدوء بعد 

معاجلة ملفات الذاكرة العالقّة«.
مكانتها  فقدت  فرن�سا  اأن   الرئي�س  واأكد 
لكن هذه  للجزائر  االأول  املمون  ب�سفتها 
اإعادة  وميكن  للمراجعة   قابلة  الق�سية 

بعثها  من جديد.
املغرب  قيام   اأخرى، و�سف  جهة  من 
ببناء قواعد ع�سكرية بالقرب من احلدود 

على  باأن   م�سددا   ، بالت�سعيد  اجلزائرية 
قواعد  بناء  املغرب  وقف  �رشورة 

ع�سكرية بالقرب من احلدود اجلزائرية.
و اأ�سار رئي�س اجلمهورية باأن اجلزائرلي�س 
لديها اأي م�سكل مع املغرب من حني الآخر 
واالإعالمية  ال�سيا�سية  الت�رشيحات  بع�س 
و  اجلزائريون  ال�سطح،  اإىل  تطفوا 
لهم  وكتب  �سقيقني  املغربيون �سعبني 
العي�س جنبا اإىل جنب، اجلزائر ال طاملا  
كانت دائما تدعم احلركات التحريرية يف 
العامل و تنبذ اال�ستعمار، جمددا« اجلزائر 
واملمثل  املغرب  بني  للحواريني  تدعو 
ال�سحراوي  لل�سعب  والوحيد  ال�رشعي 
اجلزائر   ”: م�سيفا  البولي�ساريو«،  جبهة 
العامل   يف  ريادي  دور  دائما  لها  كان 
لال�ستعمار  بوابة  تعترب  اأنه  كما  الثالث، 
العديد  قادت  اجلزائر  اأن  اإىل  باالإ�سافة 

من الن�ساالت �سد اال�ستعمار«.

اخلبري القت�شادي اأحمد هادف  »للو�شط » :

خمرجات االجتماع اقت�سادية باأهداف تنموية
الرحمان  عبد  االقت�سادي  اخلبري  ثمن 
الفتا   ، الوزراء  جمل�س  قرارات  هادف 
اقت�سادية  االجتماع  خمرجات  باأن 
�رشورة  على  م�سددا  تنموية،  باأهداف 
املدى  بعيد  اقت�سادي  خمطط  تبني 
لو�سع االقت�ساد على ال�سكة ال�سحيحة، و 
االنتقال من الت�سيري املركزي اإىل الت�سيري 

املحلي.
الرحمان  عبد  االقت�سادي  اخلبري  رافع 
هادف يف ت�رشيح خ�س به جريدة الو�سط 
بعث  الإعادة  اقت�سادي   خمطط  لتبني 
الظروف  مع  خا�سة  الوطني  االإقت�ساد 
ال�سعبة التي تعي�سها البالد ب�سبب االأزمة 
ال�سحية،  م�سددا على اإعادة النظر ب�سفة 
كلية يف النموذج االإقت�سادي و اخلروج من 
نظرة امليزانية يف كل �سنة من خالل خلق 

الثورة و البدائل و خلف اال�ستثمار ».
 »: باأنه  هادف  الرحمان  عبد  و�سدد 
وا�سحة  يعطي نظرة  اأن  املخطط يجب 
من  العديد  على  يجيب  و  اقت�سادية 
الت�ساوؤالت،  ويجب اأن يكون على 3 مراحل 
من خالل تبنى اإ�سالحات لقطاع املالية 
و البنوك و النظام املوؤطر لال�ستثمار،  و 

نظرة  لبعث  عميقة   هيكلية  اإ�سالحات 
اقت�سادية جديدة ».

االقت�سادية  التنمية  يف  املخت�س  اأكد  و 
احلكومة  باأن  هادف  الرحمان  عبد 
و  القطاعات   بعث  باإعادة  مطالبة 
املقاربة االقت�سادية االجتماعية ، تفاديا 
بعد  خا�سة  االقت�سادية  احلالة  لتدهور 

الو�سع ال�سعب الذي تعي�سه البالد.
احلكومة   »: هادف  الرحمان  عبد  قال  و 
الفالحي  القطاع  بتنظيم  مطالبة 
و  الغذائي  االأمن  لتاأمني  وع�رشنته 
القومي ، كما يجب اإعادة النظر يف قطاع 
اإ�سرتاتيجية  تبني  خالل  من  املحروقات 
الفاعلية  اإىل  للو�سول  وطنية  طاقوية 

الطاقوية :«.
اأما فيما يتعلق بالقطاع ال�سناعي، اعترب 
تنظيم  الإعادة  اإرادة  هناك  باأن  هادف 
�رشورة  على  م�سددا  ال�سناعي،   القطاع 
خالل  من  ذلك  و  جدية  بطريقة  العمل 
العمومية  االقت�سادية  املوؤ�س�سات  تطهري 
حتى تكون قادرة الإعادة بعث االقت�ساد، 
ت�سجيع  خالل  من  املبادرة  ،حترير 
اال�ستثمار و خلق بيئة ا�ستثمارية م�سجعة 

مع رفع جميع القيود«.
�رشورة  على  االقت�سادي  اخلبري  ورافع 
لتنظيم  القانونية   االأطر  النظر يف  اإعادة 
حان   »: قائال  البنكي،   و  املايل  االإطار 
الإن�ساء  اخلوا�س  فر�سة  الإعطاء  الوقت 
االأموال  المت�سا�س  اخلا�سة  البنوك 
لتجديد  املوازية،   ال�سوق  يف  املوجودة 
املنتجات  عليه  ندخل  و  البنكي  النظام 
البد  الذي  االإ�سالمي  كالتمويل  البنكية 
اإىل  ».و لفت هادف  الفر�سة  اإعطاءه  من 
الذي  املوازية  ال�سوق  ملف  فتح  �رشورة 
الدولة و  ب�سكل ثقال على ميزانية  اأ�سبح 
فتح  خالل  من   ، ذكية  بطريقة  معاجلته 
املوازية  ال�سوق  يف  الفاعلني  مع  احلوار 
قال  اأخرى،   جهة  ».من  ال�سوق  لتطهري 
االأربعة  الركائز   »: هادف  الرحمان  عبد 
هي  بلد  اأي  يف  اإقت�سادي  اإقالع  لتحقيق 
الراأ�سمال   ، كبري  بلد  اجلزائر  و  االأر�س 
بالكفاءات  تزخر  اجلزائر  و  الب�رشي 
لنا  ي�سمح  والذي  الراأ�سمال   ، الب�رشية 
بتمويل خمطط االإقالع،  ال�سوق واجلزائر 

متلك �سوق يقدر ب 44 ن�سمة :«.
اإميان لوا�س

تت�شمن 37 بندا يف عدة قطاعات

ت�سريع االإ�سالح املايل لتوفري 20 مليار دوالر 
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س  وجه 
الوزراء  ملجل�س  اجتماع  خالل  تبون، 
للحكومة  تعليمات  االأحد،  اأم�س  عقد 
خالل  من  املايل،  االإ�سالح  باإ�رشاع 
حزمة من االإجراءات �ست�سمح للخزينة 
مليار   20 حوايل  باقت�ساد  العمومية 

دوالر قبل نهاية ال�سنة اجلارية. 
الهام،  املبلغ  هذا  اقت�ساد  جانب  واىل 
عبد  بن  اأمين  املالية،  وزير  اأعلن 
الرحمان، خالل االجتماع، عن اإمكانية 
 1.000 يعادل  ملا  الفوري«  »ال�سخ 
وتن�سيط  اال�ستثمار  لتطوير  دج  مليار 
االقت�ساد، ي�ساف اإليها مبلغ 10 مليارات 

دوالر »متوفرة«،
لدى  ارتياحا  لقي  الذي  االإعالن  هو  و 
بيان  به  اأفاد  ما  ح�سب  تبون،  الرئي�س 
لرئا�سة اجلمهورية و ت�ساف هذه املبالغ 
اإىل تلك »املمكن توفريها« من النفقات 

اخلا�سة باخلدمات والدرا�سات االأخرى 
كما تاأتي لتعزز التدابري املتخذة ق�سد 
»و�سع حد لت�سخيم الفواتري وا�سرتجاع 
االأموال املوجودة يف ال�سوق املوازية«، 

ح�سب بيان الرئا�سة.
لالإ�سالح  الرئي�سية  املحاور  بني  من  و 
املايل، التي من �ساأنها ال�سماح باقت�ساد 
20 مليار دوالر قبل نهاية ال�سنة اجلارية، 
و  البنكي  االإ�سالح  على  تبون  ركز 
اجلبائي و اجلمركي و ت�سجيع ال�سريفة 
و  الواردات  يف  التحكم  و  االإ�سالمية 
العمل على ا�سرتجاع االأموال املوجودة 

يف ال�سوق املوازية. 
تعليمات  تبون  الرئي�س  اأ�سدى  هكذا،  و 
الذي  النظام امل�رشيف  اإ�سالح  بت�رشيع 
من  اأكرث  »م�ستعجال  ح�سبه،  اأ�سحى، 
خا�سة  اأهمية  مبنح  و  م�سى«  وقت  اأي 
وم�سح  ال�رشائب  قطاعات  لرقمنة 

و  وع�رشنتها  واجلمارك  االأرا�سي 
ال�سريفة  اإحداث  عملية  موا�سلة 
التوفري  اأموال  جمع  لتفعيل  االإ�سالمية 

واإن�ساء م�سادر قر�س جديدة.
الواردات  م�ستوى  من  باحلد  اأمر  كما 
وال�سيما يف جمال اخلدمات، وكذا من 
التخفيف  ق�سد  لل�سلع  البحري  النقل 
من فاتورة الواردات و العمل، من جهة 
اأخرى، على ا�ستعادة االأموال املوجودة 
واإعادة  املوازية  ال�سوق  م�ستوى  على 

اإدماجها يف  املعامالت الر�سمية.
تعليمات  ال�سياق  نف�س  يف  اأعطى  و 
با�ستعادة احتياطات الذهب الوطنية من 
ال�سنني  االأموال املجمدة منذ ع�رشات 
على م�ستوى اجلمارك واملحجوزة على 
واإدراجها  واملطارات  املوانئ  م�ستوى 

�سمن االحتياطات الوطنية.  
م.�س

يف مكاملة هاتفية

دعوة للرئي�س تبون لزيارة رو�سيا

املتهمون يواجهون عقوبة ال�شجن بني 20 و 8 �شنوات

النطق باأحكام ملف طحكوت غدا االأربعاء
غد  يوم  اأحممد  �سيدي  حمكمة  �ستنطق 
االأربعاء باالأحكام يف حق  املتهمني الذي 
�سنوات  و8   20 بني  عقوبات  يواجهون 
اأعمال  رجل  ف�ساد  ملف  �سجنا  يف 
اخلزينة  كبد  الذي  طحكوت  الدين  حمي 
مليار   300 من  باأكرث  خ�سائر  العمومية 

دينار .
فبعد اأ�سبوع من املحاكمة يف هذا امللف 
النطق  اأن  اأحممد  �سيدي  حمكمة  اأعلنت 
�ست�سلطها  التي  الق�سائية  باالأحكام 
ق�سية  يف  املتهمني  على  املحكمة  هذه 
واملتورط  الدين  حمي  االأعمال  رجل 
العديد  عائلته  من  اأفراد  جانب  اإىل  فيها 
حكم  نظام  يف  ال�سابقني  امل�سوؤولني  من 
بوتفليقة  العزيز  عبد  املخلوع  الرئي�س 
اأحمد  ال�سابقان  االأوالن  منهم  الوزيران 

اأويحيى وعبد املالك �سالل .
واأكد ممثل النيابة العام قد التم�س يف هذه 
الق�سية عقوبة ب20 �سنة ء عقوبة 20 �سنة 
�سجنا يف حق وزير ال�سناعة ال�سابق عبد 
ال�سالم بو�سوارب و16 �سنة �سجنا يف حق 
الدين طحكوت مع  حمي  االأعمال  رجل 
م�سادرة  و  دينار  مليون  ب8  غرامة 

�سجنا  �سنة   15 عقوبة  جانب  اإىل  اأمالكه 
اأحمد  ال�سابقان  االأوالن  الوزيران  يف حق 
بال�سجن  واحكام  املالك  وعبد  اأويحيى 
اأفراد  باقي  حق  يف  �سنوات  و8   12 بني 
النيابة  ممثل  التم�س  عائلة طحكوت كما 
ب2  وغرامة  �سنوات   10 العامة  عقوبة 
مليون دينار يف حق وزير ال�سناعة ال�سابق 
واالأ�سغال  النقل  ووزيرا  يو�سفي  يو�سف 
العمومية �سابقا عبد الغني زعالن وعمار 
غول و 2 مليون دينار جزائري اإىل جانب 
عقوبة ب12 �سنة �سجنا و2 مليون يف حق 
هذه  يف  بلح�سني  ال�سابق  �سكيكدة  وايل 
العمومية  للخزينة  �سببت  التي  الق�سية 
خ�سائر مادية مقدرة ب ب300 مليار دينار 
كما جاء على ل�سان حمامي خزينة املال 

العام خالل مرافعته .

�شربي بوقادوم من تون�س

لي�ست لنا اأي م�سلحة نفطية واقت�سادية
تون�س/�شيماء املناعي/الأنا�شول

بوقادوم  �سربي  اخلارجية   وزير  اأكد 
اأم�س  الري  الدين  نور  التون�سي  ونظريه 
�سلمي  حل  اإيجاد  �رشورة  على  االإثنني، 
لالأزمة الليبية يوقف التدخالت اخلارجية 
يف  عقد  �سحفي  موؤمتر  خالل  ذلك  جاء 
مقر وزارة اخلارجية التون�سية، بالعا�سمة. 
»ن�سعى  اجلزائري  امل�سوؤول  ا�ساف  و 
لدفع كل القوى الفاعلة يف ليبيا نحو حل 
التدخالت  يوقف  توافقي  ليبي  �سيا�سي 
اأمام م�ستقبل جيد  الباب  ويفتح  االأجنبية 
»وجود  على  بوقادوم،  اأكد  لليبيا«بدوره 
واجلزائر يف جميع  تون�س  بني  تام  توافق 
املجاالت �سواء الثنائي اأو االإقليمي«وقال 

الوزير اجلزائري يف كلمته خالل املوؤمتر، 
»ناأمل اأن يتم تغليب �سوت احلكمة واإعالء 
طاولة  على  واجللو�س  الوطن  م�سلحة 
ليبية  �سيا�سية  ت�سوية  اإىل  للتو�سل  احلوار 
ليبية متكن من بناء دولة واحدة مزدهرة«. 
نفطية  م�سلحة  اأي  لنا  »لي�ست  واأ�ساف: 
االأمن  نريد  فنحن  هناك،  واقت�سادية 
البالد وبقاء موؤ�س�سات موحدة  وا�ستقرار 
�سابق  وقت  الليبيني«ويف  من  مقبولة 
قي�س  التون�سي  الرئي�س  ا�ستقبل  االإثنني، 
اخلارجية  وزير  قرطاج  بق�رش  �سعيد 
اإىل  اللقاء  خالل  التطرق  ومت  اجلزائري 

الو�سع يف املنطقة وخا�سة يف ليبيا.
النظر  وجهات  اإن  التون�سي  الوزير  وقال 
بني بالده واجلزائر »متطابقة، بخ�سو�س 

مقدمتها  يف  االقليمية  امل�سائل  خمتلف 
»نحن  وليبيا«وذكر:  فل�سطني  يف  الو�سع 
نبحث عن حّل �سلمي توافقي بني اللبيبني 

للت�سدي للتدخالت اخلارجية«.
م.�س

رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد  تلقى 
من  هاتفية  مكاملة  اأم�س،  تبون، 
بوتني،  فالدميري  الرو�سي  نظريه 
املعلومات  الرئي�سان  خاللها  تبادل 
مكافحة  يف  البلدين،  جهود  حول 

ا�ستعر�س  كما  كورونا.  جائحة 
العالقات  املكاملة  خالل  الطرفان، 
على  اتفقا  حيث  املتميزة،  الثنائية 
اأجل تو�سيعها وتعميقها يف  العمل من 
الرئي�س  حيث جدد  املجاالت.  جميع 

اجلمهورية  لرئي�س  دعوته  الرو�سي 
الرئي�س  قبلها  والتي  رو�سيا،  لزيارة 
تاريخها  حتديد  يتم  اأن  على  تبون، 

مرمي خمي�شةالحقا.

باية ع 



�أطباء  �صبيحة �أم�س �الثنني  �حتج 
بن  ب�صري  �ال�صت�صفائية  �مل�ؤ�ص�صة 
و�ل�صبه  �لطبي  �لطاقم  رفقة  نا�رص 
طبي وكذ� �أطباء �لتخدير �أمام مقر 
�لعاجلة  �ن�صغاالتهم  لرفع  �ل�الية 
�أجل  من  �ل�الية،  ل��يل  �ل�رصورية 
كتربئة  �ل�ص�رة  يف  �جلميع  و�صع 
�الأم�ر  �إليه  �صت�ؤول  مما  للذمة 

الحقا.

رفقة  �ل�صحة  نقابات  ممثل�  �حتج 
والية  مقر  �أمام  �لطبية  �لط��قم 
�ملتعلق  �ن�صغالهم  الإي�صال  ب�صكرة 
�ال�صتعجاالت  م�صلحة  بتح�يل 
�إىل  نا�رص  بن  ب�صري  مب�صت�صفى 
�لذي  �لقر�ر   ، لك�فيد19  مركز 
و�عتربته  �لطبية  �الأطقم  ��صتنكرته 
�صاأنه  من  وتع�صفيا  �رجتاليا  قر�ر� 
�أخرى،  وبائية  كارثة  ي�صنع  �أن 

معر�س  يف  �ملحتج�ن  وقال  هذ� 
حديثهم باأن م�صلحة �ال�صتعجاالت 
ي�ميا،  �ملر�صى  ع�رص�ت  ت�صتقبل 
للك�فيد  مركز  �إىل  حت�يلها  و�أن 
من  �لعدوى  �نتقال  عنه  �صيرتتب 
�ملر�صى  �إىل  �لك�رونا  مر�صى 
�الآخرين، ف�صال عن ذلك عدم ت�فر 
مقر بديل لال�صتعجاالت، حيث يتم 
��صتطباب �جلميع يف ذ�ت �مل�صلحة 

�لعدوى  �نتقال  خلطر  مر�عاة  دون 
و�ملر�صى على  �لطبية  �الأطقم  بني 
ت�جه  جهتهم  من  �ل�ص��ء،  حد 
�أجل  من  �ل�الية  ملقر  �ملحتج�ن 
�الثنني  ي�م  �أنه  مبا  �ل��يل  مقابلة 
�مل��طنني،  ال�صتقبال  خم�ص�س 
لكن كالعادة م�ص�ؤول� والية ب�صكرة ال 

يعريون �أحد� �أي �نتباه.
�أحمد نا�صري
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�صتعده هذه  �لذي  �لتقرير  �صيدرج  و 
جدول  يف  �لبيان  ح�صب  �للجنة، 
ملجل�س  �ملقبل  �الجتماع  �أعمال 
كان  تب�ن  �لرئي�س  �أن  ويذكر  �ل�زر�ء 
�ملر�ت،  من  �لعديد  يف  �أعرب،  قد 
عن تعهد �لدولة لدعم كل �مل�ؤ�ص�صات 
د�عيا  �ل�باء،  من  �ملت�رصرة  و�ملهن 
�ملتعاملني �إىل �عتماد »�لنز�هة« لدى 
طلب �لدعم من �لدولة و وعد �لرئي�س 
»نحن  قائال  �ل�صدد  هذ�  يف  تب�ن 
م�صتعدون مل�صاعدة �مل�ؤ�ص�صات �لتي 

تقدم �أرقاما و��صحة«. 
و�جلماعات  �لد�خلية  وز�رة  قررت 
تعديل  �لعمر�نية  و�لتهيئة  �ملحلية 
�جلزئي  �ملنزيل  �حلجر  م��قيت 
ب�الية  بلديات  ت�صع  م�صت�ى  على 
�لر�بعة  �ل�صاعة  من  وذلك  ب�صكرة 
ملدة  �صباحا  �ل�صاد�صة  �إىل  زو�ال 
�لثالثاء،  �لي�م  من  �بتد�ء  ي�ما   15
�الثنني  �أم�س  به  �أفاد  ما  ح�صب 
�مل�صدر  و�أو�صح  �ل�ز�رة  لذ�ت  بيان 

�ملر�ص�م  باأحكام  »عمال  �أنه  ذ�ته 
 7 �مل�ؤرخ يف  رقم 168-20  �لتنفيذي 
 29 �مل��فق   1441 عام  �لقعدة  ذي 
متديد  �ملت�صمن   2020 �صنة  ج��ن 
�حلجر �ملنزيل وتدعيم تد�بري نظام 
ك�رونا  فريو�س  �نت�صار  من  �ل�قاية 

منه   03 �ملادة  ال�صيما   ،)19 )ك�فيد 
�لتي تلزم �ل�الة عند �ل�رصورة باإقر�ر 
حجر منزيل جزئي �أو كلي ي�صتهدف 
مكانا �أو بلدية �أو حيا �أو �أكرث ت�صهد 

ب�ؤر للعدوى«.
و�أ�صاف يف ذ�ت �ل�صياق �أنه »وبالنظر 

ب�الية  �ل�بائية  �ل��صعية  تط�ر  �إىل 
�لد�خلية  وز�رة  تنهي  ب�صكرة، 
و�لتهيئة  �ملحلية  و�جلماعات 
�مل��طنني،  كافة  علم  �إىل  �لعمر�نية 
�لعم�مية  �ل�صلطات  م��فقة  بعد 
�حلجر  م��قيت  بتعديل  �ملخت�صة، 
ت�صعة  م�صت�ى  على  �جلزئي  �ملنزيل 
�لر�بعة  �ل�صاعة  من  بلديات   )09(
�ل�صاعة  غاية  �إىل  زو�ال   )16:00(
ملدة  �صباحا   )6:00( �ل�صاد�صة 
من  �بتد�ء  ي�ما   )15( ع�رص  خم�صة 
ي�م �لثالثاء 14 ج�يلية 2020«وي�صمل 
هذ� �الإجر�ء �لبلديات �الآتية: ب�صكرة، 
ط�لقة،  جالل،  �أوالد  عقبة،  �صيدي 
زريبة �ل��دي، �لدو�صن، �صيدي خالد، 
�صتمة وعني �لناقة و�أكدت �ل�ز�رة �أنه 
»ينجم عن هذ� �حلجر �جلزئي �لذي 
�لبلديات  م�صت�ى  على  �إقر�ره  مت 
لكل  �لتام  �لت�قيف  �أعاله،  �ملذك�رة 
�القت�صادية  �لتجارية،  �الأن�صطة 
ت�قيف  ذلك  يف  مبا  و�الجتماعية 

حركة نقل �مل�صافرين و�ل�صيار�ت«.

�أمر رئي�س �جلمهورية, عبد �ملجيد تبون, بتن�صيب جلنة لتقييم �النعكا�صات �لناجمة عن جائحة 
كورونا على �القت�صاد �لوطني, ح�صبما �فاد به بيان لرئا�صة �جلمهورية عقب �جتماع جمل�س �لوزر�ء 

و �أمر رئي�س �جلمهورية بتن�صيب جلنة حتت �إ�صر�ف �لوزير �الأول, ت�صم �ل�صركاء �الجتماعيني و 
�ملتعاملني �القت�صاديني, لتقييم �النعكا�صات �لناجمة عن جائحة كورونا على �القت�صاد �لوطني.

باأمر من رئي�س �جلمهورية

تن�سيب جلنة لتقييم االنعكا�سات على االقت�ساد 
.    تعديل مو�قيت �حلجر على م�صتوى 9 بلديات بب�صكرة 

ب�صكرة

فاعلون يطلقون مبادرة الحتواء الوباء

بخ�صو�س فيديو م�صت�صفى �صيدي عي�صي

توقيف م�سور الفيديو والتحقيق معه

ومثقفي  �أعيان  من  عدد  �أطلق 
مبادرة  ب�صكرة  �لزيبان  عا�صمة 
تنق�صم  ك�رونا  وباء  تفاقم  الحت��ء 
حم�ر  كل  يت�صمن  حماور   04 �إىل 
منها عديد �لنقاط �ملهمة �لتي يجب 
باإمكانيات  باال�صتعانة  جت�صيدها 
�لدولة وتظافر جه�د �مل��طنني على 

حد �ل�ص��ء، �أين ي�صمل �ملح�ر �الأول 
�لل�جي�صتية  �الإمكانات  �خلارطة  من 
و�ملقر�ت  بالتجهيز�ت  �ملتعلقة 
�إىل  باالإ�صافة  عملها  جدول  وت�زيع 
�لن�صاطات،  متن�عة  خاليا  �إن�صاء 
بامل��رد  فيعتني  �لثاين  �ملح�ر  �أما 
منها  �ل�صحية،  �لتد�بري  �لب�رصية 

جتنيد كل �لط��قم �لطبية و�إ�رص�كها 
ت�فري  جانب  �إىل  �ملعركة  هذه  يف 
�صبل �لر�حة لها عن طريق �ملناوبة، 
�أخرى  مهمة  نقطة  ذلك  �إىل  �صف 
�الأطقم  لهذه  �ل�قاية  ب��صائل  تتعلق 
هذ�  �مل�صت�يات.  كل  على  وت�فريها 
�خلارطة  من  �لثالث  �ملح�ر  وي�صمل 

عمل  كيفية  �لب�رصية  �مل��رد  ت�صيري 
بالتن�صيق مع مدر�ء  �لطبية  �لط��قم 
م�ؤ�ص�صاتها لتغطية �لنق�س �لفادح يف 
�الأخري  �ملح�ر  �أما  �لك�فيد،  مر�كز 
و�ملجتمع  �الإعالم  بدور  و�ملتعلق 

�ملدين يف هذه �خلارطة.
�أحمد نا�صري

�مل�صيلة  والية  و�إيل  �أ�صدر 
للر�أي  ت��صيحا  �لعرجا«  »�ل�صيخ 
�لذي  �لفيدي�  �لعام،بخ�ص��س 
م��قع  عرب  �ل�صبت  ي�م  تد�وله  مت 
�الجتماعي،و�ملت�صمن  �لت���صل 
يعي�صها  �لتي  �ملزرية  �ل��صعية 
بيان  عي�صي،عرب  �صيدي  م�صت�صفى 
�حلادثة  �أن  لل�الية،م�ؤكد�  �صحفي 
تع�د �إىل قيام خم�صة �أ�صخا�س قام�� 
�مل�صت�صفى،بت�صلق  حرم  باقتحام 
�لع�صي  معهم  حاملني  �ل�صياج  حائط 
ليهددو� �لطاقم �لطبي و�لعمال ومنهم 
من  �ملت�فى  ونقل  �ملناوبة،  �لطبيبة 
بجانب  �لرو�ق  على  ورميه  �رصيره 
�إفر�غها  مت  �لتي  �لطبية  �لنفايات 
�لفيدي�  ت�ص�ير  يف  عمد�،و�خذو� 
�ملن�ص�ر،وك�صف ذ�ت �لبيان �أنه مت فتح 
�حلادثة،و�لتعرف  بخ�ص��س  حتقيق 

�لذي  �الأ�صخا�س  �أحد  ه�ية  على 
مت���صلة  ت�قيفه،و�لتحقيقات  مت 
بقية  على  للقب�س  �ل�صاأن  هذ�  يف 
للعد�لة،م�صيفا  وتقدميهم  �ملت�رطني 
ه�  �لفعل  ذلك  ور�ء  �لهدف  باأن 
�ملت�فى  �ل�صخ�س  ل��صعية  �الإ�صاءة 
و�إيل  تنقل  و�مل�صت�صفي،هذ� وقد 
م�صت�صفى  �إىل  �ل�صبت  ليلة  �مل�صيلة 
�صيدي عي�صي، وتر�أ�س �جتماعا طارئا 
من  كال  �صم  �ال�صت�صفائية  بامل�ؤ�ص�صة 
�الأطقم �مل�صرية و�لطبية و�صبه �لطبية 
وممثلي �ملجتمع �ملدين،�لذين رفع�� 
جملة من �الن�صغاالت و�ملطالب،و�لتي 
�لقليلة  �الأيام  بها خالل  �لتكفل  �صيتم 
�ملقبلة،م�ؤكد� باأن �ل�صلطات �لعم�مية 
لتح�صني  جهدها  ق�صارى  تبذل 

�خلدمات �ل�صحية.
عبد�لبا�صط بديار

�أكد وزير �ل�صياحة و�ل�صناعة �لتقليدية 
�أم�س  حميدو  حممد  �لعائلي  و�لعمل 
�رصق  كلم   27( �لعلمة  من  �الإثنني 
�صخرت  �ل�ز�رية  د�ئرته  باأن  �صطيف( 
ب3710  عم�ميا  فندقا   18 م�ؤخر� 
�رصير عرب 13 والية للحجر �ل�صحي و 
ذلك يف �إطار جه�د �ل�قاية من تف�صي 

فريو�س ك�رونا �مل�صتجد.
�أ�صغال بناء  ولدى معاينته ملدى تقدم 
�ملدينة،  بذ�ت  �خلا�صة  �لفنادق  �أحد 

�ل�ز�ري  قطاعه  باأن  �ل�زير  �أو�صح 
�ل�صحة  مديريات  ت�رصف  حتت  و�صع 
 2 تاريخ  منذ  والية   13 �ل�صكان عرب  و 
ي�لي� �جلاري 18 فندقا عم�ميا بقدرة 

��صتيعاب تقدر ب3710 �رصير 
ال�صتغاللها يف �حلجر �ل�صحي يف �إطار 

حماربة تف�صي ك�فيد-19«.
�لفنادق  هذه  باأن  �ل�زير  و�أفاد 
�لذين  �لفريو�س  حلاملي  »�صتخ�ص�س 
�الإ�صابة  �أعر��س  عليهم  تظهر  مل 

�إىل  �لعدوى  �نتقال  دون  للحيل�لة 
حميطهم مع تخ�صي�س �أجنحة خا�صة 
للط��قم �لطبية و�صبه �لطبية«، م�صيفا 
�أخرى  فنادق  ت�صخري  »باالإمكان  �أنه 
�لقطاع  من  �ل�رصورة  �قت�صت  �إذ� 
يف  قال،  كما  �صاهم،  �لذي  �خلا�س 
جه�د م��جهة هذه �الأزمة يف �ملرحلة 
�ل�صحي  �حلجر  عملية  من  �الأوىل 
للرعايا �جلز�ئريني �لذين مت �إجالوؤهم 

من خارج �ل�طن«.

باأن »كل  �ل�زير  �أكد  �ل�صياق،  ويف ذ�ت 
�لفنادق �لعم�مية ثم �خلا�صة م��ص�عة 
كل  لديهم  �لذين  �ل�الة  ت�رصف  حتت 
يف  �الحتياجات  لتلبية  �ل�صالحيات 
�لق�صاء  يف  للم�صاهمة  �الإي��ء  جمال 
على تف�صي فريو�س ك�رونا �مل�صتجد«، 
ب�عي  »�لتحلي  �إىل  �مل��طنني  د�عيا 
من  نتمكن  و  �جلائحة  تزول  كي  �أكرب 
�لتي  �القت�صادية  �ملعركة  �إىل  �ملرور 

تنتظرنا يف �أقرب �الآجال«.

قررت �مل�صالح �ل�صحية بالب�يرة زياد
ة �صعة �مل�صالح �خلا�صة مبر�صى فري
و�س ك�رونا �إىل 400 �رصير� نهاية هذ
� �ال�صب�ع بعد �أن كانت يف بد�ية تف�س
ي �ل�باء 30 �رصير� مب�صت�صفى »حمم
د ب��صياف« مبدينة �لب�يرة قبل �أن ي
300 �رصير� على م�س �إىل  مت ت��صيعها 
ت�ى 5 م�صالح عرب �لدو�ئر �لكربى �لب
ويرة ،�ص�ر �لغزالن ،م�صد�لة ،عني ب�س
�م و�الأخ�رصية ، وتاأتي هذه �خلط�ة �إ
ثر �لزيادة �مللح�ظة يف عدد �الإ�صاب
�ت خالل �لفرتة �الأخرية ما �صبب �س
غطا على طاقة ��صتيعاب بع�س �مل�س
�لح خا�صة بالب�يرة و�ص�ر �لغزالن وعي
ن ب�صام �لتي ت�صهد ت��فد ي�مي للح
�الت �مل�صتبه فيها ما جعل م�ص�ؤول� 
�لقطاع ي�صطرون الحت��ء �ل��صع بتد

ت�صل  عيمها بعدد �إ�صايف من �الأ�رصة 
خا�صة  �رصير�   28 منها  �رصير�   400
جهزت  مت�صل  �صياق  ويف   ، باالإنعا�س 
�ل�صلطات  مع  بالتن�صيق  �مل�صالح  ذ�ت 
ب�صعة 340 �رصير� حت�صبا الأي  فندقني 
�لعادية  �حلاالت  عالج  فيه  يتم  طارئ 
للحاالت  �مل�صت�صفيات  تخ�صي�س  مع 
�حلرجة �إذ� �قت�صت �ل�رصورة يف قادم 
�الأيام ح�صب تط�ر �الأم�ر ، هذ� فيما 
لالأطباء  ند�ء  �ل�صحة  مديرية  وجهت 
�لقطاع  من  �ملتقاعدين  و�ملمر�صني 
�لعام و�خلا�س خا�صة �أطباء �الأمر��س 
�أجل  من  و�الإنعا�س  و�لقلب  �ل�صدرية 
و�لع�ن  �مل�صاعدة  وتقدمي  �لتط�ع 
رهيبا  �صغطا  يعان�ن  �لذين  لزمالئهم 
�أ�صهر  لعدة  ك�رونا  وباء  م��جهة  يف 

متتالية .

مع�صكر  والية  و�يل  ك�صف 
�مل�ؤ�ص�صات  مبدر�ء  خالل  �جتماعه 
�ال�صت�صفائية لل�الية مبقدر �لدي��ن �أن 
�لعزيزجر�د  قد  عبد  �الأول  �ل�زير 
و�فق عن تخ�صي�س93 م�صكن وظيفي 
�الأخ�صائيني  �ملعنيني  �الأطباء  لفائدة 
�لعمل  �لتح�ل �إىل  يف  و�لر�غبني 
مب�صت�صفيات والية مع�صكر �لتي تعرف 

نقائ�س يف �الأطباء .
مع�صكر  والية  وكان  و�يل   هذ� 

�ن�صغاالت  مدر�ء  بلغ  قد 
ل�الية  �ال�صت�صفائية  �مل�ؤ�ص�صات 
�لعليا  �ل�صلطات  �ىل  مع�صكر 
م�صاكل  �الطباء  جمال  يف  خا�صة 
�زمة  خلق  �الخت�صا�صني  بال�الية  ما 
�ل�زير  تدخل  ��صتدعت  بال�الية  كبرية 
بطلبات  و�لتكفل  �ال�صكال  حلل  �الول 
�مل�صت�صفيات  بغية  لتعزيز  �الطباء 
حما�رصة وباء ك�فيد 19 �مل�صتبد  �لذي 

يغزو �ل�الية .

عرب 13 والية للحجر �ل�صحي

ت�سخري 18 فندقا عموميا ب3710 �سرير 

بالبويرة

زيادة �سعة م�سالح كوفيد 
19 اإىل 400 �سريرا 

.     جتهيز فندقني الأي طارئ

�لر�غبني �لعمل يف مع�صكر

93 م�سكن وظيفي لفائدة االأطباء 
االأخ�سائيني  

�ملوؤ�ص�صة �ال�صت�صفائية ب�صري بن نا�صربب�صكرة

االأطباء يحتجون اأمام مقر الوالية

بقر�ر والئي للحد من �نت�صار وباء كورونا

غلق كل املالعب اجلوارية عرب 
كافة بلديات امل�سيلة

بلديات  �أم�س، م�صالح  �رصعت �صباح 
تعليمات  على  �مل�صيلة،وبناء�  والية 
�ملالعب  جميع  غلق  �ل�الية،يف  و�إيل 
هذ�  ،وياأتي  �ل�صباب  �أمام  �جل��رية 
لل�قاية  �حرت�زي  ،كاإجر�ء  �لغلق 
�لتد�بري  ك�رونا،و�تخاذ  فريو�س  من 
لهذ�  للت�صدي  �لالزمة  �ل�قائية 
على  حفاظا  �نت�صاره  ومنع  �لفريو�س 
والية  �مل��طنني،وعربت  �صالمة 
�مل�صيلة،عن �أملها يف تفهم �مل��طنني 
حتى  �لظرفية  �الإجر�ء�ت  هذه  �أمام 
هذه  �نفر�ج  عن  م�صتقبال  يعلن 
م�صالح  نظمت  جهتها  �الأزمة،ومن 
ميد�نية  �مل�صيلة،خرجة  والية  �أمن 

للن�صاطات  �حل�صنة  جمعية  رفقة 
�ل�صبانية على م�صت�ي �الأحياء �أين مت 
�مل��طنني،مع  على  �لكمامات  ت�زيع 
وهذ�  �رتد�ئها  باإلز�مية  حت�صي�صهم 
من  ووقايتهم  �صحتهم  على  حفاظاً 
مز�لت  و�لعملية  ك�رونا  فريو�س 
�مل�صالح  ذ�ت  مت���صلة،وقامت 
 301 بت�قيف  �الأخري  �الأ�صب�ع  خالل 
درجات  و6  مركبة   23 وو�صع  �صخ�صا 
�لقر�ر�ت  ملخالفة  باملح�رص  نارية 
�ملتخذة  �الحرت�زية  و�لتد�بري 
كافة  �تخاذ  مع  ك�رونا  وباء  ملجابهة 
يف حق  �لالزمة  �لقان�نية  �الإجر�ء�ت 

�ملخالفني.

حممد بن تر�ر

عبد�لبا�صط بديار

�أح�صن مرزوق



احتج نهار اأم�س الع�رشات من املواطنني 
تيارت  والية  لومبار  يف  بحي  الغا�ضبني 
بفعل  اأجورهم  من  حرمانهم  على  
املالية  لل�ضيولة  امل�ضتمر  النق�س 
اأقدم  وقد  الربيدية  هذا  باملراكز 
الرئي�ضية  الطرق  على غلق  املحتجون 
ال�ضلطات  بتدخل  مطالبني  باملتاري�س 
عن  غابت  االأموال ، التي  العليا  لتوفري 
اأ�ضبوع  من  اأكرث  منذ  تيارت  بريد  مراكز 

الطوابري تزداد يوميا والو�ضعية  جعل  ما 
يتلقون  مل  الذين  للعمال  �ضوءا  تزداد 
باملوت  مهددون  جعلهم  اأجورهم  ما 
عن  املحتجون  وت�ضاءل  هذا  جوعا، 
وجهة االأموال  التي كانت يف البنوك هذا 
اأزمة  الغربية  الواليات  خمتلف  وتعرف 
اأ�ضبوعني ما  من  اأكرث  منذ  �ضيولة  مالية 
داخل  وامل�ضادات  االحتجاجات  فاقم 

مراكز الربيد.

لدى  التحقيق  قا�ضي   وجه 
حمكمة  عني الدفلى ا�ضتدعاء الأكرث من 
الرقابة  وحتت  موقوف  75  �ضخ�ضا  بني 
الق�ضائية وحمل اإفراج  لال�ضتماع اإليهم يف 
03 ملفات تخ�س تبديد واختال�س اأموال 
عمومية ،االإثراء غري امل�رشوع ــا�ضتغالل 
روؤو�س  االأموال  وتهريب  تبي�س  النفوذ، 
اإبرام  طريق  عن  اخلارج  اإىل  االأموال 
�ضفقات  م�ضبوهة  خالل الفرتة املمتدة 
�ضخ�ضان حمل  و2018  ويبقى   2016 بني 

بحث لوجودهما يف حالة فرار .
 هذا ومن املنتظر ان تكون جل�ضة اال�ضتماع 
االأوىل ال�ضتكمال اجلل�ضة االبتدائية   يوم 
للمتهمني  املقبل  لال�ضتماع  اخلمي�س 
ديوان  رئي�س  راأ�ضهم  على  املوقوفني 
للحر�س  ال�ضابق  املدير   ، غليزان  وايل 
البلدي بوالية عني الدفلى  ورئي�س ديوان 

وايل عني الدفلى ومدير  االإدارة املحلية 
لتيبازة  والعديد من املدراء التنفيذيني  ، 
م�ضوؤوال   20 اإىل  �ضيتم   اال�ضتماع  كما 
الرقابة  حتت  اإيداعهم  تنفيذيا  مت 
عدة  مت  ا�ضتدعاء  الق�ضائية  كما 
عالقات  لهم  اإعمال  وموردين  رجال 
يف ق�ضية �ضفقات تدعيم جهاز احلر�س 
البلدي  والعديد من املديريات مبعدات 
اإىل  مكتبية  م�ضخمة  باالإ�ضافة 
االآيل دون  اإعالم  عتاد  �رشاء  �ضفقات 
املوا�ضفات ومببالغ كبرية  دون  احرتام 
ملف  اإليها  ي�ضاف   ، ال�ضفقات  قانون 
ا�ضتغالل  والر�ضوة  و�ضوء  العقار  نهب 
وهي  النفوذ  ا�ضتغالل  و  الوظيفة 
الق�ضايا التي جتر العديد من االإطارات 

اإىل العدالة .
حممد بن ترار
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مرمي خمي�سة

لل�ضحافة،  ت�رشيح  يف  اجلراد،  واأكد 
لوالية  والعملية  التفقدية  زيارته  خالل 
من  اإىل  بحاجة  اجلزائر  اأن  بلعبا�س، 
تطوير  اأجل  من  باإخال�س،  يعملون 
الأن  ال�ضغل،  جمال  وفتح  ال�ضناعة 
لالقت�ضاد  ك�رش  اخلارج،  من  اال�ضترياد 
الوطني، خا�ضة اأن بالدنا متتلك الكثري 
والباطنية،  الظاهرية  اخلريات  من 
وتقلي�س  لل�ضناعة  الدولة  دعم  موؤكدا 

الريع البرتويل.
بديل  خلق  على  العمل  علينا 

للمحروقات

على �ضعيد مت�ضل، لفت ذات امل�ضوؤول، 
الزراعة  يف  خريات  لديها  اجلزائر  اأن 
»ما  املحروقات،  خارج  التنويع  وعلينا 
والعمل  بذلك  االإميان  علينا  يوجب 
للمحروقات« على حد  بديل  على خلق 
اال�ضترياد  اأن  منه  تاأكيد  يف  تعبريه، 
حان  و  باالقت�ضاد،  اأ�رش  الع�ضوائي 
باملنا�ضبة،  داعيا  ملراجعته،  الوقت 
بقدرات  يوؤمنوا  اأن  اإىل  اجلزائريني 

بلدهم الكبرية.
التحويلية،  ال�ضناعة  عن  حديثه  ويف 
والتدعيم  الفر�س  متنح  الدولة  اأن  اأكد 
الذين  الوطنيني،  للم�ضتثمرين  الكامل 
بهذا  املربح  اال�ضتثمار  يف  يرغبون 

امل�ضتثمرين  »على   »: قائال  املجال، 
�ضتدعمهم  والدولة  ال�ضباب،  ت�ضجيع 
اأن  ال�ضياق،  ذات  يف  مذكرا  اأي�ضا«، 
عبد  اجلمهورية،  رئي�س  تعليمات 

املجيد تبون، وتوجه احلكومة يتمحور 
اأن  معتربا  التحويلية،  ال�ضناعات  حول 
امل�ضتقبل �ضيكون اأمام ال�ضباب يف هذا 

املجال- ي�ضيف نف�س امل�ضدر-.

اعرتف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اأم�س، 
اأن القرارات ال�سابقة للجزائر واملتعلقة اأ�سا�سا 

بال�سترياد من اخلارج، حطمت القت�ساد الوطني، 
داعيا باملنا�سبة، اإىل مراجعته، لولوج ال�سوق 
الدولية بالإمكانات الوطنية املتاحة حاليا.

احتجاجا على غياب ال�سيولة املالية
مواطنون يقطعون الطريق 

بتيارت 

يف اأكرب  03 ملفات ف�ساد هزت ولية عني الدفلى
ا�ستدعاء اإطارات �سامية 

ومدراء تنفيذيني   

الوزير الأول عبدالعزيز جراد

اال�سترياد الع�سوائي حطم االقت�ساد الوطني 

جراد،  العزيز  عبد  االأول  الوزير  دعا 
خالل الزيارة التي قادته  نهار اأم�س اإىل 
اإعادة  �رشورة  اإىل  بلعبا�س  �ضيدي  والية 
جديد  من  ال�ضناعة  اجلزائرية  اإحياء 
الذاتي وملا ال  االكتفاء  اأجل حتقيق  من 
الذي  اال�ضترياد  على  الت�ضدير والق�ضاء 
ق�ضى على كل قواعد ال�ضناعة باجلزائر 
كا�ضفا   ، املا�ضية  �ضنة  الع�رشين  خالل 
قد  اال�ضترياد  على  االعتماد  اأن ع�رش 
�ضتعمل  على  اجلزائرية  الدولة  واأن  وىل 
ال�ضناعات  يف  مل�ضتثمرين  ا  دعم 
اإىل  بالنظر  كامال  التحويلية دعما 
يف  امل�ضاهمة  يف  واإمكانياتها  اأهميتها 

تقلي�س التبعية للمحروقات.
هذا ودعا جراد امل�ضتثمرين اإىل االإ�رشاع 
يف  املوؤ�ض�ضات  امل�ضغرة  اإن�ضاء  يف 
كما طالب   ، التحويلية  ال�ضناعات  جمال 
امل�ضتثمرين اجلزائريني ب�رشاء امل�ضانع 

االأوروبية املتوقفة عن الن�ضاط ال �ضيما 
تلك التي تعر�س باأ�ضعار معقولة  ملا لها 
باجلزائر ،  ال�ضناعة  دعم  يف  اأهمية  من 
م�ضريا اأن اإ�ضرتاتيجية رئي�س اجلمهورية 
اإحياء قواعد  املجيد  ت�ضب  يف  عبد 
بها  تزخر  التي  التحويلية  ال�ضناعات 
على  طبيعية  فيها  خريات  ملا  بالدنا 
والتي  والزراعة  املناجم  غرار قطاعات 
ال�ضناعة  دعم  من  تدريجيا  �ضتمكننا 

وتقلي�س التبعية الريع البرتويل والغازي
بتد�ضني  زيارته  االأول  الوزير  با�رش   وقد 
ببلدية  والغرانيت  الرخام  حتويل  م�ضنع 
�ضيدي علي بن يوب والذي يعد االأكرب من 
نوعه يف اإفريقيا ،كما ا�رشف الوزير االأول 
قليل  ب�ضيدي  جراد  منذ  العزيز  عبد 
�ضكن   1607 توزيع  حفل  على  بلعبا�س 
 20 اإىل  باالإ�ضافة  ال�ضيغ  خمتلف  من 
قرار ا�ضتفادة من م�ضاعدة للبناء الريفي 

موؤكدا اأن الدولة ت�ضعى  اإىل دعم ال�ضكن 
والق�ضاء  على ال�ضكن اله�س دعيا كل  من 
ال�ضلطات املحلية  والوالئية واملقاوالت 
املكلفة باحرتام االآجال  ونوعية البناء ، 
الوزير على  وقف  الفالحي  املجال  ويف 
لالأ�ضجار  فالحية  ن�ضاط م�ضتثمرة 
املثمرة ببلدية طابية غرب مدينة �ضيدي 
على  عليها  القائمني  دعا  حيث  بلعبا�س 
بحكم  وتنويعه  االإنتاج  تطوير  �رشورة 
�ضناعي  طريق  نحو  تتجه  الدولة  اأن 
التطور  معركة  ك�ضب  فالحي  بغية 

والق�ضاء على التبعية اخلارجية .
مناطق  التكفل  ب�ضكان  اأجل   ومن 
على  توزيع  االأول  الظل  اأ�رشف  الوزير 
20 حافلة للنقل املدر�ضي اإ�ضافة اإىل 10 
الوطني  الديوان  لفائدة  �ضاحنات تطهري 
القمامة  والق�ضاء  رفع  ل�ضمان  للتطهري 
واالأوبئة  خا�ضة  على م�ضببات االأمرا�س 

جانب  من   ، ال�ضيف  ف�ضل  يف  ونحن 
امل�ضتوى  حت�ضني  اجل  ومن  اآخر 
بالقرى واملدا�رش  للمواطن  املعي�ضي 
انطالق  ت�ضغيل  اإ�ضارة  اأعطى  الوزير 
�ضكان  لفائدة  الطبيعي  الغاز  �ضبكة 
حل�ضن  �ضيدي  ببلدية  جواهر  قرية 
اأهمية  تعطي  اأن  احلكومة  موؤكدا   ،
مكن   ، الظل  مبناطق  للتكفل  بالغة 
االأول  مركز  د�ضن  الوزير  اآخر  جانب 
الغربي  باملدخل  الواقع  ال�رشطان 
دعما  ملر�ضى  للمدينة  ليكون  اجلنوبي 
وقف على  كما  بالوالية  ،  ال�رشطان 
التكفل بامل�ضابني بوباء كوفيد- و�ضعية 
واالأمنية  الوالئية  ال�ضلطات  دعايا   ،19
حما�رشة  بغية  تكاثف  اجلهود  ب�رشورة 
دائرة  تو�ضع  الوباء  بالوالية ومنع 

االإ�ضابات مع التكفل بامل�ضابني.
حممد بن ترار

جراد  من بلعبا�س 

احلكومة ت�سعى اإىل اإعادة جمد ال�سناعة التحويلية 

الوزير  لدى  املنتدب  الوزير  اأعلن 
املعرفة  باالقت�ضاد  املكلف  االأول 
يا�ضني،  وليد  النا�ضئة،  وال�رشكات 
وزاري،  خمطط  اإطالق  عن  اأم�س، 
لل�رشكات  املتاحة  ال�ضفقات  حول 
�ضاري  �ضيكون  وامل�ضغرة،  النا�ضئة 

املفعول قريبا.
�ضيفا  حلوله  خالل  الوزير،  واأو�ضح 
على قناة »النهار«، اأن القرار الوزاري، 

النظر  الإعادة  جاء  حت�ضريه،  اجلاري 
النا�ضئة  ال�رشكات  ح�ضول  كيفية  يف 
وامل�ضغرة، على ال�ضفقات يف القطاع 

العمومي واخلا�س.
حكومة  يف  وزير  اأ�ضغر  اأكد  حني،  يف 
جراد، اإن اال�ضتثمار يف روؤو�س االأموال 
لي�س كاال�ضتثمار عن طريق القرو�س، 
الأن اال�ضتثمار يف روؤو�س االأموال يعترب 

متويل حالل دون فوائد ربوية.

الوزير املنتدب املكلف باقت�ساد املعرفة وليد يا�سني:

خمطط حول ال�سفقات 
لل�سركات النا�سئة وامل�سغرة

دعم »امل�ستثمرين احلقيقيني« للتوجه للت�سدير
من جهة اأخرى، اأف�ضح امل�ضوؤول االأول عن احلكومة، 
اأن اال�ضترياد هو الذي اأنهك االقت�ضاد الوطني، داعيا 
امل�ضتثمرين  تدعيم  على  والعمل  تقلي�ضه  ل�رشورة 
بحاجة  »اجلزائر  اإن  الفتا  اجلزائر،  يف  احلقيقيني 
بقوة«،  �ضندعمهم  ونحن  احلقيقيني  م�ضتثمريها  اإىل 

ال�ضناعة  دعم  �رشورة  على  باملنا�ضبة،  م�ضددا 
حتظى  التي  الوطني،  الرتاب  كامل  عرب  التحويلية 
على  قادرين  نكون  حتى  اإ�ضرتاتيجية،  باأهمية  حاليا 

الت�ضدير«.
ود�ضن الوزير االأول على هام�س هذه الزيارة، م�ضنع 

�ضيكون  اأنه  اعترب  الذي  الغرانيت،  و  الرخام  حتويل 
الوطني  امل�ضتوى  على  القطاع،  يف  جوهري  دور  له 
اخلا�ضة  امل�ضاريع  من  عددا  تفقد  كما  والدويل، 
التابعة  امل�ضاريع  من  وجمموعة  التنمية،  بربنامج 

لقطاعات ال�ضكن، الفالحة، وال�ضناعة.

ك�ضف وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
�ضيتم  اأنه  االثنني  زيان  بن  الباقي  عبد 
والتو�ضيات  االحتياطات  كافة  مراعاة 
خالل  كورنا  فريو�س  وباء  من  الوقائية 
�ضيكون  الذي  القادم  اجلامعي  الدخول 
كما  القادم  اأوت   23 من  بداية  تدريجيا 
تعهد بحل ملف تقاعد االأ�ضاتذة الباحثني 
االجتماعني  ال�رشكاء  كافة  مع  بالت�ضاور 
اجلامعي  التاأطري  بتح�ضني  ي�ضمح  مبا 

وا�ضتقطاب كفاءات جديدة
خالل  لل�ضحافة  ت�رشيح  يف  الوزير  وقال 
لالأ�ضاتذة  الوطنية  النقابة  مع  لقائه 
اال�ضت�ضفائيني  االأ�ضاتذة  ونقابة  الباحثني 
معامل  حول  الت�ضاور  بغر�س  اجلامعني 
ور�ضم  احلالية  اجلامعية  ال�ضنة  انهاء 
انه �ضيتم  القادم  الدخول اجلامعي  معامل 
والتو�ضيات  االحتياطات  بكافة  االأخذ 
فريو�س  من  بالوقاية  اخلا�ضة  ال�ضحية 
القادم  اجلامعي  الدخول  خالل  كورونا 
 23 من   بداية  تدريجيا  �ضيكون  والذي 
االإجراءات  هذه  اأن  موؤكدا   ، القادم  اأوت 

الوقائية �ضتطبق �ضواء من الناحية العلمية 
اخلدماتية والبيداغوجية �ضواء باجلامعات 

اأو االقامات .
الن�ضاطات  ا�ضتئناف  اأن  الوزير  وذكر 
البيداغوجية �ضينبق عنها برتوكول خا�س 
الطبية  العلوم  لطلبة  مميز  برتكول  وكذا 
، كما  التكوين  اإىل خ�ضو�ضية هذا  ي�ضتند 
اأكد الوزير اأن اإ�ضرتاجتية النهو�س وتطوير 
املتوا�ضل  التح�ضني  ت�ضتهدف  اجلامعة 
مرئية  وحت�ضني  والبحث  التكوين  لنوعية 
م�ضوؤولياتها  وتعزيز  اجلزائرية  اجلامعية 
يتطلب  ما  وهو  واملجتمعية  االجتماعية 
مقاربات  واعتماد  العمل  اأ�ضاليب  جتديد 
ترتكز  جامعية  حوكمة  اإطار  يف  ت�ضاركية 
التحوالت  و  يتما�ضى  مبا  ال�ضفافية  على 
التي يعرفها جمتمعنا والتجديد واالبتكار 

الذي يعرفه العامل .
ي�ضمح  الذي  امل�ضعى  هذا  ولتحقيق 
بتج�ضيد خمطط عمل احلكومة يف القطاع 
اأنه �ضيتم الرتكيز على عدة  اأو�ضح الوزير 
م�ضار  ا�ضتكمال  منها  اأولوية  ذات  حماور 

وتطوير  العايل  التكوين  خارطة  مراجعة 
قدرات القطاع يف جمال الرقمنة واعتماد 
اأمناط جديدة من التعلم على غرار التعليم 
والتعليم  االفرتا�ضي  والتعليم  بعد  عن 
اإىل  باالإ�ضافة  التناوبي  والتعليم  املختلط 
امتياز  اأقطاب  اأحداث  �ضريورة  تعزيز 
اإىل  العليا  الوطنية  �ضبكة املدار�س  ودعم 
جانب تعزيز قدرات موؤ�ض�ضات القطاع يف 
التقييم  التقييم مبا يف ذلك  اأمناط  ترقية 
التعليمية  لالأن�ضطة  امل�ضتمر  الذاتي 

والبحثية واخلدماتية واالإدارية واملالية.
العالقة  ماأ�ض�ضة  على  اأي�ضا  ترتكز  كما 
م�ضاركتها  و  واملوؤ�ض�ضة  اجلامعة  بني 
طريق  عن  االبتكار  م�ضاريع  يف  الفعلية 
جانب  اإىل  نا�ضئة  موؤ�ض�ضات  ا�ضتحداث 
املوؤ�ض�ضات اجلامعية  نظام مراقبة  و�ضع 
من  ودعمها  البالد  بجنوب  املتواجدة 
واالإ�رشاف  البيداغوجي  التاأطري  ناحية 
تفعيل  وكذا  الثقايف  واالإ�ضعاع  االأكادميي 
واآدابها  اجلامعية  املهنة  اأخالقيات 
والعنف  التطرف  اأ�ضكال  كافة  وحماربة 

اإ�رشاك  خالل  من  اجلامعي  بالو�ضط 
ميثاق  بو�ضع  ال�ضلة  ذات  االأطراف  كافة 
جديد الأخالقيات اجلامعية واإعادة تركيز 
التعاون الدويل حول مفهوم ال�رشاكة )رابح 

–رابح (
للنهو�س  ال�ضيا�ضية  هذه  حماور  ومن 
ال�رشوع  زيان  بن  الوزير  ح�ضب  بالقطاع 
يف اإ�ضالح نظام اخلدمات اجلامعية وفق 
مبادئ االإن�ضاف والفعالية بهدف رفع اأداء 
اخلدمات  نوعية  وحت�ضني  النظام  هذا 
وترقية  الطالبية  احلياة  وتن�ضيط 
والريا�ضية  والعلمية  الثقافية  الن�ضاطات 

يف الو�ضط اجلامعي .
االأ�ضاتذة  تقاعد  ملف  يخ�س  وفيما 
وفق  �ضيعمل  اأنه  الوزير  اأكد  الباحثني 
كافة  مع  بالت�ضاور  ت�ضاركية  مقاربة 
اآليات  و�ضع  بهدف  ال�رشكاء  االجتماعني 
حت�ضني  القطاع  موؤ�ض�ضات  متكن  منا�ضبة 
والعلمي  البيداغوجي  التاطري  م�ضتوى 

ومتكنها من ا�ضتقطاب كفاءات جديدة.
عطار ب 

وزير التعليم العايل عبد الباقي بن زيان

حل ملف تقاعد االأ�ساتذة الباحثني بالت�ساور مع ال�سركاء 
.     الدخول اجلامعي تدريجيا بداية من 23 اأوت القادم 

وزارة التجارة
قافلة ت�سامنية لفائدة

 �سكان �سطيف
اأم�س،  رزيق،  كمال  التجارة،  وزير  ك�ضف 
اجلزائري،  االأحمر  الهالل  رئي�ضة  رفقة 
قافلة  انطالق  عن  حبيل�س،  بن  �ضعيدة 
من  طنا،   43 قرابة  حتوي  ت�ضامنية، 
مواد  منها  الغذائية، جزء  املواد  خمتلف 
اىل  موجهة  اأخرى،  طبية  ومواد  تنظيف، 
�ضكان والية �ضطيف. واأفاد من�ضور لوزارة 
على  الر�ضمية،  ال�ضفحة  عرب  التجارة، 
الت�ضامنية،  القافلة  هذه  اأن  الفاي�ضبوك، 
قد انطلقت من ق�رش املعار�س �ضافك�س، 

حيث �ضتو�ضع حتت ت�رشف وايل �ضطيف، 
حممد بلكاتب. على �ضعيد مت�ضل، �ضكر 
الوزير باملنا�ضبة، التجار امل�ضاهمني، يف 
من  كل  م�ضتوى  على  الت�ضامنية،  القافلة 
رفقة  وتيبازة،  والبليدة،  بومردا�س،  والية 
اأ�ضماه  ما  اإطار  يف  حبيل�س،  بن  ال�ضيدة 
ظل  يف  االجتماعية،  بامل�ضوؤولية  التحلي 
االأزمة ال�ضحية اال�ضتثنائية، التي ت�ضهدها 

البالد، نتيجة تف�ضي فريو�س كوفيد-19.
مرمي خمي�سة 

منها 41 حريق و23 حادث مرور 

425 تدخال للحماية االأ�سبوع 
املا�سي ب�سيدي بلعبا�س

املدنية  احلماية  مديرية  ك�ضفت 
م�ضاحلها  اأن  بلعبا�س  �ضيدي  لوالية 
خالل  �ضجلت 551  تدخل  قد 
على  الوالية  املا�ضي  باقليم  االأ�ضبوع 
االإجالء  يخ�س  راأ�ضها  425تدخال 
�ضخ�س،  م�س  362  الذي  واالإ�ضعاف 
يف  التدخل  ت�ضجيل  مت  اآخر  جانب  من 
23 حادث مرور اأ�ضفرت عن  وفاة �ضخ�س 

بجروح  واإ�ضابة  19�ضخ�س اآخر  واحد 
امل�ضت�ضفى  اأما  اإىل  نقلهم  خمتلفة،  مت 
احلرائق فقد بلغت 41 تدخل عرب خمتلف 
ياب�ضة،و  اأع�ضاب  حرائق  اأغلبها  احلرائق 
ت�ضجيل  62  املختلفة مت  يف العمليات 
و  التح�ضي�س  عمليات  عملية  خ�ضت 

التوعية برفقة االأجهزة االأمنية  .
حممد بن ترار

حممد بن ترار
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العطيلة  حي  �سكان  يعاين 
الرقابة  تداعيات غياب  بب�سكرة 
اأ�سبحت  التي  باملنطقة  الأمنية 
خالل  الجتماعية  لالآفات  ب�ؤرة 
اأنه  حيث  املا�سية،  الأ�سابيع 
ن�ساط  انح�سار  مع  وم�ازاة 
اجلحر  ب�سبب  اخلم�ر  جتارة 
ال�سحي ازدهرت يف مقابل ذلك 
ن�ساط ال�س�ق ال�س�داء بني اأحياء 
على  اآخر  عبء  لت�سكل  املدينة 

ال�سكان.
عن  العطيلة  حي  م�اطن  عرب 
حت�ل  من  ال�سديد  �سخطهم 

ت�ستقطب  حانة  اإىل  حيهم 
العرابيد وجتار اخلم�ر واحلب�ب 
الأخرية،  الآونة  يف  املهل��سة 
معر�ض  يف  ال�سكان  اأكد  حيث 
باأن  ال��سط  جلريدة  حديثهم 
ح�ل�ا  قد  ال�س�داء  ال�س�ق  جتار 
منازلهم اإىل حمالت لبيع اخلم�ر 
خل�سة،  املهل��سة  واحلب�ب 
الأمر الذي جعل م�ستهلكي هذه 
يحج�ن  الجتماعية  الآفات 
يف  ي�مي،  ب�سكل  املنطقة  اإىل 
وعلى  اجلنني  لها  يندى  مظاهر 
ذلك  اإىل  �سف  اجلميع،  مراآى 

امل�سادات الكالمية بني ال�ساكنة 
احلني  بني  وزبائنهم  والتجار 
الت�تر  حدة  من  زادت  والآخر 
داخل احلي، وو�سط غياب اأعني 
اأن  املت�قع  من  الأمنية  الرقابة 
الأطراف  بني  ت�سادمات  حتدث 
قاطني  جعل  وه�  املذك�رة، 
مديرية  ينا�سدون  املنطقة 
العاجل  تدخلها  ال�لئي  الأمن 
الظاهرة،  هذه  على  للق�ساء 
خا�سة واأن كل ال�ساكنة على علم 
احلي  اأ�س�ار  داخل  يحدث  مبا 
واخلم�ر  للمخدرات  جتارة  من 

واملهل��سات.
عرب  بعيد  غري  �سياق  ويف  هذا 
ال�سديد  اأ�سفهم  عن  حمدثينا 
من تنامي ظاهرة جتارة اخلم�ر 
و�سط التجمعات ال�سكانية فيظل 
انت�سار وباء ك�رونا م�ؤخرا، حيث 
الأمنية  امل�سالح  جمه�دات  اأن 
ووجب  ل�حدها  تكفي  ل  باتت 
التعاون معها عن طريق اللتزام 
بثقافة التبليغ التي تعترب الطريقة 
الفعالة لك�سف هاته املجم�عات 

الجرامية وتقدميها لالأمن.
اأحمد نا�صري 

اأم�صى مرتعا مل�صتهلكي اخلمور واملهلو�صات

حي العطيلة  بب�ضكرة  يف قب�ضة الآفات الإجتماعية

ثمنت جمعيات حملية فاعلة ب�لية 
القا�سي  النقل  وزير  قرار  ورقلة 
العام  الرئي�ض املدير  بانهاء مهام 
اإطار  وتعيني  �س�قرال  ل�رشكة 
على  وذلك  امل�ؤ�س�سة  على  جديد 
حملية  جمعيات  مرا�سلة  خلفية 
واخلروق  التجاوزات  من  حتذر 

التي ظل م�سك�ت عنها .
قال ممثلي جمعيات حملية فاعلة 
بالعا�سمة  املعروفة  ورقلة  ب�لية 
اأن   ، ال�رشقي  للجن�ب  املركزية 
لإنهاء  الرامي  النقل  وزير  قرار 
العام  املدير  الرئي�ض  مهام 
املكلفة  اجلزائر  �س�قرال  ل�رشكة 
املحطات  وا�ستغالل  بت�سيري 
الربية ، وذلك على خلفية مرا�سلة 
من طرف جمم�عة  اليه  مرف�عة 
املطالبة  املحلية  اجلمعيات  من 

بالإ�رشاع يف و�سع حد للتجاوزات 
عنها  م�سك�ت  ظل  التي  واخلروق 
عن  ال�سابق  امل�س�ؤول  طرف  من 
ال�رشكة ، خا�سة بعد ظه�ر ب�ادر 

دخ�ل امل�ؤ�س�سة النفق املظلم .
من جهة ثانية يعلق املتتبع�ن ل�اقع 
وافاق ت�سيري م�ؤ�س�سة �س�قرال من 
النا�سط اجلمع�ي باجلن�ب  بينهم 
كبرية  اأمال  م�سع�دي  عمر  الكبري 
ي�سغل  الذي  اجلديد  ال�افد  على 
العام  املدير  الرئي�ض  من�سب 
اجل  من  ي��سف  تي�سة  بالنيابة  
�س�قرال  م�ؤ�س�سات  واقع  حت�سني 
ال�طن  وليات  خمتلف  عرب 
خا�سة ال�ليات الكربى على غرار 
و  ب�سار   ، ق�سنطينة   ، العا�سمة 

وعا�سمة اجلن�ب ورقلة .
اأحمد باحلاج 

 با�رشت بتنظيم حمالت حت�سي�سيـة 
»ال�ق�ف  �سعـار  حتت  ت�ع�ية  و 
مبحاور  الكثري«  يكلف  اخلطري... 
التي   ، املدينة  و�سط  الدوران 
مل�ستعملــي  كبرية  حركة  ت�سهد 
الطريق    و امل�اطنني اإبتداء من 

ي�م 08 ج�يلية 2020 .
من خالل هاته التظاهرة حت�سي�ض 
و  منهم  ال�سائقني  امل�اطنني 
باأبجديات  اللتزام  الراكبني 
وق�اعد ال�سالمة املرورية الأحكام 
الت�قف  و  بال�ق�ف  املتعلقة 
املتعلقة  الأحكام  اخلطريين 
التع�سفي  والت�قف  بال�ق�ف 
املخالفات  املرور  املعيق حلركة 
ق�انني  احرتام  بعدم  املرتبطة 
الن�سائح  من  تقدمي جملة  املرور 
بع�ض  جتنب  ح�ل  والإر�سادات 
اأجل  من  اخلاطئة  ال�سل�كيات 
ال�ق�ع  يف ح�ادث املرور  تفادي 
التي  الأرواح  اأجل احلد من  و من 
العملية  يف  ا�ستعملت  حيث  تزهق 
ال�سلة  ذات  مط�يات  الت�ع�ية 
حتمل  مل�سقات  و  باملبادرة    
ال�سائقني  على  وزعت  ال�سعارات 
 ، الفئات  و  الأ�سناف  من خمتلف 
ما يقارب 150 مط�ية و 50 مل�سقة 
والإر�سادات  الن�سائح  تقدمي  مع 
يف كل مرة متت التغطية من طرف 
نف�ض  ، يف  تندوف املحلية  اإذاعة 
الفائدة  تعميم  اأجل  من  و  ال�سياق 
الإذاعية  احل�سة  برجمة  مت 

و  وفاء  تندوف  �رشطة  الدورية 
اإلتزام للحديث عن م��س�ع احلملة 
الت�ع�ية  التح�سي�سية  ال�طنية 
املديرية  طرف  من  املنظمة 
�سعار  ال�طني حتت  لالأمن  العامة 
الكثري  يكلف   ... ال�ق�ف اخلطري 
الإت�سال  خلية  رئي�ض  قـام  حيث   ،
و العالقات العامة بالنيابة املالزم 
الأول لل�رشطة اأحمد بن داود ي�م 
 09 لتاريخ  امل�افق  اخلمي�ض 
ال�ساعة  حدود  يف   2020 ج�يلية 
من  �سباحا   )10:00( العا�رشة 
بعد  امل�سجلة  احل�سة  تن�سيط 
عبد  قطاف  الأول  املالزم  دع�ة 
ال�لئية  للم�سلحة  التابع  الرحيم 
عن  حتدث�ا  العم�مي  لالأمن 
معنى ال�سعار مع تثمني جمه�دات 
ال�طني  لالأمن  العامة  املديرية 
خمتلف  غر�ض  يف  تبذلها  التي 
منها  املرورية  ل�سيما  الثقافات 
�رشد جمريات احلملة التح�سي�سية 
املنظمة على م�ست�ى اأحياء مدينة 
تندوف م�ساعينا لتحقيق الأمن و 
الأرواح  من  احلد  و   ، الإ�ستقرار 
التي تزهق اإختتم الت�سجيل بجملة 
من الن�سائح والإر�سادات التي من 
امل�ستمعني  يف  تغر�ض  اأن  �ساأنها 
املرورية  ال�سالمة  ثقافة 
العملية  والتعاون  التبليغ  ثقافة 
التح�سي�سية الت�ع�ية مت�ا�سلة يف 

ظروف ح�سنة .
اأحمد باحلاج 

على خلفية اإنهاء مهام الرئي�س املدير العام 
ل�صركة �صوقرال 

حول ال�صالمة املرورية

جمعيات فاعلة تثمن قرار 
وزير النقل 

اأمن ولية تندوف يوا�ضل 
احلملة التح�ضي�ضية 

ت�صديد الرواتب وعجز املوؤ�ص�صة يف ت�صيري اأزمة كورونا 

عمال �ضركة وا�ضت برتوليوم 
ينا�ضدون وايل ايليزي

.     يدفعون 06 ماليني من مرتباتهم لاللتحاق باأماكن عملهم

اأحمد باحلاج 

وا�ست  �رشكة  عمال  نا�سد 
املرق  ملجمع  لل�سيانة  برتولي�م 
ولية  ل�ايل  م�جهة  مرا�سلة  يف 
ي�مية  ت�سلمت  قد  كانت  اإيليزي 
»ال��سط » ن�سخة منها ، ب�رشورة 
تدخل العاجل لتقدمي ت��سيحات 
رواتبهم  ت�سديد  عدم  ح�ل 
الظرف  نعي�ض  ونحن   ، ال�سهرية 
ال�سحي جراء تف�سي وباء ك�رونا 
يف  ال�قائية  التدابري  واتخاذ 
ت�رشيح ال�رشكة للعمال بن�سبة 50 
عدم  ذلك  اإىل  اإ�سافة   ، باملائة 
�سيما   ، القاعدي  لالأجر  تلقيهم 
النقل  و�سائل  ت�فر  مل  ال�رشكة 
للعمل  امل�ستخدمني  للعمال 
ا�ستثنائية  عطلة  يف  هم  الذين 
نف�ض  قالت  مت�سل  �سياق  ويف   ،
املفرو�ض  من  اأنه  املرا�سلة 
بت�سيري  تق�م  من  هي  ال�رشكة 
الذين  العمال  لي�ض  و  الأزمة 
وجد البع�ض اأنف�سهم اأمام حتمية 
دفع 06 ماليني �سنتيم لاللتحاق 

باماكن عملهم ، ومما زاد الطني 
اأو  ال�رشكة  ت�سديد  عدم  بلة 
الباه�سة  التكاليف  هذه  تع�ي�ض 
مبجمع  العاملني  خا�سة  للعمال، 
العمل  عق�د  من  بالرغم  املرق، 
ال�رشكة  و  العمال  بني  املربمة 
تكن  مل  الأخرية  هذه  اأن  اإل   ،
تق�م  بحيث   ، له�ؤلء  احرتام  اأي 
التع�سفي  بالطرد  بتهديدهم 

احتج  اأن  الف�ري،  والت�قيف 
العامل على اأدنى حق من حق�قه 
، مع العلم اأن ال�رشكة ل ت�فر ل 
الإي�اء يف اأماكن ا�ستقبال العمال 
الإطعام،  ول  م�سع�د  بحا�سي 
املربمة  التفاقية  من  بالرغم 
التي  �س�ناطراك  الأم  �رشكة  مع 
اأن  اإل   ، بالعمال  التكفل  ت�سرتط 
هذه الأخرية لي�ض لها ح�سيب ول 

رقيب ت�سيف ذات املرا�سلة . 
ال�رشكة  تق�م  اأخرى  جهة  ومن 
لعدة  ال�افدين  عمالها  بحجر 
بعامل  ال�ستباه  حالة  ويف  اأيام 
تطرده  بالفريو�ض  م�ساب  ما 
على  به  التكفل  دون  ال�رشكة 
ل  بب�ادر  ماينذر  م�ست�اها 
حتمد عقباها ت�ساهم يف انت�سار 
املر�ض، ويف انتظار تدخل جاد 
من ال�سلطات ال��سية و امل�سالح 
العمال  على  لزاما  يبقى  املعنية 
القائم  امل�سكل  من  املت�رشرين 
لأجل  املزري  ال��سع  معاي�سة 
غياب  ظل  ،يف  م�سمى  غري 
�رشكة  اإدارة  من  حقيقية  ارادة 
النقائ�ض  لتدارك  ذكرها  �سالف 
ال��سع  بانفجار  تنذر  باتت  التي 
رئي�ض  وتعليمات  ت�جيهات  رغم 
ملختلف  امل�جهة  اجلمه�رية 
القا�سية  املركزية  امل�سالح 
ان�سغالت  طال�سم  بتفكيك 
على  ت�سهر  التي  العمالية  الفئة 
الرثوات  وتط�ير  و�سيانة  حماية 

الباطنية للجزائريني.

ال�سارم  ال�سلطات  ت�سديد  رغم 
ق�انني  احرتام  �رشورة  على 
وم�اقيت  اجل�سدي  التباعد 
تزال  ل  ال�سحي،  احلجر 
ت�رشفات العديد من امل�اطنني 
لدى  ال�ستفهام  من  حالة  تثري 
تخرتق  اأين  الأخرى،  البقية 
ق�انني ال�قاية جهارا نهارا يف 
حي العالية ال�رشقية وبدون اأي 
تدخل يذكر من جانب امل�سالح 

ال��سية.

املا�سي  الأ�سب�ع  نهاية  �سهد 
دورة  ال�رشقية  العالية  حي 
القدم بح�س�ر  ريا�سية يف كرة 
جانب  اإىل  حملية  فرق  عدة 
ملتابعة  املعترب  جمه�رها 
اأط�ار املباريات املقامة كن�ع 
على  النف�ض  عن  الرتفيه  من 
التي  ال�س�ر  تلك  ق�لهم،  حد 
الت�ا�سل  من�سات  تداولتها 
�سدمة  �سكلت  و  الجتماعي 
�سكان  من  روادها  لدى  كبرية 

ب�سكرة، كيف له�ؤلء اأن يق�م�ا 
طائ�سة  ت�رشفات  هكذا  مبثل 
ع�اقبها  تك�ن  قد  م�س�ؤولة  ول 
علما  القادمة،  الأيام  وخيمة 
ي�سهد  الكبري  العالية  حي  اأن 
هناك،  لل�باء  كبريا  ا�ستفحال 
من  الهائلة  الأعداد  نظري 
من  املت�فني  وكذا  امل�سابني 
طالب  جهتهم  من  �سكانه. 
الكبري  العالية  حي  �سكان 
عامة  ال�لية  وم�اطن�  خا�سة 

احلادثة،  هذه  يف  بالتحقيق 
جرت  اأط�ارها  واأن  خا�سة 
ال�سحي  احلجر  اأوقات  داخل 
ال�ساعة  حدود  يف  يبداأ  الذي 
الرابعة م�ساء، واأن عدم احرتام 
القان�ن  البع�ض ومتردهم على 
ذلك  متنع  رادعة  يد  دون 
يف  التمرد  انت�سار  اإىل  �سي�ؤدي 
باقي الأحياء، ولن تك�ن الأم�ر 

حتت ال�سيطرة وقتها.
اأحمد نا�صري

غياب الردع زاد من حدة التمرد

مواطنون يخرتقون اإجراءات احلجر ال�ضحي  

 تعالت اأ�صوات عمال وا�صت برتوليوم لل�صيانة ملجمع املرق ، املطالبة ب�صرورة تدخل وايل والية 
اإيليزي من اجل ت�صديد رواتبهم ال�صهرية ، خا�صة اإذا علمنا اأن البالد تعي�س الو�صع ال�صحي ب�صبب 

تف�صي فريو�س كورونا . 

اأخبار اجلنوب
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ممنوع علينا االقرتاب 
اجلدي من ق�ضايانا الكربى: 

فل�ضطني والنه�ضة والتكامل، 
فكلما خطونا اإىل االأمام �ضربا 

ا�ضطرتنا عوامل عديدة 
اإىل الرتاجع مرتا.. ففي 

بالدنا العربية تناف�س ي�ضل 
اأحيانا اإىل حد القطيعة، 

اأو ال�ضدام بني اأ�ضحاب 
االإيديولوجيات املختلفة، 

واملنطلقات املتنافرة.. وبني 
هوؤالء واأنظمة احلكم، ولعلنا 
دفعنا دما يف هذه ال�ضراعات 
اأكرث بكثري مما دفعناه يف كل 

حروبنا التحريرية، االأمر 
الذي ي�ضري اإىل يد معادية 
توؤجج اختالفاتنا لكي ال 

نقرتب من ق�ضايانا، كما فقدنا 
ا�ضتقرارا وثروات، وخ�ضرنا 

كثريا من روحنا املعنوية 
واآمالنا.. وبعد كل مرة 

نكت�ضف اأننا نعود اإىل مربع 
االن�ضداد نف�ضه بل اإىل االأ�ضواأ 

يف اأحيان كثرية.. 

ال�ضبيل

لهذه الأ�سباب مل يخرج العرب من التيه
ال  زئبقية  املختلفني  مواقع  تبدو  وهكذا   
ت�ضتقر على حال، تتبدل مواقع املعار�ضة 
املتاهة..  يف  دوراننا  النتيجة  و  واالأنظمة 
فبمجرد و�ضولها اإىل ال�ضلطة تتلون بها حتى 
ت�ضبح �ضبيهة ببع�ضها وال يبقى من نكهتها 
االإيديولوجية اإال ما يربر ال�ضلوك اجلديد.. 
يف العراق و�ضورية وليبيا واليمن وتون�س و 
الراف�ضون؟  حقق  ماذا  و..  و...  ال�ضودان 
بليغة  درو�س  اإنها  يجيب..  الواقع خري من 
من  لنطرح  عندها  الوقوف  ال�رضوري  من 

جديد: اأين تكمن امل�ضكلة اجلوهرية؟

 املدخل:

بلداننا  يف  القائم  الو�ضع  هذا  �ضبب  لفهم 
او  الوراثة  بعلم  البع�س  ي�ضتنجد  العربية 
اأو  ال�ضيا�ضية  اجلغرافيا  او  النف�س  علم 
املوروث الثقايف، وميعن البع�س االآخر يف 
لطبيعة  يعود  االأمر  كاأن  عن�رضية  قراءات 
العقل العربي ويدخلون يف متاهة الكلمات 
والقارئ  امل�ضتمع  فريهقون  ال�ضف�ضطائية 
تاأزمي  احلقيقة  يف  هي  باإجابات  �ضواء 
كثري  العملية يف  يكتنف  و  للق�ضية،  اإ�ضايف 
من االأحيان عدم م�ضئولية تاريخية فيتبعرث 
العبث بني االأطروحات للت�ضلي على طريقة 
جلد الذات وكاأن الثقافة تقت�ضي الت�ضكيك 
االآن  حتى  تتقدم  مل  املقد�س«..  »تك�ضري 
اإجابة عملية جدية ايجابية على �ضوؤال ما 
تنفع  التي  الدولة  اأو  ال�ضيا�ضي  النظام  هو 
يف  املوجودة  املعطيات  ح�ضب  العرب 
التي  والتحديات  النف�ضي  وتكوينهم  تراثهم 
اأمامهم واإمكاناتهم املادية؟ و من هنا يجب 
اأو  هزائمنا  اأو  ف�ضلنا  كل  اأن  على  التاأكيد 
تخلفنا اإمنا هو يف االأ�ضا�س يكمن يف عجز 
فل�ضفة النظام العربي وطبيعته يف الت�رضف 
املنا�ضب اأمام التحدي.. ويف الطرف االآخر 
تبدو املعار�ضات االإيديولوجية حجر عرثة 
مبعار�ضات  االإقالع  حماولة  اأمام  حقيقي 
فاإنه  انتهازية..  واأحيانا  عدمية  اأحيانا 
ا�ضتدعاء  املعقول  اأو  املنطقي  غري  ملن 
عن  حتدثنا  كلما  والعقيدة  االأيديولوجية 
النظام ال�ضيا�ضي و�ضكل الدولة اآو الربنامج 

العملي للنظام.. 
�ضحيح اإن هناك ح�ضوا م�ضتمرا يف ثقافتنا 
واأدواتها  الغربية  ال�ضيا�ضية  النماذج  عن 
الب�رض،  حلياة  االأن�ضب  اأنها  اعتبار  على 
الدوائر  ت�ضكيك  يتوا�ضل  احل�ضو  هذا  ومع 
ال  باأننا  بلداننا  يف  وتابعيها  اال�ضتعمارية 
معا�رضة،  دولة  بناء  على  القدرة  منلك 
اإىل  االأمر  ي�ضل  بل  هنا  االأمر  يتوقف  وال 
ع�ضكريا  اأو  اقت�ضاديا  املادي  التدخل 
دولة  لبناء  حماولة  اأي  لتخريب  مبا�رضة 
املعقدة  املتنوعة  امل�ضكالت  والإثارة 
هذا  يرتافق  للنه�ضة،  حماولة  اأي  لعرقلة 
مع عدم وجود العقيدة ال�ضيا�ضية اجلامعة 
اأو  لالأحزاب والقوى �ضواء كانت يف احلكم 
نظام  بناء  نحو  واالنطالق  معار�ضته،  يف 
العقيدة  لهذه  م�ضتجيبة  دولة  وموؤ�ض�ضات 
العلمانيني  بني  فما  اجلامعة..  ال�ضيا�ضية 
يف  والقوميني  والوطنيني  واالإ�ضالميني 
والتناق�س،  القطيعة  اإىل حد  تنافر  بلداننا 
للدولة  خا�س  ت�ضور  منهم  كل  عقل  ويف 
يف  خمتلفة  �ضيا�ضية  وعقيدة  والنظام 
جوهرها عن االآخر، االأمر الذي يحرمنا يف 
اخلطوة  نحو  جمتمعني  التحرك  البدايات 
اإن  املفيد..  االيجابي  العمل  يف  االأوىل 
فقط  الربامج  على  لي�ضت  اختالفاتنا 
لغة  تغيب  و  ال�ضيا�ضية..  العقيدة  اإمنا على 
احلوار لوجود حالة االنف�ضام داخل احلزب 
بني ال�ضلوك والنظرية وتتعقد عملية ترتيب 

اأولويات جمتمعاتنا.

منوذج الدولة:

ما هو نوع االإدارة النافع للعرب؟ هنا نطرح 
موؤ�ض�ضات،  ي�ضنع  نظام  احتماالت:  ثالثة 
الدولة..  بعد  ما  اأو  احلديثة،  الدولة  اأو 
احلديثة  الغربية  الدولة  �ضكل  يجدي  هل 
والأنه  وقوانينها؟  ود�ضتورها  وموؤ�ض�ضاتها 
النظام يف  لطبيعة  واحد  هناك منوذج  لي�س 
الدولة الغربية فاأي دولة توائمهم وين�ضجمون 
حياتهم؟  يف  ت�ضتقر  دميقراطية  واأي  معها؟ 
�ضلطة  اإىل  تف�ضي  التي  الدميقراطية 
الربملان؟ اأم �ضلطة الرئي�س؟ اأم الدميقراطية 
كما  واحد  اإطار  يف  جتمعهم  التي  املركزية 
هو احلزب ال�ضيوعي الدميقراطي؟ هل ينفع 
اجلمهورية؟  اأم  الد�ضتورية  امللكية  معهم 
ما  ن�ضاأل  وهنا  العلمانية؟  الدولة  نحتاج  هل 
معنى العلمانية؟ اأم هل نريد الدولة املدنية 
اإىل  احلاجة  دون  العرب  اأن  اأم  تعني؟  وماذا 
موؤ�ض�ضات  ين�ضئ  حكم  نظام  ويكفيهم  دولة 
حيث  واإرادته  رغبته  وفق  ت�ضري  له  تابعة 
والتنوع  االختالف  حتتمل  ال  اأو�ضاعهم  اإن 
يكون  اأن  يكفي  هل  وال�ضيا�ضي؟  الفكري 
�ضيا�ضية  وحرية  وحكومة  جي�س  البلد  لدى 
واالإعالم؟  لل�ضحف  مقيد  وتعدد  حمدودة 
الدولة  بعد  ملا  يحتاجون  العرب  اأن  اأم 
ل�ضبب  النا�س  من  جمموعة  تتحكم  حيث 
واملكانة  اجلاه  اأو  املال  االأ�ضباب:  من 
مب�ضائر  العائلة  اأو  وال�ضيا�ضية  االجتماعية 
اأو  للعائلة  رعية  النا�س  في�ضبح  كلها،  احلياة 
قطيعا خا�ضعا للمجموعة؟ فاأي النماذج تليق 
بالعرب؟ �ضاأحاول هنا قبل االإجابة املبا�رضة 
املطروحة  الثالثة  العناوين  اإىل  االإ�ضارة 

باخت�ضار يلزمنيه �ضيق احليز.
النظام:

من الوا�ضح انه ال ميكن و�ضف احلكم يف بالد 
العرب من م�رضقها اإىل مغربها باأنه ارتقى اإىل 
م�ضتوى الدولة امل�ضتقرة رغم وجود عناوين 
الدولة يف كثري منها من جمل�س برملاين اإىل 
ذلك  واأحزاب..  وقوانني  د�ضتور  اىل  حكومة 
الأن هناك جمموعة اأما عائلية اأو ع�ضكرية اأو 
م�ضلحية حتكم �ضيطرتها على دواليب احلكم 
بكل موؤ�ض�ضاته.. وهذه املجموعة »العائلة اأو 
الع�ضكر اأو الع�ضابة«   تتحكم يف املال واالأمن 
املطروحة  العناوين  كل  وت�ضبح  والتن�ضيب 
وجمال�س  ق�ضاء  وجمل�س  نواب  جمل�س  من 
�ضعبية متنوعة مفرغة من م�ضامينها، و اأما 
االإدارة  فت�ضبح ال متار�س ما يوجبه القانون 
من  وتوجيهات  توجهات  اإمنا  والد�ضتور 
املجموعة احلاكمة.. وهذا ما يف�رض التوجه 
نظام  على  انقالب  كل  عند  ال�ضامل  للتغيري 
وينهار كل  با�ضتمرار  الد�ضتور  احلكم وتغيري 
اأو�ضاع رافقت املجموعة املطاح  �ضيء من 
بها وهذا يعني غياب الدولة وح�ضور النظام.. 
فنحن مل ن�ضل اىل م�ضتوى الدولة بعد حيث 
املعا�رضة  للدولة  االأ�ضا�ضية  ال�ضمة  اإن 
وا�ضتقرار  والد�ضتور  القانون  اإنفاذ  هي 
يف  تغريات  من  ح�ضل  مهما  املوؤ�ض�ضات 
طبيعة احلاكمني ي�ضار اأو ميني.. ولقد عانت 
العائلة  املجموعة«  حكم  من  جمتمعاتنا 
جماالت  �ضتى  يف  الع�ضابة«  اأو  الع�ضكر  او 
ال�ضعب مبنطق  مع  التعامل  مت  حيث  احلياة 
الرعية امل�ضلولة عن اإبداء الراأي وامل�ضاركة 
فيها  اإقامة احلق  من  واملحرومة  االأمر،  يف 
والعدل بينها، فبع�ضها يعطى واالأخر يحرم، 
وبع�ضها ينفذ القانون عليه بتع�ضف وبع�ضها 
ال �ضلطة للقانون عليه، بع�ضها يغرم ولو على 
الكثري  ينهب  وبع�ضها  جتاوزه  الذي  القليل 

دون قيد اأو مانع.. 

الدولة:

باأن  اأوربا الغربية ميكن احل�ضم  اإىل  وبالنظر 
اىل  وحتميه  القانون  متار�س  دولة  هناك 
ال�ضعب  طبقات  جتاه  االأقل  على  كبري  حد 
الغفرية.. فتفر�س ال�رضيبة وحت�ضلها وتقدم 
مقابلها خدمات كافية للمواطنني يف ال�ضحة 
توجيهها  وت�ضبط  املحاكم  وتن�ضئ  والتعليم 
ال�ضخ�ضية  احلريات  فتحمي  القانون،  بقوة 
وتردع املتجاوزين وتبني املوؤ�ض�ضات وترتك 
والت�رضف  الراأي  اإبداء  يف  كامال  احلق  لها 
وح�ضب  امل�ضئوليات  وتوايل  القانون  ح�ضب 
ما مت التفاهم عليه بينها مبا يوجبه الد�ضتور 
والقانون.. باخت�ضار الدولة هي ترجمان ملا 
يقوله الد�ضتور والقانون، وتتجلى هذه احلالة 
فهناك  الغربية  اأوربا  يف  تتجلى  ما  اأرقى 
مرحلة  اىل  و�ضلت  وقد  الكلمة  مبعنى  دولة 
ففر�ضت  للمواطن  واالأب  االأم  هي  اأ�ضبحت 
ولكنها  املجتمعية  والطماأنينة  ال�ضالم  وهم 
النا�س  يدور  اإلها  اأ�ضبحت  الزمن  م�ضي  مع 
يف فلكه يف عبودية �ضارمة م�ضت�ضلمني لقوى 
خفية اقت�ضادية او �ضيا�ضية تتغلغل يف الدولة 
يف  املتخفي  االقت�ضادي  النظام  فيمعن 
للدولة  واالن�ضياع  الطماأنينة  هذه  ا�ضتغالل 
يف  اأدوات  عن  عبارة  املجموع  يجعل  كي 
تنمية االقت�ضاد الراأ�ضمايل وبروز روح االأنانية 
وقتلت  ال�ضخ�ضية  احلقوق  على  واحلر�س 
االإبداع املعنوي والفكري والفل�ضفي ومنطت 
يف  املنحرف  االإبداع  اىل  و�رضفتهم  النا�س 
النفع املادي فقط.. ودفعتهم  تدر  جماالت 
ذلك  غري  يف  الدولة  لرواية  اال�ضت�ضالم  اىل 
من االأمور بالذات الق�ضايا اخلارجية.. االأمر 
ما  كل  رغم  الغربية  املجتمعات  جعل  الذي 
ت�ضارك  اإن�ضانية  �ضعارات  من  فيها  يرفع 
يف  ال�رضيبة  بدفع  وعي  دون  او  منها  بوعي 
واأفغان�ضتان  العراق  يف  الب�رض  ماليني  قتل 
والدول العربية والعامل امل�ضت�ضعف وت�ضارك 
يف اكرب جرمية ي�ضهدها الع�رض اإال وهي دعم 
اإ�رضائيل يف طردها ل�ضبعة ماليني ن�ضمة من 
على  والتوزع  ال�ضتات  اىل  وبيوتهم  بلداتهم 
اإن�ضانية  نكت�ضف ال  االأر�س.. وهكذا  اأ�ضقاع 
لدى  املعياري  الواعز  نزعها  يف  الدولة 
العمل  �ضكة  على  و�ضعتهم  الأنها  املواطنني 
يف  واالنهماك  للقوانني  واخل�ضوع  واالإنتاج 
لديهم  وقت  وال  وال�رضيبة  اال�ضتهالك  عامل 
نرى  ونحن  االإن�ضاين..  واالإبداع  للتاأمل 
على  هناك  اأو  هنا  اأخر متردا  اىل  من حني 
يف  مظاهره  اأحد  لعل  الغربية  الدولة  منط 
لندن  �ضوارع  يف  و�ضواها  الهيبز  جمموعات 
الطرق  وقوارع  القطار  وحمطات  وباري�س 
اأ�ضخا�س مفكرون ومثقفون عن  يلقي  حيث 
ويهربون من  النمطية  االأثقال  ظهرهم عبء 
اآلية احلياة النمطية القاتلة اإىل الت�ضعلك يف 

ردة فعل ال تخفى داللتها.

ما بعد الدولة:

اأمريكا  ما بعد الدولة هو ما يجري االآن يف 
حيث جتاوزت جمموعة من النا�س »احلكومة 
�ضخمة  مالية  قوة  من  متلك  مبا  ال�رضية« 
حدود الدولة.. فاأ�ضبحت امل�ضانع وال�رضكات 
تن�ضيء  ان  الدولة  والبنوك يف حوزتها وعلى 
جي�ضا وبرملانا  وموؤ�ض�ضة ع�ضكرية وموؤ�ض�ضات 
جمع  وم�ضالح  اجتماعية  و�ضناديق  ق�ضاء 
بتوجيه  املجموعة  هذه  وتقوم  ال�رضيبة.. 
الدولة مل�ضاحلها يف العامل وذلك من خالل 
للمجموعة  ال�ضفقات مبا يحقق  او  احلروب 
الربح امل�ضتمر حيث تلجاأ الدولة يف احلروب 
وال�ضفقات اىل امل�ضانع وال�رضكات والبنوك 
وعند اإنفاق الدولة يف احلروب وال�ضفقات ال 
جتني  بالعك�س  بل  �ضيئا   املجموعة  تخ�رض 

االأرباح الطائلة يف حني تتحمل الدولة اأعباء 
تلك احلروب وال�ضفقات مما يلجئها اىل رفع 
يتم  واأحيانا  املواطنني  ال�رضائب على  قيمة 
املجموعة  من  معني  لون  �ضيطرة  مبوجب 
ال�رضكات  على  لل�رضائب  خا�ضة  ترتيبات 
الكربى وامل�ضانع العمالقة مبا ال يلحق نزفا 
وال  لها  دين  ال  املجموعة  هذه  منها.  كبريا 
مبداأ وال ارتباط عقائدي ب�ضيء اال ب�ضيطرة 
الغر�س  لذلك  الدولة  ت�ضتخدم  وهي  املال 
االأمريكية  الدولة  �ضيا�ضات  يجعل  ما  وهذا 
نف�ضه  االأمر  وهو  منهجية  وغري  متناق�ضة 
يف  االأمريكي  املجتمع  على  ينعك�س  الذي 
ال�ضحي  التاأمني  من  الب�رض  ماليني  حرمان 
امل�ضتوجب  دفع  قدرتهم  لعدم  واالجتماعي 
موؤ�ض�ضات  معظم  ان  حيث  مال  من  عليهم 
خا�س  قطاع  ال�ضحي  وال�ضمان  التامني 
الذي  االأمر  وامل�ضت�ضفيات  اجلماعات  وكذا 
حرمانا  الدنيا  الطبقات  على  بثقله  يلقي 
هذه  ووجود  الكرمية.  االإن�ضانية  احلياة  من 
على  كبري  خطر  احلالة  هذه  يف  املجموعة 
الب�رضية فهي متلك مراكز البحوث واالإعالم 
االأفكار  �ضناعة  تتم  حيث  وهوليود  والفنون 
وال�ضورة  واالأذواق  االجتماعي  واملخيال 
على  بثها  ويتم  واالأديان  لالأفكار  املعلبة 
للربح  دوما  ت�ضعى  وهي  عاملي..  م�ضتوى 
واأفكارا  اأديانا  فتن�ضئ  امل�ضاعف  والربح 
جغرافيا  ومت�ضح  �ضعوبا  وتبيد  وجمموعات 
وتغري معامل اأديان من اأجل الربح، وال يهمها 
�ضيء حتى لو تكلفت خزينة الواليات املتحدة 

ب 18 تريليون دوالر ديون م�ضتحقة.

ماذا نريد؟:

فماذا نريد نحن العرب؟ نريد كيانا �ضيا�ضيا 
بوحدتنا  اإميان  من  نحمل  ما  م�ضتوى  يف 
وم�ضرينا امل�ضرتك فيه التكامل والتعاون يف 
�ضتى املجاالت االقت�ضادية والعلمية واالأمنية 
قبل  ولكن  م�ضتقبلها،  ويوؤمن  �ضعوبنا  يحمي 
من  اأيدينا  بني  مبا  التفريط  عدم  �ضيء  اأي 
نفكر  ثم  باأوطاننا ومن  دول وعدم املغامرة 
وننفع  ينفعنا  �ضيا�ضي  نظام  تطوير منط  يف 
علينا  يرد  اأن  م�ضتبعدا  ولي�س  الب�رضية..  به 
م�رضة  ال�ضابقة  االأمناط  كل  اأن  الرادون: 
بحكم  واالإن�ضانية  للعامل  اأنها م�رضة  كما  لنا 
حما�ضنها  يف  م�ضتقرة  غري  واأنها  التجربة 
واإرثنا  ونف�ضيتنا  مزاجنا  مع  تتفق  ال  وهي 
طموحات  م�ضار  على  تدخل  وال  الثقايف 
وجداننا. ماذا نريد نحن العرب؟ وهل منتلك 
قاعدة اأخالقية لنمط معني خمتلف عما هو 
مناق�ضة  من  البد  لالإجابة  اليوم؟   مطروح 
علمية عرب ور�ضات للمحورين: اأمناط احلكم 
واأ�ضباب  وتنوعها  وخ�ضو�ضياتها  العامل  يف 
تنوعها واأ�ضباب جناح بع�ضها حينا واإخفاقه 
فيها  اجلوهري  اخللل  ومناق�ضة  اآخر  حينا 
الناجح  التاريخية  وثانيا: جتاربنا  ان وجد.. 
منها والفا�ضل املعا�رض والقدمي ومن خالل 
تفح�س عميق الحتياجات جمتمعنا وعالقاته 
اجليو�ضيا�ضية وموقعه يف االأمة ويف مواجهة 
االآخر ي�ضار اإىل ر�ضم اخلطوط الرئي�ضية ملا 
مهمته  جتعل  وموؤ�ض�ضات  نظام  من  نحتاج 
قيود  وتك�ضري  االإن�ضان  �ضاأن  رفع  االأ�ضا�ضية 
القانون  �ضيادة  واال�ضتعباد وفر�س  التهمي�س 
وتفعيل اإمكانات املجتمع وتقدمي هذه الروؤية 
للنخبة الثقافية وال�ضيا�ضية يف البالد.. نريد 
طويال  تاريخا  تختزن  باأمة  يليق  حكم  منط 
من االنت�ضارات واالجنازات ولديها ما يكفي 
من اأحالم و طموح ودوافع الإقامة كيان يوفر 
املطلوب  لي�س  باالإن�ضان؟  تليق  كرمية  حياة 
علمية  مبنهجية  تطويره  اإمنا  القائم  هدم 
منا�ضط  وال�ضتيعاب  احلاجات  جتدد  ح�ضب 

املجتمعات املتنوعة واهلل غالب على اأمره

اأقالم

بقلم: �ضالح عو�س
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الأو�ساط  يف  اإليه  ينظر  رحابي  وظل 
تلك  ميثل  باأنه  اجلزائرية  ال�سيا�سية 
يلتقي  اأن  ميكن  التي  املركزية  النقطة 
عنه  عرف  ملا  حرج  دون  اجلميع  فيها 
دون  نقدية  نزعة  بني  وتوفيق  مزج  من 
حري�سة  وو�سطية  اعتدال  وروح  مواربة 
على  ال�سيا�سية  مواقفه  يبني  ل  اأن  على 
كان  �سواء  ذاك  اأو  الطرف  هذا  معاداة 
هذه  من  اأو  املعار�سة  اأو  ال�سلطة  يف 
تلك  اأو  الن�سطة  ال�سيا�سية  الأطراف 
لقد  وم�ساربها.  توجهاتها  خمتلف  على 
اأطرافا  جمعتا  ندوتني  لرياأ�س  اختري 
اأولهما  ال�سيا�سي  للتجان�س  قابلة  غري 
ندوة مازفران الثانية التي وجهت جمددا 
على  الدميقراطي  النتقال  مقرتحات 
الرئي�س ال�سابق وثانيهما ندوة عني بنيان 
اأفق  يف  وطني  وفاق  وثيقة  انتجت  التي 
انتخابات رئا�سية كمحطة لبداية اخلروج 

من الأزمة. 
ويف كل هذه املحطات مل يخرج رحابي 
كرجل  الأوىل  وجهته  وعن  الن�س  عن 
دولة وموظف �سامي احتياطي يف خدمة 
الإطارات  من  العديد  كما  فهو،  الدولة 
اإىل  والأحداث  الظروف  دفعتها  التي 
املدر�سة  خريج  املعرتك،  خو�س 
الوطنية للإدارة، فقد تربى على اأن تكون 
ال�سيا�سية  و�سكناته  حركاته  كل  جميع 
ال�سيا�سات  يف  راأيه  يبدي  حم�سوبة، 
بهدوء وي�ست�رشف املاآلت بروية وحذر، 
�سواء  حد  على  وخ�سومه  حلفاءه  يحذر 
اإليها  تف�سي  ميكن  التي  املهالك  من 
م�سوؤولية  يتحمل  ومناهجهم،  �سلوكاتهم 
من  ردح  عليها  مر  ولو  حتى  مواقفه 
كيف  ال�سدد  هذا  يف  له  نذكر  الزمن، 

دافع ب�رشا�سة عن موقفه من عقد روما 
يف ندوة ن�سطها رفقة جمال زناتي وعبد 

احلميد مهري عام 2011.
اأنزل  الروح  وبهذه  امل�سمار  هذا  يف 
للجنة  قدمها  التي  مقرتحاته  رحابي 
الد�ستورية  التعديلت  ب�سياغة  املكلفة 
متاأن  فح�س  خل�سة  اأنها  ويبدو 
اأنه  راأى  ان�سغالت  خم�سة  ا�ستخل�س 
اأكرث  وما  الأخرى،  دون  مناق�ستها  جتدر 
املجالت الأخرى التي اأثارت جدل دون 

اأن يرى رحابي داعيا للخو�س فيها. 
اأن  اليوم  لنا  يحق  ل  اأنه  رحابي  راأى 
ن�سيف هذه الفر�سة اإىل الفر�س العديدة 
التي �سيعناها على اجلزائر، فمن واجب 
كل واحد منا اأن يديل بدلوه من منطلق 
اأن  باإمكانها  اإيجابية  عوامل  هناك  اأن 
ال�ّسلبية  الديناميكيات  من  من  تخرجنا 
عرفه  الذي  النوعي  التطور  منها 
حيث  من  ال�ستقلل  منذ  املجتمع 
ودرجة  والتعليمي  املعي�سي  امل�ستوى 
الذي  والدولة  للمجتمع  اجلمعي  الوعي 
عميق  تاأ�سي�س  "اإعادة  اجتاه  يف  ي�سب 
تقدم  اأي�سا  ومنها  ال�سيا�سي"  للنظام 
يف  الإ�سلم  وحقوق  احلرية  ق�سايا 
يعددها  مقيدة  عوامل  وتقابلها  العامل. 
التي  العنيفة  "القطائع  يف  رحابي 
تفر�س على البلد التقدم مبنطق توازن 
الثقة يف  م�ستوى  تدين  ويف  الآين"  القوة 
املوؤ�س�سات الوطنية لدى اأفراد املجتمع 
نتيجة اجتماع غياب منظومة اقت�سادية 
�سيا�سية  اإ�سلحات  غياب  مع  فّعالة 
عميقة. ومتنى رحابي اأن حتدو �ساحب 
بالع�رش  "اجلزائر  ربط  نية  امل�رشوع 
املوؤ�س�ساتية  احلداثة  ب�رشب  واإحلاقها 

ال�سيق  الن�سغال  بدل  القانون"  واإر�ساء 
ب�سمان دميومة النظام ال�سيا�سي بعد اأن 

زعزعه احلراك.
اأن  دون  احلداثة  هذه  حتقيق  ميكن  ل 
الأطر  يف  النتظام  للجزائريني  يتاح 
اأطر جديدة  اإن�ساء  اأو  القائمة  ال�سيا�سية 
ال�سيا�سية  للمبادرات  الإ�سغاء  ودون 
بنيان  عني  ندوة  عن  انبثقت  التي  كتلك 
الن�سداد  من  للخروج  ترمي  كانت  التي 
"العجز  اأ�سماه  ما  واأمام  ال�سيا�سي. 
للعلم  الوطنية  للمنظومة  الع�سوي 
وقدرة  م�سداقية  ذي  ات�سال  اإنتاج  عن 
اإىل  احلايل  احلوار  يحتاج  التجنيد  على 
�سفاف،  ب�سكل  النقا�س  دائرة  تو�سيع 
كل  ا�ستنتاجات  الإعتبار  بعني  واأخذ 
وال�سابقة، حتى تكون  النقا�سات احلالية 
خطوة تاأ�سي�سية يف م�سار حتول التنظيم 
ال�سيا�سي" بتوفر اإرادة �سيا�سية ملرافقة 

امل�رشوع. 
الت�ساوؤلت  يف  اخلو�س  رحابي  ويرف�س 
املتعلقة بالهوية التي قد تلهينا وت�سادر 
حريتنا يف الت�ساوؤل عن طبيعة املوؤ�س�سات 
اأنها تطعن  وتنظيمها واأدائها ف�سل عن 

يف مبداأ ا�ستمرارية البلد.
اأول ما لفت انتباه رحابي  ومع ذلك كان 
الدميقراطية  باجلمهورية  البلد  ت�سمية 
التي ظلت ترتدد  الت�سمية  ال�سعبية، هذه 
حكومة  اأول  اأن  مع   1963 د�ستور  منذ 
جزائرية عام 1958 ارتبطت باجلمهورية 
ووقعت  اجلزائر  مثلت  اجلزائرية، 
الت�سمية  بينما  ايفيان  اتفاقيات  على 
اآين وظرف  احلالية ارتبطت مبيزان قوة 
اإىل  اإيديولوجي  بتق�سيم  ات�سم  دويل 

دميقراطيات �سعبية واأخرى ليربالية. 

جتريد  ال�رشوري  من  اأن  رحابي  ويرى 
القد�سية  من  الرئا�سية  الوظيفة 
ال�سلطات  على  وتغليبها  وال�سخ�سنة 
حياة  وارتباط  امل�سادة  املوؤ�س�ساتية 
تعيد  التي  الرئا�سية  بالنتخابات  الأمة 
وجماعات  ال�سيا�سة  مركز  اإىل  الإدارة 
القرار  ب�سنع  املرتبطة  املحلية  النفوذ 
مهمة  عن  وتبعدها  وخارجيا  داخليا 

اخلدمة العمومية.
وبقاء  التغيري  مقاومة  ا�ستمرار  ويف ظل 
النتخابات  تعد  البالية  الإقطاعية  البوؤر 
واأكرب  ال�سيا�سية  للتقاليد  كربى  حا�سنة 
عن  املجتمع  تخلف  حالة  على  موؤ�رش 
احلداثة ال�سيا�سية بدل اأن يكون التمثيل 
ال�سلطة  ملمار�سة  م�سدرا  ال�سعبي 
القانون  دولة  لبناء  و�سمانا  والعدالة 

للخروج من ال�رشعية التاريخية. 
ويرى رحابي اأن ل فائدة من بقاء جمل�س 
"موؤ�س�سًة �سخمَة ال�ستهلِك  الأمة فهو 
اأن�سئت  �رشوريٍة،  وغري  امليزانية  من 
بالأزمة  مرتبطٍة  ظرفيٍة  حاجٍة  لتلبية 
ل  الت�سعينيات،  يف  والأمنية  ال�سيا�سية 
توازن  يف  م�ساهمًة  عليه  احلفاظ  يبدو 
القوى اأو تر�سيد نفقات ميزانية الدولة". 
نائب  ملن�سب  متحم�سا  يبد  مل  كما 
لإدراج  حتم�سه  مثل  اجلمهورية  رئي�س 
املحكمة  يف  ال�سابقني  الدولة  روؤ�ساء 
اجلي�س  م�ساركة  وب�ساأن  الد�ستورية. 
رحابي  عدد  اأن  وبعد  احلدود  خارج 
مبوقع  املتعلقة  العوامل  من  جملة 
اجلزائر وو�سعها وحتدياتها امل�ستقبلية 
قواتنا  "قد متكن   فر�سة  اعتربها  فقد 
ملرافقة  والتكيف  التعلم  من  امل�سلحة 

�سيا�ستنا اخلارجية على نحٍو اأف�سٍل."  

رحابي ال�سيا�سي بثوب الديبلوما�سي

بقلم اح�سن خال�ص   

ارتاأى ال�سيد عبد العزيز رحابي اأن 
يطلع الراأي العام على مقرتحاته 

ب�ساأن التعديالت الد�ستورية 
املقرتحة بطريقته اخلا�سة 

واأ�سلوبه الديبلوما�سي الذي مل يرد 
اأو مل ي�ستطع التخل�ص منه بالرغم 

من احتكاكه باملعرتك ال�سيا�سي 
اجلزائري املعروف بتجاذباته ومن 

مرور اأكرث من 25 �سنة عن انف�ساله 
عن مهامه الديبلوما�سية. 

طرح ان�سغاالته الد�ستورية 

 اأن اخلطر يف عند ا�ستلم الر�سالة يكمن 
يف التغذية العك�سية Feed-Back وهو 
الذي   ، للر�سالة  امل�ستقبل  فهم  و  نتاج 
يف  املتداولة  الأ�سطورة  تلك  تلخ�سه 
رجلني  اأن  تقول  التي   ، املالديف  جزر 
واجهتيه  طليت   ، جدار  بينهما  ف�سل 
الأبي�س  باللون  الأخرى  الأ�سود و  باللون 
الواجهة  تقابله  الذي  الرجل  فنادى   ،
 ، بي�ساء  الواجهة  اأن  مقرا   ، البي�ساء 
ف�ساح الآخر اأن الواجهة �سوداء ، فاتهمه 
الآخر بالكذب ، فما كان على الآخر الآن 
اتهامه  الإهانة  لغ�سل   ، �سيفه  ا�سّتل  اأن 
بالكذب ، فتقاتل ليقتل كل منهما الآخر 

، بدل من اأن يعاينا واجهتا اجلدار .
تبنّي   ، الأ�سطورة  لهذه  العميقة  الدللة 
مردها  التي  الأزمات  وخلفيات  اأ�سباب 
ينظر  التي  الزاوية  او  املنظور  اختلف 
التي   ، منها كل واحد ملو�سوع الت�سال 
يف الغالب تتاأثر باأ�سباغ اخلربة ال�سخ�سية 
اخلا�سة ، و التجربة الذاتية و املعتقدات 
و امل�ستوى الثقايف ، و التقلب النف�سي ، و 
احلوافز ال�سخ�سية و الدوافع ، و اخللفية 
الأخلقية و الهدف ، وهو نا يطلق عليه 
يعك�س  كله  وهذا   ، الفكرية  بالعد�سات 
 ، الأزمة  اأطراف  بني  الت�سال  اأهمية 
ال�سحيح  الواقعي  الت�سال  اأن  حيث 
املفاهيم  ي�سحح  احلقائق  على  املبني 
، وتلعب اأجهزة الت�سالت دورا حموريا 

يف جناح اإدارة و ت�سيري الأزمة . 

يف الغالب تبداأ الأزمة كاحلزن تبداأ كبرية 
و �رشعان ما تبداأ يف الت�ساغر ، لأ�سباب 
اأن  غري   ، مبا�رشة  غري  و  مبا�رشة  �ستى 
ما نعي�سه اليوم مع هذا الوباء الذي بداأ 
باإ�سابة رعية اإيطايل حتى بلغ اإىل اأعداد 
كبرية كادت ان تتجاوز �سعة امل�ست�سفيات 
احلجم  �سغرية  تبداأ  اأزمات  فهناك   ،
و  تتفاقم  ما  �رشعان  لكنها   ، التاأثري  و 
تتدحرج  كلما  تكرب   ، ثلج  ككرة   ، تتو�سع 
ل  لذا   ، الزمن  تقدمت يف  و  املكان  يف 
مهمة  للزمة  الت�سدي  يكون  اأن  ميكن 
فردية تقوم بها جهة واحدة بل هي عمل 
اقت�سادية  �سيا�سية  متكاملة  جمموعة 
اجتماعية اأمنية �سعبية ، تبعا لتطورها و 
انعكا�سها على مناحي احلياة  و  تاأثريها 

الإجتماعية . 
و  التعامل  اأ�ساليب  و  مناهج  مازالت 
جهة  من  تختلف  للأزمات  الت�سدي 
لأخرى ح�سب العد�سات الفكرية ال�سناعة 
الأكادميية  فاملجالت   ، الأزمة  ملنظار 
احلديثة تفتقر اإىل نظرية اأو منوذج لإدارة 
اإجماعا  يلقى  او  عليه  متفق  الأزمات 
 ، و عمليا  بهذا املجال علميا  املهتمني 
رغم القوا�سم امل�سرتكة بني الأزمات مع 
بروز الهتمام بهذا امليدان ، حيث حاول 
الدار�سون حتديد النموذج الأمثل لإدارة 
اأو  مراحل  حتديد  خلل  من  الأزمات 
م�ستويات للتعامل مع الأزمات ، كنورمان 
املراحل  هذه  ح�رش  الذي  اأوج�ستني 

الإعداد   - الأزمة  جتنب   -(  : �ستة  يف 
لإدارة الأزمة - العرتاف بوجود الأزمة 
 . الأزمة  ال�ستفادة من   - الأزمة  - حل 
فريى  احل�سريي  اأحمد  حم�سن  اأما   )
الت�سدي  و  للتعامل  املثايل  النموذج  اأن 
التالية  املراحل  من  فيت�سكل  للزمات 
 - التو�سيع   - التمركز   - الخرتاق   -(  :
النت�سار- التحكم - ال�سيطرة- التوجيه( 
للو�سل  م�ستمرة  الجتهادات  ومازالت   .
مع  للتعامل  الأمثل  النموذج  لت�سميم  

الأزمات.
الأزمات  لإدارة  الأمثل  النموذج  يبقى 
ت�سكل املراحل  اأبعاد  يرتكز على ثلثة 

الرئي�سية و هي : 
1/ مرحلة التلطيف والتح�سري 

2/ مرحلة املواجهة 
3/مرحلة اإعادة الأو�ساع .

و  املنظمات  من  الكثري  تخ�س�س 
و  مالية  و  ب�رشية  موارد  املوؤ�س�سات 
اكت�سافها  و  الأزمات  ، ل�ست�سعار  مادية 
التعامل  ت�سهيل  و  عليها  لل�سيطرة   ،
 . اإ�رشارها  من  للحد  واحتوائها  معها 
يف درا�سة لباوت�ساونت و ميرتوف جرت 
املالية  املنظمات  حول   1988 �سنة 
ومدى ا�ستعدادها لتجنب الأزمات حيث 
متت مقابلة ثلثني مديرا يف 23 منظمة 
اأكرث  اأنف�سهم  يرون  19 �رشكة  اأن  تبني   ،
�رشكات   10 بينما   ، للأزمات  عر�سة 
يف  الأزمات  لإدارة  خطط  لديهم  فقط 

حني 13 �رشكة لديهم حماولت جزئية اأو 
ل وجود لأي خمطط لإدارة الأزمات .  

تعترب مرحلة تلطيف حدة الأزمة واحدة 
وقوع  دون  للحيلولة   ، املراحل  اأهم  من 
الكارثة اأو تخفيف حدة اآثارها التدمريية 

يف حالة عدم القدرة على درئها . 
على  الأزمة  تلطيف  مرحلة  ت�سمل 
متحركني الأول حتليل املخاطر و الثاين 
الو�سائل  و  الإمكانيات  تقييم  و  تقدير 
املتوفرة و حتديد الإجراءات مع الرتكيز 

على ال�ستفادة من التجارب ال�سابقة .
و  املتوقعة  الحتمالت  ا�ستقراء  اأن 
املتوفرة  الأدوات  و  الإمكانيات  حتديد 
الفعالة  الت�سالت  من  �سبكة  تاأمني  مع 
للعمليات  املنظمة  الأ�ساليب  �سبط  مع 
 . اجللء   . التعبئة   . الإنذار  و  )التنبيه 
اإعلم الراأي العام . اأو فر�س اأو توجهيه 

باتخاذ بع�س التدابري الوقائية (
اإن�ساء وحدة لإدارة الأزمة يعترب من  اإن 
من�سجما  يكون  الغالب  يف  و  البديهيات 
ذات  الأجهزة  تنظيم  مع  متنا�سبا  و 
العلقة بالت�سدي للأزمة ، والتي، يجب 
التن�سيق  خلل  من  وظيفيا  ترتبط  اأن 
لغر�س التكامل يف الأداء ، كما يفرت�س 
م�سغرة  عمليات  غرف  هناك  تكون  اأن 
بغرفة  مبا�رشة  ترتبط  الأزمة  بوؤر  يف 
م�ستوى  حتديد  مع  الرئي�سية  العمليات 

ال�سلحيات . 
يتبع ...

الإت�سال الع�سب احليوي 

بقلم  الوليد فرج

ملا كانت عملية االت�سال يف االأزمة 
تبادلية ، و طريقها مزدوج ذو 

اجتاهني ، اأي اأن اأطرافها املر�سل و 
امل�ستقبل يتبدل دورهما بطريقة 

تلقائية ، فاملر�سل قد يغدو م�ستقبال 
و امل�ستقبل مر�سال ، عرب و�سيلة 

االت�سال التي تنتقل بها الر�سالة 
ترتاوح بني االت�سال املبا�سر اأو 

بوا�سطة قناة اأخرى .

االأزمة و التاآزم

اأقالم
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الهجومات على املركز الع�شكري الفرن�شي بال�شريعة 
تعد الهجومات احلربية املباغتة و�سيلة بارزة لتحقيق االنت�سارات الع�سكرية على القوات املعادية املتفوقة يف العدة والعتاد، 

وقد اعتمد جي�ش التحرير الوطني على هذا النوع من العمليات القتالية اإبان الثورة التحريرية الأجل اإحزار جمموعة من االأهداف 
العملياتية والتكتيكية، وبح�سب ال�سهادات احلية ملجاهدي منطقة تب�سة فاإن قيادة جي�ش التحرير الوطني كانت بني الفرتة 

واالأخرى تكلف بع�ش قادة الف�سائل املقاتلة املنت�سرة يف امليدان مبهام مهاجمة اأقامته قيادة اجلي�ش اال�ستعماري الفرن�سي بال�سريعة، 
حيث متيزت بال�سرعة يف التنفيذ، مع االعتماد على ال�سق الدفاعي خالل بداية الهجوم لتاأمني حياة املجاهدين امل�ساركني فيه، 
ذ عادة ب�سكل اأ�سا�سي كو�سيلة �سغط على الوحدات الع�سكرية الفرن�سية، التابعة  باعتبارهم اجلانب املبادر بالهجوم والذي ُينَفّ

للقطاع الفرعي ال�سريعة الذي كان يتوىل قيادته الرائد بريري قائد املجموعة ال�ساد�سة للمدرعات. 

بقلم االأ�ستاذ:
 فرحاين طارق عزيز

�ُسطرت  التي  الأهداف  ومتثلت 
من  احلط  الهجومات  لهذه 
الفرن�سيني  اجلنود  معنويات 
الأعمال  خمتلف  يف  املقحمني 
بها  تقوم  كانت  التي  القتالية 
ال�ستعماري  اجلي�ش  وحدات 
الفرن�سي باإقليم املنطقة ال�ساد�سة 
التوغل  اأخرى  جهة  ومن  تب�سة، 
الفرن�سية  الدفاعات  عمق  يف 
التحرير  جي�ش  وجود  واإثبات 
الوطني كقوة قتالية متتلك اأفراًدا 
املهام  خمتلف  لتنفيذ  موؤهلني 
التي يكلفون بها، وتفنيد الدعاية 
باأن  تقول  كانت  التي  الفرن�سية 
ل ميتلك  الوطني  التحرير  جي�ش 
مراكزها  مهاجمة  على  القدرة 
حم�سنة  اأنها  باعتبار  الع�سكرية 
اأحدث  من  برت�سانة  وجمهزة 
احلربية  واملعدات  الأ�سلحة 
خربة  ذوي  مقاتلني  ومتتلك 
ومتمر�سني يف فنون احلرب، لكن 
الهجومات التي �سن�ستعر�سها الأن 

�ستثبت اأن املجاهدين متر�سوا 
من  وابتكروا  القتال  فنون  يف 
ناجع  قتاليا  اأ�سلوبا  جانبهم 
ومغاير متاما من حيث الفعالية 
طرف  من  املعتمد  للأ�سلوب 
ال�ستعماري  اجلي�ش  قيادة 
يف  تبادر  كانت  التي  الفرن�سي 
بداية الثورة اإىل �سن هجومات 
اأفواج  ملحقة  بهدف  كبرية 

جي�ش التحرير الوطني. 

التعريف باملركز الع�سكري 
الفرن�سي بال�سريعة: 

ال�ستعمارية  ال�سلطات  اأن�سئت 
املركز  من  عدد  الفرن�سية 
بينها  من  وكان  بتب�سة  الع�سكرية 
مراقبة  بهدف   05 رقم  املركز 
عبلة  مل�ساتي  الريفية  املناطق 
وم�سنتل وبئر الطويل واأولد ذياب 
وق�رص  الدوامي�ش  وبئر  والكراع 
منجزة  خريطة  وح�سب  العط�ش، 
توؤكد  اأونفري  امللزم  طرف  من 
باأن هذا املركز اأ�سبح يتوفر على 
املتنقلة  الريفية  لل�رصطة  وحدة 
والكتيبة   105 والفوج  والدرك 

ال�ساد�سة م�ساة. 
الع�سكرية  التقارير  وبح�سب 
الدكتور  اأوردها  التي  الفرن�سية 
فريد ن�رص اهلل، والتي توؤرخ للفرتة 
جانفي  �سهري  بني  ما  املمتدة 
ودي�سمرب 1955م، فاإن اأفواج جي�ش 
متكنت  بتب�سة،  الوطني  التحرير 
الأعمال  من  جمموعة  تنفيذ  من 
القتالية �سد الأهداف الفرن�سية، 
على  هجومات   07 على  توزعت 
كمني   13 احل�رصية،  املناطق 
على  هجومات  و05  منظم، 

املراكز، و43 حتر�ش، اإ�سافة اإىل 
على  ر�سا�ش  اإطلق  عملية   127

ال�سيارات الع�سكرية. 
كتبه  ما  اإىل  اأي�سا  وبالرجوع 
بوبكر  اهلل  الدكتور حفظ  الأ�ستاذ 
الع�سكرية  التطورات  كتابه  يف 

التقارير  فاإن  تب�سة،  مبنطقة 
جي�ش  قيام  اإىل  ت�سري  الفرن�سية 
بن�ساط  بتب�سة  الوطني  التحرير 
1956م  اأوت  �سهر  خلل  كبري 
 08 يف  باأنه  التقارير  ذات  وتوؤكد 
فرن�سية  طائرة  اإ�سقاط  مت  اأوت 
بجبل الزورة، كما مت قتل جنديان 
بنف�ش  ال�سيف  جبل  يف  فرن�سيان 
تب�سة  بلدية  �سهدت  كما  التاريخ، 
ليل  هجوما  التاريخ  نف�ش  يف 
البنزين  حمطة  من  بالقرب 
ا�ستمرت  العا�رصة  ال�ساعة  على 
بني  النار  اطلق  تبادل  يف 
الفرن�سيني  واجلنود  املجاهدين 
وخم�ش  الثانية  ال�ساعة  غاية  اإىل 
واأربعني دقيقة، ومت قطع الطريق 
غري املعبدة بني قنتي�ش واجلرف، 
عرفت  1956م  اأوت   15 يوم  ويف 
تب�سة عمليات اإطلق نار وت�سفية 
ال�سلطات  مع  املتعاونني  لبع�ش 
مت  اأوت   17 يوم  ويف  الفرن�سية، 
ب�سقاقة  فرن�سية  طائرة  اإ�سقاط 
�سهدت  كما  اأرقو،  بجبل  ليهودي 
قام  تب�سة كذلك عمليات تخريب 
بها جنود جي�ش التحرير الوطني 

�سد ممتلكات العدو يومي 17 و18 
اأوت 1956م. 

وتوؤكد ال�سهادات احلية ملجاهدي 
جي�ش التحرير الوطني على غرار 
عثمان  احلمزة  ال�سابط  �سهادة 
اأن ف�سائل جي�ش  لعجال على  بن 
نفذت  الوطني  التحرير 
الهجومات  من  �سل�سلة 
املركز  على  احلربية 
بال�رصيعة،  الفرن�سي 

ولعل اأ�سهرها نذكر: 

اأكتوبر   01 -1هجوم 
1956م: 

اأكتوبر  الفاحت  ليلة  يف   
ف�سيلة  �سنت  1956م 
من املجاهدين يقودها 
ال�سهيد جفافلية علي بن 
الزين هجوما على مركز ال�رصيعة، 
البالغ  املجاهدون  تقدم  حيث 
حدود  يف   38 جماهدا  عددهم 
ال�ساعة التا�سعة ليل من ال�رصيعة 
على اجلهة اجلنوبية ومتركزوا يف 
مواقع متقاربة. وبعد ذلك اأعطى 
الزين  بن  علي  جفافلية  ال�سهيد 
باجتاه  النار  اإطلق  بدء  اإ�سارة 
املركز، وا�ستمر اإطلق النار بني 
الفرن�سيني  واجلنود  املجاهدين 
من التا�سعة اإىل العا�رصة ون�سف، 
املركز  قيادة  اإثرها  على  جلاأت 
الأ�سواء  ا�ستخدام  اإىل  الفرن�سي 
هجوم  ل�سد  والدبابات  الكا�سفة 
ان�سحبوا  الذين  املجاهدين، 
جي�ش  قيادة  مقر  اإىل  وعادوا 
اأ�سيبا  بعدما  الوطني  التحرير 
املجاهدان �رصيف اأحمد وجويني 

عمار.
اإىل  الواردة  املعلومات  وح�سب 
قيادة جي�ش التحرير الوطني بعد 
ال�سعبية،  اللجان  طرف  من  ذلك 
جنود  ت�سعة  مبقتل  تفيد  والتي 
اآخر  عدد  واإ�سابة  فرن�سيني 

ومن  اخلطورة.  متفاوتة  بجراح 
�ساركوا  الذين  املجاهدين  بني 
يف الهجوم نذكر: ظرايفية العيد، 
الدين  حمي  �سالح،  الدين  حمي 

ح�سني. 

1957م:  فيفري   10 -2هجوم 

�سنت  1957م،  فيفري   10 ليلة  يف 
الوطني  التحرير  جي�ش  ف�سيلة 
ال�رصيعة  مركز  على  هجوما 
وبداأ  عثمان،  جليل  قيادة  حتت 
العا�رصة  ال�ساعة  على  الهجوم 
ع�رص  احلادية  اإىل  وا�ستمر  ليل، 
النار  اإطلق  انطلق  ون�سف، 
اجلنوبية  اجلهة  من  املركز  على 
جنود  ع�رصة  مقتل  على  واأ�سفر 
اآخر.  عدد  وجرح  فرن�سيني 
ذلك  بعد  املجاهدون  واأن�سحب 
ومن  �سفوفهم،  يف  اإ�سابات  دون 
بني امل�ساركني يف الهجوم: بلغيث 

هبهوب  عامر،  عبدي  اأحمد، 
عبد الرحمان، �رصيف اأحمد بن 
املبارك، حمي الدين بوجمعة، 
املالك  عبد  عثمان،  احلمزة 

العربي. 

1957م:  فيفري  -3هجوم 

املجاهد  �سهادة  ح�سب 
فقد  العربي  املالك  عبد 
عباد  بقيادة  ف�سيلة  �سنت 

املركز  على  هجوما  احلبيب 
حيث  بال�رصيعة،  الع�سكري 
مقربة  على  املجاهدون  متركز 
اإىل  ت�سري  وال�ساعة  ال�رصيعة،  من 
اإ�سارة  واأعطيت  ليل،  العا�رصة 
من  وابل  فانطلق  النار  اإطلق 
الع�سكري  املركز  الر�سا�ش على 

الفرن�سي. 
بني  النار  اإطلق  تبادل  وا�ستمر 
الفرن�سيني  واجلنود  املجاهدين 
وحتت  ون�سف،  �ساعة  ملدة 

من  املكثف  الر�سا�ش  اإطلق 
طرف املجاهدين مل يقع رد فعل 
الفرن�سيني،  اجلنود  طرف  من 
موقف  يف  اأ�سبحوا  الذين 
ت�سدر  ومل  النف�ش،  عن  املدافع 
عن  بعيدا  للخروج  الأوامر  لهم 
يردوا من  باأن  اكتفوا  بل  املركز، 
املراقبة،  ونقاط  الثكنة  م�سارف 
ويف حدود ال�ساعة احلادية ع�رص 
املجاهدون  ان�سحب  ون�سف 
يف  خ�سائر  وقوع  دون  �ساملة 
ال�سفوف. وبح�سب م�سادر جي�ش 
الهجوم  فاإن  الوطني  التحرير 
جنود  خم�سة  مقتل  عن  اأ�سفر 

فرن�سيني، وجرح ثلثة اآخرين. 

1957م:  فيفري  -4هجوم 

�سنت  1957م  فيفري  �سهر  يف 
جماهد   25 من  مكونة  ف�سيلة 
املالك  عبد  ال�سهيد  يقودهم 
�سد  �رص�سا  هجوما  العلواين 
الفرن�سي  الع�سكري  املركز 
اجلهة  من  انطلق  بال�رصيعة، 
تبادل  وتوا�سل  للمركز  الغربية 
اإطلق الر�سا�ش بني املجاهدين 
 30 ملدة  الفرن�سيني  واجلنود 
دقيقة كاملة، ولأجل �سد الهجوم 
ال�ستعمارية  القيادة  قامت 
الفرن�سية باإخراج املدرعات بعد 
ف�سل جنودها يف رد املجاهدين 
النريان  يطلقون  كانوا  الذين 
الفرن�سي،  املركز  على  بكثافة 
بعد  املجاهدون  ان�سحب  وقد 
قيادة  مراكز  اإىل  وعادوا  ذلك 
ومن  الوطني،  التحرير  جي�ش 
�ساركوا  الذين  املجاهدين  بني 
لزهر  عبدي  نذكر:  الهجوم  يف 
بن  عثمان  احلمزة  �سعبان،  بن 
عبدي  اأحمد،  بلغيث  لعجال، 

عامر، حمي الدين بوجمعة، عبد 
املالك العربي، عكرمي عبد اهلل، 
رابح،  بوزيدة  بو�ساحة،  اهلل  عون 
�ساملة  اأحمد،  بن  ميلود  احلمزة 
لزهر، مراح لزهر، احلمزة اأحمد 

بن الزين. 

1957م:  �سبتمرب  -5هجوم 

�سنت  1957م  �سبتمرب  �سهر  يف 
التحرير  جي�ش  من  ف�سيلة 

عبدي  ال�سهيد  يقودها  الوطني، 
على  هجوما  �سعبان  بن  لزهر 
الفرن�سي  الع�سكري  املركز 
على  الهجوم  وبداأ  بال�رصيعة، 
باإطلق  ليل  التا�سعة  ال�ساعة 
الناحية  من  املركز  على  النار 
اإطلق  وتوا�سل  اجلنوبية، 
الر�سا�ش ملدة 30 دقيقة، واأ�سفر 
اجلنود  من  عدد  اإ�سابة  عن 
متفاوتة  بجراح  الفرن�سيني 
اخلطورة. واإ�سابة جماهد بك�رص 
يف �ساقه ومت اإ�سعافه من طرف 
املجاهدين الذين ان�سحبوا بعد 
ذلك، ومن بني الذين �ساركوا يف 
الهجوم نذكر: احلمزة عثمان بن 
احلمزة  لزهر،  �ساملة  لعجال، 
اأحمد بن الزين، بوزيدة رابح بن 
حممد، احلمزة ميلود بن اأحمد، 
حممد،  بن  العربي  املالك  عبد 
عكرمي عبد اهلل، حارث الباهي، 
احلفيظ،  عبد  بن  ال�سبتي  نابتي 

عون اهلل بو�ساحة. 

1957م:  25 دي�سمرب  -6هجوم 

احلمزة  املجاهد  �سهادة  ح�سب 
عثمان بن لعجال فاإنه قاد هجوما 
على املركز الع�سكري الفرن�سي 
ف�سيلة  فيه  �ساركت  بال�رصيعة 
جي�ش  جماهدي  من  يقودها 
التحرير الوطني، واأ�سفر الهجوم 
عن مقتل خم�سة جنود فرن�سيني 
وحتطيم  بولي�سي  كلب  ومقتل 
مركز  يف  النريان  واإ�سعال  دبابة 
قرابة  الهجوم  وا�ستمر  ل�سا�ش، 
ال�ساعتني، وان�سحب املجاهدون 
املجاهدين  بني  ومن  ذلك،  بعد 
نذكر:  الهجوم  يف  امل�ساركني 
مراح لزهر، فارح رم�سان، فارح 
بلخري، عبد لزهر، ع�سال العربي، 
الدين  حمي  معمر،  �رصيف 
عبد املجيد، احلمزة اأحمد 
بن  رابح  بوزيدة  الزين،  بن 
بن  ميلود  احلمزة  حممد، 
اأحمد، عبد املالك العربي 
عبد  عكرمي  حممد،  بن 
نابتي  الباهي،  حارث  اهلل، 
احلفيظ،  عبد  بن  ال�سبتي 

عون اهلل بو�ساحة. 
الهجومات  تعددت  لقد 
التي كانت تقوم بها ف�سائل 
جي�ش التحرير الوطني، و�سمحت 
الفرن�سي  ال�سغط  بتخفيف 
املجاهدين  القيادة  مراكز  على 
جبال  ب�سل�سلة  املتواجدة 
بفعالية يف  و�ساهمت  النمام�سة، 
تقدمي الإ�سافة املطلوبة للعمل 

الع�سكري للثورة اجلزائرية. 

الفرن�سي  الع�سكري  املركز 
بال�رصيعة اإبان الثورة التحريرية

من تاريخ ثورة التحرير بتب�سة

تاريخ 

الهجومات  تعددت  " لقد 
التي كانت تقوم بها ف�سائل 

جي�ش التحرير الوطني، و�سمحت 
بتخفيف ال�سغط الفرن�سي 

على مراكز القيادة املجاهدين 
املتواجدة ب�سل�سلة جبال 

النمام�سة، و�ساهمت بفعالية يف 
تقدمي االإ�سافة املطلوبة للعمل 

الع�سكري للثورة اجلزائرية "

ال�سلطات  " اأن�سئت 
اال�ستعمارية الفرن�سية عدد 
من املركز الع�سكرية بتب�سة 
وكان من بينها املركز رقم 05 

بهدف مراقبة املناطق الريفية 
مل�ساتي عبلة وم�سنتل وبئر 

الطويل واأوالد ذياب والكراع 
وبئر الدوامي�ش وق�سر العط�ش "
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اأهمية اأن تكون اجلزائر مهدا للإن�سانية ؟

بقلم: اأحمد ق�صوري
        

تاريخ الأمازيغ..

�شمال  �شكان  �أ�شول  تعر�شت  لقد 
�إفريقيا )�لأمازيغ( �إىل كثري من �لنقا�ش 
و�جلدل. و�مل�شكلة �لأوىل، �أن �ملنطقة 
من  متعددة  موجات  عليها  تد�ولت 
�لغز�ة �لأجانب، �شو�شت على ��شتمر�ر 
خ�شو�شيتها �لعرقية وتطور ح�شارتها. 
ر�ح  �لغز�ة،  هوؤلء  من  غاز  كل  �إن  ثم 
تر�شيخ   �أجل   من  �لو�شائل  بكل  يعمل 
�ملنطقة  تاريخ  �شياغة  ويعيد  ثقافته، 
ما  �حل�شاري. وكثري�  لنهجه  وفقا 
و�شط  �لأمازيغية  �ل�شخ�شية  غابت 

طبول �حلرب، وغبار �ملعارك.
�إلينا  �أن ل ي�شل  لقد كان من �لطبيعي 
�لأوىل  �لب�رشية  �ملجموعات  تاريخ 
�لأول  �لإن�شان  عن  تفرعت  �لتي 
�لأحول،  �أح�شن  �أويف  �ملنطقة،  يف 
لأن  �أوم�شوها.  منقو�شا  �إلينا   و�شل  
على  تاريخنا  كتبو�  �لذين  هم  �لغز�ة 
يذكرو�  مل  �إنهم  تاريخهم،  هام�ش 
�إل مبنا�شبة  و�أحو�لهم،  �أجد�دنا  �أخبار 
مرورهم  و�أحد�ث  هم،  �أخبارهم  ذكر 

باملنطقة. 
�إلينا عن �لأقاليد  فالقليل  �لذي و�شل 
ما�شين�شا،  )غايا،  ودولهم  �لأمازيغ 
كتبه  مثال،  يوغرطة..(  مي�شيب�شا، 
تاريخ  �شمن  و�إغريق  رومان  موؤرخون 
�إفريقيا. ومل يكتب �لعرب  �لرومان يف 
�إل على  �لكاهنة وطارق،  و  عن ك�شيلة 
حركة  لتخليد  �لعام  �ل�شياق  هام�ش 
�لفتح. فما هي �لتفا�شيل �لتي نعرفها 
�ليوم مثال عن »طارق« �لفاحت �حلقيقي 
بينما  �شيء،  ل  وم�شريه؟  لالأندل�ش، 
ن�شري  �بن  مو�شى  �شيء عن  كل  نعرف 

و�أبنائه.
�لفرن�شيون، �عتربو�  وعندما جاء 
ور�حو�  للرومان  �أحفاد�  �أنف�شهم 
م�رشوعا  يحيي  كمن  يت�رشفون 
توقف.  قد  قدميا  ح�شاريا 
ولدت  �إليهم  بالن�شبة  فاجلز�ئر 
جديد،   بلبا�ش   )1830( �شنة 
ما  �لتاريخ  يف  يبحثون  ور�حو� 

يوؤكد ويدعم هذ� �لتوجه.

ت�صارب يف الآراء حول اأ�صل 
�صكان �صمال اإفريقيا

�لتاريخ،  �أبو  من  �نطالقا  
و�ليونان  �لرومان،  وموؤرخو  هريودوت، 
�مل�شعودي،  ثم  �لعتيقة،  �لقرون  يف 
�لو�شيط،  �لع�رش  يف  خلدون  و�بن 
�ل�شتعمارية  �ملدر�شة  موؤرخي  �إىل 
�ملدر�شة  ثم  �ملعا�رشة،  �لفرتة  يف 
�لعلمية �لفرن�شية، و�ملوؤرخني �ملغاربة 
�شيل  �أمام  �أنف�شنا   وجدنا  �ملحدثني، 
تتقاطع  و�لجتهاد�ت،  �لآر�ء  من 
لكن  �أخرى.  �أحيانا  وتت�شادم  �أحيانا، 
�لآر�ء  هذه  كل  حو�شلة  ميكن  عموما، 

�شمن ثالثة �جتاهات رئي�شية:
�لنظرية �لأوىل تربط �أ�شل �شكان �شمال 
�أروبي، وهي  ـ  �لهندو  �إفريقيا باجلن�ش 
نظرية متتد جذورها يف عمق �لتاريخ 
�لأ�شاطري،  فيه  �زدهرت  ع�رش  �إىل 
وموؤرخي  هريودوت  تاريخ  ظهور  و 
�ليونان و�لرومان. وهم يربطون �أ�شول 
بقبائل   عموما  �إفريقيا  �شمال  �شكان 
�أروبية �نطلقت �جز�ء منها من �آى�شيا 
طريقها  يف  �أخرى  بقبائل  و�ختلطت 

�شمال  �إىل  بع�شها  وو�شل  �أروبا،  د�خل 
�أو بالد  �إيجة،  �إفريقيا عن طريق بحر 
جزيرة  �شبه  طريق  عن  �أو  فينيقيا، 
حاليا(،  و�لربتغال  )�إ�شبانيا  �إيربيا 
�لر�أي  هذ  �إىل  ��شتند  وقد  و��شتقرو�. 
�لقرن  منذ  كثريون  �أروبيون  موؤرخون 

�لتا�شع ع�رش، وبعده. 

نظرية ثانية
�شكان  �أ�شول  تربط  �لثانية  و�لنظرية 
)فل�شطني،  �ل�شام  ببالد  �ملنطقة 
هذه  �أ�شول  وجند  و�ليمن.  و�شوريا(، 
�لعرب  �ملوؤرخون  تناقلها  قد  �لنظرية 
�لو�شيط، وقد  �لع�رش  �أزمنة  كثري� يف  
خ�ش�ش لها �بن خلدون ف�شال كبري� يف 
»كتاب �لعرب..« جمع فيه معظم �لأخبار 
�ملتناقلة  بني �ملوؤرخني �لعرب ب�شاأنها 
)�مل�شعودي، �لبكري وغريهما..(، وهي 
وهو  و�حد  قالب  يف  كلها  ت�شب  �آر�ء 
�ل�رشق  من  قدمو�  �ل�شكان  هوؤلء  �أن 
يف  يقول  �ليمن(.حتى  �أو  �ل�شام،  )بالد 

�لنهاية:
على  �لتعويل  ينبغي  ل  �لذي  و�حلق   «  
كنعان  ولد  من  �أنهم  �شاأنهم  يف  غريه 
�أن�شاب  يف  تقدم  كما  نوح  بن  حام  بن 
مازيغ  �أبيهم  ��شم  و�أن  �خلليقة، 
�إخو�نهم  وفل�شطني  �أركي�ش  و�إخوتهم 
حام،  بن  م�رش�مي  بن  ك�شلوحيم  بنو 
وملكهم جالوت �شمة معروفة له. وكانت 
بني فل�شطني هوؤلء وبني بني �إ�رش�ئيل 
بال�شام حروب مذكورة. وكان بنو كنعان 
و�كريكي�ش �شيعاً لفل�شطني فال يقعن يف 
وهمك غري هذ�، فهو �ل�شحيح �لذي ل 
يعدل عنه. ول خالف بني ن�شابة �لعرب 
ذكرهم  قدمنا  �لذي  �لرببر  �شعوب  �أن 
وكتامة.  �شنهاجة  �إل  �لرببر  من  كلهم 
فاإن بني ن�شابة �لعرب خالفاً و�مل�شهور 

ملا  �أفريق�ش  و�أن  �ليمنية،  من  �أنهم 
وجد  طبعا   « بها  �أنزلهم  �إفريقية  غز� 
�ملحدثني،  �ملغاربة  �ملوؤرخني  بع�ش 
ودعموه،  به  وت�شبثو�  �شالتهم يف هذ�، 
هذ�  �هلل  �شعد  �لقا�شم  �أبو  يختم  حيث 
�لباحثون  �عتاد   ..« بقوله:  �لر�أي مثال 
و�لإن�شان  �لعربي  �لإن�شان  ي�شفو�  �أن 
وهناك  هنا  فالأو�شاف  �لأمازيغي، 
�إىل  مدعاة  ذلك  تنطبق..كل  تكاد 
�لتاأكيد من جديد على �لنظرية �لقائلة 
يف  متقدمون  عرب  هم  �لأمازيغ  باأن 
نزوحهم �إىل �شمال �إفريقيا، و�أن موجة 
فر�شة  كانت  �لعربي  �لإ�شالمي  �لفتح 
�أر�ش  على  �لعمومة  �أبناء  فيها  �لتقى 
على  �لتقو�  قد  كانو�  �أن  بعد  �إفريقيا 
�أو  �لرو�يات،  بع�ش  على  �ل�شام  �ر�ش 
�لرو�يات  بع�ش  �ليمن على  �أر�ش  على 
تاريخ  يف  و�آر�ء  )�أبحاث  �لأخرى؟..« 

�جلز�ئر(.
و�ملوؤكد، �أن �مل�شاألة مل حت�شم بتوثيق، 

فهي  �لنظريتني.  من  لأي  علمية  و�أدلة 
مطروحة،  وماز�لت  طرحت،  �آر�ء 
�أن  كما  حولها.  جاريا  �لنقا�ش  وماز�ل 
هناك ر�أي ثالث يقول �أن �ملنطقة بحكم 
موقعها كانت د�ئما مفتوحة للهجر�ت 
و�لغز�ة من كل نوع، ذلك ما قد يف�رش 
يف  و�لثقافات  �خللقية  �ل�شفات  تنوع 
يكون  �أن  بال�رشورة  ولي�ش  �ملنطقة، 
�أ�شل �ل�شكان كلهم من جن�ش و�حد، �أو 
من وجهة و�حدة، فقد وقع خليط بني 

عدة �أجنا�ش.

ثورة يف علم الأنرتوبولوجيا

م�شكلة �لبحث عن �أ�شول �لإن�شان فكرة 
�لبحث  ��شطد�م  ب�شبب  كثري�  تعطلت 
و�لعلماء  �لدين.  �لعلمي ب�شخرة رجال 
ثمنا  دفعو�  �مليد�ن  هذ�  يف   �لرو�د 
�لإن�شان  كر�هية  ولعل  نعلم.  كما  غاليا 
لأن يُعرف  باعتباره حيو�نا �أدى به �إىل 
�أن ي�شهر �شالح �لدين يف وجه �لبحوث 
تهتم  كانت  �لتي  �لعلمية  و�لدر��شات 
تطورها  عطل  مما  �لإن�شان،  باأ�شل 
يرون  ل  كثريون  علماء  �أن  من  بالرغم 
�أن  ذلك   « و�لدين  �لعلم  بني  تعار�شا 
�لإر�دة �لإلهية يف �خللق تكت�شي طابعا 
�لإلهي  �خللق  فعملية  حيا،  دينامكيا 
�لكائن  حياة  مر�حل  خمتلف  يف  تتم 
�ملتطورة من �أدناها �إىل �أعالها، �أنظر 
�لتي  �ملر�حل  وخمتلف  مثال  �جلنني 
رحم  يف  �هلل  يخلقه  �أن  منذ  بها  مير 
�ملائة  يف  عجوز�  يتوفاه  �أن  �إىل  �أمه 
..فتلك  هو؟  هو  يظل  هل  عمره  من 
)م.�لطاهر  خلقه«  يف  �هلل  �إر�دة  هي 
�لعدو�ين، �جلز�ئر منذ ن�شاأة �حل�شارة. 

م.و.  للكتاب 1984.  �ش. 66(
وجاء يف �لقر�آن » قل �شريو� يف �لأر�ش 
�هلل  ثم  �خللق  بد�أ  كيف  فانظرو� 
على  �هلل  �إن  �لآخرة  �لن�شاأة  ين�شئ 
�لآية  )�لعنكبوت.  قدير«  �شيء  كل 
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كبري  علمي  حدث  علينا  مر  لقد 
�لكت�شاف  جمال  يف  و�خرت�ق 
�مل�رشح  على  و�أهمية  �أبعاده  له 
ناأبه  ومل  له،  ننتبه   ومل  �لعاملي، 
له، و�ن�رشفنا كالعادة �إىل تفا�شيل 
�حلياة �لعادية، وكاأن �شيئا مل يكن.
نقف  �لذي  �لوطن  هذ�  يكون  �أن 
عليه  ظهر  قد  �لآن،  تر�به  على 
و�أربع  مليونني  �لأول منذ  �لإن�شان 
�لإن�شان  و�أن هذ�  �شنة،  �ألف  مائة 
هو �أحد �أجد�د �لإن�شانية �لأو�ئل �لذي  
كان يتحرك هنا  وي�شع �ملعامل �لأوىل 
على طريق �حلياة يف ذلك �لزمن �لبعيد 
�أجل  من  ويكافح  �لطبيعة  ي�شارع  وهو 
�أبد� �شيئا عاديا وماألوفا.  �لبقاء، لي�ش 
يف  �لكت�شاف  هذ�  على  �لإعالن  عند 
�لتي  �لفر�شة  �أنها  �عتقدت  �جلز�ئر، 
بالدنا.  يف  للعلم  لالنت�شار  تُهدر  لن 
مل  برمتها  �مل�شاألة  �أن  و�حلا�شل 
يبدو  فيما  �لنا�ش  من  �لكثري  تُده�ش 
نعد  كنا مل  و�إن  يذكر.  ترُث ف�شول  ومل 
ن�شتغرب �شيئا على كل  حال، و�شط ما 
ن�شهده  وما  يعرتي حياتنا من فو�شى، 
تقوده  �لذي  �جلماعي  �لتيه  حالة  من 

�لأوهام  يف جمتمع فقد بو�شلته. 

منطقة عني احلن�ش

نحن نعرف �أن يف �أي مكان يف �لعامل، 
�حلجم  بهذ�  �لكت�شاف  يحدث  حينما 

�حلكومات  ت�شارع  �لأهمية،   من 
�لقائمة هناك �إىل �لهتمام و�ل�شتثمار 
و�شياحيا.  و�إعالميا  �مل�شاألة علميا  يف 
�مل�شاكل  من  بالرغم  �إثيوبيا  حتى 
من  جعلت  فقد  �ملعدمة،  و�لو�شائل 
حكاية �لهيكل �لعظمي  ل«لو�شي« �لذي 
عرث عليه فريق من �لباحثني �لعامليني 
عام  �لبالد  �رشق  »هاد�ر«  موقع  يف 
هيكل  و�أكمل  �أقدم  يعد  و�لذي   1974
�لآن  حد  �إىل  �لقدمي  لالإن�شان  عظمي 
�شنة(،  ماليني  ثالثة  من  �أزيد  )عمره 
�إىل  تفطنت  وقد  �أولوية،  ذ�ت  م�شاألة 
تكون  �أن  ميكن  �لثقافية  �ل�شياحة  �أن 
ويفتح  �ملال  بع�ش  عليها  يدر  مورد� 
عليها بو�بة �لعامل، فر�حت تروج لهذه 
�أننا  �أذكر  و�أنا  ت�شتطيع.  مبا  �مل�شاألة 
�لعظمي  يف  �لهيكل  تفرجنا على هذ� 
�لعا�شمة، مبنا�شبة   »باردو« يف  متحف 
�لثاين  �لإفريقي  �لثقايف  �ملهرجان 
وكان    ،2009 جويلية  يف  باجلز�ئر 
ر�فق  �لذي  هو  �لأثيوبي  �لثقافة  وزير 
�جلز�ئر يف  �إىل  »لو�شي«  �لآن�شة  هيكل 
يف  ��شتقبالها  مت  وقد  خا�شة،  طائرة 
ت�شتقبل  كما  بومدين  هو�ري  مطار 
وفد  طرف  من  �لهامة،  �ل�شخ�شيات 
�لثقافة  وزيرة  تقوده  �مل�شتوى  عال 

خليدة تومي �أنذ�ك.  
�لذي حدث عندنا �إذ� خالل �شهر 
نوفمرب 2018، على يد �لربوفي�شور 
�لباحثني  وفريق  �شحنوين  حممد 
�أبد�  �لهني  بالأمر  لي�ش  �لذي معه 
ومنطقة  �لعلمي،  �ل�شعيد  على 
�لكت�شاف(  )موقع  �حلن�ش  عني 
�لبحث  �نطلق  �شطيف،  ولية  يف 
فيها كما نعلم منذ �لأربعينيات من 
�لقرن �ملا�شي على يد فريق يقوده 
)�لباليونتولوجيا(  �لإحاثة  عامل 
�أرمبورغ  كامي  �لأ�شهر  �لفرن�شي 
�كت�شف  وقد  )1885ـ1969(. 
�أدو�ت  بقايا   1947 �شنة  �أرمبورغ 

�لإن�شان  و��شتخدمها  �شنعها  حجرية 
�لبد�ئي، وعظام حيو�نات كانت تعي�ش 
�شنة  �ألف  هناك منذ مليون وثمامنائة 
قبل �ليوم. ومنذ ذلك �لوقت و�ملنطقة 
�لباحثني  طرف  من  �هتمام  حمل 
 ،1993 �شنة  من  و�نطالقا  و�ملنقبني. 
حممد  �جلز�ئري  �لربوفي�شور  �رشع 
�آخرين  �خت�شا�شيني  ب�شحبة  �شحنوين 
من �جلز�ئر وفرن�شا و�إ�شبانيا و�أ�شرت�ليا، 
يف مرحلة جديدة من �لتنقيب يف تلك 
�ملنطقة لكت�شاف �ملزيد من �خلبايا 
�لإن�شان  عن  �لأر�ش  حتت  �ملدفونة 
�ل�شائدة  �حلياة  وظروف  و�حليو�ن 
وقد  �لتاريخ.  قبل  ما  حقب  يف  هناك 
�أدو�ت  باكت�شاف  �أخري�  �جلهود  كللت 
�لأول،  �لإن�شان  ي�شتعملها  كان  حجرية 
�آثار  حتمل  حليو�نات  عظمية  وبقايا 
�إىل  كلها  تاريخها  ويعود  جز�رة، 
مليونني و�ربع مائة �ألف �شنة، وذلك يف 
وهو  بو�رشيط«  »عني  �مل�شمى  �ملكان 
جزئ من منطقة عني  �حلن�ش �ل�شهرية 
وقد  �شطيف.  ولية  يف  بحفرياتها 
جعل هذ� �لكت�شاف من هذه �ملنطقة 
�جلز�ئرية �ملهد �لثاين لظهور �لإن�شان 
�لأول، بعد موقع »قونا« �لإثيوبي ب�رشق 
مكت�شفاته  عمر  قدر  �لذي  �إفريقيا، 
مبليونني و�شتمائة �ألف �شنة. ومن �شاأن 
هذ� �لكت�شاف �أن يغري �ملفهوم �ل�شائد 
مهد  هي  �ل�رشقية  �إفريقيا  �أن  على 
�لقارة  �لو�شف  هذ�  ليعم  �لإن�شانية، 
�لآن. و�جلدير  بعد  باأ�رشها  �لإفريقية 

��شتعمل  قد  �لبحث  فريق  �أن  بالذكر 
لتحديد  جد�  وحديثة  عديدة  تقنيات 
عمر كل هذه �لبقايا، منها �ملغناطي�ش 
�ملغناطي�شي  �لرنني  وتقنية  �لقدمي، 
و�لكرونولوجيا  �لكو�رتز،  حبات  على 
وتقنية  �لكبرية،  للثدييات  �حليوية 

�لرت�شبات �لربكانية.

مناف�صة بني الباحثني وبني 
املخابر واجلامعات

طبعا هناك مناف�شة قوية بني �لباحثني 
بخ�شو�ش  و�جلامعات،  �ملخابر  وبني 
�ملجالت  كل  يف  �لعلمية  �لكت�شافات 
وبالتاأكيد  �لعامل.  عرب  مكان  كل  ويف 
�لعلمية  �جلهات  بع�ش  تغفر  مل  �أي�شا 
�نفر�ده  �شحنوين  ملحمد  �لفرن�شية 
�لتي  وهي  �لطفرة،  هذه  باإحد�ث 
كانت  لها د�ئما �لكلمة �لعليا يف جمال 
قبل  ما  جمالت  يف   و�لتنقيب  �لبحث 
كلها.  �إفريقيا  �شمال  ملنطقة  �لتاريخ 
علم  باأن  �لعرت�ف   من  لبد  كان  و�إن 
هو  �إفريقيا  ل�شمال  �لتاريخ  قبل  ما 
قبل  ملا  �لفرن�شة  �ملدر�شة  �شنيعة 
�لتي  �جلهود  �شياق  �شمن  �لتاريخ، 
لكن  �لحتالل.  فرتة  خالل  بها  قامت 

تعرتف  �لذين  �ليوم  خرب�وؤها  للجز�ئر 
و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئات  �أكرب  بكفاءتهم 
�شدر  �لذي  و�ملقال  �لدولية.  �لعلمية 
هذ�  عن  �لفرن�شية  »لوبو�ن«  جملة  يف 
�لكت�شاف �جلز�ئري عندما �أعلن عنه،  
بح�شب  �ملو�شوعية  عن  جد�  بعيد 
يطعن  �إنه  �أنف�شهم.  فرن�شيني  معلقني 
حققه  �لذي  �لك�شف  م�شد�قية  يف 
�لفريق �جلز�ئري، لكنه ل يقدم بر�هني 
ويقول  موقفه.  تدعم  دقيقة  علمية 
�لربوفي�شور حممد �شحنوين بخ�شو�ش 
فريق  على  كان  لقد   « �ملو�شوع:  هذ� 
�لبحث �أن يو�جه �للوبي �لفرن�شي على 
م�شتوى �لعامل، �لذي كان ينوي �لتقليل 
حققه  �لذي  �لكت�شاف  �أهمية  من 
د�فع  يكن  ومل  �جلز�ئريون،  �لباحثون 
على  �حلر�ش  هو  �لفرن�شي  �لطرف 
�لدقة �لعلمية، لكنه كان يتحرك �شمن 
من  ي�شعى  جديدة  كولونيالية  ذهنية 
ور�ئها  �إىل  �إبقاء �جلز�ئر تابعة د�ئما 
فاإن جمالت عاملية  وللعلم  لفرن�شا..« 
ذ�ت �شمعة معروفة قد ن�رشت �لنتائج 
�جلز�ئري،  �لبحث  فريق  حققها  �لتي 
�لأمريكية  »�شيون�ش«  جملة  منها 
على  علمية  جملة  �أكرب  ثاين  تعد  �لتي 
�مل�شد�قية  حيث  من  �لعامل  م�شتوى 
�لتي  �ملو��شيع  وجدية  و�ملو�شوعية 
ما  جميع  تُخ�شع  وهي  تطرحها، 
دقيقني  ومتحي�ش  مر�جعة  �إىل  تن�رشه 
لهم  م�شهود  خمت�شني  عدة  طرف  من 
بالكفاءة و�خلربة عامليا، وهي �ملجلة 

ن�شخة  مليون  من  �أكرث  توزع  �لتي 
�أ�شبوعيا يف بلد�ن كثرية.

اجلزائر م�صدر الهجرات اإىل 
مناطق اأخرى ؟

�إن  �لإن�شان �لأول ظهر هنا، وكان ي�شري 
ون�ش  مليوين  منذ  �لأر�ش  هذه  على 
من  نحن  �أل�شنا  �ل�شنني،  من  �ملليون 
�لإفريقية  �لقارة  تكن  �أمل  ؟  �إذ�  ذريته 
ومعها  ـ  �لأول  �لب�رشية  مهد  وهي  ـ 
�إىل  �لهجر�ت  م�شدر  هي  �جلز�ئر، 
�لربوفي�شور  �كت�شاف  ؟  �أخرى  مناطق 
�إىل  بقوة  �ل�شوؤ�ل  هذ�   يعيد  �شحنوين 

�لو�جهة.
�لعربة يف كل هذ� �أي�شا، هو �أن نلتفت 
بقوة وت�شميم �إىل �أهمية �لعلم للنهو�ش 
�لعتبار  �إعادة  من  ولبد  باملجتمع. 
و�لكت�شاف  و�لتنقيب  �لعلمي  للبحث 
�حلقيقية  و�لقدر�ت  �لكفاء�ت  وتثمني 
�أن  علينا  هذ�،  نحقق  ولكي  لالأفر�د. 
كل  تكبل  �لتي  �لثقيلة  �لأغالل  نك�رش 

مبادرة وتقهر كل حماولة للتجديد. 
خالل �إحدى جل�شات موؤمتر باندونغ 
�ملنعقد  �لإنحياز(  عدم  )حركة 
جو�هر  كان   ،1955 �شنة  باأندوني�شيا 
�لهند  وزر�ء  رئي�ش  نهرو  لل 
بكثري  �حلا�رشين  يخاطب 
وبينهم  و�لفزع،  �ملر�رة  من 
من  �لتحرر  ممثلون عن حركات 
جبهة  وفد  وكان  �لقار�ت،  كل 
�أي�شا،  حا�رش�  �لوطني  �لتحرير 

كان نهرو يقول:
بحما�ش  كلكم  تتكلمون  »�إنكم 
�إنني  و�ل�شتقالل.  �حلرية  عن 
�أ�شاألكم ماذ� تعرفون عن �حلرية 
�أنها  ت�شورنا  �إذ�  و�ل�شتقالل؟ 
�شوف  باأنه  �مل�شتعمر  �إعالن 
�أر��شينا  من  حاميته  ي�شحب 
ورق  ق�شا�شة  معنا  يوقع  ثم 
على  وهم  �شهل،  ذلك  هر�ء.  فهذ� 
��شتعد�د لأن يفعلوه غد�، ولكن ماذ� 
ح�شنا.  �ل�شتقالل  تطلبون  بعد؟ 
وتطلبون �حلرية، ح�شنا �أي�شا. �شوف 
يعطونكم ما تطلبون، و�شوف يوقعون 
�إن   )..( ورق  ق�شا�شات  على  معكم 
�ل�شيطرة �جلديدة لن تكون باجليو�ش 
و�شيلة  هو  �لتقدم  بالتقدم.  ولكن 
متقدمون  �أنتم  �جلديدة.  �ل�شيطرة 
�إذن  متخلفون  �أنتم  �شادة.  فاأنتم  �إذن 
من  وقعتم  مهما  مقهورون  فاأنتم 
من  رفعتم  ومهما  ورق  ق�شا�شات 
ق�شا�شات قما�ش �شميتموها �أعالما. 
و�أ�شاألكم ما هو �لتقدم؟ �إنه �جتماعي 
�أن  ي�شتطيع  �لأوىل. من منا  بالدرجة 
يعطي ل�شعبه نظاما �جتماعيا يحقق 
�شوف  ثمن؟  وباأي  جلماهريه،  �لعدل 
و�شوف  �لتنمية  ُحّمى  جميعا  تاأخذنا 
لكن  كالما،  �لدنيا  ومنالأ  عنها  نتكلم 
�لتنمية وهو  �إىل  و�حد�  �شبيال  هناك 
�أننا  �أخ�شى  منه؟  لدينا  فماذ�  �لعلم. 
�لتنمية عندنا يف  �شوف جند م�شائر 
�أيدي بريوقر�طيات متعفنة يف بع�ش 

�لبلد�ن وعاجزة يف بلد�ن �أخرى..« 
ول  كانت  �لأ�شا�شية  م�شكلتنا  �إن 
�إن  �لأمية.  وهي  �جلهل،  هي  تز�ل 
بقيود  مكبلة  لز�لت  جمتمعاتنا 
�أو  تقدم  لكل  �ملعادية  �ملحافظة، 
�أفكار،  �إىل  بحاجة  نحن  كم  تغيري. 
قدما  بالعلم  لل�شري  مبتكرة  وطر�ئق 

نحو �مل�شتقبل !!

ننهي الرباعية التاريخية التي بداأنا فيها منذ ثالثة اأ�صابيع، مبقالنا هذا عن اأ�صل �صكان �صمال اإفريقيا. لن ن�صهب يف �صرد الآراء 
النظرية التي قيلت يف املو�صوع، والتي تكررت كثريا، وموجودة يف معظم مراجع التاريخ القدمي للمنطقة. اإمنا �صرنكز على اآخر 

الكت�صافات يف حقل الأنرتوبولوجيا، هذا العلم الذي يخت�ش بالإن�صان  ويبحث يف ن�صاأته واأماكن  ظهوره وتطوره عرب الزمن. ونحن 
نعرف كم اأُهمل هذا اجلانب اأمام ال�صغف ب�صحر ال�صرد الذي غر�صته فينا الأ�صاطري، والكتب القدمية، ولي�ش من ال�صهل الفكاك 

منه. لبد اأن نعرف اأن العلم  حديث العهد جدا، فمعظم الكت�صافات، والنظريات، واملعارف العلمية التطبيقية، كلها من بنات القرن 
�صة لكل ما هو ما�ش. الع�صرين..من هنا اأتت �صعوبة الأخذ بالعلم يف الأو�صاط امل�صتغرقة يف الرتاث، واملقِدّ

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

تاريخ 

الأ�صا�صية  م�صكلتنا  " اإن 
كانت ول تزال هي اجلهل، 
وهي الأمية. اإن جمتمعاتنا 

لزالت مكبلة بقيود املحافظة، 
املعادية لكل تقدم اأو تغيري. 

كم نحن بحاجة اإىل اأفكار، 
وطرائق مبتكرة لل�صري بالعلم 

قدما نحو امل�صتقبل !! "

�صكان  اأ�صول  تعر�صت  "لقد 
�صمال اإفريقيا )الأمازيغ( اإىل 

كثري من النقا�ش واجلدل. 
وامل�صكلة الأوىل، اأن املنطقة 

تداولت عليها موجات متعددة 
من الغزاة الأجانب، �صو�صت 
على ا�صتمرار خ�صو�صيتها 
العرقية وتطور ح�صارتها "



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

الدمنارك

وجع ال يبارح
الأبطال  الفل�سطينيني  الأ�رسى  ملف 
زنازين  يف  القابعني  ال�سامدين 
اأبرز  من  الإ�رسائيلية،  ال�سجون 
امللفات املوؤملة يف تاريخ ال�رساع مع 
نائل  الأ�سري  ق�سية  ال�سهيوين.  العدو 
اآلف  �سبعة  الربغوثي هي ق�سية نحو 
�سجون  يف  يقبعون  فل�سطيني  اأ�سري 
اأكرث  بينهم  الإ�رسائيلي،  الحتالل 
اأ�سغرهم  وطفلة،  طفل  اأربعمئة  من 
الثانية  ابنة  الواوي"  "دميا  الطفلة 
فل�سطينية،  اأ�سرية  و�سبعون  ع�رسة، 
"لينا اجلربوين" من املناطق  اأقدمهن 
منذ  واملعتقلة   1948 عام  املحتلة 
الأ�رسى  بني  من  عاما.  ع�رس  اأربعة 
يق�سون  اأ�سري  خم�سمئة  على  يزيد  ما 
اأحكاما بال�سجن املوؤبد ملرة اأو مرات 
اعتقالهم  مت  اأ�رسى  وهناك  عدة، 
ال�سجن.  يف  وهرموا  كربوا  اأطفالً 
على  م�سى  قد  اأ�سرياً  اأربعني  فهناك 
اعتقالهم ع�رسون عاما، و�سبعة ع�رس 

من  اأكرث  اعتقالهم  على  م�سى  اأ�سرياً 
اأ�رسى  و�سبعة  عاما،  وع�رسين  خم�سة 
ثالثني  من  اأكرث  اعتقالهم  على  م�سى 
عاما. يوجد يف املعتقالت ال�سهيونية 
اأو  تهمة  دون  اإداري  معتقل  �سبعمئة 
املجـل�س  يف  نواب  و�ستة  حماكمة، 
�سابق،  ووزير  الفل�سـطيني،  الت�سـريعي 
من  ومئات  �سحافيا،  ع�رس  و�سبعة 
العلمية  والكفاءات  الأكادمييني 
والريا�سيني. ومما يدمي القلوب وجود 
يعانون من  اأ�سري  األف و�سبعمئة  قرابة 
وثمانون  مئة  بينهم  خمتلفة،  اأمرا�س 
خطرية،  اأمرا�س  من  يعانون  اأ�سرياً 
من  يعانون  اأ�سرياً  وع�رسون  وخم�سة 
مر�س ال�رسطان، بالإ�سافة اإىل �سبعني 
ج�سدية  اإعاقات  من  يعانون  اأ�سرياً 
فقد  من  بع�سهم  وح�سية،  ونف�سية 
القدرة على احلركة، يف ظل ا�ستمرار 
املتعمد،  الطبي  الإهمال  �سيا�سة 
الأمر الذي يفاقم من معاناتهم وي�سكل 
ا�سريا  و30  حياتهم.  على  خطرا 
املوت.  انتظار  قائمة  على  مدرجون 
حتت  ا�ست�سهدوا  اأ�سرياً   73 وهناك 
القتل  نتيجة  ا�ست�سهدوا  و75  التعذيب 
ا�ست�سهدوا  و67  اعتقالهم  بعد  العمد 

نتيجة الهمال الطبي. اإن اإلقاء نظرة 
اأرقام  يك�سف   2019 العام  على  فقط 
الأ�رسى  معاناة  حجم  عن  مرعبة 
التي  والقمع  البط�س  �سيا�سات  نتيجة 
الفا�سية،  الحتالل  قوات  تعتمدها 
حيث ا�ست�سهد العام املا�سي 5 اأ�رسى 
الأ�رسى  عدد  ليبلغ  التعذيب،  نتيجة 
�سهد  كما  �سهيداً.   222 ال�سهداء 
الحتالل  قوات  قيام  املا�سي  العام 
وخم�سمائة  اآلف  خم�سة  باعتقال 
معتقاًل اإدارياً، مبعدل 14 حالة اعتقال 
حالة   1100 �سملت  العتقالت  يومياً. 
طفاًل،   790 واعتقال  �سابقني،  لأ�رسى 
يعانون  لفل�سطينيني   152 واعتقال 
امراأة   120 واعتقال  مزمنة،  اأمرا�ساً 
كافة  اجلرائم  هذه  فل�سطينية.  وفتاة 
ارتكبها الحتالل يف عام 2019 فقط، 
من  يعاين  املتح�رس  غري  العامل  فيما 
ل�سحايا  ينت�رس  لأنه  دماغي،  ارجتاج 
التمييز يف مكان، ويتجاهل قتل وقهر 
يد  فل�سطني املحتلة على  الأبرياء يف 

قوات الفا�سيني اجلدد.
خارج الزمن 

الربغوثي  نائل  اعتقال  فرتة  خالل 

والده  فقد  عاماً،   42 ا�ستمرت  التي 
ووالدته. و�سقيقته ذات 12 عاماً كربت 
جدة،  واأ�سبحت  واأجنبت  وتزوجت 
عناد  هم  معتقلني  اأولد  ثالثة  ولديها 
كنت  �سقيقته:  تقول  وعمر.  اهلل  وعبد 
كّنا  عندما  ذراعي  بني  عمر  اأحمل 
نزور نائل، واليوم هو زميله يف الأ�رس. 
احلاجة فرحة الربغوثي والدة نائل مل 
غالبية  وجابت  امللل،  اأو  الكلل  تعرف 
�سجون العدو لزيارة ابنَيها نائل وعمر، 
خارج  الإ�رسابات  معظم  خا�ست  كما 
اأبنائها  اإ�رساب  مع  تزامناً  ال�سجون 
واحد،  بيوم  وفاتها  قبل  الداخل.  يف 
انتظرها ال�سقيقان نائل وعمر لي�سمعا 
�سوت والدتهما يف برنامج اإذاعي عن 
الأ�رسى حيث قالت على املالأ "و�سيتي 
لكم درهم �رسف خري من بيت مال يا 
توفيت  التايل  اليوم  ويف  قلبي"  اأحباب 
ا�ستمرار  اإن   .2005/10/19 بتاريخ 
وزمالوؤه  الربغوثي  نائل  اعتقال 
الأ�رسى ملدة تزيد عن 40 عاماً، يعني 
الدولية  املنظومة  يف  خلاًل  هناك  اأن 
الإن�سانية، وانهياراً يف القيم الأخالقية 
مرعب  و�سقوط  الأممية.  واحلقوقية 
الإن�سانية.  والعدالة  احلرية  ل�سعارات 

الإن�سان  حقوق  �رسعة  تظل  �سوف 
والأ�رسى  الربغوثي  دام  ما  معتقلة 
يف  معتقلني  الآخرين  الفل�سطينيني 
وما قيمة  ال�سهيونية.  الفا�سية  زنازين 
الإن�سان  حلقوق  العاملي  الإعالن 
ت�ستطع  مل  اإن  الثالثون،  مبواده 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة والدول 
وحماية  �سيانة  من  عليه  املوقعة 
وما  عليه.  توقيعها  واحرتام  الإعالن 
احلقوقية  واملنظمات  اللجان  نفع 
والإقليمية  العربية  وال�سعبية  الر�سمية 
ال�سغط  من  تتمكن  مل  اإذا  والدولية، 
على الحتالل ال�سهيوين لإجباره على 
اإطالق �رساح ال�رسى الفل�سطينيني من 
معتقالته، وهم الذين اعتقلوا و�سجنوا 
وا�سح  انتهاك  يف  وعدواناً،  ظلما 
التي  الدولية  الأعراف  لكافة  وخطري 
ا�سمه  كان  اأياً  الحتالل  مقاومة  تبيح 

اأن جنعل لالأ�رسى  وهيئته. لي�س كافياً 
عرب  املديح  لهم  نكيل  العام،  يف  يوماً 
ـ  كافياً  لي�س  واملهرجانات.  اخلطب 
على اأهميتهـ  الكتابة عن/حول ال�رسى 
يف ال�سحف واملجالت والتحدث عنهم 
يف و�سائل الإعالم الأخرى. لي�س كافياً 
اإطالق املنا�سدات الأخالقية، فعدونا 
فم�رسوعه  وزناً،  لالأخالق  يقيم  ل 
ال�سهيوين يف الأ�سا�س قام على القتل 
والتهجري والتدمري. على عاتق اجلميع 
بال ا�ستثناء تقع امل�سوؤولية الأخالقية 
وعربية  فل�سطينية  حملة  لإطالق 
ودولية لل�سغط على الحتالل واإلزامه 
بالإفراج عن الأ�سري الربغوثي، وبقية 
زنازين  من  الفل�سطينيني  الأ�رسى 
القدامى  الأ�رسى  وخا�سة  ال�سهاينة، 
والأطفال  ال�سن  وكبار  واملر�سى 

والأ�سريات املاجدات.
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جرنال ال�صمود.. 

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

الفل�صطيني نائل الربغوثي لوالدته اأثناء اإحدى زياراتها لقليلة اإليه يف اأحد ال�صجون ال�صهيونية. الأن 
والدة نائل اعتادت اأن تقوم بزيارة والد نائل املعتقل يف �صجن اآخر من �صجون النازيني االإ�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 االأكرب 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.

عبد النا�صر فروانة:

اإر�سال وفد طبي دويل حمايد اإىل ال�سجون الإ�سرائيلية
الأ�رسى، عبد  ب�سوؤون  دعا املخت�س 
النا�رس فروانة، كافة اجلهات املعنية 
واملخت�سة بالأ�رسى وحقوق الإن�سان 
يف فل�سطني، اىل توظيف كافة الآليات 
اإىل  واللجوء  والدولية  الإقليمية 
ي�سمن  مبا  وموؤثرة،  �ساغطة  اأدوات 
واملعتقلني  لالأ�رسى  احلماية  توفري 
طبي  وفد  �سال  وار  الفل�سطينيني، 
دويل حمايد اىل ال�سجون الإ�رسائيلية 
لالطالع عن كثب على طبيعة الأو�ساع 
ال�سعبة هناك، والإجراءات  ال�سحية 
اأزمة  بدء  منذ  املتخذة  الإ�رسائيلية 
"كورونا" وتف�سي الوباء يف املنطقة، 
وكذلك الإجراءات الواجب اتخاذها. 
مبراعاة  الحتالل  �سلطات  واإلزام 
اإجراءات  واتخاذ  الدويل  القانون 
يحمي  مبا  ال�سالمة  وتدابري  الوقاية 
خطر  من  والأ�سريات  الأ�رسى 
الأكرث  الفئات  وخا�سة  الفايرو�س 
عر�سة لالإ�سابة مثل املر�سى وكبار 

ال�سجن. واأكد فروانة على اأن ار�سال 
ال�سجون  اإىل  وفد طبي دويل حمايد 
الإ�رسائيلية. بات مطلبا عاجال، فيما 
والقانونية  الإن�سانية  احلماية  توفري 
الفل�سطينيني  واملعتقلني  لالأ�رسى 
اأ�سحى �رسورة  يف �سجون الحتالل 
للتحرك  الأوان  اآن  وقد  ملحة. 
وهذه  ذلك.  لتحقيق  والفاعل  اجلاد 
ذاته  ال�سياق  ويف  جماعية.  م�سوؤولية 
ذلك يجب  وبجانب  اأنه  فروانة:  راأى 
اأن نخطو خطوات اأكرث جدية تقربنا 
من املحاكم الدولية وخا�سة حمكمة 
والتي  لهاي،  يف  الدولية  اجلنايات 
من املمكن اأن ت�سكل رادعا لالحتالل 
الأ�رسى  بحق  جرائمه  من  وحتد 
داهم  لقد  فروانة:  واملعتقلني،وقال 
اأج�ساد  بالفعل  "كورونا"  فايرو�س 
اخرتاق  من  متكن  بعدما  ال�رسى 
العديد من  واإ�سابة  ال�سجون  جدران 
ال�سجانني. وبعد تاأكد ا�سابة الأ�سري 

اأبو وعر" فان القلق  املري�س "كمال 
من  لدينا  اخل�سية   ويعمق  يزداد 
القاتل،  بالفايرو�س  اآخرين  اإ�سابة 
الإهمال  �سيا�سة  ا�ستمرار  ظل  يف 
ال�ستهتار  وت�ساعد  املتعمد  الطبي 
الإ�رسائيلي باأو�ساع الأ�رسى ال�سحية 
اأن  نخ�سى  واأ�ساف:  وحياتهم. 
م�سابني  اآخرين  اأ�رسى  هناك  يكون 
تخفي  ال�سجون  واإدارة  بالفايرو�س 
ذلك، ففي مرات �سابقة كثرية اأخفت 
الطبية  امللفات  ال�سجون  اإدارة  فيها 
من  العديد  ويف  املر�سى  لالأ�رسى 
املرات مل تف�سح عن طبيعة املر�س 
امل�ساب به الأ�سري، لذا فان الرواية 
الإ�رسائيلية م�سكك بها دوما ول نثق 
بها. وحّمل فروانة �سلطات الحتالل 
الأ�سري  حياة  عن  الكاملة  امل�سوؤولية 
"كمال اأبو وعر" بعد الإعالن ر�سميا 
واأنه  خا�سة  بالوباء،  اإ�سابته  عن 
الذين  املر�سى  الأ�رسى  من  واحد 

ال�رسطان. وجدد فروانة  يعانون من 
مطالبته للمنظمات الدولية بالتدخل 
العاجل و�سمان الإفراج عن الأ�رسى 
والأطفال  ال�سن  وكبار  املر�سى 
لالإ�سابة  عر�سة  هم  الذين  والن�ساء 
يف  وحياتهم  "كورونا"  بفايرو�س 
خطر. ودعا منظمة ال�سليب الأحمر 
بال�سغط  العاملية  ال�سحة  ومنظمة 
ال�سجون  واإدارة  الحتالل  على 
اإجراء  على  والإ�رساف  الإ�رسائيلية 
يف  الأ�رسى  جلميع  "كورونا"  فح�س 
�سجون جلبوع وكذلك املر�سى يف ما 
ي�سمى م�ست�سفى �سجن الرملة ب�سكل 
"ابو  الأ�سري  اأن  فوري وعاجل، حيث 
وعر" قد اختلط بهم وخالطهم قبل 
فروانة  واأو�سح  اإ�سابته.  من  التاأكد 
اأنه وبالرغم من املطالبات والنداءات 
والإقليمية  املحلية  واحلمالت 
املوؤ�س�سات  اأطلقتها   التي  والدولية 
والنا�سطون  املخت�سة  واللجان 

واملخت�سون منذ بدء اأزمة "كورونا" 
لالإفراج  املنطقة  يف  الوباء  وتف�سي 
عن املر�سى وكبار ال�سجن والأطفال 
والن�ساء، اإل اأن �سلطات الحتالل مل 
تكرتث ومل ت�ستجب ورف�ست الإفراج 
عن اأي اأ�سري منهم، يف وقت مار�ست 
اأفرجت  و  العن�رسي  التمييز  فيه 
وجتاهلت  اإ�رسائيليني،   �سجناء  عن 
�سجونها  يف  واأبقتهم  الفل�سطينيني 
اإجراءات  اتخاذ  ودون  رعاية  دون 
حلمايتهم  ال�سالمة  وتدابري  الوقاية 
من خطر الإ�سابة بالفايرو�س. بل و 
للفل�سطينيني  اعتقالتها  من  �سعدت 
 )1200( عن  يزيد  ما  واعتقلت 
"كورونا"،  اأزمة  منذ  فل�سطيني 
اإجراءاتها  من  �سّعدت  وكذلك 
ال�سجون  يف  الأ�رسى  بحق  القمعية 
باأو�ساعهم  ا�ستهتارها  يف  وا�ستمرت 
ال�سحية مما عر�س ويعر�س حياتهم 
للخطر. يذكر باأن الأ�سري  "كمال اأبو 

عاماً( من جنني وحمكوم   46( وعر" 
بال�سجن املوؤبد 6 مرات و)50( عاماً 
وم�ساب  2003م،  عام  منذ  واملعتقل 
عام  منذ  احلنجرة  يف  بال�رسطان 
�سجن  من  نُقل  قد  وكان  تقريبا، 
"جلبوع" نهاية الأ�سبوع املا�سي، اإىل 
م�ست�سفى "اأ�ساف هروفيه" بالداخل 
له،  جراحية  عملية  لإجراء  املحتلة 
وعند اإجراء فح�س الكورونا لالأ�سري 
وذكر  بالفريو�س.  م�ساباً  اأنه  ات�سح 
�سقطوا  اأ�سريا   )224( باأن  فروانة 
الحتالل  �سجون  داخل  �سهداء 
اأ�سريا   )69( بينهم   ،1967 العام  منذ 
الطبي.  الإهمال  ب�سبب  ا�ست�سهدوا 
اآخرين  مئات  اىل  بالإ�سافة  هذا 
من  خروجهم  بعد  ا�ست�سهدوا 
ال�سجون متاأثرين مبا ورثوه عن تلك 
التعذيب  اأمرا�س جراء  ال�سجون من 
وظروف الحتجاز القا�سية والإهمال 

الطبي املتعمد.

اجلزء 02
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بقلم:عي�سى قراقع

مل  ال�سجون  يف  الأ�رسى  ال�سهداء 
جمرد  ول  اإح�سائيات  جمرد  يعودوا 
الأخرية  �سنوات  الع�رس  خالل  اأرقام، 
ن�سفهم  فل�سطينياً  اأ�سرياً  ا�ست�سهد 27 
يعني  وهذا  عامني،  اآخر  يف  اإ�ست�سهد 
لنجد  تت�ساعد  ال�سهداء  اأعداد  اأن 
حرب  وجرائم  جمزرة  اأمام  اأنف�سنا 
دولية  حماية  دون  وم�ستمرة  متوا�سلة 
الإ�رسائيلية  الوح�سية  من  تنقذهم 
كل  تنتهك  التي  العدام  وم�سانق 
والأخالقية.  الن�سانية  الأعراف 
يقوده  الحتالل  �سجون  يف  املوت 
ال�سجان والطبيب واملحقق والقا�سي 
واملوؤ�س�سة  واجلندي  وال�رسطي 
احلاكمة يف ا�رسائيل، املوت لالأ�رسى 
مقنن  نظام  هو  وللفل�سطينيني 
الإحتالل،  وم�رسعن من قبل �سلطات 
�سلب  على  قادرة  وتقنيات  اآليات  له 
اأرواحهم،  واإزهاق  الأ�رسى  من  احلياة 
هم  لال�رسائيلني  بالن�سبة  فالأ�رسى 
لأنهم  م�ستهدفون،  موت  م�ساريع 
وا�ستطاعوا  واحلياة  احلرية  يع�سقون 
معنى،  وللت�سحية  للموت  يجعلوا  ان 
دائماً.  ال�رسائيليون  يقلق  ما  وهذا 
راأى  الغرابلي  �سعدي  العجوز  ال�سهيد 
ق�ساها يف  عاماً   26 من  املوت لكرث 
زجوه  اأن  اىل  اعتقلوه  اأن  منذ  ال�سجن 
ويف  القامتة  ال�سجن  موؤبدات  يف 
املوت  راأى  النفرادية،  العزل  زنازين 
وهو يطل عليه من اجتاهات عديدة: 
من امل�سايقات والت�سديدات اليومية، 
والقتحامات  القمع  حفالت  من 
التي  املميتة  الأمرا�ض  من  الليلية، 
رعاية  ول  عالج  ل  ج�سده،  يف  دبت 
يحمل  ال�رسائيلي  الطبيب  �سحية، 
ولي�ض  الغاز  وقنابل  والهراوات  القيود 
املوت  راأى  الغرابلي  ال�سهيد  الأدوية. 
قادماً نحوه �سنة وراء �سنة، �سده اأكرث 
من مرة باإرادة وعزمية، فاو�ض املوت 
ا�ستدعى  املوت  اقرتب  كلما  طوياًل، 

�سعدي ذكرياته واأ�سدقائه اىل زنزانته، 
الأولد  و�سور  والعائلة  البيت  ح�رس 
فردت  املدار�ض  يف  الطلبة  ون�سيد 
الغرابلي  �سعدي  ال�سهيد  العافية.  اإليه 
راأى املوت يخطف املئات من زمالئه 
املوت  �رسق  كيف  راأى  الأ�رسى، 
وهم  �سمت  يف  ورحلوا  مالحمهم 
اأ�سابعهم  على  احلرية  هواء  يحركون 
ال�سهيد  راأى  الغياب.  بوابات  ويدقون 
يتحدى  وهو  دياك  اأبو  �سامي  الأ�سري 
اأح�سائه  اقتحم  الذي  املوت  ذلك 
وقلبه واع�ساء ج�سمه الداخلية، �سمد 
انتحر  توقعه املوت،  اأكرث مما  �سامي 
داخل  يف  نف�سه  فجر  عندما  املوت 
�رسطانية.  كتلٍة  جوف  �سامي  ج�سم 
راأى ال�سهيد الأ�سري ب�سام ال�سايح الذي 
الخرية،  اللحظة  حتى  املوت  فاو�ض 
�سامي  حتول  املوت  هاجمه  وعندما 
اأيقظه منه املوت يف  للحياة  اىل حلم 
الأ�سري  ال�سهيد  راى  القاتلة.  هجمته 
يف  املوت  يفاو�ض  عكر  اأبو  قا�سم 
يف  جاءه  املوت  امل�سكوبية،  زنازين 
ا�ستخدم  الذي  املحقق  �سخ�ض  هيئة 
تعب  العنيفة،  القمعية  ال�ساليب  كل 
املوت لأن القد�ض احت�سنت قا�سم يف 
�سلواتها ال�سماوية. راأى ال�سهيد الأ�سري 
فار�ض بارود يفاو�ض املوت على مدار 
29 عاماً، وكلما اقرتب املوت ا�ستعلت 

طائرة ورقية فوق ال�سياج الفا�سل على 
وانهارت  املوت  احرتق  غزة،  حدود 
مي�رسة  ال�سهيد  راأى  الهاوية.  حدود 
واملوت  عاماً  ع�رسون  حمدية،  ابو 
�ساخ  ال�سجن،  يف  بابه  على  يدق 
املوت  فاو�ض  املوت،  �رسخ  املوت، 
ان  اكت�سف  وعندما  طويلة  �سنوات 
مع  ال�سيف  حوار  هو  التفاو�ض  هذا 
ترك  كنفاين  غ�سان  قال  كما  الرقبة 
ال�سبح  فقام  ال�سجن  يف  جثته  مي�رسة 
مي�رسة  عاد  املوت،  وخنق  اجلثة  من 
اىل اخلليل حراً وا�سرتاح حتت الدوايل 
ال�سهيد  الأ�سري  الرتاب.  واغت�سل مباء 
املوت  �سخ�ض  راأى  الغرابلي  �سعدي 
يف تلك املع�سكرات والأقبية املظلمة: 
والعزل  والقرف�سة  وال�سبح  ال�رسب 
والتجويع  النوم  من  واحلرمان  والهُز 
والتحر�ض اجلن�سي وغريها من اأ�ساليب 
تفا�سيل  كل  البط�ض واجلرمية، عا�ض 
املوت  وت�ساري�ض  املوقوته  القنبلة 
اخلالدة.  احلياة  قيد  على  زال  وما 
ال�سهيد  قال  املوت،  مع  هدنة  ل 
على  ي�ساوم  املوت  �سخ�ض  الغرابلي، 
ال�سيا�سي،  املوت  مقابل  اخلبز  لقمة 
مقابل  املنقو�سة  احلرية  على  ي�ساوم 
ي�ساوم على احلياة  الرفاهية،  م�ساريع 
موت  مقابل  العبودية  حياة  الذليلة، 
املوت  بوابات  �سعدي  دق  الهوية، 

هذا  ما  العالية.  اقداره  فوق  وارتفع 
الإرادات  اأمام  يهرب  الذي  املوت 
اجلوع  من  املوت  يخاف  اجلاحمة؟ 
والأرواح  والنتفا�سات  وال�رسابات 
ينتبه  كي  ال�سجون  داخل  ت�سحي  التي 
الأجنحة،  وترفرف  العاملي  املجتمع 
ويعيدون  �رسخاتهم  ي�سكنون  الأ�رسى 
ح�سورها  ولالأ�سماء  للمكان  ظاللهم 
ال�رسائيليون  القادمة.  احلياة  يف 
لهذا  املوت،  بعد  املوت  من  يخافون 
ال�رسى  ال�سهداء  جثامني  يحتجزون 
اجل�سد  ان  يعرفون  �رسية،  مقابر  يف 
م�رسوع  هي  الأ�سري  روح  ولكن  ميوت 
�سخ�ض  الأمكنة.  حتده  ل  حرية 
املتطرف  امل�ستوطن  املوت هو هذا 
واللغة،  وال�سجر  بالأر�ض  يتعرث  الذي 
ويغرق  ويخطف  ويقتل  ويقلع  يحرق 
واأمرا�سه املزمنة. �سخ�ض  يف غربته 
ال�رسائيلي  الربملان  هذا  هو  املوت 
القوانني  ي�رسع  الذي  املتطرف 
الق�رسي،  الإطعام  قانون  العن�رسية: 
الإعدام،  قانون  التعذيب،  قانون 
قانون اعتقال القا�رسين، العتقالت 
قانون  ولزال  التع�سفية،  الدارية 
وحق  والآذان  الطفل  يطارد  القومية 
�سخ�ض  والأغنية.  امل�سري  تقرير 
املوت قتل �سعدي الغرابلي يف ال�سجن 
ينجبون  الأ�رسى  اأن  اكت�سف  اأن  بعد 
يولدون حتت  النطف،  بتهريب  اأطفال 
من  ويولدون  املطر  وحتت  ال�سجر 
قنبلة.  اأو  حجرا  ي�سريون  ال�سظايا، 
�سعدي  الأ�سري  ا�ست�سهاد  اأثر  على 
تقريراً  املوت  �سخ�ض  قدم  الغرابلي 
ال�سجون  وم�سلحة  الأركان  هيئة  اىل 
بحق  املوت  فيه:  جاء  اإ�رسائيل  يف 
الفل�سطيني لي�ض موت، مل اأر يف حياتي 
اأرواحهم  الفل�سطينيني،  كالأ�رسى 
يعني  ل  املوت  اأن  ويعتربون  عنيدة 
اخلنوع  اأن  ويرون  لهم،  بالن�سبة  �سيئاً 
والهزمية هو املوت بحد ذاته، ل وقت 
للموت فهم م�سغولون باحلياة  عندهم 

ويعرفون كيف ميوتون.

ال�سهيد الأ�سري �سعدي الغرابلي... 

فاو�ض املوت حتى املوت
ا�ست�سهد الأ�سري الفل�سطيني املري�ض وامل�سن �سعدي الغرابلي 74 عامًا، �سكان قطاع غزة، يف �سجون الحتالل الإ�سرائيلي 

يوم 8/7/2020، لريتفع عدد ال�سهداء الأ�سرى منذ عام 1967 اإىل 224 �سهيداً ي�ساف اإليهم املئات من الأ�سرى الذين 
توفوا بعد الإفراج عنهم ب�سبب الأمرا�ض القاتلة التي حملوها من داخل ال�سجون واملع�سكرات. يف كل عام يفجع ال�سعب 

الفل�سطيني با�ست�سهاد اأ�سري اأو اأكرث، مما ي�سري اإىل اأن ال�سجون الإ�سرائيلية اأ�سبحت حا�سنة للموت والقتل البطيء، 
فاإما اأن ميوت الأ�سري قهراً اأو مر�سًا اأو ميوت تعذيبًا وقمعًا، ويف كل الأحوال فاإن املوت دائم الرت�سد بالأ�سرى، وال�سجان 

الإ�سرائيلي مل تعد مهمته �سبط ال�سجن واإدارة �سوؤون ال�سجناء، واإمنا قيادة اأ�سباب املوت اىل اكرب عدد من املعتقلني. 

الدكتور فهد اأبو احلاج

تعزيز اللحمة الوطنية وال�شروع بربنامج وطني جامع
مدير  احلاج  اأبو  فهد  الدكتور  قال 
احلركة  ل�سوؤون  جهاد  اأبو  مركز  عام 
دولة  اإن  القد�ض  جامعة  يف  الأ�سرية 
اعتقالت  حملة  ت�سن  الحتالل 
م�سعورة يف كافة اأرجاء ال�سفة الغربية 
تهدف اإىل تفريغ ال�ساحة الفل�سطينية 
ر�سالة  يف  امليدانية،  القيادات  من 
ن�سوء  منع  حماولة  هدفها  وا�سحة 
ما  مواجهة  يف  �سعبية  مقاومة  اأي 

يعرف ب�سفقة القرن واحلديث الدائر 
من  اأنه  واأ�ساف   . ال�سم  عملية  عن 
العتقالت  وترية  ازدياد  املالحظ 
اليومية التي ت�رسع بها دولة الحتالل 
ر�سالة  اأنه  اأحد  على  يخفى  ل  وهذا 
اأن  الفل�سطينية  التنظيمات  لكافة 
املعاجلة الأمنية ل تزال هي العنوان 
الرئي�سي لالحتالل، ول تريد الإقرار 
اأن ال�رساع يف حقيقته هو �رساع على 

احلقوق الوطنية التي هي مطلب كافة 
املجتمع  اأن  اإىل  ولفت   . �سعبنا  اأبناء 
يف  و�سوحا  اأكرث  اليوم  بات  الدويل 
رف�سه ممار�سات دولة الحتالل حيث 
العامل  دول  غالبية  عربت  كيف  راأينا 
عن  حديث  لأي  القاطع  رف�سها  عن 
الغربية،واأن  ال�سفة  من  اأجزاء  �سم 
هذا الرف�ض جاء من قبل امل�ستويني 
الر�سمي وال�سعبي، وهذا ما اأقلق دولة 

الحتالل وجعلها تتوقف عن احلديث 
عن بدء عملية ال�سم. وطالب الدكتور 
بتعزيز  �سعبنا  اأبناء  كافة  احلاج  اأبو 
بربنامج  وال�رسوع  الوطنية  اللحمة 
مقاومة  اإىل  يرتكز  جامع  وطني 
الحتالل وي�سع هدف رئي�سي �رسورة 
انتزاع احلقوق الوطنية كافة واأن ذلك 
اجتهادات  اأية  على  الأولوية  كل  له 

جانبية من هنا اأو هناك .

رئي�ض هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين

االحتالل يتعمد ترك اأج�شاد 
االأ�شرى مرتعا لالأوبئة

الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  رئي�ض  قال 
اإن  بكر،  اأبو  قدري  واملحررين 
الإ�رسائيلية  الحتالل  �سجون  اإدارة 
ال�سيا�سي  م�ستواها  من  وبتوجيهات 
تتعمد ارتكاب اجلرائم ال�سحية بحق 
مرتعا  اأج�سادهم  وترك  الأ�رسى، 
والقاتلة.  الفتاكة  والأمرا�ض  لالأوبئة 
جاء ذلك خالل زيارة اأبو بكر لعائلتي 
من  �سقري  اهلل  عبد  عماد  الأ�سريين 
املعتقل  �سلفيت،  ق�ساء  الزاوية  بلدة 
حكما  ويق�سي  عاما  ع�رسين  منذ 
اإبراهيم  وعثمان  املوؤبد،  بال�سجن 
يون�ض من قرية �سنرييا ق�ساء قلقيلية، 
املعتقل منذ 17 عاما ويق�سي حكما 
مرات.  اأربع  املكرر  املوؤبد  بال�سجن 
يف  املر�سى  الأ�رسى  مئات  اأن  واأكد 
التوقيف  ومراكز  الحتالل  �سجون 
والتحقيق وفيما ت�سمى بعيادة الرملة 
ياأنون من ويل العذابات والأمل، وتزايد 
بني  يومي  �سبه  ب�سكل  احلالت  تلك 
جدد،  ملعتقلني  بالر�سا�ض  اإ�سابات 
واملزمنة  الطفيفة  الأمرا�ض  وبني 
والتي كان اآخرها الإعالن عن ا�سابة 

الأ�سري حممد �سالح الدين ب�رسطان 
يف الأن�سجة قبل اأيام، وتفاقم احلالة 
امل�ساب  امل�سن  لالأ�سري  ال�سحية 
اأرا�سي  العروق من  بال�رسطان موفق 
الـ48. وطالب املجتمع الدويل بحماية 
الأ�رسى من حقد وا�ستهتار الحتالل، 
خ�سو�سا يف ظل انت�سار وباء كورونا، 
طواقم  اإر�سال  من  ذلك  يت�سمنه  مبا 
اأو�ساع  عن  للك�سف  حمايدة  طبية 
والت�سدي  ال�سحية،  الأ�رسى 
للت�رسيعات العن�رسية املجحفة بحق 
الإفراج  منع  مقدمتها  ويف  الأ�رسى 
املبكر عن اأي اأ�سري بغ�ض النظر عن 
اإىل  بكر  اأبو  واأ�سار  ال�سحية.  حالته 
الطبي  الإهمال  �سيا�سة  ت�ساعد  اأن 
املر�سى  الأ�رسى  بحق  املتعمد 
�سجون  يف  القابعني  واجلرحى 
املمنهج  وا�ستهدافهم  الحتالل، 
لهم  الالزم  العالج  تقدمي  بعدم 
بانفجار  ينذر  بحياتهم،  وال�ستهتار 
و�سيك يف ال�سجون واملطلوب تدخل 
دولية  حماية  وتوفري  عاجل  دويل 

فورية لالأ�رسى.

�سجون  اإدارة  الأ�سري  نادي  حّمل 
عن  الكاملة  امل�سوؤولية  الحتالل 
بال�رسطان  املري�ض  الأ�سري  م�سري 
كمال اأبو وعر وكافة الأ�رسى املر�سى 
يف �سجون الحتالل، بعد اإعالن اإدارة 
اأحد  اإ�سابة  عن  الحتالل  �سجون 
والذي  "كورونا"  بفريو�ض  الأ�رسى 
هو  امل�ساب  الأ�سري  اأن  لحقاً  تبني 
جنني  من  عاماً(   46( وعر  اأبو  كمال 
نُقل  حيث  بال�رسطان،  وامل�ساب 
الأ�سبوع  نهاية  "جلبوع"  �سجن  من 
املا�سي، لإجراء عملية جراحية له يف 
اإحدى م�ست�سفيات املدنية لالحتالل. 
وقال نادي الأ�سري اإن الأ�سري اأبو وعر 
مرات   6 املوؤبد  بال�سجن  املحكوم 
و)50( عاماً واملعتقل منذ عام 2003م، 
للغاية  خطري  �سحي  و�سع  من  يعاين 
جّراء اإ�سابته بال�رسطان يف احلنجرة، 
وقد  املا�سي 2019،  العام  نهاية  منذ 
ال�سهور  خالل  ال�سحي  و�سعه  تفاقم 
له  اأجريت  بعد  املا�سية،  القليلة 
الورم  حجم  اأن  وتبني  طبية  فحو�ض 
قد ازداد، ورغم املطالبات املتكررة 
احلقوقية  املوؤ�س�سات  اأطلقتها  التي 
املحلية والدولية لالإفراج عن الأ�رسى 
والأطفال  ال�سن  وكبار  املر�سى 
والن�ساء مع ت�ساعد انت�سار الوباء، اإل 
كافة  جتاهلت  الحتالل  �سلطات  اأن 
بل  املتكررة،  والنداءات  املطالبات 
بحق  العتقال  عمليات  من  و�سّعدت 
وحّولت  الفل�سطينيني،  املواطنني 

على  وت�سييق  عقاب  اأداة  اإىل  الوباء 
الأ�رسى، بدلً من اأن توفر الإجراءات 
انت�ساره.  ملنع  الالزمة،  الوقائية 
معاناة  اأن  اإىل  الأ�سري  نادي  ولفت 
بداأت  ال�رسطان  الأ�سري اأبو وعر من 
2019م،  عام  اأواخر  منذ  معه  تظهر 
مل  فيه  اإ�سعاعي،  لعالج  خ�سع  وقد 
اإدارة �سجون الحتالل وقواتها،  تراع 
�ُسجلت  الأ�سري اأبو وعر وقد  مر�ض 
خالل  املحامني  اأحد  عرب  �سهادة  له 
تقييده  ا�ستمرار  عن  املا�سي،  العام 
الإ�سعاعي،  عالجه  عملية  اأثناء 
نقله  يف  ال�ستمرار  اإىل  بالإ�سافة 
عرب ما ت�سمى بعربة "البو�سطة" التي 
له. وكان  اإ�سافية  تُ�سكل رحلة عذاب 
الأ�رسى قد وجهوا عدة ر�سائل �سابقاً 
العاجل  الإفراج  طالبوا فيها ب�رسورة 
الأ�رسى  وكافة  وعر  اأبو  الأ�سري  عن 
املوؤ�س�سات  نا�سدوا  وفيها  املر�سى، 
الفل�سطينية  والقيادة  الدولية، 
وموؤ�س�سات حقوق الإن�سان، واملقاومة 
لإنقاذ  ال�رسيع  التدخل  الفل�سطينية، 
الأ�سري كمال اأبو وعر وحملوا  حياة 
امل�سوؤولية الكاملة لالحتالل ولكل من 
يُ�سار  يق�رس يف ال�ستجابة ملطلبهم. 
اإىل اأن عدد الأ�رسى الذين اُ�ست�سهدوا 
نتيجة جلرمية الإهمال الطبي )القتل 
البطيء(، و�سل اإىل )69( اأ�سرياً، وهم 
يف  ا�ست�سهدوا  �سهيداً   )224( بني  من 

�سجون الحتالل، منذ عام 1967م. 

مطالبات عاجلة من الأ�سرى لالإفراج عنه وعن 
كافة الأ�سرى املر�سى يف �سجون الحتالل

اإ�شابة االأ�شري املري�ض بال�شرطان 
كمال اأبو وعر بفريو�ض "كورونا"
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عي�شة ق.

الإدارة  تعتمد  ان  ينتظر  اأين 
ماركة  على  لالحتاد  اجلديدة 
الريا�ضي  والعتاد  للمالب�س  اأخرى 
الكروي  للمو�ضم  حت�ضبا  لالعبني 
اجلديد، ولهذا الغر�س فاإن الأمر 
بعالمة  كبرية  بن�ضبة  يتعلق  �ضوف 
بجودة  واملعروفة  اليطالية  كابا 
وتعاملها  ت�ضنعها  التي  القم�ضان 

مع اأندية عاملية،ين ينتظر اأن يتم 
الأم  ال�رشكة  رفقة  العقد  توقيع 
تورينو،  مدينة  يف  مقرها  الواقع 
 »KAPPA« عالمة  جانب  واإىل 
من  عرو�ضا  النادي  اإدارة  تلقت 
من  و«اأديدا�س«  »نايك«  عالمات 

اأجل التعاقد معها.
احتاد  اإدارة  تدعيم  اإطار  ويف 
املدير  يتوجه  للتعداد،  العا�ضمة 
الريا�ضي عنتري يحي نحو الإعالن 

ا�ضم جديد من  التعاقد رفقة  عن 
اأبناء  قمي�س  األوان  حمل  اجل 
من  ابتداء  »�ضو�ضطارة«  ت�ضكيلة 
ويتعلق  املقبل،  الكروي  املو�ضم 
الأمر هذه املرة يف من�ضب حرا�ضة 
املرمى، باعتبار اأن نف�س امل�ضادر 
ك�ضفت عن اقرتاب حار�س املرمى 
من  قنجوز  األيك�ضي�س  املغرتب 
الذي  وهو  الفريق  مع  التعاقد 
وخريج  ايتيان  �ضانت  رفقة  يلعب 

عاما،   24 ويبلغ  الكروية  مدر�ضته 
يكون خام�س  اأن  ي�ضتبعد  ل  حيث 
»�ضريبور«  �رشكة  مع  املتعاقدين 
اأ�ضامة  رفقة  ر�ضميا  وقعت  بعدما 
ا�ضتقدامه،  واأعلنت  اجلليل  عبد 
بينما مت التفاق رفقة ثالثي اآخر 
ويتعلق  اتلوقيع  اأجل  من  مغرتب 
الأمر بكل من �ضليم عكال ومزير 
�ضاولة لعبا رديف اأوجنيه ومهدي 
يبتعد  اآخر،  مو�ضوع  يف  يالدين. 

الالعب زكريا نعيجي عن اللتحاق 
بعدما  العا�ضمي  النادي  ب�ضفوف 
التعاقد  بامكانية  ا�ضمه  ارتبط 
التعداد  تدعيم  اجل  من  معه 
املقبل،  الكروي  للمو�ضم  حت�ضبا 
حيث ك�ضف خريج نادي بارادو انه 
م�رش على رفع التحدي وموا�ضلة 
فرتة  انتهاء  رغم  اأوروبا  يف  اللعب 
في�ضنتي  جل  فريقه  رفقة  غعراته 
الربتغايل ورف�ضه تفعيل بند �رشاء 

العقد بعد عدم القتناع بامكانياته 
يف  لعبه  الذي  املو�ضم  مدار  على 
اأنه  نعيجي  �ضدد  حيث  �ضفوفه، 
ول  اأوروبا  يف  املوا�ضلة  يف�ضل 
اإىل  العودة جمددا  يفكر حاليا يف 
اللعب بالبطولة الوطنية، اأين ي�رش 
على اأخذ فر�ضته كاملة يف اإحدى 
لإميانه  العجوز  القارة  دوريات 
تفجري  على  وقدرته  بامكانياته 

طاقاته.

حت�شر اإدارة نادي اإحتاد العا�شمة على الك�شف عن القمي�ص اجلديد الذي �شوف يحمله العبو الت�شكيلة حت�شبا 
للمو�شم الكروي املقبل، حيث يوا�شل م�شوؤولو �شركة �شريبور« مالكة اغلبية ا�شهم الفريق يف التح�شري لكافة 
االأمور من اجل حتقيق انطالقة مثالية من كافة النواحي، ولهذا الغر�ص ك�شفت م�شادر من داخل الفريق اأن 

امل�شوؤولني على النادي العا�شمي قرروا االعتماد على عالمة مالب�ص ريا�شية جديدة بعد انتهاء التعاقد مع �شركة 
»جوما« املكلفة بالعتاد الريا�شي بنهاية املو�شم احلايل

احلار�ص املغرتب قندوز يقرتب من االلتحاق بالتعداد

�ضريبور ت�ضتعد للك�ضف عن 
القمي�ص اجلديد الحتاد العا�ضمة

غوالم اكتفى مبتابعة اللقاء من دكة البدالء

بن نا�ضر يقود امليالن للتعادل اأمام نابويل
الدويل  الالعب  يوا�ضل 
نا�رش  بن  اإ�ضماعيل  اجلزائري 
رفقة  اليجابية  النتائج  حتقيق 
التعادل  بعد  ميالن  فريقه 
ملعب  على  �ضجله  الذي  الثمني 
اأين  نابويل  نادي  امل�ضيف 
انتهت املواجهة بنتيجة هدفني 
اجلولة  حل�ضاب  �ضبكة  كل  يف 

وكان  اليطايل،  الدوري  من   32
رفقاء متو�ضط ميدان املنتخب 
الوطني ال�ضباقون اإىل افتتاح باب 
النتيجة  افتتاح  عقب  الت�ضجيل 
بعد مرور مرور 20 دقيقة لعب 
يف  هرنانديز  ثيو  الالعب  عرب 
قبل  نا�رش  بن  فيها  �ضاهم  كرة 
يف  الأر�س  اأ�ضحاب  ينجح  ان 

هدفني،  بتوقي  النتيجة  قلب 
»اللومباردي« متكن  النادي  لكن 
من خطف التعادل عندما متكن 
الالعب كي�ضي من ت�ضديد ركلة 
�ضاعة  ربع  قبل  بنجاح  جزاء 
ووا�ضل  املقابلة.  نهاية  على 
اأر�ضنال  لنادي  ال�ضابق  الالعب 
م�ضتويات  تقجيم  الجنليزي 

طيبة جعلته يوا�ضل يف احل�ضول 
على الإ�ضادة من طرف املحللني 
اليطالية  الإعالم  وو�ضائل 
امان  م�ضدر  كان  الذي  وهو 
وك�ضفت  ناديه  ميدان  و�ضك  يف 
ن�ضبة  تقدميه  الح�ضائيات 
اإىل  ال�ضحيحة  95% من املرات 
ذلك  العك�س من  وعلى  زمالئه، 

غولم  فوزي  مواطنه  تواجد 
اجلنوب  نادي  ت�ضكيلة  رفقة 
خارج  كان  اأنه  اإل  اليطايل 
ح�ضابات مدربه غانوزو واكتفى 
مبتابعة اللقاء من دكة الحتياط 
من  دقيقة  اأي  يلعب  ان  دون 

املواجهة.
عي�شة ق.

اإدارة االأهلي ال�شعودي غري م�شتعدة للتفريط يف خدماته

باليلي مر�ضح خلالفة بودبوز ب�ضانت ايتيان
يتواجد الالعب الدويل اجلزائري يو�ضف 
�ضانت  نادي  اإدارة  رادار  على  باليلي 
معه  التعاقد  اأجل  من  الفرن�ضي  ايتيان 
خالل فرتة التحويالت ال�ضيفية املقبلة، 
ويف هطا ال�ضدد ك�ضفت تقارير اإعالمية 
فرن�ضية ان م�ضوؤويل اإدارة �ضامت ايتيان 
الهجوم بخدمات  اإل تدعيم خط  ت�ضعى 
الهالل  نادي  رفقة  املحرتف  الالعب 
امل�ضادر  نف�س  ربطت  اأين  ال�ضعودي، 
رغبة م�ضوؤويل الفريق الفرن�ضي يف جلب 
اجل  من  �ضفوفها  اإىل  اخل�رش  مهاجم 
الدويل  لعبها  رحيل  اإمكانية  تعوي�س 

يرتبط  الذي  بودبوز  ريا�س  اجلزائري 
ايتيان بعدما التحق  بالرحيل عن �ضانت 
لكنه  املنق�ضي،  املو�ضم  نهاية  ب�ضفوفه 
مل يقنع م�ضوؤويل النادي واأع�ضاء الطاقم 
الفني بامكانياته اأين مل يربز كثريا على 
يف  املنق�ضي  الكروي  املو�ضم  مدار 

فرن�ضا.
اإىل  باليلي  رحيل  فاإن  مت�ضل،  �ضياق  يف 
يف  جمددا  اللعب  اإىل  والعودة  فرن�ضا 
دوري »الليغ« بعدما �ضبق له خو�س جتربة 
الكروي  م�ضواره  يف  الأوىل  احرتافية 
تبدو  اأوجني  ال�ضابق  ناديه  باأوروبا رفقة 

م�ضتبعدة، خا�ضة واأن الإعالم ال�ضعودي 
ك�ضف خالل الأيام املن�رشمة عن عودة 
واإدارة  الالعب  بني  جماريها  اإىل  املياه 
اأهلي جدة، اأي قرر الطرفان فتح �ضفحة 
مع  م�ضواره  الالعب  وموا�ضلة  جديدة 
ال�ضعودية  اإىل  العودة  خالل  من  التعداد 
توقف  ب�ضبب  الظروف  �ضمحت  متى 
وباء  انت�ضار  اإثر  على  اجلوية  الرحالت 
التح�ضريات  يف  والنطالق  كوفيد19 
املو�ضم  ل�ضتئناف  زمالئه حت�ضبا  رفقة 

الكروي املتوقف.
عي�شة ق.

ق�ضنطينة  �ضباب  اإدارة  جمل�س  ي�ضتعد 
عدة  ملناق�ضة  جموج،  نا�رش  برئا�ضة 
عبد  اجلديد  املدرب  مع  مهمة  ملفات 
القادر عمراين قبل انتهاء املو�ضم، وعلم 
اأن اإدارة ال�ضباب ت�ضعى اإىل حتديد �ضكل 

الفريق قبل نهاية املو�ضم، بو�ضع قائمة 
الالعبني املعنيني بالت�رشيح، اإ�ضافة اإىل 
خالل  بالدعم  املعنية  املراكز  حتديد 
ومن  املقبلة،  ال�ضيفية  التحويالت  فرتة 
يف  مبجوج  عمراين  يجتمع  اأن  املرتقب 

الالعبني  اأ�ضماء  ملناق�ضة  املقبلة  الأيام 
بوركاب،  اأمري  مثل  رحيلهم،  تقرر  الذين 
اإ�ضالم هريدة، اأو املجموعة التي �ضتخرج 
من ح�ضابات املدرب فور انتهاء املو�ضم، 
جل  على  ال�ضتغناء  على  عمراين  وي�رش 

الالعبني الذين ف�ضلوا يف تقدمي الإ�ضافة 
جديدة  عنا�رش  وجلب  املو�ضم،  هذا 
قادرة على بعث املناف�ضة من جديد يف 

ت�ضكيلة ال�ضباب.
ق.ر.

بعد قرار التا�ص رفع عقوبة االق�شاء عامني عن املان �شيتي

حمرز ينجو من العقوبة وي�ضارك يف 
دوري اأبطال اأوروبا

اجلدل  الريا�ضية  التحكيم  حمكمة  اأنهت 
التي مت ت�ضليطها على  العقوبة  القائم حول 
ريا�س  اجلزائري  الدويل  الالعب  رفقاء 
مان�ض�ضرت  ناديه  اإق�ضاء  بخ�ضو�س  حمرز 
�ضيتي الجنليزي من امل�ضاركة يف مناف�ضة 
الن�ضختني  خالل  اأوروبا  اأبطال  دوري 
اأعلنه  كان  الذي  القرار  وهو  املقبلتني، 
فيفري  �ضهر  القدم  لكرة  الأوروبي  الحتاد 
م�ضوؤويل  ارتكاب  خلفية  على  املن�رشم 
بقواعد  يتعلق  فيما  كبرية  الفريق جتاوزات 
اللعب املايل النظيف، وهو الأمر الذي دفع 
باإدارة النادي الجنليزي اإىل رفع طعن على 
م�ضتوى »التا�س« الدولية والتي اأعلنت اأم�س 
الفريق  على  العقوبة  باإ�ضقاط  قرارها  عن 
وبالتايل �ضمان رفقاء قائد الت�ضكيلة الوطنية 
املو�ضم  وامل�ضاركة  الكبار  رفقة  التواجد 
املقبل يف م�ضابقة دوري اأبطال اأوروبا، وهو 
الذي ي�ضمن التواجد فيها باعتباره و�ضيف 
املركز  ويحتل  الجنليزي  الدوري  بطل 
الثاين يف جدول الرتتيب خلف البطل نادي 
بيب  ال�ضباين  املدرب  �ضمن  اأين  ليفربول، 

غوارديول بقاء كوادر الفريق �ضمن الت�ضكيلة 
املو�ضم  نهاية  بنزيف  مهددة  كانت  والتي 
حمكمة  ابقت  حال  يف  اجلاري  الكروي 
التحكيم الريا�ضي على عقوبة »الويفا«، واإىل 
جانب ذلك مت تخفي�س الغرامة املالية اإىل 
اأورو عو�س قيمة 30 مليون  مبلغ 10 مليون 

التي اأ�ضدرها الحتاد الأوروبي للعبة.
عي�شة ق.

يجمع جموج وعمراين خالل االأيام القادمة

اجتماع مرتقب لتحديد قائمة امل�ضرحني من �ضباب ق�ضنطينة

الفاف تنظم دورات احل�ضول على اإجازات »كاف«
القدم  لكرة  اجلزائري  الحتاد  ينظم 
بالتعاون  التدريبية  الدورات  من  عدًدا 
على  للح�ضول  الأفريقي،  الحتاد  مع 
اخلا�ضة  ب«  و«كاف  اأ«  »كاف  اإجازتي 
مبدربي كرة القدم ملو�ضم 2021/2020، 
عرب  بيان  يف  اجلزائري  الحتاد  وقال 

موقعه الر�ضمي: »هذه الدورات �ضت�ضهد 
م�ضاركة 25 مدرًبا كحد اأق�ضى للح�ضول 
اأ، و30 مدربا كحد  على ترخي�س كاف 
كاف ب«،  اإجازة  على  للح�ضول  اأق�ضى 
كما اأكد البيان اأن موعد اإجراء الدورات 
التكوينية ومواقع اإقامتها �ضيتم الك�ضف 

عنه يف وقت لحق. جتدر الإ�ضارة اإىل 
اأن املديرية الفنية بالإحتاد اجلزائري 
على  احل�ضول  املدربني  على  ت�ضرتط 
لها  معادلة  �ضهادة  اأو  اأ«  »كاف  �ضهادة 
اأندية  تدريب  اإجازة  على  للح�ضول 

املحرتف الأول.

الو�شط:2020/07/14

اإ�ضهار
ق.ر.
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جنيف/ بايرام اآلتوغ/ 
الأنا�ضول

»الأنا�ضول« مبدينة  ويف مقابلة مع 
كاملار  و�ضفت  ب�ضوي�رسا،  جنيف 
بها  �رسع  التي  الغيابية  املحاكمة 
للمتهمني  اأيام  قبل  الرتكي  الق�ضاء 
الق�ضية  يف  الهاربني  الع�رسين 
عدالة«وانطلقت  والأكرث  بـ«الهامة 
يف 3 جويلية اجلاري، اأوىل جل�ضات 
املتهمني  ملحاكمة  الرتكي  الق�ضاء 
ب�ضحيفة  الكاتب  خا�ضقجي  بقتل 
قن�ضلية  داخل  بو�ضت،  وا�ضنطن 

بالده مبدينة اإ�ضطنبول عام 2018.
اأعدتها  التي  التهام  لئحة  وت�ضم 
�ضعوديا،  متهما   20 الرتكية،  النيابة 
ال�ضتخبارات  رئي�س  نائب  اأبرزهم 
ع�ضريي،  اأحمد  ال�ضابق  ال�ضعودية 
العهد  لويل  ال�ضابق  وامل�ضت�ضار 
�ضعود القحطاين، وحممد الطبيقي 
وم�ضطفى  ال�رسعي،  الطب  خبري 
بارتداء  قام  الذي  املدين  حممد 
من  وخرج  خا�ضقجي  مالب�س 
اأن  لإظهار  ال�ضعودية  القن�ضلية 
القن�ضلية وعن  خا�ضقجي خرج من 
كالمار:  قالت  املحاكمة،  هذه 
غيابياً،  حماكمتهم  يتم  »املتهمون 
باأن  علم  على  كنا  جميعاً  ونحن 
بت�ضليم  ت�ضمح  لن  ال�ضعودية 
اأعتقد  ولكنني  تركيا  اإىل  املتهمني 
واأود  هام،  اأمٌر  املحاكمة  هذه  اأن 
ميثلهم  املتهمني  اأن  على  اأوؤكد  اأن 
اأمٌر  وهذا  الدولة،  تعينهم  حمامون 
اأو�ضحت  »مثلما  جيد«وتابعت: 
يف  املنظورة  الدعوى  فاإن  �ضابقاً 
تركيا تعترب اأكرث عدالة من نظريتها 
ال�ضعودية«واأو�ضحت  يف  القائمة 
يف  القائمة  »الدعوى  اأن  كالمار 
وميكن  عامة  حماكمة  هي  تركيا، 
بكل  متابعتها  الإعالم  لو�ضائل 
�ضفافية، كما ميكن لأ�ضخا�س مثلي 

اأن يراقبوها واأي�ضاً ميكن ملوؤ�ض�ضات 
متابعتها،  الدولية  املدين  املجتمع 
عنه  �ضت�ضفر  الذي  ما  نرى  ودعونا 
من  لنا  �ضتقدمه  وما  املرحلة  هذه 
خا�ضقجي،  جديدة«وقتل  معلومات 
يف 2 اأكتوبر 2018، داخل القن�ضلية 
ق�ضية  يف  باإ�ضطنبول،  ال�ضعودية 

هزت الراأي العام الدويل.
ويف �ضيف 2019، وثق تقرير اأممي 
اأعدته كالمار، تورطا اأوليا ملحمد 
اىل  م�ضرية  بالق�ضية،  �ضلمان  بن 
ملزيد  ذلك حتتاج  على  اأدلة  وجود 
من التحقيق ويف دي�ضمرب من نف�س 
�ضعودية،  حمكمة  اأ�ضدرت  العام، 
اأ�ضخا�س   5 باإعدام  اأوليا  حكًما 
متهما،   11 بني  من  ت�ضمهم(  )مل 
كما عاقبت 3 مدانني منهم باأحكام 
 24 تبلغ يف جمملها  متفاوتة  �ضجن 
)م�ضوؤولني  اآخرين   3 وتربئة  عاًما، 
وهي  اإدانتهم،  ثبوت  لعدم  كبار( 
يف  كالمار  اعتربتها  التي  الأحكام 

وقت �ضابق »مثرية لل�ضخرية«.

تركيا حققت يف اجلرمية 
بجدية بالغة

كالمار  اأ�ضارت  املقابلة،  وخالل 
على  الواجب  من  »كان  اأنه  اإىل 
القتل  جرمية  يف  التحقيق  تركيا 
الأرا�ضي  على  متت  لأنها  هذه، 
ذكرت  »كما  الرتكية«وا�ضتطردت: 
وجهة  من  تركيا  فاإن  تقريري،  يف 
جرمية  يف  بالتحقيق  قامت  نظري 
قتل خا�ضقجي بجدية بالغة. ولي�س 
يقوموا  اأنهم مل  على  دليل  اأي  لدي 
بالتحقيق بطريقة �ضحيحة«واأكدت 
بدء  ا�ضتقبلت  اأنها  على  كالمارد 
»بكل  اإ�ضطنبول  يف  املحاكمة 
»مدى  عن  تعرب  لأنها  ترحيب«، 
هذه  يف  تركيا  بذلتها  التي  اجلهود 
للغاية  مهم  الأمر  وهذا  الق�ضية 

ملوثوقية و�رسعية املحاكمة«
»لفرتة  بال�ضرب  كالمارد  وطالبت 
طويلة« يف ق�ضية مقتل خا�ضقجي، 

العدالة  باأن  اعتقادها  على  موؤكدة 
�ضتتحقق »عاجاًل اأم اآجاًل«.

من  العديد  اأن  »اأعتقد  واأ�ضافت: 
احلكومات تتوقع اأن تنفذ طاقتنا يف 
العدالة؛  وحتقيق  بال�ضرب  املطالبة 
كثرية  والعوائق  املحتوى  لأن 
للغاية.« وتابعت: »عملية املحاكمة 
لي�ضت �ضباقاً بطول 50 مرتاً، بل هي 
عبارة عن ماراثون طويل، ويجب اأن 
نكون م�ضتعدين للقتال يف كل خطوة 
من خطوات هذا املاراثون«وم�ضت 
من  اأنه  »اأعتقد  قائلة:  حديثها  يف 
نفكر  اأن  الفطنة  وعدم  ال�ضذاجة 
يواجه  قد  �ضلمان  بن  اأن حممد  يف 
هذا  يحدث  فلن  غداً،  الق�ضاء 
القريب،  امل�ضتقبل  يف  وخا�ضة 
�ضي�ضتغرق الأمر بع�س الوقت ويجب 
التوعية  �ضبيل  يف  املحاربة  علينا 
بذلك، علينا اأن نذكر احلكومات باأن 
ال�ضخ�س الذي اأمر بقتل خا�ضقجي 

ل تزال يداه ملطخٌة بالدماء«.
فر�س  على  نعمل  اأن  علينا  »ويجب 
مقتل  جلرمية  �ضيا�ضية  تكلفة 
جلرمية  تكن  مل  فاإذا  خا�ضقجي. 
القتل هذه تكلفة قانونية )حقوقية(، 
فنحن بحاجة اإىل التاأكد من اأن لها 
تكلفة �ضيا�ضية، وهنا يلعب املجتمع 
لو�ضائل  ميكن  كما  دوره،  املدين 
ح�ضنة  احلكومات  وبع�س  الإعالم 
النية اأن تلعب دوراً هاماً هنا«ويف 2 
داخل  خا�ضقجي  قتل  اأكتوبر2018، 
اإ�ضطنبول،  مبدينة  بالده  قن�ضلية 
الأبرز  بني  من  الق�ضية  وباتت 
الدولية  الأجندة  يف  تداول  والأكرث 
يوما   18 وعقب  احلني  ذلك  منذ 
من الإنكار، قدمت خاللها الريا�س 
تف�ضريات مت�ضاربة للحادث، اأعلنت 
مع  »�ضجار  اإثر  خا�ضقجي  مقتل 
يف  مواطنا   18 وتوقيف  �ضعوديني«، 
الك�ضف عن  دون  التحقيقات،  اإطار 

مكان اجلثة.

اأكدت املقررة اخلا�ضة لالأمم املتحدة، املعنية بحالت الإعدام خارج نطاق الق�ضاء، اأغني�س 
كالمار، اأن ويل العهد ال�ضعودي حممد بن �ضلمان، هو »امل�ضتبه به الرئي�ضي«، يف جرمية قتل 

ال�ضحفي ال�ضعودي جمال خا�ضقجي.

املقررة اخلا�ضة لالأمم املتحدة اأغني�س كالمار

بن �شلمان »م�شتبه رئي�شي« يف جرمية مقتل خا�شقجي 
.    الق�ضية حتتاج اإىل �ضرب والعدالة �ضتتحقق »عاجاًل اأم اآجاًل«.

.    ا ال�ضخ�س الذي اأمر بقتل خا�ضقجي ل تزال يداه ملطخٌة بالدماء

تون�س/ عادل الثابتي/ 
الأنا�ضول

»النه�ضة«  حركة  يف  قيادي  قال 
�ضورى  »جمل�س  اإن  الأحد،  بتون�س، 
احلركة كلّف رئي�ضها، را�ضد الغنو�ضي، 
)قي�س  الدولة  رئي�س  مع  بالتفاو�س 
�ضعّيد( حول ت�ضكيل حكومة جديدة«، 
الفخفاخ  اإليا�س  حكومة  اأن  معتربا 

»�ضقطت اأخالقيا«.
فرباير   27 منذ  الفخفاخ،  ويرتاأ�س 
 4 ي�ضم  حكوميا  ائتالفا  املا�ضي، 
هي:  برملانية،  وكتلة  رئي�ضية  اأحزاب 
من  نائبا   54 )اإ�ضالمية-  »النه�ضة« 
)اجتماعي  الدميقراطي  التيار   ،)217
ال�ضعب  حركة   ،)22 دميقراطي- 

تون�س  حتيا  حركة   ،)14 )نا�رسي- 
الإ�ضالح  وكتلة   ،)14 )ليبريايل- 
ليربالية-  واأحزاب  )م�ضتقلون  الوطني 
»النه�ضة«،  يف  القيادي  واأ�ضاف   )16
طلب عدم ن�رس ا�ضمه، لالأنا�ضول، اأن 
اأي�ضا  الغنو�ضي  ال�ضورى كلف  »جمل�س 
حول  ال�ضيا�ضية  القوى  مع  بالتفاو�س 
اإليا�س  »حكومة  اأن  احلكومة«واعترب 
الفخفاخ �ضقطت اأخالقيا، على خلفية 
م�ضت  التي  امل�ضالح،  ت�ضارب  ق�ضية 

من م�ضداقية احلكومة«.
وقالت هيئة مكافحة الف�ضاد )د�ضتورية 
اإنه  املا�ضي،  جوان   30 يف  م�ضتقلة(، 
توجد »�ضبهة ت�ضارب م�ضالح للفخفاخ 
�رسكات  يف  اأ�ضهما  امتالكه  ب�ضاأن 
تتعامل مع الدولة جتاريا، واأبرمت معها 
�ضفقات، وهو ما مينعه القانون«ونفى 

�ضحة  بالربملان،  جل�ضة  الفخفاخ، يف 
رئي�س  علن  والثالثاء،  ال�ضبهات  هذه 
جلنة  اإحداث  الغنو�ضي،  الربملان، 
�ضبهة  يف  للبحث  برملانية  حتقيق 
بالفخفاخ  املتعلقة  امل�ضالح  ت�ضارب 
لدى  الدولة  وزير  عبو،  حممد  وقال 
بالوظيفة  املكلف  احلكومة،  رئي�س 
العمومية واحلوكمة ومكافحة الف�ضاد، 
اإن نتائج التحقيق �ضت�ضدر خالل ثالثة 
ت�ضارب  »�ضبهة  ملف  وبجانب  اأ�ضابيع 
بني  خالف  يت�ضاعد  امل�ضالح«، 
»النه�ضة« والفخفاخ، اإذ رف�س الأخري 
مقرتحا من احلركة بتو�ضيع الئتالف 
»القتناع  اإىل  اإياها  داعيا  احلاكم، 

بالئتالف الراهن وال�ضتثمار فيه«.
وقال رئي�س جمل�س �ضورى »النه�ضة«، 
اإنه  اخلمي�س،  الهاروين،  الكرمي  عبد 

بـ«ال�ضتقالة«واأ�ضاف  الفخفاخ  ين�ضح 
الهاروين، يف ت�رسيح اإذاعي: »�ضنعمل 
هذه  اإىل  الو�ضول  على  النه�ضة  داخل 
احلكومة، التي لديها قاعدة و�ضيا�ضية 
احلكم  ي�ضتقر  حتى  وا�ضعة،  برملانية 
احلقيقية،  تون�س  م�ضاكل  وحتل 
احلزبية  ال�رساعات  عن  ونبتعد 
»النه�ضة«،  والأيديولوجية«واعتربت 
»�ضبهة  اأن  اجلاري،  جويلية   5 يف 
تالحق  التي  امل�ضالح«،  ت�ضارب 
الئتالف  ب�ضورة  »اأ�رست  الفخفاخ، 
اأنها  احلركة  احلكومي«واأ�ضافت 
احلكومة  من  موقفها  تقدير  �ضتعيد 
و�ضتدر�س  لها،  املكون  والئتالف 
الأمر يف جمل�س ال�ضورى القادم. ومل 
املجل�س،  لنعقاد  تاريخ  بعد  يتحدد 

وهو مبثابة برملان احلركة.

تون�س

»النه�شة« تكّلف الغنو�شي بالتفاو�ض حول ت�شكيل حكومة جديدة

النفط الليبية

الإمارات اأعطت تعليمات مللي�شيا 
حفرت باإيقاف الإنتاج 

وليد عبد اهلل / الأنا�ضول

قالت املوؤ�ض�ضة الوطنية للنفط الليبية، 
تعليمات  اأعطت  الإمارات  اإن  الأحد، 
حفرت،  خليفة  النقالبي  مللي�ضيا 
اأن  م�ضرية  اخلام،  النفط  اإنتاج  بوقف 
املتعاون  موقفها  ناق�ضت  امليلي�ضيات 

الذي اأبدته خالل املفاو�ضات.
واأ�ضافت املوؤ�ض�ضة يف بيان، اأن تعليمات 
الإمارات لقوات حفرت »خميبة لالآمال، 
املتكررة  الت�رسيحات  بعد  خا�ضة 
الإمارات  يف  امل�ضوؤولني  كبار  قبل  من 
خالل الأ�ضبوع املا�ضي الداعمة جلهود 
ل�ضتئناف اإنتاج النفط يف ليبيا«واأدانت 
ل�ضادرات  املتجدد  الإغالق  املوؤ�ض�ضة 
التابع  الأمن  جمل�س  داعية  النفط، 
الدول  ملحا�ضبة  املتحدة  لالأمم 

امل�ضوؤولة عن ذلك.
الوطنية  املوؤ�ض�ضة  اأعلنت  واجلمعة، 
عن  القاهرة«  »القوة  رفع  للنفط، 
فنية  م�ضاكل  ا�ضتمرار  رغم  �ضادراتها، 
ت�رسيحات  بعد  الإنتاج،  معدلت  تقلل 
عودة  اأهمية  ب�ضاأن  ال�رساع  لأطراف 
بيانها  قالت يف  املوؤ�ض�ضة  ،لكن  الإنتاج 
اإعالن  اإعادة  على  »جمربون  الأحد: 
�ضادرات  جميع  على  القاهرة  القوة 
من  احلد  اأجل  من  ليبيا،  من  النفط 

»مرتزقة  التعاقدية«وزادت:  التزاماتها 
يحتلون  ال�ضوريون  واملرتزقة  الفاغرن 
)�رسق(،  النفطي  ال�ضدرة  ميناء  حاليا 
واملرتزقة  فاغرن  مرتزقة  يقيم  فيما 
ال�رسارة  حقل  حميط  يف  ال�ضودانيون 
النفط  تدفق  مينع  ما  وهو  )جنوب( 
بان�ضحاب  املوؤ�ض�ضة  وطالبت  الليبي« 
النفط  من�ضاآت  من  املرتزقة  جميع 
الوطنية  املوؤ�ض�ضة  رئي�س  وقال  الليبية 
ف�ضلت  »اإذا  اهلل:  للنفط م�ضطفى �ضنع 
اجلهود الدولية، فيجب اأن تكون هناك 
عواقب لأفعال تلك الدول التي تقو�س 
تقوم  والتي  الدويل،  النظام  قواعد 
تهديدا  ي�ضكلون  اإنهم  ليبيا..  بتدمري 

خطريا لالأمن«.
موالون  اأغلق   ،2020 جانفي   17 ويف 
حلفرت، ميناء الزويتينة النفطي )�رسق(، 
بدعوى اأن اأموال بيع النفط »ت�ضتخدمها 
بها دوليا يف  الليبية املعرتف  احلكومة 
اأقفلوا  الع�ضكري«كما  املجهود  متويل 
موانئ وحقول اأخرى، ما دفع مبوؤ�ض�ضة 
النفط اإىل اإعالن حالة »القوة القاهرة« 
فيها و�ضبق اأن اتهمت املوؤ�ض�ضة الوطنية 
اإقليمية داعمة حلفرت )مل  للنفط، دول 
تذكرها(، بالوقوف خلف هذا الإغالق 

النفطي يف البالد.

من بينها م�ضجد كت�ضاوة اجلزائري

م�شاجد طم�شت معاملها وحتولت 
اإىل كنائ�ض 

على مر الأزمنة، حتولت دور العبادة، 
لعوامل  تبعاً  اأخرى،  اإىل  هيئة  من 
املعماري  �ضكلها  حيث  من  عديدة، 
الداخلية  تفا�ضيلها  اأو  اخلارجي 
عدة  يف  العبادة،  دور  تعر�ضت  كما 
طم�س  اأو  التخريب،  اأو  للهدم  دول 
الأمر  يقت�رس  ومل  التاريخية  معاملها 
على حتويل الكنائ�س اإىل م�ضاجد، بل 
اأي�ضاً  معاك�ضة  بتحولت  التاريخ  زخر 
دور  على  الإ�ضالمي،  الدين  وحافظ 
الأخرى  ال�ضماوية  للديانات  العبادة 
وحماية  ح�ضانة  الطوائف  تلك  ومنح 

يف املجتمع امل�ضلم.
اإل اأن العديد من الأحداث التاريخية، 
كنائ�س  اإىل  امل�ضاجد  حتويل  �ضهدت 

حول العامل.
* م�ضجد عمرو بن العا�س، وهو ثاين 
م�ضجد يف م�رس اأن�ضاأه امل�ضلمون بعد 
وعند   ،642 عام  دمياط  مدينة  فتح 
»جان  املقد�س  بيت  ملك  ا�ضتيالء 
دي بريني« على املدينة، اأمر بتحويله 
اإىل كني�ضة اإل اأن امل�ضجد عاد حلالته 
من  ال�ضليبيني  خروج  بعد  الأوىل، 

املدينة عام 1221.
الأمر مل ينته هنا، فبعد �ضيطرة ملك 
دمياط  على  التا�ضع  لوي�س  فرن�ضا 
اإىل  امل�ضجد  بتحويل  اأمر   ،1249
خروج  حتى  كذلك  وبقي  كاتدرائية، 

الفرن�ضيني من م�رس عام 1801.

الذي  اجلزائر،  يف  ك�ضتاوه  م�ضجد   *
العثماين  العهد  يف  1792م  عام  بُني 
كني�ضة  اإىل  روفيغو«  »دو  الدوق  حّوله 

للجزائر  الفرن�ضي  الحتالل  اإبان 
اأعاده  1962م،  عام  ال�ضتقالل  وبعد 

اجلزائريون اإىل م�ضجد جمدداً.
اإ�ضبانيا  * م�ضجد ق�رس احلمراء )يف 
عبداهلل  اأبو  امللك  �ضيده  احلالية(، 
الن�ضف  يف  الأحمر  بن  الأول  حممد 
امليالدي  العا�رس  القرن  من  الثاين 
الآثار  اأجمل  من  واحداً  يعد  والذي 
بع�س  لهدم  تعر�س  وقد  الإ�ضالمية 
 ،1236 الندل�س  �ضقوط  عند  اأجزاءه 
وحتويله لكني�ضة »�ضانتا ماريا« جنوب 

العا�ضمة مدريد.
* م�ضجد قرطبة الكبري )اإ�ضبانيا( اأمر 
بت�ضيده امللك اأبو عبداهلل حممد الأول 
بن الأحمر عام 754، واأفتتحه الأمري 
عبدالرحمن الثالث للم�ضلني عام 987 
اإىل  حتويله  مت  ثم  قرطبة،  مدينة  يف 
كاتدرائية »مرمي العذراء« بعد �ضقوط 

الأندل�س.
طليطلة  يف  املردوم  باب  م�ضجد   *
وعند   ،999 عام  بناءه  مت  )اإ�ضبانيا(، 
)ملك  ال�ضاد�س  األفون�ضو  ا�ضتيالء 
ق�ضتالة(، على املدينة �ضنة 1085 مت 
ثم  امل�ضيح«،  »نور  كني�ضة  اإىل  حتويله 
حتول اإىل مزار �ضياحي ا�ضمه م�ضجد 

نور امل�ضيح.
والذي  الكبري  اإ�ضبيلية  جامع   *
عهد  يف  1182م  عام  للم�ضلني  افتتح 
وبقى  يعقوب  يو�ضف  اأبو  اخلليفة 
اإ�ضبيلية بيد ملك  كذلك حتى �ضقوط 
اأمر  الذي  الثاين  فرناندو  ق�ضتالة 
»جريالدا  كني�ضة  اإىل  اجلامع  بتحويل 

ب�ضيفييا«.
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 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

ر�شالة القاهرة 
من التاريخ الثقايف

ماأ�شاة عبداهلل ابن املقفع �شاحب كليلة ودمنة
تعج كتب التاريخ باملعار�ضني عرب الع�ضور وهم على كرثتهم يوجهون �ضهام املعار�ضة لكل �ضيء واأي �ضيء مبو�ضوعية اأحيانا وبدونها يف 

اأحيان اأخرى، وهذه هي املعار�ضة ال�ضلبية التي ال ترثي الواقع  فهي ال متتلك روؤية حقيقية اأو ت�ضور بديل قابل للتطبيق لذا فهى ال تبني 
حراكا حقيقيا نحو م�ضتقبل مغاير  ولكن قلما يقع نظرك على املعار�ص االإيجابي الذي ي�ضخ�ص الداء وي�ضّرح ج�ضد ال�ضلطة العليل  وميتلك 
اآليات و اأدوات االإ�ضالح مبا يكفل درء الداء وت�ضحيح امل�ضار عرب األوان من الرقابة امل�ضتمرة واملتابعة وتقدمي  اأوجه الدعم وامل�ضاركة عرب 

برامج وم�ضاريع اإ�ضالحية قابلة للتطبيق الناجع.ومن اأبرز االإيجابيني املعار�ضني الذين عرفهم التاريخ عبد اهلل بن املقفع .

د.حممد فتحي عبد العال

عبد اهلل بن املقفع ن�ضاأته و�ضفاته :
هو روزبه بن داذويه ولد يف قرية جور بفار�ش، 
ودر�ش  العربية،  وتعلَّم  الب�رشة،  اإىل  انتقل   ثم 
كان  الكاتب،  عبداحلميد  يد  على  وتخرج 
جمو�شيا كاأبيه وعن �شبب ت�شمية اأبيه باملقفع 
وكان  فار�ش  خراج  من  اأموال  ب�رشقة  لتهامه 

احلجاج  عليها  وّله  قد 
ابن يو�شف الثقفي فعاقبه  
على  بال�رشب  احلجاج 
تفقعت  حتى  يديه  اأ�شابع 
واعوجت  تورمت  اأي 
ومنها  النهاية  يف  و�شلت 
...تفرد  باملقفع  عرف 
الثقافة  روزبه باجلمع بني 
الفار�شية والعربية وحينما 
اأو�شك جنم الدولة الأموية 
كانت  والتي  الأفول  علي 
للجن�ش  الع�شبية  �شديدة 
روزبه  كان  العربي 
الإ�شتعداد  اأهبة  على 
النظام  يف  لالإنغما�ش 
للموايل  املنحاز  اجلديد 
العبا�شية  الدولة  وهو 
ات�شل  حيث  الوليدة 
عي�شي  العبا�شي   بالأمري 
اخلليفة،  علي)عم  بن 
املن�شور(  جعفر  اأبي 
اأ�شهر  حيث  الكوفة  وايل 
و�شمى  يديه  بني  اإ�شالمه 
نف�شه »اأبا حممد عبد اهلل« 
الدواوين   كتبة  من  واأ�شبح 

يف وليته.
فهو  وحكمته  بذكائه  املقفع(  )ابن  متيز 
كتاباته  من  يظهر  كما  لأ�شدقائه  املحب 
ومالك«  دمك  ل�شديقك  قوله:«ابذل  ومنها 
كانت  اأّدبك«؟  »من  املقّفع  ابن  �ُشئل  وحينما 
غريي  من  راأيت  »اإذا  البالغة:  �شديدة  اإجابته 
ح�شنا اآتيه، واإن راأيت قبيحا اأبَيْته«. وعن حفظ 
اجلميل يقول : )اإذا اأ�شديت جميال اإىل اإن�شان 
فحذار اأن تذكره واإذا اأ�شدي اإن�شان اإليك جميال 
فحذار اأن تن�شاه( كما يقول: )اإذا بدهك اأمران 
اأقرُب اإىل  اأيُهما  اأ�شوُب فانظر  اأيهما  ل تدري 
خالف  يف  ال�شواب  اأكرث  فاإن  فخالفه،  هواك 
الهوى(. كما عرف عنه كراهيته للن�شاء اإىل حد 
جاع  اإذا  اإل  الإن�شان  لياكله  بالطعام  و�شفهن 

والطعام �رشيع الف�شاد!
للعرب  يكن  )مل  عنه  يقولون  معا�رشوه  وكان 
ول  اأحمد  ابن  اأذكى من اخلليل  ال�شحابة  بعد 
اأجمع، ول كان يف العجم اأذكى من ابن املقفع 

ول اأجمع(.

كتاب كليلة ودمنة ور�ضالة
 ال�ضحابة :

النا�شح  املعار�ش  دور  املقفع  ابن  لعب 

اأ�شبغ  الزمنية  احلقبة  هذه  يف  احلاكم  ولكن 
اأبو  وهو  مطلقا  ثيوقراطيا  حكما  نف�شه  علي 
 : قائالاً النا�ش  يف  خطب  فقد  املن�شور  جعفر 
اأر�شه،  يف  اهلل  �شلطان  اأنا  اإمنا  النا�ش!  »اأيها 
ماله،  على  وخازنه  ور�شده،  بتوفيقه  اأ�شو�شكم 
اأق�شمه باإرادته واأعطيه باإذنه، وقد جعلني اهلل 
لأعطياتكم  يفتحني  اأن  �شاء  فاإن  قفالاً،  عليه 
يقفلني  اأن  �شاء  واإذا  فتحني،  اأرزاقكم  وق�شم 
�شار  وبهذا  قفلني(  عليه 
يف  املتحكم  اخلليفة 
واأرزاقهم   النا�ش  اأرواح 
اأرجاء  يف  الف�شاد  ف�شاع 
الفجوة  واأ�شبحت  الدولة 
من  الفقراء  بني  مرتامية 
والأغنياء  النا�ش  عامة 
و   ، العبا�شي  البيت  من 
العتاهية«  »اأبو  لل�شاعر 
الواقع  تر�شد  ق�شيدة 
عني  ُمبلغ  )من  بجالء:: 
متوالية/  ا  ن�شائحاً الإمام 
اأ�شعار  الأ�شعار،  اأرى  اإين 
واأرى  غالية/  الرعية 
واأرى  نزرة  املكا�شب 
واأرى  فا�شية/  ال�رشورة 
متر  رائحة  الدهر  غموم 
اليتامى  واأرى  وغادية/ 
البيوت  يف  والأرامل 
جمهدة  ي�شكون  اخلالية/ 

باأ�شوات �شعاف عالية(
هذا  مالمح  تكن  مل 
ابن  على  م�شترتة  الف�شاد 
يعمل  كان  وقد  املقفع 
تاأتي  فالأموال  بالديوان 
اأن  دون  احلكم  مقر  بغداد  اإىل  الأم�شار  من 
تدون يف �شجالت وكان يرى اأنه ل منا�ش من 
الإ�شالح بالعودة اإىل النظم الإدارية الفار�شية، 
اخلطاب  بن  عمر  الفاروق  بها  ا�شرت�شد  التي 
الإ�شالمية،  الدولة  بناء  يف  عنه«  اهلل  »ر�شي 
والدولة تعي�ش يف فو�شى من الأحكام فالق�شاة 
اأو   ت�رشيعات  اإىل  اأحكامهم  يف  ي�شتندون  ل 
ا�شتقالل  حتمية  على  فنبه  حمددة  قوانني 
بها  ت�شري  واحدة  اآلية  على  والأتفاق  الق�شاء 

الأحكام.
من  ودمنة  كليلة  ق�ش�ش  املقفع  ابن  نقل 
اأبدع يف الأ�شتعانة  اإىل العربية  وقد  الفار�شية 
باحليوانات يف رمزيات �شاحرة مت�شمنا كتابه  
ا�شقاطات �شيا�شية ل تخفي علي عقل ح�شيف 
فيورد ابن املقفع يف مقدمة كتابة  ق�شة ملك 
فقد  »بيدبا«،  الفيل�شوف  مع  الهند)دب�شليم( 
اأنه حاد عن  اإل  الهند،  ملكااً على  دب�شليم  كان 
نهج اآبائه واأجداده يف ار�شاء العدل بني رعيته 
راأى  فلما   ، جتّب  فطغى   ، �شاأنهم  فا�شت�شغر 
بيدبا امللك علي هذا املنوال  جمع تالميذه 
خماطبا اإياهم: )اعلموا اأين قد اأطلت الفكر يف 
امللك وما هو عليه من اخلروج عن العدل ولزوم 
ال�رش ورداءة ال�شرية و�شوء الع�رشة مع الرعية، 

اإذا  اأنف�شنا ملثل هذه الأمور  ونحن ما نرو�ش 
ظهرت من امللوك اإل لرنّدهم اإىل فعل اخلري، 
ولزوم العدل، ومتى اأغفلنا ذلك واأهملناه لزمنا 
اإلينا  املحذورات  وبلوغ  بنا  املكروه  وقوع  من 
من  ال�شفر  عندي  الراأي  ولي�ش  اجلهال،  اأمل 
الوطن، ول ي�شعنا يف حكمتنا اإبقاء امللك على 
ما هو عليه، ول ميكننا جماهدته اإل باأل�شتنا، 
ون�شحه،  عليه  الدخول  على  عزمت  قد  واإين 
امللك  على  بيدبا  فدخل  يكون(  ما  وليكن 
مقدما اإليه الن�شيحة فغ�شب امللك واأمر بقتله 
اأن  القدر  ال�شجن.وي�شاء  اإىل  حكمه  خفف  ثم 
ي�شعر  التي  امل�شائل  لإحدي  امللك  يتعر�ش 
واأوكل  عنه  فعفا  بيديا  حلكمة  بحاجته  فيها 
اإليه اإقامة العدل خمول اإليه كافة ال�شالحيات 
لأبي  وا�شحة  ر�شالة  ذلك  ذلك.ويف  يف حتقيق 

جعفر املن�شور
كما يهم�ش كاتبنا يف اأذن املن�شور يف �رشورة 
من  مبعايري  الدولة  ورجال  اختيارحا�شيته 
دور  من  ال�شوء  حلا�شية  ملا  والقدرة  الكفاءة 
يف  اإف�شاد احلاكم وت�شليله ونقل ال�شورة على 
خالف احلقيقة لتحقيق ماآربهم مما يوؤدي يف 
النهاية اإىل انف�شام عري عالقة احلاكم برعيته 
فيقول دمنة يف باب »الأ�شد والثور«: ) ل اأظّن 
عليه  و�ُشّبه  بالكذب  علّي  حمل  قد  اإل  الأ�شد 
كذب  عّني  بلغه  قد  الأ�شد  كان  فاإْن  اأمري، 
ف�شّدقه علّي و�شمعه يّف، فما جرى على غريي 
وقد  للحاكم.  رمز  هنا  (والأ�شد  علّي  يجري 
عنوان  حتت  اخل�شو�ش  هذا  يف  ر�شالة  اأفرد 
»ر�شالة ال�شحابة« قا�شدا بها بطانة املن�شور ، 
موجها اإليهم نقدا مريرا ملا يرتكبوه من اأعمال 
ذميمة ، ف�شال عن انتقاده ملغالة قادة اجلند 

يف تقدمي فرو�ش الولء  للخليفة.

اأفكار ابن املقفع :

لبنات  و�شع  يف  �شباقا  املقفع  ابن  كان  لقد 
جاك  جان  �شابقا  الإجتماعي  العقد  نظرية 
رو�شو واإن مل يتو�شع يف اجلانب ال�شيا�شي بحكم 
طبيعة املرحلة . كانت  اأفكار ابن املقفع  تدور 
حول �رشورة احرتام  حقوق الإن�شان وتقديرها 
امل�شاواة  و  العدل  واإقامة   ، احلرية  ومنها   ،
تفرقة  دون  املجتمع   داخل  الإجتماعية 
كما   ، العرق  اأو  الدين  اأ�شا�ش  على  عن�رشية 
نادى بتثقيف اجلند  واإبعاد القادة واجلند عن 
ولية اخلراج والأم�شار فالولية وما يتبعها من 
لني العي�ش هو مف�شدة للمقاتلني، واأن يتقا�شوا 
قد  الذي  للعوز  دراء  حمدد  وقت  يف  رواتبهم 
اإح�شاء  اقرتح  كما  للخيانة،  فري�شة  يقعهم 
باأ�شماء مالكيها يف دفاتر  وت�شجليها  الأرا�شي 
حمددا  عليها  املفرو�ش  يكون  واأن  ر�شمية، 
عن  يدراأ  مما  حمددة  قانونية  اأ�ش�ش  على   ،
ي�شتولون  الذين  اخلراج  عمال  ف�شاد  املجتمع 

على اأموال النا�ش واأرا�شيهم دون وجه حق.
وعلى عادة املفكرين القدامي كان يرى �شالح 
ال�شعب رهنا ب�شالح احلاكم فيقول  يف ر�شالة 
ال�شحابة ” ح�شن روؤى الرعية من ح�شن �شيا�شة 
” النا�ش  و   احلاكم، و�شالحها من �شالحه”، 

على دين ملوكهم”. وال�شواب اأن تربية ال�شعوب 
تكون  واأن  لبد  فيها   القيم  وتر�شيخ  وتعليمها 
ي�شلح  مل  اأم  �شلح  حاكمه  عن  م�شتقلة  م�شاألة 
م�شطلحات  واملربي  واملخل�ش  .فامل�شلح 
عفى عليها الدهر ومل تعد لئقة ب�شعوب تن�شد 

احلرية و احلياة .

اأ�ضباب مقتله :

رواها  كما  املقفع  ابن  مقتل  م�شاألة  تعود 
والكتاب(  )الوزراء  كتابه  يف  »اجله�شياري« 
حينما دب اخلالف بني اأبي جعفر املن�شور و 
عمه »عبد اهلل بن علي« وقاتله على اخلالفة؛ 

اإىل  اهلل  عبد  فهرب 
وعي�شى  �شليمان  اأخويه 
بالب�رشة،  علي  بن 
من  اأخواه  عليه  فخ�شي 
مما   املن�شور،  انتقام 
منا�شدة  اإىل  دعاهما 
يوؤمنهما  حتى  اخلليفة 
اهلل،  عبد  عمه  على 
كاتبا  املقفع  ابن  وكان 
علي  بن  عي�شى  لدى 
ابن  فت�شدد  اأ�شلفنا  كما 
املقفع يف كتابة الأمان، 
وبالغ يف حر�شه ملعرفته 
فكتب  املن�شور  بغدر 
اهلل  عبد  نلُت  اأنا  »واإن   :
مما  ا  اأحداً اأو  علي  ابن 
من  ب�شغرٍي  معه  اأقدمه 

منهم  اأحد  اإىل  اأو�شلت  اأو  كبري،  اأو  املكروه 
الوجوه والأ�شباب  ، على  اأو عالنيةاً ا �رشاًا  �رشراً
احليل،  من  بحيلة  اأو  كناية  اأو  ا  ت�رشيحاً كلها، 
اهلل،  عبد  بن  علي  بن  حممد  من  نفٌي  فاأنا 
ومولود لغري ر�شدة، وقد حل جلميع اأمة حممد 
يف  يل  بيعة  ول  مني،  والباءة  وحربي  خلعي 
غ�شبا  املن�شور  فا�شت�شاط  امل�شلمني«.  رقاب 
يكن ممن   ومل  املقفع   ابن  الر�شالة  كاتب  من 
ياأخذ  وكان  الن�شح،  يتقبلون  اأو  النقد  يطيقون 

اإبراهيم  الإمام  اأخيه  بو�شية  عمال  بال�شبهة 
والتهام   « فاقتله  اتهمته  الدعوة« من  �شاحب 
يف ذلك الع�رش مرادفا لل�شك، وعقابه هو القتل 
ولالإمام اإبراهيم ر�شالة �شهرية كتبها لإبي م�شلم 
اخلرا�شاين  بقتل اأي غالم بلغ خم�شة اأ�شبار اإذا 
املن�شور  جمل�ش  اإىل  نعود   .!! ولئه  يف  �شك 
فقال املن�شور : »اأما من اأحد يكفينيه«؟ وكان 
ابن  يكره  معاوية  بن  �شفيان  الب�رشة   وايل 

املقفع فتوىل تنفيذ عقوبة القتل بحقه.

اأب�ضع طريقة للقتل عرب التاريخ :

ما  م�شى  فيما  املقفع   وابن  �شفيان  بني  كان 
املقفع  ابن  اأغ�شب 
ونعتها  اأمه  ف�شّب 
املراأة  اأي  باملغتلمة 
تنطفيء  ل  التي 
الرجال  من  �شهوتها 
�شفيان  ظفر  فلما   ،
له:  قال  املقفع  بابن 
اأمي مغتلمة كما كنت 
اأقتلك  مل  اإن  تقول 
بها  يقتل  مل  قتلة 
ذهنه  وتفتق  اأحد!! 
عن اأب�شع �شور القتل، 
املقفع:  لبن  قائال 
الزنديقة  ابن  يا  واهلل 
الدنيا  بنار  لأحرقنك 
الآخرة!   نار  قبل 
اأ�شعلت  بتنور  فاأمر 
فيه النريان، وبداأ يقطع من ج�شد ابن املقفع 
التنور  فى  بها  ويلقى  حي،  وهو  ع�شوا  ع�شوا 
قبل  ثم حترق،  تقطع  وهى  اأطرافه  يرى  حتى 
اأن يحرق  بالكلية  يف النهاية .ولكن ابن املقفع 
من  بيتني  فاأن�شد  اجلاأ�ش  رابط  م�شريه  قابل 

ال�شعر مع اأخر اأنفا�شه
 اإذا ما مات مثلي مات �شخ�ٌش ... ميوت مبوته 
 ... يدري  لي�ش  واأنت متوت وحدك  كثري  خلٌق 

مبوتك ل ال�شغري ول الكبري

ق�ض�ص  املقفع  ابن  " نقل 
كليلة ودمنة من الفار�ضية 
اإىل العربية  وقد اأبدع يف 
االأ�ضتعانة باحليوانات يف 
رمزيات �ضاحرة مت�ضمنا 
كتابه  ا�ضقاطات �ضيا�ضية 

ال تخفي علي عقل 
ح�ضيف فيورد ابن املقفع 

يف مقدمة كتابة  ق�ضة ملك 
الهند)دب�ضليم( مع الفيل�ضوف 

»بيدبا«، فقد كان دب�ضليم 
ملكًا على الهند "

ابن  كان  " لقد 
املقفع �ضباقا يف و�ضع 
لبنات نظرية العقد 

االإجتماعي �ضابقا 
جان جاك رو�ضو واإن 
مل يتو�ضع يف اجلانب 

ال�ضيا�ضي بحكم طبيعة 
املرحلة . كانت  اأفكار 
ابن املقفع  تدور حول 

�ضرورة احرتام  حقوق 
االإن�ضان وتقديرها ، 

ومنها احلرية ، واإقامة 
العدل و امل�ضاواة 

االإجتماعية داخل 
املجتمع  دون تفرقة 
عن�ضرية على اأ�ضا�ص 

الدين اأو العرق"
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منذ خمود احلرب الباردة ، مل ن�شهد تهديدا 
كونيا و ال مظاهر عداوة  عاملية ، تنذر بخطر 
�شامل ، عدا ظاهرة االإرهاب التي اأتت فارغة 
ت�شنيعها  القوى  من  الكثري  حماولة  رغم   ،
كح�شان طروادة الذي تقتحم بوا�شطته اأ�شوار 
الذي  ، هذا احل�شان  العدو املفرت�ض  �شيادة 
داخل  نف�شيا  احرتاقا  ولّد  بل  �شعيفا  ولد 
الذي   ، )ا�شالموفوبيا(  الغربية  املجتمعات 
 ، حرياتها  جلنات  املهدد  العدو  تخايلته 
املوؤ�ش�شة على احلرية الفردانية و الراأ�شمالية 
، التي �شوف ينك�شف �شعفها بحلول التهديد 
خطرا  �شكل  الذي  املجهري  للعدو  احلقيقي 

كونيا فعليا .  
يندلع فريو�ض كوفيدا 19 فيمالأ العامل ذعرا ، 
فراح يُغِلّق بع�شه على بع�ض و يُ�شيد العتبات 
املناعية على حدوده ، دون جدوى ، �شد عدو 

غري مرئي .
هذا احليوان املجهري ، الذي يتهدد الب�رشية 
اأول من تغلب عليه هي دول اآ�شيا ، التي كانت 
اأول من بّز هذا الفتاك  اأول بوؤرة له و  ال�شني 
امليكرو�شكوبي حني �شارت اأوروبا بوؤرة اأخرى 

ت�شارع املوت 
املفارقة اأن دول اآ�شيا تغلبت على هذا العدو 
املجتمعات  ا�شتعدتها  طاملا  اأداة  بوا�شطة   ،
تهديدا  فيها  ترى  كانت  والتي  االأوروبية 
حلرياتها الفردية و اعتداء خل�شو�شيتها ؛ اأنها 
اآ�شيا  دول  ا�شتطاعت  التي  الرقمية(  )الرقابة 
 ، الفريو�ض  هذا  احتواء  ال�شني  راأ�شها  وعلى 
اإىل  ر�شالة  الدولة  تر�شل  مثال  التايوان  ففي 
تخربهم  التوقيت  نف�ض  يف  املواطنني  كل 
و  م�شابني  فيها  يتواجد  التي  باملباين  فيها 
حركة و اماكن تواجد امل�شابني و االأ�شخا�ض 
الذين توا�شلوا معهم ، واأي �شخ�ض يقرتب من 
م�شاب اأو من مبنى فيه م�شاب يتلقى اإنذار من 
خالل تطبيق كورونا على الهاتف ، ويف كورويا 
الكامريات  خالل  من  امل�شابني  ر�شد  ميكن 
التي تنت�رش يف كل املرافق و الطرقات  عرب 
امل�شجلة  واملواد  املحمول  الهاتف  بيانات 

بالكامريات، ميكن اإن�شاء ملف 
تعريف احلركة ، فظهور امل�شابني اأ�شبح علني 
واملجال  البيانات  حلماية  اعتبار   ال  وهنا   ،

اخلا�ض ال يوؤخذ بعني االعتبار كثريا.
املوت اأو احلرية ال�شخ�شية ؟ الهلع من كورونا 

اأو الهلع من املراقبة االلكرتونية ؟

بكل من املدية وبومردا�س

تدمري ثالثة خمابئ 
لالإرهابيني

االإرهاب، ك�شفت ودمرت  اإطار مكافحة  يف 
 12 يوم  ال�شعبي،  الوطني  للجي�ض  مفارز 
جويلية 2020، ثالثة )03( خمابئ للجماعات 
ال�شنع،  تقليدية   )01( وقنبلة  االإرهابية 
بكل  ومت�شيط  بحث  عمليات  خالل  وذلك 
الع�شكرية  بالناحية  وبومردا�ض  املدية  من 
للجي�ض  اأخرى  مفرزة  عرثت  فيما  االأوىل، 
اآليني   )02( م�شد�شني  على  ال�شعبي  الوطني 

وكمية من الذخرية باجللفة/ن.ع.1.

�سكيكدة

اإيداع مدير وكالة 
"كاكوبات" احلب�س 

�شكيكدة  حمكمة  لدى  التحقيق  قا�شي  اأمر 
املدير  احلب�ض  رهن  باإيداع  االأحد  اأم�ض  م�شاء 
املدفوعة  للعطل  الوطني  لل�شندوق  املحلي 
االأحوال  �شوء  عن  الناجمة  والبطالة  االأجر 
العمومية  واالأ�شغال  البناء  لقطاعات  اجلوية 
ف�شاد  بق�شايا  تتعلق  تهم  عن  "كاكوبات"  والري 
من  االثنني  اأم�ض  علم  ما  ح�شب  اختال�ض،  و 
م�شدر ق�شائي. و اأو�شح ذات امل�شدر اأن كال من 
�شكريترية املدير و 7 اأ�شخا�ض اآخرين مت و�شعهم 
حتت الرقابة الق�شائية م�شيفا باأن مدير كاكوبات 
وجهت له تهم متعلقة بـ"اختال�ض اأموال عمومية" 
امل�شا�ض  "جنحة  و  الوظيفة"  ا�شتغالل  "�شوء  و 
بالتعديل  للمعطيات  املالية  املعاجلة  باأنظمة 
ل�شكريتريته  وجهت  فيما  الغ�ض"  طريق  عن 
عمومية"  اأموال  اختال�ض  يف  "امل�شاركة  تهمة 
اأما  الذكر.  ال�شالفة  التهم  نف�ض  اإىل  باالإ�شافة 
بتهم  فيتابعون  االآخرين  ال�شبعة  االأ�شخا�ض 
العائدات املتح�شل  العمدي جلزء من  "االإخفاء 
عليها من اختال�ض االأموال العمومية" و "جنحة 

امل�شاركة يف اختال�ض اأموال عمومية".

باتنة

توقيف ثالثة جتار 
خمدرات

اأوقفت مفرزة م�شرتكة للجي�ض الوطني ال�شعبي 
بربيكة،  الوطني  االأمن  م�شالح  مع  بالتن�شيق 
اخلام�شة،  الع�شكرية  بالناحية  باتنة  والية 
)03( جتار خمدرات وحجزت )50000( قر�ض 
مهلو�ض ومبلغ مايل يقدر بـ)20( مليون �شنتيم، 
الوطني  للجي�ض  اأخرى   مفرزة  حجزت  فيما 
ال�شعبي بالتن�شيق مع م�شالح اجلمارك بورقلة 
 )02( مركبتني  الرابعة  الع�شكرية  بالناحية 
قر�ض   )55860( بـ  حمملتني  الدفع  رباعيتي 

مهلو�ض و)40000( علبة �شجائر.

هيئة مكافحة الف�ساد بتون�س

اإحالة ملف رئي�س 
احلكومة  للق�ضاء

اأعلنت الهيئة الوطنية ملكافحة الف�شاد يف تون�ض 
تتعلق  وثائق  اإحالة  االإثنني،  )د�شتورية(اأم�ض 
م�شالح  ت�شارب  و�شبهات  باملكا�شب  بالت�رشيح 
متعلقة برئي�ض احلكومة اإليا�ض الفخفاخ، للق�شاء 
وفق  ذلك  جاء  الغنو�شي  را�شد  الربملان  ورئي�ض 
ت�شدرها  التي  االأ�شبوعية  االإخبارية  الن�رشة 
موقعها  على  الف�شاد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة 
الوثائق  "اأحالت  اإنها  الهيئة،  وقالت   ، االإلكرتوين 
املتعلقة بالت�رشيح بامل�شالح واملكا�شب لرئي�ض 
اجلمهورية  وكيل  اإىل  الفخفاخ،  اإليا�ض  احلكومة 
واملايل  االقت�شادي  الق�شائي  القطب  لدى 
املايل  الف�شاد  مبقاومة  خمت�شة  ق�شائية  )هيئة 
اأي�شا  "اأحالت  اأنها  واأ�شافت  واالقت�شادي(". 
ت�شارب  ب�شبهات  عالقة  لها  ومعطيات  وثائق 
اأطرافها �رشكة  اأحد  �شفقة عمومية  م�شالح يف 
طلبه  على  بناء  الغنو�شي   اإىل  الفخفاخ  ميتلكها 

ب�شفته رئي�ض الربملان". 
تون�س/ الأنا�سول

روؤى

النخبة … اإقالة اأم ا�ضتقالة؟
�سفيقة العرباوي

جدا  قريبا  �شتنتهي  الكورونا 
�شببا  كانت  كما  احلياة  و�شتعود 
لالأمل والن�شاط، قد يكون اأمامنا 
�شهر  اأو  اأيام  ع�رشة  اأو  اأ�شبوع 
فقط ون�شتعيد لذة احلياة بالتنقل 
والتوا�شل وال�شفر واالحتكاك مع 
االأحباب، غري اأن الالفت لالنتباه 
ع�شناها  التي  الفرتة  هذه  طيلة 
من الوباء هو اختفاء �شبه تام ملا 
ي�شمى بالطبقة املثقفة من كتاب 
موجهني  واأ�شاتذة،  وجامعيني 
وباحثني  �شيا�شيني،  وتربويني، 

مبثابة  يعتربون  من  وغريهم 
للمجتمع  احلقيقية  البو�شلة 
وغري  مبا�رش  ب�شكل  توؤثر  والتي 
املواطن  �شلوكيات  يف  مبا�رش 
يف كل دول العامل، فما هو �شبب 
عدم تفاعل كل هوؤالء مع الوباء؟ 
وما �شبب ا�شتقاالتهم من احلياة 

العامة طيلة الفرتة ال�شابقة ؟
اأم  ؟  ال�شعب  ا�شتنفرهم  هل 
اإرادة   اأم  ال�شلطات؟  عزلتهم 
�شخ�شية من هوؤالء الأنهم فقدوا 
التاأثري؟  على  قدرتهم  يف  االأمل 

واإن كان هذا االأخري هو ال�شبب؟ 
عرب  لتواجدهم  الداعي  فما 
ينظرون  االفرتا�شية  املن�شات 
امليدان  يف  هم  من  وينتقدون 
�شاحة  يف  املر�ض  يجادلون 
املخاطر بكل ما اأوتوا من معرفة 
لل�شعب  خدمة  وكفاءة،  وقوة 
املعنوية  مل�شوؤولياتهم  ومراعاة 
االأخالق  من  فهل  املادية؟  قبل 
ويرافع  يتحدث  اأن  وال�شجاعة 
للتغيري من عجز اأن يكون فاعال 

وعن�رشا يف العملية ذاتها… 

جتيبنا  اأن  ميكن  اأ�شئلة   كلها 
التي  ال�شلبية  املواقف  عليها 
�شنعت م�شار نخبتنا طيلة الفرتة 
اأمام  م�شوؤولة  فهي  املا�شية، 
اأداء  واأمام اهلل على عدم  ال�شعب 
اأثناء  خا�شة  بها  املنوط  الدور 
امل�شائب وال�شدائد؟ اأم اأن البالد 
ن�شتذكرها فقط اأيام احل�شاد…  
انتقادهم  ونحن هنا ل�شنا ب�شدد 
التي نريد  اللوم والعتاب  بل نربة 
الوطنية  �شيغتها  يف  ت�شلهم  ان 

واالإن�شانية قبل كل �شيء.  

قلم جاف

اأي الهلعني تختار ؟   
الوليد فرج

�شكان املقاطعة  اأم�ض  اأقدم 
وقفة  تنظيم  علي  م�شعد  االإدارية 
احتجاجية رافعني �شعارات تطلب 
باإدراجهم  العليا  ال�شلطات  من 
امل�شتفيدين من  قائمة  �شمن 
الكهرباء  ت�شعرية  يف  التخفي�ض 
ح�شاب  طريق  عن  تتم   التي 

التخ�شي�ض اخلا�ض رقم 089-302 
اخلا�ض  بال�شندوق  ي�شمي  والذي 
والذي  اجلنوب  مناطق  لتطوير 
جنوبية  واليات  ع�رش  منه  ت�شتفيد 
جلريدة  ت�رشيحهم  يف  ،ال�شكان 
اأنهم  اأكدوا  اجلزائرية"  "الو�شط 
خا�شة  بكرثة  الكهرباء  ي�شتهلكون 

الفاتورة  وان  ال�شيف  ف�شل  يف  
اأكرث  اإيل  االأحيان  بع�ض  يف  ت�شل 
الوزير  مطالبني  دينار   7000 من 
ودجمهم  العاجل  بالتدخل  االأول 
اخلا�ض  اجلنوب  برنامج  �شمن 

بدعم ت�شعرية الكهرباء . 
بوخالفة م�سطفى

�سكان املناطق اجلنوبية باجللفة

مطالب باال�ضتفادة من برنامج دعم الكهرباء 

الناحية الع�سكرية الرابعة

تن�ضيب اللواء تلم�ضاين قائدا جديدا 
اأ�سرف الفريق ال�سعيد �سنقريحة، رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي، با�سم رئي�س اجلمهورية، القائد 

الأعلى للقوات امل�سلحة، وزير الدفاع الوطني، اأم�س الثنني، على تن�سيب اللواء عمر تلم�ساين قائدا 
للناحية الع�سكرية الرابعة بورقلة، ح�سب ما اأفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

رئي�ض  "با�شم  البيان:  يف  جاء  و 
للقوات  االأعلى  القائد  اجلمهورية، 
الوطني،  الدفاع  وزير  امل�شلحة، 
�شنقريحة،  ال�شعيد  الفريق  اأ�رشف 
رئي�ض اأركان اجلي�ض الوطني ال�شعبي، 
�شباح اأم�ض االثنني 13 جويلية 2020، 
الر�شمي  التن�شيب  مرا�شم حفل  على 
للناحية  قائدا  تلم�شاين،  عمر  للواء 
خلفا  بورقلة،  الرابعة  الع�شكرية 
للمرحوم اللواء ح�شان عالميية الذي 

وافته املنية قبل اأيام قليلة".
"يف  و  اأنه  اإىل  البيان  ذات  اأ�شار  و 
اال�شتقبال  مرا�شم  وبعد  البداية، 
اجلي�ض  اأركان  رئي�ض  الفريق  وقف 
على  ترحم  وقفة  ال�شعبي،  الوطني 
ب�شري(  )�شيحاين  البطل  ال�شهيد  روح 
الذي  االأوىل،  التاريخية  الوالية  قائد 
يحمل مقر قيادة الناحية ا�شمه، حيث 

املعلم  اأمام  الزهور  من  اإكليال  و�شع 
التذكاري املخلد له، وتال فاحتة 

اأرواح  وعلى  روحه  على  الكتاب 
"قام  ذلك،  واإثر  االأبرار".  ال�شهداء 
بتفتي�ض  �شنقريحة،  ال�شعيد  الفريق 
الناحية  واأفراد  اإطارات  مربعات 

امل�شطفة ب�شاحة العلم، ليعلن بعدها 
الناحية  لقائد  الر�شمي  التن�شيب  عن 
خلفا  تلم�شاين،  عمر  اللواء  اجلديد 

للمرحوم اللواء ح�شان عالميية".
التن�شيب،  مبنا�شبة  له  كلمة  يف  و 
"با�شم رئي�ض  الفريق �شنقريحة:  قال 

للقوات  االأعلى  القائد  اجلمهورية 
الوطني،  الدفاع  وزير  امل�شلحة، 
املوؤرخ  الرئا�شي  للمر�شوم  ووفقا 
ر�شميا  اأن�شب   ،2020 جويلية   09 يف 
للناحية  قائدا  تلم�شاين  عمر  اللواء 
للمرحوم  خلفا  الرابعة  الع�شكرية 

اللواء ح�شان عالميية".
بالعمل  اآمركم  "وعليه،  اأ�شاف  كما 
وتنفيذ  اأوامره  وطاعة  �شلطته  حتت 
اخلدمة،  �شالح  ميليه  مبا  تعليماته 
الع�شكرية  والنظم  للقواعد  جت�شيدا 
ووفاء  اجلمهورية  وقوانني  ال�شارية 
وتخليدا  االأبرار  �شهدائنا  لت�شحيات 
واهلل املوفق"و  ثورتنا املجيدة،  لقيم 
اأركان  رئي�ض  اأ�رشف  ذلك،  عقب 
ال�شعبي على مرا�شم  اجلي�ض الوطني 
للم�شدر  وفقا  الوطني،  العلم  ت�شليم 

ذاته.

اأطلق اأم�ض �شباب ون�شطاء جمعيات 
املجتمع املدين بوالية البويرة اأكرب 
حملة توعوية وحت�شي�شية امل�شاهمة 
كورونا  لتف�شي فريو�ض  الت�شدي  يف 
املطمئنة  غري  املوؤ�رشات  بعد 
خالل الفرتة االأخرية بتزايد املقلق 
وطنيا  والوفيات  االإ�شابة  حلاالت 
التي  الوالية  م�شتوى  على  وحتى 
حالة   15 اإىل   8 من  يوميا  ت�شجل 

اخلطر  ناقو�ض  دق  ي�شتدعي  ما 
اأمام  وامل�شوؤولية  بالوعي  والتحلي 
اأطلق  ال�شياق  ويف  الراهن،  الو�شع 
�شفحات  اأكرب  عرب  ال�شباب  هوؤالء 
الوالية مبواقع التوا�شل االجتماعي 
احلملة  لهذه  العري�شة  اخلطوط 
التي حملت �شعار "البويرة اأول والية 
�شتق�شي على كورونا" واملتمثلة يف 
�رشورة ارتداء الكمامات لكل �شكان 

العمرية  الفئات  بجميع  الوالية 
االجتماعي  التباعد  واحرتام 
االأقل  على  يوما   15 ملدة  والوقائي 
الق�شوى  لل�رشورة  �شوى  واخلروج   ،
تعقيم  عمليات  من  التكثيف  مع 
والقرى  املدن  و�شوارع  املنازل 
الوقائية  االإجراءات  من  وغريها 
التي �شت�شاهم دون �شك يف احلد من 

انتقال العدوى .

ب�سعار"اأول ولية �ستق�سي على كورونا"

�ضباب البويرة يف اأكرب حملة حت�ضي�ضية

اأح�سن مرزوق

العا�سمة

هزة اأر�ضية ب�ضدة 3,2 درجات 
الثامنة  ال�شاعة  حدود  يف  االثنني  اأم�ض  �شباح  �شجلت 
و22 دقيقة هزة اأر�شية بوالية اجلزائر بلغت �شدتها 3،2 
ملركز  بيان  اأورده  ما  ح�شب  ري�شرت،  �شلم  على  درجات 

واجليوفيزياء  الفلكية  والفيزياء  الفلك  علم  يف  البحث 
كلم   15 بـ  حدد  الهزة  موقع  اأن  ذاته  امل�شدر  واأو�شح 

�شمال-غرب عني البنيان بنف�ض الوالية.
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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/

