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الأربعاء 15  جويلية  2020  املوافـق  لـ 24 ذو القعدة  1441ه 24 �ساعة2
زيارة الرئي�س تبون اإىل تون�س

حل الأزمة الليبية يف قائمة الأولويات
.      حتديد تاريخ الزيارة وفق تطورات وباء كورونا

�صيكون ملف الأزمة الليبية وتعزيز التعاون الأمني  ودفع التعاون القت�صادي الثنائي  بني اجلزائر 
وتون�س واأفرقة حلول م�صاكل القارة ال�صمراء  يف �صلب برنامج الزيارة الأوىل املرتقبة للرئي�س عبد 

املجيد تبون اإىل تون�س التي من املزمع يكون تاريخها قبل الدخول الجتماعي القادم .

عطار ب

وح�صب مانقلته م�صادر من العا�صمة 
املرتقبة  الأوىل  الزيارة  فان  تون�س 
لرئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون 
ال�صائفة  هذه  خالل  �صتكون  التي 
تطورات  وفق  تاريخها  و�صيتحدد 
الو�صع ال�صحي الذي فر�صته جائحة 
اأجندتها  �صتكون  كورونا  فريو�س 
مكثفة ومتنوعة بني الأمني ال�صيا�صي 
الأمني  امللف  ففي  والقت�صادي 
دفع  �صبل  البلدين  رئي�صا  �صيبحث 
التي  الليبية  لالزمة  �صلمية  حلول 

وتتقاذفها   2011 منذ  مكانها  تراوح 
م�صالح قوى غربية ل�صيما ويفر�س 
اأجندة  الليبي نف�صه يف  تطور امللف 
تبون  الرئي�س  بني  القادم  الجتماع 
اعتبارات  لعدة  التون�صي  ونظريه 
لليبيا  جماوران  البلدان  كون  منها 
من  ت�رضرا  اكرثهما  هم  وبالتايل 
وتدهور  ليبيا  ا�صتقرار  عدم  حالة 
البلدان  اأن  كما  الأمني  و�صعهما 
هذه  من  م�صرتكة  مواقف  ميلكان 
�رضورة  على  يتفقان  حيث  الأزمة 
قوة  اأي  ا�صتخدام  دون  �صلميا  حلها 
يعقد  قد  اأجنبي  تدخل  اأو  ع�صكرية 

الأزمة  عمر  من  ويطيل  الو�صع 
الوقت  مرور  مع  ات�صحت  التي 
غربية  قوى  بني  بالوكالة  حرب  اأنها 
م�صاحلها  ل�صمان  جاهدة  ت�صعى 
ال�صعب  دم  ح�صاب  على  القت�صادية 
وتون�س  اجلزائر  تتفق  كما  الليبي 
دول  اآلية  يف  الأع�صاء  الدول  وكافة 
ت�صمن  اإيجاد حلول  ليبيا على  جوار 
ويف  لليبيا  وال�صعبية  الرتابية  الوحدة 
ملف غري منف�صل عن الأزمة الليبية 
�صيبحث الرئي�صان �صبل تعزيز تاأمني 
مبا  البلدين  بني  امل�صرتكة  احلدود 

يفر�صه الواقع وتدهور دول اجلوار

�صتكون  الليبي  امللف  جانب  واىل 
تواجهها  التي  والرهانات  التحديات 
اإفريقيا هي الأخرى يف �صلب اأجندة 
املجيد  عبد  للرئي�س  الأوىل  الزيارة 
اإىل تون�س خا�صة وان اجلزائر  تبون 
موؤ�ص�صات  �صمن  جاهدة  تعمل 
الحتاد الإفريقي على اأفرقة احللول 
ل�صيما  ال�صمراء  القارة  تخ�س  التي 
الدول  وم�صاعدة  بالتنمية  تعلق  ما 
اأزمة  اإرها�صات  الفقرية على جتاوز 
كانت  اجلزائر  وان  ل�صيما  كورونا 
يف  الدويل  املجتمع  من  طالبت  قد 
املتحدة  ب�رضاحة  الأمم  مقدمتها 

يف  اجلمهورية  رئي�س  ل�صان  على 
عدة منا�صبات دولية م�صاعدة الدول 
التي  ال�صعوبات  على جتاوز  الفقرية 
ت�رضب  التي  كورونا  جائحة  اأقرتها 

العامل .
مع  تبون  الرئي�س  �صيتطرق  كما 
�صبل  �صعيد  قي�س  التون�صي  الرئي�س 
بني  القت�صادية  ال�رضاكة  تعزيز 
واعدة  جمالت  عدة  يف  البلدين 
بني  احلدودية  املناطق  وتن�صيط 
تعي�س  تون�س  وان  ل�صيما  البلدين 
اأزمة اقت�صادية منذ الإطاحة  بنظام 

حدة  زادها  علي  بن  العابدين  وين 
قطاع  �رضبت  التي  كورونا  جائحة 
القت�صاد  به  يتنف�س  الذي  ال�صياحة 
واأخرى  امللفات  كل هذه   , التون�صي 
يعكف البلدين على حت�صريهما ترقبا 
لهذه الزيارة التي اأجلت يف 16 مار�س 
املا�صي ب�صبب الأزمة الوبائية ولهذا 
الغر�س كان وزير ال�صوؤون اخلارجية 
اإىل  بزيارة  قام  قد  بوقدوم  �صربي 
ر�صالة  و�صلم  الأول  اأم�س  تون�س 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  من  خطية 

املجيد تبون لنظريه التون�صي .

اخلبري الإقت�صادي  اأحمد �صواهلية لـ"الو�صط":

نطالب مبخطط اقت�سادي ا�ست�سرايف ولي�س ظرفيا
.      تغيري العملة لي�س باحلل ال�صحري

جمل�س  لقرارات  قرائتك   ، بداية     

الوزراء الأخري؟

ت�صعى ال�صلطة احلالية للبالد جاهدة بناء اقت�صاد 
وطني قوي متنوع يرتكز على قطاعات متعددة 
ولي�س على قطاع واحد بلغ فيه ن�صبة ال�صادرات 
للديوان  الأخري  التقرير  ح�صب   %  92 من  اأكرث 
واإرادتها  نيتها  مربزة   , لالإح�صائيات  الوطني 
خالل  من  القت�صاد  تنويع  يف  واجلادة  الفعالة 
الأهمية  ذات  والقرارات  الجتماعات  خمتلف 
ويف اأعلى امل�صتويات يف هرم الدولة من خالل 
وحتت  املتعددة  الوزراء  جمل�س  اجتماعات 
واقع  اأول  م�صتح�رضة  اجلمهورية  رئي�س  قيادة 
جمموع  يف  املتمثل  اجلزائري  القت�صاد  وحال 
التهديدات املحتملة مقابل الفر�س واملميزات 
يف  اأ�صا�صا  تتمثل  التهديدات  هذه   , املتاحة 
وخا�صة  املدفوعات  مليزان  الدائم  العجز 
تقرير  اآخر  ح�صب  التجاري  امليزان  عجز 
للديوان املذكور واعتماد القت�صاد على قطاع 
املحروقات اإ�صافة اإىل عجز موازنة الدولة رغم 
تخفي�س النفقات العمومية والعتماد على �صعر 
مرجعي مت تخفي�صه اإىل 30 دولر للربميل وهو 
قرار �صجاع اإ�صافة اإىل ال�صترياد املفرط لكثري 
من ال�صلع الذي حطم املوؤ�ص�صات املوجودة كما 
بلغ التهرب ال�رضيبي مبالغ كبرية جدا ومنظومة 
لدعم  ترقى  مل  وتقليدية  ثقيلة  م�رضفية 
ال�صوداء  ال�صوق  تغول  ذلك  على  زد  املوؤ�ص�صات 
الدورة  خارج  النقدية  والكتلة  وال�رضف  لل�صلع 
ومقلقة  جدا  كبرية  اأرقاما  بلغت  اأي�صا  والذي 
الو�صع  عامل  التهديدات  هذه  اإىل  ي�صاف   ,
ال�صحي العايل ال�صعب والذي عطل املوؤ�ص�صات 
القت�صادية عن ن�صاطها خا�صة اخلدماتية منها 
ا�صتدركته  والذي  النفط  اأ�صعار  على  اأثر  كما 
ال�صلطات اجلزائرية بتخفي�س ال�صعر املرجعي 
التهديدات  هذه  يقابل  كما  �صابقا ,  ذكرنا  كما 
املوجودة اأو املتوقعة جمموعة الفر�س واملزايا 
اخلا�صة باجلزائر كاملوقع ال�صرتاتيجي املهم 
بني  توا�صل  منطقة  يف  اجلزائر  توجد  حيث 
القارات الثالث الإفريقية والأوروبية والآ�صيوية 
وكذا امل�صاحة الوا�صعة للبالد ومقدرات فالحية 
واله�صاب  كال�صهول  ومو�صمية  مناخية  متنوعة 
كلم   1.200 من  لأكرث  ميتد  و�صاحل  وال�صحراء 
والرياح  لل�صم�س  متجددة  طاقات  اإىل  اإ�صافة 
الذهب  يف  متمثلة  ومتنوعة  متعددة  ومناجم 
الثمينة  املعادن  وخمتلف  واحلديد  والفولذ 
ن�صبة  ال�صباب منها  ن�صبة  وطاقات ب�رضية متثل 

كبرية تفوق ومتيز كثريا منها يف املجال العلمي 
اقت�صادي  انتقال  يف  ي�صهم  مما  والتكنولوجي 
احلديثة  التكنولوجيات  فيه  ت�صتعمل  للمعرفة 
كالتجارة  والكلفة  واجلهد  الوقت  يوفر  الذي 
فال  وغريهما ,  اللكرتوين  والدفع  اللكرتونية 
احل�صبان  يف  تاأخذ  ل  خطة  وبناء  ت�صور  ميكن 
جمموع  يف  املتمثل  اجلزائري  القت�صاد  واقع 
واملميزات  والفر�س  املحتملة  التهديدات 
اقت�صادية  روؤية  بناء  اإىل  تنطلق  ثم  املتاحة 
تثمني  على  اأ�صا�صا  تعتمد  املعامل  وا�صحة 
والب�رضية  الطبيعية  للقدرات  اأمثل  وا�صتغالل 
لي�س  امل�صارب  متنوع  اقت�صاد  بناء  بهدف 
الذي  املحروقات  قطاع  عن  ال�صتغناء  معناه 
اأو  لالأفراد  �صواء  ال�صتعمال  وا�صعة  �صلعة  يعد 
اأو الدولة عموما مهما  املوؤ�ص�صات القت�صادية 
اإنتاجه  يف  التو�صع  يجب  بل  الظروف  كانت 
اإنتاج  نحو  والجتاه  اأكرث  ا�صتثمارات  وخلق 
فيه  ال�صترياد  على  والق�صاء  ال�صايف  النفط 
اإ�صافة للتو�صع يف اإنتاج الغاز بكل اأنواعه خا�صة 
املكثف الذي تعترب اأ�صعاره مغرية جدا وتكلفته 
قليلة وكذا الهتمام بال�صناعات البرتوكيميائية 

.

   ماذا يجب عل احلكومة اأن تتبناه   
لتنظيم القطاع الفالحي ؟

باجلزائر  الفالحة  لقطاع  احلالية  الو�صعية  اإن 
من  اجلزائر  متتلكه  ما  م�صتوى  يف  لي�صت 
ومن  وغابية  وحيوانية  زراعية  مقومات 
كال�صحراوية  اأنواعها  بكل  الوا�صعة  امل�صاحات 
تاأخره  اأ�صباب  كانت  واأيا  وال�صهبية,  وال�صهلية 
الأ�صا�صي يف  دوره  ولعب  الإقالع احلقيقي  عن 
التنمية  مبرحلة  الأمر  تعلق  �صواء  القت�صاد 
املخططة غري املتوازنة التي اأعطت الأولويات 
نتيجة  اأو  اأخرى كقطاع املحروقات  لقطاعات 
التغيريات الهيكلية العديدة التي عرفها القطاع 
الفالحي وامل�صاكل التي عاناها , فاإن النتيجة 
هي التبعية الغذائية يف وقت اأ�صبح فيه الغذاء 
�صالحا كبريا وو�صيلة ت�صتعمل لإخ�صاع ال�صعوب 
العليا  ال�صلطات  على  وجب  لذلك   , والأمم 
اإعطاء الأهمية البالغة لهذا القطاع وت�صخي�س 
و�صع  ثم  منها  يعاين  التي  وعقباته  معوقاته 
اأو  باإزالة  كفيلة  فعلية  تنموية  ا�صرتاتيجيات 
احلد من هاته العقبات بغية جعل هذا القطاع 
ال�صرتاتيجي يلعب دوره الأ�صا�صي يف احلد من 

التبعية الغذائية وحتقيق الأمن الغذائي .

القطاع  م�صاهمة  على  �صددت    
القت�صادي  النتاج  يف  اخلا�س  ال�صناعي 

الوطني، يف نظرك كيف يتم ذلك ؟

كما يجب م�صاهمة القطاع ال�صناعي اخلا�س يف 
الإنتاج القت�صادي الوطني وتطوير اأدائه فجعل 
اقت�صادي  اإقالع  خمطط  حت�صري  احلكومة  من 
ا�صت�رضافية  وبدرا�صة  اقت�صادية  جدوى  ذو 
القت�صادي  النمو  لتعزيز  تهدف  ظرفية  ولي�س 
والإ�صهام يف تنمية الناجت الداخلي اخلام بتوفري 
يف  واخلدمات  ال�صلع  من  الداخلية  الحتياجات 
مرحلة اأوىل يتم فيها ا�صتغالل القدرات املحلية 
مرحلة  يف  ثم  والب�رضية  الطبيعية  الطاقات  من 
منتوجات  لتح�صري  ال�صتعداد  ميكن  ثانية 
فيها  يتم  عاملية  تناف�صية  ميزة  ذو  �صناعية 
الإ�صهام وب�صكل فعال يف الت�صدير والتناف�س مع 
اأن مير عرب  , كل هذا يجب  قطاع املحروقات 
مراحل مهمة كالتعريف بالفروع ال�صناعية ذات 
حتديد  التناف�صية   القدرة  وحتليل  العايل  النمو 
اجلزائرية  لل�صناعات  وال�صعف  القوة  نقاط 
بتوفري  تواجهها  قد  التي  ال�صعوبات  وتذليل 
اأو  املحلي  لال�صتثمار  �صواء  الالزم  املناخ 
مع  ال�صناعة  لتمويل  �صناديق  واإن�صاء  الأجنبي 
بروؤو�س  الأعمال  اإ�صهام رجال  اإجراءات  ت�صهيل 
اإىل  اإ�صافة  ال�صتثمارات  هاته  لتدعيم  اأموالهم 
املوجودة  وال�صناعات  املحلية  املوارد  تقييم 
واحلديد  البرتوكيميائية  كال�صناعات  واإحيائها 
والكهربائية  والن�صيج  البناء  ومواد  واملعادن 
والغذائية  ال�صيدلنية  وال�صناعات  واللكرتونية 
, واإ�صافة �صناعات جديدة ك�صناعة الت�صالت 
وال�صيارة يف مرحلة اأخرى مع الهتمام بالعامل 
اإنتاج  كعامل  فقط  به  الكتفاء  وعدم  الب�رضي 
على  والعمل  مهاراته  وتنمية  تطوير  يجب  بل 
ومنحه  اجلامعات  مع  اتفاقيات  بعقد  تكوينه 
�صهادات عليا جامعية مهنية ت�صمح له بالبتكار 
اأي�صا  يجب  ال�صناعات  هذه  كل   , واملعرفة 
على  يجب  كما  املفرط  ال�صترياد  من  حمايتها 
الفرد يف املجتمع بالتحلي بثقافة اأولوية املنتج 
باملنتوجات  التفاخر  وعدم  واقتنائه  املحلي 
فيها  يبدع  اأن  للجزائري  ميكن  التي  اخلارجية 
كما هو مطلوب من ال�صلطات البحث عن اأ�صواق 

خارجية .

املالية  الأوراق  هل  نظركم  يف     
الكتلة  ل�صرتجاع  حل   اجلديدة 

النقدية؟

املوارد  وتقل�س  النفط  اأ�صعار  اإنهيار  ظل  يف 
ال�صعبة  العملة  من  خا�صة  للدولة  املالية 
اخلارجية  لال�صتدانة  اللجوء  ال�صلطات  ورف�س 
والداخلية بطبع النقود وهو ما ن�صجعه وندعمه 
ما  رغم  عالقة  التمويل  ق�صية  لزالت  اأنه  اإل   ,
متتلكه اجلزائر من خيارات بديلة اأف�صل تتمثل 
يف جلب ال�صتثمارات املحلية والأجنبية واحلد 
خالل  من  اأكرث  وتق�صفا  ال�صترياد  فاتورة  من 
تكميلي  مالية  بقانون  الدولة  موازنة  تعديل 
وهذا  الداخلية  ال�صتدانة  اإجراء  ا�صتبعاد  مع 
�صابقا  الإجراء  هذا  ل�صتنفاذ  نظرا  منطقي 
بطبع العملة اأو مبا يعرف بالتمويل غري التقليدي 
الذي اأو�صل الدين الداخلي اإىل حدود 46 % من 
الناجت الداخلي اخلام وهو رقم كبري جدا,  كما 
راهن  رئي�س اجلمهورية على ا�صتقطاب الكتلة 
النقدية املوجودة خارج الدورة القت�صادية من 
خالل اعتماد ال�صريفة الإ�صالمية التي وجدت 
�صبيلها اأخريا يف الت�رضيع اجلزائري بعد �صنوات 
النوع  لهذا  لي�صمح  ال�صلطات  تردد  من  عديدة 
قانونية  ب�صفة  بالن�صاط  البنكية  اخلدمات  من 
�صيغ  اعتماد  على  بدايته  الأمر يف  اقت�رض  ولو 
كما  التقليدية,   البنوك  يف  الإ�صالمي  التمويل 
لرجال  فتح م�صارف  اإمكانية  ال�صلطات  فتحت 
دعم  يف  اأموالهم  روؤو�س  واإ�صهام  الأعمال 
الن�صاط القت�صادي اأو من خالل مبا�رضة اإن�صاء 
خدماتية  ولي�صت  اإنتاجية  اقت�صادية  موؤ�ص�صات 
البديلة  القطاعات  يف  بالن�صاط  تعنى  فقط 
بالربح  يعود  مما  وال�صناعية  الفالحية  خا�صة 
على رجال الأعمال وعلى الدولة بتخفيف عبئ 
اإ�صافة  اجلباية  من  العائدات  وعلى  التمويل 
واخلدمات  ال�صلع  وتوفري  لل�صغل  فر�س  خللق 
تعهدات  مع  خا�صة  ال�صترياد  من  واحلد 
بحماية  مرة  كل  اجلمهورية  لرئي�س  متجددة 
ت�صنع  منتجات  ا�صترياد  وعدم  املحلي  املنتج 
لت�صدير  مهمة  اأ�صواق  اإيجاد  واإمكانية  حمليا 
هاته املنتجات واإ�صهام املوؤ�ص�صات القت�صادية 
لكن   , ال�صعبة  العملة  من  الواردات  ح�صة  يف 
هاته  دعم  ال�صلطات  من  يتطلب  الأمر  هذا 
اأمامها  من  العوائق  باإزاحة  املوؤ�ص�صات 
ومراجعة  الإن�صاء  يف  الإدارية  كالبريوقراطية 
اإىل موؤ�ص�صات  بها  التقليدية والنتقال  طبيعتها 
ذات اأ�صهم تفتح جمال اأ�صهمها لرجال الأموال 
الطلب  يف  واإ�صهامها  ال�صتثمار  وعوائق 
العمومي وتوزيعه بالعدل عليها من خالل قانون 

ال�صفقات العمومية وتوفري العقار الالزم .
حاورته: اإميان لوا�س

بن قرينة: 

ن�ساند طي
 ملف الذاكرة 

القادر  عبد  الوطني,  البناء  رئي�س حركة  اعترب 
�صانحة  الآن  الفر�صة  اإن  اأم�س,  قرينة,  بن 
لتجديد الدعوة اإىل �رضورة طي ملفات الذاكرة 
بني  ندية  عالقات  يف  والنطالق  فرن�صا,  مع 
عن  بعيدا  امل�صالح,  فيها  تتبادل  الدولتني, 
دون  ال�صرتاطات,  اأو  المالءات  اأو  الفوقية 
ال�صيادة  خرق  اأو  الداخلي  ال�صاأن  يف  التدخل 

الوطنية.
�صفحته  عرب  له,  بيان  يف  قرينة,  بن  واأورد 
الر�صمية, على الفاي�صبوك, اأنه كرث احلديث هذه 
باملنا�صبة,  الذاكرة, مذكرا  ملفات  الأيام حول 
منذ  �رضح  ماكرون  الفرن�صي  الرئي�س  باأن 
2017, با�صتعداده لفتح امللف ولتو�صيف اأفعال 
باجلرائم,  اجلزائر  يف  الفرن�صي  ال�صتعمار 
يف  عندنا  يجد  مل  ح�صبه,  لالأ�صف  حينها  لكن 
اجلزائر, �صلطة ت�صهر على متابعة ذلك امللف 
وغلقه نهائيا, م�صريا يف ذات ال�صياق, اأن اإمكانية 
اإغالقه اليوم ب�صفة نهائية, �صيمكننا من التطلع 
وعلى  ال�صعبني,  على  بالنفع  تعود  رحبة  لآفاق 

البلدين وت�صاهم يف اأمن وا�صتقرار الإقليم.
كما اأو�صح البيان ذاته, اأن معاين الطي بال�رضورة, 
تقت�صي عدم ن�صيان اأو تنا�صي جرائم امل�صتعمر 
و اإمنا فقط َطي ال�صفحة, والعرتاف بجرائم 
امل�صتعمر بحق ال�صعب اجلزائري - طيلة قرن 
العرتاف  ذلك  على  يرتتب  ما   ,- القرن  وربع 
ومعنوية,  مادية  وتعوي�صات  قانونية  تبعات  من 
والدولة  اجلزائري  ال�صعب  اأي �رضر حلق  وعن 
دون  اجلزائر  اأر�صيف  ا�صرتجاع  مع  اجلزائرية, 
تاأخري, اىل جانب عدم الزج مبوؤ�ص�صات الدولة 
املجتمعي  الن�صيج  بتما�صك  بامل�س  الفرن�صية, 
اجلزائري, و�رضورة التعامل مع اجلزائر ككتلة 
للتجزئة, وك�صعب واحد غري  قابلة  واحدة غري 
الدولة  موؤ�ص�صات  طريق  عن  للتق�صيم,  قابل 

اجلزائرية الر�صمية.
حيث اأكد رئي�س حركة البناء الوطني, اإن الطي 
واقعية  واإمنا  للذاكرة,  م�صحا  اإطالقا  يعني  ل 

للتعامل بالندية
مرمي خمي�صة

ثمن اخلبري القت�صادي  اأحمد �صواهلية يف حوار خ�س به »الو�صط« اجلهود التي تبذلها احلكومة بناء اقت�صاد وطني قوي متنوع يرتكز على قطاعات 
متعددة ولي�س على قطاع واحد بلغ فيه ن�صبة ال�صادرات اأكرث من 92 %، مربزا باأنها اأظهرت  نيتها واإرادتها الفعالة واجلادة يف تنويع القت�صاد من 

خالل خمتلف الجتماعات والقرارات ذات الأهمية ويف اأعلى امل�صتويات يف هرم الدولة من خالل اجتماعات جمل�س الوزراء املتعددة.



حاورها:�أح�سن مرزوق

تعليقكم  ما  بد�ية    
حكم  �إدر�ج  مقرتح  حول 
�لهيئات  و  �ل�سلطات  باإلز�م 
�لأحكام  باحرت�م  �لعمومية 
ذ�ت   �لد�ستورية  �لعامة 
و  �لأ�سا�سية  باحلقوق  �ل�سلة 

�حلريات �لعامة ؟

حقوق  �إطار  يف  كباحثني  حقيقة 
�ملقرتح  هذ�  نعترب  �لإن�سان، 
�إىل بو�بة �حلقوق  مفتاح للدخول 
�يجابي،  �سيء  فهو  �حلريات  و 
�أن  ينبغي  بحيث  نوؤيده،  مقبول 
بها  �لو�ردة  �حلقوق  توفيق  يتم 
مع �تفاقيات حقوق �لن�سان �لتي 
�سادقت عليها �جلز�ئر  كالعالن 
ميثاق  و  �لن�سان  �لعاملي حلقوق 
جتنب  �جل  من  �ملتحدة،  �لمم 
خمالفة �لتز�ماتها �لدولية. وجتدر 
�أنه ل تتحقق حماية  �إىل  �لإ�سارة 
حقوق �لإن�سان و تعزيزها بفعالية 
حقوق  �رشعة  �إدر�ج  خالل  من 
فح�سب،  �لد�ستور  يف   �لإن�سان 
من  قاعدة  كل  �سياغة  ينبغي  بل 
و  �سديدة  بعناية  �لد�ستور  قو�عد 
�إىل  ن�سل  حتى  �لو�سوح  مبنتهى 
تعديل  حقيقي  ير�سي �ل�سلطة و 

ير�سي حقوق �لأفر�د معا.

يجب  متهم  توقيف  �أثناء  مثال: 
�إليه،  �ملن�سوبة  بالتهمة  يعلم  �أن 
قبل  توقيفه  �أ�سباب  كذلك  و 
مبعنى  �لتحقيق،  يف  �ملبا�رشة 
من  حق �ملتهم �لإحاطة بالتهمة 
�إليه و لزم يفهمها لأن  �ملن�سوبة 
ي�ستلزم  بالتهمة  �لإحاطة  حق 
عائق   هناك  كان  فاإذ�  �لفهم  حق 
بالإمكان  �ملتهم  فهم  دون  يحول 
مكر�س  هذ�  مبرتجم  �ل�ستعانة 
�جلز�ئية  �لإجر�ء�ت  قانون  يف 

�جلز�ئري.

 ما تقييمكم بالن�سبة 
تقييد  على  �لن�ص  ملبد�أ 

�حلقوق �لأ�سا�سية و �حلريات 
قانون  مبوجب  �إل  �لعامة 
بحفظ  مرتبطة   لأ�سباب  و 
�لنظام �لعام �أو حماية حقوق 
يكر�سها  �أخرى  حريات  و 

�لد�ستور؟

يف  �لثانية   �لنقطة  يف  و�رد  هذ� 
�لأول،  باملحور  �لتعديل  م�سودة 
جد�،  مقبولة  طبعا  نظرتنا 
�حلقوق   تقييد  م�ساألة  لأن  ملاذ�؟ 
تكون  �حلريات  و  �لأ�سا�سية 
مبوجب ن�س قانوين، و يكون ذلك 
يف حالت ��ستثنائية �ب�سط مثال 
ما يحدث حاليا يف زمن  كورونا، 
�ل�سحي  �حلجر  فر�س  مت  حيث 
�لبليدة  و  باجلز�ئر  كلية  ب�سفة 
�أخرى  وليات   يف  جزئي  وحجر 
تف�سي فريو�س  للحد من   ذلك  و 
�سحة  على  حفاظا  كورونا، 
�ملو�طنني، و من جهة �خرى فهي 
�لأمر  هذ�  �لتنقل،  حلرية  تقييد 
و  �لعام  �لنظام  بحفظ   مرتبط 
حماية �لأفر�د يف �سحتهم، حيث 
�جلز�ئرية  �حلكومة  �أ�سدرت 
تد�بري  تت�سمن  عديدة  مر��سيم 
وباء  �نت�سار  من  للحد  �لوقاية 
و   )19 )كوفيد  كورونا  فريو�س 
مكافحته، من �جل �حلفاظ على 

�سالمة و �سحة �ملو�طنني.

  ماذ� عن د�سرتة مبد�أ 
�لأمن �لقانوين ؟

ي�سكل  �لقانوين  �لأمن  بخ�سو�س 
للدول،  �لأ�سا�سية  �لركائز  �حد 
مبعنى يعد �أحد �أهم �لأ�س�س �لتي 
تقوم عليها بناء �لدولة  �جلديدة و 
عليه �لأمن �لقانوين يعني �رشورة 
بتحقيق  �لعامة  �ل�سلطات  �لتز�م 
كذ�  و  �لقانونية  للعالقات  �لثبات 
�لقانونية  للمر�كز  �ل�ستقر�ر  
و  �لأمن  من  كل  �إ�ساعة  بهدف 
�أطر�ف  كافة  بني  �لطمئنينة 
عدة  على  �لقانونية  �لعالقات 

م�ستويات.

�أو  �لأمن  �أن  �إىل  كذلك  ون�سري 
عالقة  لها  �لقانوين  �ل�ستقر�ر 
فاي  �لقت�سادي،  بالنجاح 
�سبيل  على  �أهمها  بيئي  ن�ساط 
�لقت�سادي  �لن�ساط  �ملثال  
�لزمن  من  ممتد  ن�ساط  كونه 
وجوهر �لقت�ساد هو �لتعامل مع 
�مل�ستقبل و ي�سكل �لأمن �لقانوين 
مبد�أ من مبادئ دولة �لقانون �لتي 
من �سماتها �لأ�سا�سية �سيادة حكم 
�لقانون و �لف�سل مابني �ل�سلطات 
و�سمان   �لق�ساء،  ��ستقاللية  و 
حماية ناجعة للحقوق و �حلريات 

�ل�سا�سية لالأفر�د و �جلماعات.

حول  �نطباعكم   
حماية  يف  �ملتمثلة  �جلزئية  

�ملر�أة من كل �أ�سكال �لعنف؟

هناك  �جلز�ئري  �ملجتمع  يف 
وهي  �ملر�أة  �سد  ممار�س  عنف 
جميع  م�ست  �ساملة  ظاهرة 
و  �عمارهن  باختالف  �لن�ساء 
ثقافتهن و �و�ساعهن �لقت�سادية 
�أ�سكال  �أخذت  و  �لجتماعية،  و 
�لعنف  باخل�سو�س  و  عديدة 
فهي  �جل�سدي،  �لعنف  و  �لنف�سي 
�إذ  نف�سيا،  ج�سديا،  م�سوهة  �آفة  
تبني  من خالل معظم �لدر��سات 

�ملعتدي  �ل�سخ�س  �لزوج هو  بان 
معظم  و  �حلالت  �غلب  يف 
ف�ساء   يف  وقعت  �لعتد�ء�ت 

�لأ�رشة �جلز�ئرية.
لقد �أكد رئي�س �جلمهورية بتجديد 
�لتز�مه بالعمل على متكني �ملر�أة 
و  و�سعها  حت�سني  و  �جلز�ئرية 
من  حمايتها  و  حقوقها  تعزيز 
و  دعمها  و  �لعنف  �أ�سكال  كل 

مر�فقتها، .

�مل�سودة   ت�سمنت   
حماية  �أو  �ملعتقد  حماية 
ممار�سة �لعباد�ت دون متييز 

؟

حق  �أن  �إىل  �لإ�سارة  جتدر 
مبوجب  حممي  حق  هو  �ملعتقد 
�لدولية،  �لإعالنات  و  �لتفاقيات 
�أن يدين بدين   �إن�سان �حلق  فلكل 
�أو  دين  �عتناق  وله �حلرية يف  ما 
معتقد يختاره، وحريته يف �إظهار 
و  �ملمار�سة  و  بالتعبد  معتقده 
�لتعلم دون �أي �إكر�ه يف  �جلز�ئر 
حرية  و  �ملعتقد  حرية  حماية 
يتعار�س  ل  مبا  م�سمونة  �لر�أي 
مع ن�س �ملادة �لثانية من د�ستور 
2016 �لتي تن�س �أن �لإ�سالم دين 

�لدولة.

ممار�سة  حلماية  فبالن�سبة 
�لدول  يف  متييز  دون  �لعباد�ت 
مكفولة  و  م�سمونة  �لإ�سالمية 
فيه  لكن  و  �ل�سنة،  و  �لكتاب  يف 
�رشوط ي�سعها �حلاكم �مل�سلم �ذ 
يحدد �أماكن ممار�سة �لعبادة دون 

�لإخالل بالنظام �لإ�سالمي.
�أي حماية �ماكن �لعبادة و حيادها 
مبا ل يتعار�س مع �حكام �ل�رشيعة 

�ل�سالمية.
متييز  دون  كلمة  بخ�سو�س  �أما 
�مللل  بني  منها  �ملق�سود  رمبا 
ممار�سة  حماية  يف  �لأخرى 
مثل   �لدينية  �ل�سعائر  و  �لعباد�ت 

�لن�سارى و �ليهود .

�لت�سريح  مبد�أ  �إقر�ر 
عدم  و  �جلمعيات  لإن�ساء 
حلها �إل بقر�ر ق�سائي من �أي 

ز�وية تقر�أون �لأمر ؟

باملو�سوع  �لحاطة  �أجل  من 
�إقر�ر مبد�أ �لت�رشيح لإن�ساء  وهو 
يتطلب  ت�سجيعها،  و  �جلمعيات 
جامع  تعريف   �إعطاء  منا  �لمر 
للتعاون  �إطار  �أنها   و  للجمعيات 
�أهد�ف  لتحقيق  �لأ�سخا�س  بني 
يف  يندرج  ل  م�رشوعة،  و  معينة 
تخ�سع  و  �لأرباح،  جني  �إطارها 
و  لاللتز�مات  �لعامة  للقو�عد 

�لعقود.
باجلز�ئر،  �ملدين  فاملجتمع 
تبني  كورونا  زمن  يف  خا�سة 
�ل�سباب  كقيام  �مليد�ن  عملها يف 
�جلمعوي   �لعمل  و  بالت�سامن 
يف  جميل  �سيء  �لنا�س  لتوعية 
خدمة �لبالد، ففي جائحة كورونا 
ووعيهم  �ل�سباب  دور  �أظهرت 
ووجودهم يف �مليد�ن على  �ر�س 
 1300 تاأ�سي�س  مت  حيث  �لو�قع، 
يف  بالبلديات  حملية  جمعية 
توعية  مع  �ل�سحية  �لفرتة  هاته 
�لنا�س بالإجر�ء�ت      و  �لتد�بري 
�نت�سار  من  للحد  �لحرت�زية 
فريو�س كورونا كارتد�ء �لكمامات 

و �حرت�م �لتباعد �لجتماعي.

بقر�ر  �جلمعية  حلل  بالن�سبة 
�أن  �إىل  �لإ�سارة  وجب  ق�سائي، 
�أي عمل جمعية  �جلمعوي  �لعمل 
عامالن   فيها  يتحكم  كانت  �أيا 
�لإجر�ئي،  �لقانوين  �لعامل 
و  �لإد�ري  �جلانب  �لت�رشيح، 
�ل�رش�كات،  و  �ملعامالت  �ملال، 
�أي   �لتقني  �مليد�ين  �لعامل 
و  �مل�ساريع  �لن�ساطات،  �سريوة 

�لرب�مج على �أر�س �لو�قع.
�لتوجه  كان  �إذ�  �عتقادي  يف 
بقر�ر  �إل  �جلمعيات  حل  نحو 
وجب  �حلالة  هذه  ففي  ق�سائي 
بكل   ملما  يكون  �أن  �لقا�سي  على 
حالة  تخ�س  �لتي  �لإ�سكالت 
لأنها  �جلز�ئر  يف  �جلمعيات 

تو�جه عر�قيل كثرية.

هي  ما  �أخري�     

يف  ت�سجلونها  �لتي  �لنقائ�ص 
حمور �حلقوق و �حلريات ؟ .

من  ت�سجيله  ميكن  ما  �أهم 
يعترب  ما  �إدر�ج  هو  نقائ�س 
و  تف�سيالت  و  �أ�سا�سية  كقو�نني 
لأن  �لد�ستور،  �سمن  ��ستثناء�ت 
طرح  على  تقوم  �لد�ستور  روح  
حمدد�ت عامة تو�فقية و�سابطة 
ثم ياأتي دور �لقو�نني �لأ�سا�سية و 
�لتي ت�ستمد  للتف�سيل و  �خلا�سة 
�لأ�سا�سي  �لقانون  من  �رشعيتها 

وهو �لد�ستور.
�ملو�طنة،  �حلرية،  فمفاهيم 
�لن�سان،  حقوق  �لدميقر�طية، 
و�حلكومة تدخل �سمن �ملفاهيم 
�لفكر   �أدبيات  يف  �لوظيفية 
ل  حيث  �ملعا�رش،  �لأ�سا�سي 
�إعادة تعريف و �رشح  �إىل  حتتاج 

و تف�سيل يف �لد�ستور.
�مل�سكل لي�س يف كتابة �لد�ستور، 
و  �لنقلة  حتقيق  مدى  يف  �منا  و 
�ملنتظرة  و  �ملاأمولة  �لنه�سة 
مرتبطة   لي�ست  وهذه  لبالدنا، 
�حلرة  بالإر�دة  بل  بالن�سو�س 
يف  كذلك  �لإر�دة  و  �لفاعلة 

�لنفو�س.
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يف هذ� �للقاء تر�فع �أ�ستاذة �لقانون بجامعة �لبويرة �لدكتورة »لوين ن�سرية«    من �أجل د�ستور تو�فقي ذو توجه م�ستقبلي يوؤ�س�ص لدولة دميقر�طية و حديث
ة جديدة، ترتكز على مبادئ �ملو�طنة و �مل�ساو�ة و�سيادة �لقانون، كذلك لأجل د�ستور يحمي و يعزز و ي�سون حقوق �لإن�سان و حرياته �لأ�سا�سية يف �مل�ستقب
ل. فالتعديل �لد�ستوري �لذي ت�سعى �إليه �جلز�ئر �ليوم يجب �أن ي�سهد ح�سب �سيفتنا �لتكري�ص و �لرقي باحلقوق و �حلريات يف  �إطار �حرت�م �لد�ستور و �لق
و�نني �ملعمول بها يف هذ� �ملجال وعلى هذ� �ل�سا�ص فاإنه مبوجب �لتعديل �لد�ستوري، يعمل هذ� �لتعديل جاهد� ليج�سد �أكرب قدر ممكن من �حلقوق و �حلري

�ت �لعامة، و ذلك على �عتبار �أن �لدميقر�طية يف �لدول �حلديثة �أ�سبحت تقا�ص مبدى توفري �جلو �ملالئم ملمار�سة �حلق      و  �حلريات.

�أ�ستاذة �حلقوق بجامعة �لبويرة �لدكتورة »لوين ن�سرية » للو�سط

 نرافع لد�ست�ر ت�افقي ي�ؤ�س�س لدولة دميقراطية  
    ل جمال للرت�خي يف مبد�أ �حلريات �لعامة

 .

كرو�دة،  بن  �أمني  �ملحامي  نفى 
عرب  �ملتد�ولة  �لأخبار  �أم�س، 
�لجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع 
�لأ�سبق،  وزير �حلكومة  وفاة  عن 
�أحمد  ف�ساد،  ق�سايا  يف  �ملتابع 
�أويحي، م�سري� �أن حالته �ل�سحية 

حاليا م�ستقرة.
حيث �أكد بن كرو�دة، يف ت�رشيح 

�أن  »�لو�سط«،  جريدة  به  خ�س 
على  حاليا،  متو�جد  �أويحي 
م�سطفى  م�ست�سفى  م�ستوى 
و�لتكفل  �لعالج  لتلقي  با�سا، 

بحالته �ل�سحية.
وحول تد�ول �لعديد من �لن�سطاء 
خلرب  �لأزرق،  �لف�ساء  على 
بكورونا،  و�سالل  �أويحي  �إ�سابة 

�لت�رشيح،  عن  �ملحامي  �متنع 
بالإيجاب �أو �ل�سلب، حول ما �إذ� 
كان �لأمني �لعام �ل�سابق لالأرندي، 
م�سابا بكورونا �أو ل، مو�سحا �أن 
�أحمد �أويحي قد نقل على جناح 
�إىل  �ل�رشعة من �سجن �حلر��س، 
بعد  با�سا،  م�سطفى  م�ست�سفى 
�لأيام  �ل�سحية، يف  تدهور حالته 

�لأخرية.
�لأ�سبق،  �حلكومة  وزير  وكان 
�لأخرية  �جلل�سة  يف  �رشح  قد 
�أنه  ح�رشها،  �لتي  للمحاكمة 
يعالج  وكان  بال�رشطان،  مري�س 
وتوقيفه  �ل�سجن  �إىل  دخوله  قد 

�لعام �ملا�سي.
مرمي خمي�سة

يف حني �متنع عن تاأكيد خرب �إ�سابته بكورونا

بن كراودة ينفي خرب وفاة »اأحمد اأويحي«
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حممد  م�شت�شفى  �أم�س  م�شاء  عا�س 
من  حالة  �لبويرة  مبدينة  بو�شياف 
�لطو�رئ و�لهلع على �إثر �إقد�م مديره 
�لثاين  �لطابق  من  نف�شه  رمي  على 
هروبا من حماولة �العتد�ء عليه من 
م�شاب  متويف  مري�س  �أهل  طرف 
�حلادثة  تفا�شيل  وتعود   ، بكورونا 
�إىل �إ�رص�ر �أهل �ملتويف على ��شتالم 
جثته دون �نتظار نتائج حتاليل معهد 
وهو  �لعا�شمة  باجلز�ئر  با�شتور 
تطبيقا  �الإد�رية  رف�شته  �لذي  �الأمر 

�لو�شية  �لوز�رة  من  لتعليمات  ح�شبها 
جثث  ت�شليم  باإجر�ء�ت  �ملتعلقة 
نتائج  ظهور  بعد  �ملنوفية  �حلاالت 
بني  �الأمور  بذلك  لتحتدم   ، �لتحاليل 
�أهل �ملتويف بعني  �لطرفني بعد بقاء 
دون  �ملغادرة  رف�شهم  و  �ملكان 
�لبع�س  وحاول  بل  �جلثة  �أخذهم 
ج�شديا  �ملدير  على  �العتد�ء  منهم 
ه�شترييا  م�شاهد  يف  مكتبه  د�خل 
�ختلط فيها �حلابل بالنابل ليقفز يف 
من  هروبا  �لطابق  من  �للحظة  تلك 

من  وينجو  عليه  �ملمار�س  �ل�شغط 
لك�شور  تعر�شه  بعد  باأعجوبة  �ملوت 
�إ�شعافه  ��شتدعت  متفاوتة  وجروح  
من  ��شتنكار�  �حلادثة  ولقيت  هذ�   ،
�لطاقم  خا�شة  �مل�شت�شفى  عمال 
نظمو�  �لذين  �لطبي  و�ل�شبه  �لطبي 
من  خاللها  طالبو�  �حتجاجية  وقفة 
د�خل  �الأمن  بتوفري  �ملعنية  �جلهات 
�العتد�ء�ت  تكر�ر  بعد  �مل�شت�شفى 
�للفظية و�جل�شدية عليهم حيث �أكدو� 
يف ت�رصيحاتهم �أنهم �أ�شبحو� يعي�شون 

فريو�س  تف�شي  منذ  رهيبا  �شغوطا 
كورونا .ويف ذ�ت �ل�شياق نددت مديرية 
�ل�شحة بتلك �حلادثة �لتي و�شفتها يف 
�لر�شمية  �شفحتها  عرب  من�شور  بيان 
»يف  وقالت  باملوؤ�شفة  بالفاي�شبوك 
بالدنا  �لتي متر  �حلرجة  �لفرتة  هذه 
و�الإد�ريني  �لطبيني  و�ل�شبه  و�الأطباء 
�أو�شاع  لتح�شني  ونهار�  ليال  يعملون 
بهذه  يقابلون  بهم  و�لتكفل  �ملر�شى 
تتكرر  ال  �أن  نتمنى  �لتي  �لت�رصفات 

م�شتقبال..«.

24 �ساعة

مرمي خمي�سة   

حيث �أكد �شالح لعور عبد �حلميد، 
�لقناة  على  �شيفا  حلوله  عند 
خطورة  على  �الأوىل،  �الإذ�عية 
�لو�شع �ل�شحي �حلايل يف �لبالد مع 
ت�شجيل �الرتفاع �ملفاجئ يف عدد 
و�أرجع  �الإ�شابات بفريو�س كورونا، 
�جلزئي  �لرفع  �إىل  ذلك  يف  �ل�شبب 
�ملا�شي،  جو�ن   14 يف  للحجر 
يف  �لتفكري  �رصورة  �إىل  م�شري� 
خالل  من  �لوباء،  �نت�شار  مو�جهة 
�لقطاعات  جميع  جهود  تظافر 
�لفاعلني  جميع  و�إ�رص�ك  �ملعنية، 
ولي�س  و�أئمة،  وفنانني  مثقفني  من 
�القت�شار فقط على قطاع �ل�شحة، 
�ملالئمة،  �حللول  يف  �لتفكري  مع 
للحد  �شارمة  �إ�شرت�تيجية  وو�شع 

من �نت�شار �لوباء«.
كما حث �ملتحدث، يف ذ�ت �ل�شياق، 
�مل�شوؤولية  حتمل  على  �ملو�طن 
باإتباع  وذلك  �لظروف،  هذه  يف 
مثل  و�لنظافة،  �لوقاية  �رصوط 

غ�شل �ليدين و�لتباعد �الجتماعي، 
يف  �لوقوع  تفادي  �رصورة  مو�شحا 
و�الأخبار  �ملغر�شة،  �لدعاية  فخ 
�لكاذبة، عن طريق مو�قع �لتو��شل 
تكون  ما  غالبا  �لتي  �الجتماعي، 

ت�شتعمل  هدم  معول  ح�شبه، 
�لذي  �الأمر  م�شبوهة،  الأغر��س 
م�شادر  من  د�ئما  �لتاأكد  ي�شتلزم 

�الأخبار وم�شد�قيتها.
وكان رئي�س منظمة �ل�شحة �لعاملية، 

هناك  تكون  لن  �أنه  من  حذر  قد 
عودة �إىل »�لو�شع �لطبيعي �لقدمي« 
نتيجة  �ملنظور،  �مل�شتقبل  يف 
و�أن  �حلالية،  كوفيد-19  جلائحة 
�لكثري من �لبلد�ن ال تز�ل ت�شري يف 
�أن �الأمور  �الجتاه �خلاطئ، معترب� 
ما  و�أ�شو�أ«،  و�أ�شو�أ  �أ�شو�أ  »�شت�شبح 
بو�شوح  �حلكومات  تتو��شل  مل 
�إ�شرت�تيجية  وتطبق  مو�طنيها،  مع 
�نتقال  وقف  على  تركز  �شاملة، 
�الأرو�ح، مو�شحا  و�إنقاذ  �لعدوى 
مطلوبة،  �أ�شياء  ثالثة  هناك  �أن 
فريو�س  على  �ل�شيطرة  �أجل  من 
يف  قدما  �لنا�س  وم�شي  كوفيد19، 
حياتهم، �أولها يتمثل يف �لرتكيز على 
�نتقال  ووقف  �لوفيات  من  �حلد 
�لرتكيز  يف  يتمثل  وثانيها  �لعدوى، 
وم�شارك  مفو�س  جمتمع  على 
ل�شالح  فردية  �شلوك  تد�بري  يتبع 
يف  يتمثل  وثالثها  �لبع�س،  بع�شه 
وجود قيادة حكومية قوية وتن�شيق 
الإ�شرت�تيجيات �شاملة يتم تو�شيلها 

بو�شوح وثبات.

�سدد رئي�س النقابة الوطنية للأطباء العامني، ورئي�س اجلمعية الوطنية للتكوين املتوا�سل، الدكتور 
�سالح لعور عبد احلميد، اأم�س، على �سرورة التح�سري للمرحلة املقبلة، من خلل تكثيف عمليات 

الك�سف عن الفريو�س، وتوفري اأجهزة الك�سف، وجمانية الختبارات وتوفري الكمامات، وتوزيعها جمانا 
على اأكرب نطاق ممكن، مع العتماد على الأطباء العامني كراأ�س حربة يف الت�سدي للوباء.

رئي�س النقابة الوطنية للأطباء العامني

الو�سع يزداد خطورة وعلى املواطن احلذر
للوباء الت�سدي  يف  راأ�س حربة  العامون  الأطباء       •

ب�سبب غياب الت�سريحات الر�سمية

غليان وت�سارب الأرقام يف النعامة  حول » كورونا« 
.      غياب اإجراءات ردعية اجتاه امل�ستهرتين

تاأثريات الوباء واجلفاف وغلق الأ�سواق 
باجللفة

 ن�سطاء يطالبون مبخطط اآمن 
.    تو�سية بتفعيل عمل املذابح اجلهوية 

والبلدية

حالة تذمر تعي�شها غالبية بلديات والية 
�لنعامة يف �الأيام �الأخرية خا�شة �ملدن 
�لكربى بعد زحف وباء كورنا وتف�شيه 
يف بع�س �لقرى و �لبلديات، وهذ� جر�ء 
�لهيئات  بني  �لتو��شل  عملية  غياب 
�الإد�رية �لر�شمية بالوالية ومو�طنيها، 
�لف�شاء  �لعديد من رو�د  حيث ت�شاءل 
�جلهات  غياب  �شبب  عن  �الأزرق 
م�شالح  �ملتمثلة يف  �ملعنية  �لر�شمية 
�ل�شحة  مقارنة  ومديرية  �لوالية 
�ملجاورة  �لواليات  به  تقوم  ما  مع 
با�شت�شد�رها لبيانات منتظمة ويومية 
�أرقام  �إعطائهم  و  �ملو�طنني  لتنوير 
على  تق�شي  �أن  �شاأنها  من  �شحيحة 
�الإ�شاعات �لتي خلفت ور�ءها حاالت 
لتفادي  �ل�شكان  �أو�شاط  يف  ذعر 
عملية �الختالط على �الأقل �أو جتنب 
فيها  �مل�شتبه  باحلاالت  �الحتكاك 
�الأحياء  �جتاه  و�حليطة  �حلذر  و�أخذ 

�مل�شجل فيها حاالت مر�شية.

حالة  �الحتقان  �أجو�ء  من  ز�د  ما  و 
وفاة  باالأخ�س  ومنها  �لوفيات  بع�س 
�عتربها  �لتي  �مل�رصية  بلدية  رئي�س 
�ل�شارع �مل�رص�وي بالو�شعية �لغام�شة 
و مل تتدخل �جلهات �مل�شوؤولة حينها 
ال�شت�شد�ر  على �الأقل بيان بخ�شو�س 
غري  �لدفن  حاالت  �أي�شا  و  �لو�قعة، 

�لعادية.
�لتو��شل  عملية  غياب  ظل  ويف 
بعدما  خطري�  منعرجا  �أخذت  �لتي 
�ملو�طن  بحق  �لوالية  �شكان  طالب 
يدعو�  مثلما  �ملعلومة  على  �حل�شول 
يف  �ملعدل  �جلز�ئري  �إليه �لد�شتور 
�ملادة  ن�س  ح�شب   2016 ما�س  �شهر 
 « �أن  �إىل  �رص�حة  ت�شري  51  �لتي 
و�لوثائق  �ملعلومات  على  �حل�شول 
م�شمونان  ونقلها  و�الإح�شائيات 
للمو�طن، وال ميكن �أن مت�س ممار�شة 
�خلا�شة  �لغري  بحياة  �حلق  هذ� 
�مل�رصوعة  وبامل�شالح  وبحقوقهم 

�الأمن  ومبقت�شيات  للموؤ�ش�شات 
�لوطني«.

 88 �ملر�شوم  10 من  �ملادة  توؤكد  كما 
�الإد�رة  بني  للعالقات  �ملنظم   131  –
تكري�س  �ل�شاأن،  هذ�  يف  و�ملو�طنني 
على  �حل�شول  يف  �ملو�طن  حق 
ب�شفة  �الإد�رية  و�لوثائق  �ملعلومات 
على  �حل�شول  حق  حيثيكت�شي  عامة، 
تعميق  يف  ق�شوى  �أهمية  �ملعلومات 
�لدميقر�طية قيما ومبادئ وممار�شة، 
�ملعلومة  على  �حل�شول  حق  وياأتي 
وملمو�شة ملو�د  فعلية  ترجمة  لي�شكل 
 )2016( �الأخري  �جلز�ئري  �لد�شتور 
و�ملوؤ�ش�شاتية،  �لقانونية  ومتطلباته 
 2020 د�شتور  م�رصوع  م�شودة  و�أي�شا 
�إر�دة  عن  و��شحا  تعبري�  يعد  و�لذي 
للحاجيات  ت�شتجيب  �أكيدة  �شيا�شية 

�لتي عرب عنها �لتطور �حلا�شل.
والية  يف  �ل�شود�ء  �لنقطة  وتبقى 
�لتز�م  وعدم  �لتوعية  هي  �لنعامة 

�إليهم  �ملوجهة  بالند�ء�ت  �ملو�طنني 
عرب كامل �لو�شائل وو�شائط �لتو��شل 
�لتي  �لكربى  �مل�شوؤولية  مبثابة  وهي 
للتغلب  �ملو�طن  بها  يتحلى  �أن  يجب 

على هذ� �لوباء.
�لتي  �الأخرية  �لتطور�ت  وبخ�شو�س 
بتز�يد  �ملتعلقة  �لوالية  �شهدتها 
�الأوىل حالة  بالدرجة  �حلاالت فمرده 
وثانيا   ، �لالمباالة  عدم  و  �لتجاهل 
غياب  �إىل  �حلقيقي  �ل�شبب  يرجع 
�إجر�ء�ت ردعية �جتاه تعمد �ملو�طنني 
وخمالفة جميع �لتعليمات �لتي و�شعت 
كل  يحدث  �لفريو�س،  �نت�شار  لتجنب 
�الأبي�س  �جلي�س  �نهيار  ظل  يف  هذ� 
لبع�س  موؤيد  بني  ما  و�نق�شاماته 
�ملدر�ء �لذين ي�رصفون على عدد من 
�لهياكل و �ملر�فق �ل�شحية، ومعار�س 
�الإد�رة  لعبت  بعد  كليا  �ل�شائد  للو�شع 

�ملعنية دور �ملتفرج.
النعامة: ابراهيم �سلمي

عن  �جللفة  والية  مو�طني  عرب 
جميع  غلق  تاأثري  من  خماوفهم 
للحد  �ملو��شي  بيع  ونقاط  �أ�شو�ق 
تقدمي  دون  كورونا  �نت�شار  من 
�لبد�ئل حلماية ن�شاط تربية �الأغنام 
�لتي يفوق تعد�د3.379.500  ر�أ�س 
على  ثروة  �أكرب  باعتبارها  غنم 

�مل�شتوى �لوطني  
ن�شطاء  بادر  فقد  �الإطار  هذ�  ويف 
�ملجتمع �ملدين بالوالية عرب مو�قع 
ناقو�س  بدق  �الجتماعي  �لتو��شل 
�لو�شية  �ل�شلطات  بدعوة  �خلطر 
�أع�شاء  و  �لوالية  مب�شالح  ممثلة 
�ل�شعبي  باملجل�س  �لفالحة  جلنة 
باإعد�د  م�شتعجال  بالتدخل  �لوالئي 
على  �حلفاظ  ي�شمن   �آمن  خمطط 
من  �جللفة  بوالية  �حليو�نية  �لرثوة 
من  تو�جهه  ومبا  �لوباء  �أزمة  �آثار 
بدء� باجلفاف يف �ملناطق  خماطر 
غلق  �إجر�ء�ت  وتطبيق  �ل�شهبية 
�الأ�شو�ق ومنع �لتنقل و�رتفاع �أ�شعار 
�آالف   04 �إىل  و�شلت  �لتي  �الأعالف 
�لتقليل  �شمان  على  و�لعمل  دينار 
�ملا�شية  مربي  خ�شائر  من  و�حلد 
برجمة  على  �لعمل  �أوىل  وكخطوة 
عقد لقاء بني ممثلي مربي �ملا�شية 
كافة  لدر��شة  �لو�شية  و�ل�شلطات 
على  للحفاظ  و�لبد�ئل  �ملقرتحات 

�لفقري  �لعمود  بكونها  �لرثوة  هذه 
مع  للمنطقة  �القت�شادي  للن�شاط 
�لوقاية  �شبل  على  �حلفاظ  حتقيق 
عودة  حال  يف  ال�شيما  �لوباء  من 
�لن�شاط  مع حتمية تنظيم �الأ�شو�ق 
و  تعقيمها  و  �لبيع   ف�شاء�ت  و 

تطهريها.
�لن�شطاء  �قرتحه  ما  �شمن  ومن   
�رصورة  بالوالية  �ل�شباب  و�لفاعلني 
�جلهوية  �ملذ�بح  عمل  تفعيل 
�لقطاعات  مع  بالتن�شيق  و�لبلدية 
م�شالح  غر�ر  على  �ملتدخلة 
مبنح  و�لتجارة  و�ل�شحة  �لفالحة 
مع  للتعاقد  للمذ�بح  �لرت�خي�س  
حيث  مبا�رصة،  �ملو��شي  مربي 
�لبلدي  �أو  �جلهوي  �ملذبح  يتكفل 
و�شلخها  وذبحها  �ملو��شي  باقتناء 
لفائدة �ملو�طن �لذي ي�شدد تكاليف 
�ملذبح  وم�شتحقات  �ملا�شية  �رص�ء 
�أو  �لبنكي  �أو  �لربيدي  عرب �حل�شاب 
�ملالية  �مل�شتحقات  ت�شديد  حتى 
تنظيم  مع  منظمة  بطريقة  مبا�رصة 
بطريقة  للزبائن  �لت�شليم  عملية 
تتو�فق مع تد�بري �لوقاية من �لوباء  
و�اللتز�م ب�رصوط �ل�شالمة �ل�شحية 
�رتد�ء  و  �الآمان  م�شافة  �حرت�م  و 

�لكمامات �لطبية.
اجللفة : حممد �سبع

�أم�س  �الأمني  �أول  م�شاء   تويف 
بوري�س  غليز�ن  �لعام   لوالية 
بفريو�س  �إ�شابته  بوبكر على خلفية 
�لذي  ج�شده  نخر  �لكورونا  �لذي 
هذ�  مزمنة   �أمر��س  من  يعاين 
و�أ�شارت م�شادر مقربة �أن  �ل�شحية 
يوم  منذ  عمله  عن  غاب  �لذي 
يف  وهو  �ملا�شي  تويف  �خلمي�س 

�لع�شكري  �مل�شت�شفى  نحو  طريقه 
�إ�شابته  خلفية  على  بوهر�ن 
ب�شيق  �شديد يف �لتنف�س ، و�أ�شارت 
ظهرت  م�شاء  �مل�شادر  �لتي  ذ�ت 
�أول �أم�س كانت �يجابية  ما �شاعف 
م�شاب  �نه  بحكم  من  معاناته 

مبر�س مزمن .
 م بن ترار

وهر�ن  �أمن  م�شالح  �أوقفت 
�لفيديو  �شاحبة  �ملالهي  مغنية 
على  و�إحالتها  �أ�س  �لت�شهريي  نهار 
وكيل �جلمهورية لدى حمكمة  وهر�ن 
على  نظامه  هيئة  بتهمة  �إهانة 
فيه  تهني  ن�رصه  مت  خلفية  فيديو 
�لطاقم �لطبي مل�شت�شفى وهر�ن،وهي 
حركت  �حتجاجات  �لتي  �لق�شية 
�ل�شغط  مب�شت�شفى �لبالطو بفعل 

�لذي يعي�شه �لطاقم �لطبي .
قد  �ملعنية  وكانت  هذ� 
مب�شت�شفى  �تهمت �إطار�ت 
وهر�ن  ب�شوء �لت�شيريو�شفتهم باأقبح 
�مل�شت�شفى  �إد�رة  جعل  �لنعوت ما 
،هذ�  ق�شائية  �شدها  دعوى  ترفع 
وكيل  �أمام  �ملوقوفة  �إحالة  مت  وقد 

�جلمهورية يف �نتظار حماكمتها .
حممد بن ترار

كان يف طريقه اإىل امل�ست�سفى الع�سكري بوهران

 وفاة الأمني العام لولية غليزان  

بعد دعوى ق�سائية   رفعتها اإدارة م�ست�سفى وهران

توقيف مغنية مالهي وحماكمتها 

احتجاجات على توفري الأمن

مدير م�ست�سفى البويرة ينجو من املوت

ب�سبب نق�س الأطباء الأخ�سائيني

اللجوء اإىل التطبيب عن بعد 
مب�ست�سفيات البويرة

�ل�شحة  مديرية  م�شالح  ك�شفت 
عرب  ن�رصته  بيان  خالل  من  بالبويرة 
�لتو��شل  �لر�شمية يف موقع  �شفحتها 
جلوئها  عن  �لفاي�شبوك  �الجتماعي 
�إىل  �العتماد على جتربة �لتطبيب عن 
بد�ية  هذ� �خلمي�س عرب 5 م�شت�شفيات 
بالوالية ، و�أ�شار ذ�ت �مل�شدر �أن هذه 
ي�شجله  �لذي  �لعجز  تغطي  �خلطوة 
�لقطاع يف �الأطباء �الأخ�شائيني خا�شة 
يف �الإنعا�س و�أمر��س �لقلب وهذ� من 
ملر�شى  �جليدة  �لرعاية  تقدمي  �أجل 
خا�شة  �لتحويالت  من  و�حلد  كورونا 
ومعلوم   ، �ملر�شية  �حلاالت  هذه  يف 
يتم  جمال  هو  بعد  عن  �لتطبيب  �أن 

بو��شطة  �لطبية  �ملعلومات  نقل  فيه 
مب�شاركة  مرئية  �شوتية  و�شائط 
�أطباء �أخ�شائيني بغر�س �الإ�شت�شار�ت 
عن  �جلر�حية  و�لعمليات  �لطبية 
با�شتخد�م  �لطبي  �لت�شخي�س  �أو  بعد 
يف  �لرقمية  �الت�شاالت  تكنولوجيا 
�إد�رة  غر�ر  على  خمالفة  جماالت 
�أبرقت  وللتذكري   ، �لطبية  �ملعلومات 
لالأطباء  ند�ء  �أم�س  �مل�شالح  ذ�ت 
�أجل  من  �ملتقاعدين  و�ملمر�شني 
�لتطوع وم�شاعدة زمالئهم بامل�شالح 
 19 كوفيد  مبر�شى  �خلا�شة  �خلم�شة 

على م�شتوى �لوالية .
اأح�سن مرزوق

اأح�سن مرزوق
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وم�صالح  الأمن  م�صالح  فتحت 
بولية  الوطني  الدرك 
اجلهات  من  امل�صيلة،وبامر 
بالعديد  ف�صاد  الق�صائية،ملفات 
من القطاعات بولية امل�صيلة،منها 
عن  فيه  التحقيقات  ماك�صفت 
وروؤ�صاء  م�صوؤولني  عدة  تورط 
نهب  يف  ومنتخبني  بلديات 
الوظيفة  وا�صتغالل  العام  املال 
وجه  دون  مزيا  على  للح�صول 
قيد  تزال  ل  اأخرى  حق،وملفات 
تقارير  عدة  التحقيق،واأ�صارت 
ومعطيات،اإىل اأن هذه التحقيقات 
منها من جاءت على خلفية �صكوي 
املنتخبني،مت  لبع�ض  موثقة 
م�صالح  لدي  مبا�رشة  و�صعهم 
،ومنها  والأمن  الوطني  الدرك 
لنواب  اأمريات  على  كانت  من 
تلقو  اجلمهورية  ووكالء  عامني 
نتائج  ال�صكاوي،واأف�صت  هذه 
ت�صتهدف  التي  التحقيقات 
الفرتة  يف  وا�صع  ب�صكل  »الأميار« 
مديرين  اإىل  الأخرية،اإ�صافة 
تنفيذيني ورجال اأعمال ومقاولني 
و�صوء  بالف�صاد  تتعلق  ،بتهم 

الت�صيري ونهب املال العام والرثاء 
التهم،التي  من  وغريها  الفاح�ض 
القانون،و�صيتم  عليها  يعاقب 
يف  تورطه  ثبت  من  كل  حماكمة 
م�صادرنا  ،وبح�صب  الق�صايا  هذه 
املنتخبني  من  الكثري  فاإن 
الف�صل  �صيجري  املحليني 
على  املوجودة  ق�صاياهم  يف 
جائحة  العدالة،وكانت  م�صتوي 
موا�صلة  موؤقتاً  اأجلت  قد  كورونا 
روؤ�صاء  من  العديد  مع  التحقيق 
بداأت  وقد  واملنتخبني،  البلديات 
والبلديات  القطاعات  اأهم  تربز 
الف�صاد  يف  بالتحقيقات  املعنية 
املحلي،وهي على وجه اخل�صو�ض 
اجمدل،ونوغة،اولد  بلديات 
من�صور،ام�صيف،ال�صوامع،�صيدي 
حممد،ال�صالل،ولتام،اخلبانة،بني 
ل ا ، ة د �صعا بو ، نت مو ر تا ، ن يلما
قيد  تزال  ل  م�صيلة،واأخري 
�صهدته  الذي  التحقيقات،الأمر 
كانت  تنفيذية  مديريات  عدة 
هي الأخرى حمل حتقيقات حول 

ف�صاد.
عبدالبا�سط بديار

24 �ساعة

حممد بن ترار

هذا النظام اجلديد  الذي طوره 
الآيل  الإعالم  يف  مهند�صون 
للحبوب  الوطني  للديوان  تابعون 
بداية  قبل  �صنوات   4 ظرف  يف 
مرحلة التجريب نهاية 2018 على 
م�صتوى خم�ض تعاونيات فالحية 
دقيقة  بتوفريمعلومات  ي�صمح 
التحويل  عمليات  كل  على  واآنية 
و التخزين لينطلق العمل به  بعد 
�صنة  يف  التجريب  مرحلة  انهاء 
النظام  تعميم  �صيتم  2019  حيث 
ليحل  التعاونيات  �صائر  على 
الكال�صيكي  النظام  عن  بديال 
نقل  على  يعتمد  كان  الذي 
املرا�صالت  عرب  املعلومة 
الورقية واملرا�صالت الإلكرتونية 
الهاتفية، حيث  والت�صالت 
النظام  من  نهائيا  التخل�ض  مت 

والعتماد  التعامالت  يف  القدمي 
الرقمي  النظام  هذا  على  الكلي 
بتتبع  ي�صمح  الذي  اجلديد، 
عالية  بدقة  املخازن  حركة 
كمية  حتويل  خالل  من  ل�صيما 

لأخرى  تعاونية  من  القمح  من 
معلومات  النظام  يعطي  بحيث 
و�صولها  و  خروجها  وقت  عن 
الناقلني  عن  معلومات  وكذلك 
لتتبع م�صارها و التدخل املبا�رش 

يف  اإ�رشاب  اأي  ت�صجيل  حال  يف 
هذا  ي�صمح  كما  التحويل  عملية 
حجم  معرفة  للديوان  النظام 
وتوزيعها  املخازن  يف  الكميات 
على م�صتوى كل تعاونية تابعة له 
وهو الذي مل يكن متاحا يف النظام 
واإعداده  ال�صابق  الكال�صيكي 
يتطلب جهدا ووقتا كبريين ، هذا 
النظام اجلديد �صيتم تطويره اأكرث 
مما هو عليه حاليا لت�صهيل عمله 
الدقة  من  مزيدا  اإ�صفاء  و  اأكرث 
بتحديد  وال�صفافية  �صي�صمح 
احلبوب  من  اجلزائر  حاجة 
ويقل�ض عملية ال�صترياد ، حيث 
كبري  ثغرات  النظام  هذا  ك�صف 
يف ت�صيري املخازن ونهب كميات 
قبل  احلبوب  من  من  كربى 
لرفع  واأتباعهم  �صامية  اإطارات 
هام�ض  ومعها  ال�صترياد  كمية 

ربحهم .

با�سرت مديرية  الديوان الوطني املهني للحبوب والبقول اجلافة اإىل اعتماد نظام رقمي جديد  جد 
متطور ملتابعة حركة  احلبوب داخل املخازن على امل�ستوى الوطني وذلك لتفادي عملية ال�ستنزاف التي 
تعر�ض لها خمزون احلبوب من قبل بارونات  واطارات �سامية من الديوان الذي لتزال  حتقيقات جارية 

معهم  يف جمال نهب احلبوب بعد توقيف الع�سرات من اأتباعهم مبختلف وليات الوطن .

بتهم الف�ساد يف امل�سيلة

م�سوؤولون و منتخبون يف
 اأروقة املحاكم

الديوان الوطني املهني للحبوب والبقول اجلافة  

 نظام رقمي ملتابعة حركة  احلبوب داخل املخازن
 .      حتقيقات جارية يف نهب كميات �سخمة 

م�صادرر�صمية للو�صط  ك�صفت 
وا�صعة �صت�صمل العديد  حركة  اأن 
املديريات على  روؤ�صاء  من 
م�صتوى  الوطن من اأجل �صخ دماء 
حركية  اإطفاء  �صاأنها  من  جديدة 
جديدة على القطاعات احل�صا�صة 
مع  جهاز  البداية  و�صتكون  ، هذا 
احلماية املدينية الذي من املنتظر 
للمدراء  �صاملة  حركة  يعرف  اأن 

املنا�صب  وتعوي�ض   لولئيني   ا
ولية  مقدمتها  ويف  ال�صاغرة 
موؤخرا  مديرها  تويف  التي  ب�صار 
من  العديد  اإحالة  �صيتم  كما 
وهم  التقاعد  الإطارات على 
مدراء  منا�صب  ي�صغلون  الذين 
من  ال60  جتاوزو  ولئيون والذين 
باإطارات  تعوي�صهم  العمر، و�صيتم 
الفر�صة  لهم  �صتمنح  الذين  �صباب 

اجلزائر  بناء  يف  يف  امل�صاركة 
اجلديدة ،  يف جهة اأخرى  �صتعرف 
هي  الوطني  الدرك  م�صالح 
�صاملة  لروؤ�صاء  الأخرى حركية 
بالوليات  الإقليمية  الكتائب 
اخلا�صة  واملجموعات  والدوائر 
بغية  جتديد   ، احلدود  بحر�ض 
احلركة  ت�صمل  كما   ، الن�صاط 
اأي�صا املدراء الولئيني ملديريات 

اإحالة  اأكرث  �صيتم  الغابات اأين 
ب�صبب  التقاعد  من 08 منهم على 
ال�صن واملر�ض ونق�ض املردودية 
فقد  اجلمارك  م�صالح  اأما   ،
 27 بحركة  �صملت  ال�صباقة  كانت 
مفت�صية  ، رفقة قطاع الأمن الذي 
عرف حركية �صاملة بالوليات يف 

انتظار الدوائر.
حممد .ب

لقطاعات ح�سا�سة خالل ال�ساعات املقبلة

حركة وا�سعة يف االإطارات واملدراء الوالئيني 

�صدد رئي�ض املجل�ض ال�صعبي الوطني، 
�صليمان �صنني، باأن الطفولة يف اجلزائر 
واجلرائم،  للتجاوزات  عر�صة  لي�صت 
الدول، لفتا  العديد من  تعرفها  التي 
باأن  هذا ل يثني على موا�صلة العمل 

على تعزيز هذه املنظومة، وترقيتها 
ور�صم  و�صع  يف  اأولوية  الطفل  ليبقى 
ال�صيا�صة الوطنية الجتماعية للدولة.

ثّمن رئي�ض املجل�ض ال�صعبي الوطني، 
باليوم  الحتفال  �صنني  �صليمان 

ما   حققه  اجلزائري  للطفل  الوطني 
حلقوقه  اإقرار  من  اجلزائري  الطفل 
الت�رشيعية  املنظومة  يف  وتكري�صها 
معربا  الواقع،  اأر�ض  يف  وجت�صيدها 
عن الفتخار والعتزاز بهذا الجناز 

من  الكثري  حتققه  مل  الذي  املهم، 
الدول موؤكدا التطلع اإىل توفري الكثري 
حتى  اجلزائر  لأطفال  احلقوق  من 

يتمكنوا من ال�صتمتاع بطفولتهم.
اإميان لوا�ض

رئي�ض املجل�ض ال�سعبي الوطني، �سليمان �سنني

الطفولة يف اجلزائر حممية قانونيا

العليا  املدار�ض  خريحو  طالب 
اأم�ض،  غليزان،  بولية  لالأ�صاتذة، 
حممد  الوطنية،  الرتبية  وزير 
العاجل،  بالتدخل  واجعوط، 
التنقلية  للف�صل يف م�صار احلركة 
لالأ�صاتذة يف الأطوار الثالث، مبا 

يحقق مطالبهم امل�رشوعة.
للوزير،  الأ�صاتذة  ا�صتكى  حيث 
على  »الو�صط«  حتوز  وثيقة  يف 
رد  وجود  عدم  منها،  ن�صخة 
الرتبية  مدير  من  و�رشيح  وا�صح 
الالئحة  على  غليزان،  بولية 

منذ  لها،  املرفوعة  املطالب 
معربين  املا�صي،  ماي   31 تاريخ 
الكبري  ا�صتيائهم  عن  باملنا�صبة، 
انعدام  من  ال�صديد،  وتذمرهم 
ق�صيتهم،  مع  التعامل  يف  اجلدية 
التي  غليزان،  مديرية  قبل  من 
ميكنها  ل  »باأنها  عليهم  ردت 
خا�صة  كهذا«،  اأمر  يف  الجتهاد 
ما تعلق بعدم احت�صاب النقطتني 
املن�صو�ض  التنقلية،  احلركة  يف 
»�صهادة  معيار  يف  قانونا،  عليها 
تكوينية  موؤ�ص�صة  من  التخرج 

احلالية«،  الرتبة  ويف  متخ�ص�صة 
ح�صب املن�صور التكميلي 280-06 
 ،1996/09/05 الإطار  للمن�صور 
مديريات  معظم  تتبناه  والذي 

الرتبية، على امل�صتوى الوطني.
اأن  الوثيقة،  ذات  اأكدت  كما 
هي  لالأ�صاتذة  العليا  املدار�ض 
متخ�ص�صة،  تكوينية  موؤ�ص�صات 
-16 التنفيذي  املر�صوم  ح�صب 
176 املوؤرخ يف 14 جويلية 2016، 
وبالتايل من املفرو�ض اأن الطالب 
وزارة  مع  التزام  عقد  له  الأ�صتاذ 

الرتبية الوطنية، ويلتحق مبن�صب 
يف نهاية تكوينه، مت�صائلني »كيف 
عرب  الرتبية  مديريات  لأغلب 
اإل  بها  تعمل  اأن  الوطني«  الرتاب 
اإ�صارة منهم ملديرية  البع�ض، يف 
غليزان، معتربين اأن هذه امل�صاألة 
م�صار  تهدد  اأ�صبحت  العالقة، 
ما  الولية  يف  التنقلية  احلركة 
العاجل من قبل  التدخل  ي�صتلزم، 
امل�صوؤول الأول عن قطاع الرتبية، 
امله�صومة  احلقوق  لإرجاع 

لأهلها.

خريجو املدار�ض العليا لالأ�ساتذة بولية غليزان:

مطالب بالف�سل يف م�سار احلركة التنقلية

ُنقال اإىل املحكمة الوطنية بالعا�سمة مدريد

توقيف جزائريني اثنني بتهمة 
التح�سري لهجوم اإرهابي

الأمنية  ال�صلطات  اأوقفت 
الثالثاء،  اأم�ض  الإ�صبانية، �صباح 
اجلن�صية  يحمالن  م�صتبهني 
التح�صري  بتهمة  اجلزائرية، 
مبدينة  اإرهابي،  عمل  لتنفيذ 

بر�صلونة �رشقي البالد.
يف  املحلية  ال�رشطة  ودهمت 
كتالونيا منزلني، بتعليمات  اإقليم 
من املحكمة الوطنية التي تنظر 
واملنظمات  الإرهاب  ق�صايا  يف 
الإجرامية الدولية، لتلقي القب�ض 
على �صخ�صني، بتهمة »التح�صري 

لتنفيذ عمل اإرهابي«.
الإ�صبانية  الأنباء  وكالة  واأفادت 
ا�صتنادا  ن�رشته  خرب  يف  »اإيف«، 
باأن  ق�صائية،  م�صادر  اإىل 

خططا  جزائريني  مواطنني 
يف  اإرهابية  عملية  لتنفيذ 
العملية  واأو�صحت اأن  بر�صلونة 
اأم�صالثالثاء،  �صباح  جرت  التي 
الذي  للتحقيق  ا�صتمرارا  كانت 
حوايل  منذ  بر�صلونة  يف  جرى 
اعتقال  مت  حيث  ون�صف،  عام 
خمتلفة  بتهم  �صخ�صا   18
نُقال  فيهما  امل�صتبه  اأن  وذكرت 
املحكمة  توقيفهما اإىل  اإثر 
مدريد  بالعا�صمة  الوطنية 
تعر�صت  اأوت 2017،  ويف 
اإرهابي عرب  بر�صلونة لهجوم 
اأ�صفرت عن مقتل  عملية ده�ض 
15 �صخ�صا واإ�صابة 131 بجروح.
م.�ض

راأي

م�ساكل اإنهاء العام الدرا�سي
عزيزي جمال ع�سو نقابة 

�ساتاف للجزائر و�سط
         

اأربعة  من  اأكرث  متر  هاهي 
الإ�صتثنائية  العطلة  على  اأ�صهر 
ملختلف  املمنوحة  والإجبارية 
الأطوار التعليمية  ورغم اإجتهاد 
اجلهات الو�صية يف اإيجاد حلول 
بينها  ومن  النهائية  لالإمتحانات 
الذي  البكالوريا  �صهادة  امتحان 
من  فبالرغم  م�صرييا،  يعد 
 2020 �صبتمرب  ل�صهر  تاأجيله 
منحها  مت  التي  والتطمينات 
يف  ظهرت  اأزمة  بوادر  اأن  اإل 
للظروف  وذالك  للعيان  الأفق 
تفاقم  من  البالد  تعي�صها  التي 
وتاأزم الو�صع ال�صحي والإنت�صار 
 19 كوفيد  لفريو�ض  ال�رشيع 

وت�صاعف  كورونا  جائحة  اأي 
يحتم  ما  وهو  الإ�صابة،  حالت 
اإعادة  الخت�صا�ض  اأهل  على 
النظر يف برجمة هذا المتحان 
التعليم  �صهادة  اإمتحان  وحتى 
التي  لالأخطار  وذالك  املتو�صط 
من  الوقاية  بعملية  �صتحيط 
املغامرة  وعدم  الفريو�ض  هذا 
وموؤطريهم  تالميذتنا  ب�صالمة 
على  كما  الإحتكاك،  ونتجنب 
الإن�صياع  عدم  الو�صية  اجلهات 
الذي  البع�ض  ل�صغط  والر�صوخ 
البكالوريا  �صهادة  باإلغاء  ينادي 
1و2  الف�صلني  واإحت�صاب 
ويف  ال�صهادة  مكان  واعتمادهما 
نتمنى  الأ�صطر  هذه  كتابة  ظل 
من اهلل رفع هذا الوباء عنا وعن 

الب�رشية جمعاء.

مرمي خمي�سة 
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يالحظ املجتمع املدين بوالية 
املفاجئ  ال�سكوت  ب�سكرة 
ان�سغاالتهم  اجتاه  للمواطنني 
املتعلقة بالتنمية املحلية، اأين 
اأم�سى الفريو�س اخلبيث حمور 
االآونة  يف  الب�ساكرة  حديث 
وما  ا�ستفحاله  نظري  االأخرية، 
وكذا  املنطقة  اأرجاء  يف  فعله 
اأحلقها بعا�سمة  التي  اخل�سائر 

الزيبان.
باأن  جمعويون  نا�سطون  اأكد 
ا�ست�سلموا  ب�سكرة  والية  �سكان 
اأن  باعتبار  الواقع  لالأمر 
اجلائحة قد اأ�سابتهم يف مقتل، 

اأعداد  ت�سجيل  بعد  خا�سة 
من  بعد  حت�سى  مل  زالت  ال 
التزايد  عن  ف�سال  امل�سابني، 
مقابل  يف  للوفيات  املوؤ�سف 
تواطوؤ  املواطنون  اأ�سماه  ما 
وت�سرتها  ال�سحة  مديرية 
ال�سحية  الو�سعية  تدهور  على 
جهة  من  الزيبان.  بعا�سمة 
مواطنون  حتدث  اأخرى 
جلريدة الو�سط حول املو�سوع 
واأو�سحوا باأن الو�سعية النف�سية 
االأمر  جدا،  متدهورة  لل�سكان 
امل�ساكل  باقي  اأن�ساهم  الذي 
اجلميع  اأ�سبح  اأين  اليومية، 

فتك  يقيه  ملجاأ  عن  يبحث 
الوا�سع  انت�ساره  بعد  الفريو�س 
يف اأو�ساط املواطنني ح�سب ما 
الطبيبة  االأجهزة  تقارير  اأكدته 

بالوالية.
ينتظر  �سلة  ذي  �سياق  ويف 
ان�سغال  تلبية  الوالية  �سكان 
مل�ست�سفى  الطبي  اجلهاز 
طرف  من  �سعدان  احلكيم 
وزير ال�سحة، واملتعلق باإدخال 
اخلدمة  حيز    PCRالـ جهاز 
املقبلة،  ال�ساعات  خالل 
الفوري  التحليل  م�سكل  واإنهاء 
لتاأكيد االإ�سابة من عدمها، اإىل 

احلركات  توا�سل  هذا  جانب 
اخلريي  ن�ساطها  اجلمعوية 
امكاناتها  بت�سخري  وذلك 
من  اله�سة  الفئات  مل�ساعدة 
الب�سكري، خا�سة مع  املجتمع 
ال�سحي  ت�سديد فرتات احلجر 
الفرتة االأخرية وتقلي�س ن�ساط 
اأغلب  فاإن  والعاملني،  التجار 
ال�سعبية  االأحياء  يف  العائالت 
املوارد  فادحا يف  نق�سا  تعاين 
اليومية ال�رضورية، االأمر الذي 
يتطلب اإن�ساء خلية اأزمة اأخرى 

موازية خللية كوفيد 19.
اأحمد نا�صري

اأجواء من الرتقب واخلوف من القادم

الكوفيد ين�شي الب�شاكرة م�شاكل التنمية

االأ�سبوع  منت�سف  اأ�رضف 
اجلاري  املفت�س 
اجلنوب  ل�رضطة  اجلهوي 
عن  الغربي ب�سار ممثال 
لالأمن  العام  املدير  ال�سيد 
لوالية  الثقافة  الوطني بق�رض 
تن�سيب  مرا�سيم  ادرار على 
ال�رضطة ال�سيد توهامي  عميد 
والية  امن  راأ�س  على  حممد 
االإطار املعروف  هذا  ادرار ، 
 ، امليدانية  خربته  بكفاءته و 
هامة  منا�سب  عدة  حيث توىل 
يف  التن�سيب  هذا  ويندرج 
العامة  املديرية  �سيا�سة  اإطار 
راأ�سها  على  الوطني  لالأمن 
لالأمن  العام  املدير  ال�سيد 
الوطني والتي تهدف اإىل متكني 
امل�سوؤولية  من  كفئة  اإطارات 
اأمن  على  احلفاظ  بغر�س 
وتلبية  املواطن  و�سالمة 
مطالبه يف ظل احرتام القوانني 
املردودية  زيادة  مع  والنظم 
هذا  يف   ، النتائج  وحتقيق 
ال�سيد املفت�س  اأعطى  االإطار 
اجلنوب  ل�رضطة  اجلهوي 
�سارمة  ب�سار تعليمات  الغربي 

باالحرتافية  التحلي  اأجل  من 
اأداء  يف  وااللتزام  واال�ستقامة 
يدخر  اأن  دون  اليومي  العمل 
احلفاظ  �سبيل  يف  جهد  اأي 
 ، املواطن  و�سالمة  امن  على 
وتوجيهه  اال�ستقبال  ح�سن  من 
وتلبية مطالبه خا�سة يف جمال 
وحماربة  اجلرمية  مكافحة 
جهته  االجتماعية من  االآفات 
اكد رئي�س امن والية ادرارعميد 
ال�رضطة ال�سيد توهامي حممد 
اإ�ستعداده التام على العمل دون 
على  احلفاظ  اجل  من  هوادة 
ظل  يف  املواطن  و�سالمة  امن 
و  اجلمهورية  قوانني  اإحرتام 
ان  و  االإن�سان  حقوق  اإحرتام 
التي  الثقة  م�ستوى  يف  يكون 
العامة  املديرية  فيه  و�سعتها 
راأ�سها  على  الوطني  لالأمن 
لالأمن  العام  املدير  ال�سيد 

الوطني .
التن�سيب  حفل  مرا�سم 
املدنية  ال�سلطات  ح�رضتها 
اأدرار وكذا  والع�سكرية لوالبة 

االأ�رضة الثورية و االإعالمية .
اأحمد باحلاج 

حي  �سكان  موؤخرا  ي�ستكي 
ال�سمالية  اجلهة  الد�رضة  يف 
من مدينة املغري بالوادي  ، من 
ال�سوارع  بكل  الطرقات  اهرتاء 
الرئي�سية ،خا�سة طريق ال�سارع 
اإىل  اأدى  الذي  الرئي�سي  االأمر 
املرور  حركة  يف  كبري  �سلل 
الذي  الكبري  االهرتاء  ب�سبب 
ف�سال  الطريق  هذا  يعرفه 
الطرق  معظم  ت�سهد  انه  اإىل 
للحي  الفرعية  و  الرئي�سية 
انعك�ست  كما  فظيعا  تدهورا 
احلياة  على  �سلبا  احلالة  هته 
العامة ،خملفة مع مرور الوقت 
اأو�ساط  اأفعال غا�سبة يف  ردود 
عن  اأعربوا  الذين  املواطنني 
ا�ستيائهم من الو�سعية الكارثية 

التي األت اإليها الطرقات.
ال�سكان  اأ�سار  ال�سياق  هذا  ويف 
واملارين عرب الطريق باملنطقة 
الطرقات  اهرتاء  م�سكل  اإىل 
حيث  �سوءا  الو�سع  زادت  التي 
من  باحلي  املقيمون  ا�ستكى 
التي  للطرقات  الكبري  االهرتاء 
مل تعرف اأي عملية تعبيد احلي 
حديثنا  وخالل  �سنوات  منذ 
هوؤالء  اأبدى  احلي  �سكان  مع 
ال�سديدين  وا�ستيائهم  تذمرهم 
من هذا الو�سع املاأ�ساوي التي 
يتخبطون فيه كما ا�ستغربوا من 
والالمباالة  التهمي�س  �سيا�سة 
فهم  حيهم  حق  يف  املنتهجة 

تهيئة  انعدام  من  يعانون 
باحلي  الرئي�سية  الطرقات 
للحفر  انت�سار كبري  التي تعرف 
على  ي�سعب  مما  املطبات  و 
اإىل  املرور  ال�سيارات  اأ�سحاب 
االأمطار،  هطول  خالل  بيوتهم 
ال�سيف ي�سبح  اأما خالل ف�سل 
التي  االأ�سا�سية  املادة  الغبار 
ترافق ال�سكان يف كل تنقالتهم 
و يف كل زاوية من بيوتهم، هذه 
اأي  ت�سهد  مل  التي  امل�سالك 
ال�سكان  ح�سب  تزفيت  عملية 
جعل احلي يف عزلة ، فو�سعية 
الطرق املتدهورة خلفت م�ساكل 
عديدة للعائالت املقيمة باحلي 
حيث اأ�سبح اأ�سحاب ال�سيارات 
يرف�سون ركن �سياراتهم باحلي 
حتدث  التي  للطريق  تفاديا 
تكابدهم  اأعطاب  مبركباتهم 
فرغم  اإ�سافية  م�ساريف 
للمواطنني  املتكررة  النداءات 
اإعادة  لل�سلطات املحلية ق�سد 
االأخرية  هذه  اأن  اإال  تهيئتها، 
مل حترك �ساكنا،  . لذا ونظرا 
�سكان  يطالب  الو�سع  لتفاقم 
للجهات  العاجل  التدخل  احلي 
بعث  اإعادة  اأجل  من  املعنية 
يعاين  الذي  حيهم،  يف  احلياة 
�سنوات  منذ  والتهمي�س  العزلة 
خا�سة  االعتبار  واإعادة  طويلة 

للطريق الرئي�سي.
جناة ،ح

بح�صور املفت�ش اجلهوي ل�صرطة اجلنوب الغربي 

حي الد�صرة باملغري

تن�شيب توهامي حممد على 
راأ�س اأمن اأدرار

اهرتاء الطرق يفاقم املعاناة

بعد �صنوات طويلة من التهمي�ش و الإق�صاء 

مطالب برتقية  اإطارات اجلنوب 
يف منا�شب عليا  

اأحمد باحلاج 

اأجمع املتتبعون لل�ساأن املحلي 
 ، مترنا�ست   ، ورقلة  بواليات 
ايليزي ، اأدرار ، الوادي ،ب�سكرة 
، االغواط ، ب�سار ، تيندوف و 
البي�س ، اأن ر�سم خريطة عمل 
عن  متر  اجلديدة  اجلزائر 
اإطارات وكفاءات  ترقية  طريق 
يف  الكبري  اجلنوب  واليات  
ال�سامية  احلكومية  الوظائف 
مبنحهم الفر�سة لتقلد منا�سب 
وزارية �سيادية ، مدراء عامون 
العمومية  املوؤ�س�سات  مبختلف 
ح�سة  وكذا   ، االقت�سادية  و 
والوالة  الوالة  �سلك  يف  معينة 
الدوائر  وروؤ�ساء  املنتدبني 
بالواليات  العامون  االأمناء  و 
مت�سل  �سياق  ويف  الدوائر،  و 
مت�سكهم  هوؤالء  اأبدى  فقد 
بتخ�سي�س ح�سة معينة لفائدة 
هوؤالء لت�سيري مديريات تنفيذية 
اثبت معظمهم  بعدما  و والئية 

كفاءاتهم يف الت�سيري بعد اإ�سناد 
لهم مهمة ت�سيري روؤ�ساء م�سالح 
ومدراء بنيابة . اإىل جانب ذلك 
املهتمني  من  العديد  يت�ساءل 
عن  املحروقات  بقطاعات 
خلف  تقف  التي  االأ�سباب 

اإطارات  متكني  دون  احليلولة 
العاملة  املوؤ�س�سات  وموظفي 
يف ال�سناعة النفطية من ت�سيري 
اأحقيتهم يف  هذه االأخرية رغم 

ذلك .
من جهة ثانية فقد �سدد نواب 

يف  الوطني  ال�سعبي  املجل�س 
االأول  للوزير  موجهة  مرا�سلة 
يومية  حت�سلت  قد  كانت 
منها  ن�سخة  على   « »الو�سط 
ب�رضورة منح الفر�سة الإطارات 
لتقلد  احلدودية  املناطق 
ال�سلك  يف  �سامية  منا�سب 
و  اجلوار   بدول  الدبلوما�سي 
غرار  على  االإفريقي  ال�ساحل 
النيجر  مايل   ، ليبيا   ، تون�س 
لعالقة  بالنظر  وموريتانيا 
امل�ساهرة الوطيدة التي تربط 
قاطني تلك املناطق احلدودية 
يعي�س  التي  الدول  وقبائل هذه 
�سعبة  اأمنية  ظروف  معظمها 

ي�سعب التكهن بنتائجها .
حذر  فقد  اآخر  �سعيد  وعلى  
القادر  عبد  احلقوقي  النا�سط 
مع  حديثه  معر�س  يف  تقار 
مغبة  من   « »الو�سط  يومية 
املمنهج  االإق�ساء  يف  التمادي 
من  اجلنوب  اإطارات  وحرمان 

تقلد منا�سب عليا يف ال�سلطة

جرائم  حماربة  اإطار   يف 
ممتلكات  على  االعتداء 
عنا�رض  متكنت  املواطنني، 
االأمن احل�رضي اخلام�س باأمن 
توقيف  من  مترنا�ست،  والية 
 41( العمر  من  يبلغ  �سخ�س 
�سنة( متورط يف ق�سية ال�رضقة 
بيان  ك�سف  مركبة.  داخل  من 

واالت�سال  االإعالم  خللية 
والعالقات العامة مبديرية اأمن 
والية مترنا�ست حت�سلت يومية 
»الو�سط »ن�سخة منه اأن حيثيات 
الق�سية تعود اإىل ات�سال هاتفي 
املجاين  االأخ�رض  الرقم  على 
املواطنني،  اأحد  من   )1548(
يطلب فيه التدخل من م�ساحلنا 

االأ�سخا�س  الأحد  ر�سده  بعد 
االأغرا�س  بع�س  ب�رضقة  قام 
قاما  بعدما  مركبة  داخل  من 
اخللفي  الزجاج  بتك�سري 
حيث  الواد،  قطع  بحي  لها 
اإىل  ال�رضطة  عنا�رض  �سارعت 
بتوقيف  وقاموا  املكان،  عني 
تلب�س  حالة  يف  فيه  امل�ستبه 

مع ا�سرتجاع امل�رضوقات، ليتم 
حتويله واملحجوزات اإىل املقر 
وفتح حتقيق ق�سائي يف الق�سية 
االإجراءات  ا�ستكمال  بعد   .
مت  فيه  امل�ستبه  مع  والتحقيق 
تقدميه اأمام اجلهات الق�سائية 

املخت�سة.
 اأحمد باحلاج 

متورط يف ال�صرقة من داخل مركبة 

الإطاحة باأربعيني بتمرنا�شت 

يرى فاعلون يف املجتمع املحلي  بوليات اجلنوب الكبري ، اأنه حان الوقت لتتحرك  ال�صلطات 
العليا بالبالد من اجل حتقيق العدالة وامل�صاواة بني اإطارات وكفاءات وليات اجلنوب 

ونظرائهم من باقي جهات الوطن .

اأخبار اجلنوب
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 القرار الذي ياأتي اأ�شهرا قليلة قبل انتخابات 
اأزمة �شحية عاملية حادة  الرئا�شة ويف عز 
الأول  القرار  لي�س   19 كوفيد  انت�شار  ب�شبب 
من هذا النوع فقد مت لرتامب جت�شيد كل ما 
كان ي�شبو اإليه وهو مراجعة  طبيعة انخراط 
املنظومة  يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
الدولية وعلى راأ�شها منظمة الأمم املتحدة 
نيويورك  بني  اأ�شا�شا  املوزعة  وفروعها 

وجنيف وباري�س. 
لرتامب  نح�شي  اأن  ميكن  ال�شدد  هذا  ويف 
ان�شحابه من املنظمة الأممية للرتبية والعلوم 
والثقافة اليوني�شكو عام 2017 احتجاجا على 
ان�شمام فل�شطني اإىل املنظمة ورف�س هذه 
الأخرية وجود اأي ارتباط لليهود باملقد�شات 
على  تفتحها  عن  ف�شال  بالقد�س  الدينية 
العاملي  بالرتاث  واهتمامها  الثقايف  التنوع 
املادي وغري املادي دون متييز. كان ينظر 
من  الأمريكية  املتحدة  الوليات  لن�شحاب 
لظهر  قا�شمة  �رضبة  اأنه  على  اليوني�شكو 
املنظمة فهو يعني غياب دعم مايل ل يقل 
عن 22 باملائة من ميزانية املنظمة الهزيلة 
طموحاتها  م�شتوى  يف  تكن  مل  حيث  اأ�شال 
ترقية احلوار بني احل�شارات والهتمام  يف 
بالإن�شان يف بعده العاملي. وكانت حماولت 
لالن�شحاب  اآخرين  م�شاركني  جر  اأمريكا 
اأخرى  ودول  واإ�رضائيل  بريطانيا  على غرار 
من  ومتكن  املنظمة  اإفراغ  حماولة  مبثابة 
غلبة العامل الفرانكفوين فيها وهو ما جت�شد 

باعتبار اللغة الفرن�شية اللغة الر�شمية لها. 
الوحيدة  الثقافية  املنظمة  مغادرة  ولي�شت 
تالها  فقد  لإ�رضائيل  ن�رضة  متت   التي 

املجل�س  من  املرة  هذه  اآخر،  ان�شحاب 
اتهمته  الذي  الإن�شان  حلقوق  الدويل 
�شد  املدمن  بالتحيز  �رضاحة  وا�شنطن 
اإ�رضائيل وو�شفت مندوبة الوليات املتحدة 
هيلي  نيكي  اآنذاك  املجل�س  يف  الأمريكية 
ي�شتهزئ  الذي  الأناين  باملنافق  املجل�س 
بحقوق الإن�شان. وكان ترامب قبلها قد اتهم 
املنظمة التي يتواجد مقرها يف جنيف ب�شن 
�شارت  واأنها  اإ�رضائيل  �شد  ممنهجة  حملة 
اأمريكا  ت�شم يف داخلها دول ل ترغب فيها 
وت�شك يف ح�شن تعاملها مع حقوق الإن�شان 

يف اإ�شارة اإىل اإيران. 
وتتواىل تباعا الن�شحابات الأمريكية لتطال 
تقت�شي  التي  املناخ  حول  باري�س  اتفاقية 
متباينة  درجات  على  الدول  جميع  التزام 
الغازات  انبعاث  بخف�س  امل�شوؤولية  من 
املناخ املهدد  توازن  للحفاظ على  الدفيئة 
وال�شتغالل  الت�شنيع  على  الت�شابق  بفعل 
املفرط للوقود الحفوري ومب�شاعدة تقدر 
لتتمكن  الفقرية  للدول  دولر  مليار   100 ب 
املتمثلة  اجلديدة  الأهداف  م�شايرة  من 
هذا  وكان  النظيفة.  الطاقات  اإيجاد  يف 
ترامب  قطعه  لوعد  جت�شيدا  الن�شحاب 
النتخابية  حملته  خالل  الأمريكيني  على 
وعلى  املوقعني  باقي  واأ�شعر  وفى  وقد 
راأ�شهم باري�س التي ا�شت�شافت موؤمتر كوب 
21 عام 2015. واتهم ترامب التفاقية ومن 
الوليات  ت�شتهدف  باأنها  وراءها هذه املرة 
اأنها  اإذ  الأوىل  بالدرجة  الأمريكية  املتحدة 
�شتق�شي على عامل الأعمال بل هي خطوة 
الأمريكية  املتحدة  للوليات  خمادعة 

حل�شاب  الأمريكي  لالقت�شاد  وخانقة 
اأطراف اأخرى �شت�شتفيد منها بزعم ترامب. 
ويعد الن�شحاب الأمريكي من اتفاق باري�س 
حجم  اىل  بالنظر  اأي�شا  موجعة  �رضبة 
اجلهود  يف  املعتربة  املالية  م�شاهمتها 
ويتوقع  التغريات املناخية  الدولية ملحاربة 
خرباء املناخ اأن ل يتوقف تاأثري الن�شحاب 
ليتعداه  الدعم املايل  الأمريكي عند جانب 
اإىل ابتعاد كبري للدول املوقعة وعددها 195 
التفاقية  يف  امل�شطرة  الأهداف  عن  دولة 
التي تدخل حيز التنفيذ نهاية هذا العام وهو 
الن�شحاب  بدء  مع  �شيتزامن  الذي  التاريخ 
�شيفقد  التفاق  اأن  حيث  ر�شميا  الأمريكي 
ما  العامل وهو  للبيئة يف  امللوثني  اأكرب  اأحد 
الكوكب  حرارة  درجة  ارتفاع  من  �شيزيد 
ب0.3 درجة مئوية قبل نهاية القرن الواحد 
يف  املخت�شني  تقدير  بح�شب  والع�رضين 

الأر�شاد اجلوية. 
املتحدة  الوليات  حتدث  مرة  كل  ويف 
الأمريكية طوارئ يف املنتظم الدويل وت�شع 
تاأهب  حالة  يف  الأوروبية  والدول  ال�شني 
لتعوي�س الفراغ الذي يت�شببه ان�شحابها وقد 
ل تنتهي فرتة ترامب الرئا�شية دون النعزال 
عن  الأمريكية  املتحدة  للوليات  التام 
العامل الذي �شاهمت يف اإن�شائه بعد احلرب 
ترامب  وقد جتد خطوات  الثانية.  العاملية 
اإىل �شحب بالده دعمها لوكالة  التي ت�شاف 
غوث الالجئني الفل�شطينيني انوروا وغريها 
ايران  مع  النووي  التفاق  من  وان�شحابه 
قبل  ما  اإىل  تعود  تاريخية  �رضعية  �شمن 
احلرب العاملية الأوىل �شمن ما ي�شمى مبداأ 

مونرو الذي يتاأ�ش�س على غياب اأمريكا عن 
العزلة  �شيا�شة  واعتمادها  الدويل  املحفل 

التي ورثها �شعار ترامب اأمريكا اأول.
اأخطر  لها وهو من  ان�شحاب  اآخر  اإىل  نعود 
الوليات  م�شاهمة  متثل  اإذ  الن�شحابات 
املتحدة الأمريكية  15 باملائة من ميزانية 
�شيخلف  ما  وهو  العاملية  ال�شحة  منظمة 
وخانقة  وبائية  اأزمة  ظل  يف  عنيفة  هزة 
ورهيبة مل تفلح اجلهود العاملية حلد الآن يف 
الت�شدي لها. واإن كان الن�شحاب الأمريكي 
غري ذي تاأثري مبا�رض على مكافحة فريو�س 
املنظمة  يف  ارتباكا  �شيخلق  اأنه  اإل  كورونا 
املتحدة  الوليات  كانت  البداية  فمنذ 
نحو  للمنظمة  م�شاعداتها  توجه  الأمريكية 
اخلا�شة  والأوبئة  الأمرا�س  بع�س  مكافحة 
الو�شط.  وال�رضق  افريقيا  مبنطقتي 
وكعادته، يبداأ ترامب بالوعيد قبل اأن ينتقل 
اإىل الفعل ثم يربر موقفه مبهاجمة ال�رضكاء 
باعتبارهم متاآمرين �شد اأمريكا وم�شاحلها 
وتاأتي  اإ�رضائيل.  راأ�شهم  وعلى  وحلفائها 
ونحن  ل�شيما  املتهمني  راأ�س  على  ال�شني 
تقليدية  غري  ثالثة  عاملية  حربا  نعي�س 
التجارية  والتبادلت  ال�شتثمارات  جمالها 
جهة  من  الأمريكية  املتحدة  الوليات  بني 
ما  وهو  اأخرى.  جهة  من  واأوروبا  وال�شني 
يف�رض اتهام ترامب للمنظمة باأنها اأداة طيعة 
الأمريكية  امل�شالح  ل�رضب  ال�شني  يد  يف 
اأن تلتحق باأمريكا بلدان اأخرى  ول ي�شتبعد 
تهجر  واأن  بذلك  لوحت  التي  الربازيل  مثل 
املنظمة التي ظلت مالذ ال�شعفاء يف العامل 

على قلة حيلتها. 

ترامب يعزل اأمريكا عن العامل

بقلم اح�سن خال�ص   

انتقل الرئي�ص الأمريكي دونالد 
ترامب مرة اأخرى من الوعيد اإىل 

الفعل والتج�سيد عندما را�سل املدير 
العام للمنظمة العاملية لل�سحة 

ايذانا ببدء عملية ان�سحاب الوليات 
املتحدة الأمريكية من املنظمة التي 

�ست�ستكمل بعد عام.

مع توايل ان�سحابه من الوفاق الدويل 

يف  تتلخ�س  والتي  العاك�شة  املراآة  طريقة 
اأو القناعة التي  الكتفاء بدور نقل املعلومة 
زمن  يف  املجتمع  ونخب  فواعل  حتددها 
على  الإعالم  و�شائل  تركز  وقد    ، الأزمة 
يركز  التي  واملوا�شيع  ال�شعب  اهتمامات 
فتزود   ، بن�رضها  الأزمة،فتقوم  اأثناء  عليها 
بها النخب ، كعملية عك�شية من اأجل �شناعة 

راأي عام . 
كما ميكن لو�شائل الإعالم ،ا�شتغالل وانتقاء 
خامة  كمادة  ال�شعب  عموم  و  النخب  اآراء 
هو  كما  توجهاتها.  و  اأهدافها  لتحقيق   ،
الإعالم عندنا  و�شائل  بع�س  مالحظ عندنا 
حيث جمال الراأي الآخر �شيق جدا بل يكاد 

يكون منعدما .
ويف �شورة اأخرى تعتمد و�شائل الإعالم على 
و  اخلرب  بناء  و  ال�شورة  ت�شكيل  يف  طواقمها 
الهدف  ، وهو  العام  للراأي  املبا�رضة  ال�شانع 
دوما  ت�شعى  التي  الإعالم  لو�شائل  التقليدي 
بثه  اأداة  و  الراأي  ت�شنع  التي  الآلة  تكون  لن 

و ن�رضه .
نقل  على  يقت�رض  ل  الإعالم  دور  اأن  الثابت 
بل  تطوراتها  و  احلدث  معاجلة  و  املعلومة 
من  تر�شيخها  و  ال�شورة  �شناعة  اإىل  يتعداه 
خالل تكوين املعاين ، الأمر الذي عزز دوره 
ميكننا   ، الأ�شا�س  هذا  على   ، تاأثريه  قوة  و 
اإدارة  يف  لالإعالم  املركزي  البعد  تف�شري 
خمتلف  يف  م�شاهم  و  فاعل  كطرف  الأزمة 
اأطوار الأزمة و تطوراتها )الت�شخي�س . و�شع 
 ،  ) التنفيذ   . اخلطط  ر�شم   . الإ�شرتاتيجية 
 . الأزمة  اإدارة  هياكل  مع �رضورة متثيله يف 
الأزمة يف  اأن  خ�شور  الدكتور حممد  يرى  و 
تتعلق  ،   بل  اإعالم  اأزمة  لي�شت  اأ�شا�شها 
اإدارة  عملية  يف  الفعال  و  احل�شا�س  بدوره 
الأزمة )الأزمة لي�شت اأ�شا�شا م�شاألة اإعالمية 
و لكن مل يعد ممكنا يف ظروف ع�رضنا ت�شور 
و  فاعل  و  قوي  اإعالم  بدون  الأزمات  اإدارة 
متطور و مبدع . وقد زادت التطورات التقنية 
و الجنازات النظرية من مقدرة الإعالم على 
اأهم  بادوار  للقيام  و  اأكيدة  حتمل م�شوؤوليات 

يف عملية اإدارة الأزمات( .
ل منا�س من تخ�شي�س حيز هام ، اأثناء بناء 
خمطط اإدارة الأزمة ، باعتباره عن�رضا هاما 
اأي تهمي�س  و   ، اأو حتييده  اإغفاله  ، ل ميكن 
على  �شلبا  توؤثر  هام�شية  اأزمات  يخلق  له 
 ، مواجهتها  فاعلية  على  و   ، الأزمة  اإدارة 
، من  فاخلطة الإعالمية املوحدة املحكمة 
الت�شدي  يف  الناجحة  القيادة  مقومات  اأهم 
لالأزمة بجميع مراحلها )قبل و اأثناء و بعد( ، 
ول يقت�رض دور الإعالم الأزموي يف التزود و 
تزويد اجلمهور باملعلومة و بث الإح�شائيات 
و الأرقام ، بل يتعداه اإىل الت�شدي للمعلومة 
مواجهة  و  املغر�شة  الإ�شاعات  و   ، الكاذبة 
ال�شورة امل�شوهة التي ت�شعى اإىل ت�شكيل راأي 
عام م�شاد لإدارة الأزمة ، لذا يجب على هذه 
قوية  اإعالمية  اأداة  على  تعتمد  اأن  الأخرية 
بعيد عن ال�شمت و التعتيم و ال�شبابية ، هذه 
ال�شلوكات التي توؤدي اإىل اإرباك احلياة العامة 

، و تزيد من  تعقيد الأزمة .
متالزمة  وباء  انت�شار  بعد   2003 عام  يف 
الذي  ال�شني  اأ�شاب  الذي  اخلطرية  �شار�س 
يتوىل  وطنيا  مركزا  اآنذاك  ميتلك  يكن  مل 
ناهيك   ، الأوبئة  الإبالغ  مكافحة  و  الك�شف 
ي�شفي  الذي   ، ال�شارم  ال�شيني  النظام  على 
املتعلقة  املعلومات  على  البالغة  ال�رضية 
اأ�رضار  من  يعتربها  حيث   ، العامة  بال�شحة 
�شفحي  اأو  طبيب  لأي  ميكن  فال   ، الدولة 
اأو تنبيه ال�شعب ب�شاأن اأزمة �شحية  الت�رضيح 
،  قبل اإعالن اجلهات الر�شمية بذلك ، والتي 
يف الغالب تكون ممثلة يف وزارة ال�شحة ، مع 
هذا النظام التكتمي مل يكن ال�شعب ال�شيني 
ر�شالة  بداأت  حتى   ، الوباء  بانت�شار  يعلم 
ق�شرية عرب الهواتف يف النت�شار ، حتذر من 
تف�شي )اأنفلونزا مميتة( يف اأوائل �شهر فيفري 
هلعا  �شبب  مما   ، غوانزو  مدينة  يف   2003
اأو�شاط ال�شعب التي هرعت اإىل  كبريا داخل 
اقتناء امل�شادات احليوية و اأدوية الأنفلونزا 
من ال�شيدليات مما اأدى اإىل نفاذها ، و حتت 
�شغط هذا التهافت و الهلع ال�شعبي ، ا�شطر 

يف  لالإعالن  فيفري   11 يف  ال�شحة  م�شوؤولو 
موؤمتر �شحفي عن اكت�شاف 305 حالة م�شابة 
 . غوانغدونغ  يف  منطي  غري  رئوي  بالتهاب 
اإىل  الإ�شابة  بحالت  تقريرا  ال�شني  وقدمت 
ن�رض  بعدها مت  و   . العاملية  ال�شحة  منظمة 
معلومات حول الوباء يف و�شائل الإعالم لكن 
منذ 23 فيفري مت وقف بث اأي معلومة حول 
الو�شع ال�شحي يف ظل هذا الوباء ، اإىل غاية 
04 مار�س 2003 تاريخ انعقاد جمل�س ال�شعب 
املعلومات  بع�س  احلكومة  ن�رضت  ال�شيني 

القليلة حول الوباء يف اأوائل اأفريل .
يف ظل هذا التعتيم الإعالمي كانت متالزمة 
لفت  مما  النت�شار  يف  اخلطى  حتث  �شار�س 
نقل  فبعد   ، الدولية  الإعالم  و�شائل  انتباه 
يف  خمتلفة  م�شت�شفيات  ثالثة  بني  مري�س 
مدينة غوانغدونغ مما ت�شبب يف نقل العدوى 
من  طبيب  ذلك  يف  مبا   ، �شخ�س   200 اإىل 
م�شت�شفى زونغ�شان، �شافر الطبيب اإىل هوجن 

كوجن ونقل 
العدوى اإىل 12  �شخ�س ا يف الفندق، ثم نقل 
�شنغافورة  اإىل  الفريو�س  الأ�شخا�س  هوؤلء 
املتحدة  والوليات   واأيرلندا  وكندا  وفيتنام 

.
بوؤر  بداأت   ،  2003 )مار�س(  منت�شف  يف 
التنف�شية احلادة )�شار�س(  مر�س املتالزمة 
كوجن  وهوجن  فيتنام  من  كل  يف  التف�شي  يف 
اأثارت  لذلك،  ونتيجة  وكندا.  و�شنغافورة 
على  التنبيهات  العاملية  ال�شحة  منظمة 
ال�شبكة العاملية لالإنذار و اأر�شلت بتاريخ 23 
مار�س  فريقا تو�شل يف 27  )مار�س( اإىل اأن 
حالت "اللتهاب الرئوي الغري منطي احلاّدة 
ال�شني عن 792  الوخيمة )�شار�س(، فاأعلنت 

حالة اإ�شابة و31 حالة وفاة . 
للتعبئة  املكثفة  الدولية  لل�شغوط  ونظرا 
اإىل  ال�شني  ا�شطرت   ، الوباء  ملواجهة 
الإقرار بتف�شي وباء متالزمة �شار�س ،  ويف 
نهاية مار�س اتخذت �شل�شلة من الإجراءات 

على راأ�شها : 
م�شوؤويل  تلزم جميع  قواعد جديد  اإر�شاء   •

احلالت  عدد  عن  بالإبالغ  املحلية  ال�شحة 
عدم  عند  قا�شية   عقوبات  توقيع  مع  يوميا 

المتثال للقواعد . 
الإدارات  بني  التوا�شل  عمليات  تب�شيط   •

والتعاون ب�شاأن الأزمة .
• ت�شكيل فرق عمل وطنية وداخل املقاطعات 
املتالزمة  مر�س  ملواجهة  الأق�شام  بني 

التنف�شية احلاد ة الوخيمة )�شار�س( .   
• تخ�شي�س ما يزيد على مليار دولر لعالج 

املر�شى ومكافحة الوباء.
يف  اجلديدة  الإعالمية  ال�شيا�شية  �شوء  يف 
اإدارة الأزمة، التي ا�شطرت ال�شني بالتخلي 
عن التعتيم الإعالمي ، مت يف اأواخر اأفريل  
ال�شحة  ووزير  بكني  عمدة  اإقالة   ،   2003
رئي�س  اإعالن  من  واحد  يوم  بعد  ال�شيني 
وخيمة  عواقب  عن  ال�شيني  الدولة  جمل�س 
عن  الإبالغ  يف  اأخفقوا  الذين  للم�شوؤولني 
احلاّدة  التنف�شية  املتالزمة  مر�س  حالت 
الوخيمة )�شار�س( يف الوقت املنا�شب وب�شكل 
دقيق ، يف هذا اليوم، قفز عدد احلالت يف 
بكني من 37 اإىل 407 . وبنهاية �شهر  )ماي(، 
متت اإقالة اأكرث من 1000 م�شوؤول و معاقبتهم 
لفريو�س  ال�شتجابة  يف  "الرتاخي"  نتيجة 

�شار�س .
احلما�شة  بدافع  امل�شوؤولني،  باقي  فبداأ 
واملربعات  القرى  تطويق  يف  ال�شيا�شية، 
احلجر  وفر�س  اجلامعية،  والأبنية  ال�شكنية 
ال�شحي على ع�رضات الآلف من املواطنني، 
احلرارة  درجة  لقيا�س  نقاط فح�س  واإن�شاء 

 .
حتى يتفادى امل�شوؤولون تطبيق مبداأ )ا�رضبو 
املبداأ  هذا   ، رقابهم   على  م�رضبو(  يعرف 
الذي �شلطته ال�شلطات ال�شينية على اأكرث من 
وزير  راأ�شهم  )على  متقاع�س  م�شوؤول   1000
ال�شحة وعمدة بكني( ، ل�شيما املتهاونني يف 

ال�شق الإعالمي يف اإدارة الأزمة .
يعرف  حتى  �رضبه  يجب  م�شوؤول  من  فكم 
بكل  يكون  �شوف  والذي  )مكانه(  م�رضبه 

جزم خارج امل�شوؤولية .

حني ع�سف فريو�س �سار�س باألف م�س�ؤول

بقلم  الوليد فرج

يف زمن الأزمة، يقوم الإعالم بدور 
كبري،يف تزويد املجتمع باملعلومة 

،ونقل تطورات و جمريات التعامل 
مع الأزمة و اأخبارها و م�ستجداتها 
،ومع التطور احلا�سل يف جمال علم 

الت�سالت ، هناك ثالثة طرق 
منوذجية ميكن لو�سائل الإعالم 
ا�ستغاللها يف التزويد اجلمهور 

باملعلومة . 

الإعالم يف خ�سم الأزمة

اأقالم
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كمني ر�أ�س �ملعرقب )�جلرف( 04 �أفريل 1956م:
يعد كمني راأ�ش املعرقب واحدا من اأ�سر�ش الكمائن التي نفذتها اأفواج جي�ش التحرير الوطني بتب�سة خالل �سنة 

التحرير  قيادة  ر�سمتها  التي  املحكمة  اخلطة  بف�سل  اإيجابية  جد  نتائج  حتقيق  املجاهدون  خالله  ا�ستطاع  حيث  1956م، 
الوطني ممثلة يف �سخ�ش القائد لزهر �سريط الذي اأو�سى املجاهدين ب�سرورة اتباع القواعد الواجب اتباعها عند القيام 
بن�سب الكمني على غرار القيام بالختفاء وتر�سد الهدف املعادي املتحرك، لفرتة قبل مهاجمته، ب�سكل مفاجئ و�سريع 
مع تن�سيق عملية رمي النريان انطالقًا من اأماكن حممية وحم�سنة، وال�ستفادة قدر الإمكان من كثافة اإطالق النريان 

وعن�سر املباغتة لتحقيق الن�سر. 
بقلم الأ�ستاذ فرحاين 

طارق عزيز. 

�سهادة اجلرنال »فران�سوا كان«
بن  �سعد  ال�سيد  اأورده  ما  وح�سب 
ا�ستنادا  ترجمته  يف  �سعود  علي 
كان«  »فران�سوا  اجلرنال  كتبه  ملا 
كمالزم  عمل  واأن  له  �سبق  والذي 
للمظليني  الثانية  للمجموعة  تابع 
الكولونياليني )02e R.P.C( خالل 
»املر�ساة  جملة  يف  1956م،  �سنة 
ال�سدا�سي   05 العدد  والباباجن« 
قائال:  كتب  والذي  2015م،  الثاين 
اأدى هذا الكمني اإىل ن�سوب معركة 
راحها  دارت  التي  الثانية  اجلرف 
اإىل  الفرتة املمتدة من يوم 05  يف 
اأ�سباب  وتعود  1956م،  اأفريل   10
ع�سكرية  قافلة  توجه  اإىل  الكمني 
فرن�سي  جندي   33 ت�سم  فرن�سية 
للم�ساة  الثانية  للمجموعة  تابعني 
يوم   )02e R.I.C( الكولونياليني 
املركز  اإىل  1956م  اأفريل   04
باجلرف  الفرن�سي  الع�سكري 
واد اهالل  بالقرب من  اأقيم  الذي 
الفرن�سيني،  ي�سف  كما  املخيف 
ن�سبه  حمكم  كمني  يف  فوقعت 
ق�سوا  الذي  للقافلة،  املجاهدين 
ومتكنوا  القافلة  اأفراد  كامل  على 
من غنم كل اأ�سلحتهم احلربية ومن 
يف  اختفوا  ثم  ر�سا�سات   03 بينها 

�سفاف الواد الوعرة«. 
على  فعل  كرد  جاء  وقد 
واالعتداءات  اال�ستفزازات 
التي  املتكررة،  وامل�سايقات 
الفرن�سيني  اجلنود  بها  يقوم  كان 
�سكان  �سد  باجلرف  املتمركزين 
والذين  الرحل،  البدو  من  اجلهة 
قدموا �سكوى بهذا اخل�سو�ص اإىل 
ا�ستمع  الذي  �رشيط  لزهر  القائد 
واالنتقام  بالثاأر  ووعدهم  اإليهم 

لهم. 
ثم  الوعد،  هذا  على  وبناء 
ا�ستدعاء قادة الفروع واالأفواج 
اآرقو  جبل  يف  املتواجدين 
لزهر  القائد  معهم  وعقد 
واطالعهم  اجتماعا  �رشيط 
التي  ال�سكوى  مبو�سوع  خالله 
تقدم بها املواطنني ومطالبهم 
درا�سة  وبعد  رفعوها،  التي 
جوانبه،  جميع  من  املوقف 
القيام  قرر املجتمعون حتمية 
لهذه  رادع  ع�سكري  بعمل 
تعودت  التي  املعتدية  القوة 
املواطنني،  ا�ستفزاز  على 

وم�سايقتهم ونهبهم و�سلبهم. 
دور جدي مقداد وبلح�سني 

حممد بن علي

اإىل  املهمة  هذه  اإ�سناد  مت  وقد 
الفوج االأول من الفرع الثاين بقيادة 
وفوج  مقداد  جدي  املجاهد 
بقيادة  االأول  الفرع  من  امل�ساندة 

اللذين  علي  بن  حممد  بلح�سني 
قرروا اأن يقوما بن�سب كمني حمكم 

للوحدات الفرن�سية. 
من  دورية  اإر�سال  مت  ذلك  وبعد 
املجاهدين للقيام بعملية ا�ستطالع 
لتحركات  دقيقة  ومتابعة  ور�سد 
و�سبط  باجلهة،  الفرن�سية  القوات 
عدد  ومعرفة  خروجها  مواعيد 
اأفرادها واآلياتها، ودرا�سة لالأر�ص 
التي �سينفذ فيها الكمني والتي وقع 
امل�سمى  باملكان  عليها  االختيار 
بني  يقع  الذي  املعرقب«،  »راأ�ص 
على  يتوفر  والذي  واجلرف،  اآرقو 
على  ت�ساعد  و�سواتر  منعرجات 
االإخفاء والتمويه وعلى االنق�سا�ص 

املفاجئ على العدو. 
على  الكمني  خطة  عر�ص  وبعد 
عليها  وافق  �رشيط  لزهر  القائد 
وحدد تاريخ تنفيذها، وقبل اأن يتم 
مت  املحدد  املكان  اإىل  التحرك 
اختيار ال�سالح واملجاهدين الذين 

ويف  الكمني،  ن�سب  �سي�ساركون يف 
الفوجان  حترك  املحدد  اليوم 
الرابعة  ال�ساعة  على  املعنيان 

الذي  املوقع  يف  للتمركز  �سباحا 
�سبق اختياره، وقبل اأن ت�رشق �سم�ص 
يف  املجاهدين  متركز  اليوم  ذلك 
يف  القيادة  اختارتها  التي  االأماكن 
الفرن�سية.  الوحدات  انتظار قدوم 
�سباحا  العا�رشة  ال�ساعة  وعلى 
ب�رشعة  اال�ستطالع  دورية  قدمت 
فرن�سية  قوة  قدوم  عن  ملعنة 
�ساحنات  ثالث  منت  على  معادية 
عربة  تتقدمهم  �سي«،  اأم  »جي 
باجتاه  جيب،  و�سيارة  م�سفحة 
الطريق  نف�ص  وهو  الكمني.  مكان 
الذي تعودت اأن ت�سلكه يف كل مرة 
عندما تخرج لالعتداء على �سكان 
اأوامرها  القيادة  فاأ�سدرت  اجلهة، 
وانتظار  لال�ستعداد  للمجاهدين 

اإ�سارة اإطالق النار. 

بداية الكمني

القافلة  دخول  اجلميع  وانتظر 
الكمني،  و�سط  يف  الفرن�سية 
)اهلل  كلمة  وانطلقت 
فاأطلق  اأ�رشب(  اأكرب، 
الر�سا�ص  املجاهدون 
على  اليدوية  والقنابل 
وبعد  الفرن�سية،  القافلة 
ملدة  النار  اإطالق  تبادل 
الكمني  اأ�سفر  دقيقة   25

عن: 
ا�ست�سهاد املجاهد حممد 

علي بن عياد براكني. 
اجلنود  جميع  مقتل 
الفرن�سني وغنم اأ�سلحتهم، 
وهي: مدفع هاون 82 ملم 
دون قاعدة. 03 ر�سا�سات 
نوع  من  ال�سنع  فرن�سية 
اآلية  بنادق   02  .29/24
طلقات.   10 خزان  ذات 
تكرارية:  بندقية   15
 .49 ماط  ر�سا�سات   06  .36 ما�ص 
 04 ملم.   09 عيار  م�سد�سات   04
اإر�سال  جهاز  ميدان.  نظارات 

زمزميات  من  جمموعة  ال�سلكي. 
املياه. عدد من ال�ساعات اليدوية. 
من  معتربة  كمية  بو�سالت.   03
عدد  بحمالتها.  احلية  الذخرية 
الهجومية  اليدوية  القنابل  من 

والدفاعية. 
املجاهد  به  اأدىل  وح�سبما 
�سلطان  بن  الطيب  علوان 
من  ا�ستجوابه  حم�رش  يف 
اال�ستعمارية  ال�سلطات  طرف 
الفرن�سية بعد اعتقاله بخ�سو�ص 
والذي  املعرقب  راأ�ص  كمني 
حفظ  الدكتور  االأ�ستاذ  اأورده 
التطورات  كتابه  يف  بوبكر  اهلل 
يقول  والذي  بتب�سة،  الع�سكرية 

بن  الطيب  علوان  املجاهد  فيه 
�سلطان ما يلي: »خططنا مع بداية 
�سهر اأفريل لتنظيم هجومات على 
الفرن�سية  الع�سكرية  املراكز 
قام  لزهر  �رشيط  وكان  باجلرف، 
بتنفيذ كمني �سد القوات الفرن�سية 
بعيد عن اجلرف، ومتثل يف  لي�ص 
�ساحنات  مهاجمة  يف  الكمني 

واأدى  للجنود  ناقلة  ع�سكرية 
اجلنود  ع�رشات  قتل  اإىل  الكمني 

الفرن�سيني«. 
�سهادة دومينيك فارال

دومينيك  كتب  الكمني  هذا  وحول 
»جمموعات  »تلقت  فارال: 
واد  يف  املتمركزة  املجاهدين« 
وامدادات  ب�رشية  تعزيزات  هالل 
من  انطالقا  والذخرية  بال�سالح 
تلك  وكانت  التون�سية  االأرا�سي 
لغرور  مع  بالتن�سيق  تعمل  القوات 
عبا�ص. فهاجمت يف مطلع اأفريل، 
يف  الكولونيالية  القوات  من  كتيبة 
اأعلن عن �سقوط  نواحي اجُلرف. 
32 قتيال يف اجلانب الفرن�سي من 
بينهم املالزم اأول وطالب �سابط. 
للكتيبة  تابعتان  ف�سيلتان  حتركت 
23 من قوات املرتزقة املحمولة، 
العاتر  بئر  يف  متمركزة  كانت 
فخ�رشت  املتمردين  ملالحقة 
اأحدهما �سابط  اثنني من رجالها 

�سف«. 
كان  فرن�سوا  اجلرنال  ويوا�سل 

اأفريل   05 يوم  »يف  بقوله:  كالمه 
اال�ستعماري  قيادة اجلي�ص  اأعلنت 
جنوب  العامة  التعبئة  الفرن�سي 
قرية »ثليجان«، حيث و�سلت هناك 
07 طائرات هيلوكوبرت من بينها 03 
القوات  لقيادة  تابعة  بنان  نوع  من 
�سيكور�سكي  نوع  من  و04  الربية، 
البحرية  القوات  لقيادة  تابعة   02

اجلوية  القوات  لقيادة  تابعة  و02 
اال�ستعمارية الفرن�سية.

كالمه  الفرن�سي  اجلرنال  يقول 
قائال: »يف اأول مواجهة يل فقدت 
العريف االأول كودراي الذي �سارك 
مرتني يف حرب الهند ال�سينية ونال 
العريف  وكذلك  تنويهات،  ثالثة 
للمالزم  بالن�سبة  كارثة  اإنها  بري، 
يومه  كل  اأم�سى  الذي  امل�سوؤوم 
والق�سم االأول من الليلة يف اإطالق 

النار على عدَوّ مل يرى له اأثر«. 
حلول  عند  الرياح  �رشعة  ازدادت 
القما�ص  تقلب  واأخذت  الليل 
اجلنود  وجوه  عن  لتك�سف 
كان  التي  القتلى،  الفرن�سيني 
القمر ب�سكل خميف،  نور  ي�سيئها 
»النمام�سة  قبيلة  مقاتلي  اإن 
قنا�سون مرعبون مزودون ب�سالح 
ي�سمع  ال  حيث  »�ستاتي«  اإيطايل 
اإال اأزير ر�سا�سها املرعب، كانت 
وكان  مييننا  على  الثانية  الكتيبة 
قيادتها،  يتوىل  فو�ساريو  النقيب 
ثم قام بالهجوم على كتل �سخرية 
يتمركز بها مقاتلي جي�ص التحرير 
ا�ستنجد  الوطني، 
بالطائرة لنقل 04 اأو 05 
خم�سة جنود جرحى من 
بينهم العريف جاليوراكي 
�ساقيه،  يف  جرح  الذي 
الطائرة  يف  ممددا  كان 
تلقى  ارتفاعها  ومبجرد 
ر�سا�سة  االأخرية  هذا 
من  له  يا  الراأ�ص...  يف 
اأفريل   07 يوم  ويف  يوم. 
ال�سمت ومعه خيبة  عاد 
امتزجت  التي  الفرن�سية  االأمل 
باحلزن، فمن بني الطائرات ال�سبع 
طائرات   04 �سوى  منها  يتبقى  مل 
اأما  لال�ستعمال،  �ساحلة  فقط 
بها  حلق  فقد  الثالثة  الطائرات 
اخرتقتها  اأو  باملحركات  عطل 

ر�سا�سات املجاهدين«. 
القائد ال�سهيد لزهر �سريط 

من بطولت جي�ش التحرير الوطني مبنطقة تب�سة 

تاريخ 

كتب  الكمني  هذا  " حول 
دومينيك فارال: »تلقت 

»جمموعات املجاهدين« املتمركزة 
يف واد هالل تعزيزات ب�سرية 
وامدادات بال�سالح والذخرية 

انطالقا من الأرا�سي التون�سية 
وكانت تلك القوات تعمل بالتن�سيق 

مع لغرور عبا�ش. فهاجمت يف 
مطلع اأفريل، كتيبة من القوات 

الكولونيالية يف نواحي اجُلرف. 
اأعلن عن �سقوط 32 قتيال يف 

اجلانب الفرن�سي من بينهم املالزم 
اأول وطالب �سابط "

دخول  اجلميع  " وانتظر 
القافلة الفرن�سية يف و�سط الكمني، 
وانطلقت كلمة )اهلل اأكرب، اأ�سرب( 

فاأطلق املجاهدون الر�سا�ش والقنابل 
اليدوية على القافلة الفرن�سية، 

وبعد تبادل اإطالق النار ملدة 25 دقيقة 
اأ�سفر الكمني عن:  ا�ست�سهاد املجاهد 

حممد علي بن عياد براكني "
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مناذج من االإ�سرتاتيجية اال�ستعمارية يف 
مواجهة الثورة بالوالية االأوىل

بقلم الدكتور معمر نا�صري
 جامعة تب�صة. 

املحت�صدات:  2-
املحت�شدات  لظهور  الأوىل  اجلذور  تعود 
قامت  حيث  19م،  القرن  اإىل  اجلزائر  يف 
اإدارة الإحتالل بتطبيق م�شاريع تهدف اإىل 
ح�رص ال�شكان اجلزائريني يف رقعة �شيقة 
حتى تتمكن من مراقبتهم والتحكم فيهم، 
وقد اأعطت لهذه الإجراءات عدة ت�شميات 
اآخر  و�شكل   ،)Smalas( »الزمالة«  منها 
 ،)Le Cantonemet( »يُعرف بـ«احل�رص
اأول مرة يف منطقة  وظهرت املحت�شدات 
الأورا�س واإرتبطت بتطور ن�شاط واإنت�شار 
بتحديد  بداأت  اإذ  التحريرية،  الثورة 
قاطنوها  يُجلى  التي  املحرمة  املناطق 
ويُر�شلوا اإىل مراكز التجميع التي ت�شميها 
الإيواء«  »مراكز  الإ�شتعمارية  ال�شلطات 
واأنها   )Contre de Regroupent(
جاءت كاإجراء اإن�شاين حمائي الهدف منه 
وحمايتهم  الإرهاب،  من  ال�شكان  حترير 
وحت�شني  الفالقة  قبل  من  التهديد  من 

اأو�شاعهم الإجتماعية.
اإجراءاتها  الإ�شتعمارية  ال�شلطات  عززت 
من  الثورة  حلرمان  القمعية  واأ�شاليبها 
قاعدتها ال�شعبية، فقامت بتجميع ال�شكان 
يف حمت�شدات اأطلقت عليه ت�شمية »اأماكن 
مع�شكرات  احلقيقة  يف  وهي  الأمان«، 
بالأ�شالك  وحماطة  حمرو�شة  ُجهنمية 

ال�شائكة.
واملحت�شد هو عبارة عن مكان ف�شيح من 
ع�شكرية  ثكنة  قرب  يقع  اجلرداء  الأر�س 
بالأ�شالك  حُماط  الفرن�شي  للجي�س 
واأبراج  اإنذار  باأجهزة  وُمهز  ال�شائكة 
بالإ�شافة  �شاعة،   24 طوال  املراقبة 
تقوم  كا�شفة  واأ�شواء  ر�شا�شة  مدافع  اإىل 
ل  حتى  لياًل  وحميطه  املحت�شد  مب�شح 

والهدف  اإليه،  اأو  منه  اأحد  يت�رصب 
عازلة  مناطق  خلق  اإن�شائها  من 
التحرير  جي�س  ن�شاط  من  للحد 
احلا�شنة  عن  واإبعادهم  الوطني 
ال�شعبية، ووقف امل�شاعدات املادية 

واملعنوية.
الفرن�شية  ال�شلطات  وكانت        
الأ�شجار  اخلالية من  الأماكن  تختار 
املحت�شدين،  مراقبة  ي�شهل  حتى 
بنيت  فقد  والقرى  املدن  داخل  اأما 
واأخ�شاب  حجارة  من  لل�شكن  اأكواخ 
حيث  هدمت،  التي  الأ�شلية  بيوتهم 
وبذلك  حملها  على  ال�شكان  اأجرب 
�شيئا  الفرن�شيون  ال�شباط  يخ�رص  ل 
الذين  الوقت  يف  ال�شكان  اإيواء  يف 
احلكومة  من  ميزانية  فيه  ياأخذون 
ال�شكان  لإيواء  خم�ش�شة  الفرن�شية 
وبذلك ح�شلوا هوؤلء ال�شباط اأموال 

�شخمة ب�شبب احلرب.
ال�شلطات  �رصعت  وقد   
التجميع  مراكز  تاأ�شي�س  يف  الإ�شتعمارية 
املراكز  بجانب  الثورة  بداية  منذ 
واجلبال،  بالقرى  املنت�رصة  الع�شكرية 
كان  1954م  نوفمرب  الفاحت  عمليات  فبعد 
حيث  �شارما  الإ�شتعمارية  الإدارة  رد 
جبال  اإىل  ع�شكرية  تعزيزات  اأر�شلت 
ومدائر  قرى  اجلي�س  فدمر  الأورا�س 
اإعادة  تكن م�شاألة  لها، ومل  باأكملها عقاباً 
لأن  اإطالقا،  مطروحة  ال�شكان  اإيواء 
ومت  املجازر،  من  عادة  يفلتون  ل  هوؤلء 
 26 يوم  وا�شعة  مت�شيط  عملية  اإطالق 
 )Gille( »جيل«  اجلرنال  بقيادة  نوفمرب 
وبح�شور  والطريان  املدفعية  من  وبدعم 
الداخلية،  وزير  ميرتان«  »فران�شوا  ال�شيد 

و�رصعان ما بداأ احلديث عن مناطق غري 
اآمنة ومناطق التجميع، وقد قررت القيادة 
يف نهاية �شنة 1954م فر�س ح�شار ممنهج 
عدد  تن�شيب  ومت  الأورا�س،  �شكان  على 
ال�شكان  وكان  الع�شكرية  املراكز  كبري من 
مدا�رصهم  لإخالء  فرتة  ُينحون  ل 
وقراهم والإلتحاق مبحيط حُمدد، وكثريا 
مل يكن الأهايل ينذرون فيتم حما�رصتهم 
مركز  اأقرب  نحو  التنقل  على  واإجبارهم 
الأوامر  يخالف  من  كل  وكان  ع�شكري، 
املدفعية  نريان  له  وتوجه  متمرداً  يعترب 
يكن  مل  اأنه  الأمر  يف  والغريب  والطريان، 
هناك �شيء مقرر لإ�شتقبالهم فيتكد�شون 
يف اأكواخ يف ظروف كارثية، وكان اجلرنال 
اأن�شاأ هذه املراكز �شنة  اأول من  »بارلجن« 
اأهمها:  ومن  الأورا�س،  مبنطقة  1955م 
الوجلة،  تكوت،  م�شون�س،  حمت�شد 
املحت�شدات  عدد  و�شل  حيث  بوحمامة، 
 250 اإىل  1956م  �شنة  اإجمال  اجلزائر  يف 
الالحقة  ال�شنوات  يف  تو�شع  ثم  حمت�شد، 
�شم  وقد  حمت�شدا،   3426 حوايل  ليبلغ 
اأكتوبر  العدد يف  لريتفع  األف م�رصد،   335
من نف�س ال�شنة اإىل 470 األف، ولي�شل �شنة 

1960م قرابة املليونني.

ثالثة اأمناط من املحت�صدات

كامل  يف  منت�رصة  املحت�شدات  وكانت 
اأمناط،  ثالثة  وفق  اجلزائري  الرتاب 
فمنها منط التوطني الذي خ�ّس املرحلني 
بتجمع  الإحتماء  اإىل  دفعهم  مت  الذين 
�شكاين قائم فاإ�شتقروا يف حميطه اأو على 
اأطرافه، وهناك منط ثاٍن خ�ّس املناطق 
جتميع  يتم  حيث  املتباعدة،  الريفية 
�شيقة  �شاحات  يف  وح�رصهم  ال�شكان 
عك�س التي كانوا يعي�شون فيها، اأما النمط 
الأخري فهو الأكرث تطبيقا ويخ�س ال�شكان 

املرحلني الذين مت توطينهم يف مراكز مل 
اأ�شال، وتبتعد عن مواطنهم  تكن موجودة 

الأ�شلية.

ُق�صمت املحت�صدات من الناحية 
الإ�صرتاتيجية اإىل ق�صمني:

التجمعات الإنتقالية: ت�شم مراكز التجمع 
والأرا�شي  العمومية  الطرق  من  القريبة 
لزيارة  معر�شا  يكون  والذي  املنب�شطة، 
ال�شليب  ووفود  الأجانب  ال�شحافيني 
الإقليمية  املنظمات  وممثلي  الأحمر 
الفرن�شي  اجلي�س  اإعتنى  لذلك  والدولية، 
التي  املقبولة  امل�شاكن  بع�س  واأقام  بها 
حتتوي على حد اأدنى من �رصوط املعي�شة، 
اإىل  يهدف  الإ�شتعمار  باأن  للتظاهر  وهذا 
ال�شكان من املتمردين واملالحظ  حماية 

العدد  قليلة  كانت  املحت�شدات  هذه  اأن 
تنعدم  بينما  الكربى،  املدن  قرب  وتقع 
ل�شيما  املناطق  اأغلب  يف  ال�رصوط  هذه 
الأورا�س  غرار  على  الداخلية  املناطق 

ومناطق احلدود ال�رصقية.
التجميع  مراكز  ت�شم  النهائية:  التجمعات 
الأكرثية  وتعترب  الزوار  اأعني  عن  البعيدة 
امُلطلقة للمحت�شدات، وهي مكان للبوؤ�س 
اجلي�س  يح�شد  حيث  واحلرمان،  وال�شقاء 
الفرن�شي من 15 اإىل 16 �شخ�س يف غرفة 
�شاكنيها  تقي  ل  حقرية  اأكواخ  يف  واحدة 
�شقيع ومطر ال�شتاء ول حر ال�شيف، حتى 
الأمرا�س،  لأفتك  عر�شة  �شكانها  اأ�شبح 
اأعرا�شهم  واإنتهاك  اجلوع  اإىل  بالإ�شافة 

من قبل جنود الإحتالل.
ولقد كانت لهذه املح�شتدات قوانني تبداأ 
من اإلزامية ح�شور املناداة ثالث مرات يف 
والبقاء  الفرن�شي  للعلم  التحية  واأداء  اليوم 
منع  مع  �شاعات طوال  املحت�شد  فناء  يف 
احلادي  ال�شاعة  وعند  ال�شلوات،  لأداء 
حديدية  اأواين  يف  يُقدم  �شباحا  ع�رص 
اللحم  ي�شبه  ما  قليل  باحلديد  مغطاة 
امل�شلوق ومعها 150 غراما من اخلرب، ويف 
امل�شاء يتكون الطعام من قطعة مكورة من 
الطماطم  من  ثالث  اأو  وجبنتني  الغر�س 

وب�شلة واحدة.
ح�شدهم  جانب  اإىل  التجمع  �شكان  وكان 
على  يخ�شعون  حقرية  اأكواخ  يف  كتال 
اإهانات  كلها  قا�شية،  اإجراءات  اإىل  الدوام 
للمعنويات،  وحتطيم  للحرمات  واإنتهاك 
خا�شة  البطيء  للموت  مكانا  فاأ�شحت 
�شباط  بها  يقوم  كان  التي  الإجراءات  مع 

)S.A.S( من بينها:
الرقابة واحلرا�شة الدائمة: كانت ال�شلطات 
مبراقبة  تقوم  البداية  يف  تقوم  الع�شكرية 
�شكان املحت�شد فرداً فرداً بوا�شطة ترقيم 
وكانت  لل�شكان،  دوري  واإح�شاء  الأكواخ 
املدربة  البولي�شية  بالكالب  ت�شتعني 
التابعني  الأ�شخا�س  رائحة  لتمييز 

للمنطقة والأ�شخا�س الغرباء عنها.
قبل  من  يتد  كان  التجول:  حظر 
غروب ال�شم�س اإىل �رصوقها، وكل من 
اأو  املوت  جزاءه  يكون  ذلك  يخالف 
يف  وت�شنيفهم  التعذيب  مراكز  زيارة 

خانة امل�شبوهني.
ال�شلطات  كان  العمالء:  تكوين 
بوا�شطة  احلركى  جتند  الفرن�شية 
الإغراء والرتهيب حيث يعمدون على 
زيادة  طريق  عن  البع�س  اإ�شتدراج 
املعاملة  يف  وتف�شيلهم  الأكل  يف 
التعذيب  طريق  عن  بالعك�س  اأو 

والت�شييق.
املعي�شة:  موارد  من  ال�شكان  حرمان 
ال�شكان  جتميع  لإجراء  كان  لقد 
اإنعاك�شات خطرية على موارد العي�س 
الأرا�شي  واإ�شتغالل  املوا�شي  خا�شة 
الزراعية، حيث اأ�شبح غالبية املحت�شدين 
التي  اأرا�شيهم  زراعة  على  قادرين  غري 
املناطق  نطاق  يف  واقعة  اأو  بعيدة  باتت 
مبقدروهم  كانوا  الذين  وحتى  املحرمة 
ب�شبب  اإهمالها  فيف�شلون  حقولهم  زراعة 
ال�شبهة  دائرة  ت�شنيفهم يف  يتم  �شوف  اأنه 
اأو  بت�رصيح  املحت�شد  من  اخلروج  وحتى 
بدونه كان يعني خطر املوت، ففي اأوقات 
اجلفاف قد يح�شل الراعي على ترخي�س 
الأماكن  يف  ملوا�شيه  الع�شب  عن  للبحث 
تبقى  اأ�رصته  لكن  املحت�شد،  عن  البعيدة 
رهينة يف املركز وهي بذلك حمرومة من 
عر�س  مما  املا�شية،  توفره  الذي  الغذاء 
الأطفال خا�شة اإىل املوت البطيء ومل يبق 
لهم من مورد �شوى اأكل احل�شائ�س، ويورد 

اأن  »مي�شال كورناتون« يف هذا اخل�شو�س 
90% من  فقدوا  الريف اجلزائريني  �شكان 
على  ج�شيمة  اأ�رصاراً  ولد  مما  قطعانهم 
الأهايل ذلك بفعل تقلي�س اأرا�شي الرعي 
»رودان«  الأ�شقف  اأ�شار  كما  والإنتجاع، 
اإىل هذه  1959م  ماي  بتاريخ  له  تقرير  يف 
اأمام  يبق  »مل  بقوله:  املزرية  الو�شعية 
الأعمال  بع�س  �شوى  املحت�شدات  �شكان 
واإ�شالح  الطرقات  تعبيد  مثل  الوقتية 
الأرا�شي ل�شالح املعمرين، والتي متكنهم 
عمل  على  العثور  من  الأحيان  بع�س  يف 
جزئي الذي مل يكن يكفي حتى للمتطلبات 

ال�رصورية«.
�شكان  اأ�شبح  والإرادة:  احلرية  �شلب 
رحمة  حتت  يعي�شون  املحت�شدات 
بفرق احلركى  الفرن�شي املدعوم  اجلي�س 
اإىل  ال�شكان  بع�س  حتول  كما  والقومية، 
الذاتي وكانت الأجهزة  النظام  حرا�س يف 
عقولهم  بغ�شل  تقوم   )S.A.S( املخت�شة 

واإبعادهم عن الثورة.
تدهور الو�شع ال�شحي: لقد ترتب عن هذا 
املحت�شدات  ل�شكان  املاأ�شاوي  الو�شع 
مادتي  مثل  الإ�شتهالكية  املواد  نق�س يف 
الأدوية وتدهور  وال�شعري، ونق�س  ال�شميد 
واإنت�شار  التغذية  �شوء  نتيجة  لل�شحة 
اأماكن  يف  وجودهم  اإىل  بالإ�شافة  اجلوع، 

�رصوط  اأب�شط  اإىل  تفتقر  �شيقة 
ال�شحية خا�شة  والعناية  النظافة 
القذرة  ال�رصف  مياه  جتمع  مع 
واأمرا�س  احل�رصات  واإنت�شار 
ويف  وال�شل،  والكولريا  التيفوئيد 
بومو«:  الراهب »جاك  هذا يقول 
مري�س   13 �شن  يف  طفال  »راأيت 
يتناول  ومل  امل�شتنقعات  بحمى 
قر�شا واحدا من الكيتني لإيقاف 

احلمى«.
الإحتالل  �شلطات  دعمت  لقد 
بالأورا�س  الع�شكرية  مراكزها 
و�شيدت  املحت�شدات  ملراقبة 

احلرا�شة  ونقاط  املراقبة  اأبراج  مئات 
وقاعدة  مركزا  بـ357  الأورا�س  ملحا�رصة 
مراقبة،  برج   500 من  واأكرث  ع�شكرية، 
الدائمة  احلرا�شة  مهمة  لها  اأ�شندت 
وجنود  ال�شكان  حتركات  ومراقبة  لرت�شد 
الو�شائل  بكل  وزودتها  التحرير،  جي�س 
املادية والب�رصية واأحاطت مراكز التجميع 
على  القب�شة  لإحكام  ال�شائكة  بالأ�شالك 
الوجلة،  دوار  يف  مت  ما  وهذا  ال�شكان، 
�شمال  البلد،  باب  اأحمد،  �شيدي  حجرة 
منزل  القدية،  الواحة  بتويحمت،  قرية 
اأفوراج،  تيغزة،  اأوقريث،  بارين،  طيبة، 

اأي�س انيدقل، اأخنقوف نت�شلية.

حمت�صد »اأفراق�صوا« ببوحمامة

الأورا�س  يف  املحت�شدات  اأكرب  من  وكان 
حمت�شد »اأفراق�شوا« ببوحمامة الذي اأن�شئ 
برجا  و11  اأبواب  ثالثة  وله  1956م  �شنة 
الوجلة،  دوار  �شكان  فيه  جمع  للمراقبة، 
�شيليا  دوار  �شكان  ثم  1957م،  �شنة  مالقو 
اأرا�شي  �شنة 1958م، ويبعد املحت�شد عن 
ال�شكان امُلهجرين بنحو 80 كم حيث �شيقوا 
ق�رصا اإىل مواقع بائ�شة مل يتقرر فيها �شيء 
عدا اأنها حماطة بالأ�شالك ال�شائكة، لقد 
املحت�شد  هذا  يف  املجمعني  بوؤ�س  بلغ 
الفرتة  تلك  ال�شحف يف  عديد  تكلمت  اأن 
جانب  واإىل  اجلماعية،  بالإبادة  وو�شفته 
ع�شكري  مطار  ت�شييد  مت  املحت�شد  هذا 
و�شجون،  معتقالت  عدة  اإىل  بالإ�شافة 
�شكان  على  �شارمة  رقابة  فر�س  مت  وقد 
املحت�شد حتى ل يت�شلوا باملجاهدين يف 
للدخول  برتاخي�س  اإلزامهم  ومت  اجلبال، 

املناطق  اإىل  الإجتاه  حالة  يف  واخلروج 
الواد  املاثن،  بوزوامل،  مثل:  املجاورة 

الأزرق، �شهل مالقو.
ومن املحت�شدات املوجودة يف الأورا�س: 
حمت�شد يابو�س الذي اأن�شئ بداية من �شنة 
وتاوزيانت،  تاغريت  منطقة  يف  1955م 
الإ�شتعمارية  ال�شلطات  قامت  حيث 
اآخرهم  عن  يابو�س  دوار  �شكان  برتحيل 
املكان  اإىل  بقاي�س  الرملية  دوار  اإىل 
عليهم  وفر�شت  بو�شاحة،  بري  امل�شمى 
اإنتقاما  �شهر  من  اأكرث  اجلربية  الإقامة 
ومن  بالثورة،  اإلتحقوا  الذين  اأبنائهم  من 
قارقويف،  حمت�شد  الأخرى  املحت�شدات 
حمت�شد مدنني، حمت�شد خريان، حمت�شد 
اإىل  بالإ�شافة  الوجلة،  حمت�شد  بكار، 
ما  وكثريا  ناجي...  �شيدي  خنقة  حمت�شد 
التجميع ممار�شات وعمليات  اإجراء  رافق 
موا�شي  ونهب  احلرمات  واإنتهاك  القمع 
والقرى،  املنازل  وتدمري  العوائل  واأرزاق 
يف  املدربة  البولي�شية  الكالب  واإ�شتعمال 

تاأديب �شكان املحت�شدات.
اإليها  اآلت  التي  اخلطرية  الو�شعية  اإن 
مناطق  خلقت  الأورا�س  يف  الأو�شاع 
�شعبت  الفرن�شيني  على  حمرمة  �شبه 
واأ�شبحت  بقوات كبرية  اإل  عليهم دخولها 
تتم  املناطق  هذه  يف  الأفراد  حتركات 

ونتيجة  الع�شكرية،  القوات  حماية  حتت 
يف  الفرن�شية  ال�شلطات  حاولت  لذلك 
البداية بناء العديد من املراكز الع�شكرية 
اإ�شتحال عليها تكثيف هذه  حلمايتها لكن 
الذين  اجلنود  تعداد  لقلة  نظرا  املراكز 
مت  هنا  ومن  املراكز،  هذه  �شي�شغلون 
امل�شكل  لهذا  اجلذري  احلل  اىل  اللجوء 
وهو اإعالن هذه املناطق »مناطق حمرمة 

واإقامة املحت�شدات«.

الأهداف من مراكز التجميع

اإليها  ت�شبوا  كانت  التي  الأهداف  ومن 
ال�شلطات الإ�شتعمارية من خالل اإجنازها 

ملراكز التجميع ما يلي:
التحرير  جي�س  عنا�رص  عن  ال�شكان  عزل 
الوطني حتى يُقطع عنه التموين والتجهيز 
والأخبار عن حركات  املعلومات  واإي�شال 
جريدة  الهدف  هذا  اأكدت  وقد  العدو، 
والذي  الفرن�شية   )France-Soir(
و�شعت  1957م  عام  نهاية  »يف  فيها:  جاء 
العمليات  عن  امل�شوؤولة  ال�شلطات 
الع�شكرية مبداأ ترى فيه الو�شيلة الوحيدة 
من  بحرمانهم  وذلك  الثوار  على  للق�شاء 
وهذا   ،)Logistique( الأ�شا�شي  ال�شند 
الذين  املنت�رصين  ال�شكان  جمع  يعني 
ت�شتحيل عملية مراقبتهم ويقومون باإيواء 
ومتوين املقاتلني �شواًء عن حب ور�شى اأو 

عن اإكراه«.
ال�شباط  اأحد  اأكده  ما  اأي�شا  وهذا 
ال�شكان  بجمع  اإكتفينا  بقوله:  الفرن�شيني 
جرنال  اأن  حتى  ال�شائكة  الأ�شالك  داخل 
عندما  هل  �شاألنا:  يوم  ذات  زارنا  عندما 

يكون هوؤلء النا�س خارج التجمع حتمونهم 
من الثوار؟ فاأجبناه: باأن هذه الإحتياطات 
والأ�شالك مل تتخذ حلماية ال�شكان مطلقا 
بالثوار،  يت�شلوا  ل  حتى  حلرا�شتهم  ولكن 
وقد بدت الده�شة على اجلرنال لأنه كان 
يعتقد يف بادئ الأمر اأن الأ�شالك ال�شائكة 
اأقيمت ملنع الثوار من الت�رصب اإىل الدوار 
اأن  ي�شتطع  ومل  املدينة،  اأو  القرية  اأو 
وهو  لذلك  معاك�س  لغر�س  اأنها  يت�شور 
منع ال�شكان من الإت�شال بالثوار والتعاون 

معهم«.
يف  و�شوحا  اأكرث  الهدف  هذا  ياأتي 
بتاريخ  ال�شادر  »فلورنتني«  الرائد  تقرير 
فيه:  قال  والذي  1960م،  دي�شمرب   11
املتفرقة  املدا�رص  �شكان  جتميع  »يجب 
الفالق  على  بالتايل  ويتوجب  ملراقبتها، 
اأن يهوم وهو خاوي البطن والروح فيتحتم 

عليه اأن ي�شلم �شالحه«.
التي  الع�شكرية  املراكز  وحماية  حت�شني 
من  التجميع  مراكز  باإقامة  منعزلة  تكون 
كدرع  املحت�شدين  ال�شكان  واإتخاذ  حولها 
التحرير  جي�س  هجمات  من  حلمايتهم 
الأخري �رصب  هذا  اأراد  ما  فاإذا  الوطني، 
املراكز الع�شكرية فهو يعلم اأن �شي�شيب ل 

حمالة البع�س من هوؤلء ال�شكان.
النف�شي  العمل  فرق  اأمام  املجال  اإتاحة 
ال�شغط  ملمار�شة 
للوقوف  ال�شكان  على 
�شد  فرن�شا  جانب  اإىل 
الوطني،  التحرير  جبهة 
يقول حمافظ  هذا  ويف 
 17 بتاريخ  ق�شنطينة 
»اإن  1957م  �شبتمرب 
املجمعون  ال�شكان 
ي�شبحون متقبلني للعمل 
املبا�رص،  ال�شيكولوجي 
التاأثري  ي�شمن  ما  وهو 
والدعاية  اجل�شدي 
الإجتماعات  مع  خا�شة 
يكن  اأنه  حتى  والأ�شبوعية،  اليومية 
احل�شول على مردود اأعلى من ذلك الذي 
يحقق عادة يف املراكز التقليدية. حتطيم 
املعنويات الأهايل وجي�س التحرير الوطني 
لتحقيق التفرقة، وهذا ما يو�شحه اإعرتاف 
اأحد ال�شباط الفرن�شيني الذي يقول: »كنا 
من  اأ�شخا�شا  التجميع  مراكز  اإىل  ندخل 
جي�س  من  اأ�رصى  باأنهم  ونتظاهر  اأعواننا 
التحرير الوطني ثم ناأمرهم ب�رصب و�شتم 
التحرير  جلبهة  احلقيقيني  املنا�شلني 
معنويات  حتطيم  يف  يت�شبب  مما  الوطني 
لقد  يقولون:  بحيث  اجلبهة،  منا�شلي 
�رصبنا واإعتدى علينا اأولئك الذين كافحنا 

من اأجلهم«.
طبقت  التي  واملمار�شات  اجلهود  رغم 
عن  ال�شعب  لف�شل  املحت�شدات  داخل 
هذه  من  املرجوة  النتائج  اأن  اإل  الثورة 
وتوقعات  لآمال  خميبة  جاءت  العمليات 
اإجراءات  تفلح  فلم  الفرن�شية،  ال�شلطات 
منع  من  والتج�ش�س  واحلرا�شة  الإحتياط 
الإت�شال  من  التحرير  جي�س  عنا�رص 
بالعك�س  بل  املحت�شدات  داخل  بال�شكان 
فقد اإ�شتطاعت جبهة التحرير الوطني اأن 
هذه  داخل  لها  وتنظيمات  خاليا  توؤ�ش�س 
املحت�شدات، وتعدى بها الأمر اإىل القيام 
املع�شكرات  على  الهجمات  من  بالعديد 
احل�شد  قرى  و�شطها  يف  كانت  التي 
ما  ذلك  ومثال  ال�شكان،  واإنقاذ  لتدمريها 
قرب  الوجلة  قرية  يف  الأورا�س  يف  وقع 
عنا�رص  هاجم  ناجي، حيث  �شيدي  خنقة 
جي�س التحرير حمت�شًدا كبرًيا وحرروا عدد 

من ال�شكان ليلتحقوا ب�شفوف الثورة.

اأمام عجز ال�صلطات الإ�صتعمارية على اإخماد لهيب الثورة امل�صلحة جلاأت اإىل اإتخاذ اإجراءات وح�صية اإ�صتهدفت الثورة باإبعاد 
احلا�صنة ال�صعبية عنها من خالل عمليات تهجري ال�صكان واإرغامهم على التخلي عن ممتلكاتهم عن طريق اإتباع �صيا�صة اإن�صاء 

املحت�صدات واملناطق املحرمة.

املناطق املحرمة واملحت�صدات

تاريخ 

املحت�صدات  اأكرب  من  " كان 
يف الأورا�س حمت�صد »اأفراق�صوا« 

ببوحمامة الذي اأن�صئ �صنة 
و11  اأبواب  ثالثة  وله  1956م 

برجا للمراقبة، جمع فيه �صكان 
دوار الوجلة، مالقو �صنة 1957م، 
ثم �صكان دوار �صيليا �صنة 1958م، 

ويبعد املحت�صد عن اأرا�صي ال�صكان 
املُهجرين بنحو 80 كم حيث 

�صيقوا ق�صرا اإىل مواقع بائ�صة مل 
يتقرر فيها �صيء عدا اأنها حماطة 

بالأ�صالك ال�صائكة "

املحت�صدات  "تعود اجلذور الأوىل لظهور 
يف اجلزائر اإىل القرن 19م، حيث قامت 

اإدارة الإحتالل بتطبيق م�صاريع تهدف اإىل 
ح�صر ال�صكان اجلزائريني يف رقعة �صيقة 
حتى تتمكن من مراقبتهم والتحكم فيهم، 

وقد اأعطت لهذه الإجراءات عدة ت�صميات 
منها »الزمالة« )Smalas(، و�صكل اآخر ُيعرف 

")Le Cantonemet( »بـ«احل�صر



بقلم: الأديب والأ�سري 
املحرر/ وليد الهودىل

ثم خ�ضع لعملية قلب مفتوح زادت 
ا�ضت�ضهاده  اإىل  واأدت  اآالمه  من 
االأكتاف  على  حمموال  ليخرج 
العمليات  الأهله، و�ضلنا من غرفة 
ع�رشا وكاأنه قد جاء من م�رشحة 
عملت مبا�ضعها يف ج�ضده عملها، 
الع�ضور  كان يف معركة من  اأنه  اأو 
ال�ضيوف  اأ�ضلحتها  القدمية 
ترى  �ضاحبا  كان  واخلناجر، 
اجلراح  اأنهكته  عينيه،  يف  املوت 
كانت  التي  اأناته  �ضوى  ن�ضمع  ومل 
التي  كربيائه  عن  رغما  تخرج 
منه  تخرج  ال  اأن  جاهدا  يحاول 
كي ال يعطي عدّوه فر�ضة لل�ضماتة 
املزيد  اإىل  بحاجة  اأنه  وا�ضح  به، 
التخ�ض�ضي  الطبي  االإ�رشاف  من 
اإلينا،  به  األقوا  اأنهم  اإال  املبا�رش 
ليموت  خذوه  يقول  حالهم  ول�ضان 
فاأغمي  ع�رشا  جاءنا  يديكم،  بني 
عليه مع غروب �ضم�س ذلك اليوم، 
اأخذوه عندهم ثم بعد دقائق طلبوا 
على  وهذه عالمة  اأبي�ضا  �رش�ضفا 
وفاته وانتهاء اأجله دون اأن نعرف 
ماذا فعلوا به وهو وحيدا عندهم 
اأو ح�ضيب. وعلى ذات  دون رقيب 
الطريقة تاأتي ذات النهاية بطريقة 
�ضعد  ال�ضهيد  نهاية  مع  متطابقة 
�ضهداء  رقم 224 من  الغرابلي، 

اأن  ينبغي  وال  االأ�ضرية،  احلركة 
فلكل  جزافا  هكذا  الرقم  نذكر 
وكل  وذويه  واأهله  وحياته  عامله 
هم  بذاتها،  قائمة  ق�ضية  منهم 
الذين ق�ضوا نتيجة جرمية ت�ضّمى 
االإهمال الطبي مع �ضبق االإ�رشار 
ال�ضادية  طقو�ضها  ممار�ضة  ومع 
ق�ضى  الغرابلي  �ضعد  كاملة. 
�ضنة  وع�رشين  �ضت  بعد  نحبه 
�ضجنني:  يف  الغارق  االعتقال  من 
ف�ضجن االإهمال الطبي يُ�ضاف اإىل 
�ضجنني  يف  لي�ضبح  وعزله  �ضجنه 
اأحد  يدري  وال  معا،  واحد  اآن  يف 
التي  واملرارة  والقهر  االأمل  حجم 
لقد  املري�س،  االأ�ضري  فيها  يغرق 
من  تلك  زيارتي  منذ  عنها  كتبت 
كانت  التي  احلّية  ال�ضواهد  خالل 
الرملة،  م�ضفى  يف  حينها  يف 
الأنهم  االأحياء  مدفن  و�ضّميته 
وهم  الدفن  حالة  يعي�ضون  بالفعل 
واآمالهم  م�ضاعرهم  تدفن  اأحياء، 
حقوقهم  واأدنى  وطموحهم 
�ضيئا  منهم  يبقى  وال  االإن�ضانية، 
يتقنون  التي  الدفن  عملية  خارج 
�ضناعة قبورها وزج املر�ضى فيها 
دون اأن يرّف لهم قلب. ومن بع�س 
املمنهج  الطبي  االإهمال  جتلّيات 
)بكل مو�ضوعية وهي على الغالب 
قد  الذي  اال�ضتثناء  عن  بعيدا 

يح�ضل اأحيانا( االآتي:
بداياته  املر�س يف  يُ�ضّخ�ضون  ·ال 

ليبلغ  املماطلة  طبعهم  واإمنا 
املري�س،  مداه يف ج�ضد  املر�س 
�ضور  اأو  الطبية  فالفحو�ضات 
املري�س  ي�ضتطيع  التي  االأ�ضعة 
الو�ضول اإليها يف اأيام خارج ال�ضجن 
ت�ضتغرق االأ�ضري االنتظار ل�ضنوات، 
اإىل  ي�ضلون  ال  كثرية  حاالت  ويف 
للمر�س،  ال�ضحيح  الت�ضخي�س 
من  جتريبية  اأدوية  له  في�رشفون 
اأن ي[حّددوا  �ضتى االأنواع قبل 

املر�س الذي يعاين منه.
اإىل  طريقها  االأدوية  تاأخذ   ·غالبا 
اإىل  تذهب  اأن  بدل  االأمل  ت�ضكني 

الذي  فالدواء  اأ�ضبابه،  معاجلة 
االأمرا�س  ولكل  للجميع  يعطى 
العالج  ياأخذ  بينما  االأكمول،  هو 
عيادة  يف  جذره  ملعاجلة  طريقه 
اإىل  الدائم  التوجه  حيث  االأ�ضنان 
التي  يخلعون  وقد  ال�رش�س  خلع 

حوله قبل اأن ي�ضلوا اإليه اأخريا.
مر�س  بيئة  ال�ضجون    ·بيئة 
حيث  التهوية  حيث  من  وعدوى 
اال  مغلقة  غرف  يف  االكتظاظ 
ال�ضقف  من  تقرتب  نوافذ  من 
احلديدية،  بالعوار�س  ومليئة 
الربودة  و�ضديدة  �ضيفا  حاّرة 

اأنواع  من  نوع  اأي  توفر  دون  �ضتاء 
التدفئة، عدا عن اأن غرفة ال�ضجن 
ي�ضطر اال�رشى اىل طهي طعامهم 
يف  واملطبخ  احلمام  وفيها  فيها، 
اخلروج  و�ضاعات  واحدة،  زاوية 
غري  لل�ضم�س  والتعر�س  لل�ضاحة 
غري  ال�ضاحة  ان  عن  عدا  كافية 
ال�ضم�س  اأ�ضعة  ت�ضلها  وال  موؤهلة 
بيئة  اال و�ضط الظهرية، باخت�ضار 
حا�ضنة لالأمرا�س واالوبئة. ومواد 
التنظيف حمدودة وال تكفي لتوفري 
النظافة املطلوبة. وهناك �ضجون 
بالرطوبة  مليئة  جدران  ذات 
االنتداب  زمن  من  قدمية  كونها 

الربيطاين.
�ضّحي  غري  ال�ضجون  يف   ·الطعام 
زرقاء  فلحومه  االإطالق  على 
ودجاجه  النفو�س  منها  ت�ضمئز 
الذي ياأتي مّرة يف االأ�ضبوع رائحة 
طر  في�ضّ االأنوف  تزكم  نتانته 
جتميلية  عمليات  الإجراء  اال�رشى 
وقد  لالأكل،  �ضائغة  ت�ضبح  كي  لها 
مليئة  نقانق  �ضكل  على  ياأتي 
اأو  امل�رشطنة  احلافظة  باملواد 
مكوناته  تدري  ال  مطحون  �ضمك 
بها  ياأتي  واخل�رشوات  االأ�ضلية، 
بعد  لل�ضجون  اخل�ضار  متعّهد 
التلف  على  اأو�ضكت  قد  تكون  اأن 
اأكلهم  فيها،  الفطريات  وانت�ضار 
ياأتي باملر�س وال تتوّفر فيه اأدنى 
املقومات ال�ضحية. بل هي و�ضفة 

بكل  وامل�رشطن  املميت  لالأكل 
االأحوال.

اأجهزة  ذلك  اإىل     ·اأ�ضف 
الت�ضوي�س التي ت�ضتجلب ال�رشطان 
من قرب�س، هذه االأجهزة ثبت اأنها 
عليها  ت�رّش  ذلك  ومع  م�رشطنة 
ال�ضباع  اإ�رشار  ال�ضجون  اإدارة 

ال�ضارية لالفرتا�س.
جند  االإ�رشائيلية  ال�ضجون  يف 
االأحياء  مدافن  بالفعل يف  اأنف�ضنا 
دون اأية مبالغة وهي و�ضفة دقيقة 
كاّفة،  لالأمرا�س  حما�ضن  لتكون 
واالأمرا�س  ال�رشطانات  خا�ضة 
واالأمرا�س  والقلبية  ال�ضدرية 

الباطنية واجللدية.
الذي  االأمل  حلجم  اإدراكنا  ومع 
يعرتينا ويعرتي اأهل االأ�ضري عندما 
على  حممال  ال�ضجن  من  يخرج 
ثالجة  اإىل  يحّول  اأن  اأو  االكتاف 
حكمه،  بقية  فيها  ليق�ضي  املوتى 
مع اإدراكنا لكّل هذه االالم لالأ�ضري 
واأهله والتي ال حدود لالإحاطة بها 
وعلى  بقوة  نتحّرك  اأن  علينا  فاإن 
واملحلية  الدولية  كاّفة  ال�ضعد 
ولنقدمه  االحتالل  هذا  لنعّري 
االإ�رشار  �ضبق  مع  جمرما  ب�ضفته 

لكل املحاكم الدولية.
�ضعد الغرابلي ال�ضهيد االأخري ولن 
يكون اآخرا اإال اإذا حتّركنا بال�ضكل 

ال�ضحيح واملطلوب فعال.
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�شعد الغرابلي ال�شهيد الأخري ولي�س اآخرا ملدافن الأحياء؟!
قبل حوايل ع�سرين �سنة كانت ماأ�ساة �سبيهة بهذه املاأ�ساة، وكنت �ساهدا عليها اإذ كنت يف حينها يف ما ي�سّمى م�سفى الرملة وهو ل عالقة له بال�سفاء البتة 

واإمنا هو تكري�ش املر�ش للتعاي�ش معه وم�ساعفة اأوجاعه وحتويل املر�سى اإىل خمترب جتارب ل�سركات الأدوية "ال�سرائيلية" ، كان يومها ال�سهيد رزق 
العرعري قد ق�سى �ست وع�سرين �سنة ون�سف يف معتقل الآلم هذا.

الأ�سري املحرر الدكتور راأفت حمدونة  

 " كورونا وال�شرطان " يهددان حياة الأ�شري اأبو وعر
االأ�رشى  مركز  مدير   طالب 
الدكتور  املحرر  االأ�ضري  للدرا�ضات 
حمدونة  اليوم املوؤ�ض�ضات  راأفت 
الفل�ضطينية  واحلقوقية  االإن�ضانية 
على  بال�ضغط  والدولية  والعربية 
االأ�ضري  حياة  الإنقاذ  االحتالل 
ابو وعر"46 عاماً  كمال   " املري�س 
من قباطية جنوب جنني ، يف اأعقاب 
ظل  يف  كورونا  بفريو�س  اإ�ضابته 
ب�رشطان  الإ�ضابته  املناعة  �ضعف 
ودعا   ، باالإ�ضعاع  احلنجرة وعالجه 
املوؤ�ض�ضات الدولية  الإلزام �ضلطات 
وبنود  مواد  وفق  للعمل  االحتالل 
والرابعة  الثالثة  جنيف  اتفاقيات 
فيما  االن�ضانى  الدوىل  والقانون 
االأ�ضا�ضية  االأ�رشى  بحقوق  يتعلق 
مو�ضوع  يف  وخا�ضة  واالإن�ضانية 
وتقدمي  ال�ضحية  والرعاية  العناية 
الطبية. وحذر  واملتابعة  العالجات 

فريو�س  انت�ضار  من  حمدونة  د. 
التي طالت  كورونا يف ظل اجلائحة 
ومن  االإ�رشائيليني،  ال�ضجانني 
اإجراءات  بال  بحياتهم  اال�ضتهتار 
العدوى  وخطر   ، والوقاية  ال�ضالمة 
واالأهلية  الر�ضمية  اجلهات  ودعا    ،
لبذل كافة اجلهود مل�ضاندة االأ�رشى 
 ، حياتهم  اإنقاذ  على  والعمل 
والتاأكيد على حقهم باحلرية يف ظل 
التخوفات الكبرية والقلق من جانب 
والتعريف   ، اأبناءهم  على  االأهايل 
للمادة  وفقاً   ، االإن�ضانية  بحقوقهم 
اتفاقيات  يف  امل�ضرتكة  الثالثة 
جنيف االأربع والتي تطالب مبعاملة 
اإن�ضانية جلميع االأ�ضخا�س )االأ�رشى 
واملعتقلني( �ضواء، وعدم تعري�ضهم 
االآ�رشة  الدولة  على  وحترم  لالأذى، 
والت�ضويه،  القتل،  اأو  االإيذاء 
القا�ضية،  واملعاملة  والتعذيب، 

واحتجاز  واملهينة،  والالاإن�ضانية، 
العادلة(  غري  واملحاكمة  الرهائن، 
هنالك  اأن  حمدونة  د.  . واأ�ضاف 
خطر كبري من فريو�س كورونا على 
االأ�رشى يف ظل االكتظاظ ، م�ضرياً 
يف  ال�رشطان  اأ�رشى  معاناة  اإىل 
اأبو وعر  كمال   " كاالأ�رشى  ال�ضجون 
احللق  فى  بال�رشطان  امل�ضاب   "
عروق  "موفق  واالأ�ضري  واحلنجرة، 
الكبد  يف  بال�رشطان  امل�ضاب   "
ال�ضوبكي"  "فوؤاد  واالأ�ضري  واملعدة، 
امل�ضاب بال�رشطان يف "الربوت�ضتاتا" 
امل�ضاب  ربايعة"  "يا�رش  واالأ�ضري 
واالأ�ضري  االأمعاء،  يف  بال�رشطان 
بال�رشطان  امل�ضاب  بعارة"  "فواز 
قرب االإذن ، واالأ�ضري"معت�ضم رداد 
ومعت�ضم  امل�رشي  ي�رشي  واالأ�ضري 
اأبو  ومراد  مخ  اأبو  ور�ضدي  رداد 

معيلق " وغريهم .

نادي الأ�سري الفل�سطينى يطالب بلجنة دولية حمايدة
 تتابع اأو�ساع الأ�سرى

نتائج عينات الأ�شرى املر�شى يف �شجن "الرملة" �شلبية 
االحتالل  �ضجون  اإدارة  اأبلغت 
العينات  نتائج  اأن   ، اليوم  االأ�رشى 
االأ�رشى  من  اأخذها  مت  التي 
املر�ضى يف �ضجن "عيادة الرملة" 
بني  اإ�ضابات  توجد  ال  اأي  �ضلبية 
قال  ال�ضياق  هذا  ويف  �ضفوفهم. 
نادي االأ�ضري، اإن هذه الرواية تبقى 
رواية اإدارة �ضجون االحتالل، رغم 
ما اأعلنته ملمثلي االأ�رشى، مطالباً 
لالإفراج  العاجل  التدخل  ب�رشورة 
املر�ضى  االأ�رشى  كافة  عن 
من  الوباء  خطر  يواجهون  الذين 
كم�ضدر  القمع،  وقوات  ال�ضجانني 
لالأ�رشى،  الوباء  لنقل  وحيد 
طبية  جلنة  وجود  وب�رشورة 
الو�ضع  على  لالإ�رشاف  حمايدة 
انت�ضار  ظل  يف  لالأ�رشى  ال�ضحي 

الوباء. ووجه نادي االأ�ضري جمدداً 
دعوته اإىل ال�ضليب االأحمر، باأخذ 
دور اأكرث فعالية، كجهة اخت�ضا�س 
وعلى كافة االأ�ضعدة، ال�ضيما فيما 
الفحو�س  على  باالإ�رشاف  يتعلق 
التي جتري لالأ�رشى. وكانت اإدارة 
�ضجون االحتالل قد اأعلنت اأم�س 
عن اإ�ضابة اأ�ضري مري�س بال�رشطان 
الحقاً  وتبني   ، "كورونا"  بفريو�س 
املري�س  االأ�ضري  هو  امُل�ضاب  اأن 
ووفقاً  وعر،  اأبو  كمال  بال�رشطان 
للمتابعة فاإن االأ�ضري اأبو وعر نُقل 
نهاية االأ�ضبوع املا�ضي من �ضجن 
"جلبوع" حيث يقبع، اإىل م�ضت�ضفى 
نقل  ثم  االإ�رشائيلي،  "العفولة" 
الرملة"  "عيادة  �ضجن  اإىل  الحقاً 
احلاالت  اأخطر  فيه  يقبع  والذي 

�ضّعد  الذي  االأمر  املر�ضية، 
واحتمالية  التخوفات  حدة  من 
اإىل  يُ�ضار  لهم.  الفريو�س  و�ضول 
�ضهر  ومنذ  االحتالل  �ضلطات  اأن 
مار�س 2020، اأعلنت عن اإ�ضابات 
وحجرت  �ضجانيها،  بني  عديدة 
واأعلنت  كما  منهم،  الع�رشات 
اأن  من  بدالً  و  اأ�رشى،  حجر  عن 
توفر احلد االأدنى من االإجراءات 
عزل  عليهم  فر�ضت  الوقائية، 
اأداة  اإىل  الوباء  وحّولت  اإ�ضايف، 
االأ�رشى.  على  وت�ضييق  عقاب 
املر�ضى  االأ�رشى  عدد  اأن  يذكر 
 )700( يف �ضجون االحتالل قرابة 
 )300( بينهم  مري�س،  اأ�ضري 
مزمنة  اأمرا�س  من  يعانون  اأ�ضري 
وبحاجة اإىل رعاية �ضحية حثيثة. 
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بقلم: د.اأحمد لطفي �شاهني

املنا�ضل  قاله  ما  اغرب  من  اأن 
للتدليل  الربغوثي  املعتقل  نائل 
اىل  م�ضريا  املعاناة  عمق  على 
لقد   : ثقيل  فوالذي  ا�ضود  باب 
الفوالذي  الباب  هذا  �ضاهدت  تغيري 
ال�ضداأ  من  يذوب  ان  كاد  الأنه  مرتني 
مل  معنوياتنا  لكن   .. احلديد  وتلف 
باالأبي�ض  نائل  تتلف.  �ضورة  ولن 
واالأ�ضود امللتقطة له يف بداية �ضبابه 
ا�ضتهرت  التي  ال�ضعر  مع   ت�رسيحة 
على  معلقة  تزال  ال  ال�ضبعينيات،  يف 
الذين  والديه  بيت  يف  قدمي  جدار 
اعتقاله  بينما  اأثناء  قهرا  ماتا 
اأنها  حنان  الوحيدة  �ضقيقته  تقول 
عندما  عاما   12 عمر  يف  كانت 
جتاوزت  االآن  وهي  �ضقيقها،  اعتقل 
من  مينعها  االحتالل  اخلم�ضني.  وان 
زيارته واأ�ضافت اأنها تزوجت واأجنبت 
نائل  اأخوها  يزال  وما  و�ضارت جدة، 
اأن  الظلم  اأنواع  اأب�ضع  ومن  معتقال 
مي�ضي اأخوها اأكرث من ثلثي عمره يف 
ال�ضجون ال�ضهيونية ومن العار ان يبقى 
العامل �ضامتا اإذ ال ميكن لعقل ب�رسي 
اإن�ضان  اعتقال  ا�ضتمرار  يت�ضور  اأن 
التهمة  كانت  مهما  احلد  هذا  اإىل 
وكيف يبقى ان�ضان معتقال وقد جتاوز 
عمره ال�ضتني عاما .. األي�ض من حقه 
له ان ميوت  ان يتقاعد وان ي�ضمحوا 
واأقاربه ولالأ�ضف  اإخوانه  بيته بني  يف 
االحتالل حرمه  الن  اأوالده  بني  لي�ض 
ب�ضبب  واالجناب  الزواج  فر�ضة  من 
طيار  قتل  بتهمة  �ضبابه  منذ  اعتقاله 
الربغوثي  نائل  كان  �ضهيوين،لقد 
الذين  املعتقلني  مئات  من  واحدا 
التبادل بني املقاومة  �ضملتهم �ضفقة 
 ،2011 عام  واإ�رسائيل  الفل�ضطينية 
يف  متوا�ضلة  عاما   34 ق�ضى  بعدما 
االأ�رس، اإال اأن االحتالل اأعاد اعتقاله 

مع اأكرث من 70 حمررا يف ال�ضفقة بعد 
ثالثة اأعوام يف انتهاك �ضارخ ملبادئ 
اأبدا  يجوز  ال  حيث  االن�ضان  حقوق 
عنهم  االإفراج  مت  من  اعتقال  اإعادة 
تعترب  حيث  تبادل  �ضفقة  مبوجب 
اتفاقية دولية لكن االحتالل ال�ضهيوين 
املواثيق  كل  احلائط  بعر�ض  ي�رسب 
الدولية،تزوج  والقوانني  واالأعراف 
)االأ�ضرية  من  االإفراج  فرتة  نائل  يف 
املحررة اإميان نافع  ( وبقلب موجوع 
القالئل  االأ�ضابيع  عن  زوجته  تتكلم 
التي عا�ضاها معاً خالل فرتة حريته 
الق�ضرية قائلة: "ارتبط نائل باالأر�ض 
ثمار  فكان يحرثها ويزرعها ويقطف 
الزيتون  �ضجرة  ويعترب  بيديه  زيتونها 
الفل�ضطيني وخططنا  لل�ضمود  رمزاً 
نائل  ليحقق   ، الزراعة  لالإجناب عرب 
حلمه يف ابن يقول له : بابا، وهو الذي 
حرم ل�ضنوات من قولها لوالديه، ولكن 
االحتالل �رسعان ما حرمنا من هذا 
الربغوثي  نائل  على  احللم.. وُحكم 
اعتقاله  بعد  �ضهرا   30 بال�ضجن 
الثاين دون اأي تهمة، لكنه فوجئ بعد 
اإىل  يعيده  اإ�رسائيلي  بقرار  انتهائها 
املفتوح  املوؤبد  ال�ضابق  املوؤبد  حكم 

قواعد  الأب�ضط  �ضارخة  خمالفة  يف 
القانون يف دولة احتاللية ال تفهم اإال 
لغة العنف واال�ضتبداد . وال يوجد يف 
اأي قانون يف العامل كلمة موؤبد مفتوح 
ال  ال�ضهيوين حيث  االحتالل  عند  اإال 
معايري قانونية وال اأخالق اإن�ضانية يف 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  كل  مع  التعامل 
وعلى راأ�ضهم املعتقلني الفل�ضطينيني 
اأع�ضاوؤهم  و�رسقة  ال�ضهداء  وجثث 
االأرقام،  عندما  مقابر  ي�ضمى  فيما 
 42 الربغوثي  نائل  اأم�ضى  نقول 
فهذا  االحتالل  معتقالت  يف  عاما 
ال�ضا�ضة  بتداوله  رقم  جمرد  لي�ض 
وو�ضائل  احلقوقية  واملنظمات 
اإن�ضان  ق�ضية  هو  واإمنا  االإعالم، 
التوا�ضل  عن  غابت  حياة  وتاريخ 
اأن  عقود ويجب  الأربعة  الب�رس  مع 
ولي�ض  والليايل  باالأيام  حت�ضبوها 
نائل  مي�ضي  فقط حيث  بال�ضنوات 
بني  ويتنقل  حمكوميته  الربغوثي 
ال�ضهيونية  واملعتقالت  ال�ضجون 
من  خوفا  واإجباريا  دوري  ب�ضكل 
حمبة  اكت�ضاب  على  الفائقة  قدرته 
احرتامهم  ب�ضبب  ب�رسعة  املعتقلني 
وليايل  اأياما  ومي�ضي  له  ال�ضديد 

االنفرادي  العزل  زنازين  يف  و�ضهورا 
مما  واأب�ضع  اأق�ضى  ظلمات  يف  وحيدا 
اجلنون  اإىل  اإي�ضاله  بهدف  تت�ضوروا 
ب�ضمت  يثاوم  �ضامد  لكنه  واالنتحار 
للعامل عرب  ر�ضائله  ويوجه  وبب�ضالة 
على  دائما  فيها  ويوؤكد  املحامني، 
املعتقلني  لتحرير  االأول  املخرج  اأن 
وحترير فل�ضطني هو الوحدة الوطنية، 
معتربا اأن الوحدة هي املنطلق االأول 
الفل�ضطينية، مل  الهوية  ال�ضتعادة 
نائل  على  والعذاب  االعتقال  يقت�رس 
�ضنوات  ولكن خالل  فقط  الربغوثي 
من  ا�ضكاال  عائلته  واجهت  اعتقاله 
اعتقل  فقد  االإ�رسائيلي،  التنكيل 
اأواخر  مرات. ويف  عدة  عمر  �ضقيقه 
االحتالل  قوات  قتلت   2018 عام 
الربغوثي،  عمر  �ضالح  �ضقيقه  ابن 
ال�ضهيد  �ضقيق  وهو  عا�ضم  واعتقلت 
والدهم  عمر  اعتقلت  ثم  �ضالح، 
وهدمت  عائلته،  واأفراد  الربغوثي، 
للعائلة،   ورغم مرور 42 عام  منزلني 
اأنه  الربغوثي  اإال  اعتقال نائل  على 
اعتقل  التي  االأوىل  مل يزحزح مبادئه 
 " من  ال�رساء  يرف�ض  يزال  وال  عليها 
باعتباره  ال�ضجن،  بقالة  اأو   " كانتني 
"وال  االحتالل،  جي�ض  موازنة  يدعم 
بقدرة �ضعبنا على حترير  يوؤمن  يزال 
النهر  اإىل  البحر  من  كاملة  فل�ضطني 
وطن  العربي  الوطن  باأن  ويوؤمن 
امل�ضطنعة  احلدود  تفرقه  لن  واحد 
مواجهة  يف  ما  يوما  �ضيتوحد  واأنه 
يزال  ...  وال  واالمربيالية  ال�ضهيونية 
والوطني  االإن�ضاين  كيانه  عن  يبحث 
حروب  عليه  مرت  وقد  وال�ضيا�ضي، 
واتفاقيات و�ضفقات، وال يزال يتحدى 
ال�ضجان بابت�ضامته العري�ضة ونظراته 
ال�ضيا�ضية  ور�ضائله  مقاالته  و  الثاقبة 
يف  تواجده  اأثناء  والفكرية  واالأدبية 

ال�ضجن.

نائل الربغوثى 

معتقل من زمن الأبي�ض والأ�سود
يف اأفريل  1978  اعتقلت قوات الحتالل ال�شاب الفل�شطيني نائل الربغوثي من منزله يف قرية كوبر �شمايل رام اهلل 

بال�شفة الغربية، وهو بعمر 19 عاما.. واتهمه الحتالل بقتل طيار �شهيوين، وحكمت عليه املحكمة الع�شكرية 
ال�شهيونية بال�شجن املوؤبد. ويف هذه الأيام يدخل عامه الثاين والأربعني يف العتقال ودخل يف العقد ال�شاد�س من 

عمره، ويعترب اأقدم اأ�شري �شيا�شي يف العامل. لكنه ينتزع احلياة من بني انياب عدو جمرم ل يعرف لالإن�شانية  معنى  .. 

عائلة الأ�شري اأبو وعر ملركز حنظلة: 

تلقينا خرب اإ�سابة كمال بفريو�ض 
كورونا عرب الإعالم 

مركز فل�شطني لدرا�شات ال�شرى

خطر املوت يهدد الأ�سرى املر�سى نتيجة كورونا

امل�ضاب  االأ�ضري  عائلة  اأكدت 
وعر  اأبو  كمال  ال�رسطان  مبر�ض 
االأخبار  اللحظة  حتى  تتابع  اأنها 
التي حتدثت عن اإ�ضابة ابنها كمال 
بفريو�ض كورونا )كوفيد 19(. واأكد 
اأجرته  ات�ضال  وعر يف  اأبو  حممد 
معه غرفة حترير مركز حنظلة اأن 
يتحدث  الذي  اخلرب  تلقت  العائلة 
عن اإ�ضابة كمال من خالل و�ضائل 

تتاأكد  مل  اللحظة  وحتى  االإعالم 
من م�ضادر حقوقية اأو طبية الفتاً 
من  حتركاتها  �ضتوا�ضل  اأنها  اإىل 
اأجل التاأكد من اخلرب واالطمئنان 
منذ  املعتقل  كمال  �ضحة  على 
خبيث  بورم  وامل�ضاب  عاماً   17
واالأحبال  احلنجرة  منطقة  يف 
على  القدرة  اأفقده  مما  ال�ضوتية 

الكالم منذ فرتة.

لدرا�ضات  فل�ضطني  مركز  حذر 
يهدد  املوت  خطر  اأن  من  اال�رسى 
حياة االأ�رسى  املر�ضى ب�ضكل خا�ض 
جائحة  نتيجة  االحتالل  �ضجون  يف 
وال  �ضعيفة  مناعتهم  كون   ، كورونا 
بهذا  االإ�ضابة  اأج�ضادهم  تتحمل 
ال�ضجون  يف  ت�ضلل  والذى  الفريو�ض 
كمال  املري�ض  االأ�ضري  اإ�ضابه  بعد 
امل�ضت�ضفى  يف  وجوده  خالل  اأبووعر 
الناطق  االأ�ضقر  ريا�ض  الباحث   .
ا�ضتمرار  اأن  اعترب  للمركز  االإعالمي 
اال�رسى  بحياة  باال�ضتهتار  االحتالل 
اإجراءات  اتخاذ  وعدم  املر�ضى 
اإطالق  او  لهم  وال�ضالمة  الوقاية 

�رساحهم دون �رسط، هي عملية قتل 
متعمد لهم، حيث اأن اأج�ضادهم منهكة 
يعانوا  التي  املختلفة  االإمرا�ض  من 
باأمرا�ض  امل�ضابون  وخا�ضة  منها، 
الفريو�ض  بهذا  واإ�ضابتهم  خطرية 
واأ�ضار  عليهم.  باالإعدام  حكم  تعنى 
االأ�ضقر اإىل اأن اإ�ضابه االأ�ضري ابووعر 
خالل وجوده يف م�ضت�ضفيات االحتالل 
التي من املفرت�ض ان تتخذ فيها كل 
اإجراءات الوقاية يدق ناقو�ض اخلطر، 
االحتالل  مباالة  عدم  على  ويوؤكد 
على  حر�ضه  وعدم  االأ�رسى،   بحياة 
هذا  من  عليهم  واحلفاظ  �ضالمتهم 
االأ�ضقر  واأ�ضاف   . اخلطري  املر�ض 

جدرانها  خلف  ت�ضم  ال�ضجون  اأن 
الذين  املر�ضى  االأ�رسى  من  املئات 
بع�ضها  �ضحية  م�ضاكل  من  يعانون 
والف�ضل  كال�رسطان  اخلطورة  بالغ 
ناهيك  ال�رسايني،  وان�ضداد  الكلوى، 
عن امل�ضابني باأمرا�ض �ضيق التنف�ض 
والقلب وارتفاع �ضغط الدم وال�ضكري 
املزمنة،  االأمرا�ض  من  وغريها 
من  اأكرث  للخطر  معر�ضون  وهوؤالء 
واأكد  كورونا.  فريو�ض  جراء  غريهم 
اأن  ما يزيد عن 700  ا�ضري مري�ض يف 
�ضجون االحتالل، بينهم حواىل )150( 
خطرية  اأمرا�ض  من  يعانون  اأ�ضري 
نتيجة ممار�ضة االإهمال الطبي بحقهم 

الفحو�ضات  من  وحرمانهم  ل�ضنوات 
والعالج  الطبية  والتحاليل  احلقيقة 
جراحية  عمليات  اإجراء  او  املنا�ضب 
مدة  منذ  لها  بحاجة  لبع�ضهم  عاجلة 
ا�ضتفحال  اىل  اأدى  ذلك  كل  طويلة، 
االأ�رسى،  اأج�ضاد   يف  االأمرا�ض 
وطالب  ال�ضفاء.  يف  االأمل  وانعدام 
االأ�ضقر بتدخل دويل عاجل وال�ضغط 
على االحتالل الإطالق �رساح اال�رسى 
املر�ضى وكبار ال�ضن الذين يتعر�ضون 
خلطورة حقيقية على حياتهم يف حال 
اال�رسى  بني  كورونا  فريو�ض  انت�رس 
حقيقية  اإجراءات  وجود    عدم  مع 

ملواجهة الفريو�ض .

بقلم الأ�شرية املحررة / اأمان 
نافع

زوجة الأ�شري نائل الربغوتي

�ضكرا للجزائر
�ضكرا لبلد الثوار واالأحرار

�ضكرا ل�ضفارة فل�ضطني
�ضكرا خالد عز الدين

�ضكرا.لكل من عا�ض مع نائل 
حلظات �ضدق .فكتب عنه

�ضكرا لكل من �ضاهم يف خروج 
هذا العمل للنور

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

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

فهناك ال�ضهداء واملر�ضى هناك 
الن�ضاء واالأطفال.

اأنا اأقول ر�ضائلكم.عنه �ضتغيظ 
العدو

ر�ضائلكم عنه �ضتجعل قلبه اأكرث 
�ضبابا

ر�ضائكم عنه �ضتخرجه من �ضجنه 
اإىل اجلزائر واىل كل بلد حر

�ضيتذكر كل ما قراأ عن اجلزائر
�ضيتذكر كل حما�رساته التي 
األقاها.يف �ضجنه عن اجلزائر

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

نائل
البلد املعلم االأول لنائل والثوار

اجلزائر اأمل لفل�ضطني...
اجلزائر حرة

وفل�ضطني اأي�ضا حرة ولو بعد حني

نائل  قلم  وبيدي  لكم  اأكتب   (
القلم   ، �ضديقي.وزوجي  الربغوتي 
متاما   ، ال�ضجان  ي�ضادره  الذي 
و  الكلمات  و  ال�ضم�ض  ي�ضادر  كما 
الزيارات و االأفراح العابرة و االأحالم 
املن�ضية. قلم نائل هو جناح حريته 
، فاجل�ضد وحده ال يكفي العدو لكي 
يعتقله و ي�ضجنه يف اأر�ض الظالم ، 
هذا الكيان تخيفه احلكاية ، االإرادة 

، حرية الكلمة ، ولذلك ال ي�ضمح لها 
جحور  ..و  العتم  ثقب  من  بالنفاذ 
اإال  القلم  ياأبى  لكن  ..و  ال�ضمت 
االآن  بنائل  اأح�ض   . كلمته  يقول  اأن 
�ضهداء  بعودة  فرحته  اأرى  اأكاد   ،
البطولة والثورة اجلزائرية العظيمة 
، كاأين به يكتب الأ�ضقائنا و اأحبابنا 
وهذا  فرحتنا  )هذه   : اجلزائر  يف 
ن�ضارككم  باأن  نعتز  الذي  ن�رسنا 
يف  �ضهداءكم  ت�ضتقبلون  واأنتم  به 
اأن  نعتز  وكم   ، اال�ضتقالل  ذكرى 
حيث   ، معكم  بالن�رسين  نحتفل 
يحررنا فرحكم ، واأنتم اآباء الن�ضال 
و  قدوتنا  اأنتم   ، احلقيقة  ورثة  و 
اأمنا  اجلزائر  و  الفدائية  مدر�ضتنا 
يف الكفاح ، وكلما راأيناكم تخ�ضعون 
ت�ضتعيدون  و  بحقكم  عدوكم 
ولو بعد حني من متاحف  اأبطالكم 
ويقينا  ثباتا  ازددنا  كلما   ، الغزاة 
اأن  و   ... الحمالة  منت�رسون  باأننا 
الزمن  عليه  اليقوى  الذي  ال�ضعب 
وال يلتهم الن�ضيان ذاكرته هو �ضعب 
ال تهزمه اجليو�ض وال ال�ضواريخ و 
التاريخ  ال الوحو�ض ، بل ينحني له 
يا   . امل�ضتقبل  مبجده  يعتز  و 
اإننا   ، اجلزائر  يف  اأهلنا  و  اأحبابنا 
ونعلم  اأقالمكم  و  قلوبكم  يف  نرانا 
لكم  حمبتنا  بخال�ض  تعلمون  اأنكم 
جتمعنا  حلرية  بتوقنا  وحت�ضون   ،
قربكم  بقدر  قريبة  ونراها   ، بكم 
ونحن   ، ل�ضمودنا  وم�ضاندتكم  منا 
على العهد دائما باأن نظل االأوفياء 
حلكمة احلق و ذكاء الثبات وانت�ضار 
ال�ضرب والعزمية ، الأن اأعظم بطولة 
و  ال�ضجاعة  هي  الفر�ضان  ين�ضدها 
اأنبل  و   ، االإميان  هو  �ضالح  اأقوى 
الذين ن�ضع  �رسف هو الوطن نحن 
ن�ضب اأعيننا ت�ضحياتكم واإقدامكم 
جتربتكم  هدى  على  ن�ضري   ..
مبا  هممنا  ن�ضحذ  و  املقد�ضة 
 . وعناد  وعنفوان  باأ�ض  من  اأوتيتم 
هذه هي العروة الوثقى بني اجلزائر 
وفل�ضطني : احلرية ....وقد عقدنا 
كان  مهما   . الوطن  يحيا  اأن  العزم 
الثمن ..فالبد لليل اأن ينجلي والبد 

للقيد اأن ينك�رس .(

اجلزائر وفل�سطني نب�ض واأحد فى 
قلب القد�ض 



قّرر طارق لعزيزي املن�ضق الريا�ضي 
االن�ضحاب  اجلزائر،  مولودية  لنادي 
ب�ضبب  اال�ضتقدامات؛  جلنة  من 
حول  االأع�ضاء  اأحد  مع  اختالفه 
خالل  امل�ضتهدفني  الالعبني  اأ�ضماء 
املقبلة،  ال�ضيفية  االنتقاالت  فرتة 
رئي�س  من  طلب  لعزيزي  اأن  وعلم 
اأملا�س  النا�رص  عبد  االإدارة  جمل�س 
جلنة  يف  كع�ضو  مهمته  من  اإعفاءه 
عن  يبتعد  حتى  اال�ضتقدامات، 

ويتفرغ  عليه  املفرو�س  ال�ضغط 
ملهامه كمن�ضق بني الالعبني وجمل�س 
اال�ضتقدامات  جلنة  وت�ضم  االإدارة، 
رئي�س  من  كال  العا�ضمي  بالنادي 
جمل�س االإدارة واملدرب احلايل نبيل 
بوي�س  نا�رص  العام  واملدير  نغيز، 
للفريق  ال�ضابق  لالعب  باالإ�ضافة 
اإىل  االإ�ضارة  جتدر  �ضاو�س«.  اإبراهيم 
تقت�رص  اال�ضتقدامات  مهمة جلنة  اأن 
على حتديد املنا�ضب املعنية بالدعم 

يتم  الذين  الالعبني  مع  والتفاو�س 
اقرتاحهم من قبل املدرب نغيز.

ق.ر.
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عي�شة ق.

املحرتف  اأندية  ن�ضبة  متثل  حيث 
من  تعاين  فرق  �ضبعة  جمموع  االأول 
الديون بن�ضبة 44% من جمموع الفرق، 
يف املقابل فاإن جميع اأندية املحرتف 
الثاين ال 16 تعاين بدورها من الديون 

من  �ضدها  مرفوعة  �ضكاوى  ومتلك 
احلاليني،  اأو  ال�ضابقني  طرف العبيها 
فرق  ثالثة  متلك  ال�ضدد  هذا  ويف 
ديونا  االأوىل  املحرتفة  الرابطة  من 
 2019/2018 مو�ضم  منذ  ت�ضوها  مل 
يبلغ جمموعها قيمة 117 مليون دينار 
مليون  و700  11مليار  يعادل  ما  وهو 

اأين  وحدها،  االأندية  لتلك  �ضنتيم 
اقدمت الفاف على منع الفرق الثالثة 
مع  تعاقدات  اأي  اأجراء  من  املعنية 
العبني جدد حت�ضبا للمركاتو ال�ضيفي 
املقبل دون الك�ضف عن هوية االأندية 
اأجنية  ديون  جمموع  وبلغت  املعنية، 
الرابطة االوىل ال�ضبعة قيمة 22 مليار 

و300 مليون �ضنيتم.
اندية  ديون  يبلغ جمموع  املقابل،  يف 
 541 قيمة  الثانية  املحرتفة  الرابطة 
مليون دينار ما يعادل 54 مليار و100 
�ضنتيم  مليار   7.2 منها  �ضنتيم  مليون 
البطولة  اإىل  �ضقطا  �ضابقني  لفريقني 
مليون  قيمة 340  بينما متثل  الهاوية، 

مليار   34 مبلغ  يعادل  والذي  دينار 
من  فريقا   11 جمموع  ديون  �ضنتيم 
على  منعها  مت  والتي  الثانية  الرابطة 
مع  التعاقدات  اإجراء  من  ذلك  اإثر 
املقبل.  املركاتو  العبني جدد خالل 
لعبت  اأندية   10 تدين  ذلك  اإىل جانب 
و�ضقطت  الثانية  الرابطة  يف  �ضابقا 

و900  مليار   23 بقيمة  الهواة  اإىل 
مليون �ضنتيم، اأما على م�ضتوى الديون 
املتعلقة باملدربني فاإنها قيمتها تبلغ 
�ضنتيم،  مليون  و800  مليار   4 مبلغ 
متلك اأندية الرابطة الثانية ما قيمته 

4 مليار و200 مليون �ضنتيم.

ك�شفت الحتادية اجلزائرية عن ارقام �شخمة للديون املرتتبة على عاتق الأندية النا�شطة يف الرابطتني 
املحرتفتني الأوىل والثانية لالعبني على اإثر و�شع هوؤلء �شكاوى من اأجل حت�شيل امل�شتحقات املالية التي يدينون 

بها، وذلك على هام�ش التقارير التي و�شعتها جلنة ت�شوية املنازعات خالل اجتماع اأع�شاء املكتب الفدرايل 
الأخري، ويف هذا ال�شدد فاإن عدد الفرق التي تعاين من الديون بلغ عددها 23 فريقا من جمموع 32 فريقا ين�شون 

يف البطولة املحرتفة وذلك اإىل غاية تاريخ 25 جوان املنق�شي

بينما تفوق ديون اأندية الرابطة الثانية ما قيمته 54 مليار �شنتيم

22 مليار �ضنتيم ديون اأندية الرابطة 
االأوىل ومنع 3 فرق من االنتدابات

ديون املدربني بلغت ما يقارب 5 مليار �شنتيم 	•  

الوايل املنتدب يطالب بتدارك التاأخر واإ�شراع الوترية

ملعب الرويبة يخ�ضع الأ�ضغال الرتميم حت�ضبا ال�ضتقبال املناف�ضة القارية
ي�ضهد ملعب الرويبة ا�ضغال الرتميم واإ�ضالح 
طرف  من  امل�ضطرة  التحفظات  خمتلف 
االحتاد االإفريقي لكرة القدم من اأجل التمكن 
االإفريقية  املناف�ضة  مباريات  احت�ضان  من 
خا�ضة  اجلزائرية  الفرق  ا�ضتفادة  وبالتايل 
العا�ضمية من اال�ضتقبال على اأر�ضية امللعب 
يف ظل النق�س الذي ت�ضهده الهياكل القاعدية 
وعدم التوفر على العدد الكايف من املالعب 
يف ظل عدم منح الرتخي�س لعدد منها من اأجل 

لعب املناف�ضة القارية عليها مثلما حدث هذا 
ببولوغني،  حمادي  عمر  ملعب  مع  املو�ضم 
ويف هذا ال�ضدد اأعلنت م�ضالح والية اجلزائر 
الرتميمية  االأ�ضغال  اأن  لها  ر�ضمي  بيان  عرب 
على  »اأو.يف.اأ�س.اأم«  موؤ�ض�ضة  بها  تقوم  التي 
م�ضتوى املركب الريا�ضي للرويبة �ضوف تنتقل 
اأ�ضغال  من  االنتهاء  بعد  الثانية  املرحلة  اإىل 
التهيئة واالإنارة اخلارجية للملعب، بعدما قام 
الوايل املنتدب للرويية اأحمد بودوحة بعملية 

زيارة تفقدية من اأجل الوقوف على االأ�ضواط 
التي و�ضلتها اأ�ضغال الرتميم.

باالأ�ضغال يف ملعب  تقوم املوؤ�ض�ضة امللكلفة 
التي  الثانية  املرحلة  اإىل  باالنتقال  الرويبة 
امل�ضجلة  التحفظات  رفع  تعتمج على  �ضوف 
من طرف اللجنة التفتي�ضية للكاف التي طالبت 
اإىل  االأخ�رص  ال�ضوء  منح  اجل  من  حت�ضينها 
مباريات  ال�ضتقبال  ر�ضميا  واعتماده  امللعب 
املناف�ضات القارية، حيث �ضتعكف على اإنهاء 

امليدان  اأر�ضية  تعرفها  التي  التهيئة  اأ�ضغال 
تكون  تدريجيا حتى  و�ضعيتها  تتح�ضن  والتي 
امل�ضتوى  على  لقاءات  با�ضتقبال  الئقة 
جانب  غلى  االأخ�رص،  ب�ضاطها  على  القاري 
ذلك تعتزم امل�ضالح ذاتا على تن�ضيب ور�ضة 
مكلّفة باإجناز م�ضمار األعاب القوى على نف�س 
باالإ�ضافة  املقبلة،  املرحلة  خالل  امللعب 
اإىل ال�ضعي نحو اإبرام تعاقد رفقة املوؤ�ض�ضة 
الفيديو،  بوا�ضطة  املراقبة  الإجناز  العمومية 

بالفيديو  املراقبة  نظام  و�ضع  بهدف  وذلك 
عرب كافة اأركان امللعب.

وطالب الوايل املنتدب ملقاطعة الرويبة من 
اإعادة  باأ�ضغال  املكلفة  املوؤ�ض�ضة  م�ضوؤويل 
االأ�ضغال  يف  التاأخر  تدارك  امللعب  ترميم 
خلفية  على  عنها  التوقف  ب�ضبب  وقع  الذي 
انت�ضار وباء كورونا الذي تعرفه بالدنا ا�ضوة 

بدول العامل.
عي�شة ق.

ك�شف ا�شتقراره يف فرن�شا والعمل مراقبا للحكام

حيمودي: حياتو اأوقفني عاما ب�ضبب لقاء 
االأهلي والقطن الكامريوين

ك�ضف احلكم اجلزائري ال�ضابق جمال 
التحكيم  اعتزاله  �ضبب  عن  حيمودي 
ت�رصيحات  يف  وقال  �ضنوات،   5 منذ 
اأون  قناة  على  لربنامج جمهورالثالثة 
الظروف  اإن  امل�رصية  �ضبورت  تامي 
اجلزائر  يف  القدم  بكرة  املحيطة 
اعتزاله،  قرار  وراء  ال�ضبب  كانت 
واأو�ضح: »قررت اال�ضتقرار يف فرن�ضا 
والعمل هناك مراقبًا للحكام«، وتابع 
 2014 العامل  كاأ�س  »يف  حيمودي: 
اإعادة  وكان هديف  مباريات،   4 اأدرت 
االإفريقي  للحكم  اجليدة  ال�ضورة 
مني  »ُطلب  واأ�ضاف:  جديد«،  من 
واال�ضتمرار  االعتزال  على  اأقدم  اأال 
حتى 2017، لكنني رف�ضت ذلك ملنح 

فر�ضة لل�ضباب«.
وعن التحكيم يف اإفريقيا قال: »لالأ�ضف 
اأزمات  من  تعاين  ال�ضمراء  القارة 
لكن  �ضنوات،  منذ  كبرية  حتكيمية 

لتطوير  الفر�ضة  لديه  احلايل  اجليل 
التكنولوجي«،  التطور  ب�ضبب  االأداء 
لعام كامل بقرار  وبنّي: »مت جتميدي 
االحتاد  رئي�س  حياتو  عي�ضى  من 
احت�ضابي  ب�ضبب  ال�ضابق  االإفريقي 
امل�رصي  االأهلي  لفريق  جزاء  ركلة 
الكامريوين«،  القطن  فريق  اأمام 
ك�ضف:  اأدارها،  مباراة  اأ�ضعب  وعن 
والرتجي  ال�ضوداين  الهالل  »مباراة 
التون�ضي، حيث اعتدى رئي�س الهالل 
كما  ال�ضوطني«،  بني  �ضخ�ضيا  علّي 
اأ�ضاد احلكم الدويل ال�ضابق باملغربي 
ر�ضوان جيد، موؤكًدا: »م�ضتقبله كبري 

يف التحكيم«.
ق.ر.

بن رحمة �ضمن الت�ضكيلة املثالية للجولة 43
 من ال�ضامبيون�ضيب

اجلزائري  الدويل  الالعب  تواجد 
الت�ضكيلة  �ضمن  رحمة  بن  �ضعيد 
املثالية للجولة 43 من دوري الدرجة 
عنها  اأعلن  التي  االجنليزية  االوىل 
القدم،  لكرة  االإجنليزي  االحتاد 
يف  املحرتف  الالعب  �ضمن  اأين 

التواجد  برينتفورد  نادي  �ضفوف 
على  الثاين  لالأ�ضبوع  بالت�ضكيلة 
يقدمه  الذي  التاألق  ظل  يف  التوايل 
على  ناديه  مع  امللعب  اأر�ضية  على 
ار�ضية امليدان، حيث كان ابن مدينة 
التي  املقابلة  جنم  تيمو�ضنت  عني 
اأمام  املنق�ضي  االأ�ضبوع  نهاية  لعبها 
�ضاهم  كونتي، حيث  ديربي  امل�ضيف 
رفقة  به  عاد  الذي  الثمني  الفوز  يف 
زمالئه من خارج الديار بنتيجة 1-3، 
والتي  �ضجلها  التي  الثنائية  بف�ضل 
هذا  التهديفية  غلّته  اإثرها  على  رفع 
املو�ضم اإىل جمموع 17 هدفا، وخطا 
ال�ضعود  حتقيق  نحو  كبرية  خطوة 
املمتاز،  االجنليزي  الدوري  اإىل 
نقاط  ثالث  اإىل  الفارق  قل�س  بعدما 

الثاين يف جدول  املركز  عن  فح�ضب 
الرتتيب واملوؤهل اإىل ال�ضعود مبا�رصة 
على  رحمة  بن  ويناف�س  للربميرليغ. 
التتويج بجائزة اف�ضل العب يف دوري 
»ال�ضامبيون�ضيب« هذا املو�ضم بعدما 
االأولية  القائمة  �ضمن  ا�ضمه  تواجد 
على  بالتناف�س  املعنيني  لالعبني 
بقوة  تر�ضيحه  مت  الذي  وهو  اللقب 
الرا\عة  للم�ضتويات  نظرا  الفتتاكه 
املو�ضم  انطالق  منذ  ي�ضجلها  التي 
احلايل جعلته حمط اأنظار من كرف 
اأندية الدوري االجنيزي املمتاز �ضعيا 
للتعاقد معه خالل املركاتو ال�ضيفي 
ت�ضيل�ضي  فريقي  غرار  على  املقبل 

ولي�ضرت �ضيتي.
عي�شة ق.

قررت االحتادية اجلزائرية للمالكمة 
 2020-2019 الريا�ضي  املو�ضم  انهاء 
وذلك  العمرية،  الفئات  ملختلف 
عدوى  انت�ضار  ملخاطر  بالنظر 
اأول  اأعلنته  ح�ضبما  كورونا  فريو�س 
واأوردت  الفيدرالية،  الهيئة  اأم�س 
»عمال  لها:  بيان  يف  الفيدرالية 
والريا�ضة  ال�ضباب  وزارة  بتعليمات 
ملتابعة  الطبية  اللجنة  مع  بالتن�ضيق 
وبالنظر  كورونا،  جائحة  ور�ضد 

اخلطري  والتطور  ال�ضعب  للو�ضع 
الوطني، قررت  للوباء على امل�ضتوى 
املناف�ضات  جميع  انهاء  االحتادية 
الوطنية  البطولة  بينها  من  الريا�ضية 

وكاأ�س اجلزائر«.
الريا�ضيني  حت�ضريات  يخ�س  وفيما 
طوكيو  اأوملبياد  اىل  املتاأهلني 
املعنيني  اأو   2021 اإىل  املوؤجلة 
مت  فقد  املوعد،  هذا  اىل  بالتاأهل 
التدريبات  اىل  بالعودة  لهم  ال�ضماح 

والريا�ضة  ال�ضباب  وزارة  قبل  من 
للربوتوكول  ال�ضارم  االحرتام  مع 
الوطني  املركز  و�ضيتكفل  ال�ضحي، 
الربوتوكول  بو�ضع  الريا�ضي  للطب 
ال�ضحي اخلا�س بالريا�ضيني املعنيني 
تعليق  مت  اأنه  بالتح�ضريات.يذكر 
جميع املناف�ضات الريا�ضية باجلزائر 
ب�ضبب  الفارط  مار�س   16 تاريخ  منذ 

تف�ضي وباء كورونا.
ق.ر.

االحتادية اجلزائرية للمالكمة تعلن انهاء 
املو�ضم الريا�ضي

مولودية اجلزائر

لعزيزي ين�ضحب من جلنة اال�ضتقدامات
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تون�س/ عادل الثابتي/ الأنا�ضول

»النه�ضة«.. ت�ضكيل حكومة جديدة
اأعلن عبد الكرمي الهاروين، رئي�س جمل�س �شورى 
تكليف  الإثنني،  �شحفي  موؤمتر  يف  »النه�شة«، 
الربملان،  رئي�س  احلركة،  لرئي�س  املجل�س 
را�شد الغنو�شي، ببدء م�شاورات لت�شكيل حكومة 
جديدة، بعد اأن تعلقت برئي�س احلكومة الفخفاخ 

�شبهات ف�شاد.
�شعب  القت�شادي  »الو�شع  الهاروين:  واأ�شاف 
ي�شمح  ل  )الفخفاخ(  احلكومة  رئي�س  وو�شع 
»�شبهة  اإىل  اإ�شارة  يف  الأمر«،  مبواجهة  له 
ت�شارب امل�شالح«و�شدد على اأهمية دور رئي�س 
الأزمة  من  للخروج  �شعيد،  قي�س  اجلمهورية، 

التي تعي�شها البالد.
وتابع اأن جمل�س �شورى »النه�شة« �شيبقى يف حالة 
انعقاد للخروج من الأزمة واأعرب الهاروين عن 
اأمله يف التو�شل اإىل اتفاق بعيدا عن »احل�شابات 
عن  »احلديث  اأن  ال�شيقة«واعترب  ال�شيا�شية 
الهاروين  لأوانه«وكان  �شابق  مبكرة  انتخابات 
اأن »النه�شة« ترغب يف تو�شيع  اأعلن، اخلمي�س، 
لديها  »حكومة  اإىل  للتو�شل  احلاكم  الئتالف 
ي�شتقر  حتى  وا�شعة،  وبرملانية  �شيا�شية  قاعدة 
ونبتعد  احلقيقية،  تون�س  م�شاكل  وحتل  احلكم 

عن ال�رصاعات احلزبية والأيديولوجية«.

هيئة مكافحة الف�ضاد وملف الفخفاخ

اأعلنت )الهيئة الوطنية ملكافحة الف�شاد د�شتورية 
م�شتقلة(، الإثنني، اإحالة وثائق تتعلق بالت�رصيح 
متعلقة  م�شالح  ت�شارب  و�شبهات  باملكا�شب 
الربملان  ورئي�س  الق�شاء  من  كل  اإىل  بالفخفاخ 
وقالت الهيئة، يف ن�رصتها الإخبارية الأ�شبوعية، 
بالت�رصيح  املتعلقة  الوثائق  »اأحالت  اإنها 
اإليا�س  احلكومة  لرئي�س  واملكا�شب  بامل�شالح 
القطب  لدى  اجلمهورية  وكيل  اإىل  الفخفاخ، 
ق�شائية  )هيئة  واملايل  القت�شادي  الق�شائي 
خمت�شة مبكافحة الف�شاد املايل والقت�شادي(« 
ومعطيات  وثائق  اأي�شا  »اأحالت  اأنها  واأ�شافت 
�شفقة  يف  م�شالح  ت�شارب  ب�شبهات  عالقة  لها 
الفخفاخ  اأطرافها �رصكة ميتلكها  اأحد  عمومية 
رئي�س  ب�شفته  طلبه  على  بناء  الغنو�شي،  اإىل 
اأعلنت،  الف�شاد  مكافحة  هيئة  الربملان«وكانت 
ت�شارب  »�شبهة  وجود  املا�شي،  جوان   30 يف 

يف  اأ�شهما  امتالكه  ب�شاأن  للفخفاخ  م�شالح« 
�رصكات تتعامل مع الدولة جتاريا، واأبرمت معها 

�شفقات، وهو ما مينعه القانون.
ونفى الفخفاخ، يف جل�ضة بالربملان، 

�ضحة هذه ال�ضبهات.

الرئي�س يرف�س ت�شكيل حكومة جديدة
الرئي�س قي�س �شعيد ا�شتقبل، يف ق�رص قرطاج، 
الفخفاخ، بح�شور نور الدين الطبوبي، اأمني عام 
اأكرب منظمة نقابية، وهي الحتاد العام التون�شي 
�شفحة  بثته  فيديو  يف  �شعيد،  واأعلن  لل�شغل 
الرئا�شة على »في�شبوك«، رف�شه الت�شاور لت�شكيل 
حكومة جديدة، ما دام رئي�س الوزراء احلايل مل 
يقدم ا�شتقالته اأو توجه اإليه لئحة اتهام. وقال 
رئي�س  بني  م�شاورات  ت�شيري  عن  »احلديث  اإن 
ت�شكيل  الأحزاب حول  روؤ�شاء  الدولة وعدد من 
الفرتاء«واأ�شاف:  قبيل  من  هو  حكومة جديدة 
دام  ما  كان  اأي  مع  م�شاورات  اأي  حت�شل  »لن 
»اإن  ال�شالحيات«وتابع:  كامل  احلكومة  رئي�س 
لئحة  توجيه  مت  اأو  احلكومة(  )رئي�س  ا�شتقال 
اتهام له يف ذلك الوقت رئي�س اجلمهورية ميكن 

اأن يقوم مب�شاورات«.

الفخفاخ يعتزم اإجراء تعديل وزاري

جمل�س  قرار  على  الفخفاخ  فعل  رد  يتاأخر  مل 
م�شاورات  اإطالق  ب�شاأن  »النه�شة«  �شورى 
تعديل  اإجراء  قرر  اإذ  جديدة،  حكومة  لت�شكيل 
من  »النه�شة«  باإزاحة  تلميحات  مع  وزاري، 

احلكومة وقال الفخفاخ، يف بيان م�شاء الإثنني، 
اإنه �شيجري تعديال وزاريا »خالل الأيام القليلة 
ت�شكيل  اإىل  »النه�شة«  دعوة  املقبلة«واعترب 
التزاماتها  من  للحركة  »تهربا  جديدة  حكومة 
خ�شم  يف  الئتالف  يف  �رصكائها  مع  وتعهداتها 
البالد  واقت�شاد  الدولة  لإنقاذ  وطنية  م�شاع 

املنهك«.
اأنه »بذل م�شاٍع عديدة ومتكررة، خالل  واأردف 
الئتالف  دعائم  لتثبيت  املنق�شية،  الأ�شابيع 
احلكومي، غري اأن هذه اجلهود ا�شطدمت مب�شاٍع 
موازية وحثيثة من طرف حركة النه�شة غايتها 

اإدخال تعديالت جوهرية« على احلكومة.
واعترب الفخفاخ اأن دعوة »النه�شة« اإىل »ت�شكيل 
�شارخا  انتهاكا  يعترب  جديد  حكومي  م�شهد 
الأطراف  مع  يجمعها  الذي  ال�شيا�شي  للعقد 
وا�شتخفافا  احلكومة،  رئي�س  ومع  الأخرى 
توؤكد  اأنها  كما  الدولة«،  موؤ�ش�شات  با�شتقرار 
احلرجة«،  املرحلة  هذه  يف  امل�شوؤولية  »غياب 
وفق البيان وزاد بقوله اإن »حركة النه�شة تعللت 
امل�شهد  يف  تغيري  لإحداث  الداعي  موقفها  يف 
وقع  التي  امل�شالح  ت�شارب  بق�شية  احلكومي 
وت�شليله  العام  الراأي  تاأليب  مع  فيها  النفخ 
تعقيب  على  احل�شول  يت�شن  بخ�شو�شها«ومل 
فوري من حركة »النه�شة« ب�شاأن ما حمله بيان 

الفخفاخ من انتقادات.
ويُنظر اإىل تون�س على اأنها التجربة الدميقراطية 
الوحيدة الناجحة بني دول عربية عديدة، �شهدت 
»الربيع  ثورات  من  الأوىل  باملوجة  تُعرف  ما 

العربي«، بداية من اأواخر عام 2010.

ت�ضاعد اخلالف يف تون�س، الإثنني، بني رئي�س احلكومة، اإليا�س الفخفاخ، وحركة »النه�ضة«، على 
خلفية دعوة الأخرية اإىل م�ضاورات لت�ضكيل حكومة جديدة، يف ظل »�ضبهة ت�ضارب امل�ضالح«، التي 
تالحق الفخفاخ منذ اأ�ضابيع ويرتاأ�س الفخفاخ، منذ 27 فرباير املا�ضي، ائتالفا حكوميا ي�ضم 4 اأحزاب 
رئي�ضية وكتلة برملانية، هي: »النه�ضة« )اإ�ضالمية- 54 نائبا من 217(، التيار الدميقراطي )اجتماعي 
دميقراطي- 22(، حركة ال�ضعب )نا�ضري- 14(، حركة حتيا تون�س )ليبريايل- 14(، وكتلة الإ�ضالح 

الوطني )م�ضتقلون واأحزاب ليربالية- 16(.

تون�س

ت�سعيد بني الفخفاخ و"النه�سة" ميتد لق�سر الرئا�سة 
ت�ضريب لربملاين ليبي

النائبة �سرقيوة قتلها اأعوان حفرت
ليبي، عن  لنائب  ُم�رصب  ت�شجيل �شوتي  ك�شف 
املختطفة  �رصقيوة،  �شهام  الربملانية  مقتل 
خليفة  النقالبي  اجلرنال  ملي�شيا  يد  على 
»فرباير«  ف�شائية  وبثت  عام  نحو  منذ  حفرت، 
الليبية اخلا�شة، م�شاء الإثنني، ت�شجيال �شوتيا 
العريبي،  عي�شى  للربملاين  دقيقتان(  )مدته 
مغردون  لقبها  التي  �رصقيوة،  مقتل  فيه  يوؤكد 
طبيبة  عاما(،   57( ليبيا«و�رصقيوة  بـ«خا�شقجي 
بنغازي،  مواليد  من  ليبية  وبرملانية  و�شيا�شية 
تابعة  ملي�شيات  يد  على  منزلها  من  اختطفت 
خلالد، جنل خليفة حفرت يف 17 جويلية 2019، 
على  الأخري  عدوان  بوقف  مطالبتها  بعد 
الت�شجيل  يف  العريبي  وقال  طرابل�س  العا�شمة 
ال�شوتي: »قتلوا �رصقيوة اأزلم و�شياع )مرتزقة 
»بعد  بال�شم«واأ�شاف:  عارفهم  وملي�شيات( 
طلعت  ما  بعد  عليها  )التحري�س(  الت�شخني 
)ظهرت( يف القناة مع اأحمد القماطي )اإعالمي 
حلفرت(«،  املوالية  احلدث  ليبيا  قناة  على 
الت�رصيب  يت�شمن  ومل  ذاته  الت�شجيل  بح�شب 
بدورها،  اجلرمية.  ب�شاأن  اأخرى  تفا�شيل  اأي 
للعدالة  الرنويجية  »املنظمة  قالت رئي�شة 
والتنمية« )حقوقية غري حكومية مهتمة بليبيا( 
لي�س  العريبي«  »ت�شجيل  اإن  اأول�شتني،  ليندا 

من  م�شبقا  بذلك  اإبالغنا  مت  »فقد  مفاجاأة، 
)مل  بنغازي  داخل  من  هاتفية  مكاملات  خالل 

تو�شح من من؟(«.
لف�شائية  متلفز  ت�رصيح  يف  اأول�شتني  واأ�شافت 
بالقب�س على  اأمرا  اأن هناك  »فرباير«: »علمنا 
بعملية  قاموا  الذي  اأعوان حفرت.  من  �رصقيوة 
اأن  ي�شهد  والكل  واأعوانه،  اختطافها هو حفرت 
العتداء على  كانت �شد حرب  �شهام �رصقيوة 

طرابل�س«.
التوا�شل  من�شات  على  مغردون  لقب  فيما 
ليبيا«،  بـ«خا�شقجي  �رصقيوة  الجتماعي، 
لت�شابه م�شريها مع ال�شحفي ال�شعودي ال�شهري 
بالده  قن�شليه  قتل يف  الذي  جمال خا�شقجي، 
جرمية  وت�شاف   2018 عام  اإ�شطنبول  مبدينة 
جرائم  قائمة  اإىل  »�رصقيوة«  ومقتل  اختطاف 
حفرت يف ليبيا، بجانب زرع املتفجرات والألغام، 
واملقابر اجلماعية، وتعذيب معار�شني وبدعم 
حفرت،  ملي�شيا  تنازع  وغربية،  عربية  دول  من 
بها  املعرتف  الليبية  احلكومة  �شنوات،  منذ 
الغني  البلد  يف  وال�شلطة  ال�رصعية  على  دوليا، 
بالنفط، ما اأ�شقط قتلى وجرحى بني املدنيني، 

بجانب دمار مادي وا�شع.
اإ�ضطنبول / الأنا�ضول

ال�ضور ر�ضدتها وكالة الف�ضاء الأوروبية يف 9 جويلية 

اأقمار �سناعية تظهر بدء ملء خزان �سد 
النه�سة الإثيوبي 

.      حملل رجح اأن تكون املياه املتجمعة ناجمة عن هطل 
اأمطار مو�ضمية

بدء  �شناعية،  اأقمار  التقطتها  �شور  اأظهرت 
باملياه،  الإثيوبي  النه�شة  �شد  خزان  ملء 
وذلك بعد يوم من ختام مفاو�شات بني م�رص 
بني  اتفاق  اإىل  تف�س  مل  وال�شودان،  واإثيوبيا 

اأطراف النزاع.
�شتم�شي يف  اإنها  القول،  اأبابا  لأدي�س  و�شبق 
جويلية  يف  النه�شة  �شد  خزان  ملء  خطة 
مع  اتفاق  اإىل  تتو�شل  مل  واإن  حتى  اجلاري، 
بر�س«،  »اأ�شو�شييتد  وكالة  وذكرت  القاهرة 
اأم�شالثالثاء، اأن �شور اأقمار �شناعية جديدة 
اأظهرت بدء ملء خزان �شد النه�شة الإثيوبي، 
ال�شور  اأن  الوكالة  واأو�شحت  عليه  املتنازع 
 9 بتاريخ  الأوروبية  الف�شاء  وكالة  ر�شدتها 
تلك  تكون  اأن  ورجح حملل  اجلاري  جويلية  
مو�شمية،  اأمطار  هطل  عن  ناجمة  املياه 
م�شتبعدا اأي دور للحكومة الإثيوبية يف ذلك.

جمموعة  يف  املحلل  دافي�شون،  ويليام  وقال 
اإنه  بر�س«،  لـ«اأ�شو�شييتد  الدولية،  الأزمات 
اأن يكون المتالء الذي ر�شدته  من املرجح 
ال�شد«  خلف  للمياه  طبيعيا  »تراكما  ال�شور 
حد  »على  واأ�شاف:  الأمطار  مو�شم  خالل 
اأي اإعالن ر�شمي  علمي، ل يوجد حتى الآن 
من اإثيوبيا باأنه مت اإكمال جميع عمليات البناء 
بتجميع  والبدء  املنافذ  كل  لإغالق  الالزمة 
بالوقت  دافي�شون،  ال�شد«واأ�شار  يف  املياه 

ذاته، اإىل اأن اإثيوبيا على موعد مع بدء ملء 
عندما  اجلاري،  يوليو  منت�شف  ال�شد  خزان 
الأزرق  النيل  على  الأمطار  مو�شم  يفي�س 
وحتى ال�شاعة 12:05 تغ، مل ي�شدر اأي تعليق 
�شور  ب�شاأن  الإثيوبيني  امل�شوؤولني  قبل  من 

الأقمار ال�شناعية.
ويف وقت �شابق الثالثاء، اأعلنت اإثيوبيا عدم 
التو�شل اإىل اتفاق مع م�رص ب�شاأن �شد النه�شة 

»رغم حتقيق تقدم« يف املفاو�شات.
ا�شتئناف  مت  اجلاري،  جويلية   3 ويف 
الجتماعات الثالثية، عرب تقنية الفيديو، بني 
وزراء املياه من الدول الثالث، لبحث التو�شل 
وذلك  ال�شد،  وت�شغيل  ملء  ب�شاأن  اتفاق  اإىل 
اإثيوبيا  وتتم�شك  الإفريقي  الحتاد  برعاية 
اجلاري،  جويلية  خالل  ال�شد  وت�شغيل  مبلء 
اأدي�س  اإقدام  وال�شودان  م�رص  ترف�س  فيما 
اأبابا على هذه اخلطوة قبل التو�شل اإىل اتفاق 
وتخ�شى م�رص من امل�شا�س بح�شتها ال�شنوية 
مرت  مليار   55.5 البالغة  النيل،  نهر  مياه  من 
بينها  ملفات،  حول  باتفاق  وتطالب  مكعب، 
اأوقات  يف  ملئه  قواعد  وحتديد  ال�شد،  اأمان 
ل  اإنها  اأبابا  اأدي�س  تقول  فيما  اجلفاف 
ت�شتهدف الإ�رصار مب�شالح م�رص وال�شودان، 
الكهرباء  توليد  ال�شد  بناء  من  الهدف  واإن 

وتنمية بالدها.

ـ   هيئة مكافحة الف�ضاد حتيل اإىل الق�ضاء والربملان وثائق متعلقة بالفخفاخ.
ـ   الرئي�س �ضعيد يرف�س اأي م�ضاروات 

ـ   الفخفاخ يعلن اعتزامه اإجراء تعديل وزاري 

الو�ضط:2020/07/15

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية 
ولية اجللفة

مديرية التنظيم وال�ضوؤون العامة                                    
م�ضلحة التنظيم العام

 قرار رقم 1155 موؤرخ يف 28 جوان 2020
يت�ضمن فتح حتقيق حول م�ضروع ا�ضتغالل موؤ�ض�ضة م�ضنفة “مقلع ملكمن اجلب�س+حمطة تك�ضري لفائدة ال�ضركة ذات امل�ضوؤولية 

املحدودة امل�ضماة »نايل اأند�ضرتي« مل�ضريها ال�ضيد عزوزي بن علي بلدية دار ال�ضيوخ

اإن وايل ولية اجللفة
-مبقت�شى القانون رقم 09/04 املوؤرخ يف 1984/02/04 املت�شمن بالتنظيم القليمي للبالد املعدل واملتمم

-مبقت�شى القانون رقم 03 /10 املوؤرخ يف 2003/07/19 املتعلق بحماية البيئة يف اطار التنمية امل�شتدامة ل �شيما املواد 107.74.73.72.45.44.25.18.03.02.
-مبقت�شى القانون رقم 20/04 املوؤرخ يف 2004/12/25 املتعلق بالوقاية من الخطار الكربى وت�شيري الكوارث يف اطار التنمية امل�شتدامة

-مبقت�شى القانون رقم 10/11 املوؤرخ يف 2011/06/22 املتعلق بالبلدية
- مبقت�شى القانون رقم 07/12 املوؤرخ يف 21 /2012/02 املتعلق بالولية

مبقت�شى املر�شوم الرئا�شي املوؤرخ يف 2020/01/25 املت�شمن تعيني ال�شيد حممد بن عمر ب�شفته وايل لولية اجللفة
-مبقت�شى املر�شوم التنفيذي رقم 215/94 املوؤرخ يف 1994/07/23 املت�شمن �شبط اأجهزة الدارة العامة للولية وهياكلها .

--مبقت�شى املر�شوم التفيذي رقم 95 / 265 املوؤرخ يف 2006/05/31 الذي ي�شبط التنظيم املطبق على املن�شىت امل�شنفة حلماية البيئة
-مبقت�شى املر�شوم التنفيذي رقم 144/07/املوؤرخ يف 2007/05/19 الذي يحدد قائمة املن�شات امل�شنفة حلماية البيئة

-مبقت�شى املر�شوم التنفيذي 09-376 املوؤرخ يف 2009/11/16 الذي يحدد �رصوط منع ا�شتخراج مواد الطمي من جماري الوديان او اجزاء الوديان التي ت�شكل خطرا لالتالف وكذا كيفيات ا�شتغاللها يف املواقع 
املرخ�س لها ومبقت�شى املر�شوم التنفيذي رقم 202/18 بتاريخ 2019/09/08/.

نظرا للقرار الولئي رقم 610بتاريخ 2020/03/15املت�شمن تعيني املحافظني املحققني يف جمال املالئمة وعدم املالئمة عرب الولية ل�شنة 2020التابع للقرار الولئي رقم 1155 موؤرخ يف 28 جوان 2020 العام 
يت�شمن فتح حتقيق حول م�رصوع ا�شتغالل موؤ�ش�شة م�شنفة “مقلع ملكمن اجلب�س+حمطة تك�شري لفائدة ال�رصكة ذات امل�شوؤولية املحدودة امل�شماة »نايل اأند�شرتي«مل�شريها ال�شيد عزوزي بن علي بلدية دار ال�شيوخ 
–نظرا للموافقة لالخذبعني العتبار ملوجز التاثري على البيئة رقم 536 بتاريخ 2020/02/17ال�شادر عن مديرية البيئة العام                      يت�شمن فتح حتقيق حول م�رصوع ا�شتغالل موؤ�ش�شة م�شنفة “مقلع ملكمن 
اجلب�س+حمطة تك�شري لفائدة ال�رصكة ذات امل�شوؤولية املحدودة امل�شماة »نايل اأند�شرتي«مل�شريها ال�شيد عزوزي بن علي بلدية دار ال�شيوخ الواقع على تراب دار ال�شيوخ ولية اجللفة وبلدية اجمدل ولية امل�شيلة 
–نظرا لعقد تعديل �رصكة ذات م�شوؤولية حمدودة رقم 007بتاريخ2019/01/09عن مكتب التوثيق قا�شم احمد ببلدية اجللفة وباقرتاح من ال�شيد مدير التنظيم وال�شوؤون العامة يقرر املادة الوىل يفتح حتقيق عمومي 
العام                      يت�شمن فتح حتقيق حول م�رصوع ا�شتغالل موؤ�ش�شة م�شنفة “مقلع ملكمن اجلب�س+حمطة تك�شري لفائدة ال�رصكة ذات امل�شوؤولية املحدودة امل�شماة »نايل اأند�شرتي«مل�شريها ال�شيد عزوزي بن 

علي بلدية دار ال�شيوخ
املادة 02: يهدف هذا التحقيق اىل تقدير مدى التاثري على البيئة ومدى املالئمة وعدم املالئمة لهذا امل�رصوع املادة 03يعني ال�شيد قرارة علي رئي�س فرع املوارد املائية بدائرة دار ال�شيوخ حمافظا حمققا ويف 
حالة ال�رصورة يخلفه ال�شيد بن دراح ريا�س رئي�س فرع ال�شكن بدائرة دار ال�شيوخ .املادة 04:ين�رص هذا القرار يف يوميتني وطنيتني على ح�شاب �شاحب امل�رصوع املادة 05يقوم املحافظ املحقق بفتح �شجل مرقم 
وموؤ�رص عليه من طرف ر م �س ب يو�شع حتت ت�رصف املواطنني املعنيني بالتحقيق العمومي لت�شجيل مالحظاتهم وارائهم حول هذا امل�رصوع خالل مدة 15 يوم ابتداءا من ن�رص العالن من فتح التحقيق مبقر البلدية 
بعد ن�رصه يف ال�شحف اليومية املادة 06بعد انتهاء مدة التحقيق العمومي يقوم رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي بقفل �شجل التحقيق وار�شاله اىل ال�شيد الوايل الولية املادة 07 يكلف ال�شادة :المني العام للولية مدير 
التنظيم وال�ش�شوؤون العامة مدير البيئة مدير الطاقة مدير ال�شناعة واملناجم مدير امل�شالح الفالحية مدير املوارد املائية مدير التعمري والهند�شة املعمارية والبناء مدير احلماية املدنية رئي�س دائرة دار ال�شيوخ 

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية دار ال�شيوخ كل فيما يخ�شه بتنفيذ هذا القرار الذي �شين�رص يف م�شنف القرارات الدارية للولية .

الو�ضط:2020/07/15الو�ضط:2020/07/15

ن�ضر م�ضمون حم�ضر تكليف بالوفاء ل�ضند ممهور بال�ضيغة 
التنفيذية يف جريدة وطنية

) املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية (

لفائدة ال�ضيد)ة( : مرير حممد
العنوان ب : 351 م�شكن عمارة 47 رقم 06 بومردا�س 

للمياه املعدنية �شيدي يعقوب و  �ضد ال�ضيد)ة( : �رصكة ذات امل�شوؤولية املحدودة تاك�شنة 
املمثلة من طرف م�شريها 

العنوان ب : 05 الطريق الوطني احلميز الدار البي�شاء 
اخت�شا�س جمل�س  دائرة  لدى حمكمة احلرا�س  ال�شعيد حم�رص ق�شائي  بوجليدة  الأ�شتاذ  نحن 

ق�شاء اجلزائر الكائن مكتبه بحي عي�شات ادير عمارة 08 رقم 322 احلرا�س
حمكمة  عن   2019/06/12  : بتاريخ  ال�شادر  احلكم  يف  املتمثل  التنفيذي  ال�شند  مبوجب   -
املمهور  و    19/03194 رقم  فهر�س    19/01313 رقم  حتت  الجتماعي  الق�شم  البي�شاء  الدار 
ال�شادر  احلكم  19/01640و   : رقم  حتت   2019/11/11  : بتاريخ  امل�شلمة  التنفيذية  بال�شيغة 
بتاريخ : 2016/12/26 عن حمكمة احلرا�س الق�شم اجلنح حتت رقم : 16/08324 فهر�س رقم 

.16/12630 :
حيث اأننا قمنا مببا�رصة اإجراءات التنفيذ من خالل النتقال اىل العنوان املذكور من اجل تبليغ 
�شند التنفيذي و التكليف بالوفاء غري اأننا تكلمنا مع احد احلرا�س �رصح اأن ال�رصكة غادرت منذ 
طبقا   00213367676 رقم  و�شلها  يحمل  م�شمنة  بر�شالة  التبليغ  اإجراءات  وا�شلنا  عليه  و  مدة 
للمادة 411 من ق ا م ا م و عن طريق التعليق يف لوحة اإعالنات املحكمة بتاريخ 2020/02/25 و 

يف لوحة اإعالنات البلدية بتاريخ 2020/02/23 
رقم  حتت   2020/06/29 يف  البي�شاء  الدار  حمكمة  رئي�س  عن  ال�شادر  الأمر  على  بناء  و   -

20/1599املت�شمن الإذن بالن�رص يف اجلريدة اليومية.
التكليف بالوفاء الذي يق�شي ب : اإلزام املدعي عليها بان تدفع للمدعي مقابل اأجوره ال�شهرية 
الغري مدفوعة ملدة 06 اأ�شهر مببلغ اإجمايل قدره 540000 دج ) خم�شمائة و اأربعون األف دينار 
جزائري ( و بالت�رصيح به لدى م�شالح ال�شمان الجتماعي عن كامل الفرتة التي �شغلها من تاريخ 
جزائري  دينار  الف  ثمانون   ( دج   80000 مبلغ  له  دفع  و   2016/03/31 غاية  اىل   2015/09/15
بكافة  عليها  املدعي  . مع حتميل  تع�شفها اجتاهه  به جراء  الالحقة  ال�رصار  كتعوي�س عن   )

امل�شاريف الق�شائية 
و نبهناه باأن له اأجل 15 يوم للوفاء و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

تعزيـــــــــــــــــــة
الأب  دنيانا  عن  رحل  اأيام  ثالثة  قبل 
واجلد احلنون حممد نا�رصي عن عمر 
يناهز الـ  75  �شنة واإثر هذا امل�شاب 
اجللل نتقدم اإىل كافة العائلة الكرمية..
نبيل  و  اأحمد  خا�شة  وبناته  اأبناوؤه 
املوىل  من  راجيا  اخلال�شة  بتعازينا 
برحمته  الفقيد  يتغمد  اأن  عّزوجّل 
الوا�شعة واأن ي�شكنه ف�شيح اجلنان...         

اإنا هلل واإّنا اإليه راجعون.

اإ�سهار
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ثقايف

حاوره : حكيم مالك 

عالء  يعرف  كيف  بداية،         
 حمد  نف�سه للقارئ العربي ؟

عالء حمد  من  مواليد بغداد  كتبت الق�شيدة 
يف  يل  ق�شيدة  اأول  ون�رشت  بغداد  يف  مبكرا 
 ...  1977 عام   ) التاآخي   ( العراق  �شحيفة 
 .. متتالية  ق�شائد  اأن�رش عدة  اأنا  ذلك  وتلى 
جمموعة   1993 عام  يل  اإ�شدار  اأول  وكان 

انتماءات« وبعد عامني  ا�شم«  �شعرية حتمل 
طبعت جمموعة اأخرى با�شم« ارتقب رائحة 
قدمية  ق�شائد  على  وحتوي  الزيزفون« 
من  العديد  اأي�شا   كتبت  و  الثمانينات،  اأيام 
واملجالت  ال�شحف  يف  النقدية   املقالت 
العربية ) يف الت�شعينيات ( ون�رشت الكثري من 
الق�شائد والتي كانت حتمل الأوزان ، اإىل اأن 
النرث. وكنت  الن�رش حول ق�شيدة  ا�شتقر بي 
اأنظم الكثري من املقالت النقدية الق�شرية 
يف  ت�شدر  التي  ال�شعرية  املجاميع  حول 
اخلارج بكوين اأعي�ش يف الدمنارك منذ عام 
1984 .. اإىل اأن ا�شتقّر بي املنال حول كتابة 
البحوث والدرا�شات ال�شعرية املطولة والتي 
األقي من خاللها املتعة والعمق يف الدرا�شة 

.
اأهم   عن  لنا  تك�سف  اأن  لك  هل          

موؤلفاتك ال�سعرية والنقدية 

يل  �شدرت  ال�شعرية  للمجموعات  بالن�شبة 
الأدبية  الكنوز  دار  عن    من انتماءات  كل 
عن   . الزيزفون  رائحة  اأرتقب  بريوت،   1993
تبداأ  الع�شب  ينبت  ، »عندما  الدار 1995  نف�ش 
الثقافات  الع�شافري« �شدرت  بالتعاون مع دار 
غالف...  دون  من  كوبنهاغن  2000  العالية 
وفاة  ال�شجرة  دم�شق  2010 ،�شهادة  دار 
بغداد  2013   ، ميزوبوتاميا  .دار  تقديرية 
يوتوبيا  للطباعة  دار  عن  الوطني  الدود  .�شلّة 
 .. الرغيف  اإبحار يف   / والن�رش  بغداد  2014 

جمموعة �شعرية لل�شعراء العرب ، 2014، اأنا�شيد 
عراقية . دار اأبي رقراق / املغرب / الرباط 
... 2016. موا�شم ال�شبهات. ، 2017 – دار توت 
اله القلم واملعرفة – القاهرة – م�رش العربية 
ال�شعرية،  املخطوطات  من  العديد  .وهناك 
وت�شل   ، كاملة  مبوؤلفات  جمعها  على  اأعمل 
اإىل خم�شة اأجزاء واملتمثلة يف« عربة ال�شعر« 
يف  ال�شعرية  اللغة  و�شيمياء  اخليال  حركة   ..
الق�شيدة العربية – كتاب نقدي من من�شورات 
دار توت اإله القلم واملعرفة .. 2016 – القاهرة 

حركة   .. الفقدان«  و«هبات  العربية  م�رش   –
اخليال والبنى الق�شائدية .. يف جتربة ال�شاعر 
العراقي �شلمان داود حممد .. كتاب نقدي – 
2017 ، حجم كبري – من من�شورات : دار النخبة 
، للن�رش والطباعة والتوزيع – القاهرة – م�رش 
العربية ..و«عربة ال�شعر« – الت�شكيالت اللغوية 
يف الق�شيدة احلديثة – دار النخبة – القاهرة 
الرمزي  اخلطاب  واآليات    2018 عام  بداية   –
يف ال�شعر العربي احلديث -البنى ال�شعرية يف 
جتربة ال�شاعر العراقي �رشكون بول�ش الرمزية 
– ال�رشيالية – دار النخبة – القاهرة – بداية 
دار  عن  قريبا  يل  �شت�شدر  كما   .2018 عام 
املكا�شفات  ـ  العامل«  »تاأنيث   من  كل  التاأويل 
ومن  احلديث  ال�شعري  يف  الن�ش  الت�شويرية 

 ، ال�شماوي  يحيى  العراقي  ن�شو�ش ال�شاعر 
نف�ش  مع  قريب  اآخر  اإ�شدار  اإىل   بالإ�شافة 
قبعة    « عنوان  حتت  نقدي  لكتاب  الدار   
لعمل  التح�شري  ب�شدد  اأنني  كما  الالحمدود«، 
وكتاب  »املح�شو�ش«  بكتاب   املو�شوم  نقدي 

اآخر: عربة ال�شعر - ال�شورة التكوينية.
فحوى اجلزء   عن          حدثنا 

التي   ال�سعرية  من اأعمالك  الأول 
�ست�سدر قريبا عن دار تاأويل العراقية ؟

ن�شتطيع اأن نق�شم عملنا  الذي �شي�شدر عن 
الأ�شتاذ   العراقي  ال�شاعر  باإدارة  تاأويل  دار 
املتواجدة  الن�شو�ش  ،ح�شب  العزيز  زين 
، و�شمن عتبة  الأوىل  ال�شعرية  الأعمال  يف 
يف  الت�شويرية  الوظائف   : واحدة  رئي�شية 
تكون  ومهما   .. احلديث  العربي  ال�شعر 
خ�شو�شية  فهناك  املتقدمة  الأعمال 
الآنية  احلالة  �شمن  العاملة  وذاته  ال�شاعر 
وعك�ش تلك املرايا على ال�شعرية ، وعندما 
تف�شله  ل   ، فهنا  بيئته  ابن  ال�شاعر  يكون 
احلواجز ول الهجرة والبتعاد ، طاملا لونية 
بيئية  لونية   ، الق�شوى  وممار�شته  الفكر 
حتوي  وبالتايل   .. الآخرين  نحو  مفتوحة 
�شعرية،  اأربع جماميع  الأوىل على  الأعمال 
كتبت بفرتات متفاوتة: اأنا ل اأ�شبه وجهي، ليل  
ينبت  وعندما  ال�شبهات  وموا�شم   به  م�شتبه 
الع�شافري، مع ملّف نقدي حتت  الع�شب. تبداأ 
عنوان : »متغريات الن�ّش .. من مفهوم الذات 

اإىل الذات القارئة«..
        ح�سب راأيك من الذي مييل  

اإىل تك�سري بنية ال�سعر احلر؟

جاء  والذي  احلر  ال�شعر  بنية  تك�شري     
بق�شيدة التفعيلة خارج هند�شة مفهوم ال�شطر 
ليتفق  قد  التك�شري  م�شطلح  ولكن  التقليدي، 
مت  نقول  ل  ملاذا  الدار�شني،  من  الكثري  معه 
اإعادة بناء الق�شيدة التقليدية بال�شعر احلديث 
هو  بناء  اإعادة  م�شطلح  واأعتقد  واملعا�رش، 
التقليديني  لطرف  ومالئما  تفهما  الأكرث 
يف  املحدثني  اأو  العمودية  التفعيلة  نظام  يف 
ق�شيدة  بناء  اإعادة  فعال  ومت  احلر،  ال�شعر 
ال�شعر احلر اأي�شا والتي اعتمدت على نوعيات 
خارج  ولكنها  اخلليلية،  التفعيلة  من  معينة 
الهند�شة النظامية، مما اعتمدت على ال�شطر 
بداأت  والتي  النرث  ق�شيدة  بينما  املنظم،  غري 
ال�شعري،  ال�شطر  من  بدل  الن�ّش  على  تعتمد 
بناء  اإعادة  بنية نظامية  اأن تك�شري  يعني  وهذا 
يف  ال�شعرية  فراغات  متالأ  اأخذت  اأخرى  بنية 
اأن  نتفهم جيدا، ويجب  ..واإننا  وقتنا احلا�رش 
نتفهم ذلك بفكرة العوامل املتغرية، ومنها فكرة 
متغريات الن�ّش، فاملفهوم الأول هو مفهوم لغة 
وح�شب  الأماكن  ح�شب  يتغري  والذي  الن�ّش، 
الزمنية التي تدور من حولنا، فالذات ل تكتفي 

بزمنية واحدة، وهي الثانية تقبع حتت تاأثريات 
الن�ّش  مع  وعالقتها  مكانية،  وحتولت  زمنية 
هناك  ولي�ش  دائم،  انت�شار  عالقة  ال�شعري، 
من ياأ�ش مذكور من خالل هذه العالقة، فهي 
املهيمنة كليا حول املتغريات واقتحام العوامل 
الدائرة حولها، وهي اإما عوامل زمنية اأو عوامل 
الأماكن احلّية ولزال يعاين من يقتحمها،  من 
خلفه  لتختفي  الرمزي  الكائن  ينق�شها  بل 

مب�شامني عديدة..
       ما تعليقك على اجلدل القائم  

تكاملية  حول  املنظرين  اأو  النقاد  بني 
الن�ص ؟

قد يكون الن�ّش لدى بع�ش النقاد اأو املنظرين 
اختالله  خالل  ومن  الن�ّش  ولكن  متكامال.. 
اأ�شياء  لأب�شط  وذلك  متكامال،  لي�ش  الدائم 
العديدة  والنظريات  تنتابه  التي  النقو�شات 
التي ل ميكن للباث  جمعها يف ن�ّش واحد، ومن 
خالل انفتاح الن�ّش يف ق�شيدة النرث، وانفتاحه 
وكذلك  الأدبية،  والأجنا�ش  الفنون  بقية  على 
عدم تكامل حركة املتخيل واخليال يف الن�ش، 
يبقى الن�ّش مهما بلغت درجات جماليته يعاين 
من التكامل يف اإظهار �شيفرته املالزمة كن�ّش 

متكامل من جميع اجلهات.

حدوث  اإمكانية  هناك  هل         
تكامل يف حركة املح�سو�ص يف الن�ص؟

اأن  ميكنها  ل  الن�ّش  يف  املح�شو�ش  حركة  اإّن 
اأو احلالة املختلة  تكون متكاملة، وهذه اجلهة 
اأن  ميكنها  ول  املهمة،  اجلهات  من  الن�ّش  يف 
تبلغ ذروة التكامل، فاملح�شو�ش يتحرك ب�شكل 
الظّن  حول  دائرا  ويبقى  اليقني  ويك�رش  جزئي 
لتقويته.. فقوة الظّن لي�شت الو�شول اإىل اليقني 

طاملا اأن الباث اعتمد على تك�شري هذا اجلدار؛ 
فلي�ش هناك نوايا بال�شّك، ول هناك من يبحث 
باجتاهات وزوايا غري ن�شيطة، فاملعادلة معادلة 
تقليدية والبتعاد عنها ي�شكل ا�شتقاللية الباث 
واإيجاد البدائل املنا�شبة، اإن كانت تلك البدائل 
اأو التو�شيحية، فلهما عالقات قائمة  الغام�شة 
بني الت�شورات الذهنية والت�شورات امل�شتقبلية 

املخزنة؛ اإذن هناك خلخلة يف اجتاهات ن�شية، 
املتخيل  خالل  من  للن�ّش  املنقول  فاحلدث 
الب�رشية  اأ�شبعته  الذي  احلدث  هو  الب�رشي، 
اإىل حالت  الذاتي ل مييل  التفكر  اإذن  قناعة، 
تتوفر  انفرادية  م�شاعي  فهنا  واليقني،  الظّن 
لها القناعات النفرادية باجتاهات نحو الن�ّش 
وعليه  والبناء..  الهدم  نحو  وكذلك  والن�شية، 
ففي  احلالة الب�شتمولوجية للن�ّش وال�شتغالت 
املتوا�شلة من خالل فعل التوا�شل الذي يعتمد 
تبتعد  ومفارقات،  واختالفات  مركبات  على 
ر�شالة فعل التوا�شل من التو�شيح املبا�رش، اإذن 
عملية الإم�شاك بالن�ّش يف ق�شيدة النرث، لي�شت 
اأن حركة  من العمليات امل�شت�شهلة، وخ�شو�شا 
ال�شور ال�شعرية ومنظومة عن�رش الده�شة غري 
ومن  اأخرى  اإىل  جهة  من  تتحرك  وهي  ثابتة، 
�شورته  الباث  يوؤ�ش�ش  فتارة  اآخر،  اإىل  عن�رش 
وهنا  الذهنية،  �شورته  اأخرى  وتارة  الب�رشية 
يف  التجريب  خ�شو�شية  حول  الذات  مع  يتفق 
اإّن  املكتوب..  الن�ّش  ولي�ش يف  املقروء  الن�ّش 
املكتوبة،  غري  الن�شو�ش  من  التجريبي  الن�ّش 
ذهنية  يف  التجريبي  عمله  ميار�ش  مازال  فهو 
بعيدا  احلالة  هذه  يف  املتلقي  ويكون  الباث؛ 
عن التجريبي املقروء، ب�شبب احلالة الداخلية 

للن�ّش، وعدم ا�شتجابة الن�ّش ملهام املتلقي.

عالقتك  ببلد  عن  حدثنا         
املليون ون�سف املليون �سهيد؟

يف  جميلة  نقدية  نه�شة  وهناك  طيبة،   عالقة 
وهناك  �شهيد،  املليون  ون�شف   املليون  بالد 
ويعك�ش  النرث  ق�شيدة  يف  يظهر  واعي  �شباب 
واقعه عرب مدار�ش ال�شعر العديدة، ول ن�شتغني 
عن الرواية اجلزائرية التي �شغلت حيزا جميال 
بني دول العامل، وقد ناف�شت حتى دول اأمريكا 

الالتينية.
 

املجاهدة  عن          كلمة 
اجلزائرية  البطلة جميلة بوحريد 

؟
املنظور  خالل  من   ، بوحريد  جميلة 
العراقي والوطني، متثل الثورة اجلزائرية، 
قراأت كرا�شا عنها واأنا ابن الرابعة ع�رش، 
الثورة  د�شها يف  الذي  هو  خالها  واأتذكر 
ومازالت  الفرن�شي،  ال�شتعمار  ملقاومة 
الثورية  اأعمالها  عن  فائ�شة  الذاكرة 
رفيقاتها  مع  الكمائن  تزرع  كانت  وكيف 

ملقاومة الرت�شانة الفرن�شية .
       كلمة اأخرية نختم بها حوارنا  

؟

و�شكرا  ال�شيق  احلوار  هذا  على  لك   �شكرا 
ت�شل  اأن  ا�شتطاعت  التي  »الو�شط«  جلريدة 
بوا�شطة  العامل  نقطة من  اأبعد  اإىل  الأثري  عرب 

كادرها �شديقي الأعز، الأ�شتاذ مالك حكيم.

الكاتب والناقد العراقي عالء حمد ،ح�سريا ليومية »الو�سط«

   هناك نه�شة نقدية جميلة يف اأر�س ال�شهداء
ك�سف الكاتب والناقد العراقي عالء حمد يف هذا احلوار احل�سري مع جريدة » الو�سط«  اأنه ب�سدد التح�سري لإطالق  اجلزء 

الأول من اأعماله ال�سعرية �سمن جمموعة من الأعمال اجلاهزة للطبع والتي بلغت اأربعة جملدات والتي �ست�سدر  دار 
تاأويل العراقية،بالإ�سافة اإىل قرب �سدور كتابه الثاين » تاأنيث العامل ... املكا�سفات الت�سويرية يف الن�ص ال�سعري احلديث 

،  كما �سيكت�سف  القارئ العربي يف هذا اللقاء ال�سيق العالقة الوطيدة التي تربط هذا املبدع العربي  باجلزائر بلد املليون 
ون�سف املليون  ، م�سيدا بذلك بالدور البطويل  البارز الذي  لعبته املجاهدة اجلزائرية جميلة بوحريد يف الثورة التحريرية 

املباركة  والتي ا�ستطاعت  اأن تك�سر �سوكة امل�ستعمر الفرن�سي الغا�سم رفقة الأبطال الأ�ساو�ص ، وهذا ما�ساهم  يف ا�ستقالل اجلزائر 
احلبيبة ، كما و�سف عالء املقيم  يف قلب عا�سمة  الدمنارك« كوبنهاغن »النه�سة النقدية يف اجلزائر باجلميلة ، كما اعترب ذات 

املتحدث اأن الرواية اجلزائرية  قد �سغلت حيزا جميال بني دول العامل ،وقد ناف�ست حتى دول اأمريكا الالتينية .

جميلة  نقدية  نه�سة  "هناك 
يف بالد املليون ون�سف  املليون 

�سهيد، وهناك �سباب واعي يظهر 
يف ق�سيدة النرث ويعك�ص واقعه 

عرب مدار�ص ال�سعر العديدة، ول 
ن�ستغني عن الرواية اجلزائرية 

التي �سغلت حيزا جميال بني دول 
العامل، وقد ناف�ست حتى دول 

اأمريكا الالتينية "

عملنا   نق�سم  اأن  " ن�ستطيع 
الذي �سي�سدر عن دار تاأويل 

باإدارة ال�ساعر العراقي الأ�ستاذ  
زين العزيز ،ح�سب الن�سو�ص 

املتواجدة يف الأعمال ال�سعرية 
الأوىل ، و�سمن عتبة رئي�سية 

واحدة : الوظائف الت�سويرية يف 
ال�سعر العربي احلديث .. "
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وجوب   ، فئاته  بجميع  ال�شعب  ي�شت�شعر 
خطرا  اأمنه  يتهدد  عندما  العامة  التعبئة 
تهدد  جائحة  اأو  كارثة  ب�شاحته  تنزل  اأو   ،
و   ، الأيام  هذه  نعي�شها  كالتي   ، �شالمته 
نعي�ش معها عدة اأوجه للت�شامن و التكاتف 
وهي  التاآزر  و  للتكافل  عدة  اأ�شاليب  و 
يف  اجلزائري  املجتمع  يف  اأ�شيلة  �شفات 

املن�شط و امَلّكره .
غري اأن الت�شامن بني  عنا�رص الفئة الواحدة 
امل�شرتك  امل�شري  يحركها  ِجبلّة  يعترب 
فقد  عنا�رصها  بني  يربط  الذي  الواحد 
الهّم  اأو  الن�شال  اأو  النتماء  م�شدره  يكون 
الغالب  الواحد ويف  الهتمام  اأو  امل�شرتك 
اأو نقابات  يتاأ�ش�ش لهذا الغر�ش تنظيمات 
ن�شاط  توؤطر  وداديات  اأو  تعا�شديات  اأو 

هذه الفئة   .
الرذيلة  األف موم�ش متار�ش    من بني 30 
يف  خرجت   ، فرن�شا  يف  قانونية  بطريقة 
احتجاجات  يف  منهن  املئات    2015 ربيع 
�شاخبة  يف �شاحة )بيغال( و حي) بيلفيل( 
وهما مكانان مركزيان للدعارة يف باري�ش 

التي تعترب عا�شمة عاملية لها .  
  وجاءت مظاهرات املوم�شات  احتجاجا 
الربملان  يناق�شه  كان  قانون  م�رصوع  على 
يف  �شاركت  حيث   ، للدعارة  مقيدا  جاء 
جمل�ش  يف  الأع�شاء  اإحدى  التظاهرة 

ال�شيوخ وهي  )اأ�شرت بنبا�شا( .
الذي  الجتماعي  النقبا�ش  و  ال�شدة  اإن 
الت�شامح  و  الطرف  غ�ش  اإىل  اأدى  نعي�شه 
الحتجاج يف ظل هذه  �شلوكات  بع�ش  مع 
احلرب مع هذا العدو عدمي املالمح ، مما 
اقتحام  اإىل  الرعاع  و  ال�ُشٌوقة  ببع�ش  دفع 
الإعتداء  و  البي�شاء  بالأ�شلحة  م�شت�شفى 
، و ذهبت اجلراأة بنزيلة  على جثة متوفى 
كربيهات باإحداث فو�شى داخل م�شت�شفى 

و الإعتداء على الأطباء و املمر�شني . 
اإن ال�شتمرار يف هذه ال�شيا�شة املت�شاحمة 
مع هذه الفئات التي متتلك ذخرية كبرية من 
الوقاحة �شوف  و ر�شيد هائل من   التهور 
يجعلنا ن�شهد دون اأدنى �شك  مظاهر �شاذة 
يف �شوارعنا ، جتد لها الآن متهيدات عدة 

يغذيها �شمت ال�شلطات .  

االعتداء على عمال القطاع 
ال�صحي

زغماتي يدعو النيابة 
العامة للتحرك

بلقا�شم  الأختام  حافظ  العدل  وزير  دعا   
العامني  للنواب  �شارمة  تعليمات  زغماتي 
على م�شتوى كل املجال�ش الق�شائية للتعامل 
ب�رصامة من اأجل الت�شدي لظاهرة العتداء 
املوؤ�ش�شات  مبختلف  القطاع  عمال  على 

ال�شحية
ون�رصت وزارة العدل على  �شفحتها الر�شمية 
الفاي�شبوك  التوا�شل الجتماعي   على موقع 
اإنه على اإثر تف�شي ظاهرة  العتداءات على 
م�شتخدمي ال�شلك الطبي و�شبه طبي وم�شريي 

املوؤ�ش�شات ال�شحية وال�شت�شفائية .
باية ع                                                                                            

بعد اإ�صابته بكورونا

وفاة رئي�س اإحتادية 
عمال ال�سحة »�سناباب«

لعمال  الوطنية  الحتادية  رئي�ش  اأم�ش،  تويف، 
متاأثرا  لكحل،  عمار  »�شناباب«،  ال�شحة 

باإ�شابته بفريو�ش كورونا.
مرمي خمي�صة

ال�صركة اجلزائرية
 للتاأمينات "كات" 

رقم اأعمال بـ 5ر24 
مليار دينار يف 2019

)كات(  للتاأمينات  ال�رصكة اجلزائرية  حققت 
رقم اأعمال يفوق 5ر24 مليار دج خالل 2019 
بال�شنة  مقارنة  باملائة   2 قدره  بنمو  اي 
بيان  اأم�ش الثنني  به  اأفاد  املا�شية،ح�شبما 
يف  و"  انه  امل�شدر  ذات  واأو�شح  لل�رصكة  
اإطار ن�شاطات الإعالم و الت�شال التي تقوم 
املتعلقة  املعلومات  ال�رصكة  ن�رصت  بها، 
باأن�شطتها التجارية واملالية بعد امل�شادقة 
 2019 ل�شنة  الجتماعية  ح�شاباتها  على 
خالل اجلمعية العامة العادية التي انعقدت 

يف 28 جوان  املا�شي.

ق�صر البخاري باملدية 

�سكان جتزئة 200اأ 
بالزبرة يطالبون 

بالتهيئة احل�سرية
يطالب �شكان جتزئة 200 اأ مبنطقة الزبرة 
بالتفاتة  باملدية  البخاري  ق�رص  ببلدية 
�شنة  تعود  الذي  حيهم  اإىل  امل�شوؤولني 
اجنازه اإىل 1986 ، حيث رفعوا عرب مرا�شلة 
الولئية لأجل حل جملة  لل�شلطات  وجهت 
غياب  م�شاألة  تتقدمها   ، امل�شاكل  من 
احليوانات  وانت�شار   ، احل�رصية  التهيئة 
حقيقيا  خطرا  ت�شكل  باتت  التي  الزاحفة 
على اأبنائهم، ليطلق هوؤلء ال�شكان �رصخة 
للكثري  افتقارهم  ب�شبب   ، الولية  لوايل 
اهرتاء  غرار  على  التنمية  �رصوريات  من 
الأر�شفة،  غياب   ، للحي  املوؤدي  الطريق 
والإنارة  ال�شحي  ال�رصف  بقنوات  والربط 
جتاهل  جانب  اإىل  ع�شوائية،  بطريقة 
منذ  العالقة  ملطالبهم  املحلية  ال�شلطات 
كيفية  عن  مت�شائلني   ، الزمن  من  عقود 
اتخاذ قرار ترقية دائرتهم اإىل ولية منتدبة 
ما  احل�رصي  القطب  املجاور  جتمعهم  و 

يزال مهم�شا .
ر. بوخدميي

قلم جاف

املوم�س املنا�سلة  
الوليد فرج

لدي  التحقيق  قا�شي  اأمر 
مدير  امل�شيلة،باإيداع  حمكمة 
احلب�ش  الأ�شبق  املائية  املوارد 
م�شالح  روؤ�شاء  لثالثة  اإ�شافة 
حتت  �شخ�شا   27 و�شع  فيما 
بيان  الق�شائية،ح�شب  الرقابة 
حمكمة  لدي  اجلمهورية  نيابة 
ق�شية  يف  ورد  امل�شيلة،وح�شبما 
احلال فاإن املتهمون مثلوا اأم�ش 
اأمام قا�شي التحقيق لدي حمكمة 
التحقيق  عن  بناءا  امل�شيلة، 
طرف  من  املفتوح  البتدائي 
باملجموعة  الأبحاث  ف�شيلة 
الوطني  للدرك  الإقليمية 
بامل�شيلة،وتنفيذا لتعليمات النيابة 
التجاوزات  العامة،بخ�شو�ش 
ت�شري  اإطار  يف  امل�شجلة 

م�شتوي  على  التنموية  العمليات 
مت  اأين  املائية،  املوارد  مديرية 
وثالثون  لوحد  التهام  توجيه 
تتعلق  تهم  عن  )31(�شخ�ش 
الأحكام  باإبرام �شفقات خمالفة 
والتنظيمية،اإ�شاءة  الت�رصيعية 
الوظيفة،تبديد  ا�شتغالل 
عمومية،والإهمال  اأموال 
�شياع  اإىل  املوؤدي  الوا�شح 
�شهادة  عمومية،حترير  اأموال 
�شحيحة  غري  وقائع  تثبت 
ماديا،ويتعلق الأمر بكل من مدير 
ولولية  �شابقا  املائية  املوارد 
احلايل  حاليا،واملدير  ميلة 
روؤ�شاء  املائية،و03  للموارد 
م�شالح،وموظفون بذات املديرية 
،بالإ�شافة اإىل اأ�شحاب موؤ�ش�شات 

درا�شات)22  ومكاتب  اجناز 
جميع  ا�شتكمال  (وبعد  متهم 
و�شماع  القانونية  الإجراءات 
ملف  حتويل  الأطراف،مت  جميع 
الق�شية اإىل وكيل اجلمهورية لدى 
حمكمة امل�شيلة،الذي اأ�شتمع اإيل 
تورطهم  يف  امل�شتبه  الأطراف 
حتويل  مت  الق�شية،  هذه  يف 
قا�شي  احلال،اأمام  ق�شية  ملف 
بدوره  اأمر  التحقيق،والذي 
للموارد  الأ�شبق  املدير  باإيداع 
برفقة  املوؤقت  احلب�ش  املائية 
اأمر  ،فيما  م�شالح  روؤ�شاء   03
الرقابة  حتت  �شخ�شا   27 بو�شع 
الق�شائية،عن تهم تبديد الأموال 

العمومية.
عبدالبا�صط بديار

و�صع27 �صخ�صا حتت الرقابة الق�صائية

حب�س املدير ال�سابق للموارد املائية بامل�سيلة

الأول مرة

ال�سعودية متنع "�سالة الأ�سحى" يف ال�ساحات املك�سوفة
قررت ال�صلطات ال�صعودية، للمرة االأوىل، منع اإقامة �صالة عيد االأ�صحى يف ال�صاحات املك�صوفة، يف اإطار 
اإجراءات وقائية للحد من تف�صي فريو�س كورونا جاء ذلك وفق بيان مقت�صب لوزارة ال�صوؤون االإ�صالمية، 

عرب ح�صابها على "تويرت" م�صاء االإثنني.

الريا�س / االأنا�صول

اعتماد  "تقرر  البيان:  وقال 
الأ�شحى  عيد  �شالة  اإقامة 
يف  هجريا،   1441 العام  لهذا 
الإ�شافية  وامل�شاجد  اجلوامع 
حتديدها("  )دون  فقط  املهياأة 
على  "والتاأكيد  واأ�شاف: 
امل�شليات  يف  اإقامتها  عدم 
�شوء  يف  املك�شوفة  )ال�شاحات( 
الأخذ  مع  ال�شتثنائية،  الظروف 
الوقائية"ويف  بالربوتوكولت 
ال�شعودية  قررت  املا�شي،  ماي 
يف  الفطر  عيد  �شالة  تعليق 

امل�شاجد والأماكن العامة، �شمن 
الإجراءات الحرتازية للوقاية من 
كورونا،  تف�شي  بدء  ومنذ  الوباء  

�شالة  تعليق  ال�شلطات  قررت 
اجلمعة واجلماعة يف امل�شاجد، 
احلرام  امل�شجد  فيها  مبا 

وامل�شجد  املكرمة،  مكة  يف 
ويف  املنورة  باملدينة  النبوي 
يف  امل�شاجد  عادت  مايو،   31
مكة،  با�شتثناء  ال�شعودية،  مدن 
اإغالق  بعد  امل�شلني  ل�شتقبال 
دام اأكرث من �شهرين �شمن تدابري 
وبا�شتثناء  كورونا.  مواجهة 
ال�شالة  عادت  احلرام،  امل�شجد 
اإىل م�شاجد مكة، منذ 21 جوان.

�شجلت  الإثنني،  م�شاء  وحتى 
و111  األفا   235 اإجمال  اململكة 
األفان  بينها  بالفريو�ش،  اإ�شابة 
و243 وفاة، و169 األفا و842 حالة 

تعاف.
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بلدية  اأم�ش  �شكان  �شبيحة  اأقدم 
على  الكربى  بتلم�شان  املن�شورة 
البلدية  مقر  وغلق  الحتجاج 
التي  الو�شعية  على  احتجاجا 
رئي�ش  حمملني  ال�شكان  يعي�شها 
وجمل�شه  الف�شل  البلدي  املجل�ش 
.  املحتجون  البلدية  تعرفه  الذي 
الذي طالبوا بلجنة وزارية للتحقيق 
البلدية  منذ  مقر  بغلق  قاموا 
املوظفني  ومنع  الباكر  ال�شباح 
بالتحقيق  ولوجها  مطالبني  من 
 ، ال�شكن  م�شاريع  يف  التاأخر  يف 
املجل�ش  لحقت  التي  الف�شائح 
ونهب  الت�شيري  �شوء  مقدمتها  ويف 
اإىل  منتخبة  جرت  التي  العقار 
حتا�رص  التي  الأو�شاخ   ، ال�شجن 

ال�شكان يف كل نواحي البلدية ،بفعل 
لإمكانات  الأمثل  ال�شتغالل  عدم 
البلدية ناهيك عن  غياب امل�شاريع 
احل�رصية  والتهيئة  التنموية 
من  وال�شوارع   وبالرغم  لل�شاحات 
على  البلدية  واحتوائها  مداخيل 
العمومية واملن�شاآت  الإدارات  اأهم 
املواقع  التاريخية  الكربى  واهم 
بقيت  املن�شورة  من اأفقر بلديات 
الذي  الت�شيري  نتيجة  �شوء  الولية 
للوقوف  حتقيق  جلنة  ي�شتوجب 
عليها  ينام  التي  الف�شائح  على 
ومل  العهدة  بداية  منذ  املجل�ش 
يف  �شاهم  بل  جديد  اأي  يقدم 

حتطيم  البلدية  .
حممد بن ترار

قاموا بطرد املنتخبني  

�سكان من�سورة يحا�سرون
 مقر البلدية 

لولية  ال�شحفيني  جمعية  �رصعت 
منتدى  تنظيم  اإعادة  يف  م�شتغامن 
املخ�ش�ش  الإعالمي  اجلمعية 
يف  املحلية  التنمية  و�شعية  ملتابعة 
العديد من القطاعات احليوية وهذا 
الوباء  مع  مكيفة  وقائية  بتدابري 
امل�شتجد " الكورونا " وقد ا�شت�شاف 
واملواد  الري  "مدير  املنتدى 
واقع  ا�شتعر�ش  الذي   " املائية 
وامل�شاريع  الري  قطاع  يف  التنمية 
واجلديدة  امل�شجلة  التنموية 
القطاع  عن  الأول  امل�شوؤول  واأجاب 
وال�شحفيني  املرا�شلني  اأ�شئلة  على 
الن�شغالت  عديد  خ�شت  التي 
املطروحة من قبل املواطنني على 
م�شتوى القرى واملدا�رص والبلديات 
احلايل  ال�شيفي  املو�شم  مع  خا�شة 

�شعبة  اأو�شاع  ظل  يف  ياأتي  الذي 
القطاعات  خمتلف  اأداء  من  كيفت 
الظروف  هذه  يف  اجلمعية  وتراهن 
مع  ن�شاطها  تكييف  على  اخلا�شة 
الدقيق  والظرف  احلالية  الو�شعية 
وليات  وباقي  الولية  ت�شهده  الذي 
للوباء  ال�رصيع  النت�شار  مع  الوطن 
يتم  اأن  املنتظر  من  اإذ  امل�شتجد 
ت�شطري برنامج عمل اإعالمي مكيف 
ا�شتمرارية  ل�شمان  الأو�شاع  مع 
على  اجلمعية  داأبت  هامة  اأن�شطة 
الذي  الولية  منتدى  منها  تنظيمها 
على  هامة  ات�شال  لتقاليد  ا�شا�ش 
حمل  وكان  م�شتغامن  ولية  م�شتوى 
من  هام  قطاع  قبل  من  تثمني 

الأو�شاط اجلمعوية والإعالمية
 حممد .م

م�صتغامن

مدير الري �سيف منتدى
 جمعية ال�سحفيني

تهنئة مبولود
اإىل ال�سيد اأحمد باحلاج مدير املكتب اجلهوي باجلنوب

تتقدم اأ�رصة يومية الو�شط وعلى راأ�شهم ال�شيدة مديرة الن�رص "�شفيقة العرباوي" 
باأحر التهاين و التربيكات ملدير املكتب اجلهوي باجلنوب اأحمد باحلاج  الذي 

رزقه اهلل ببنت بهية الطلعة اختار لها ا�شم بي�شان ...األف مربوك �شي اأحمد ..
للهم  انبت مرمي نباتاً ح�شنا تكرم على اأمتك التي اأ�شميتها "بي�شان " فاأطلق عقائها يا من ا

واأنبتها نباتا ح�شنا وامتم عليها عافيتها اآمني.



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 
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