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اإدانة �ساحبها ب16 �سنة �سجنا

العدالة تاأمر مب�سادر ممتلكات طحكوت 
.     �سالل واأويحيى 15 �سنة �سجنا اأخرى

.     الرباءة لزعالن يف ق�سية ف�ساد طحكوت
.     اإدانة بو�سوارب ب20 �سنة �سجنا وحمي الدين ب16 �سنة

اأدانت حمكمة �سيدي احممد اأم�س الأربعاء وزير ال�سناعة ال�سابق عبد ال�سالم بو�سوارب ب20 �سنة �سجنا نافذة 
و8 ماليني غرامة نافذة مع تاأييد الأمر بالقب�س الدويل ال�سادر �سده و 16 �سنة يف حق املتهم الرئي�سي حمي 

الدين طحكوت وبني 7 و3 �سنوات �سجنا يف حق باقي اأفراد عائلته مع م�سادرة جميع اأمالكهم فيما اأدين الوزيران 
الأولن الأ�سبقان, اأحمد اأويحي, وعبد املالك �سالل, بـ 10 �سنوات حب�سا نافذا, وغرامة 500 األف دينار , وا�ستفاد 

وزير النقل والأ�سغال العمومية ال�سابق عمر زعالن من حكم الرباءة .

عطار باية 

الأولني  الوزيرين  يخ�ص  وفيما 
مت  فقد  و�سالل  اأويحيى  اأحمد 
الر�سوة،  جنحة  تربئتهما  من 
فيما مت انق�ساء الدعوى العمومية 
اأما  الكاذب،  الت�رصيح   بجنحة 
الدين  حمي  عائلة  بخ�سو�ص 
ا�ستثماراتها  التي كبدت  طحكوت 
للخزينة  خ�سائر  الق�سية  هذه  يف 

ح�سب  مليار  ب300  العمومية 
فقد  العام  املال  خزينة  حمامي 
طحكوت  املحكمة  نف�ص  اأدانت 
حب�سا  �سنوات   7 بعقوبة  ر�سيد 
جنل  بالل  و  حميد  طحكوت  و 
املتهم الرئي�سي حمي الدين فقد 
اأدينهم بعقوبة 7�سنوات حب�سا  مت 
نا�رص  نافذا فيما  اأدين طحكوت 
 8 و  نافذا،  حب�سا  �سنوات    3 بـ 
ماليني دج غرامة مالية نافذة يف 

حق كل واحد منهما كما مت اإدانة 
ال�رصكات املتابعة ك�سخ�ص معنوي 
طحكوت  بعقوبة  لعائلة  التابعة 
32 مليون دينار لكل واحدة منهم و 
منعها من امل�ساركة يف  ال�سفقات 

العمومية ملدة 5 �سنوات.
ويف نف�ص الق�سية التي ا�ستغرقت 
اإدانة  مت  املحاكمة  من  اأيام  �ستة 
يو�سف  الأ�سبق  ال�سناعة  وزير 
يو�سفي بعقوبة عامني حب�ص نافذ 

و 300 األف دج غرامة، ومتت اإدانة 
الوزير الأ�سبق لالأ�سغال العمومية 
اإ�ساءة ا�ستغالل  عمار غول بتهمة 
و300  �سنوات حب�ص   3 بـ  الوظيفة 
األف دج غرامة نافذة والرباءة  من 
مربرة  غري  امتيازات  منح  جنحة 
عبد  زعالن  وا�ستفاد  املتهم 
العمومية  الأ�سغال  وزير  الغني، 
املتابع  التهم   جميع  من  الأ�سبق 
نف�ص  وهو  الق�سية  هذه  يف  فيها 

ا�ستفاد منه مريابط  الذي  احلكم 
للموؤ�س�سة  العام  مدير  العيدي 
وكذا  �سابقا  �سكيكدة  املينائية 
مدير  �سوقي  لطفي  تيفور  بن 
طحكوت  �رصكة  لدى  ال�سفقات 
بوعمران  لعربي  اإىل  بالإ�سافة 
م�سلحة  الزهراء رئي�سة  فاطمة 
مبوؤ�س�سة  التجارية  العقود 

عمومية
�سنيني  املتهمان  اإدانة  مت  كما 

وهم  �سالح  واأوعالق  نا�رص 
الدولة  اأمالك  اإطارين  مبديرية 
نف�ص  وهو  نافذ  حب�ص  بعامني 
بودرع  حق  يف  املطبق  احلكم 
عبد احلق  مدير الديوان الوطني 
�سابقا  اجلامعية  لللخدمات 
علوان  للمتهم  نف�سه  الأمر  وهو 
التقرير  جلنة  حممد  رئي�ص 
للتطوير  العامة  باملديرية  التقني 

ال�سناعي و التكنولوجيا .

نهب العقار و تدعيم ا�ستثمارات وهمية بالوليات الغربية

التحقيق مع 08 والة وع�سرات املدراء التنفيذيني
با�رصت قيادة الدرك الوطني حتقيقات 
املدراء  وع�رصات  ولة  مع08  معمقة 
تدعيم  يف  العقار  نهب  يف  التنفيذيني 
الغربية  بالوليات  وهمية  ا�ستثمارات 
الدولة  اأمالك  على  التنازل  خالل  من 
وال�سياحية  الفالحية  الأرا�سي  من 
واملوؤ�س�سات العمومية التي مت تفلي�سها 
لإقامة  الع�سابة  من  ملقربني  ومنحها 
حللب  ا�ستغلت  وهمية  ا�ستثمارات 
هربت  العمومية  بقرو�ص  اخلزينة 

اغلبها اإىل اأوروبا .
الأولية  املعطيات  واأ�سارت   هذا 
القيادة  به  تكفلت  الذي  امللف  اأن 

رجال  يجر  الوطني قد  للدرك  العامة 
العدالة   اإىل  املنت�سبني  اأمن وبع�ص 
يف  ت�سببت  التي  امللفات   هذه  يف 
الهكتارات الغابية  من  الع�رصات  نهب 
وليات   08 من  باأكرث  ،والفالحية  
بالغرب اجلزائري ، ناهيك عن اأرا�سي  
وموؤ�س�سات  الدولة   لأمالك  تابعة 
للتو�سع  مواقع  على  زيادة   ، عمومية  
الوطن  غرب  وليات  ب05  ال�سياحي  
، اأين مت  منح هذه الأرا�سي املحمية 
اأعمال  رجال  اإىل  رئا�سية  بقرارات 
وا�ستغاللها  �سياحية  من�ساآت  لإقامة 
باملاليري  قرو�ص  احل�سول على  بغية  

ك�سمانات  الأرا�سي  هذه  تقدمي  بعد 
اإعادة  من  هناك  اأن  ، يف حني  للديون 
على اإقامة   و�سجع  القطع  هذه  بيع 
مدن فو�سوية وت�سويتها على غرار قرى  
را�سو  �سايب   ، مريقة   ، يو�سف  اأولد 
،ر�سقون  والزوانيف  بتلم�سان واقلة  
بعني متو�سنت .  كما مت ت�سوية ملفات 
اأنقا�ص  على  اأقيمت  كبرية  اأحياء 
حي  مثل  الفالحية  والأرا�سي  الغابات 
احلمري مبغنية  الذي اأقيم به 11 األف 
العقار  لبارونات  خدمة  وذلك  �سكن 
من   ، كربى  اأرباح  بتحقيق  قامت  التي 
امل�سوؤولني  بع�ص  �سمح  اأخرى  جانب 

من  الدولة  اأمالك  على  بالتنازل 
بالدينار  اأو  جمانا  عمومية  موؤ�س�سات 
ونهب  ال�ستثمار  الرمزي  لبارونات 
املال العام ، كما مت الرتخي�ص لإقامة 
الدولة  اأرا�سي  يف  منجمية  من�ساآت 
العقارية  بالقوانني  املبالة  بدون 
فو�سى  خلق  ما  ال�ستثمار  طرق  ول 
جديدة  طبقات  ومت  خلق   ، عارمة 
من الأثرياء من اأ�سحاب النفوذ  حيث 
قاموا  نهب الأخ�رص والياب�ص وتهريب 
روؤو�ص الأموال اإىل اخلارج يف عمليات 

ا�ستثمارية وهمية قبل اللحاق بها . .
حممد بن ترار

خالل �سهر جوان 

ارتفاع اأ�سعار اخلام اجلزائري باأكرث من14 دوالر
ارتفعت اأ�سعار اخلام املرجعي اجلزائري 
�سحراء بليند مبقدار 17ر14 دولرا يف 
�سهر جوان املا�سي لتبلغ 40.48 دولر 
يف  وردت  التي  الأرقام  بح�سب  للربميل 
البلدان  ملنظمة  �سهري  تقرير  اآخر 

امل�سدرة للبرتول )اأوبيب(. 
و قال امل�سدر نف�سه اإن »اأ�سعار النفط 
بلغت  بليند(  )�سحراء  اجلزائري  اخلام 
 2020 يونيو  يف  للربميل  دولر   40.48
ماي  يف  دولر   26.31 مع  مقارنة 

املا�سي اأي بزيادة 14.17 دولر«.
اجلزائري  اخلام  اأ�سبح  الزيادة  وبهذه 
خامات   13 بني  من  نفط  اأغلى  رابع 
الأنغويل  بعد  املا�سي  جوان  يف  اأوبيب 
للربميل(،   / دولر   43.10( جريا�سول 
دولر   40.79( زافريو  ال�ستوائية  غينيا 
/ للربميل ورابي ليت الغابوين )40.70 

دولر للربميل(.
للخام  ال�سنوي  ال�سعر  متو�سط  لكن 
من  منتقال  انخفا�سا  �سجل  اجلزائري 

اإىل   2019 يف  للربميل  دولر   66.24
ثالث  حمتال   2020 يف  دولر   40.34
لعام  اأوبيب  �سلة  نفط خام �سمن  اأغلى 
 41.82( موربان  الإماراتي  بعد   2020
جريا�سول  والأنغويل  للربميل(  دولر 

)40.37 دولر للربميل(.
اخلام  النفط  �سعر  حتديد  يتم  و 
برنت،  خام  لأ�سعار  وفًقا  اجلزائري 
ال�سمال  لبحر  املرجعي  النفط  خام 
املدرج يف �سوق لندن مع عالوة اإ�سافية 
خل�سائ�سه الفيزيائية و الكيميائية التي 

تف�سلها م�سايف التكرير.
ال�سحراء يف جوان   اأن تطور مزيج  كما 
اأ�سعار  حت�سن  بداية  �سياق  يف  يندرج 
مدعوًما   2020 عام  يف  الأ�سود  الذهب 
وجهود  للطلب  التدريجي  بالنتعا�ص 
اأوبيب و�رصكائها لتحقيق ال�ستقرار يف 
مايو   1 بادروا يف  والذين  النفط   �سوق 
الإنتاج يف  كبري يف  تخفي�ص  اإجراء  اإىل 
يف  هامة  بزيادة  »بدعم  و  ال�سياق  ذات 

مكوناتها القيمية الهادئة واللينة ارتفعت 
قيمة �سلة اأوبيب )ORB( بن�سبة 47% يف 
التوايل  على  الثاين  لل�سهر  وذلك  يونيو 
لتنتهي فوق 37 دولًرا للربميل لأول مرة 
منذ فرباير، حيث زادت قيمتها اأكرث من 
ح�سب  اأفريل،  يف  �سجل  الذي  ال�سعف 

املنظمة.
متو�سط  فان  �سهري،  اأ�سا�ص  وعلى 
 11.88 من  ارتفع  قد  اأوبيب  �سلة  �سعر 
اأي  للربميل  دولر   37.05 اإىل  دولر 
بالعام  ومقارنة  انه  اإل   %47.2 بزيادة 
 )ORB( ال�سابق، فان قيمة �سلة اأوبيب
قد انخف�ست بن�سبة 40.1% منتقلة من 
اإىل   2019 يف  للربميل  دولًرا   65.48

متو�سط ??39.20 دولًرا هذا العام.
واأ�سافت اأوبيب اأن »جميع قيم مكونات 
ارتفعت  قد   )ORB( اأوبيب  �سلة  قيمة 
ب�سكل كبري يف �سهر جوان و ذلك ب�سبب 
الزيادة يف مراجع النفط اخلام واأ�سعار 
انخفا�ص  وا�ستمرار  الر�سمية  املبيعات 

ال�سوق«ويف الوقت نف�سه �ساهم التعاون 
التاريخي بني الدول الأع�ساء يف منظمة 
امل�ساركة  الأع�ساء  غري  والدول  اأوبيب 
بالإ�سافة   ،)DoC( التعاون  اإعالن  يف 
الدول  من  للعديد  الدعم  اإجراءات  اإىل 
املنتجة ملجموعة الع�رصين يف م�ساعدة 
ال�سوق العاملية للنفط وبالتايل القت�ساد 
العاملي للتغلب على التحديات الأخرية 
اأوبيب:  تقرير  يف  وجاء  امل�سبوقة  غري 
عرب  املتخذة  التاريخية  القرارات  »اإن 
جمموعة كبرية من ال�سكوك قد منحت 
مهد  مما  للغاية  وفعالة  كبرية  م�ساهمة 
اأ�سواق القت�ساد والطاقة  اأمام  الطريق 

العاملية للتعايف يف عام 2021«.
للتذكري اأن �سلة اأوبيب قد ا�ستقرت اأول 
اأم�ص الثالثاء عند 43.03 دولر مقارنة 
الثنني،  يوم  للربميل  دولر   43.38 بـ 
وفقا حل�سابات اأمانة اأوبيب التي ن�رصت 

اأم�ص الأربعاء. 
م.�س

بفعل غياب مداخيل مو�سم ال�سطياف

اأكرث من 60 بلدية  �ساحلية 
مهددة باالإفال�س 

.      الداخلية تبحث حلول
 لتدارك املوقف

الداخلية  وزارة  با�رصت 
لبحث  املحلية  واجلماعات 
 60 اأكرث  ميزانية  تدعيم 
ال�رصيط  على  موجودة  بلدية 
م�سافة  على  املمتد  ال�ساحلي 
�رصقا  من  القالة  كلم   1200
غربا  مهيدي  بن  مر�سى  اإىل 
جائحة  من  ت�رصرها  من 
خزائن  حرمت  التي  الكورونا 
ماليري  من  البلديات  هذه 
ة  مهدد  واأ�سبحت  الدينارات 
م�سدر  واأ�سار  هذا  بالفقر. 
هذه  خزائن  اأن  ر�سمي 
حق  من  حرمت  قد  البلديات 
كراء املحا�رص البلدية وحقوق 
ا�ستغالل املواقع التجارية على 
منع  بفعل  وذلك   ، ال�سواطئ 
كما عرفت احلركة   ، ال�سباحة 
التجارية بهذه املناطق تراجعا 
اأ�سحاب  لدى  خا�سة  كبريا 
وال�سقق  واملحالت  الفنادق 

املفرو�سة التي مل  يتم كرائها 
الذي  الأمر  ال�سنة  ،  هذه 
ميتنعون  اأ�سحابها  جعل 
كان  التي  ال�رصائب  دفع  عن 
امل�سدر الرئي�سي خلزائن هذه 
البلديات ، حيث كانت مداخل 
ال�سيف  ت�سمن ت�سيري البلديات 
ال�ساحلية لأكرث من �ستة اأ�سهر 
، والتي اأ�سبحت اليوم يف تبعية 
وعلى  العليا  لل�سلطات  تامة 
التي  الداخلية  وزارة  راأ�سها 
مادي  دعم  تخ�سي�ص  تبحث 
اأ�سبحت  التي  البلديات  لهذه 
مهددة  بعدم قدرتها على دفع 
اإفال�ص  بفعل  عمالها  رواتب 
املداخيل  خزائنها  ل�سح 
ال�سيفية التي ت�سكل اأهم مورد 
الذي  ال�ساحلية  للبلديات  مايل 
الكورونا  جائحة  منه  حرمتها 

خالل هذه ال�سنة .
حممد بن ترار

وايل العا�سمة يو�سف �سرفة

عمليات ترحيل كبرية قريبا 
.    ا�ستكمال جتهيز 22 األف �سكن 

اجلزائر،  ولية  وايل  ك�سف 
يو�سف �رصفة، اأم�ص، عن جتهيز 
للفائدة  �سكن  األف   22 حوايل 
اأن  منه،  اإ�سارة  يف  املواطنني، 
كبرية،  ترحيل  عمليات  هناك  
اله�سة  البنايات  �سكان  �ستطال 
يف  بالعا�سمة،  اأخرى  وعائالت 

الأيام القادمة.
واأفاد بيان للولية، عرب �سفحتها 
الفاي�سبوك،  على  الر�سمية، 
حي  اإىل  بزيارة  قام  �رصفة  اأن 
باأولد  �سمروين  م�سكن   1200
، حيث وقف على عملية  فايت 
بن  �سكان  م�ست  التي  الرتحيل 
والبالغ  البحري،  لربج  جعيدة 

قائال:«  عائلة،   712 عددهم 
البداية  هي  العملية  هذه  اأن 
ترحيل  و�ستليها عمليات  فقط، 
اأن  البيان،  اأ�ساف  اأخرى«كما 
الوايل تفقد خالل زيارته هاته، 
امل�ستفيدة  العائالت  و�سعية 
وتبادل  اجلديدة،  ال�سكنات  من 
اأهايل  مع  احلديث  اأطراف 
و�سكان املنطقة يف حني، ذكرت 
خلية الإعالم لولية اجلزائر، اأن 
�سكان حي بن جعيدة املرّحلني، 
قد و�سلوا ب�سالمة، م�ساء اأم�ص، 
�سالم  بحي  اجلديدة،  ل�سكنات 

مداين بالدويرة.
مرمي خمي�سة

دافع عن الأر�سيدي يف بيان له

االأفافا�س ينخرط  يف " قوى البديل الدميقراطي"
ال�سرتاكية  القوى  حزب جبهة  اأعلن 
احلزب يف  انخراط  »عن  »الفافا�ص 
مبادرة النتقال الدميقراطي التي تعرف 
يف   « الدميقراطي  قوى  البديل  ب« 
اأم�ساه  واأ�سدرته القائمة  ت�رصيح 

املنبثقة عن املوؤمتر ال�ستثنائي الأخري 
» وهم :اأحمد جداعي ، ايخلف بوعي�سي 
، نور الدين بركاين ، نادية اإحدادن وكمال 
�سما�ص و حكيم  بلع�سل الناطق الر�سمي 
للحزب ، كما وجه احلزب  نداء اإىل كافة 

الدميقراطي  البديل  القوى  لدعم قوى 
التي  بامل�سايقات  اأ�سماه  ما  ونبذ 
الثقافة  اأجل  التجمع  من  لها   يتعر�ص 
والدميقراطية »الأر�سيدي« بفعل قيادته 
جتميد  ملحاولة  وال�سعي  املبادرة  لهذه 

الذي  الوقت  يف  هذا  يحدث  ن�ساطه، 
توجد معار�سة داخلية  يف احلزب ت�سعى 
مبادة قوى  الأفافا�ص من  خروج  اإىل 
غري  الدميقراطي ب�سفتها  البديل 

حممد بن ترارجمدية  .
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قال وزير الطاقة، عبد املجيد عطار، 
للجزائر،  الطاقوي  الأمن  اأن  اأم�س، 
طاقوي  منوذج  اإىل  النتقال  يقت�ضي 
الطاقة،  ا�ضتهالك  عقلنة  على  يرتكز 
اإ�ضرتاتيجية  انتهاج  اإىل  واللجوء 

الطاقات املتجددة واقت�ضاد الطاقة.
املجل�س  تن�ضيب  خالل  عطار،  واأكد 
الأخالقي ملجمع �ضونلغاز، اأن الطاقة 
هي الأ�ضا�س لتاأمني امل�ضتقبل، ويجب 
العمل اأكرث يف هذه املرحلة النتقالية، 
لإخراج البالد من هذه الو�ضعية، داعيا 
باملنا�ضبة، اإىل ال�ضتثمار اأكرث يف هذا 
وا�ضتغالل  املتجددة،  الطاقات  جمال 
م�ضتقبل  لتاأمني  ال�ضم�ضية،  الطاقة 

الوطن والأجيال القادمة.

اجلزائر تعاين وعلينا العمل اأكرث 
وتقدمي ت�ضحيات

ولفت ذات امل�ضوؤول، اأن اجلزائر اليوم 
التي  ال�ضحية،  الأزمة  ظل  يف  تعاين 
على  وتاأثريها  العامل،  كل  ي�ضهدها 
الو�ضع  وبالتايل  القت�ضادي،  الو�ضع 
اجلهود  تكاتف  يلزم �رضورة  احلايل 
كل  القطاعات،  خمتلف  بني  والتعاون 
خمتلف  ت�رضيع  لت�ضهيل  جماله،  يف 
م�ضريا  للموؤ�ض�ضة،  التابعة  امل�ضاريع 
اجلو  توفري  �رضورة  باملقابل اإىل 
ال�ضباب  وم�ضاعدة  للعمل،  املنا�ضب 
لريكزوا  باملوؤ�ض�ضة،  ال�ضتقرار  على 
خالل خلق  من  والإنتاج،  العمل  على 
خللق  لل�ضباب،  دائمة  عمل  منا�ضب 

الرثوة وحتقيق النمو.
اأفاد نف�س امل�ضدر،  ال�ضياق،  ويف هذا 
اأنه اإن مل يتم تقدمي ت�ضحيات يف هذا 
هذه  وتوجيه  اأكرث،  والعمل  الوقت، 
ميكنهم  الذين  لالأ�ضخا�س  الطاقات 

اجلزائر  فاإن  الرثوة  وخلق  الإنتاج، 
�ضتواجه الكثري من امل�ضاكل ، يف اإ�ضارة 
منه، اأن الطاقة هي القاعدة الأ�ضا�ضية 
الراهنة،  الو�ضعية  من  اجلزائر  لإنقاذ 
لن  القدمية  اأن الطرق  اعتبار  على 
تف�ضي اإىل اأي �ضيء، لذا يجب اأن يكون 
اخلطاب اأكرث �ضفافية، على حد قوله.

�ضاهر بوخلرا�س
ال ميكننا اأن نكون فعالني دون 

اإيالء اأهمية لالأخالقيات
�ضونلغاز،  ملجمع  العام  املدير  اأف�ضح 
تن�ضيب  خالل  بوخلرا�س،  �ضاهر 
اأن  للمجمع،  الأخالقي  املجل�س 
واملجمع  بالغة،  اأهمية  له  املجل�س 
لالأخالق  مثايل  لت�ضيري  ي�ضعى 
هوية  وان  خا�ضة  الب�رضية،  واملوارد 
والقيم  الأ�ض�س  على  مبنية  �ضونلغاز 

مع  يتما�ضى  مبا  اكت�ضابها،  مت  التي 
الدولة،  بها  تعنى  التي  املهام  م�ضتوى 
الأخالقيات  اأن  باملنا�ضبة،  مو�ضحا 
ل�ضتدامة  الت�ضيري  حمور  اأ�ضا�س  هي 
ل  وبالتايل العمل  �ضونلغاز،  جممع 
اأهمية  اإبالء  اأن يكون فعال دون  ميكن 
بوخلرا�س،  كما دعا  لالأخالقيات. 
والعاملني  امل�ضريين  ال�ضياق،  ذات  يف 
للعمل يف جميع الظروف، التي تعرب عن 
معتربا اأن  العمومية،  امل�ضلحة  خدمة 
مهمة املجل�س لن تكون �ضهلة، بل هي 
مبثابة اإنذار و�ضوت للعقالنية، م�ضددا 
التكوين  يف  ال�ضتثمار  �رضورة  على 
مع  جديدة،  تكنولوجيات  عن  والبحث 
تاأكيده على �رضورة اإ�ضالح التوجيهات 
التي حتكم الوظائف املالية، وال�ضحة، 
الداخلي  والنظام  والبيئة  وال�ضالمة، 

لل�رضكات.

مرمي خمي�ضة   

خ�س  ت�رضيح  يف  بري�س  واقرتح 
من  جملة  »الو�ضط«،  يومية  به 
الإ�ضالحات لتنظيم القت�ضاد، وتنظيم 
ممار�ضة الأعمال، والأن�ضطة التجارية، 
مع تقدمي حتفيزات، وت�ضجيع اأ�ضحاب 
غري  ال�ضوق  يف  املوجودة  الأموال 
يف  والنخراط  للدخول  الر�ضمي 
خالل  من  وهذا  الر�ضمية،  الدائرة 
من  ال�رضيبية،  الإ�ضالحات  من  جملة 
ال�رضيبي،  النظام  وتخفيف  تب�ضيط 
وقطاع  ال�رضيبية،  الإدارة  ورقمنة 
الدولة،  واأمالك  العقاري،  احلفظ 
لت�ضهيل  م�رضفية،  حتفيزات  وكذلك 
عملية اإيداع الأموال، وفتح احل�ضابات 
ال�ضاأن،  هذا  يف  مطالبا  البنكية، 
ال�ضريفة  اإطالق  عملية  يف  بالت�رضيع 
فتح  تو�ضيع  خالل  من  الإ�ضالمية، 
ال�ضبابيك امل�رضفية الإ�ضالمية، بدون 
فوائد ربوية، يف كافة البنوك التجارية، 

وخا�ضة البنوك العمومية.
حتديث  �رضورة  املتحدث،  واأ�ضاف 
اللكرتوين  الدفع  و�ضائل  ع�رضنة 
يف  بها،  العمل  اإلزام  مع  وتو�ضيعها، 
والتجارية،  املالية  املعامالت  بع�س 
الفوترة،  اإلزامية  تطبيق  جانب  اإىل 
والتحويالت  ال�ضيك،  بوا�ضطة  والدفع 
بالنقود  التعامل  منع  مع  امل�رضفية، 
التجارية،  املعامالت  يف  »الكا�س« 
باملبالغ الكبرية، وهذا ق�ضد الدفع نحو 

املعامالت  يف  ال�ضفافية،  من  املزيد 
والرقابة، خا�ضة يف املعامالت املالية 

والعقارية.

ا�ضتئجار ال�ضجالت التجارية يف 
عملية اال�ضترياد

رئي�س  اعترب  مت�ضل،  �ضعيد  على 
املنتدى  يف  ال�ضت�ضاري،  املجل�س 
ومنو  ظهور  اأن  الوطني،  القت�ضادي 
وتطور ال�ضوق املوازية، بداأ منذ فرتة 
النفتاح  بداية  مع  لكن  الت�ضعينات، 
يف  الدولة  دور  تراجع  القت�ضادي، 
على  ال�ضوق  فتح  ومت  املجال،  هذا 
بداأت  اأين  املن�ضبط،  غري  ال�ضترياد 
ال�ضجالت  ا�ضتئجار  ظاهرة  ح�ضبه 
ال�ضترياد،  عملية  يف  التجارية، 

على  الدولة  قدرة  عدم  اأن  م�ضريا 
الوقت،  ذلك  يف  القت�ضاد،  تنظيم 
مبحاربة  من�ضغلة  كانت  لكونها  يعود 
موؤ�ض�ضات  على  واحلفاظ  الإرهاب، 
بالإ�ضافة  وا�ضتمراريتها،  الدولة 
يف  احلكومية،  ال�ضيا�ضات  ف�ضل  اإىل 
دور  و�ضبط وحتديد  القت�ضاد  تنظيم 
ت�ضكل  عن  ناهيك  اخلا�س،  القطاع 
يقومون   كانوا  اأعمال،  ورجال  لوبيات 
القت�ضادية،  املوارد  على  بال�ضتيالء 
اأو  ال�رضائب،  بدفع  اللتزام  دون 
حتى بال�ضوابط ال�رضعية يف ممار�ضة 
القطاع  فاأ�ضبح  القت�ضادي،  الن�ضاط 
ويتو�ضع  ينمو  الر�ضمي  القت�ضادي 
ب�ضكل كبري، ظاهريا فقط، حيث ت�ضري 
التقديرات اإىل اأن حجم القت�ضاد غري 

 %50 ميثل  ال�رضعي،  وغري  الر�ضمي، 
حجم  ويقدر  الوطني،  القت�ضاد  من 

اأعماله بـ 5000 مليار دينار.

لهذه االأ�ضباب ف�ضلت الدولة يف 
تنظيم االقت�ضاد 

القادر  عبد  اأرجع  �ضلة،  ذي  �ضياق  يف 
ر�ضمي،  الغري  القت�ضاد  منو  بري�س، 
اإىل  الر�ضمي،  القت�ضاد  ح�ضاب  على 
القت�ضادية  احلوكمة  اآليات  غياب 
دور  حتديد  يف  وال�ضبابية  احلقيقية، 
انعدام  مع  ال�ضوق،  واآليات  الدولة، 
الأعمال،  بيئة  ميز  الذي  ال�ضتقرار 
على  البريوقراطي  اجلهاز  وتغول 
قرارات ال�ضتثمار، اإىل جانب عدم بروز 
يخلقون  حقيقيني،  اأعمال  رجال  فئة 
الرثوة بعقلية ممار�ضة الأعمال وحتمل 
طبقة  اأن  راأينا  العك�س  بل  املخاطر، 
من رجال الأعمال واملال، كربت على 
على  الأحيان  بع�س  ويف  الدولة،  عاتق 
ا�ضتفادوا  حيث  الدولة،  دور  اإ�ضعاف 
�ضوابط،  بدون  البنكي  التمويل  من 
وح�ضلوا على العقار ال�ضناعي جمانا، 
دون م�ضاهمة حقيقية منهم، يف تنمية 
وتطوير القت�ضاد الوطني، وخلق فر�س 
تداركه،  يجب  ما  وهو  لل�ضباب،  العمل 
حماربة  خالل  من  تعبريه،  حد  على 
املال الفا�ضد، تطبيقا لتو�ضيات رئي�س 
اجلمهورية، عبد املجيد تبون، ل�ضمان 
واجتماعي  اقت�ضادي  انتعا�س  حتقيق 

فعال م�ضتقبال.

دعا اخلبري يف ال�ضاأن االقت�ضادي، عبد القادر بري�س اأم�س اإىل تبني املقاربة االحتوائية، فيما يخ�س 
اإجراءات ا�ضرتجاع االأموال املوجودة خارج الدائرة الر�ضمية، والتي هي متداولة يف ال�ضوق املوازية، 

خا�ضة بعدما اأ�ضبحت مهددة لالأمن االقت�ضادي للدولة. 

اخلبري يف ال�ضاأن االقت�ضادي عبد القادر بري�س لـ "الو�ضط"

»املقاربة االحتوائية« حتل م�سكل ال�سوق ال�سوداء 
.     �ضرورة تو�ضيع فتح �ضبابيك ال�ضريفة االإ�ضالمية

وزير الربيد ابراهيم بومزار

هذه اأ�سباب نق�ص ال�سيولة املالية
.      اإعادة فتح مكاتب الربيد يف منطقة القبائل

يف عملية نوعية مل�ضالح اأمن والية عني متو�ضنت

االإطاحة ب�سبكة دولية لتهريب 
احلراقة االأجانب 

.   توقيف 17 حراقا بولها�ضة

كل  بومزار،  اإبراهيم  الربيد  وزير  نفى  
لأزمة  وجود  بخ�ضو�س   تداوله  ماثم 
�ضيولة على م�ضتوى مراكز الربيد، لفتا 
على  ال�ضيولة  يف  تعطيل  م�ضكل  باأن 
م�ضتوى الربيد ب�ضبب الظروف الراهنة 

املتعلقة بانت�ضار وباء كورونا.
�ضيولة  اأزمة  لتوجد  باأنه  الوزير  اأكد 

على م�ضتوى مراكز الربيد،  مربزا باأن  
اأكرث من 3 ماليني متقاعد ومن  هناك 
اأجورهم يف  يتقا�ضوا  اأن  املعقول  غري 
يوم واحد. و �ضدد ذات املتحدث  باأن 
خدمة اجليل اخلام�س لي�ضت اأولوية يف 
اجليد  التح�ضري  ويجب  احلايل  الوقت 
لها،لفتا باأن اأولوية الوزارة، هي توفري 

كل  عرب  بالت�ضاوي  اخلدمات  اأح�ضن 
عدة  مع  �ضنعمل  حيث  الوطن،  مناطق 

متعاملني لتح�ضني خدمة النرتنت.
كل  القطاع  يف  الأول  امل�ضوؤول  دعا  و 
اجلزائريني ل�ضتعمال البطاقة الذهبية 
الربيد  مكاتب  من  الأموال  ل�ضتخراج 
على  �ضتعمل  الو�ضاية   باأن  موؤكدا   ،

الربيد  مكاتب  من  العديد  فتح  اإعادة 
باأن  القبائل، يف حني ك�ضف  يف منطقة 
ال�ضنة  نهاية  قبل  م�ضاحله  �ضتطلق 
 ،”code QR  ” طريق  عن  الدفع 
بريد  مكتب   4052“ وجود  لفتا عن 
اخلدمات  كل  لرقمنة  الوزارة  ت�ضعى 

فيها”.

عني  ولية  اأمن  عنا�رض  جنحت 
اإحباط  من  اأم�س  نهار  متو�ضنت 
عرب  ال�رضعية  عري  للهجرة  حماولة 
ال�ضبانية  ال�ضواحل  نحو  البحر 
انطالقات من اإحدى �ضواحل دائرة 
عني  ولية  غرب  اأق�ضى  ولها�ضة  
متو�ضنت ،و توقيف 17 �ضخ�ضا منهم 
15 من  جن�ضية مغربية  كانوا ب�ضدد 
الإقالع من �ضواحل الزوانيف غرب 

عني متو�ضنت
ملعلومات  ا�ضتغالل  جاءت  العملية 
البحث  فرقة  عنا�رض  تلقتها 
الولئية  للم�ضلحة  التابعة  والتدخل 
عني  ولية  باأمن  الق�ضائية  لل�رضطة 
جمموعة  ا�ضتعداد  حول  متو�ضنت 
لالإبحار  ي�ضتعدون  ال�ضباب   من 
ال�ضبانية  ال�ضواطئ  نحو  ال�رضي 
انطالقا  نزهة  قارب  بوا�ضطة 
بولها�ضة  الزوانيف  �ضواحل  من  
لدى  اجلمهورية  وكيل  اإبالغ  ليتم  
حمكمة بني �ضاف املخت�س اإقليميا   
الغربية  ال�ضواحل  ومبا�رضة مت�ضيط 
عنا�رض  مع  بالتعاون  متو�ضنت  لعني 
املخدرات  تهريب  مكافحة  فرقة 

توقيف  على  العملية  اأ�ضفرت  اأين 
منت  على  كانوا  اأ�ضخا�س  خم�ضة 
مركبة �ضياحية من نوع »كيا بيكانتو« 
�ضوداء اللون باملخرج الغربي لبلدية 
ولها�ضة، كان من بينهم 03 اأ�ضخا�س 
من جن�ضيات اأجنبية ليبا�رض التحقيق 
معهم  الذي اأو �ضل اإىل حجز قارب 
ا�ضم »ب �س« 1997  و  نزهة يحمل 
الخت�ضا�س،  وبتمديد  املركبة، 
لدى  اجلمهورية  وكيل  من  باأمر 
تفتي�س  مت  �ضاف  بني  حمكمة 
م�ضكن �ضيفي لأحد امل�ضتبه فيهم، 
�ضخ�ضا   12 توقيف  عن  اأ�ضفر  مما 
مر�ضحني  كانوا  مغربية  جن�ضية  من 
للهجرة غري ال�رضعية ب�ضدد انتظار 
موعد انطالق الإبحار ال�رضي رفقة 
املوقوفني �ضابقا لي�ضبح بذلك العدد 

الإجمايل للموقوفني 17 موقوفا.
بتهم  النيابة  على  اإحالتهم  لتتم 
من  امل�رضوع  غري  اخلروج  ت�ضهيل 
من  اأ�ضخا�س  لعدة  الوطني  الرتاب 
الغري  الهجرة  مع  خمتلفة  جن�ضيات 

ال�رضعية.
حممد بن ترار

غليزان  ولية  اأمن  عنا�رض  متكنت 
وهران  اأمن  م�ضالح  مع  بالتعاون 
من الإطاحة ب�ضبكة لتنظيم  الهجرة 
والحتيال  �رضعية  والن�ضب  الغري 
اأفراد وحجز   05 من  تتكون 
الهجرة  ومعدات  زورق  تقليدي 
النجاة  من  �ضدريات  �رضعية  الغري 

و�ضفائح الوقود .
العملية جاءت على خلفية تقدم  �ضاب 
اإمام  غليزان  ب�ضكوى  ولية  من 
اىل  تعر�ضه  مفادها  الأمن  م�ضالح 
عنا�رض  قبل  من  والحتيال  الن�ضب 

�ضبكة التي اأوهمته بتنظيم رحلة غري 
�رضعية نحو ا�ضبانيا مقابل مبلغ 50 
التحقيق  مليون  �ضنتيم  لينطلق 
عنا�رض   5 توقيف  اأدى  اإىل  الذي 
من  مناطق  ينحدرون  ال�ضبكة  من 
ووهران  وبتفتي�س  غليزان 
بوهران  الرئي�ضي  املتهم  منزل 
الذي  يعترب  راأ�س الع�ضابة مت حجز 
الهجرة  ومعدات  زورق  تقليدي 
النجاة  من  �ضدريات  �رضعية  الغري 

و�ضفائح الوقود
حممد بن ترار

للبحث  الوطني  املركز  ك�ضف 
الفلكية  والفيزياء  الفلك  يف 
ت�ضجيل  عن  اأم�س  واجليوفيزياء 
يف  بجاية،  بولية  اأر�ضية  هزة 
ربع  اإل  الثانية  ال�ضاعة  حدود 

زوال.

الهزة  باإن  الوطني،  املركز  واأفاد 
بقوة  كانت  املر�ضودة،  الأر�ضية 
3.9 درجات على �ضلم ري�ضرت، ومت 
كيلومرتات،   4 بعد  على  ت�ضجيلها 
�ضمال �رضق اأوقا�س بولية بجاية.
مرمي خمي�ضة

اأفرادها ينحدرون من واليتي غليزان ووهران 

االإطاحة ب�سبكة دولية
 خمت�سة  يف "احلرقة"

بجاية

هزة اأر�سية بقوة 3.9 درجات 

وزير الطاقة خالل تن�ضيب املجل�س االأخالقي لـ«�ضونلغاز«

اإ�سرتاتيجية الطاقات املتجددة واال�ستهالك العقالين للطاقة

 املديرية العامة للمالية  تلبي طلبات  �ضكان ب�ضار 

رفع التجميد عن 
امل�ساريع  بعا�سمة ال�ساورة

اجلهوري  املدير  اأعلن 
للمالية  بولية ب�ضارحممد بن �ضعيد 
الفاعلة  مع  اجلمعيات  لقاء  يف 
بالولية  اإن املديرية العامة  للمالية 
املتكررة  للطلبات  ا�ضتجابت  قد 
الذين  املنطقة  للجمعيات و�ضكان 
يف  الولية  مقر  لغلق  حملة  قادوا 

احتجاجات عارمة .
العامة  رفعت املديرية  وقد   هذا 
م�ضاريع  تزويد  عن  للمالية  احلجز 
 50 عن  تزيد  باملياه  التي  ب�ضار 
�ضهاريج   05 اإجناز  وتخ�س  مليار 
من  ال�ضاكنة  لإنقاذ  الأقل  على 
م�رضوع  عن  الإفراج  و  العط�س 
كانت  1358  التي  حي  ربط 

�ضنوات   05 من  اأكرث  منذ  معطلة 
�ضكان  على  العزلة  �ضيفك  ما  وهو 
الإفراج  مت  كما   ، احلي  هذا 
بالتهيئة  اخلا�ضة  امل�ضاريع  عن 
يف   ، العمومية  والأ�ضغال  احل�رضية 
املايل  ق�ضية  الدعم  تبقى  حني 
اإلف   12 حوايل  من  للم�ضتفيدين 
حلمر  من  بطريق  اأر�ضية  قطعة 
بحكم  العليا  ال�ضلطات  اخت�ضا�س 
�ضكن  اأنها  م�ضجلة  على  اأنها 
الطابع  على  تتوفر  ول  اجتماعي 
�ضخمة  احل�ضة  اأن  كما  الريفي 
من  الوطنية  جدا  تتجاوز احل�ضة 

ال�ضكن يف هذا اجلانب .
حممد بن ترار

اإميان لوا�س

مرمي خمي�ضة
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والية  اأم�س،وايل  م�ساء  قام 
العرجا،رفقة  امل�سيلة،ال�سيخ 
ال�سلطات املحلية واالأمنية،بتن�سيب 
لل�سحة  بلعقبي« مديرا  الدين  »زين 
وال�سكان للوالية ،خلفا للمدير ال�سابق 
اجلديد  املدير  بالنيابة،و�سغل 
من�سب مدير املعهد العايل التكوين 

امل�سيلة،ووالية  بوالية  طبي  ال�سبه 
التن�سيب  مرا�سيم  ب�سكرة،وخالل 
�رضورة  امل�سيلة،على  واإيل  اأكد 
تكاثف اجلهود وجتنيد كل الطاقات 
حتقيق  يف  الفاعلة  وامل�ساهمة 
نتائج مر�سية لقطاع ال�سحة،خا�سة 
حتى  اال�ستثنائي  الظرف  هذا  يف 

انت�سار  من  احلد  للجميع  يت�سنى 
بالوالية،واكد  كورونا  فريو�س 
املدير اجلديد لل�سحة اأنه �سي�سعى 
ال�سحية  املنظومة  حت�سني  اإىل 
خدمة  تقدمي  الوالية،بغية  بهذه 
وال�سهر  املر�سي  اأمام  مالئمة 
الدائم وامل�ستمر على جعل املرفق 

وذلك و�سط  امل�ستوي،  يف  ال�سحي 
من  اخلدمات  بتح�سني  مطالب 
خالل جتهيز امل�ست�سفيات وت�سجيع 
العمل،واإعادة  على  االأخ�سائيني 
على  ال�سحية  اخلريطة  يف  النظر 

م�ستوي عا�سمة الوالية.
عبدالبا�سط بديار

للت�سامن  الوطني  التكتـل  ك�سف 
واالإغاثة، يف بيان له، اأم�س، �سيعمل 
تنظيم هياكله م�ستقبال، وفتح  على 
لالنطالقة  ال�سادقني  لكل  املجال 
يف هيكلته، وفق الت�رضيعات املعمول 
بها، ليكون ف�ساء فعاال، يدعم جهود 
املجتمع والهيئات الر�سمية، يف اأي 
عمل ت�سامني و اإغاثي طارئ، داعيا 
باملنا�سبة هيئاته وهياكله ملوا�سلة 
اجلهود وم�ساعفتها، نظرا ملا متر 
به البالد من ظرف �سحي متفاقم.

حتوز  بيان  يف  التكتل،  طالب  كما 
عقب  منه،  ن�سخة  »الو�سط« 
املن�رضم،  الثالثاء  اجتماعه، 
اإ�رضاف  حتت  العا�سمة،  باجلزائر 
زبدي،  م�سطفى  الوطني،  املن�سق 
بتعليمات  اأكرث  التقيد  اإىل  املجتمع 
من  التقليل  ق�سد  ال�سحية،  الوقاية 
كوفيد   - بفريو�س  االإ�سابة  حاالت 
االأ�سحى  عيد  يف  خا�ســة   19

املبارك.
ال�سياق،  ذات  يف  البيان،  واأ�ساف 
ت�سجيله بفخر واإعجاب كبريين، ما 
اجلمعيات  وكل  املتطوعون،  يبذله 
واملنظمات امل�ساركة، يف ن�ساطات 
واالإغاثة،  للت�سامن  الوطني  التكتل 

للحد  الوطن،  واليات  كافة  عرب 
ال�سحية  الوباء  انعكا�سات  من 
من  وذلك  الوخيمة،  واالجتماعية 
التح�سي�سية  الربامج  خمتلف  خالل 
ال�سحي  والدعم  والوقائية، 
املوؤ�س�سات  ملختلف  واالجتماعي، 
واملواطنني  االإ�ست�سفائية 
يف  الن�سال  وموا�سلة  املت�رضرين، 
اجلهات،  خمتلف  مبعّية  امليدان 
مقدمة باملنا�سبة، �سكرها اخلا�س 
الوالئية   ، الوطنية  اجلمعيات  لكل 
لوائها،  حتت  املن�سوية  البلدية  و 
على  والداعمني،  املتطوعني  ولكل 
ملواجهة  امليدان  يف  قدموه   ما 
يقدمونه  ومازالوا  كورونا،  جائحة 

حلد ال�ساعة.
التكتل  حيا  مت�سل،  �سعيد  وعلى 
يف  واالإغاثة،  للت�سامن  الوطني 
و�سبه  الطبية  االأطقم  كل  االأخري 
املدنية،  احلماية  واأعوان  الطبية، 
واأ�سالك  الوطني،  ال�سعبي  واجلي�س 
االأمن، وعمال النظافة، على ثباتهم 
البالء  هذا  ملواجهة  امليدان  يف 

�سائلني لهم  احلفظ وال�سون.
مرمي خمي�سة

باية ع 

االجتماع  هذا  ح�سور  ولغر�س 
االأول من نوعه للجنة تقيم اأ�رضار 
الوزارة  را�سلت   19 كوفيد  جائحة 
االأوىل كافة  الفاعلني االقت�ساديني 
وال�رضكاء االجتماعيني، حل�سور اأول 
�ستتوىل  التي  اللجنة  هذه  اجتماع 
العزيز  عبد  االأول  الوزير  برئا�سة 
كورونا  فريو�س  اآثار  جراد  تقييم 

تنفيذا  الوطني  االقت�ساد  على 
لتعليمات الرئي�س عبد املجيد تبون 
الوزراء  ملجل�س  اجتماع  اأخر  يف 
لالإنعا�س  خطة  لدرا�سة  خ�س�س 

االقت�سادي واالجتماعي
االأول  اللقاء  يخل�س  اأن  وينتظر 
من نوعه الذي ياأتي بعد 4 اأ�سهر 
واجتماعية  اقت�سادية  من ظروف 
كورونا  جائحة  فر�ستها  خا�سة 
اإجراء تقييم دقيق ملختلف االآثار 

التي خلفتها على االقت�ساد الوطني، 
كال�سياحة  �سلت  قطاعات  ال�سيما 
والنقل واالإطعام واحلرف اليدوية 
اإجراء  اإىل  االجتماع  يهدف  كما 
الوزارية  القطاعات  بني  درا�سة 
االجتماعني  وال�رضكاء  املعنية 

الو�سول  اجل  من  واالقت�ساديني 
لدعم  توافقية  حلول  اإىل 
اجلائحة  هذه  من  املت�رضرين 
�سواء عمال اأو اأرباب عمل والعمل 
اإنعا�س  الإعادة  خطة  و�سع  على 

االقت�ساد الوطني .

يرتاأ�س  الوزير الأول عبد العزيز جراد ال�سبت 
القادم بفندق الأورا�سي باأعايل العا�سمة اأول 

اجتماع، للجنة تقييم اأ�سرار جائحة وباء كورونا 
التي  اأمر رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون 

بت�سكيلها يف اآخر اجتماع جمل�س الوزراء  بهدف 
درا�سة الآثار التي جنمت عنها هذه اجلائحة 

ل�سيما على القت�ساد الوطني واملوؤ�س�سات �سواء 
كانت عمومية اأو خا�سة .

امل�سيلة

تن�سيب مدير جديد لقطاع ال�سحة بالوالية

التكتـل الوطني للت�سامن 

ف�ساء جديد لدعم جهود 
االإغاثة 

ي�سرف عليه الوزير الأول عبد العزيز جراد 

اجتماع جلنة تقييم جائحة كورونا ال�سبت القادم
 .      ح�سور ال�سركاء القت�ساديني والجتماعني

بتكفله  ال�سحة  وزير  وعود  رغم 
بب�سكرة  ال�سحة  قطاع  بان�سغاالت 
بحر  للوالية  االأخرية  زيارته  خالل 
املعاناة  اأن  اإال  املن�رضم،  االأ�سبوع 
مما  املنطقة  على  بظاللها  تلقي 
عطل ح�سن �سري االأمور خا�سة فيما 
يخ�س انطالق عمل اأجهزة الك�سف 
حلد   )PCR( كورونا  فريو�س  عن 

ال�ساعة.
الو�سط  ليومية  طبيبة  م�سادر  اأكد 
باأن » والية ب�سكرة ال تزال حمرومة 
عن  الك�سف  اأجهزة  عمل  انطالق 
يزال  ال  الذي   ،PCR الفريو�س 
معهد  ت�رضيحات  ينتظر  متوقفا 
الوحيد  املخول  بالعا�سمة  با�ستور 
ملثل هذه االإجراءات، هذا و اأفادت 

ال�سحة  قطاع  باأن  امل�سادر  ذات 
حاز على ثالثة اأجهزة ك�سف اأحدها 
ا�ستورده متطوعون من خارج الوطن 
جمعية  بالرباعي  االأمر  ويتعلق 
اأحمد  املرحوم  اخلوا�س  االأطباء 
اخلري  نا�س  االأمل،  جمعية  حوحو، 
اإال  ب�سكرة«،  »اأحب  �سفحة  وفريق 
ب�سبب  بعد  ينطلق  مل  اجلهاز  اأن 
الت�رضيح املذكور، اأما اجلهاز الثاين 
فقد جلبه وزير ال�سحة ليدعم خمرب 
خالل  �سعدان  احلكيم  م�ست�سفى 
اأن  اإال  االأخرية،  التفقدية  الزيارة 
نف�س االإ�سكال عطل �سري امل�رضوع 
قامت  اأخرى  جهة  من  اأي�سا، 
بتوفري  اخلوا�س  االأطباء  اإحدى 
جهاز  ي�سم  ومتكامل  كامل  خمرب 

ملحقاته،  اإىل  باالإ�سافة  الك�سف 
ت�سمح  مل  االإدارية  االإجراءات  لكن 
معهد  ت�رضيح  بحجة  بانطالقه 
الت�رضيحات  با�ستور املذكور، هذه 
التي �سنع تاأخرها حالة من الغ�سب 
رغم  القطاع،  لدى عمال  واال�ستياء 
جانب  من  املتوا�سلة  املنا�سدات 
توجهت  التي  الفاعلة،  االأطراف 
اأجل  من  الوالئية  ال�سلطات  نحو 
با�ستور،  معهد  اإدارة  مع  التوا�سل 

لكن ال جديد يذكر حلد ال�ساعة.
هذا ويتوجه القائمون على امل�رضوع 
من  للبالد  العليا  لل�سلطات  بنداء 
اأجل الكف عن هذه ال�سلوكيات التي 
نهى عنها امل�سوؤول االأول عن البالد 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 

االأمر  ويتعلق  �سابق،  وقت  يف  تبون 
خا�سة  البريوقراطية  باملمار�سات 
ال�سيما  منها،  االإداري  ال�سق  يف 
ح�سا�س  بقطاع  يتعلق  االأمر  واأن 
االن�ساين  اجلانب  اإىل  اإ�سافة  للغاية 
الغائب من جانب االإدارة املعنية يف 
الق�سية املطروحة. ويف �سياق غري 
لوالية  ال�سحة  مديرية  فتحت  بعيد 
ب�سكرة باب التطوع اأمام الراغبني يف 
امل�سارك  الطبي  للطاقم  االن�سمام 
كورونا،  فريو�س  احتواء  حملة  يف 
ويخ�س االأمر كل من له خربة كافية 
يف املجال على اأمل حتقيق االكتفاء 
ت�ستكي  التي  الب�رضية  املوارد  لدى 

النق�س احلاد فيها منذ فرتة.
اأحمد نا�سري

توا�سل املعاناة  بقطاع ال�سحة بب�سكرة

تاأخر منح الت�سريحات ملخابر الك�سف عن كورونا

ملربي  الوطنية  الفيدرالية  طالبت 
اأ�سواق  املوالون بفتح  املوا�سي 
الفتوى،  جلنة  قرار  بعد  املا�سية 
اآلية  اإيجاد  �رضورة   م�سددة على 
الواليات  يف  املا�سية  �سوق  لتنظيم 
البيع،  داعية  نقاط  وحتديد 
ال�سلطات املحلية على راأ�سها والة 
واإيجاد خمرج  بالتدخل  اجلمهورية 

يجنب املوالني اخل�سارة.
الفالحة  وزارة  غياب  اإ�ستغربت 

املا�سية  اأ�سواق  غلق  ق�سية  عن 
املدن  دخول  من  املوالني  ومنع 
الكربى ع�سية عيد االأ�سحى، داعية 
اإياها  للتدخل واإيجاد خمرج �رضيع 
من   فادحة  خ�سارة  املوالني  يجنب 
االأ�سحى،  لعيد  املوجهة  املوا�سي 

ب�سبب غلق اأ�سواق املا�سية.
وزارة  امل�سدر، :«  ذات  اأ�ساف  و 
عناء  نف�سها  تكفل  الفالحة مل 
هذه  جتنب  بدائل  عن  البحث 

غنى  يف  هي  مالية  خ�سارة  الفئة 
ال�سنوية  املا�سية  اأ�سواق  عنها، 
املحلية  للم�سالح  بالن�سبة  مربحة 
ا�ستغاللها  امل�ستح�سن  فمن   ،
امليزانية املحلية«. وطالب  ل�سالح 
املحلية  ال�سلطات  املتحدث 
:« مربي املوا�سي   ، قائال  للتدخل 
للعيد  موجهة  كبرية  اأعدادا  جهزوا 
�سيتعر�س  بيعها  يتم  مل  حال  ويف 
املوال خل�سارة كبرية، ونف�س ال�سيء 

يف  �سيكون  الذي  للمواطن  بالن�سبة 
مواجهة امل�ساربني الذين ي�ستغلون 
ال�سوق  عن  املوال  غياب  فر�سة 
لفر�س منطقهم يف االأ�سعار،، الفتا 
باأن قرار جلنة الفتوى بعدم اإ�سقاط 
�سعرية عيد االأ�سحى ب�سبب فريو�س 
كورونا ، �سيدفع باملواطنني للبحث 
عن اأ�سحية ب�سعر معقول خا�سة يف 
ظل الظروف االقت�سادية الراهنة«.
اإميان لوا�س

الفيدرالية الوطنية ملربي املوا�سي 

منا�سدة ال�سلطات لفتح اأ�سواق املا�سية

بعيادة ذراع ال�سمار باملدية

 ال�سرطة توقف املعتدين 
على الطاقم الطبي 

.   اأ�سدر يف حقهما عام حب�س نافذ 
و  40 مليون �سنتيم

احل�رضي  االأمن  قوات  متكنت 
ال�سمار  ذراع  لبلدية  اخلارجي 
باملدية، ليلة اأول اأم�س من توقيف 
ق�سائيا  م�سبوق  اأحدهما  �سخ�سني 
التهديد  و  اللفظي  باالعتداء  قاما 
للطاقم  ابي�س  �سالح  با�ستعمال 
املتعددة  بالعيادة  املناوب  الطبي 
ال�سمار  ذراع  لبلدية  اخلدمات 
،وبح�سب بيان مل�سالح اأمن الوالية، 
مكاملة  العمليات  قاعة  تلقت  فقد 
االأخ�رض 1548،  الرقم  هاتفية عرب 
على  �سخ�سني  تواجد  مفادها 
ال�سالفة  ال�سحية  العيادة  م�ستوى 
االأذى  باإحلاق  اأحدهما  قام  الذكر، 
من  اأنحاء  عدة  جرح  و  بنف�سه 
ج�سمه با�ستعمال اآلة حادة، يقومان 
ب�سب و�ستم الطبيبة املناوبة رفقة 
مع  معها  العامل  الطبي  الطاقم 
وجههم  يف  ابي�س  �سالح  اإ�سهار 
رف�س  ب�سبب   ، احدهم  طرف  من 
و�سفة  منحه  املناوبة  الطبيبة 
قوات  لتتنقل  العقلية،  للموؤثرات 
اأين مت   ، املكان  اإىل عني  ال�رضطة 

توقيف امل�ستبه بهما داخل العيادة 
ا�ستعمل  ابي�س  �سالح  حجز  و   ،
مبا  العاملني  املوظفني  لتهديد 
اأعوان  و  املناوبة  الطبيبة  فيهم 
للم�سحة،  التابعني  الوقاية  و  االأمن 
من  ال�رضطة  عنا�رض  متكن  حيث 
اإىل  اقتيادهما  و  عليهما  ال�سيطرة 
ال�ستكمال  احل�رضي  االأمن  مقر 
�سدهم،اأين  القانونية  االإجراءات 
مت اجناز ملفات ق�سائية م�ستعجلة 
املوظفني  حماية  �سدهم،يف اإطار 
كافة  من  الطبية  االأطقم  ال�سيما 
يتعر�سون  التي  اأ�سكال االعتداءات 
وكيل  قدما اأمام  حيث  لها، 
املدية،  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
الذي اأحالهم على اإجراءات املثول 
عام  �سدر يف حقهما  اأين  الفوري، 
مالية قدرها  و غرامة  نافذ  حب�س 
اإهانة  ق�سية  عن  دج،   400.000
موظف اأثناء تاأدية مهامه، مع حمل 
ال�سنف  من  حمظور  ابي�س  �سالح 

ال�ساد�س دون مربر. 
ر. بوخدميي 

.       554 اإ�سابة جديدة موؤكدة بفريو�س كورونا

.       23 اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا يف امل�سيلة

.        ت�سجيل 554 اإ�سابة حالة جديدة بفريو�س كورونا

.        ت�سجيل 12 حالة وفاة  جديدة بفريو�س كورونا 

يف اجلزائر
.        ت�سجيل 381 حالة متاثلت لل�سفاء

.        56 حالة متواجدة داخل العناية املركزة

ح�سيلة كورونا
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بالقارة  امل�سمى  احلي  يعاين 
حتديدا  الكائن  و  ال�سمالية 
بناحية بني ثور بوالية ورقلة ، من 
الذي طاله  االإق�ساء  و  التهمي�ش 
و  االأ�سا�سية  املرافق  بع�ش  يف 
التي وجب تعزيزها يف كل حي و 
التي تعترب يف االأ�سا�ش حم�سوبة 
البناء  و  التعمري  مديريات  على 

املخت�سة بالوالية .
احلي  قاطني  من  عدد  عرب 
ال�سالف الذكر عن اإ�ستيائهم من 
حيث   ، العمومية  االإنارة  اإنعدام 
يف  الفادح  النق�ش  احلي  ي�سكو 
مما   ، العمومية  االإنارة  توفري 
املواطنني  يوميات  ينغ�ش  بات 
فر�ست  اأنها  كما   ، املحلني 
العامل  عن  التامة  العزلة  عنهم 

الفرتة  يف  خا�سة  و  اخلارجي 
اإىل  احلي  حتول  بعدما   ، الليلية 
اأن  اإىل  م�سريين   ، اأ�سباح  مدينة 
ما  على  الو�سع  بقاء  ا�ستمرار 
جتول  حظر  فر�ش  عليه  هو 
هاج�سهم  يزداد  و   ، لل�ساكنني 
اإ�ستغالل بع�ش ال�سباب  اأكرث مع 
طقو�ش  ملمار�سة  املنحرف 
الغري  ال�سلوكات  و   ، الف�ساد 
اأخالقية و التي ال تعك�ش و طبيعة 
املنطقة املحافظة ، على غرار 
 ، الكحولية  امل�رشوبات  تناول 
�ساعدهم   ، ال�رشقة  ظاهرة  و 
ممار�سة  على  الدام�ش  الظالم 
يف   ، مطلقة  حرية  يف  ن�ساطهم 
و   ، القانوين  الرادع  غياب  ظل 
و   ، االأمنية  الرقابة  اأجهزة  كذا 

التي تخلت عن مهامها باحلي ، 
ما جعل من حي القارة ال�سمالية 
و   ، ال�سلوكات  تلك  ملثل  مرتعا 
من  االأخرى  هي  عمقت  التي 
ذات  يف  و   ، معاناتهم  حجم 
املظلم  املكان  فاإن   ، ال�سياق 
حفز على انت�سار الكالب ال�سالة 
، هذا االأخري الذي اأ�سبح ي�سكل 
خطرا على حياة ال�سكان ، خوفا 
و خا�سة  على   ، من احليوانات 
ت�ساطر  اإذ   ، االأطفال  �رشيحة 
تلك احليوانات احلي مع ال�سكان 
ليال ، خلفت �سجرا لقاطني حي 
نباحها  لكرثة   ، ال�سمالية  القارة 

طوال الليل .
و يف خ�سم ت�رشيحات عدد من 
ال�سمالية  القارة   « حي  �سكان 

اجلهات  جتاهل  اإ�ستنكروا   ،  «
بالرغم  الو�سع  حيال  الو�سية 
بالرغم  مبعاناتهم،  درايتها  من 
العمومية  االإنارة  توفري  اأن  من 
من  كثريا  تكلف  ال  احلي  لكامل 
ميزانيتها ، كما اأنها ال ت�ستنزف 
العطب  اإ�سالح  يف  اأطول  وقتا 
غري   ، جديدة  اأخرى  توفري  اأو 
بتجاهل  ي�ستمرون  املعنيني  اأن 
ذلك ، فيما جدد جمددا ال�سكان 
اإخراجهم  يف  املتمثل  مطلبهم 
من نفق الظالم الدام�ش املخيم 
طرف  من  هذا  و   ، حيهم  على 
م�سالح املجل�ش ال�سعبي البلدي 
النت�سالهم  العاجل  بالتدخل 
العامل  عن  اخلانقة  العزلة  من 

اخلارجي . 

حي القارة ال�شمالية بورقلة

ال�شكان ي�شكون اإنعدام الإنارة العمومية 

يف  اجلرمية  مكافحة  اإطار  يف 
االأمن  متكن  احل�رشي،  الو�سط 
والية  باأمن  الثاين  احل�رشي 
�سخ�ش  توقيف  من  مترنا�ست 
واجلرح  ال�رشب  ق�سية  عن 
اأبي�ش  �سالح  بوا�سطة  العمدي 
وقائع الق�سية تعود اإىل  حمظور. 
االأخ�رش  اخلط  على  نداء  تلقي 
وقوع  مفاده   )15-48( املجاين 
�سورو  حي  م�ستوى  على  �سجار 
تنقلت  الفور  على  الفوليتيف، 
عنا�رش ال�رشطة باالأمن احل�رشي 
حيث  املكان،  عني  اإىل  الثاين 
�سخ�ش  حتويل  مت  و�سولهم  قبل 

م�ساب تعر�ش لطعنة خنجر اإىل 
بتمرنا�ست،  املدين  امل�ست�سفى 
الق�سية  يف  حتقيق  فتح  ليتم 
فيه  للم�ستبه  التو�سل  مت  حيث 
بوا�سطة �سالح  الطعن  يف عملية 
اأبي�ش حمظور لل�سحية املتواجد 
بتمرنا�ست،  املدين  بامل�ست�سفى 

وحتويله للمقر للتحقيق معه.
 بعد ا�ستكمال اإجراءات التحقيق 
اأمام الج فيه  امل�ستبه  مت تقدمي 
هات الق�سائية املخت�سة، التي 
باالإيداع  اأمر  اأ�سدرت يف حقه 

رهن احلب�ش املوؤقت.
اأحمد باحلاج 

اأ�رشف االمني العام لوالية الوادي 
الوالئي  ال�سعبي  املجل�ش  ورئي�ش 
مبعية اأمني دامو�ش مدير التوزيع 
ال�سلطات  وبح�سور  بالوادي 
عملية  على  واملحلية  الع�سكرية 
و�سع حيز اخلدمة مل�رشوع الربط 
لـ 344 م�سكنا  بالطاقة الكهربائية 
كونني  ببلدية  جويلية   5 بحي 
الوادي.  لدائرة  اإقليميا  التابعة 
�سمن  يدخل  الذي  امل�رشوع  هذا 
م�ساريع الربط بالطاقة الكهربائية 
واملتكفل  املكهربة  غري  لالأحياء 
ال�سمان  �سندوق  طرف  من  به 
املحلية  للجماعات  والت�سامن 
هذه  يف  مت  حيث  الوادي،  لوالية 
العملية اجناز 7 حموالت كهربائية 
على م�سافة 3.59 كلم من ال�سبكات 

من  كم  و7.48  التوتر  متو�سطة 
بغالف  التوتر  ال�سبكات منخف�سة 
مليون   78 قيمته  جتاوزت  مايل 
امل�رشوع  هذا  يعترب  كما  دينار، 
مك�سبا كبريا ل�سكان حي 5جويلية 
توا�سال  ويعد  كوينني  ببلدية 
ج�سدتها  التي  االإجنازات  ل�سل�سلة 
االأخرية،  الفرتة  يف  املديرية 
نوعية  حت�سني  يف  �ساهمت  والتي 
وا�ستمرارية اخلدمة املقدمة اىل 
االإ�سارة  وجتدر  هذا  املواطنني. 
 320 من  اأزيد  ت�سجيل  مت  انه  اإىل 
بلدية،   22 عرب  مكهرب  غري  حيا 
اأكرث  الوالية  م�سالح  ر�سدت  وقد 
لربطها  دينار  مليون   2540 من 

بال�سبكة الكهربائية.
اأحمد باحلاج 

االأمن احل�شري الثاين باأمن والية مترنا�شت

بلدية كوينني بالوادي

الإطاحة بع�شريني يف ق�شية 
ال�شرب واجلرح العمدي 

اإجناز 7 حمولت كهربائية 
على م�شافة 11.07 كلم 
.    ربط اأكرث من 340 م�شكنا بالطاقة الكهربائية

رغم حمالت التح�شي�س والتوعية

حمتكرو الفيتامينات ي�شنعون 
اأزمة بب�شكرة

اأحمد نا�شري 

ال�سلوكيات  امتداد  يتوا�سل 
بع�ش  جانب  من  الالم�سوؤولة 
يتعلق  فيما  خا�سة  املواطنني 
باملواد اال�ستهالكية ال�رشورية 
ورغم  الكورونا،  اأزمة  ظل  يف 
املواد  و  ال�سميد  اأزمة  انتهاء 
للندرة  �سحية  وقعت  التي 
هو  ها  ال�سابقة،  الفرتات  يف 
اأخرى  اأزمة  يخلق  املواطن 
عرب  حيث  يديه،  �سنع  من 
عن  الباحثون  املواطنون 
كالفيتامني  الفيتامينات  علب 
 )Zinc( الزنك  )C( وفيتامني 
من ا�ستيائهم من الندرة احلادة 
وافتقارها  االأخرية  هذه  يف 

املناطق،  بع�ش  يف  متاما 
وذلك ب�سبب تهافت املواطنني 
لفعاليتها  نظرا  اقتناءها  على 

وكذا  املناعة  تقوية  يف 
من  اال�ست�سفاء  يف  ا�ستعمالها 
وقالت  هذا  كورونا،  فريو�ش 

م�سادر طبية باأن امل�سوؤولية ال 
ال�سيدليات  اأ�سحاب  تقع على 
ت�سلهم  هوؤالء  اأن  بيد  فقط، 
يقومون  حمدودة  كميات 
حجم  مراعني  للعامة  ببيعها 
تهافت  لكن  عليها،  الطلب 
غري  ب�سكل  عليا  املواطنني 
الندرة  �سبب  ما  هو  عقالين 
وتوجه  هذا  االأوىل،  بالدرجة 
ملواطني  بنداء  ال�سيادلة 
فيه  يحثونهم  ب�سكرة  والية 
اقتناء  التعقل يف  على �رشورة 
االأدوية املرخ�سة بغري و�سفة، 
يف  امل�ستعملة  تلك  ال�سيما 
من  اال�ستطباب  و�سفات 
فريو�ش كورونا وترك املجال 

اأمام من هم بحاجة اإليها.

املا�سة  اجلرائم  حماربة  اإطار  يف 
عنا�رش  قامت  الوطني،  باالقت�ساد 
�سالح fتقدمي  عني  دائرة  اأمن 
فيهم   م�ستبه  اأ�سخا�ش   )06( �ستة 
 60-38( بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح 
الوا�سح  االإهمال  ق�سية  �سنة(عن 
عمومية  اأموال  �سياع  اإىل  املوؤدي 
اإ�ساءة  عمومية،  اأموال  تبديد  وكذا 
ا�ستغالل الوظيفة.   اأفاد بيان خللية 

االعالم واالت�سال والعالقات العامة 
اأمن والية مترنا�ست كانت  مبديرية 
على  »الو�سط«  يومية  حت�سلت  قد 
ن�سخة منه اأن وقائع الق�سية تعود اإىل 
ال�رشطة  مل�سالح  و�سلت  معلومات 
عن  م�سبوهة  �سفقة  بوجود  تفيد 
مبوؤ�س�سة  لالأجور  م�سنع  اإجناز 
�سالح  وحدة عني  البناء  مواد  اإنتاج 
وبالتن�سيق  )EPMC  مترنا�ست( 

وكيل  ال�سيد/  مع  وامل�ستمر  الدائم 
اجلمهورية لدى حمكمة عني �سالح، 
دائرة  باأمن  ال�رشطة  قامت عنا�رش 
معمق  حتقيق  بفتح  �سالح  عني 
 )07( �سبعة  مع   ، الق�سية  حول 
م�ستبه  و�سابقني  حاليني  موظفني 
الذكر.  ال�سالفة  بال�رشكة  فيهم 
بعد ا�ستكمال االإجراءات مت تقدمي 
اأمام ال فيهم  )06( موظفني م�ستبه 

جهات الق�سائية املخت�سة التي اأ
�سدرت يف حق ثالثة )03( موظفني 
تهم  عن  اإيداع،  اأمر  فيهم  م�ستبه 
اإىل  املوؤدي  الوا�سح  االإهمال 
اأموال  تبديد  اأموال عمومية،  �سياع 
ا�ستغالل  اإ�ساءة  كذا  و  عمومية 
�سبيل  اإخالء  مت  حني   يف  الوظيفة، 

االأ�سخا�ش امل�ستبه فيهم البقية. 
اأحمد باحلاج

اأمن دائرة عني �شالح 

 EPMC تقدمي 06 اأ�شخا�ص اأمام النيابة يف ق�شية

ال تكاد حتل اأزمة حتى تولد من رحمها اأزمة اأخرى، فبعد انتهاء اأزمة ال�شميد واملواد 
الغذائية االأخرى تلوح يف اأفق والية ب�شكرة اأزمة جديدة اأ�شماها املواطنون اأزمة 

الفيتامينات، االأخرية التي عكف بع�س املواطنني على �شرائها بال روية مما �شكل �شعوبة يف 
اقتنائها لدى حمتاجيها.

اأخبار اجلنوب

امللوك  �سطر  �سكان حي  يعي�ش 
االأيام  خالل  ب�سكرة  ببلدية 
االأخرية حالة من اخلوف والرتقب 
املنحرفني  بع�ش  متادي  جراء 
اجتاه  العدوانية  ت�رشفاتهم  يف 
بع�سهم البع�ش، اأين يعي�ش احلي 
امل�ساجرات  وقع  على  املذكور 
اآجال  اأم  عاجال  التي  العنيفة 

�ستخلف �سحايا.
امللوك  �سطر  حي  �سكان  عرب 
عن  ب�سكرة  مدينة  و�سط 
تنامي  من  ال�سديد  تذمرهم 
حيث  بحيهم،  االإجرام  ظاهرة 
ت�سهد املنطقة معارك دامية من 
احلني اإىل االآخر بني جمموعات 
من ال�سباب ت�ستعمل فيها خمتلف 
على  وزيادة  البي�ساء،  االأ�سلحة 

ترويع ال�سكان وتهديد ممتلكاتهم 
فاإن  والتك�سري  ال�رشقة  الأخطار 
تخلف  ما  غالبا  املعارك  هذه 
املت�ساجرين،  و�سط  جرحي 
بني  التوتر  حدة  تزايد  ظل  ويف 
�ساحة  اإىل  العائدين  الطرفني 
ن�سبة  فاإن  با�ستمرار  ال�سجار 
كل  تتزايد  قتل  جرمية  حدوث 
ال�ساكنة  جعل  الذي  االأمر  مرة، 
الوالئي  االأمن  مديرية  ينا�سدون 
التدخل  �رشورة  ب�سكرة  لوالية 
النزاع  هذا  لف�ش  الفوري 
من  احلي  وتخلي�ش  املتوا�سل، 
الذين  االأ�رشار  هوؤالء  قب�سة 
وخا�سة  القوانني  كل  �رشبوا 
اإجراءات احلجر ال�سحي عر�ش 

احلائط.

م�شاجرات �شبه يومية باالأ�شلحة البي�شاء

حي �شطر امللوك بب�شكرة 
حتت  قب�شة الإجرام

اأحمد نا�شري

جناة،ح
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اأكرث من ع�شرين مليون 
عربي قد قتلوا اأو رحلوا 

حتى الآن.. ام�شك قلبك، 
ف�أنت تتحدث عن حوا�شر 
العرب الت�ريخية، املثلث 

ال�شرتاتيجي ال�ش�م والعراق 
واليمن، وا�شتجمع روحك 

ف�أنت تقرتب من مهد 
ح�ش�رتهم.. والت�ريخ يهتف 

فيك، ويف الأمة: فلتعلموا 
اأن ل جمد لكم اإل ب�لعراق 
وال�ش�م واليمن.. ف�لعراق 
عقلكم و�شيفكم، وال�ش�م 

بركتكم واأنبي�وؤكم، واليمن 
اأرومتكم و كرمكم واإمي�نكم..

100 مليون 

عرب ال�شام والعراق واليمن.. يحرتقون
ومبعث  الل�سان  واأول  احلرف  اأول  العراق   
اخلارج  ال�سالم،  عليهم  االنبياء  اأبي  اإبراهيم 
وال�سام  وفل�سطني..  القد�س  نحو  النار  من 
اإىل  الريموك  منذ  الكربى  املالحم  �ساحة 
عني جالوت وحطني وما حتوي من درة الكون 
االإن�سان  و�سفحة  واليمن  ال�رشيف،  القد�س 
التاريخ  يف  �سوري  نظام  واأول  الكرمي  احلر 
بال�سمود..  وتلهم  باحلكمة  تنطق  وحجارة 
مائة مليون عربي يف  �رشق اجلزيرة العربية 
املحرقة  اإىل  يتعر�سون  وجنوبها  و�سمالها 
�رشق  االأعداء  كل  احت�سد  فهنا  اجلنونية 
مدججني  والغرب  ال�رشق  وعمالء  وغرب 
االأ�رشار  يحارب  هنا  واجلرمية،  بال�سالح 
فلقد  اإ�سرتاتيجية  وم�سالح  وحقدا  انتقاما 
دمروا مدنا تاريخية: املو�سل وحلب وحم�س 
اأنواعها  وحماة و�سنعاء، وعطلوا احلياة بكل 
واأحدثوا �رشوخا اجتماعية ونف�سية بني �سكان 
البلد الواحد.. دمروا �سورية لتفقد فل�سطني 
�رشيان حياتها ودمروا العراق ليك�رشوا �سيف 
بعرثوا  و  لها  العون  ومد  لفل�سطني  النجدة 
ويوؤمنوا  املندب  باب  على  لي�سيطروا  اليمن 

منفذ الكيان ال�سهيوين البحري.

تزامن احلرب:
يف بالد ال�سام واليمن والعراق يغرق املجتمع 
الهجوم  حتالف  جراء  ماآ�سيه  يف  العربي 
اخلليجي  وباملال  باالأ�سالة،  اال�ستعماري 
الف�ساد  وعبث  االإرهاب،  ميد  الذي  العربي 
الداخلي، ومن غري املنتظر القريب اخلروج 
من هذا النفق الدامي، والذي تكر�سه نعرات 
مغرقة يف اجلهل والتخلف.. فلقد ا�ستفحلت 
النعرات الطائفية العابرة للدول واملجتمعات 

ال متنح للوطن واجلغرافيا قيمة.
اإ�رشائيل  تتجه  التاريخي  الظرف  هذا  يف 
اإىل فر�س �رشوطها على املنطقة.. فهاهي 
�سورية  يف  تق�سف  االإ�رشائيلية  الطائرات 
يتم فر�س  نف�سه  الوقت  واليمن ويف  والعراق 
االأمر الواقع على فل�سطني مبزيد من عمليات 
اال�ستيطان وال�سم وحماوالت فر�س التقا�سم 
امل�سجد  �ساحات  يف  واملكاين  الزماين 
الت�ستيت  عمليات  اإىل  باالإ�سافة  االأق�سى 

امل�ستمر للوجود الفل�سطيني.
يف  اليوم  املطروحة  العناوين  كل  وت�سبح   
واليمن  وفل�سطني  ولبنان  و�سورية  العراق 
كل  ففي  تعقيدها،  من  وجزءا  اأزمة  عناوين 
يهم  ال  داخلي  �رشاع  البلدان  هذه  من  بلد 
اأطراف  اإمنا عن  املت�سبب  هنا احلديث عن 
االأزمة ويف داخل كل م�سكلة تتوالد الق�سايا 
يف  واإغراقا  تعقيدا  امل�سهد  لتزيد  اجلزئية 

ال�سوداوية.
قوى  تتنطع  ان  امل�سهد  يعقد  ما  اأ�سواأ  ومن 
طائفية يف هذا املثلث امل�سحون بالروايات 
تكوين  على  اجندتها  لتفر�س  والرموز  
وبالد  والعراق  اليمن  يف  العربية  املنطقة 
املنطقة  اإغراق  منها  املطلوب  كاأن  ال�سام 
يف حمى ال�رشاع الطائفي وهي ال تدرك اأنه 
وبعد اأن توؤدي املهمة لن يكون م�سموحا لها 

اأي دور اإقليمي..
100 مليون عربي يف االأقاليم الثالثة يتعر�سون 
لتفريغ  والطرد  القهر  عمليات  الأب�سع 
واإحداث  االأ�سا�سي   مكونها  من  املنطقة 
عرقية  ح�سابات  على  بناء  دميغرايف  تغيري 
حدود  على  اجلغرافيا  وتفتيت  مذهبية  اأو 
اإ�رشائيل  اأمن  لي�سبح  واملناطق  الطوائف 

حمفوظا ب�سكل ا�سرتاتيجي.

حمرقة ال�ش�م:
وبعد اأن اأ�سبح ظهر �سورية مك�سوفا ب�سقوط 
جديد  اأو�سط  �رشق  م�رشوع  انطلق  العراق 
وكانت البداية الدولة ال�سورية، ويكفي ملعرفة 
حجم احل�سد الدويل واالإقليمي ان ن�سري اىل 
ما ر�سدته مراكز البحث والتحليل الدولية يف 
اأملانيا وفرن�سا والواليات املتحدة االأمريكية 

حيث تتحدث االإح�سائيات عن اأكرث من 350 
األف م�سلح دخلوا احلدود ال�سورية عرب تركيا 
متطورة  باأ�سلحة  مزودين  و�سواهما  واالأردن 
للجماعات امل�سلحة  باذخة  مع تغطية مالية 
االأخرى  والف�سائل  و«داع�س«  »الن�رشة« 
العديدة.. كما ان االأ�ساطيل احلربية الغربية 
مدار  على  تعمل  كانت  املتو�سط  البحر  يف 
واملجموعات  احلر  اجلي�س  لتزويد  ال�ساعة 
املواقع  باإحداثيات  لها  التابعة  امل�سلحة 
ال�سورية.. وغري خاف ان جميع الدول االأوربية 
كما  واأملانيا  والرنويج  وفرن�سا  بريطانيا 
الواليات املتحدة االأمريكية باالإ�سافة للكيان 
واأمني  ع�سكري  ح�سور  لها  كان  ال�سهيوين 
عمليات  غرف  االأردن  يف  م�سكلني  وا�سح 
م�سرتكة ومع�سكرات لتدريب قيادات ميدانية 
اىل  باالإ�سافة  هذا  امل�سلحة..  للمجموعات 
وجود �سبكات عابرة للدول والقارات لتجنيد 
واإحلاقهم  دينية  �سعارات  حتت  ال�سباب 
بجبهات القتال من �ستى الدول فيكفي مثال 
تون�سي مت  األف   20 من  اأكرث  اأن  اإىل  االإ�سارة 
اخلليج  دول  اأما  القتال..  بجبهات  اإحلاقهم 
الباهظة  الفواتري  تدفع  اأن  عليها  كان  فلقد 
اأولية ملراكز  تقديرات  ومن خالل  تردد  بال 
االأبحاث يبدو ان فاتورة احلرب على �سورية 
حملت خزينة املال القطرية وال�سعودية اأكرث 

من 400 مليار دوالر.
زحف  ويف  واحدة  دفعة  النار  فتحوا  لقد 
متزامن للم�سلحني وم�سغليهم اال�سرتاتيجيني 
ال�سورية  املدن  اإ�سقاط  ثم  جهات  عدة  من 
املدن  من  يتبق  ومل  االأخرى  تلو  واحدة 
كانت  فيما  والالذقية  دم�سق  اال  ال�سورية 
حماطة  الق�سف  طائلة  حتت  تقع  دم�سق 
انتظار  يف  جهة  كل  من  امل�سلحني  بجيو�س 
اقتحامها... وهنا يكفي ان ن�سري اىل تدمري 
حلب  يف  �سناعية  من�ساأة  األف   70 من  اأكرث 
مت  كما  مدر�سة،   5000 من  واأكرث  وحدها 

تدمري اأرا�س زراعية وا�سعة وملحقاتها..
�سمدت الدولة ال�سورية وبال �سك كانت اإيران 
مع  تداخلت  التي  االأ�سا�سية  التحالف  قاعدة 
البداية  يف  ولعلها  بعمق  الرو�سي  املوقف 
كانت �سامنة التحالف الرو�سي  فكانت اإيران 
من  الب�رشي  احل�سد  ووفرت  املح�ّسد  هي 
القوى املوالية لها فدفعت باالآالف من حزب 
و«ع�سائب  العراقي  اهلل  حزب  و  اللبناين  اهلل 
من  و«الفاطميون«  العراقية  ال�سيعية  احلق« 
اأعداد  وجود  عن  ف�سال  اأفغان�ستان..  �سيعة 
امل�ست�سارين  من  معتربة  االإيرانيني  من 

والقيادات امليدانية.
التي  اأرا�سيها  معظم  الدولة  ا�ستعادت 
�سيطرت عليها املجموعات امل�سلحة وكانت 
التكلفة باه�سة.. ولكن مع الزمن تك�سف اأمر 
ح�سا�س اأال وهو �سيطرة الرو�س �سيئا ف�سيئا 
كان  ولقد  االأر�س  على  االأحداث  وقائع  على 
للرو�س الدور احلا�سم يف دحر امل�سلحني عن 
حلب وحماة وحم�س ومتكن الرو�س من فر�س 
و�سبط  والرتحيل  امل�ساحلات  يف  منطقهم 
املبا�رش  التدخل  و  ال�سوري  اجلي�س  حركة 
ح�سمهم  ولعل  تف�سيلية  ميدانية  م�سائل  يف 
يف طرد االإيرانيني من مواقع ح�سا�سة جنوب 
يف  انف�سال  واقع  عن  يعرب  و�سورية  دم�سق 
الرو�س  ويرتك  الرو�سي  عن  االإيراين  التوجه 
االإيرانيني يتعر�سون للق�سف ال�سهيوين دومنا 
تعنيه  وما  ادلب  وبقيت  معار�سة..   اإبداء 
اأن  ويبدو  وللرو�س  للدولة  حقيقي  حتد  من 
منحت  امل�ستمرة  الرتكية  الرو�س  مفاو�سات 

تركيا من جديد دورا يف امل�ساألة ال�سورية.
  تدخل الدولة ال�سورية املنهكة االآن مرحلة 
من  بدءا  ال�سعبة  التحديات  من  جديدة 
�سنوات  يف  اأثروا  الذين  الفا�سدين  حماربة 
الدولة  موؤ�س�سات  ترميم  واإعادة  احلرب 
نحو  والتحرك  البالد  اإدارة  و�سبط  االأمنية 
كانت  حيث  التحتية  والبنية  االإعمار  اإعادة 
مرحلة  و�سلت  قد  احلرب  قبيل  �سورية 

البلد  دخل  وبلغ  الذاتي  االكتفاء  يف  متقدمة 
مليار   65 وال�سناعية  الزراعية  منتوجاته  من 

دوالر �سنويا.. 
حيث  والنفط  الغاز  عن  البحث  �سورية  اأمام 
مت اكت�ساف اأحوا�س مهمة من الغاز والنفط 
وقد  الفرات  �رشق  ويف  ال�سوري  ال�ساحل  يف 
يف  مهمة  اتفاقيات  رو�سيا  مع  �سورية  وقعت 
بنكا  اأ�س�ست  قد  ال�سني  ان  كما  ال�سدد  هذا 
عمله  �سيكون  دوالر  مليار   600 راأ�سماله 
ال�سديقة  للدول  االأ�سا�سي �سورية.. و�سيكون 
اإعمار  االإعمار  م�ساريع  من  معترب  ن�سيب 
ال�رشكات  فيها  �ستكون  التي  الكربى  املدن 
الدولة  اإ�رشاف  حتت  والعامة  اخلا�سة 
ال�سورية مب�ساركة اأ�سدقاء �سورية.. و �سيجد 
اإنقاذ  يف  فر�سته  اقت�ساديا  املنهار  لبنان 
واالأمر  �سورية  يف  االأعمار  مب�ساريع  نف�سه 
وحتى  املمزق..  االأردين  لالقت�ساد  نف�سه 
امل�ساريع  بع�س  لنيل  ي�سعون  امل�رشيني  ان 
بعد  االإمارات  كذلك  و  �سورية  يف  االإعمارية 
ويف  اليمن  حرب  يف  الفادحة  خ�ساراتها 
فر�سة  عن  تبحث  فا�سلة  اقت�سادية  م�ساريع 
يف االإعمار ال�سوري.. ثم ان جناح �سورية يف 
اإعادة االإعمار لن ي�ستغرق فرتة زمنية طويلة 
وحتديث  اقت�سادي  انتعا�س  خاللها  �سيكون 
او  االإعمار  وجتديد  االقت�سادية  املوؤ�س�سات 
ترميمه وهذا �سينعك�س باأثره على دور �سورية 
ولكن هذا االأمر مناط بعدم تالحق العقوبات 
فقانون  �سورية  على  االأمريكية  االقت�سادية 
مل�سئولني  قوائم  و�سع  من  قبله  وما  قي�رش 
يعني  واملالحقة  احلظر  بند  على  �سوريني 
ولعل  يتعافى قريبا  لن  ال�سوري  االقت�ساد  ان 
االنهيار يف قيمة اللرية ال�سورية موؤخرا ي�سري 
يف �سياق احلرب االقت�سادية االأمريكية على 
اآخر  نوع  من  اإعمارا  هناك  ان  كما  �سورية.. 
�سيكون �رشوريا جدا وهو امل�ساحلة الوطنية 
دمر  ما  وترميم  االجتماعي  ال�سلم  اإف�ساء  و 
من حياة النا�س باإعادة املهجرين والالجئني 
حريات  و  ال�سيا�سية  احلريات  باب  وفتح 
التوا�سل  اأداوت  وتطوير  وال�سحافة  التعبري 
عانى  ب�سعب  تليق  حلياة  تاأ�سي�سا  بالنا�س 

الويالت خالل �سنوات طويلة قا�سية.. 
اإن رحيل اأكرث من �سبعة ماليني �سوري عربي 
�سني من �سورية م�ساألة كبرية وخطرية ولعل 
دميغرايف  تغيري  عملية  اإىل  يعزونها  كثريين 
مما  للنظام  امل�ساندة  امللي�سيات  بها  تقوم 
مما  مهددة  تظل  الدولة  انت�سارات  ان  يعني 
ي�ستدعي اإخراج امللي�سيات الطائفية العراقية 
�سورية  من  واالإيرانية  واالأفغانية  واللبنانية 
الن وجودها يثري اال�ستفزاز والعنف امل�ساد 
االإقليميني  والبد من حتجيم دور املتدخلني 
والعمل بداأب للو�سول اإىل املهاجرين وتقدمي 
بلدهم وم�ساحلهم..  لعودتهم اىل  ال�سمانات 
قد ال يتحقق هذا االأمر حاليا لفقدان الدولة 
روؤية للمو�سوع ولكن البد من االنتباه اأي�سا اإىل 
اأ�سبح على طاولة  اأن بقاء النظام يف �سورية 
البحث ال�سيما من قبل احلليف اال�سرتاتيجي 
الثقة  يعيد  خيار  اإىل  اللجوء  يتم  وقد  رو�سيا 
ال�سوري  ال�سعب  من  العظمى  الغالبية  لدى 

الذي متزق نتيجة احلرب.. 

العراق ون�ر الط�ئفية:
وبتنفيذ  عربي  ر�سمي  بغطاء  العراق  �سقط 
وا�ستغل  العربي  اجلوار  من  منطلقا  اأمريكي 
الطائفيون وامللي�سيات التابعة الإيران املوقف 
الذي  العراقي  ال�سعبي  احلراك  ا�ستمرار  اإال 
يطالب بخروج  اإيران واالأمريكان  من امل�سهد 

ال�سيا�سي العراقي بداية العد للتحرير..
اإن العراق ينهار يف كل مناحي احلياة فلقد    
وقد  بالديون  بلد عربي حممال  اأغنى  اأ�سبح 
امللي�سيات  قادة  من  الكبار  الل�سو�س  نهب 
حاول  ما  هو  االأ�سواأ  ولكن  املليارات  مئات 
الوطني  ال�سف  ب�سق  تكري�سه  الطائفيون 
العراقي من خالل عمل عدواين منظم �سد 

ليعززوا  العراقية يف االأنبار واملو�سل  املدن 
الروح الطائفية يف بلد مل ي�سهد هذا اجلنون 
مت�ساهرون  متداخلون  فالعراقيون  يوما 

جتمعهم عروبتهم وعراقيتهم..
�سوقا  العراق  اأ�سبح  الطائفي  احلكم  يف ظل 
التنمية  من  حمروما  اجلوار  ملنتوجات 
يطرح  وهنا  واالإنتاج  والزراعة  والعمران 
راتب  يكون  ان  اأ�سئلته: هل معقول  املراقب 
راتب  اأ�سخم  العراق  يف  والربملاين  الوزير 
واالأوربية؟  واالإ�سالمية  العربية  البالد  كل  يف 
العراقيني  ماليني  تهجري  يتم  ان  معقول  هل 
ويتم جلب اآخرين ي�ستوطنون يف العراق؟ هل 
معقول اأن يظل العراق اأكرث من 16 �سنة حتت 
حكم امللي�سيات الطائفية تتحا�س�س املواقع 
بني امللي�سيات ويتم عملية تطهري يف املواقع 
احل�سا�سة من اأبناء مناطق معينة؟ هل معقول 
وتكريت  والفلوجة  ودياىل  املو�سل  تدمر  اأن 
�سعارات  ظل  يف  لت�رشيدهم  اأهلها  ويخوف 
واإيران  تركيا  تظل  اأن  معقول  هل  طائفية؟ 
وال�سعودية ت�سهم يف فو�ساه و�سنكه؟ اأن يغيب 
مئات اآالف العراقيني وال ي�سمع عنهم خرب يف 
حني حتمي امللي�سيات عنا�رشها وتتجاوز كل 

اخلطوط احلمر؟

اليمن وال�شق�ء:
مثل اليمن ن�سازا يف اجلزيرة العربية فهو البلد 
الوحيد الذي حترر من �سلطة العائلة وحتول 
اإىل نظام جمهوري بربملان االأمر الذي حرمه 
اأن يكون ع�سوا يف جمل�س التعاون اخلليجي.. 
بتجاره  اجلزيرة  يف  حيويا  اليمن  وظل 
وما  عموما  واخلليج  اململكة  يف  املنت�رشين 
اأن  ا�ستطاع  ا�سرتاتيجي  موقع  من  ميثله 
االأمريكية  البحرية  اأمام  املندب  باب  يغلق 
حرب  انطالق  بعد  اأ�سهر  �ستة  وال�سهيونية 

اأكتوبر 1973..
ال�سلمي  واأدائه  اليمني  احلراك  انبعاث  بعد 
املميز اكت�سف اجلميع ان هناك خطورة يف 
فتحرك  تقوده..  التي  ال�سيا�سية  القوى  فوز 
اجلميع لت�سجيع احلوثيني للنزول اىل �سنعاء.. 
اأ�سمرتها  التي  اخلطة  ح�سلت  وهناك 
ال�سعودية واالإمارات حيث كانت النية تقا�سم 
على  اململكة  ت�ستويل  بحيث  اليمن  جغرافيا 
العرب  بحر  اإىل  طريقا  تفتح  ومنها  �سبوة 
واأما  هرمز  وم�سيق  املندب  باب  وتتجنب 
االإمارات فكان طمعها ال�سيطرة على موانئ 
لتطوير  املنطقة  املوانئ يف  واحتكار  اليمن 

جتارتها وا�ستثماراتها..
ال�رشعية وهنا  انقلب احلوثي على احلكومة 
ح�سل ما تتوقعه اململكة حيث �ستجد املربر 
ح�سورا  اإيران  حتقيق  بحجة  اخلطة  لتنفيذ 
اململكة..  من  بالقرب  و  املندب  باب  على 
فكان التحالف بني ال�سعودية واالإمارات ولكل 
منهما غر�س وهدف.. متيز هدف االإمارات 
اإ�سافة ملا ا�رشنا اإليه ب�رشورة اإحباط حزب 
االإ�سالح االإخواين االأكرب قوة واالأكرث انت�سارا 
يف اليمن.. اأما اململكة فكان الت�سدي للنفوذ 
فكانت  العرب..  لبحر  ممر  وفتح  االإيراين 

احلرب حيث كل اأطرافها عناوين لالأزمة.
مئات  واالإمارات  اململكة  خ�رشت  لقد 
وقد  �سمعتهما  وخ�رشتا  الدوالرات  مليارات 
ال�سعب  حياة  بتدمري  حرب  جرائم  ارتكبتا 
التمزق  اليمني واأ�سبحتا م�سئولتني عن واقع 
اليمن.  يف  مكان  كل  يف  امل�ستعرة  واحلرب 
وقد اأ�سبح وا�سحا ان هدفهما لي�س الق�ساء 
خا�سة  م�سلحية  اأهداف  اإمنا  احلوثي  على 

بهما..
فهو  املثلث  هذا  يف  املاأ�ساة  هول  رغم 
م�ستقبلها..  و  املنطقة   م�سري  يحدد  من 
الطائفية  الهمجية  على  العراقيون  �سينت�رش 
�سنكهم  من  اليمنيون  و�سيخرج  طارئ  الأنها 
بتوازنها  �سورية  و�ستجد  احلكمة  اهل  فهم 
وروحها احل�سارية دربها للتما�سك مرة اأخرى 

واهلل غالب على اأمره.

اأقالم

بقلم: �ش�لح عو�س
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يو�ضع  امل�ضبوقة  غري  الأزمة  هذه  واأمام 
للقيام  يدعون  اإذ  املحك  على  الولة 
الوايل  ي�ضطر  حيث  الأدوار  بجميع 
البريوقراطي  ثوب  ليلب�س  اإرادته  دون 
كونه  به  يليق  الذي  الثوب  وهو  العقالين 
تكوينه  بحكم  موؤهالته  مع  اأ�ضا�ضا  يتالءم 
اإليه  م�ضافا  لالإدارة  الوطنية  باملدر�ضة 
الواعظ  الإمام  ال�ضيا�ضي وقمي�س  عمامة 
ومئزر املربي ف�ضال عن �رضورة حتكمه 
كله  هذا  وفوق  القت�ضادي.  الت�ضيري  يف 
اأن يتوفر على اأع�ضاب  ينبغي على الوايل 
جليدية وقدرة فائقة على الت�ضال وهالة 
من الكاريزما مذهلة، اأمام جمتمع �ضديد 
ا�ضرتجاع  عليها  ي�ضعب  ودولة  الإحلاح 

الثقة بني ع�ضية و�ضحاها.
لقد اأظهرت الأزمة الوايل اإذن وكاأنه تلك 
امل�ضغة التي اإذا �ضلحت �ضلح اجل�ضد كله 
واإذا ف�ضدت ف�ضد اجل�ضد كله، فقد اأ�ضبح 
الدولة  واجهة  �ضلطات  من  به  يتمتع  مبا 
وبقدر  بامتياز،  املحلي  امل�ضتوى  على 
ما يتوفر لدى الوايل من �ضلطات تتعاظم 
التي  املركزية  ال�ضلطة  اأمام  م�ضوؤولياته 
و�ضعت فيه الثقة ليمثلها عند املواطنني، 
وتتعاظم هذه امل�ضوؤوليات وتت�ضاعف عند 

الأزمات مثل ما هو حال الولة اليوم.
لقد ارت�ضمت لدى املواطنني �ضورة ثابتة 
الوايل  ب�ضهولة. ميثل  الولة ل متحى  عن 
البريوقراطي،  البارون  ذلك  الأذهان  يف 
الدولة  وممثل  الدولة  لدى  الف�ضاد  ممثل 
يوزع  الذي  هو  والتزوير،  الف�ضاد  لدى 
الأرا�ضي ومينح ال�ضكنات وامل�ضاريع على 
اإىل  اأكرث ويزور النتخابات وما  من يدفع 

ذلك من المتيازات املرتبطة بثقافة الريع 
اجلانب  مهاب  الوايل  كان  فقد  والتوزيع. 
نافذ القرار وقد يكون من �ضلطاته اأحيانا 
يف  الوزراء  توجيهات  تنفيذ  يرف�س  اأن 
حدود �ضلطته الولئية وقد ي�ضطر الوزير 
اأو قطعة  �ضكن  للح�ضول على  اإليه  للتودد 
اأر�س اأو اأي تعيينات يف قطاعه يف حدود 
الوايل  يحزن  اأن  ويحدث  الوايل،  ولية 
كما  الوزير  مرتبة  اإىل  "يرقى"  عندما 
اإىل من�ضب  رتبته  باإنزال  يفرح  اأن  يحدث 
�ضيا�ضيا  مرتبط  الأخري  فهذا  الوايل، 
اأو  الأول  بالوزير  وحكوميا  الدولة  برئي�س 
اجلماعات  على  الو�ضي  الداخلية  وزير 
ال�ضلطة  تختار  ما  وعادة  املحلية. 
على  الأ�ضداء  الولة  مهام  لأداء  املركزية 
ال�ضلطة  اأوامر  اأمام  الطيعني  املواطنني 
ياأتي من  الأوفياء ملا  املركزية واملوالني 
التي  اليد  فهم  وتعليمات،  اأوامر  من  فوق 
تبدي  التي  املركزية  ال�ضلطة  بها  تبط�س 
عادة خطابا لينا ومرنا و"�ضيا�ضيا" قبل اأن 
الطبيعة  اإىل  باإعادة الأذهان  الوايل  تكلف 

البريوقراطية للدولة.
وبها  منر  التي  ال�ضحية  الأزمة  لكن 
الإ�ضابات  تزايد  الذي �ضاحب  والرتباك 
اأمام  وليات  عدة  يف  كورونا  بفريو�س 
ا�ضتيعاب �ضئيلة لدى امل�ضت�ضفيات  طاقة 
الوليات  بع�س  عليها  تتوفر  التي  القليلة 
اأظهرت اإىل حد كبري خلال يف مدى قدرة 
الو�ضع  احتواء  على  املحليني  امل�ضوؤولني 
بالقدر  تاأهبهم  وعدم  عليه  وال�ضيطرة 
عن  ف�ضال  ال�ضغط،  ملواجهة  الالزم 
ملواجهة  ال�ضتباقية  للنظرة  افتقارهم 

ال�ضلطة املركزية  اهتمام  ولأن  الطوارئ. 
مواجهة  على  الأيام  هذه  من�ضب  الأول 
احلكم  فاإن   19 لكوفيد  الرهيب  النت�ضار 
وينتهي  ينطلق  الولة  جناح  اأو  ف�ضل  على 
الفريو�س  جماح  كبح  على  قدرتهم  عند 
الإ�ضابات.  عدد  تقلي�س  اإىل  والو�ضول 
واأمام حالة التوتر التي ت�ضهدها الوليات 
الولة  يجد  الوباء  فيها  ا�ضتفحل  التي 
اأنف�ضهم اأمام حرب رهيبة على الأع�ضاب 

قبل احلرب �ضد الفريو�س. 
الولة يف  يخو�ضها  التي  املعارك  تعد  مل 
�ضارت  فقد  النا�س،  على  خفية  امليدان 
احتكاكهم  تفا�ضيل  تنقل  الكامريات 
بال�ضكان وطبيعة تعاطيهم مع ان�ضغالتهم 
األ�ضنتهم  زلت  وتر�ضد  واحتجاجاتهم 
وتخ�ضعها للجدل الذي قد يدفع الوايل اإىل 
لوايل م�ضتغامن  العتذار كما حدث  طلب 
الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  نقلت  الذي 
معاملته الغليظة ملواطنة ا�ضتكته حاجتها 
اإىل ال�ضكن اأو قد تخ�ضعه دون ذلك لعقوبة 
على  تتوفر  ل  اأخرى  ولية  اإىل  التحويل 
تلك  يف  بها  يتمتع  كان  التي  المتيازات 
مهامه  وتنتهي  به  ي�ضحى  قد  اأو  الولية، 
اأول حركة مقبلة للولة.   اأو يف  على الفور 
لقد نقلت مواقع التوا�ضل الجتماعي يف 
الأيام الأخرية حزمة من الزلت اخلطابية 
ما   " �ضطيف  وايل  مقولة  قبيل  للولة من 
يعرف  برا...ا�رضبو  واحد  حتى  نحب 
وهي  الفاي�ضبوك  غزت  التي  م�رضبو" 
احليوانات  اقتياد  اإىل  اأ�ضلها  يف  حتيل 
وقد  وغريها  احلمري  مثل  بعنف  الأليفة 
جاء حديث الوايل يف �ضياق تبيان �رضورة 

التزام املواطنني ال�ضارم باحلجر املنزيل 
التام لكنها انت�رضت مثل النار يف اجلحيم 
وغربا  �رضقا  اجلزائريني  �ضخط  واأثارت 
اأن تغ�ضب �ضكان ولية �ضطيف. ومل  قبل 
اأيام فقط حتى طلع وايل اجللفة  اإل  متر 
جديدة يف نظر املواطنني  ل�ضان"  ب"زلة 
اإنه  قال  عندما  التوا�ضل  مواقع  رواد 
على  باجلوع  املواطن  ميوت  اأن  يف�ضل 
من  قلقه  �ضياق  يف  بالكورونا  ميوت  اأن 
تزايد الإ�ضابات الناجم عن فتح املحالت 
وال�ضماح با�ضتئناف ن�ضاط املهن ال�ضغرية، 
وهي اإ�ضارة اإىل اإمكانية غلقها من جديد 
زلت  اإليهما  ي�ضاف  الوباء.  ا�ضتفحل  اإذا 
اأخرى ت�ضري يف جمملها اإىل نق�س يف تاأهل 
ميتلك  ل  �ضيا�ضي  ات�ضال  لإقامة  الولة 

نا�ضيته اإل ال�ضيا�ضيون. 
يعودوا  ومل  ال�ضنوات  يف  الولة  يتعود  مل 
الراأي العام على كرثة الأحاديث العامة، اإذ 
تنفيذ  على  العمل يف �ضمت  عنهم  يعرف 
ال�ضيا�ضات التي تر�ضمها ال�ضلطة املركزية 
العامة،  احلياة  كوالي�س  يف  والت�رضف 
وامل�ضوؤولني  الإطارات  اإىل  يتحدثون 
جدران  خطابهم  يتعدى  دون  املبا�رضين 
احلركات  تفاقم  ومع  الجتماع.  قاعات 
حاول  الأخرية  ال�ضنوات  يف  الحتجاجية 
وهو  خنادقهم  من  اخلروج  الولة  بع�س 
اخلروج الذي مل يكن دائما ماأمون العواقب 
للخطاب  ا�ضتعدادهم  �ضعف  اإىل  بالنظر 
العام وعدم تاأهلهم له ب�ضبب تكوينهم الذي 
كان يوؤهلهم للت�ضيري البريوقراطي اأكرث من 
الت�ضيري ال�ضيا�ضي والقت�ضادي، فهل يجب 

ر�ضكلة الولة واإعدادهم ملهام جديدة؟

هل يجب ر�سكلة الوالة؟

بقلم اح�سن خال�س   

دفعت الأزمة ال�سحية وما اأثارته من 
قلق وارتباك اإىل الواجهة اإ�سكالية 

اأ�سلوب احلكامة وطبيعة الأدوار 
التي ينبغي اأن يوؤديها اإطارات الدولة 

ملواجهة الأو�ساع ل�سيما تلك التي 
ت�ستدعي حلول عاجلة اأو طارئة اأو تلك 

التي تنجم عن �سغط رهيب ميار�سه 
املواطنون يوميا على الإدارة املحلية 
واملركزية لتلبية حاجات تراكمت 

ل�سنوات دون اأن جتد لها جميبا. ويو�سع 
الولة عادة كدروع للدولة ملواجهة 

هذا ال�سغط في�سبح الوايل بني مطرقة 
ال�سلطة املركزية و�سندان ال�سكان الذين 

يحتاجون لكل �سيء وقبل كل �سيء.

اأمام تعاظم م�سوؤولياتهم اأمام الأزمة

مبعرفة  اجلمهور  اهتمام  يكون  قد 
بحثا  اأو  الف�ضول  باب  من  يحدث  ما 
هو  اليومي  حر�ضه  لكن   ، التثاقف  عن 
متابعة الأحداث التي لها عالقة بحياته 
اليومية والتي توؤثر عليه ب�ضكل اأو باآخر 
،  ويت�ضاعد هذا الهتمام بت�ضاعد قوة 

و م�ضاحة هذا التاأثري .
الراأي  و  اجلمهور  اإعالم  يعترب  لهذا 
بالأحداث  اإخبارهم  و  باملعلومة  العام 
يعزز من  الأزمات  اأثناء  امل�ضتجدات  و 
الثقة وامل�ضداقية بني اجلهات الر�ضمية 
، مما  اإىل الطمئنان  و يدفع  ال�ضعب  و 
على  ويبعث   ، الأزمة  ت�ضيري  ي�ضهل 
القرارات  و  التعليمات  تنفيذ  مرونة 
تت�ضم  الغالب  يف  والتي  لها  ة  امل�ضرِيرّ
الت�ضييق .كما يقول د . عبد  بال�ضدة و 
و�ضائل  قيام  )اإن   : ال�ضبيلي  الرحمن 
املو�ضوعية  بالتزام  املحلية  الإعالم 
ل  املعلومات  من  قدر  اأكرب  تقدمي  و 
يف  لكنه   ، فح�ضب  املواطنني  يخدم 
وعالقتها  الدولة  اأهداف  يخدم  الواقع 

مبواطنيها( .
نف�س  حول  التحاقل  و  التني�ضق  يعترب 
و�ضائل  و  الأزمة  اإدارة  بني  الأهداف 
النجاح  اأ�ضباب  اأهم  بني  من   ، الإعالم 
اأن  يجب  اأنه  غري   ، الأزمة  ت�ضيري  يف 
احلذر  و  باحليطة  العالقة  هذه  تت�ضم 
يكون  اأن  يجب  ال�ضدد  هذا  ويف   ،
متحدث  الأزمة  اإدارة  ت�ضكيلة  �ضمن 
الن�ضاط  تنظيم  يتوىل   ، با�ضمها  ر�ضمي 
الإعالمي ، وبث املعلومات و احلقائق 
جتنب  و  املعلومات  ت�ضارب  لتفادي   ،

ملما  يكون  اأن  يجب  لهذا   ، التناق�س 
بالأحداث و جمريات اأمور الأزمة .  

ينق�ضم  الأزمة  زمن  يف  الغالب  يف 
من  فمنها   ، ثالثة جبهات  اىل  الإعالم 
من  ومنها   ، الأزمة  ت�ضيري  قيادة  يوؤيد 
يكون  اآخر  طرف  و   ، لها  معاديا  يكون 
واأمام   . احلقيقة  عن  يبحث  حماديا 
هذه الأطراف الثالثة على قيادة الأزمة 
الزمن  و يف  باحلقيقة  معا  تواجهها  اأن 
املنا�ضب ، تفاديا و ت�ضديا لأي �ضائعة 
ملواجهة  فعالة  و�ضيلة  توجد  فال   ،
ن�رض  �ضوى  الأزمة  حول  ال�ضائعات 
لت�رضيحات  وفقا  ال�ضحيحة  الأخبار 
توؤثر  ل  اأن  على  باإحكام  معدة  ر�ضمية 
 . العمليات  �ضري  م�ضار  على  �ضلبا  يف 
)اأن الت�رضيحات الر�ضمية ذات الطبيعة 
ب�ضكل  حتريرها  من  بد  ل  الأ�ضا�ضية 
الراأي  اأجهزة  تلتزم  واأن  دقيق و حمدد 
قدمت  كما  ن�رضها  اأو  باإذاعتها  العام 
ت�ضري  كما  فيها  تعديالت  اأي  باأن  علما 
و  اإيحاءات  اإىل  تقود  فد  التجارب 
مل  اأن  ي�ضعب  قد  مربكة  ا�ضتنتاجات 
 . الطيب  اأب�رض  ي�ضتحل تالفيها( ح�ضن 
لذا يجب اأن يتحرى املتحدث الر�ضمي 
و  باحلقائق  الإملام  و  احلذر  و  الدقة 
تفا�ضيلها ، كما اأن العرتاف بالأخطاء 
يعزز  اأثناء عمليات املواجهة  املرتكبة 
من الثقة ، فاكت�ضافها من طرف و�ضائل 
اإىل  يوؤدي  قد  اجلمهور  اأو  الإعالم 
الواقع  ما هي عليه يف  ت�ضخيمها على 
مما يزعزع الثقة يف اجلهاز الر�ضمي . 
واإذاعة  ن�رض  التثبت يف  مع  ال�رضعة  اإن 

اخلرب و املعلومة كفيل بالت�ضدي لن�رض 
 . التعتيم  مع  تتنا�ضل  التي  ال�ضائعات 
اإدارة  على  القائمني  على  يجب  لذلك 
الأزمة متابعة و�ضائل الإعالم املختلفة 
اأو  اجلمهور  تفاعل  على  الوقوف  و 
قد  ما  لدح�س  تبثه  ما  على  الطالع 

ت�رضبه من اإ�ضاعات. 
توفر الأزمات بيئة خ�ضبة لنمو الإ�ضاعات 
، فال تكاد تنقطع �ضائعة ، حتى يبث خرب 
اإدارة  على  لزاما  لذا   ، كاذب  تعليق  اأو 
برابطة  الو�ضع  التعامل مع هذا  الأزمة 
 ، الأزمة  طبيعة  من  اعتباره  و  جاأ�س 
بل  ال�ضائعات  عن  التغا�ضي  ميكن  فال 
يجب  تتبع م�ضدر انطالقها و ر�ضدها 
و  انت�ضارها  �رضعة  معرفة  و  و حتليلها 
من  وهذا   . بها  امل�ضتهدف  اجلمهور 
للرد  الأجنع  الأ�ضلوب  حتديد  اأجل 
م�ضمونها  من  لتفريغها  ال�ضائعة  على 
املخت�ضني  و  باخلرباء  ال�ضتعانة   ،
و  ال�ضائعات  بع�س  مو�ضوع  ملواجهة 

دح�ضه بطريقة غري مبا�رضة . 
ذات  لالأزمة  الإعالمية  العملية  تبقى 
، ب�ضبب ما تواجهه من  ح�ضا�ضية كبرية 
خماطر و م�ضاعب من حيث امل�ضمون 
بالإ�ضافة   ، املو�ضوع  ح�ضا�ضية  اأو 
تكتنف  قد  التي  ال�ضبابية  و  للغمو�س 
الأزمة مما يغ�ضي بع�س جوانبها ، ويف 
اىل  يوؤدي  الأ�ضباب  معرفة  الغالب عدم 
اإ�ضرتاتيجية  ر�ضم  و  حتديد  �ضعوبة 
املواجهة . كما يزيد غياب التن�ضيق بني 
اأطراف اإدارة الأزمة ، من �ضعوبة عمل 

الإدارة الإعالمية لالأزمة .

يعترب النق�س يف املورد الب�رضي املوؤهل 
اإىل  املوؤدية  الأ�ضباب  بني  من  الكفء  و 
الف�ضل يف ر�ضم �ضيا�ضة و خطة اإعالمية 
من  ال�ضاحة  فراغ  .  اإن  الأزمة  لت�ضيري 
حمرتفة  مو�ضوعية  اإعالمية  فواعل 
اأزمة  يعترب   ، الأزمات  �ضيما يف زمن  ل 
اأخرى قد تعطل �ضري مواجهة الأزمة بل 
املغالطات  بث  من خالل   ، حلها  تعيق 
و  اإىل تعطيل  توؤدي  التي   ، الإ�ضاعات  و 
التنظيمات  و  القرارات  نفاذ  اإ�ضعاف 
ن�ضاهده  فما   ، الأزمة  بت�ضيري  املتعلقة 
اليوم من ت�ضييب و تهور يف التعامل مع 
التدابري الوقائية و ا�ضتهتار بالإجراءات 
و الحرتازات مرده الأول نق�س الوعي و 
ال�ضعف الإعالمي ، مما اأدى اإىل اللجوء 
املخالفني  على  عقوبات  فر�س  اإىل 
حظر  خرق  خا�ضة  الوقائية  للتدابري 
التجوال ، فعلى �ضبيل املثال ل احل�رض 
اإعالمية ففي الأيام  ، نقال عن م�ضادر 
وهران  يف   ، ماي  ل�ضهر  فقط  الأخرية 
وحدها مت توقيف ما ل يقل عن 10984 
�ضخ�س و حجز 2152 �ضيارة و636 دراجة 
تدابري  احرتامهم  لعدم  �ضخ�ضا  نارية  
ت�ضهد  اليوم  والتي   ، ال�ضحي  احلجر 
الفريو�س  بهذا  للعدوى  رهيب  انت�ضار 
احلياة  فاتورة  التهور  فثمن  الفترّاك 
.      ويف ظل هذا الفراغ الإعالمي يف 
الغالب ميالأه   اإعالم ال�ضجيج و اإعالم 
الإعالمية  ال�ضخريات  فمن   ، النفعال 
يف خ�ضم احلرب و يف بوؤرة الوباء الأوىل 
البليدة نرى على منابر اإعالمية و ن�ضمع 

من يناق�س هند�ضة امل�ضت�ضفى . 

االأزمة بني اإعالم ال�سجيج و تهور العامة

بقلم  الوليد فرج

الإن�سان كائن ف�سويل بطبعه ، ل يتوقف 
عن البحث للو�سول للمعلومة ، و 

الإ�ستعالم عنها ، و البحث فيما حوله من 
اأحداث و وقائع ، ل �سيما اذا كانت مت�س 
حياته اليومية ، و يزداد هذا الف�سول 

اإذا كان يتعلق ب�ساأن العام و من الطبيعي 
اأن يحتدم اإذا كانت له عالقة بال�سالمة 
العمومية ، فالبحث هنا عن املعلومة هو 

البحث عن احلقيقة و موجبات اتقاء 
ال�سرر و جتنب اخلطر ، في�ستغل لأجل 

ذلك كل الو�سائل املتاحة لأجل الو�سول 
اإىل امل�ستجد من اخلرب .

الأزمة و التاآزم 

اأقالم
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دور الرحالت يف اإي�صاح �صورة املجتمعات خالل القرن 19م
لقد �صاهم التنوع الثقايف بني الكتاب يف تنوع الدرا�صات امل�صتفي�صة حول اجلزائر وكافة مقاطعاتها، خا�صة بعد التغريات 

والتحوالت الهامة التي عرفتها اجلزائر خالل القرن 19 م، ونحن من خالل هذه الدرا�صة �صنمعن النظر يف رحالت الفرن�صيني 
اإىل ال�صرق اجلزائري، وبال�صبط نحو مدينة ق�صنطينة، هذه االأخرية التي جلبت انتباه الرحالة الفرن�صيني نظرا ل�صهرتها 

التاريخية واحل�صارية، التي دفعت بدورها اإىل جتاوز درا�صة املدينة من حيث التطور العمراين، اإىل درا�صة املدينة من ناحية 
اجتماعية تعنى بفئة كانت يف وقت ما جزء من املجتمع املدين للمدينة، ونق�صد بكالمنا فئة اليهود الذين �صكلوا ن�صبة معتربة 

من �صكان املدينة فاقت 6000 ن�صمة خالل القرن 19 م . وكانت ق�صنطينة بالن�صبة لليهود مركز اإقامتهم الرئي�صي يف ال�صرق 
اجلزائري، ولعل قول بنجامني �صتورا Benjamin Stora، املوؤرخ الفرن�صي – يهودي الديانة – ق�صنطيني املولد، باأن  » ق�صنطينة 

هي اأور�صاليم املغرب » اأقرب اإىل احلقيقة، بالنظر اإىل التنوع الطائفي والثقايف الذي �صهدته مدينة ق�صنطينة، والذي ازداد بعد 
ال�صيطرة اال�صتعمارية الفرن�صية.

بقلم االأ�صتاذ: قوا�صمية عادل، 
طالب دكتوراه جامعة االأمري 

عبد القادر ق�صنطينة.

يهود مدينة ق�صنطينة بعيون 
الرحالة لوي�س ريجي�س 

1879م.

بق�سنطينة،  ريجي�س  لوي�س  �إقامة 
�حلياة �الجتماعية لليهود، و�أن�سطتهم 
 Liuise القت�سادية:  لوي�س ريجي�س�
ز�رت  فرن�سية  ورحالة  كاتبة   Régis
هيئة  يف  متنكرة   ،1879 �سنة  �جلز�ئر 
مدينة  حول  ببحثها  و��ستهرت  رجل، 
ب�سكرة، و�لذي ن�رش يف جملة �لعاملني 
 ،»revue des deux Mondes«
لكنها يف عملها �لثاين حول ق�سنطينة 
�ألفت  حيث  �الأنثى،  �سخ�سية  ك�سفت 
و�إقامة  �سفر  ق�سنطينة،  بعنو�ن  كتابا 
 Constantine voyages et
�سنة  بباري�س  ن�رش  وقد   ،séjours

1880م .
ق�ست ريجي�س حو�يل ثالثة �أ�سهر يف 
�ملمتدة  �لفرتة  يف  ق�سنطينة،  مدينة 
�سهر  بد�يات  �إىل   1879 ماي   15 بني 
باتنة،  �إىل  �سافرت  حيث  �سبتمرب 
بتاريخ  لتخرج منها  ب�سكرة  �إىل  ومنها 
ومن  �جلز�ئر،  �إىل  عائدة  �سبتمرب   26
يف  تو�جدها  و�أثناء  فرن�سا.  �إىل  ثم 
�لفينة  بني  تزور  كانت  ق�سنطينة 
�لقريبة  و�ملدن  �سو�حيها  و�الأخرى 

منها كمدينة ميلة.
عمال  ريجي�س  لويز  �لرحالة  قدمت 
�لتي  �الأعمال  �أ�سهر  من  ويعد  قيما، 
بتاريخ مدينة ق�سنطينة خالل  �عتنت 
�أحاطت  فقد  ع�رش،  �لتا�سع  �لقرن 
�ليومية  �حلياة  جو�نب  مبختلف 
�أطيافه،  مبختلف  �لق�سنطيني  للفرد 
�سكني،  ومنط  وم�رشب،  ماأكل  من 
�هتمت  كما  وطالق،  وزو�ج  ومعي�سة، 
�لن�ساطات  على  �ل�سوء  بت�سليط 

�ملدينة،  يف  و�ل�سناعية  �حلرفية 
و�لتغري�ت �لعمر�نية �لتي �سهدتها 
مل  كما  �لفرن�سي.  �الحتالل  بعد 
�لعهد  يف  �ملدينة  تاريخ  تغفل 
من  جانبا  فخ�س�ست  �لعثماين، 

عملها للحديث عن �سالح باي.
دقيقا  و�سفا  ريجي�س  و�سف  كان 
مل جنده يف �أعمال �أخرى م�سابهة، 
فعلى �سبيل �ملثال ال �حل�رش، �إذ� 
رحلتها،  بني  نقارن  �أن  حاولنا  ما 
ورحلة بول بورد – �سابق �لذكر- 
نقاط  يف  عليه  تفوقت  �أنها  جند 
مو�سوعيتها  �أهمها  كان  كثرية 
�الأهايل  و�سع  تناق�س  حني 
فكانت  �الأوروبيني،  مع  وتفاعلهم 
ومل  وف�سولية،  مغامرة  رحالة 

حاملة  مر��سلة  بورد  غر�ر  على  تكن 
�لفرن�سية،  لل�سلطة  مو�لية  الأجندة 
�ملعجبني  �أحد  �أزعج  ما  هذ�  ورمبا 
كتابها  مقدمة  حرر  و�لذي  بعملها، 
وهو ميزيار A.Mézières باحث يف 
�الأكادميية �لفرن�سية، حني �عرتف �أنه 

�لدقيق  بالو�سف  �إعجابه  من  بالرغم 
ريجي�س  وتفوق  ق�سنطينة،  ملدينة 
من  �لتقرب  يف  �أنوثتها  خدمتها  �لتي 
�لعربيات، ومعرفة ماال يعرفه  �لن�ساء 
يتعلق  فيما  يعار�سها  �أنه  �الآخرون، 

مبوقفها �حلاد جتاه �لكولون.

املجتمع الق�صنطيني وعاداته

�ملجتمع  ريجي�س  لويز  �حرتمت 
ومتكنت  وعاد�ته،  �لق�سنطيني 
�ملجتمع  تخرتق  �أن  من  �مر�أة  كونها 
�لن�سوي، فقدمت �سورة جميلة للمر�أة 
و�أعجبت  �مل�سلمة،  �لق�سنطينية 
بول  �عتربه  �لذي  �حلايك  بارتد�ئها 
�الطالق،  على  لبا�س  �أقبح  بورد 
تلب�س   « �ل�ساأن:  هذ�  حول  كتبت  وقد 
�لن�سوة �لق�سنطينيات �حلايك، وترتنب 
قطعة  و�حلايك  فنية،  بطريقة  طياته 
وعر�سه  �أمتار  خم�سة  طوله  قما�س 
مرت ون�سف، يكون �أكرث �أو �أقل نعومة 
و�للون  ترتديه.  من  �إمكانيات  ح�سب 
�لرفيعة،  �لطبقة  لن�ساء  منه  �الأبي�س 

و�الأزرق لعامة �لن�ساء...«.
ريجي�س  لويز  رحلة  يف  يهمنا  ما  لكن 
�ليهودي  للتو�جد  معاجلتها  هو 
�أنها  �نتباهنا  ويلفت  بق�سنطينة، 
يف  الأعد�د�هم  �إح�ساء�ت  تقدم  مل 
�لتي  �لكثرية  �ملعطيات  رغم  �ملدينة 
يوقن  لرحلتها  �ملتتبع  لكن  قدمتها، 
�إىل لغة �الأرقام بقدر ما  �أنها ال متيل 

متيل �إىل �لرو�ية و�ل�رشد.
ريجي�س  لويز  �نتباه  ما جذب  �أهم  �إن 
يف  لليهود  �لدوؤوبة  �حلركة  هو 
باملجال  يتعلق  فيما  ق�سنطينة 
و�لتجاري،وكان  و�ل�سناعي  �جلغر�يف 
�ساحة  ن�ساطهم  مر�كز  �أهم  بني  من 
ب�ساحة  تعرف  �سارت  �لتي  �لقو�فل 
ق�رش �لعد�لة بعد �الحتالل �لفرن�سي، 
يقام  مربعة  م�ساحة  عن  عبارة  وهي 
�ل�سلع  فيه  تباع  علني  مز�د  فيها 
يق�سدها  �مل�ستعملة.  و�ملالب�س 

�لعرب و�لفرن�سيون بغية �ال�ستفادة من 
لروؤية  �أو  �ملربحة،  �ل�سفقات  بع�س 

�حل�سود �ملتنافرة.
�حل�سود  هذه  �إن  ريجي�س  تقول 
�لذين  �ليهود  من  باخل�سو�س  »تتاألف 
�لبع�س  بع�سهم  وينادون  يتجمهرون، 

هذ�  �ل�سو�ساء،  من  �لكثري  مع 
لور�سات  �ل�ساحة  من  جزء  ويخ�س�س 
�ملجوهر�ت(  )بائعو  لل�سناعة  �سغرية 
�أقد�م  ت�سعة  م�ساحتها  تتعدى  وال 
ريجي�س  تو��سل  ثم   .30 مربعة« 
هوؤالء   « �ليهود  �لباعة  هوؤالء  و�سف 
تختلف  ال  مبالب�سهم  �الإ�رش�ئيليون 
عد�  ما  �لعرب  يلب�سها  �لتي  تلك  عن 
مبطارقهم  ي�سنعون  �لربنو�س،  غياب 
جميلة  قالد�ت  و�خلفيفة  �ل�سغرية 
�الأهايل  يقتنيها  و�لف�سة،  �لذهب  من 

كهد�يا للخطوبة و�لزو�ج«.

االأن�صطة احلرفية
لليهود  �حلرفية  �الأن�سطة  توزعت 
�ملدينة،  من  خمتلفة  �سو�رع  يف 
حلرفة  منها  و�حد  كل  خ�س�س  و�لتي 
خم�س�س  �سارع  هناك  فكان  معينة، 
بخياطة  �ملن�سغلني  �ليهود  للخياطني 
�أو  �حلرير  من  �ل�سرت�ت  وتطريز 
ريجي�س  عنها  قالت  و�لتي  �ل�سوف، 
باالإ�سافة  �الألو�ن.  كانت خمتلفة  �إنها 
�متهنتها  متنوعة  �أخرى  حرف  �إىل 
�ليهود، قام بتحديدها �لباحث توبياك 
»�ليهود  حول  كتابه  يف   Taupiac
�الأهايل«، حيث �أقر �أن يهود ق�سنطينة 
�جلز�ئر  يهود  غر�ر  على  ن�سطو�  قد 
�أر��سي  و�متلكو�  �لفالحة،  جمال  يف 
�ليهود  باأ�سماء  قائمة  وقدم  معتربة، 
 ،33 ق�سنطينة  يف  �الأر��سي  مالك 
و��ستعر�س توبياك قائمة ملهن �أخرى 
لليهود يف مدينة ق�سنطينة، �سمت 34: 
و�لزرك�سة  و�لتزيني  �لتجارة و�خلياطة 
و�لدهانة  �الأحذية  و�سناعة  و�لتطريز 
)�ل�سياغة(  �ملجوهر�ت  و�سناعة 
و�سناعة  و�لق�سابة  �لزجاج  وتلوين 
�جلو�رب  وحياكة  و�ل�سمكرة  �لنحا�س 
وجتليد �لكتب، فكانت بذلك �ل�سو�رع 
بال�سناع  مزدخمة  �لق�سنطينية 
يومها  �أبرزهم  من  وكان  و�حلرفيني، 
�أهل ميز�ب �لذين �عتربو� �ملناف�سني 
مل  لكنهم  لليهود،  �الأو�ئل 
ما  وهذ�  عليهم،  يتفوقو� 
�إذ�   « ريجي�س  �إليه  �أ�سارت 
كالم  �أهل  �مليز�بيون  كان 
و�إقناع، يعرتف به �جلميع يف 
ال  �أنهم  غري  �لتجارة،  جمال 
يف  �ليهود  بعد  �سيئا  يعدون 

هذ� �ملجال«.
برزت  �لتي  �ملناف�سة  �إن 
لها  ميز�ب  وبني  �ليهود  بني 
�أ�سبابها، وكان من �أبرزها �أن 
كال �لطرفني قد �متهن �لبيع 
بالتنقل  وذلك  بالتجو�ل، 
كما  و�الأرياف،  �ملدن  بني 
بق�سنطينة  ميز�ب  �أهل  �أن 
كانت  جماالت  يف  ن�سطو� 
حكر� على �ليهود، ونق�سد بها �لبقالة 

وبيع �الأقم�سة.

الن�صاط االقت�صادي
�لن�ساط  �إىل  ريجي�س  لويز  �نتبهت 
مدينة  ليهود  �ملتنامي  �القت�سادي 

حمل  �أول  عن  وحتدثت  ق�سنطينة، 
يدعى  ليهودي  ملكا  كان  للبيع  جتاري 
هذ�  كان   ،Mardoché ماردو�سي 
�ملحل يتو�جد ب�سارع فرن�سا. ويحوي 
هذ� �ملحل خمتلف �الأقم�سة �ل�رشقية 
من �ل�ستان �ملق�سب بالذهب، و�ل�سا�س 
�الأبي�س �ملن�سوج، و�الأو�سحة �حلريرية 
باآالف  �ملختلطة  و�لقطيفة  �لزرقاء، 
�الأقم�سة من  ويتم جلب هذه  �الألو�ن، 
يتم  منها  �الأ�سلية  �أن  غري  فرن�سا، 
جلبها من دم�سق و�لهند. وهذ� ما يدل 
�ليهودي  �لتجاري  �لن�ساط  على تو�سع 
ع�رش،  �لتا�سع  �لقرن  �أو�خر  وغناه 
روؤو�س  �أ�سحاب  يهود  ظهور  وبد�ية 
�أمو�ل �عتربتهم ريجي�س عن�رش� فعاال 
يف جمال �لتجارة، ويف �لوقت ذ�ته كان 

حمطما للعن�رش �لعربي.
�لقرو�س  بكالمها  ريجي�س  وتق�سد 
كافة  منها  عانى  �لتي  �لربوية 
�ليهود  منها  و��ستفاد  �جلز�ئريني، 
�لت�رشيعات  �سدور  بعد  خا�سة 
�الأر��سي  �ملتعلقة مب�سادرة  �لعقارية 
وقانون  كون�سيلت 1863،  كال�سيناتو�س 

وتربز   ،1873  Warnier(( فارين 
�ملاكرين  �ليهود  �سورة  ريجي�س 
عك�س  على  �مل�ست�سعفني  ال 
�لرحالة  من  �لعديد  له  ملح  ما 
و�لكتاب �لفرن�سيني �أ�سحاب �لفكر 
كان  »لطاملا  فكتبت  �ال�ستعماري 
�مل�سلمني  لدى  ملعونني  �ليهود 
وذلك منذ قرون، ومر�سوم �الدماج 
�أحد زمالئهم )كرمييو(  �لذي �سنه 
�لتي  �الغرت�ب  حالة  من  ز�د 
ي�سعرون بها ...لكن يف �لوقت �لذي 
يف  لال�سطهاد  �ليهود  فيه  تعر�س 

كاإيطاليا  �مل�سيحية  �لبلد�ن  من  عدد 
فرن�سا،  وحتى  و�لربتغال  و��سبانيا 
كانت �ل�سعوب �الإ�سالمية هي �لوحيدة 
وكان  �آمنا،  مالذ�  فيها  وجدو�  �لتي 
�مل�سلمون �أكرث ت�ساحما وعدال معهم، 
منهم  يطلب  مل  �للجوء  مقابل  ويف 
�سوى مهار�تهم �لتجارية. و�ليهود من 
يف  �لقانون  على  يتطاولو�  مل  جانبهم 
�آالف �لعمليات �لتي قامو� بها الإغناء 
عمليات  �أجربت  �لعربية...  �لرثوة 
م�سح �الأر��سي �لعرب �لذين تر�جعت 
�ليهود  من  �القرت��س  على  ثروتهم 
فقد ح�سلت  �لفر�سة،  ��ستغلو�  �لذين 
رف�س  لذلك  قيمة،  ثرو�ت  �لديون 
على  وحازو�  �لرهن،  جتديد  �ليهود 
�ملقرت�سني  من  و�ملنازل  �الأر��سي 

�مل�ساكني«.
قويت بذلك �سوكة �ليهود يف �ملدينة، 
و�سارو� مالكا الأكرث �ملنازل جماال يف 
يف  يقطنون  كانو�  ما  بعد  ق�سنطينة، 
للفقر�ء  ظلت  �لتي   41 �ليهود  حومة 
ثروة.  يح�سلو�  مل  و�لذين  منهم 

)�ل�سارع بلغة �أهل ق�سنطينة(. 
�الأ�رش  وتقاليد  بعاد�ت  يتعلق  وفيما 
�ليهودية يف مدينة ق�سنطينة، مل تهتم 
لويز ريجي�س بالك�سف عنها وو�سفها، 
فلم تهتم بعاد�تهم وطقو�سهم �لدينية، 
معابدهم  عن  تتحدث  مل  حيث 

عن  وال   ،)Synagogue )كني�ستهم 
رجال دينهم من �حلاخامات �أو �لربي 
ت�ساوؤالت  يثري  وهذ�   ،le Rabbin
و�أنها �هتمت يف رحلتها  عدة، خا�سة 
�لعمر�نية  �ملن�ساآت  عن  باحلديث 
�أ�سارت  حيث  ق�سنطينة،  يف  و�لدينية 
و�لكاتدر�ئية  ق�سنطينة  جو�مع  �إىل 

�لفرن�سية .
لكن �رشعان ما يزول �لغمو�س، فتبعا 
�لقرن  طيلة  ق�سنطينة  حول  كتب  ملا 
�إي�ساح لوجود  �أو  �إ�سارة  19 م مل جتد 
كني�س ر�سمي لليهود، ويتجلى هذ� يف 
كتابات �ليهود �أنف�سهم، حيث مل يوؤكد 
ملقاطعة  )�لرئي�س(  �لكبري  �حلاخام 
كوهني  �لربي  ونو�حيها  ق�سنطينة 
AB.Cahen �سنة 1867 وجود معبد 
فيما  �ليهود  �أقام   « كتب  حيث  لليهود 
م�سى يف �سارع باب �جلابية، ويقال �إنه 
�أقيم فيه معبد، لكن ال توجد �أدلة توؤكد 
هذه �لرو�ية، ويف عهد �سالح باي منح 
عليها،  ليقيمو�  و��سعة  �أر�سا  �ليهود 
توجد بني �سوق �لع�رش وباب �لقنطرة 
...« 42. دون �أن ي�سري �إىل وجود معبد 

يهودي ر�سمي يف ق�سنطينة .
�أ�س�سو�  قد  ق�سنطينة  يهود  �أن  �الأكيد 
قر�بة  م   20 �لقرن  مطلع  لهم  معبد� 
�سارعهم، هذ� �ملعبد �سار يف �لوقت 
�الإ�سالمي  �لثقايف  �ملركز  �حلايل 
�أ�سري  وقد  حوحو،  ر�سا  ثانوية  �أ�سفل 
ق�سنطينة  حول  كتاب  يف  �ملعبد  �إىل 
جمهول  ملوؤلف   1923 �سنة  وب�سكرة 
جاء فيه » يتو�جد �لكني�س بالقرب من 
يف   43  la Gallette القاليت  �ساحة 
بعيد�  لي�س   ،la rue Thiers �سارع 
من �ل�سارع �لقدمي يف �سيدي جلي�س«.

كما �هتمت لويز ريجي�س بو�سف �ملر�أة 
�ليهودية ولبا�سها، لكنها فاجاأتنا حينما 
و�أنكرت  بورد،  بول  نظرة  دح�ست 
جميالت  �ليهوديات  �لن�سوة  تكون  �أن 
»...بعد  قالت  حيث  كالعربيات، 
من  روؤو�سهن مبنديل  يغطني  زو�جهن 
على  قبعة  �سكل  على  �الأ�سود  �حلرير 
�جلبني، يربط من �خللف، كما يو�سع 
�لدنتيل، حيث يطوى  �آخر من  قما�س 
وميرر حول �لذقن، ويرب فوق �لر�أ�س، 
ف�ستانا من  �لدو�م  على  �لن�سوة  تلب�س 
من  مطرزة  �سغرية  و�سرتة  �حلرير، 
�لذر�عني،  من  مفتوحة  �لذهب، 
مطوي  �سال  �أكتافهن  على  وي�سعن 
�ليهوديات  �أما  �الأبي�س،  �لرمان  بلون 
�لفقر�ء فيلب�سن لبا�س �لن�ساء �لعربيات 

من �لطبقات �لفقرية«.
يوم  عن  ريجي�س  لويز  حتدثت  كما 
ر�حة  يوم  بالعربية(،  )�سباط  �ل�سبت 
فيه  يغلقون  �لذين  �ليهود،  وعطلة 
منازلهم  �أبو�ب  ويفتحون  حمالتهم، 
ويجل�سون عند عتباتها، وتلب�س �لن�سوة 
ومزينة  �الألو�ن،  خمتلفة  حلة  �أزهى 
ويفرت�س  �لذهبية،  �حللى  باأبهى 
�لرجال �لزر�بي للجلو�س على �الأر�س، 
كالقيتار  مو�سيقية  �أدو�ت  ويجلبون 

و�لكمان، وميتعون �أ�سماعهم«.

يوم ال�صبت

�إن خروج �ليهود يوم �ل�سبت �إىل �الأزقة 
و�ل�سو�رع، ووقوف ن�سائهم �أمام �أبو�ب 
�لرحالة  رو�ه  ما  �أبرز  كان  منازلهن، 
�لذين  �مل�سورون  و�أي�سا  �الأوروبيون، 
�ملدن  عن  ر�ئعة  �سور�  لنا  تركو� 

�جلز�ئرية و�سكانها يف �لقرن 19م.
كانت رحلة لويز ريجي�س �إىل ق�سنطينة 
رحلة م�ستطلعة متاأثرة باجلو �ل�رشقي 
�لذي �ألهم �لعديد من �لكتاب �لغربيني 
�مل�ست�رشقني �لذين ك�سفو� لنا ملحات 
�رشقا  �لعرب  تاريخ  من 
كتابات  تبقى  لكنها  وغربا، 
�أ�سحابها،  �أقالم  حبي�سة 
طرف  من  �ملقدم  فالعمل 
يكن  مل  ريجي�س  لويز 
�الأو�ساط  يف  �سدى  له 
جمرد  لكونه  �لفرن�سية 
د�خل  المر�أة  مغامرة 
�أر��سيهم فيما ور�ء �لبحار، 
و�ت�سح هذ� يف �آخر �سطور 
رحلتها، و�لتي قالت فيها » 
نتمنى مل�ستعمرتنا �جلميلة 
�الن�سجام  فيه  ي�سود  �سليما  م�ستقبال 
�الأر�س  هذه  �أعر�قها.  بني  و�الندماج 
�أن  ينبغي  فرن�سا...ال  من  �لقريبة 
مركز�  بالتبني  الأبنائها  بالن�سبة  تكون 

لال�سطر�بات �ل�سيا�سية ...«.

رحالت الفرن�صيني واالأوروبيني
�لفرن�سيني  رحالت  تبقى  �الأخري  ويف 
الأحا�سي�سهم  ترجمة  و�الأوروبيني 
وميولهم، فلم تكن �أحكامهم �سحيحة 
على �لدو�م، خا�سة �لرحالة �ملتع�سبون 
لثقافتهم �لعربية وللفكر �ال�ستعماري، 
منهم  و�لف�سوليون  �ملغامرون  وحتى 
مل يختلفو� عنهم كثري� الأنهم بب�ساطة 
هو  ما  كل  جتاه  فوقية  بنظرة  نظرو� 
تعتمد  �أحكامهم  وكانت  جز�ئري، 
�لغربي  �ملجتمع  بني  �ملقارنة  على 
و�ملجتمع �الإ�سالمي، وهذ� هو �خلطاأ 
�أن يو�سلو�  �قرتفوه، كان عليهم  �لذي 
حماولة  ولي�س  يرونه،  ما  �سورة 

تغيريها كاملة .
هذه  دور  ننكر  ال  نحن  ذلك  ومع 
�لرحالت يف �إي�ساح �سورة �ملجتمعات، 
�أحكام  حبي�سة  در��سات  تبقى  لكنها 
�أ�سحابها، ولذلك فرغم توفر در��سات 
�جلز�ئر،  يف  �لرحلة  جمال  يف  كثرية 
لكنها تعد جزء من �مل�سادر �لتاريخية 

ولي�ست قاعدتها . 

جوانب من تاريخ �صريتا

تاريخ 

الفرن�صيني  رحالت  " تبقى 
واالأوروبيني ترجمة الأحا�صي�صهم 

وميولهم، فلم تكن اأحكامهم �صحيحة 
على الدوام، خا�صة الرحالة 

املتع�صبون لثقافتهم العربية وللفكر 
اال�صتعماري، وحتى املغامرون 

والف�صوليون منهم مل يختلفوا عنهم 
كثريا الأنهم بب�صاطة نظروا بنظرة 

فوقية جتاه كل ما هو جزائري، وكانت 
اأحكامهم تعتمد على املقارنة بني 

املجتمع الغربي واملجتمع االإ�صالمي "

ريجي�س  لويز  رحلة  يف  يهمنا  "ما 
هو معاجلتها للتواجد اليهودي 

بق�صنطينة، ويلفت انتباهنا اأنها 
مل تقدم اإح�صاءات الأعداداهم يف 

املدينة رغم املعطيات الكثرية التي 
قدمتها، لكن املتتبع لرحلتها يوقن اأنها 
ال متيل اإىل لغة االأرقام بقدر ما متيل 

اإىل الرواية وال�صرد"



اخلمي�س 16  جويلية  2020  املوافـق  لـ 25 ذو القعدة  1441ه 9تاريخ

و لعل خروج هوؤالء عن القانون الفرن�سي 
االنحراف  فقد  مرده  لي�س  ع�سيانه  و 
النظام اال�ستعماري،  ال�سلوك بل كره  يف 
للنظام  املوالني  من  اأحيانا  ينالون  فقد 
من  اأوروبيني  كانوا  �سواء  اال�ستعماري 
يف  موؤطرين  جزائريني  اأو  املعمرين 
الفرن�سية و م�ساحلها، كالقياد و  االإدارة 
الغابات  حرا�س  و  خوجة  من  حوا�سيهم 
تبالغ هذه  و هذا ملا  ال�رضائب،  جباة  و 
مما  اال�سطهاد،  و  التع�سف  يف  الفئات 
لدى  املتمردة  اجلماعات  هذه  يعطي 
يف  الت�سفي  و  البطولة  �سفة  االأهايل 
يف  ت�سل  الظامل  اال�ستعماري  النظام 
و  االنتفا�سة  درجة  اإىل  االأحيان  بع�س 

الثورة عليه.  

م�صطفى بن باهي: 
عني  والية  اغالل  بلدية  من  ينحدر 
 ،1857 �سنة  مواليد  من  تيمو�سنت، 
اعتربت ال�سلطات اال�ستعمارية خطورته 
القلعي  بوزيان  املقاوم  خطورة  تفوق 
الغليزاين، و ذلك لعملياته ال�سجاعة التي 
املنطقة  يف  عامني  ملدة  الرعب  زرعت 
وهران  اإىل  تيمو�سنت  عني  من  املمتدة 
على نطاق 80 كلم، جميع �سحاياه تلقوا 
الراأ�س،  اأو  اجلبهة  يف  قاتلة  ر�سا�سات 

الرعب  �سكلت  التي  ق�س�سه  حتدثوا عن 
االإدارة  و  االأوروبيني  نفو�س و خميال  يف 
الليل  بحلول  اال�ستعمارية،  الفرن�سية 
عني  يف  منزله  من  �سخ�س  اأي  يخرج  ال 
تيمو�سنت و حتى القرى املجاورة خوفا 
من بن باهي، حتى اأن ا�سمه ا�سبح بعبع 
يتم  اجلزائرية،  الدارجة  باللغة  غول  اأو 
املوالني  و  ال�سغار  االأطفال  تخويف  به 

لال�ستعمار.
و  الفرن�سي  الدرك  مفارز  تتمكن  مل 
بعدها  عليه،  القب�س  من  القنا�سة  فرق 
بالتن�سيق  ال�سلطات اال�ستعمارية  اأطلقت 
بحيث  االأهايل،  من  معها  املتعاونني  مع 
رحلة  يف  �سخ�س   400 حوايل  انطلق 
مقاطعة  من  كل  يف  باهي  بن  عن  بحث 
بغر�س  كلم   800 نطاق  و على  ق�سنطينة 
القب�س عليه، و نيل املكافاأة املالية التي 
قدرت ما بني 1000 اإىل 4000 فرنك ملن 

يقب�س عليه حيا اأو ميتا.
قايد  القادر  بوقدرة عبد  دفع  ما  و هذا 
للبحث  بوحجر  حمام  بلدية  و  دوار 
عنه، اإىل غاية جلوء بن باهي اإىل وجدة 
املغربية و هو متعب و جمروح اإذ تعر�سه 
اأيام   5 بعد  و  اأ�سابته،  ر�سا�س  لطلقة 
مبكان  بوقدرة  القايد  علم  مغادرته  من 
اأن  اإىل  عنه  للبحث  فانطلق  تواجده، 

باغته و هو ي�سلي يف امل�سجد، و قب�س 
عليه هناك بتاريخ 29 اأوت 1883 و �سلمه 
القايد لفرن�سا و نال املكافاأة، كما منحته 
ال�سلطات الفرن�سية و�سام �سابط يوم 24 
اأكتوبر 1883 نظرا لعمله ال�سجاع، و كان  
الفار�س  و�سام  على  ح�سل  قد  ذلك  قبل 

بتاريخ 07 جوان 1965.
باهي  لنب  اتهامات  عدة  توجيه  مت  و 
بندقية،  با�ستعمال  القتل  يف  متمثلة 
ن�ستعر�س فيما يلي قائمة العمليات التي 
ناهيك  �سحاياه  �سد  باهي  بن  بها  قام 
عن العمليات امليدانية التي ال تعد و ال 

حت�سى:
- يوم 13 اأفريل 1881 مت العثور على جثة 
مزرعة  �ساحب  دير  فريديريك  املعمر 
ب�سعبة اللحام قد خرقت ر�سا�سة راأ�سه، 

و كان بن باهي راعيا عنده.
- يوم 21 مار�س 1883 كان كل من املدعو 
ريو  قرية  من  ذاهبان  ليمونا  و  اردينجي 
حوايل  يف  تيمو�سنت  عني  اإىل  �سالدو 
على  ب�ساعتني عرث  بعدها  م�ساء  الثامنة 
من  كلم   3 بعد  على  الطريق  يف  جثتهما 
راأ�س  اخرتقت  ر�سا�سة  تيمو�سنت،  عني 
االأمين  اردينجي  ذراع  كان  فيما  ليمونا، 
و  ج�سمه  اخرتقت  ر�سا�سة  و  مه�سما، 

اأخرى اخرتقت راأ�سه.

اإىل  باهي  بن  قدم   1883 ماي   31 يوم   -
و  بوحجر،  من  بالقرب  مونتوين  مزرعة 
اأن  اإخباره  بغر�س  معه   احلديث  طلب 
حقوله،  اقتحمت  قد  االأغنام  من  قطيع 
�سدق مونتوين اخلرب و خرج اإليه، فما كان 
له ر�سا�سة يف  اأن وجه  اإال  من بن باهي 
راأ�سه، و عرث على جثة مونتوين يف اليوم 
املوايل على بعد 1 كلم من املزرعة، بعد 
اأن قام بن باهي بقتله عاد اإىل املزرعة 
ما  كل  حمل  و  بالقتل،  العمال  هدد  و 

ا�ستطاع حمله معه اإىل منزله.
انطلقت يوم 20 دي�سمرب 1883 يف حمكمة 
املداوالت  و  النقا�سات  اأطوار  وهران 
الرعب  زرع  الذي  باهي  بن  ق�سية  حول 
االتهام  توجيه  مت  اجلزائري،  الغرب  يف 
اأ�سخا�س،  �سبعة  بقتل  باهي  بن  اإىل 
ال�سيد:  يف  متمثال  املتهم  دفاع  كان 
فيما  باري�س،  مكتب  من  �سانت جرمان  
وكيل  طرف  من  االتهام  الئحة  دعمت 
بن  وقف  ال�سيد:كارديالك،  اجلمهورية 
باهي يف جل�سة املحاكمة �ساخما ي�ستمع 
و يف  بال�سحك،  عليها  يرد  و  لالتهامات 
يوم 22 دي�سمرب �سدر حكم باالإعدام على 
تنفيذ  مت  و  باهي،  بن  م�سطفى  ال�سيد 
احلكم �سباح يوم 13 مار�س على ال�ساعة 
ال�ساد�سة ب�ساحة �سوق عني تيمو�سنت.            

القنا�صالذياأرعباال�شتعماريفعنيمتو�شنتووهران

الربوفي�صور: �صفيان لو�صيف
     جامعة �صطيف 2  

برزت يف اجلزائر مقاومات فردية مع 
نهاية القرن 19 م، و اعتربت ا�صتمرار 

للمقاومات ال�صعبية و ثورة 1871، و قد 
بقيت جذوة املقاومة و الروح الثورية 

يف نفو�صهم و التي الزمت الرجال  طوال 
احلقبة اال�صتعمارية، و قد اأطلق عليهم 

 Bandis < الفرن�صيون ت�صمية الع�صاة
و  القانون  عن  اخلارجون  > اأو   Les

عرفت اأعمالهم يف الكتابات الفرن�صية > 
الل�صو�صية.   > اأي   Les Banditisme

الثائر م�صطفى بن باهي

يف مواجهة اال�صت�صراق الفرن�صي

والتعليم  الرتبية  مناهج  خ�سعت  لقد 
تغيريات  اإىل  اجلزائرية  املدر�سة  يف 
تدري�س  يخ�س  فيما  وخا�سة  ارجتالية، 
اللّغة العربية واآدابها ، وكان من نتائج ذلك 
جيل من طلبة املرحلة الثانوية واجلامعية 
ويجد  م�سافهة،  بلغته  التعبري  عن  عاجز 
من  اخلالية  ال�سحيحة  القراءة  يف  ع�رضا 
الكتابة  الأ�ساليب  التام  والفقد  االأخطاء، 

ال�سليمة.
احتاللهم  فرتة  يف  الفرن�سيون  حاول 
اللّ�سان  يف  بحوث  و�سع  لبلدنا  الطويل 
العربي واأ�ساليب املحادثة واخلطاب، ومبا 
الّر�سمية  اللّغة  هي  الف�سحى  العربية  اأّن 
الزوايا  يف  التدري�س  وو�سيلة  لالإدارة، 
ومعاهد التعليم، فاّنهم �سعوا اإىل تهوينها 
باإيجاد البدائل عنها، ومبا اأّن الدارجة هي 
االحتالل  فاإّن  الّنا�س،  عموم  خطاب  لغة 
تنظريها،  ا�ستعمالها،وحاول  على  �سجع 
وجعلها لغة التعبري والكتابة يف املدار�س 
الإماتة  باالأهايل،واّتخذهاو�سيلة  ة  اخلا�سّ
اللّهجات  تدري�س  الف�سحى.وت�سجيع 
لغر�س  املحتل  �سيا�سة  هاّمةيف  خطوة 
وتق�سيم  ل�سانه،  لكنة  وفر�س  ثقافته 

املجتمع على اأ�سا�س عرقي.

اال�صت�صراق الفرن�صي

الفرن�سي  اال�ست�رضاق  علماء  �ساهم  لقد 
باللّهجات  ومعاجم  موؤلفات  و�سع  يف 
باللّغة  وحكايات  ر�سائل  وكتابة  املحلية، 
العربية املعربة )الدارجة(.ومن املوؤلفات 
متقدمة  مرحلة  يف  و�سعت  التي  االأوىل 

امل�ست�رضق  كتاب  االحتالل،  عمر  من 
العربية  اللغة  الفرن�سي«برينييه«،«موجز 
االإيالة  ويف  اجلزائر  مدينة  يف  الدارجة 
اجلزائرية«،والذي ن�رضه �سنة 1838م،حّدد 
العربية،  اللهجة اجلزائرية  فيه خ�سائ�س 
اأّن فرن�سا ا�ستعانت يف ذلك بالطبقة  كما 
ا�ستهوتهم  ممن  اجلزائريني،  من  املثقفة 
وابن  �سديرة  ابن  الغربية،اأمثال  احل�سارة 

الوني�س و�سعيد بوليفة وغريهم.
بن  حمّمد  بن  االأ�ستاذمو�سى  يعترب 
اأف�سل  من  االأحمدي  نويوات  امللياين 
للمكتبة  و�سعرائها،قّدم  اجلزائر  اأدباء 
جمال  يف  خمتلفة  موؤلفات  اجلزائرية  
اللغة العربية وعلومها، القت رواجا مغربا 
وم�رضقا،فهو باحث جاد يف االأدب العربي، 
وملن ال يعرفه فاآثار قلمه دالة عليه، بداأ 
وهو  اجلزائرية  ال�سحف  يف  الكتابة 
قمو�س  و�سيدي   االأخ�رض  بجامع  طالب 
بق�سنطينة،وا�ستغل بالتاأليف وهو يف �سِنيه 
االأوىل يف ميدان الرتبية والتعليم، فكتب يف 
االألغاز واملعميات، واأقر�س ال�سعر ومتكن 
وامل�رضح،  ة  الق�سّ يف  واألّف  بحوره،  من 
جمالت  يف  وبحوث  مقاالت  ون�رض 
املتو�سط  كتاب  واأهم م�سنفاته  خمتلفة. 
اأّول  والقوايف،  العرو�س  علمي  يف  الكايف 
كتاب ين�رض له، عر�سه على ال�سيخ مبارك 
امليلي فاأعجب به وقرظه بقوله: »..ذلك 
واأفانني  العلم  قواعد  بني  اجلامع  الكتاب 
االأدب، وطابع التجديد يف العر�س((، وله 
كتاب ال يقل اأهمية عن �سابقة وهو كتاب« 
رّتبه  بحرف«،  املتعدية  االأفعال  معجم 
االأفعال  ، وجمع فيه  الهجاء  على حروف 

بنّي  املختلفة،  اجلر  بحروف  املتعدية 
فيها اختالف احلروف ال اختالف معنى 
بلحاج عماري،  االأ�ستاذ  اهتم  لقد  الفعل. 
بن�رض  والتوزيع  للن�رض  كردادة  دار  مدير 
تلم�سان  مبنا�سبة  االأدبي  تراثه  معظم 
2009م،  �سنة  العربية  الثقافة  عا�سمة 
تاأليفه)  من  خلت  اأعماله  اأّن جمموع  غري 
مدر�سي  كتاب  وهو  العربية(،  املحادثة 
بحٌت،األيُق  مبراحل التعليم االأوىل، ملنهجه 
االأدبية  للن�سو�س  واختياراته  ومعلوماته، 
هاته  ملثل  والرجوع  التطبيقية،  واالأمثلة 
املدر�سة  يخرج  العتيقة  والربامج  الكتب 
تعانيه  الذي  الّتخبط  اجلزائرية من ربقة 
بداية  املتبعة  التغريب  �سيا�سة  ب�سبب 
فاالأديب  الع�رضين،  القرن  ت�سعينيات  من 
تعليم  املحادثة يف  الأهمية  تفطن  مو�سى 
املحدقة  املخاطر  يعي  الأّنه  االأوالد، 
الل�سان  �سطو  مدى  ويعلم  العربية،  باللّغة 

الفرن�سي على احلياة العامة.

كتاب خا�س باملحادثة العربية

االأحمدي،هو  مو�سى  االأ�ستاذ  اأّن  ال�سك 
كتاب  و�سع  يف  يجتهد  جزائري  اأوالأديب 
خا�س باملحادثة العربية موجه اإىل رجال 
وقام  االبتدائية،  املرحلة  ولطلبة  الرتبية 
وهو�سغرُي  �سنة1963م،  ببريوت  بن�رضه 
احلجم فال تزيد �سفحته على 137�سفحة، 
�سلك يف اإعداده طريق التدرج والتب�سيط، 
واملحفوظات  الن�سو�س  حيث  من 
املطروحة  الثمانية  واالأ�سئلة  املنتقاة، 
يف التمرين االأّول من كّل در�س، وقواعده 

ومتارينه يف متناول التلميذ، وما كان فوق 
اأَْوَكل املوؤلف االإجابة فيه  م�ستوى الطلبة 

اإىل َحذق املعلم ونباهته. 
العربية �رضحا  املحادثة  القارئ يف  يجُد 
وقطعا  عربية،  واأمثاال  الّن�س،  ملفردات 
�سعرية، ومقاطع اإمالئية، وقواعد نحوية، 
ومناذج اإعرابية. والكتاب بحق ي�سد فراغا 
التعليمية  املناهج  منه  ا�ستكت  طاملا 
االبتدائية،  املرحلة  لطلبة  املقدمة 
لكيفية  مي�رضا  اأ�سلوبا  للمعلم  ويعطى 
اأحمد  ال�سيخ  يقول  الن�سو�س.  معاجلة 
مو�سى  اهلل(:»...وال�سيخ  )رحمه  حماين 
املو�سوع  هذا  مثل  يف  يوؤلف  من  خري 
لغتنا  من  بالف�سيح  الدقيقة  ملعرفته 
الأبنائنا من  اأن نقدمه  العربية، وما يجب 
األفاظ ال�ستعماله يف حمادثاتهم، وخلربته 
والتعليم«،وقد  الرتبية  ميدان  يف  الوا�سعة 
موؤلفه  اأّن  الأهميته،كما  مّرات  عّدة  طبع 
تاأ�سف لكون كتابه تعر�س لل�سطو وطبع يف 
ل�سو�س  غري  اأن  بعد  علمه،  امل�رضقدون 
العربية  املحادثة   « اإىل  عنوانه  الفكر 
فهذا  وعموما   .« االإفريقية  للمدار�س 
الكتاب جدير باأن يجعل �سمن املقّررات 
من  الثانية  اأو  االأوىل  لل�سنة  الّدرا�سية، 
ومنهجه  حّية،  فمادته  االبتدائي،  التعليم 
يتما�سى مع مراحل التعليم احلديث، واإّنه 
والكتب  الربامج  اإىل  العودة  الواجب  ملن 
األّفت  التي  القدمية  اجلزائرية  املدر�سية 
لوثة  من  خللوها  ال�ستينيات،  مرحلة  يف 
التي  الّتافهة  املوا�سيع  ومن  التغريب، 
قدراته  من  وت�سعف  الطالب  فكر  متّيع 

اللّغوية.

االأديبمو�شىاالأحمديوكتابهاملحادثةالعربية

بقلم: حممد ب�صكر

متثالملحادثة �صكال من اأ�صكال 
التوا�صل الّلغوميع الغري، وهي 

ماي�صميها البع�س بلغة التخاطب، 
منها ُت�صتمد االأدوات االأ�صا�صية التي 
متكن املتعلم من التعبري عن اأفكاره 

وم�صاعره. واالأمم التي ت�صعى الإثبات 
�صخ�صيتها والتمكني لهويتها تهتم 

برتقية اأ�صاليب املحادثة مبا يتما�صى 
ولغتها القومية، وخا�صة يف مراحل 

التعليم االأوىل.



قال مركز فل�سطني لدرا�سات الأ�رسى 
اإن  فريو�س كورونا �سيكون ا�سد فتكاً 
ات�رس  حال  يف  الأ�رسى  باأج�ساد 
تراكم  ب�سبب  وذلك  �سفوفهم،  يف 
ع�رسات  خالل  عليهم  الأمرا�س 
املتعمد  الطبي  الإهمال  ال�سنني من 
�سحفي،  بيان  يف  املركز  واأ�ساف   .
الأ�رسى  اأج�ساد  اأن  الثالثاء،  يوم 
وخا�سة الذين ام�سوا �سنوات طويلة 
تلك  خالل  تعر�ست  ال�سجون  داخل 
املناعة  ونق�س  للتهالك  ال�سنوات 
او  �سحية  متابعة  توفر  عدم  نتيجة 
التي  لالأمرا�س  منا�سبة  عالجات 
اعتقالهم  �سنوات  خالل  منها  عانوا 
ول  �سعيفة  اأج�سامهم  جعل  مما   ،
الباحث   . كورونا  فريو�س  تتحمل 
الإعالمي  الناطق  الأ�سقر  ريا�س 
للمركز قال اأن كارثة حقيقة �ستحدث 
انت�رس  اهلل  قدر  ل  لو  ال�سجون  يف 
الفريو�س ب�سكل كبري داخل ال�سجون، 
ومل تتم مكافحته او اتخاذ الإجراءات 
الكفيلة مبنع ت�سلله، لن هناك اأعداد 
كبرية من الأ�رسى تعانى من اأمرا�س 

وهوؤلء  اخلطرية،  فيها  مبا  خمتلفة 
ولن  �سعيفة،  مناعة  من  يعانون 
املر�س  مقاومة  اأج�سامهم  ت�ستطيع 
اإ�سافة اإىل ا�ستهتار الحتالل بحياتهم 
وعدم تقدمي رعاية طبية لهم . واأ�سار 
يواجهون  اأن غالبية ال�رسى  الأ�سقر 
نظًرا  ال�سحية  اأو�ساعهم  يف  م�سكلة 
�سواء  احتجازهم،  ظروف  لرتدي 
يحتجز  حيث  التحقيق  فرتة  خالل 
املعتقلون يف زنازين �سيقة ل تتوفر 
فيها اأدنى مقومات ال�سحة العامة، و 
على  يوؤثر  مما  للتعذيب،  يتعر�سون 
او  �سلبي  ب�سكل  ال�سحية  اأو�ساعهم 
يف اأق�سام ال�سجون التي تعترب اأر�سية 
خ�سبة لنت�سار الأمرا�س مع �سيا�سة 
الإهمال الطبي املتعمد التي ت�سمح 
اأج�سادهم  يف  بالتغلغل  لالأ�رسى 
الع�رسات  يعاين  كبري.بينما  ب�سكل 
 ، جداً  خطرية  اأمرا�ساً  ال�رسى  من 
الكلوي،  والف�سل  ال�رسطان  كمر�س 
وال�سكر،  القلبية،  واجللطات 
وال�سغط، وان�سداد ال�رسايني، والكبد 
الأمرا�س،  من  وغريها  الوبائي، 

طبية  رعاية  يتلقون  ل  وهوؤلء 
�سهلة  فري�سة  يجعلهم  مما  منا�سبة، 
يحتاج  قد  الأ�سري  اأن  .وبني  لكورونا 
اىل �سنوات يف بع�س الأحيان ليتمكن 
�سورة  اأو  خمربي  فح�س  اإجراء  من 
ك�سف  تاأخر  اأدى  حيث   ا�سعة، 
املر�س يف مراحله الأوىل اإىل متكنه 
الأ�رسى،  اأج�ساد  يف  وا�ستفحاله 
كذلك اأدى التاأخر املتعمد يف اإجراء 
لبع�س  عاجلة  جراحية  عمليات 
اأمرا�س  من  يعانون  الذين  الأ�رسى 
انعدام الأمل يف  اإىل  خطرية و�سعبة 
خطر  اإىل  الأ�رسى  وتعر�س  ال�سفاء 
"مركز  حقيقي على حياتهم. ونا�سد 
الطبية  املوؤ�س�سات  كافة  فل�سطني" 
الدولية ويف مقدمتها منظمة ال�سحة 
العاملية، اخلروج عن �سمتها، والقيام 
بواجبها، واإر�سال جلنة حتقيق طبية 
ب�سكل عاجل لفح�س اأو�ساع الأ�رسى 
اعتقالهم  ظروف  على  والطالع 
القا�سية، وما يتعر�سون له من عملية 
الحتالل  �سيا�سات  جراء  بطئ  قتل 

بحقهم . 

تقرير: اإعالم الأ�سرى

يقول والد الأ�سري املري�س كمال اأبو 
وعر والذي اأعلن عن اإ�سابته موؤخراً 
وكعائلة  كاأب  اإنني  كورونا:  بفريو�س 
باأكملها نكابد املعاناة منذ ما يقارب 
ومن  ابننا،  فقدان  من  عاماً   20
الحتالل  �سجون  داخل  هو  معاناته 
اأكان بو�سعه يف زنازين العزل  �سواء 
الزيارة  من  حرمانه  اأو  النفرادي 
كمال  اأن  وي�سيف  عليه.  والت�سييق 
وكما  باحلنجرة،  �رسطان  من  يعاين 
و�سلنا من اأخبار عنه اأنه نقل موؤخراً 
اإىل �سجن الرملة لتلقي العالج، وبعد 
الحتالل  اأجرى  ال�سجن  اإىل  عودته 
النتيجة  وكانت  الكورونا  فح�س  له 
له  واأجرى  عاد  ثم  ومن  �سلبية، 
اإ�سابته  ليتبني  اأخرى  مرة  الفح�س 
بالفريو�س. ويتابع والدة الأ�سري ابننا 
ليتوا�سل  احلظ  يحالفه  مل  كمال 
ذلك  �سمعنا  لقد  ويخربنا،  معنا 
بعد  ثم  التلفزة  �سا�سات  خالل  من 
الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  اأخربتنا  ذلك  

بالقول:  حديثه  ويكمل  باإ�سابته. 
التلفزة  �سا�سات  عربة  ن�ساهد  نحن 
و�سع  يف  وعر  اأبو  كمال  الأ�سري  اأن 
ل  نف�سه  الوقت  ويف  حرج،  �سحي 
ن�ستطيع التوا�سل معه ملعرفة ما هو 
ويبداأ  يقود،  اأين  واإىل  التدهور  هذا 
بنا  بالت�سال  اخلارج  يف  الأهايل 
وحتى املرا�سلني والإذاعات ي�ساألون 
عن حاله، ولكن نحن ولالأ�سف نفتقد 
من  يزيد  وهذا  املعلومات،  اإىل 
التوا�سل  نتمكن من  اأننا ل  معاناتنا 
والدة  وي�سري  عليه.  لالطمئنان  معه 
الأخرية  الزيارة  اأن  اإىل  الأ�سري 
لبنه كمال كانت قبل 6 �سهور، قبل 
وقف  الحتالل  �سلطات  تُقرر  اأن 
فريو�س  تف�سي  ب�سبب  الزيارات 
للم�رسف  قلت  اأنني  واأتذكر  كورونا، 
على الزيارة ل اأعرف ما هي رتبتيه، 
ينتقل  اأن  من  ابننا  على  نخاف  اأننا 
لهم الفريو�س عربكم واأنتم تخرجون 
عائلتكم  مع  وتتوا�سلون  اخلارج  اإىل 
دون  اأبنائنا  على  تدخلون  ثم  ومن 
من  حلمايتهم  وقاية  اإجراءات  اأي 

الفريو�س.

تخوف العائلة

من جهته يقول �سقيق الأ�سري اأمني 
اأبو وعر: مر�س ال�رسطان بالأ�سا�س 
وطبية،  �سحية  رعاية  اإىل  بحاجة 
فكيف اإذا ت�ساعف الأمر مع وجود 
خماوفنا  كورونا،  فريو�س  تف�سي 
ارتفعت عندما �سمعنا بخرب اإ�سابة 
كورونا،  بفريو�س  كمال  �سقيقي 
وخ�سو�ساً اأننا ل نتابع ماذا يحدث 
م�ستوى  هو  وكيف  اإجراءات  من 
الرعاية التي تقدمها اإدارة ال�سجون 
له. ويوا�سل حديثه بالقول" اأننا ل 
عن  الإفراج  الحتالل  من  نتوقع 
يكون  اأن  اإل  باملطالبات  �سقيقي 
قبل  من  حقيقية  �سغوطات  هناك 
على  لل�سغط  العاملية  املنظمات 
براأيي  واأن  عنه  لالإفراج  الحتالل 
كان  اإذا  �سي�ستجيب  الحتالل  اأن 
فاملطالبات  عاملي  �سغط  هناك 
لوحدها كما يعلم اجلميع ل جتدي 

نفعاً.

مطالب العائلة

نحن  يقول  العائلة  مطالب  وحول 
نطالب ب�رسورة وجود جلان مبا�رسة 
لالإطالع عن و�سع الأ�رسى املر�سى 
ومنهم �سقيقي الأ�سري كمال اأبو وعر 
واأن يكون هناك توا�سل معه حتى لو 
الكونفرن�س  خا�سية  طريق  عن  كان 
و�سعهم  من  والتاأكد  لروؤيتهم 
اأن  �رسورة  اإىل  بالإ�سافة  ال�سحي، 
من  املر�سى  الأ�رسى  متابعة  تكون 
من  ولي�س  فل�سطينيني  اأطباء  قبل 
مكتب  وحمل  الحتالل.  اأطباء  قبل 
الأ�رسى الحتالل امل�سوؤولية  اإعالم 
وخا�سة  الأ�رسى  حياة  عن  الكاملة 
فريو�س  و�سول  بعد  منهم  املر�سى 
اأن  موؤكدا  ال�سجون،  اإىل  كورونا 
زالت  ما  الحتالل  �سجون  اإدارة 
تتلكاأ يف اتخاذ الإجراءات الوقائية 
من  الأ�رسى  حلماية  احلقيقية 
خطر الفريو�س. وحذر املكتب من 
الحتالل  �سجون  اإدارة  ا�ستمرار 
الإجراءات  اتخاذ  يف  بال�ستهتار 
املواد  تقدمي  وعدم  الوقائية 
والذي  للتعقيم،  والكافية  املالئمة 
كبري  ب�سكل  الفريو�س  بتف�سي  ينذر 
بني الأ�رسى. وكانت قوات الحتالل 

اإ�سابة  عن  يومني  منذ  اأعلنت  قد 
اأبو وعر)46عاماً( من  الأ�سري كمال 
بلدة قباطية جنوب جنني، بفريو�س 
حاليا  يقبع  واأنه   ،19 كوفيد  كورونا 
هروفيه.”  “اأ�ساف  م�ست�سفى  يف 
والأ�سري اأبو وعر املحكوم بال�سجن 
عاماً،  و)50(  مرات   6 املوؤبد 

يعاين   ،2003 عام  منذ  واملعتقل 
من و�سع �سحي خطري للغاية جّراء 
احلنجرة،  يف  بال�رسطان  اإ�سابته 
خالل  ال�سحي  و�سعه  تفاقم  وقد 
اأن  بعد  املا�سية،  القليلة  ال�سهور 
اأّن  له فحو�س طبية، وتبنّي  اأجريت 

الورم قد تفاقم لديه.
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كورونا و�ل�سرطان ينه�سان ج�سد �لأ�سري كمال �أبو وعر
تعي�س عائلة الأ�سري اأبو وعر حالة من القلق واخلوف الدائم على حياة ابنهم الأ�سري كمال اأبو وعر، 
فمنذ ما يقارب العام وانتكا�سات �سحية واحدة تلوى الأخرى يتعر�س له الأ�سري اأبو وعر، بدءاً من 
اإ�سابته ب�سرطان احلنجرة، وما طراأ عليه من تفاقم بو�سعه ال�سحي، والذي اأ�سبح يعاين من فقدان 

الكالم و اأوجاع يف الرقبة والراأ�س واإىل فقدان وزنه، ولي�س اأخرياً اإ�سابته بفريو�س كورونا. 

ر�سالة الأ�سرى فى ال�سجون ال�سهيونية اىل اأحرار العامل 

جان  �لأ�سري كمال �أبو وعر �لذي يو�جه �ل�سّ
و�ل�سرطان و "كورونا"

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
اأحرار العامل،،، اأنقذوا حياة 

الأ�سري كمال اأبو وعر

يف القرن الواحد والع�رسين، يف عامل 
الإن�سان...  وحقوق  الدميقراطية 
ميوت الأ�سري كمال اأبو وعر، ب�سمت 
عن  بعيداً  �سديد،  وبطء  رهيب 
الحتالل  �سجون  يف  الكامريا  اأعني 
ي�سمع  اأحد  ل  حيث  الإ�رسائيلي، 
ال�سوت  ح�رسجة  اأو  املوت،  �سهقة 
و�سيق الأنفا�س، اإذن كما يف كل مرة، 
وكاأن  عقاب،  دون  اجلرمية  �ستمر 

�سيئاً مل يكن..! 
اأبو وعر الأ�سري الإن�سان، لي�س جمرد 
باأنفا�سه  رقم يح�سبه اجلالد، ها هو 
الأخرية يقرع جدران ال�سمري العاملي، 
ي�سارع املوت وحيداً، ج�سده حما�رس 
بخاليا ال�رسطان القاتلة، مثلما يفتك 
به فريو�س كورونا اأي�ساً، ... يتاأمل... 
يف  وحيداً  ترتكوين  ل  عالياً  ي�رسخ 
زنازين املوت والرطوبة...فال ي�سمع 
والأمل..  الوجع  لالأ�سف، �سوى �سدى 
باأب�سط  يحظى  اأن  دون  يحت�رس، 
العالج  يف  احلق  اأقلها  احلقوق، 
املنا�سب،.. وحيداً ي�سارع امل�ستحيل 

وهو اأ�سري، فهو ال�ساهد وهو ال�سهيد 
الإ�رسائيلي،  الحتالل  جرمية  على 
فظاعة  على  اأي�ساً،  كذلك  هو  مثلما 
جّراء  الأ�رسى،  يدفعه  الذي  الثمن 
الأ�سري  املتعمد.   الطبي  الإهمال 
مقيداً  يرقد  الآن  وعر...  اأبو  كمال 
اأملاً  املر�س..يتلّوى  فرا�س  على 
الأخري  اإىل  وهو  واملوت،  احلياة  بني 
ال�ّسجان  بحقد  اأقرب...مقيداً 
مبر�س  م�ساب  اأنه  مع  واأغالله، 
اآن  يف  كورونا  وبفريو�س  ال�رسطان 
نعم...لكنه  ب�سدة،  يتاأمل  معاً... 
زال  احلر...فما  العامل  ي�ست�رسخ 
والعدالة  احلرية  قيم  على  يراهن 
وحقوق الإن�سان.. ويبحث عن �سمري 
القيمي  التطور  يف  احلي،  الإن�سانية 
�سعوب  لكل  والإن�ساين  واحل�ساري 
العامل  اأحرار  ينادي  الأر�س،... 
لتحريري  الأوان،  اآن  اأما  مت�سائاًل... 
من قيودي اخلم�سة دفعة واحدة قبل 

فوات الأوان..
منذ  املتوا�سل  العتقال  قيد  الأول: 

18 عاماً يف �سجون الحتالل.
الثاين: قيد الإ�سابة مبر�س ال�رسطان 

منذ ب�سعة اأعوام يف زنازين املوت. 
بفريو�س  الإ�سابة  قيد  الثالث: 

اأيدي  على  اأيام  ب�سعة  منذ  "كورونا" 
ال�سجان.  

جّراء  النحيل  ج�سدي  قيد  الرابع: 
الأ�سعف  ومناعتي  الفتاك،  املر�س 

جراء جرع الكيماوي املتتالية. 
حد  املتزايد  خويف  قيد  اخلام�س: 
بثمانية  القريب  التحاقي  من  اليقني، 
اأ�رسى، ا�ست�سهدوا منذ العام املن�رسم 
الإ�رسائيلي،  الحتالل  �سجون  يف 

جراء الإهمال الطبي املتعمد. 

اأبو  الأ�سري  ترتكوا  العامل...ل  اأحرار 
لأن  اخلم�سة،  قيوده  مع  وحيداً  وعر 
اإذن  املحقق...  موته  ا�ستمرارها  يف 
األي�س من العار اأن ي�سمت العامل، على 
جرمية قتل متعمد يف و�سح النهار ؟! 
على  ن�سغط  كي  معاً،  لنتحرك  عليه 
اإنقاذ  اأجل  من  الحتالل،  حكومة 
اأمام  اليوم  احلر  فالعامل  حياته، 
ينت�رس  اأن  اإما   ... حقيقي  امتحان 
لقيمة وحقوق الإن�سان الأ�سيلة، واإما 
فري�سة  وعر،  اأبو  الأ�سري  يرتك  اأن 
اأبو   .. والن�سيان  والإهمال  للمر�س 
قيمكم  على  يراهن   ... يناديكم  وعر 
من  فهل  اإن�سانيتكم..  ي�ست�رسخ   ...

جميب ؟! 

مركز فل�سطني لدرا�سات الأ�سرى

خطر كورونا يت�ساعف على �لأ�سرى
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علي �سمودي

منا�سل وبطل
 

عن   ، وزوجته  عالء  �أبو  �لو�لد  يت�أخر  ال 
و�لفع�لي�ت  �مل�سري�ت  يف  �مل�س�ركة 
 ، �ملر�ض  رغم   ، �الأ�رسى  مع  �لت�س�منية 
�ل�سفوف  ويتقدم�ن  حممد  �سور  يحمالن 
بفخر و�عتز�ز ، مب� قدمه من بطوالت من 
يت�أخر  "   مل  �لو�لد  ويقول   ، �لوطن  �أجل 
 ، �الأق�سى  ن�دت  عندم�  �لو�جب  ت�أدية  عن 
،�س�رك  �ملع�رك  وخ��ض  �ل�سالح  ف�مت�سق 
عقب  ط�رده  �لذي  �الحتالل  مق�ومة  يف 
ني�س�ن  يف  �ل�سهرية  جنني  خميم  معركة 
فر�س�ن  مع  هن�ك  ك�ن  فقد   ،  2002 ع�م 
ر�ف�س�ً   ، �مللحمة  يخو�ض  �النتف��سة 
 ،" بت�سفيته  �لتهديد�ت  رغم  �ال�ست�سالم 
على  و�سمم  للن�س�ل  كر�ض حي�ته   " ويكمل 
مقدمته  ويف  �ل�سهد�ء  رف�قه  لعهد  �لوف�ء 
�بن عمه �ل�سهيد م�هر عقل من ق�دة حركة 
�عتقل  حتى  وق�تل  ر�يته  فحمل   ،" "فتح 
�أي�م دخل ع�مه  ، وقبل  يف كمني لالحتالل 

�لث�من ع�رس خلف �لق�سب�ن .

حممد يف �سطور
 37 قبل  حممد  ولد   ، من��سلة   ال�رسة 
�لث�ين  ليكون   ، جنني  مدينة  ع�م�ً  يف 
نفر،  وتقول   11 من  �ملكونة  يف  ع�ئلته 
"حممد  عقل  خديجة  �خلم�سينية  �لو�لدة 
ب�ر وحنون ومعط�ء ،متتع ب�الخالق �لع�لية 
وحب ع�ئلته ووطنه ومدينته و�هله ، طيب 
م�س�عدة  يف  ون�سيط  �لعقل  ور�جح  �لقلب 
و�س�حب  �جتم�عي   ، �خلري  وعمل  �لن��ض 
"  تلقى  وت�سيف   ،" ورجولة  و�سه�مة  نخوة 
تعليمه يف مد�ر�ض جنني حتى �ل�سف �لث�من 
، وب�سبب مر�ض و�لده �ملزمن وعجزه عن 
عدة  يف  وعمل  �مل�سوؤولية  حتمل   ، �لعمل 
حملي  م�سبح  يف  كمنقذ  �خره�  جم�الت 

حتى ط�رده �الحتالل  لفرتة  و�عتقل.
انتفا�سة الأق�سى

عالء  �أم  �لو�لدة  تقول   ، و�عتز�ز   بفخر 
"  ج�سد كل �سور �لبطولة و�لوف�ء و�لت�سحية 
يف �سبيل وطنه و�سعبه ، فقد ع��ض يف ظل 
ت�أثر   ، جيله  ك�أبن�ء  �ملع�ن�ة  حي�ة  و�قع 
ل�سعبه  وقمعه  و�نته�ك�ته  �الحتالل  بجر�ئم 

، وت�ثر كثري�ً ب�عتق�ل �بن�ء ع�ئلته ومدينته 
مع  كثري�ً  يحزن   ك�ن  �سنه  �سغره  ورغم   ،
م�هر  عمه  �بن  وخ��سة  �سهيد  كل  �سقوط 
ف�خت�ر   ، �خل��سة  �لوحد�ت  �غت�لته  �لذي 
م�سو�ره  بد�أ   " "،وت�سيف  �لن�س�ل  طريق 
�لن�س�يل خالل �نتف��سة �الق�سى ،   �س�رك 
يكتفي  ومل   ، و�ملو�جه�ت  �مل�سري�ت  يف 
 ، �ملق�ومة  ب�سفوف  �نخرط  فقد   ، بذلك 
مبو�جهة  وم�س�رك�ً  بطاًل  مق�تاًل  و��سبح 
وتكمل"   ،" وخميمه�  جنني  يف  �الحتالل 
مع  2002 ،وق�تل  ني�س�ن  معركة  يف  �س�رك 
�ملق�ومني دف�ع�ً عن �ملخيم حتى �عتقل، 
كتب رب �لع�ملني له حي�ة جديدة ، وق�سى 
و�فرج  �الحتالل  مع�سكر�ت  يف  يوم�ً   18

عنه.
مطاردة واعتقال

 فور حترره ، ع�د حممد ل�سفوف �ملق�ومة 
ق�ئمة  �سمن  ��سمه  �الحتالل  ف�أدرج   ،
حم�والت  وتكررت   ، للت�سفية  �ملطلوبني 
ع�ئلته  منزل  وتعر�ض   ، و�عتق�له  �غتي�له 
تهديد  و�سط  وتفتي�ض  دهم  لعملي�ت 
 " و�لدته  وتقول   ، بت�سفيته  �الحتالل 
�تهمه �الحتالل ب�ل�سلوع بعملية " كركور " 
و�لتهديد�ت  مالحقته  ف��ستدت   ، �لفد�ئية 
�كمل   ، نف�سه  ت�سليم  لكنه رف�ض   ، ب�غتي�له 
يعد  مل  بينم�   ، و�سج�عة  ببطولة  �مل�سو�ر 
�الحتالل يف�رق منزلن� ، وع�سن� كل �سنوف 
�ملع�ن�ة ب�سبب �ملد�هم�ت و�خلوف و�لقلق 
" فجر  "، وت�سيف  �بني �حلبيب  على حي�ة 

ب�الحتالل  فوجئن�  ت�ريخ  2002/12/2  
ويح��رس  على جنني  �لتجول  يفر�ض حظر 
ح�رتن� �مل�س�ورة و�سط �ملدينة ، ومل نكن 
من�  قريب  منزل  يف  خمتب�أ  �بني  �أن  نعلم 
حتى �سمعن� �جلنود يط�لبونه عرب مكرب�ت 
وتكمل  ع�سن�   ،" نف�سه  بت�سليم  �ل�سوت 
وتكرر  و�لتوتر  �لقلق  من  مروعة  حلظ�ت 
�ل�سهيد  �سلفي  �بن  �غتي�ل  م�سهد  �أم�مي 
وبعد   ، �حلجر  �نتف��سة  خالل  عقل  م�هر 
�س�ع�ت ، متكن �جلنود من �قتح�م �ملنزل 
نتمكن  ومل  نر�ه  مل  �لذي  حممد  و�عتق�ل 
حي�أ  ك�ن  م�  �ذ�  و�سعه  حقيقة  معرفة  من 
�الن�سح�ب  فخالل   ، �سهيد�ً  �أو  م�س�ب�ً  �أو 
و�ل�سوت  �لغ�ز  قن�بل  يطلق  �الحتالل  ك�ن 

و�لر�س��ض.
احلكم واملعاناة

 بعد فرتة من �نقط�ع �أخب�ره،علمت �لع�ئلة، 
ب�حتج�ز حممد يف زن�زين �سجن " �جللمة" 
�سهور  ثالثة  مد�ر  و�لدته  "  على  وتقول   ،
و�لعزل  و�لتعذيب  للتحقيق  تعر�ض   ، ك�ملة 
و�ل�سليب  �ملح�مني  منع  حتى  �لزن�زين  يف 
ل�سجن  نقله  ورغم   ، زي�رته  من  �الحمر 
حممد  عق�ب  �الحتالل  و��سل   ، ع�سقالن 
�لذي مل نر�ه على مد�ر ع�م ك�مل حتى �سمح 
لن� بح�سور جل�س�ت حم�كمته "، وت�سيف " 
ع�م  ��ستمرت  �ملح�كم  بني  �لعذ�ب  رحلة 
ك�مل ،حتى حوكم ب�ل�سجن �ملوؤبد 14 مرة 
�الحتالل  مق�ومة  بتهمة  ل40ع�م�ً  �إ�س�فة 
�سمد  لكنه   ، فد�ئية  لعملي�ت  و�لتخطيط 

ب�سج�عة  ووقف  ع�لية  مبعنوي�ت  ومتتع 
وبطولة ، ر�ف�س�ً �إبد�ء �لندم و�العتذ�ر.

العقاب واملر�س
ع�نى   ، �عتق�له  من  �الأوىل  �ل�سنو�ت   يف 
مم�ر�س�ت  من  وع�ئلته  حممد  �الأ�سري 
 " و�لدته  وتقول    ، �لتع�سفية  �الحتالل 
 ، و�حل�س�ب  �لعق�ب  ف�تورة  تتوقف  مل 
�سجن  يف  �النفر�دي  �لعزل  يف  �حتجزوه 
هد�رمي ملدة ع�مني ، وعوقب مبنع �لزي�رة 
�مل�لية  �لغر�م�ت  و�لك�نتني وفر�ست بحقه 
بئر  �سجن  يف  ع�م  ملدة  ،وعزل  �لب�هظة 
�ل�سبع مع �حلرم�ن من �لك�نتني ،لكنه �سمد 
و�أكمل  �مل�سو�ر مع رف�قه �الأ�رسى لي�س�ركهم 
 " وت�سيف   ،" �خل�وية  �الأمع�ء  مع�رك 
ظروف �لتعذيب وو�قع �العتق�ل �لرهيب يف 
�ل�سجون ، �نعك�ض على و�سع �بني �ل�سحي 
، �أ�سيب بقرحة يف معدته و�أوج�ع م�ستمرة  
حمروم�ً   �ليوم  حتى  والز�ل   ، �أ�سن�نه  يف 
ملت�بعة  تقدميه  �لطلب�ت  �لعالج  رغم  من 
ترف�ض  �ل�سجن  ف�د�رة   ، �ل�سحي  و�سعه 
�الأ�رسى  كب�قي  عالجه  �إهم�ل  وتتعمد 

�ملر�سى خلف �لق�سب�ن.
يف العام اجلديد

تكررت  فقد   ، �لع�ئلة  مع�ن�ة  تنتهي   مل 
�عتق�ل  من  وع�نت   ، منزله�  دهم  حمالت 
مرتني   ،" عالء   " �ملر�ض  �لبكر  �بنه� 
�ثرت  �لق�سب�ن  �سنو�ت خلف  ليق�سي  عدة 
كم�   ، �ل�سحية  وح�لته  حي�ته  على  كثري�ً 
ز�ل  وم�  لالعتق�ل  عمومته  �أبن�ء  تعر�ض 
و�لدته  وتقول   ، �لق�سب�ن  خلف  بع�سهم 
ف�الحتالل   ، م�ستمر�ً  ز�ل  م�  �لعق�ب   "
يتعمد �أحي�ن� منعن� من �لزي�ر�ت وم�س�درة 
حلرم�نن�  �الأمني  �ملنع  بذريعة  �لت�س�ريح 
من روؤيته و�الطمئن�ن عليه ، ورغم �أوج�عن� 
م� زلت وو�لده �ملري�ض نتحمل كل �لظروف 
 " وت�سيف   ،" بروؤيته  عينين�  تتكحل  حتى 
عندم�  �زد�د  و�أملي   ، نفرح  ولن  مل  بغي�به 
وخ�الً  و��سبح عم�ً  �إخو�نه و�سقيق�ته  تزوج 
وعمره و�سب�به ي�سيع يف �ل�سجون "، وتكمل 
رب  �أن ميد   ، �جلديد  �لع�م  يف  نتمنى   "
ونزفه  نع�نق حممد  بعمرن�  حتى  �لع�ملني 
ون�سطب  و�أحف�دن�  �أبن�ئه  ونرى  عري�س�ً 
�لفرح  ويعود  �لوجع  �سنو�ت  كل  حي�تن�  من 
و�لعيد  ملنزلن� �حلزين مثلن� على فر�قه.

والد الأ�سري حممد  عقل 

منا�سبات واأعياد و�سنوات متر 
وال�سجون تفرق �سملنا 

 ي�سعر املواطن ال�ستيني املري�س جمال حممد �سليم عقل ، بحزن واأمل كبري ، مع دخول جنله الأ�سري حممد ، املحكوم 
بال�سجن املوؤبد 14 مرة اإ�سافة ل40 عامًا ، عامه الثامن ع�سر خلف ق�سبان �سجون الحتالل ، وما زال يقاوم ويتحدى 
الأمرا�س ، وكله اأمل ، اأن تتحقق اأمنية الوحيدة يف هذه الدنيا " روؤية ابني احلبيب والغايل حراً بني يدي ، اأعانقه 

واقبله واأزفه عري�سًا قبل حلول القدر ، فلم يبقى من العمر اأكرث مما م�سى ، فاإىل متى �سيبقى الحتالل ي�سادر حياة 
وحرية واأحالم اأبنائنا "، وي�سيف " منا�سبات واأعياد و�سنوات متر ، وتلك ال�سجون اللعينة ، تفرق �سملنا ، وا�سلي لرب 

العاملني ، اأن يكون العام احلايل ، املرحلة الأخرية يف رحلة العذاب والوجع.

بقلم : الأ�سري املحرر خالد 
املدهون

يف مثل هذ� �ليوم وقبل 40 ع�م� ب�ل�سبط 
�لب��ستيل  �سقوط  ذكرى   1980 متوز   17
طليعة  هم  فل�سطيني�  �أ�سري�   73 �أعلن 
�ل�سحر�وي  نفحة  �سجن  يف  �ل�سجن�ء 
�حتج�ج�  �لطع�م  ع  �ملفتوح  �الإ�رس�ب 
د�خل  �لال�إن�س�نية  �حلي�ة  ظروف  على 
�ل�سجون  �إد�رة  وك�نت  �ل�سجن  جدر�ن 
بلحظة  حلظة  �الإ�رس�ب  هذ�  تنتظر 
لال�ستخد�م  �لقمعي  برن�جمه�  لتنفيذ 
�سوكتهم  لك�رس  �الأ�رسى �مل�رسبني  �سد 
�سدورهم  يف  �ل�سمود  عزمية  ولقتل 
تخويف  ك�أد�ة  نفحة  �سجن  و��ستخد�م 
وردع لب�قي �الأ�رسى يف �ل�سجون �الأخرى 
لردعهم عن �الإقد�م ب�أي فع�لية ن�س�لية 
الأن  حي�تهم  �رسوط  لتح�سني  مطلبيه 
�مل�س�جني  كم�سري  �سيكون  م�سريهم 
�لك�در  الإخ�فة  وكذلك  نفحة  �سجن  يف 
الأنه  �الأخرى  �ملعتقالت  يف  �لن�س�يل 
على  �أقدم  �إذ�  نفحة  �سجن  �إىل  �سينقل 
�أي عمل ال تر�سى عنه �إد�رة �ل�سجون . 
ينتظرون  �الأ�رسى  ك�ن  �آخر  ومن ج�نب 
�لهدف  يوم  وهو  متوز   17 �ليوم  هذ� 
�ملحدد لبدء �الإ�رس�ب وقد �تفق عليه� 
بني �للجنة �لن�س�لية وك�فة �الأ�رسى حيث 
وك�نت  �لت�ريخ  هذ�  يف  �جلميع  تن�ق�ض 
 14 �إىل   1980-5-1 من  �ملمتدة  �لفرتة 
لالإ�رس�ب  لالإعد�د  ك�فية  فرتة  متوز 
�جله�ت  جميع  خم�طبة  متت  حيث 
ومت  �الإن�س�ن  بحقوق  �ملعنية  �لدولية 
�لتن�سيق مع �ل�سجون �الأخرى يف فل�سطني 
�لت�س�منية  �لفع�لي�ت  حول  �ملحتلة 
مت  وكذلك  نفحة  �سجن  يف  �ستتم  �لتي 
يف  �لتحرير  منظمة  قي�دة  مع  �لتن�سيق 
�الإ�رس�ب  �سورة  يف  وو�سعه�  �خل�رج 
و�ل�سي��سية  �الإعالنية  ب�لفع�لي�ت  لتقوم 
�لالزمة حل�سد �لت�س�من �لدويل �ل�سعبي 
�ملفتوح  �الإ�رس�ب  لفع�لية  و�لر�سمي 
�إر�س�ل  ومت  نفحة  �سجن  يف  لالأ�رسى 
ر�س�ئل �إىل �الأمني �لع�م لالأمم �ملتحدة 
و�الأمني �لع�م جل�معة �لدول �لعربية و�إىل 
جم�ل  يف  �لن��سطة  �ملوؤ�س�س�ت  جميع 
حقوق �الإن�س�ن. وكذلك �سبق �الإ�رس�ب 
لالأ�رسى  معنوي  نف�سي  �إعد�د  عملية 
مل  و�للذين  �الإ�رس�ب  على  �ملقدمني 
طويال  �إ�رس�ب�  خ��سو�  �أن  لهم  ي�سبق 
�أن� حيث مل  �لطع�م قبل ذلك مثلي  عن 
�سوى  �لطع�م  عن  �أ�رسبت  �أن  يل  ي�سبق 
 76 �سنة  يومني  ملدة  ت�س�مني  �إ�رس�ب 
�ملحتلة  �الأر�ض  �سجون  جميع  يف  مت 
لال�سطف�ف خلف �أبون� ح�ر�ض �لقد�ض 
�ملطر�ن �إيالريون كبوجي و�لت�س�من مع 

مط�لبه �لع�دلة .
خ��سو�  و  �سبق  �لذين  �الإخوة  ك�ن  فقد 
لن�  يروون  �لطع�م  عن  طويلة  �إ�رس�ب�ت 
�ملع�ن�ة  و�أنو�ع  �ل�سخ�سية  جت�ربهم 
�لتي مرو به� وكيف ك�نو� يتغلبون عليه� 
�ليومية  �ملت�بعة  ذلك  يف  �س�عد  وقد 
لالإ�رس�ب �ملفتوح عن �لطع�م �لذي ك�ن 
يخو�سه �ملن��سل �الأممي )بوبي �س�ن�ض( 
�لق�ئد يف �جلي�ض �جلمهوري �الإيرلندي 
�لطع�م  عن  �إ�رس�به  ��ستمر  و�لذي 
�الأخري  �ليوم  يف  تويف  يوم�   63 ملدة 
يوم�  تبث  �الأنب�ء  وك�الت  وك�نت  منه� 
و�لتغري�ت  به�  مير  �لتي  �ملر�حل  بيوم 
يوجد  ال  حيث  ج�سده  على  تطر�أ  �لتي 
كم�  �جب�ري  تغذية  نظ�م  بريط�ني�  يف 
من  ك�ن  وكذلك  �إ�رس�ئيل  يف  �حل�ل  هو 
مر�حل �الإعد�د الإ�رس�ب �لطع�م �حلو�ر 
�ملفتوح �لذي ق�مت به �للجنة �لن�س�لية 

مع جميع �ال�رسى فرد� فرد� ومل ي�سجل 
�أي �أ�سري �أي حتفظ على خو�ض �الإ�رس�ب 
نه�ئي� . وقد ك�ن الفتت�ح �سجن نفحة يف 
�الإعالم  يف  كبري  �سدى  �لنقب  �سحر�ء 
�الإ�رس�ئيلي و�لفل�سطيني و�الإقليمي على 
حد �سو�ء فقد ك�ن �الإعالم �الإ�رس�ئيلي 
يد�فع  �الحتالل  قي�دة  من  �ملوجه 
ق�م  وقد  فيه  و�حلي�ة  نفحة  �سجن  عن 
�إلد�ر(  )عكيف�  ه�آرت�ض  جريدة  مر��سل 
بزي�رة �سجن نفحة قبل �الإ�رس�ب بفرتة 
وجيزة ووجه �أ�سئلة �إىل بع�ض �ملعتقلني 
و�أنه�  فيه  و�حلي�ة  �ل�سجن  ظروف  عن 
مع  كالمي  ب��ستب�ك  لل�سجن  زي�رته 
بعملية  يقوم  ك�ن  �لذي  �لرجوب  جربيل 
تنظيف يف �لغرفة 1 يف �لق�سم 2 ح�سب 
�لدور �أثن�ء �لفورة وبعد عدة �أي�م ح�رس 
لزي�رة  �الإ�رس�ئيلي  �لكني�ست  من  وفد 
رقم  �لغرفة  ب�ب  فتحو  وعندم�  �ل�سجن 
)مت�ر  �لكني�ست  ع�سو  ق�مت   2 ق�سم   1
علي  �أبو  �لق�ئد  �الأخ  ب�سوؤ�ل  �ي�سل( 
�س�هني ب�لعربي ق�ئلة كيف هي �رسوط 
ب�لعربي  له�  فق�ل  ؟  عندكم  �ل�سجن 
�أي�س� �ال�سم نفحة و�ل�رسوط �أو�سفيت�ض 
�للغة  مفهومه يف  كلم�ت غري  فرددت   ،
من  وخرجت  �الإيد�ض  �و  �الأمل�نية 
�لق�سم و�ل�سجن م�رسعة ، وبعد ن�سف 
�س�هني  علي  �أبو  �الأخ  ��ستدعو�  �س�عة 
�إىل مدخل ق�سم �ألف عند بو�بة �ل�سجن 
�ي�سل(  )مت�ر  �لكني�ست  ع�سو  وك�نت 
وك�سف  ب�نتظ�ره  له�  �ملر�فق  و�لوفد 
عن �س�عده� و�رته رقم� مطبوع� على 
يده� وق�لت له هن� �أو�سفيت�ض وغ�درت 
 . غرفته  �إىل  علي  �أبو  �الأخ  و�أعيد   ،
�ل�سجن  �إد�رة  ك�نت  �لفرتة  هذه  يف 
وممثلة ب�س�بط �أمن �ل�سجن يبذلون كل 
جهودهم جلمع معلوم�ت عن �لتح�سري 
�جلهود  تلك  تنوعت  وقد   ، لالإ�رس�ب 
�أ�سول عربية  بني �إح�س�ر �سج�نني من 
�الأق�س�م  د�خل  �لعمل  على  ليتن�وبو� 
�لعربية  للغة  معرفتهم  بعدم  و�لتظ�هر 
و�سع  وحتى  يتقنونه�  �نهم  مع  مت�م� 
�أجهزة تن�ست على �ل�سب�بيك �ملوجودة 
يف  يوجد  ك�ن  الأنه  �لغرفة  �سطح  على 
�الأعلى  يف  �سب�ك  غرفة  كل  �سقف 
عر�سه 17�سم وطوله 60 �سم وم�سفوف 
من �أعلى ب�لب�طون ، �كت�سفن� ذلك من 
خالل �حلديث مع �سب�ط �ل�سجن ب�أنهم 
�أح�ديثن�  على  للتن�سف  �أد�ة  ميلكون 
خ��سة من بني �لغرف ، فق�م �الأ�رسى 
ق�م  خ��سة  لغة  �إىل  ب�للجوء  ب�ملعتقل 
�الأ�سري جم�ل رب�يعة �أط�ل �هلل يف عمره 
�لغرف  يف  �الأ�رسى  من  لعدد  بتعليمه� 
�ملختلفة ليتم �لتخ�طب به� بني �لغرف 
��ستخد�م  وبعد  �ل�سج�نون  يفهمه�  وال 
هذه �للغة �أغلق على �إد�رة �ل�سجن ب�ب 
�لغرف  بني  �الأح�ديث  على  �لت�سنت 
قليلة  ب�أي�م  �الإ�رس�ب  �ندالع  وقبل   ،
من  ثالث  بنقل  �ل�سجون  �إد�رة  ق�مت 
�الأخ  ر�أ�سهم  على   ، �ل�سجن  من  �لق�دة 
�أبو علي �س�هني و�لرفيق �لق�ئد حممد 
 ، عم�ر  جرب  و�ل�سيخ  �لق�ق  حمد�ن 
بعد  نفحة  �سجن  �ىل  نقلو  قد  وك�نو� 
��ستمر  �سطة  �سجن  يف  �نفر�دي  عزل 
على  �ملن�د�ة  وعند  �سنو�ت  عدة 
�أ�سم�ئهم لال�ستعد�د للنقل حدثت ح�لة 
هيج�ن هي �قرب للتمرد د�خل �ل�سجن 
د�خل  �ملوجودين  �ل�سجن�ء  ق�م  حيث 
ب�لهت�ف  �ل�س�حة جميعهم  �ل�سجن ويف 
عن  للتعبري  �ل�سج�نني  على  و�ل�رس�خ 
�عتق�د�  �الإخوة  هوؤالء  لنقل  غ�سبهم 
منهم �أنه ميكنهم �لت�سوي�ض على خطة 

�الإ�رس�ب �أو ت�أجيله .

  اأوراق اعتقالية ..

اإذاعة �سوت الأ�سرى:

�جلرمية  �إن  �جلرج�وي  �إي�د  �ملحرر  ق�ل 
�حلقيقية بحق �الأ�رسى هي �الإهم�ل �لطبي 
�الحتالل  �سجون  و�إن  بحقهم،  �ملتعمد 
و�الأوبئة.  �الأمر��ض  النت�س�ر  خ�سبة  بيئة 
و�سدد �جلرج�وي على �أن �الحتالل تعمد 

�لو�س�ئل  بتوفري  �ال�ستهت�ر  ممهنج  ب�سكل 
�أن �الأ�رسى  �إال  �لوق�ئية �لالزمة لالأ�رسى، 
��ستخدمو� �أب�سط �لو�س�ئل حلم�يتهم، رغم 
موجة  خالل  ذلك  ج�ء  �الإمك�ني�ت..  قلة 
�سوت  �إذ�عة  نظمته�  م�سرتكية  �إذ�عية 
�ل�سفة  يف  �ملحلية  �الإذ�ع�ت  مع  �الأ�رسى 
�ملحتلة وقط�ع غزة )�إذ�عة �سوت �لقد�ض، 

�إذ�عة  �ل�سعب،  �إذ�عة  �الأق�سى،  �إذ�عة 
�لقد�ض  �إذ�عة منرب  �لر�أي،  �إذ�عة  �لوطن، 
�الإعالمية-  �حلرية  �سبكة  �لعيزرية،  من 
�لقد�ض  ف�س�ئية  �حلرية-،  منرب  ر�ديو 
�ليوم(، ت�س�من�ً مع �الأ�رسى يف ظل خم�طر 
�أن  �إىل  و�أ�س�ر  كورون�.  بفريو�ض  �إ�س�بتهم 
تف�سي فريو�ض  �ل�سجون يف ظل  �جر�ء�ت 

�لع�مل، من خالل  كل  �ختلفت عن  كورون� 
منع �ملعقم�ت و�سحب كل مو�د �لتنظيف. 
�أحد  يعترب  �جلرج�وي  �الأ�سري  �أن  يذكر 
ل�سي��سة  تعر�سو�  �لذين  �ملر�سى  �الأ�رسى 
من  �لعالج  و�ملم�طلة يف  �لطبي  �الإهم�ل 
قبل �إد�رة م�سلحة �ل�سجون، و�أفرج عنه يف 

�حل�دي ع�رس من حزير�ن �مل��سي.

الأ�سري املحرر اياد اجلرجاوي:

 الإهمال الطبي... جرمية حقيقية بحق الأ�سرى

اجلزء 01



القدم  لكرة  الدويل  االحتاد  ك�شف 
اجلدول  عن  االأربعاء،  »فيفا«، 
»قطر  مونديال  ملباريات  الزمني 
بيان،  يف  االحتاد  2022«واأعلن 
من   21 يف  �شتنطلق  البطولة  اأن 
املباراة  من خالل   ،2022 نوفمرب 
ظهرا  الواحدة  يف  االفتتاحية 
تغ(، على  الدوحة )10:00  بتوقيت 
الذي  اخلور،  مبدينة  البيت  ملعب 
و�شتقام  متفرج  األف   60 لـ  يت�شع 

بواقع  املجموعات  دور  مباريات 
الواحد،  اليوم  يف  مواجهات   4
تبداأ يف الواحدة ظهرا، ثم الرابعة 
م�شاء  والعا�رشة  وال�شابعة  ع�رشا، 
االأدوار  وتبداأ  الدوحة  بتوقيت 
اإذ   ، دي�شمرب   3 يف  االإق�شائية 
وربع   16 الـ  دور  مباريات  تلعب 
ع�رشا،  ال�شاد�شة  ال�شاعة  النهائي 
الدوحة  بتوقيت  م�شاء  والعا�رشة 
اأما الدور ن�شف النهائي، ف�شيلعب 

جترى  فيما  دي�شمرب،  و14   13 يف 
املباراة النهائية يوم 18 من ال�شهر 
الذي  لو�شيل،   ملعب  على  نف�شه، 
اأن  يذكر  متفرج  األف   80 لـ  يت�شع 
نهائيات  من  القادمة  الن�شخة 
يف  مرة  الأول  �شتقام  العامل،  كاأ�س 
ف�شل ال�شتاء، وذلك ب�شبب االأجواء 
والتي �شت�شعب  باملنطقة،  احلارة 

من اللعب يف ف�شل ال�شيف.
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عي�شة ق.

اخل�رش  ان  دو�شايي  قال  حيث 
لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س  بلقب  توجوا 
وهي   2019 العام  �شائفة  خالل 
بعد  املونديال  ببلوغ  اأجدر 
التي  ال�شابقة  الدورة  عن  الغياب 
رو�شيا.  يف   2018 العام  جرت 

�شحب  عملية  عرفت  لالإ�شارة، 
القارة  بت�شفيات  املتعلقة  القرعة 
الثاين  بالدور  املتعلقة  االإفريقية 
تاأهيليات  من  االأخري  قبل  وما 
كاأ�س العامل املقبلة وقوع الت�شكيلة 
ت�شم  جمموعة  �شمن  الوطنية 
بوركينافا�شو،  منتخبات  من  كل 
جيبوتي والنيجر، بينما تلعب البنني 

من  تت�شكل  التي  املجموعة  رفقة 
الدميوقراطية،  الكونغو  منتخبات 
مدغ�شقر وتنزانيا، و�شبق للمدّرب 
رفقاء  مواجهة  دو�شايي  الفرن�شي 
منا�شبات  ريا�س حمرز يف  القائد 
ت�شكيلة  اأمام  لعب  بعدما  �شابقة 
وحيد  ال�شابق  الوطني  الناخب 
حينما   2013 العام  يف  حليلوزيت�س 

غينيا  ملنتخب  مدربا  حينها  كان 
املباراة  انتهت  اأين  كوناكري، 
بالتعادل  املنتخبني  بني  الودية 
كانت  بينما  �شبكة.  كل  يف  هدفني 
اأمام  االأخرية  الثالثة  اللقاءات 
العار�شة  على  احلايل  امل�شوؤول 
بلما�شي،  جمال  الوطنية  الفنية 
حيث التقيا العام 2018 يف ت�شفيات 

كاأ�س اإفريقيا لالأمم التي جرت يف 
مواجهة  يف  اخل�رش  فاز  م�رش، 
بهدفني  ت�شاكر  م�شطفى  ملعب 
دون رد، قبل اأن ينهزموا بعد ثالثة 
اأيام يف البنني بهدف دون رد، بينما 

ودية  مقابلة  يف  املنتخبان  تواجه 
على  املن�رشم  العام  من  �شبتمرب 
بعد  الواأىل  كانت  جويلية   5 ملعب 
باللقب  الوطنية  العنا�رش  تتويج 

القاري وفازوا بهدف نظيف.

ر�شح التقني الفرن�شي مي�ش�ل دو�ش�يي مدرب منتخب البنني منتخبن� الوطني غلى الت�أهل وبلوغ نه�ئي�ت ك�أ�س 
الع�مل املقررة يف الع�م 2022 بدولة قطر، حيث اأو�شح يف ت�شريح�ت اأدىل به� مع موقع االحت�د الدويل لكرة القدم 

اأن ا�شب�ل الن�خب الوطني جم�ل بلم��شي مر�شحني فوق الع�دة ح�شبه من اجل العودة اإىل �ش�حة الكب�ر و�شم�ن 
ت�أ�شرية التواجد رفقة املنتخب�ت الع�ملية الكربى مبن��شبة العر�س الكروي الع�ملي املقررة بعد ع�مني من االآن

اعترب اأن بطل اإفريقي� اأ�شحى االأقوى ق�ري� ح�لي�

دو�ضايي ير�ضح اخل�ضر اإىل التاأهل 
ملونديال قطر

اخلطوة ج�ءت بعد طلب من وزارة ال�شب�ب والري��شة

الفاف جتري تقييما لالحرتاف بعد 10 �ضنوات من التطبيق
القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية  اأجرت 
من  �شنوات  ع�رش  بعد  لالحرتاف  تقييما 
ال�شباب  وزارة  من  بطلب  وذلك  تطبيقه، 
االأنباء  وكالة  علمته  ح�شبما  والريا�شة، 
الفيدرالية،  الهيئة  قبل  من  اجلزائرية 
تو�شيح  اأجل  من  الوزارة  طلب  وياأتي 
الروؤية اأكرث حول االحرتاف، ي�شيف ذات 
امل�شدر، ومنذ جت�شيده على ار�س الواقع 

الفاف  رئي�س  عهد  يف   ،2010 �شنة  يف 
ال�شابق حممد روراوة، تعر�س االحرتاف 
بع�س  اعترب  حيث  الذعة،  انتقادات  اإىل 
م�شوؤويل االأندية اأن تطبيقه جاء مت�رشعا، 
املرتبط  االقت�شادي  االأثر  من  وللتقليل 
الكرة،  عامل  يف  الت�شيري  من  النوع  بهذا 
�شادقت اجلمعية العامة للفاف يف �شبتمرب 
2019 على �شيغة جديدة باعتماد رابطة 

ب�رشط  ناديا   18 ت�شم  واحدة  حمرتفة 
�رشوط  دفرت  اىل  الفرق  هذه  تخ�شع  ان 
االحتادية   وكانت  اإجازة،  على  للح�شول 
اأرقام  عن  املن�رشم  االثنني  ك�شفت  قد 
مذهلة متثل الديون املرتتبة على االأندية، 
كنتيجة  والثاين،  االأوىل  للرابطتني  التابعة 
متعرثة  بدايته  كانت  الذي  لالحرتاف 
ح�شب الرئي�س احلايل للرابطة املحرتفة 

باإعادة  طالب  الذي  مدوار،  الكرمي  عبد 
امل�شي  لتفادي  النقاط  بع�س  يف  النظر 
قد  الفاف  وكانت  غام�س.  م�شتقبل  يف 
 32 بني  من  حمرتفا  ناديا   23 اأن  ك�شفت 
معنيا بالديون من بينهم 7 فرق تنتمي اإىل 
الرابطة  من  اآخرا   16 و  االوىل  الرابطة 
منهم  حمرتفا  ناديا   14 منع  ومت  الثانية، 
اال�شتقدامات  من  االأوىل،  الرابطة  من   3

 -2020 املقبل  الكروي  للمو�شم  حت�شبا 
رئي�س  واأفاد  للفاف،  بيان  ح�شب   2021
ر�شا  املالية  وت�شيري  مراقبة  مديرية 
اأن 1000 مليار �شنتيم هي قيمة  عبدو�س 
االأوىل  الرابطة  اندية  لدى  املايل  العجز 
يف اإطار الدرا�شة التي اأجرتها هيئته منذ 

تن�شيبها يف اأكتوبر 2019.
ق.ر.

اإدارة ن�بويل ت�شعى اإىل التع�قد مع الالعب او�شمني

اأونا�س يف قلب �ضفقة املقاي�ضة مع نادي ليل

اجلزائري  الدويل  الالعب  يتوّجه 
اآدم اأونا�س نحو البقاء يف الدوري 
م�شواره  وموا�شلة  الفرن�شي 

الكروي هناك بعدما قررت اإدارة 
عدم  االيطايل  نابويل  فريقه 
�شفوفها  يف  بخدماته  االحتفاظ 
املقبل،   الكروي  للمو�شم  حت�شبا 
النادي  اإىل  جمددا  عودته  عقب 
الذي اليزال ميلك عقدا معه اإثر 
ني�س  نادي  اإدارة  احتفاظ  عدم 
بخدماته على اإثر لعبه يف �شفوف 
النادي الفرن�شي املو�شم املن�رشم 
واحد  ملو�شم  اإعارة  �شكل  على 
رفقة  نف�شه  فر�س  يف  ف�شل  لكنه 
باتريك  الفرن�شي  املجرب  كتيبة 
خدماته  عن  ا�شتغنى  الذي  فيريا 

بنهاية املو�شم اجلاري، ويف هذا 
االيطايل  االإعالم  ك�شف  ال�شدد 
يف  ف�شلوا  نابويل  م�شوؤويل  اأن 
�شمن  و�شعوه  بعدما  م�شريه 
العب  النتقال  املقاي�شة  �شفقة 
اأو�شمني  فيكتور  الفرن�شي  ليل 
نحو  اأونا�س  وحتويل  نابويل  اإىل 
يعمل على بعث م�شواره  اين  ليل، 
يعرف  الذي  وهو  منها  الكروي 
الفرن�شي  الدوري  اأجواء  جيدا 
بعدما �شبق له اللعب رفقة كل من 

ني�س وبوردو.
عي�شة ق.

�شجل ح�شوره يف التدريب�ت بعدم� ع�د من فرن�ش�

مبوحلي يعود ويطوي �ضفحة اخلالفات مع االتفاق

اجلزائري  الدويل  احلار�س  �شّجل 
اإىل  عودته  مبوحلي  وهاب  راي�س 
جو التدريبات رفقة ناديه االتفاق 
ال�شتئناف  ا�شتعداد  ال�شعودي 
املو�شم الكروي وموا�شلة ما تبقى 
ال�شعودي  الدوري  يف  جوالت  من 

توقفت  كانت  التي  للمحرتفني 
حيث  كورونا،  وباء  انت�شار  ب�شبب 
ظهر مبوحلي يف تدريبات االتفاق 
اأول  م�شاء  ناديه  اأجراها  التي 
اأم�س وتدّرب ب�شورة عادية رفقة 
فرن�شا  من  عاد  بعدما  زمالئه 
�شهر هناك  منذ  يتواجد  كان  اأين 
ل ا�شتغالل  رفقة عائلته، حيث ف�شّ
يف  التواجد  اأجل  من  الفر�شة 
جمددا  العودة  قبل  عائلية  اأجواء 

اإىل جو التح�شريات.
عرين  حار�س  عودة  وتاأتي 
ال�شعودية  اإىل  الوطني  املنتخب 
مع  االتفاق  على  تو�شله  لتوؤكد 
بعدما  االتفاق  ناديه  م�شوؤويل 
فيما  معهم  خالف  يف  تواجد 

االأجور  تخفي�س  بقرار  يتعلق 
اأين  النادي،  لالعبي  بالن�شبة 
رف�س مبوحلي القرار رفقة بع�س 
زمالئه واأ�رش على تثبيت اجرته، 
اإىل  �شابق  وقت  العودة يف  راف�شا 
التو�شل  حني  على  التدريبات 
امل�شوؤولني،  نهائي مع  اتفاق  على 
بني  يكون حدث  الذي  االأمر  وهو 
املكانة  ظل  يف  خا�شة  الطرفني، 
ايل يعتليها احلار�س ال�شابق لنادي 
مع  الفرن�شي  مار�شيليا  اأوملبيك 
االأول  احلار�س  واعتباره  فريقه 
باعتباره  الت�شكيلة  �شفوف  يف 
واحد  منازع  دون  االأول  احلار�س 

االأف�شل يف الدوري ال�شعودي.
عي�شة ق. بورعدة  العربي  العداء  وجه  

اإىل  ر�شالة  الع�شاري  اإخت�شا�س 
القوى  الألعاب  اجلزائرية  االحتادية 
ووزارة  ذيب  احلكيم  عبد  ورئي�شها 
بورعدة  وقال  والريا�شة،  ال�شباب 
التوا�شل  علىموقع  ح�شابه  عرب 
االجتماعي في�شبوك: »اأود اأن اأعرب 
األعاب  احتاد  بيان  من  ده�شتي  عن 
الرئي�س  ت�رشيحات  وكذلك  القوى، 
ت�شتهدف  التي  خا�س،  قناة  يف 
�شخ�شي وتتعلق ببع�س املالحظات 
التي اأدليت بها، وال متت ب�شلة ملا 
اأود  »كما  واأ�شاف:  له«،  تعر�شت 
االحتادية  اأن  ومدربي  اأنا  اأوؤكد  اأن 
ال�رشيك  هما  الو�شية  والوزارة 
واملرافق االأول لنا يف كل ما يتعلق 
باإعدادنا وحت�شرياتنا«، واأردف: »ال 
دون  اإجراء،  اأو  قرار  اأي  اتخاذ  يتم 

الت�شاور اأو امل�شادقة عليه، ودائًما 
الوطنية  الفرق  مدير  توجيه  حتت 

الذي نكون على ات�شال دائم به«.
فاإن  اأخرى،  ناحية  »من  وتابع: 
م�رشوع،  اأراها  التي  االن�شغاالت 
اأي  اأعاله، مل ت�شكك يف  كما ذكرنا 
واالمتيازات  املكافاآت  يف  وقت 
نتائجي  بعد  عليها  ح�شلت  التي 

امل�شاعدة  حتى  وال  الريا�شية، 
ا�شتفدت  التي  واملرافقة  والدعم 
يومنا  حتى  منها  اأ�شتفيد  اأزال  وال 
هذا، لالإعداد والتح�شري الريا�شي«، 
اأن  فر�شا  زعمنا  »ولو  ووا�شل: 
ت�رشيحاتي كانت ت�شتدعي اأي قرار 
اأن  االأوىل  من  رمبا  لكان  تاأديبي، 
اأُ�شتدعى من طرف االحتاد بغر�س 
حماية  باب  من  االأمور،  تو�شيح 
واحتواء  لريا�شّييها  االحتادية 
واختتم  العام«،  ولل�شالح  املو�شوع 
ب�شدق  اأ�شجب  »اإنني  بورعدة: 
كاهل  يثقل  بداأ  الذي  الو�شع،  هذا 
حت�شريي االأوليمبي لطوكيو 2021، 
املردود  على  �شلبية  عواقبه  الأن 
الريا�شي وتوؤدي اإىل نتائج عك�شية، 
على اأمل اأن ت�شع هذه التو�شيحات 

حدا لهذا االنفالت«.

بورعدة: انده�ضت لبيان احتادية األعاب القوى

ر�شمي�.. حتديد مواعيد مب�ري�ت ك�أ�س الع�مل »قطر 2022«

بح�ضب بيان لالحتاد الدويل لكرة القدم »فيفا«

ق.ر.ق.ر.
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وكاالت

الليبي،  للجي�ش  الإعالمي  املركز  وبث 
حلمل  خم�ص�صة  نقل  ل�صيارات  �صورة 
الأ�صلحة والعتاد احلربي، يقف مبحاذاتها 
ذكر  دون  ع�صكريا،  زيا  يرتدون  اأ�صخا�ش 
اأي تفا�صيل اأخرى ويف 8 اأفريل املا�صي، 
تُظهر  �صورا  الإعالمي  املركز  ن�رش 
ميناء طربق  اإىل  �صفينة من م�رش  و�صول 
حاوية   40 متنها  على  �رشق(،  )�صمال 
لدعم  وذخائر  ع�صكرية  اإمدادات  حتمل 
ملي�صيا حفرت كما ن�رش اأي�صا يف 6 جويلية 
اإمدادات  و�صول  تُظهر  �صورا   ،2019

ع�صكرية وذخائر برا من م�رش اإىل ملي�صيا 
والثالثاء،  ذاته  امل�صدر  بح�صب  حفرت، 
با�صم  املتحدث  امل�صماري،  اأحمد  اأعلن 
املقبلة  ال�صاعات  اأن  ملي�صيا حفرت، 
كربى« يف حميط �رشت  »معركة  �صت�صهد 
الرئا�صي  واجلفرة وبحث رئي�ش املجل�ش 
الأحد،  ال�رشاج،  فائز  الليبية  للحكومة 
بالده،  يف  الع�صكرية  املناطق  قادة  مع 
جاهزية القوات مبختلف المناطق و�صري 

العمليات مبنطقة �رشت/ اجلفرة.
الرئي�ش  املا�صي، اأملح  جوان   20 ويف 
اإىل  ال�صي�صي،  الفتاح  عبد  امل�رشي 
»مهام  بالده  جي�ش  تنفيذ  اإمكانية 

ع�صكرية خارجية اإذا تطلب الأمر ذلك«، 
ليبيا  يف  مبا�رش  »تدخل  اأي  اأن  معتربا 
الدولية«وقال  ال�رشعية  له  تتوفر  باتت 
�رشت  »جتاوز  اإن  اآنذاك،  ال�صي�صي، 
ت�رشيح  يف  اأحمر«،  خط  واجلفرة 
بها  املعرتف  الليبية  احلكومة  اأعتربته 
دوليا »اإعالن حرب« و«تعديا على �صيادة 

ليبيا«و�صنت ملي�صيا حفرت، بدعم من دول 
عربية واأوروبية، عدوانا على طرابل�ش يف 
اأ�صقط قتلى وجرحى  اأبريل 2019، ما   4
قبل  وا�صع،  دمار  بجانب  املدنيني،  بني 
دعوات  وتبداأ  وا�صعة،  خ�صائر  يتكبد  اأن 
ال�صيا�صي  واحلل  للحوار  حاليا  وا�صعة، 

لالأزمة املتفاقمة منذ �صنوات.

ر�صد اجلي�س الليبي، فجر اأم�س االأربعاء، و�صول 
اإمدادات ع�صكرية قادمة من م�صر، اإىل مدينة طربق 

�صمال �صرقي ليبيا. جاء ذلك وفق ما اأفاد به املركز 
االإعالمي لعملية »بركان الغ�صب« التابعة للجي�س 

الليبي، عرب في�صبوك، غداة اإعالن ملي�صيا اجلرنال 
االنقالبي خليفة حفرت، اقرتاب »معركة كربى« يف 

حميط �صرت )�صمال( واجلفرة )و�صط(.

اجلي�س الليبي 

ر�صد و�صول اإمدادات ع�صكرية من م�صر دعما حلفرت
للقاح »كورونا« باأمريكا

اأول جتربة تقرتب 
من مرحلتها النهائية

»مودرنا«  الأمريكية  الأدوية  �رشكة  اأعلنت 
التجارب  اأن  الثالثاء،  احليوية،  للتكنولوجيا 
كورونا  لفريو�ش  امل�صاّد  للقاحها  ال�رشيرية 
املرحلة  �صتدخل  امل�صتجد)كوفيد-19( 

النهائية يف 27 جويلية اجلاري.
النهائية  ال�رشيرية  التجارب  و�صتجرى 
املتحدة،  بالوليات  �صخ�ش  األف   30 على 
�صيتلّقى ن�صفهم جرعات تبلغ الواحدة منها 
�صيتلّقى  فيما  اللقاح،  من  ميكروغرام   100
اللقاح،  اأن  وتبنينَ  دواًء وهمياً  الآخر  الن�صف 
املعاهد  مع  ال�رشكة بال�رشاكة  طورته  الذي 
يف  �صاهم  قد  اأمريكا،  قي  لل�صحة  الوطنية 
حتفيز ا�صتجابة اجلهاز املناعي لدى جميع 
املتطوعني يف جتربة تلقيه مبراحله الأوىل. 
ن�رشت  التي  املبكرة،  النتائج  هذه  واأظهرت 
اأن  الثالثاء،  الطبية،  اإنغالند  نيو  جملة  يف 
ا�صتجابة مناعية مع  اإثارة  اللقاح عمل على 
اآثار جانبية خفيفة، مثل التعب والق�صعريرة 
موقع  يف  والأمل  الع�صالت  واآلم  وال�صداع 
بيان �صحفي،  ال�رشكة، يف  واأ�صارت  احلقن. 
ما  على  الأمور  �صارت  اإذا  اأنه  اإىل  الثالثاء، 
يرام يف الدرا�صات امل�صتقبلية »فاإن ال�رشكة 
قادرة  لتكون  ال�صحيح  امل�صار  على  تزال  ل 
على تقدمي ما يقرب من 500 مليون جرعة 
جرعة  مليار  اإىل  ي�صل  ما  ورمبا  �صنوًيا، 
�صنوًيا، بداية من 2021«وقالت الدكتورة ليزا 
برمنري  كايزر  مبعهد  اأوىل  باحثة  جاك�صون، 
التي  �صياتل،  يف  ال�صحة  لأبحاث  وا�صنطن 
»كان  الأوىل:  املرحلة  جتربة  يف  �صاركت 
الهدف هو مراعاة ال�صالمة، ومن ثم النظر 
يف ال�صتجابات املناعية«. ومت ن�رش البيانات 
املبكرة من التجربة يف وقت �صابق من ماي

واأ�صافت جاك�صون: »اعتقدنا اأن ال�صتجابات 
املناعية تبدو واعدة، لكننا ل نعرف ما اإذا 
كانت امل�صتويات التي نراها �صتحمي بالفعل 
ذلك  معرفة  حًقا  ال�صعب  من  العدوى.  من 
لذا  الفعلية...  الفعالية  بتجربة  نقوم  حتى 
�صتوفر  التي  للتجربة  الأ�ص�ش  نر�صي  فنحن 
اختبار  مودرنا  واأطلقت  الإجابات«  تلك 
متطوعا   45 مع  مار�ش  منت�صف  يف  اللقاح 
اأوليا، وقالت ال�رشكة اإنها اأنهت ت�صجيل 300 
الثانية من الختبار،  بالغ يف مرحلتها  �صاب 
وبداأت يف درا�صة كيفية تفاعل كبار ال�صن مع 

اللقاح.
والهدف الأول لهذه التجارب هو الوقاية من 
اأعرا�ش كوفيد-19، يف حني ت�صمل الأهداف 
بـ«�صار�ش- الإ�صابة  من  الوقاية  الثانوية 

الدار�صة  ت�صتمر  اأن  كوف-2«ومن املفرت�ش 
حتى 27 اأكتوبر.

وي�صع هذا الإعالن �رشكة مودرنا يف طليعة 
ال�صباق العاملي من اأجل التو�صل للقاح م�صاّد 
 13 من  اأكرث  اليوم  لغاية  اأ�صاب  الذي  للوباء 
مليون �صخ�ش يف العامل واأوقع اأكرث من 570 
اللقاحات  اأّن  من  العلماء  ويحّذر  وفاة  األف 
تكون  لن  الأ�صواق  يف  �صتطرح  التي  الأوىل 
بال�رشورة الأكرث فاعلية وتقوم التكنولوجيا، 
على  والقائمة  مودرنا  �رشكة  تعتمدها  التي 
اإعطاء  على  الريبي،  النووي  احلم�ش  جهاز 
وقاية  لإطالق  اجلينية  املعلومات  اجل�صم 

ا�صتباقية من فريو�ش كورونا امل�صتجّد.
الآثار  من  الأولية  الدرا�صات  هذه  وتتحقق 
اجلانبية ومدى ا�صتجابة اأجهزة املناعة لدى 
الأ�صخا�ش للجرعات املختلفة، لكن التجربة 
الكبرية فقط التي مل تتم بعد ميكن اأن تظهر 

ما اإذا كان اللقاح ناجح اأم ل. 
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بعد 24 �صاعة من اإعالن املوؤ�ص�صة الليبية 
ليبيا،  كامل  يف  القاهرة  القوة  رفع  للنفط، 
و�رشوع ناقلة نفط يف حتميل املحروقات 
من ميناء ال�صدرة )600 كلم �رشق طرابل�ش(، 
خليفة  النقالبي  اللواء  مبلي�صيات  فاإذا 
وت�صع  النفطية  املوانئ  غلق  تعيد  حفرت، 

�رشوطا لفتحها.
ويعك�ش هذا الت�صارب يف قرار فتح اأو غلق 
املوانئ النفطية، ال�رشاع الدويل والداخلي 
الذي يجعل ملي�صيات حفرت غري ثابتة على 
الوليات  ت�صغط  جهة  فمن  واحد  قرار 
الأوروبيون  وحلفاوؤها  الأمريكية  املتحدة 
جمل�ش  رئي�ش  �صالح،  وعقيلة  حفرت  على 
نواب طربق، من اأجل فتح احلقول واملوانئ 

النفطية باعتبارهم دول م�صتوردة للنفط.
دول  اأو  دولة  ت�صغط  اأخرى  جهة  ومن 
اأجل  من  حلفرت،  »حليفة«  للنفط،  م�صدرة 
النفطية  واحلقول  املوانئ  على  الإبقاء 
للت�صدير،  ليبيا  عودة  واأن  خا�صة  مغلقة، 
برميل  �صعر  انخفا�ش  اإىل  اأدى  اجلمعة، 
تغطية  بعينها  دول  تتوىل  حيث  النفط، 
ال�صوق  يف  ليبيا  ح�صة  من  النفطي  الفاقد 
للنفط  الوطنية  املوؤ�ص�صة  ومتيل  الدولية، 

لهذا التحليل.
غ�صب اأمريكي

دورا  لعبت  التي  الأمريكية  ال�صفارة 
واحد  ليوم  النفط  فتح  اإعادة  يف  وا�صحا 
اللهجة  �صديدة  بعبارات  عربت  فقط، 
�صد  الأجنبي  التدخل  من  »انزعاجها  عن 
يف  ال�صفارة  الليبي«واعتربت  القت�صاد 
بيان لها الأحد، اأن »غارات مرتزقة فاغرن 

الوطنية  املوؤ�ص�صة  مرافق  على  )الرو�صية( 
املت�صاربة  الر�صائل  وكذلك  للنفط، 
تذكرها(  )مل  اأجنبية  عوا�صم  امل�صاغة يف 
امل�صلحة  بالقوات  ت�صّمى  ما  نقلتها  والتي 
 11 يف  حفرت(  )ملي�صيات  الليبية  العربية 

يوليو، اأ�رّشت بجميع الليبيني«.
لكن املوؤ�ص�صة الوطنية للنفط الليبية، كانت 
اأكرث و�صوحا، عندما اتهمت ب�صكل �رشيح 
الإمارات العربية املتحدة باإعطاء تعليمات 
و�صدد  النفط  باإغالق  حفرت  مللي�صيات 
املوؤ�ص�صة،  رئي�ش  اهلل،  �صنع  م�صطفى 
عواقب  هناك  »تكون  اأن  �رشورة  على 
النظام  لقواعد  املقو�صة  الدول  لأفعال 
قناة  تقول  ليبيا«بينما  تدمر  والتي  الدويل 
حفرت،  تراجع  اأن  )خا�صة(،  الليبية  فرباير 
ر�صوخا  جاء  النفط  فتح  عن  ال�صبت، 
اأبرزها  �رشوط،  لفر�ش  اإماراتية  ل�صغوط 
للبنك  حمافظا  قدارة،  بن  فرحات  تعيني 
املركزي، واإقالة املحافظ احلايل ال�صادق 

الكبري.

�صرت واجلفرة اأم عقيلة �صالح

فتح  عن  حفرت  تراجع  يرتبط  اأن  وميكن 
احلكومة  باإ�رشار  النفطية،  املوانئ 
 450( �رشت  مدينة  حترير  على  ال�رشعية 
كلم �رشق طرابل�ش( وقاعدة اجلفرة اجلوية 
حني  يف  طرابل�ش(  �رشق  جنوب  كلم   650(
ياأمل اجلرنال النقالبي يف ا�صتعمال ورقة 
النفط للم�صاومة من اأجل �صمان عدم وقوع 
اأي هجوم على �رشت واجلفرة، ما �صيجعل 
اأمام  مك�صوفة  النفطي  الهالل  منطقة 

حفرت  اإغالق  ياأتي  كما  احلكومي  اجلي�ش 
لقاء  مع  بالتزامن  النفط،  وحقول  ملوانئ 
وليامز،  �صتيفاين  بالإنابة  الأممية  املبعوثة 
باإعالن  لعقيلة �صالح، اجلمعة، وترحيبهما 
املوؤ�ص�صة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة 
واإعادة فتح النفط، وتاأكيدهما على �رشورة 
النفط،  اأمام تدفق  اأي عراقيل  عدم و�صع 
ومهنية  ب�صفافية  اإيراداته  اإنفاق  و�رشورة 
اإطار  يف  النفط،  غلق  اإعادة  ياأتي  وقد 
�صعود  ظل  يف  و�صالح،  حفرت  بني  ال�رشاع 
على  الأول  واإ�رشار  دوليا،  الأخري  اأ�صهم 
الليبي  ال�رشق  يف  القوي  الرجل  مازال  اأنه 
وو�صعت ملي�صيات حفرت عدة �رشوط لفتح 
النفط  عوائد  اإيداع  منها  النفط،  موانئ 
لالإنفاق  �صفافة  اآلية  وو�صع  اأجنبية،  بدولة 
ح�صابات  ومراجعة  دولية،  ب�صمانات 
م�رشف ليبيا املركزي يف طرابل�ش ملعرفة 
طيلة  النفط  عوائد  اأنفقت  واأين  كيف 

ال�صنوات املا�صية.

�صغط دويل غري حا�صم

يف  الليبي  املركزي  البنك  اأن  ورغم 
 7 يف  موؤرخ  بيان  يف  رحب،  طرابل�ش 
دولية  مراجعة  باأي  اجلاري،  يوليو/متوز 
يبدو  ل  ذلك  اأن  اإل  حل�صاباته،  م�صتقلة 
بيان  اأن  امللفت  حفرت  مللي�صيات  مقنعا 
اجتماع  من  يوم  بعد  جاء  املركزي  البنك 
القت�صادية  بال�صوؤون  املعني  العمل  فريق 
ليبيا،  حول  الدولية  املتابعة  للجنة  التابع 
والذي �صم كال من البعثة الأممية اإىل ليبيا 
وال�صفارة الأمريكية لدى طرابل�ش، ووفدي 
الأوروبي، وح�رشه ممثلون  م�رش والحتاد 

وتركيا  واأملانيا  عن فرن�صا والإمارات 
وهولندا  و�صوي�رشا  واإيطاليا  وبريطانيا 
والحتاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، 
هذا  رو�صيا  عن  ممثلون  يح�رش  مل  بينما 
رئي�ش  بح�صور  الجتماع  وجرى  الجتماع 
على  التاأكيد  مت  حيث  النفط،  موؤ�ص�صة 
القوة  لرفع  املوؤ�ص�صة  لقرار  الكامل  الدعم 
ال�صغط  لكن هذا  البالد  كامل  القاهرة يف 
واحد  ليوم  �صوى  كافيا  يكن  مل  الدويل 
لإجبار اجلرنال النقالبي على وقف تدمري 

ع�صب القت�صاد الليبي وجتويع ال�صعب.
البيان  بح�صب  �صمنيا،  حفرت  واعرتف 
ملي�صياته  با�صم  املتحدث  وقعه  الذي 
نفط  لناقلة  ال�صماح  اأن  امل�صماري،  اأحمد 
النفط  من  خمزنة  كمية  بتحميل  واحدة 
»يف  باأنه  ذلك  وو�صف  دويل،  ب�صغط  جاء 
والدول  الدويل  املجتمع  مع  التعاون  اإطار 

ال�صديقة وال�صقيقة«.
املتحدة  الوليات  �صفارات  رحبت  فبينما 
القوة  برفع  وكندا..  وفرن�صا وبريطانيا 
القاهرة، مل تعلن دول اأخرى داعمة حلفرت 
موقفا �رشيحا من ا�صئتناف ت�صدير النفط 
النفطية  املوانئ  غلق  اإعادة  وميثل  الليبي 
واإخفاقا  الليبي  ال�صعب  لطموحات  نك�صة 
الوليات  تقودها  التي  الدولية  للجهود 
حفرت،  تعنت  اأمام  الأمريكية  املتحدة 
ازدراء  اأمام  وا�صنطن  �صت�صمت  هل  لكن 
لروؤيتها  فاغرن  ومرتزقة  وحفرت  الإمارات 
يف حل الأزمة الليبية؟ اأكيد اأن الأيام القليلة 
القادمة �صتو�صح لنا طبيعة اخلطوات التي 

�صتتخذها يف هذا ال�صاأن.
وكاالت

ال�صفارة االأمريكية تتهم »عوا�صم اأجنبية« بالتدخل

ماذا وراء اإعادة اإغالق حفرت ملواينء النفط؟ 
.   موؤ�ص�صة النفط تقول اإن االإمارات اأعطت تعليماتها مللي�صيات حفرت باإغالقه
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
جمل�س ق�ساء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
ق�سم: �سوؤون الأ�سرة

حكم باحلجر
احلكم:  تاريخ   20/01573 الفهر�س:  رقم   20/00722 اجلدول:  رقم 

 20/06/25
ق�ضت املحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا �ضوؤون الأ�رسة علنيا ح�ضوريا 
ابتدائيا. يف ال�ضكل:  قبول اعادة ال�ضري يف الدعوى. يف املو�ضوع: 
احلال  حمكمة  عن  ال�ضادر  املو�ضوع  يف  الف�ضل  قبل  احلكم  افراغ 
اخلربة  واعتماد  فهر�س:19/4142  رقم  بتاريخ:2019/12/19 
بتاريخ:  الطبي �ضعيداين عامر املودعة  املنجزة من طرف اخلبري 
على  باحلجر  الق�ضاء  وبالنتيجة   20/07 الفهر�س   2020/01/07
ببلدية   1993/01/14 مواليد  من  حنان  طواهرية  عليها  املدعى 
بن  والدتها  املدعية  وتعيني  عمرة  علية  وبن  امل�ضعود  ابنة  اجللفة 
.مقدما  و  العمري  ابنة  باملليليحة   1954 مواليد  من  عمرة  علية 
اليومية  ال�ضحف  احدى  يف  احلكم  هذا  بن�رس  الأمر  مع  عليها. 
ب�ضجالت  عليها  املحجور  ميالد  ب�ضهادة  بذلك  والتاأ�ضري  لالعالم، 
احلالة املدنية. بذا �ضدر هذا احلكم واأف�ضح به يف اجلل�ضة العلنية 
ول�ضحته  اأعاله،  املذكورين  وال�ضنة  وال�ضهر  اليوم  يف  املنعقدة 

اأم�ضيناه نحن القا�ضي واأمني ال�ضبط. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الك�سافة الإ�سالمية اجلزائرية

القيادة العامة
حم�سر اإعتماد الفوج الك�سفي

رقم 167/ق.ع /بتاريخ : 24 /05 /2020

-اإن القائد العام للك�ضافة الإ�ضالمية اجلزائرية
، امل�ضادق  الإ�ضالمية اجلزائرية  للك�ضافة  الأ�ضا�ضي  القانون  مبقت�ضى 
 13،14  ،12 اأيام  املنعقد  الثاين ع�رس  الوطني  املوؤمتر  عليه من طرف 

جوان 2019 بتيبازة �ضيما املواد : 01-02-03-04-43-44-45-و 46
مبقت�ضى النظام الداخلي للك�ضافة الإ�ضالمية اجلزائرية ، امل�ضادق 
ثالثون   و  الثالثة  دورته  يف  املنعقد   ، الوطني  املجل�س  يف  عليه 
باجلزائر العا�ضمة اأيام 30 و 31 جانفي 2020 ، �ضيما املواد 51 و 61  

يقرر
 املادة 01 : اإعتماد الفوج امل�ضمى : الفردو�س للمر�ضدات

بولية : اأدرار 
بلدية : رقان 

املادة 02 : تعيني ال�ضيد/ة : رابح مليكة قائد للفوج 
و ي�ضاعده يف مهامه القادة الواردة اأ�ضماوؤهم على اجلدول املرفق 

املادة 03 : يتمتع قائد الفوج ب�ضفة امل�ضري
ت�ضدرها  التي  اللوائح  و  بالقوانني  العمل  الفوج  قيادة  تلتزم   :  04 املادة 

الهيئات العليا للجمعية 
املادة 05: هذا العتماد �ضالح حتى تاريخ 2023/12/31

اجلزائر يف : 24 ماي 2020

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
دائرة مترنا�ست

بلدية مترنا�ست
م�سلحة الن�ساطات الثقافية و الريا�سية 

)مكتب اجلمعيات ( 
الرقم 019 /2020

و�سل ت�سجيل الت�سريح
 بتاأ�سي�س جمعية

عام  �ضفر   18 يف  املوؤرخ   06/12 رقم  القانون  مبقت�ضى 
، مت  باجلمعيات  املتعلق   2012/01/12 ل  املوافق   1433
الت�رسيح  ت�ضجيل  ت�ضليم و�ضل   2020/07/06 : اليوم  هذا 

بتاأ�ضي�س جمعية ذات طابع ديني 
 »« الكرمي  القراآن  لتحفيظ  البيان  /جمعية  امل�ضماة 

املدر�ضة القراآنية اأبو مو�ضى الأ�ضعري 

جمعية البيان لتحفيظ القراآن الكرمي  
*املدر�سة القراآنية  اأبو مو�سى الأ�سعري *

الكائن مبقرها : حي 05 جويلية 
يرتاأ�ضها ال�ضيد )ة( : جمربي عبد القادر 

تهنئة مبولودة

احلبيب  فرا�س  ازديان   مبنا�ضبة 
مبولودة  زعمون  بن  اأحمد  والعزيز 

بهية الطلعة �ضميت على بركة اهلل 
" اأ�ضماء " نتقدم باأحر التهاين واأطيب 
وربي  زعمون   بن  لعائلة  الأماين 
الكرمي  القراآن  حفظة  من  يجعلها 

وبال�ضفاء العاجل لالأم
األف األف مليون مبارك يا اأحمد 

ترتبى يف عزك
 ANEP N°:  2016011364الو�سط:2020/07/16



اخلمي�س 16  جويلية  2020  املوافـق  لـ 25 ذو القعدة  1441ه ثقايف15

وكاالت

 املولد والن�شاأة
تب�سة  غرب  جنوب  �أ�سطح،  قرية  يف 
�حلدودية مع تون�س، ولد �ل�سيخ �لعالمة 
�لعربي �لتب�سي، و��سمه �لكامل، �لعربي 
فرحات  بن  مبارك  بن  بلقا�سم  بن 
عام  من  جويلية  �لفاحت  يف  جدري 
1891، ولقب بالتب�سي ن�سبة �إىل مدينته 
�لعلماء  جمعية  �أر�سيف  وح�سب  تب�سة 
قادتها  �أبرز  من  كان  �لتي  �مل�سلمني 
من  �لتب�سي  �لعربي  ينحدر  بعد،  فيما 
»فاأبوه  متدينة،  لكنها  فالحية  �أ�رسة 
وجده من حفظة كتاب �هلل، ومدر�سيه 

عاملني بالدين و�للغة �لعربية«.
�لكرمي  �لقر�آن  �لتب�سي،  �لعربي  حفظ 
 ،1907 عام  ليلتحق  و�لده،  يد  على 
بز�وية �سيدي ناجي مبنطقة �لأور��س 
ثالث  بعد  ومنها  �جلز�ئر(،  )�رسق 
وبال�سبط  تون�س،  �إىل  �نتقل  �سنو�ت 
�ل�سهرية  �إىل ز�وية م�سطفى بن عزوز 
و�لأ�سول  �لفقه  علوم  �تقن  حيث 
و�ملنطق و�للغة �لعربية و�لأدب نباهته 
�لزيتونة  �إىل جامع  �أو�ساله  و�جتهاده، 
 ،1914 �سنة  به  �لتحق  �لذي  بتون�س، 

حيث نال �سهادة �لأهلية.
�لعربي  �لتحق  �سنو�ت  �سبع  بعد 

حيث  �ل�رسيف  �لأزهر  بجامع  �لتب�سي 
�لعاملية  �سهادة  لينال  تعليمه،  و��سل 
لينال   1927 �سنة  تون�س  �إىل  عاد  ثم 
�سهادة �لتطويع �ملوؤهلة ملز�ولة مهنة 

�لتدري�س.
العودة اإىل اجلزائر

�لعربي  عاد  �لغربة،  من  �سنة   17 بعد 
وبال�سبط  �جلز�ئر،  بلده  �إىل  �لتب�سي 
م�سجد  من  �تخذ  حيث  قريته  �إىل 
�لتعليمي  لن�ساطه  مركز�  �سغري 
و�لدعوي، ومنه �إىل م�سجد �ملحافظة 
مع  �سد�ماته  �أوىل  بد�أت  وبه  �لأكرب، 
�سايقته  حيث  �لفرن�سي،  �ل�ستعمار 
عليه  و�سيقت  �ل�ستعمارية  �ل�سلطات 
�سيت  د�ع  �لأول  م�سجده  �إىل  فعاد 
موؤ�س�سي  من  وكان  �لتب�سي،  �لعربي 
�جلز�ئريني  �مل�سلمني  �لعلماء  جمعية 
عميقة  �إ�سالحية  عملية  قادت  �لتي 

خالل �لفرتة �ل�ستعمارية.
�لفر�غ  ل�سغل  �لأنظار  �إليه  وتوجهت 
�لذي خلفته وفاة �لعالمة عبد �حلميد 
رئا�سة  وتوىل   ،)1940( بادي�س  �بن 
�لب�سري  �ل�سيخ  عن  نيابة  �جلمعية 
له  و�أ�سندت   ،1952 �سنة  �لإبر�هيمي 
معهد  رئا�سة  مهمة  �لتاريخ  هذ�  قبل 
مبحافظة  بادي�س  �بن  �حلميد  عبد 

ق�سنطينة )�رسق(، �إىل غاية �إغالقه من 
قبل �ل�ستعمار �لفرن�سي �سنة 1956.

حربه على اال�شتعمار

�جلهاد  �إىل  �لتب�سي،  �لعربي  دعا 
�لفرن�سي  �ل�ستعمار  �سد  )�لكفاح( 
 ،1927 �سنة  �جلز�ئر  �إىل  عودته  منذ 
لفرن�سا،  �ل�سديد  بكرهه  عرف  حيث 
فليع�س  عا�س  »من  قوله:  عنه  وينقل 
فليحمل  مات  ومن  لفرن�سا،  بعد�وته 
�لقرب«وقال  �إىل  �لعد�وة  هذه  معه 
يف  بلغيث  �لأمني  حممد  �ملوؤرخ  عنه 

تب�سة  يف  �أهله   « �ملحا�رس�ت:  �إحدى 
هذه  منهم  فاأخذ  بال�سدة،  معروفني 
�لتب�سي ملدة 6  �لعربي  �ل�سفة«�سجن 
�لثانية،  �لعاملية  �أ�سهر خالل �حلرب 
�لأملان  مع  و�لتاآمر  �لتحري�س  بتهمة 
�عتقاله  و�أعيد  �لفرن�سية  �لدولة  �سد 
08 ماي  �لتهمة يف مظاهر�ت  بنف�س 
يف   1946 �سنة  عنه  و�أفرج   ،1945
�ل�سلطات  �أعلنته  عام  عفو  �إطار 
مو�قفه  ��ستدت  �ل�ستعمارية 
�أفتى عقب  لفرن�سا، حيث  �ملناه�سة 
�ندلع ثورة �لتحرير يف �لفاحت نوفمرب 

1954، باأّنه »ل يجوز لأّي م�سلم بدون 
عذر �أن يتخلف عن �جلهاد«.

 م�شاركته يف الثورة

 1956 �سنة  �لتب�سي،  �لعربي  �نتقل 
و��سل  حيث  �لعا�سمة،  �جلز�ئر  �إىل 
�سد  و�لتعبوي  �لدعوي  عمله 
بلكور  حي  من  �لفرن�سي  �ل�ستعمار 
بالتوعية  للثورة  �لكبري  دعمه  �ل�سهري 
لبط�س  هدفا  جعله  �لأمو�ل،  وجمع 
�ل�ستعمار، وخوفا على حياته ن�سحه 
رم�سان،  عبان  �لثورة  قادة  كبار  �أحد 
�ل�سيخ:  عليه  فرد  �جلز�ئر،  مبغادرة 
فمن  �جلز�ئر  من  كلنا  خرجنا  �إذ�   «
يبقى مع �ل�سعب«وينقل موقع جمعية 
�لدبلوما�سي  عن  �مل�سلمني،  �لعلماء 
�سالح  و�ملجاهد  �لأ�سبق  �جلز�ئري 
خدة  بن  يو�سف  بن  �أن   « �لقبي  بن 
جو�ز  �سلمه  �لثورة(،  قادة  كبار  )�أحد 
�سفر، و�أمره �أن يذهب به �إىل �لعربي 
�لتب�سي �لذي كان ي�سكن بالق�سبة من 
للخطر  نظًر�  �لبالد،  يغادر  �أن  �أجل 
�لذي يحدق به، فرف�س �ل�سيخ �لعربي 
�إىل  فاأرجعه  �جلو�ز،  ��ستالم  �لتب�سي 
�لتب�سي  �لعربي  �أقو�ل  خدة«ومن  بن 
ما  و�سبابي،  �سحتي  يف  كنت  »لو   :
�أُ�رِسع  �ملدينة،  يف  و�حد�  يوما  زدت 

و�أقاتل مع  �ل�ّسالح  �أحمل  �إىل �جلبل، 
�ملجاهدين«.

 االختطاف واالغتيال

�أمام ت�سلب موقفه �ملعادي لال�ستعمار 
وبعد ف�سل كل حماولت �إ�سكات �سوته، 
�قتحمت فرقة من �ملظليني من �جلي�س 
�خلمي�س  يوم  ليال،  منزله  �لفرن�سي 
لـ 04 �أفريل من �سنة 1957،  �مل�سادف 
دون  بوح�سية  فر��سه  من  و�قتادته 
وجهة  �إىل  ومر�سه  �سنه  كرب  مر�عاة 
�لب�سائر  جريدة  وذكرت  جمهولة 
�مل�سلمني  �لعلماء  جمعية  حال  ل�سان 
�قتادو�  �لفرن�سيني  �جلنود  �أن  يومها، 
�لقدمني،  حايف  �لر�أ�س  حا�رس  »�ل�سيخ 
و�ملفاجاأة كانت يف �ليوم �لتايل عندما 
�ل�ستعمارية  �لإد�ر�ت  يف  عنه  �سئل 
حيث ترب�أت كلها من وجوده عندها �أو 
م�سوؤوليتها عن �ختطافه«�ختفى �ل�سيخ 
ول  �ختطافه،  يوم  من  �لتب�سي  �لعربي 

يز�ل قربه جمهول لغاية �ليوم.
�أن  �غتياله،  على  �لرو�يات  �أ�سهر  ومن 
يف  و�سعته  �ل�ستعمارية،  �ل�سلطات 
قدر معبئة بزيت �ل�سيار�ت و�لإ�سفلت، 
�لغليان وخري  لدرجة  �لنار  وو�سع على 
بني و�سعه د�خل �لقدر �أو �لرت�جع عن 

دعم �لثورة، فاختار �ل�سهادة.

العربي التب�شي

قاوم اال�ستعمار الفرن�سي فاأذابه بالزيت املغلي
ا�شتعادت اجلزائر يف االأيام القليلة املا�شية بع�س جماجم قادة املقاومة ال�شعبية �شد اال�شتعمار الفرن�شي )1962-1830(، اإال اأنها ال تزال جتهل مكان 
العديد من ال�شحايا، وعلى راأ�شهم العامل ال�شهري العربي التب�شي الذي قتل بطريقة ب�شعة جدا ال�شيخ العربي التب�شي كان عاملا فقيها يف علوم الدين، 

جمع بني الن�شاط العلمي والدعوي والتعبئة للجهاد »الكفاح«، اإبان ثورة التحرير )1962-1954(، �شد فرن�شا التي جلاأت اإىل ت�شفيته برميه يف قدر زيت 
مغلي، الإ�شكات �شوته.

بلعقروز  �لرز�ق  عبد  �لدكتور  قام 
زر�د�ست  تكلم  »هكذ�  كتاب  بتقدمي 
.... �لإن�سان �سيء لبد من جتاوزه، 
تتجاوزوه؟  كي  فعلتم  �لذي  فما 
يف  �ل�سادر  نيت�سه...  لفريدريك 
�ليوم«  �لوطن  من�سور�ت«  عن   2020

ب�سطيف.
ز�يد  �ل�سيخ  بجائزة  �لفائز  و�أكد 
�ل�ساب  فرع  �ملوؤلف  يف  للكتاب 
�لرز�ق  عبد  �لدكتور   ،2019 �سنة 
كتاب  تقدميه  بلعقروز  خالل 
و�لذي  زر�د�ست«  تكلّم  »هكذ� 
�لتي  جلبت  �لفنية  و�سفه  بالقطعة 
�لفل�سفية  �لأفكار  متونها  �إىل 
�لناب�سة  و�مل�ساعر  �حلارقة، 
باحلياة و�إر�دة �لقوة، ولذ� فهو لي�س 
�ملهو�س  �لن�سقي  �لطر�ز  من  كتابا 
�ملفهومية  و�للغة  �ملنطقية  بالبنية 
تيب �لإ�ستدليل ،لأنه لي�س كتابا  و�لرَتّ
موجها لفل�سفات �لثبات �أو لالإن�سان 
�لّنظري �لذي يحتقر �حلياة وينت�رس 

للمفاهيم �ملجّردة. 
على  �حلا�سل  بلعقروز  و�أ�ساف 
�لقيم  وفل�سفة  �لعلوم  دكتور�ه 
�سيء  �أن  �لإن�سان  بالقول  و�ملعرفة 
لبد من جتاوزه، فما �لذي فعلتم كي 
لي�ست  فالكتب  ؟  وبالتايل  تتجاوزوه 
ن�سية،  �أو  فكرية  توليفات  جمرد 
فهي كذلك بالن�سبة ملن هو قابع يف 
مملكة �ملفاهيم �لّنظرية، وليرغب 
يف �أن يكون كرميا ناثر� للحكمة بني 
�لب�رس، م�سري� �أن �لكتب �لكربى هي 

�لتي ت�سنع �لأحد�ث �لكربى وتطرح 
و�قفا  جتعله  �أ�سئلة  �لإن�سان  على 
�أناه  تخاطب  لأنها  حائر�،  �ساكنا 
�لعميقة وحترجه بال�سوؤ�ل عن قيمة 
ذ�ته وما �لذي �أوجده يف �لعامل مبا 
و�لإر�دة  �لإبد�ع  يعادل  �لوجود  �أن 

ت�ساوي �لت�رسيع.
�لرز�ق  عبد  �لدكتور  �أن  كما 
حا�سل  جز�ئري  كاتب  بلعقروز 
�لقيم  وفل�سفة  �لعلوم  دكتور�ه  على 
ق�سم  يف  حما�رس  �أ�ستاذ  و�ملعرفة. 
يف  �سطيف-2  بجامعة  �لفل�سفة 
�جلز�ئر. خبري حمكم وع�سو �لهيئة 
�جلز�ئرية  �جلمعية  ملجلة  �لعلمية 
عدة  لديه  �لفل�سفية.  للّدر��سات 
كتب منها: »حتولت �لفكر �لفل�سفي 
و�ملعنى  �ملفهوم  �أ�سئلة  �ملعا�رس 
منتدى  عن  �سادر  و�لتو��سل«، 
 ،2018 عام  بريوت  يف  �ملعارف 
وكتاب »من �أجل �ملعرفة: مفاحتات 
من  و�لكتاب،«  �لّذ�ت  مع  حو�رية 
عام  �جلز�ئر  �لوطن،  من�سور�ت 
�إحدى  توج  بلعقروز  ولقد   .2017
قيمة  �لعاملية  �لأدبية  �جلو�ئز  �أهم 
�ل�سيخ  جائزة  يف  و�ملتمثلة  وقدر�ً 
�ل�ساب  �ملوؤِلّف  للكتاب    فرع  ز�يد 
�لقيم  »روح   : كتابه  2019  عن 
�ل�سري لإعادة  وحرية �ملفاهيم نحو 
�لرّت�بط و�لتكامل بني منظومة �لقيم 
و�لعلوم �لجتماعية«، من من�سور�ت 

�ملوؤ�ّس�سة �لعربية للفكر و�لإبد�ع .
حكيم مالك

�شاحبة اأول قناة يوتيوب  "ثمازيغث مو�شاوي" ح�شريا الو�شط

هديف اأن ت�سبح االأمازيغية على ل�سان كل اجلزائريني

حاورها:اأح�شن مرزوق

        بداية من هي االأ�شتاذة 
ثمازيغث مو�شاوي؟

�حلقيقي  ��سمي  مو�ساوي  ثمازيغث 
ر�فور  منطقة  �بنة  مو�ساوي  نادية 
�لأمازيغية  �للغة  �أ�ستاذة  »�إو�قور�ن« 
�ل�رسفة  بثانوية  �لثانوي  �لطور  يف 
يف  ونا�سطة  منا�سلة   ، بالبويرة 
�لثقافة �لأمازيغية منذ �سغري و�أي�سا 
قناة  و�ساحبة  �أدبية  وكاتبة  �إعالمية 
يف   »Tamazight Moussaoui«

�ليوتيوب

جاءت  كيف         
يوتيوب  قناة  اإطالقك  فكرة 

باالأمازيغية ؟
�رس�حة �لفكرة بقيت تر�ودين منذ مدة 
طويلة ، بعد �أن تو�سلت �إىل قناعة �أن 
�لعتماد فقط على ما تقدمه �ملدر�سة 
ل  �لأمازيغية  �للغة  وتطوير  تعليم  يف 
لهذ� كنت  �لغر�س  لتحقيق هذ�  يكفي 
�أ�سياء جديدة  لتقدمي  متحم�سة  د�ئما 
بعيد�  �ل�ساأن  هذ�  يف  ت�ساهم  و�إ�سافة 
عن ما نقدمه يف �ملوؤ�س�سات �لرتبوية 

و�جلامعات .

اأهم االأهداف          ماهي 
املن�شودة وراء هذا امل�شروع ؟

هناك عدة �أهد�ف لكن �لهدف �لرئي�سي 
تعليم  وتب�سيط  ت�سهيل  هو  و�لأ�سا�سي 
�جلز�ئريني  لكافة  �لأمازيغية  �للغة 
�لذين  �لأمازيغي  �لل�سان غري  حتى ذو 
رمبا يجدون �سعوبة يف تعليمها ولهذ� 
�أنا �أقدم درو�س مفهومة ب�سيطة باللغة 
�لعربية حتى ت�سل  �لر�سالة �إىل �جلميع 
تر�ثنا  �إحياء  �سنحاول  هذ�  �إىل جانب 
پاأهم  �لتعريف  و  �لعريقة  وتقاليدنا 
خلدوه   وما  وفنانينا  وكتابنا  علمائنا 

من �أعمال لالأجيال .

العام  امل�شمون  ماهو         
للقناة ؟

وثقافية  تعليمية  قلنا  كما  �لقناة 
خالل  نقدم  ،حيث  �لأوىل  بالدرجة 
هذه  ويف  تعليمية  ح�سة  عدد  كل 

�لفرتة �أجتهد لتقدمي درو�س تدعيمية 
�لإمتحانات  على  للمقبلني  للتالميذ 
و  �لبكالوريا  غر�ر  على  �لر�سمية 
مثال  �أقدم  �أخرى  ح�س�س  ويف  �لبيام 
عليها  تربينا  �لتي  �لرو�يات  من  رو�ية 
�لتي حتمل يف طياتها ر�سائل مهمة  و 
خا�سة  حل�س�س  �إ�سافة  حياتنا  يف 

باجلانب �لثقايف و�لأدبي .

       كيف وجدت التجاوب 
من  �شهر  بعد  العام  الراأي  لدى 

اإطالق القناة ؟

�حلمد هلل �رس�حة مل �أتوقع �أن حت�سى 
�ملنقطع  �لتجاوب  هذ�  مبثل  �لفكرة 
رو�جا  �لقناة  لقيت  حيث   ، �لنظري 
�إنطالقها  و��سعا بعد �سهر  فقط عن 
، وما �أ�سعدين �أنني �أتلقى �لت�سجيعات 
من  وحتى  �لوطن  مناطق  كافة  من 
جاليتنا يف �خلارج �لأمر �لذي  ي�سعني 
�أمام م�سوؤولية تقدمي �لف�سل و حماولة 
تلبية �أذو�ق �جلميع و�ساأ�سعى لأكون يف 

م�ستوى هذ� �لتكليف .

واقع  ماهو  راأيك  يف          
اللغة االأمازيغية حاليا يف  تعليم 

بالدنا؟
�أن  �أقول  �ملجال  �أ�ستاذة يف  �أنني  مبا 
تطور�  �سهد  �لأمازيغية  �للغة  تعليم 

�لأخرية  �ل�سنو�ت  خالل  ملحوظا 
يف  تدر�س  �للغة  هذه   �أن  هلل  و�حلمد 
�غلب وليات �لوطن و�لتالميذ يقبلون 
من  �لطلبة  �سنويا  يتخرج  كما  عليها 
ما  بها  �خلا�سة  و�ملعاهد  �جلامعات 
يعني �أنه ل خوف على هذه �للغة �لتي 
�أ�سبحت وطنية و ر�سمية يف �لد�ستور 

.
يف  م�شاريع  لك  هل          

جمال الكتابة االأدبية ؟
رو�ية  منها  م�ساريع  عدة  هناك  نعم 
»�حلب  عنو�ن  حتمل  �لعربية  باللغة 
يف زمن كورونا« �إىل جانب جمموعات 
ومقالت  �لأمازيغية  باللغة  ق�س�سية  
�إن  قريب  عن  �لنور  �سرتى  �سحفية 
�ساء �هلل و �لأولوية �إ�سد�ر هذه �لرو�ية 
طبعا و�أترك  تفا�سيلها مفاجاأة للقر�ء 

.

اأخرية للقراء          كلمة 
واجلريدة ؟

هذه  على  �أح�سن  �أخي  �أ�سكرك 
و�لدرد�سة  �لطيبة  �لإلتفاتة 
�جلريدة  لطاقم  وحتياتي  �ل�سيقة 
جهود  يبذل  �لذي  �ملوقرة«�لو�سط« 
يف خدمة �لبالد و�لعباد وتقدمي مادة 
�إعالمية يف �مل�ستوى و�سالمي للجميع 
 Tamazight ومرحبا بكم يف قناتي

moussaoui

من خالل تقدميه لكتاب »هكذا تكلم زراد�شت« 

عبد الرزاق بلعقروز ير�سد اأفكار 
تنفرد يومية »الو�شط« هذه املرة بلقاء مع االأ�شتاذة »ثمازيغث مو�شاوي« التي �شنعت احلدث موؤخرا اإثر اإطالقها اأول قناة  فريدريك نيت�سه  

تعليمية وثقافية باللغة االأمازيغية يف اليوتيوب حتمل ا�شم »Tamazight Moussaoui« وحققت جناحا ورواجا وا�شعا 
منذ انطالقها ال�شهر الفارط ، وباملنا�شبة تك�شف لنا ابنة البويرة عدة جوانب من هذا امل�شروع الذي يهدف لتطوير تعليم  

اللغة االأمازيغية يف بالدنا واحلفاظ على تراثنا وتقاليدنا العريقة التي تاأبى االإندثار رغم مرور ال�شنني ..
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ال يكفي �أن يتقرر �حلق ل�صاحبه ، بعد �إقامة 
�لدليل �أو �لبينة عليه ، بل ي�صعى �إىل حت�صيل 
�لو�صائل و �لطرق  يف �الأو�ن �ملحدد  ب�صتى 
�مل�رشوعة ، فال يطلبه قبل �أو�نه و ال يرت�خى 
عنه فقد يفوته ميعاده فيتقادم طلبه وبع�ض 

طرق �ملطالبة باحلق ت�رش ب�صاحبه .
كتاب  �صاحب  ذكرها  ق�صة  نورد  هذ�  يف 
: )�صاأل �ملاأمون رجل من  �الأذكياء ملخ�صها 
�أهل حم�ض عن ق�صاتهم ، فقال �لرجل : يا 
و�إذ� فهم  يفهم  �أن قا�صينا ال  �أمري �ملوؤمنني 
وهم.   قال: ويحك كيف هذ� ؟ قال : �دعى 
رجل على رجل 24 درهما . فاقر له بذلك ، 
فقال له �لقا�صي : �أعطه . فقال : �أ�صلح �هلل 
�لقا�صي �أن يل حمار �كت�صب به كل يوم �أربعة 
و  ، وعلي درهما  �نفق عليه درهما   ، در�هم 
�دفع له درهمني ، حتى �إذ� �جتمع ماله غاب 
عني ، فلم �أره فاأنفقتها ، وال �أعرف وجها �إال 
�إن يحب�صه �لقا�صي 12 يوم حتى �أجمعها له . 

فحب�ض �صاحب �حلق حتى جمع ماله .(
فكما وجد �صاحب هذ� �حلق نف�صه م�صجونا 
يطالبو�  ممن  �لكثري  فهناك   ، حقه  ب�صبب 
�أ�صاليب  لف�صاد   ، �ل�صجن  مكانهم  بحقوقهم 
�ملطالبة و طرق حتقيق مطالبهم ، فاحلق ال 
مينح لك �صلطة مطلقة لل�صعي لتحقيقه ، �أو 
�لدفاع عنه ، فكل حق له طريقه و �أ�صلوب و 
زمنه ، و�أحيانا تعطيل �حلق �أوىل من حتقيقه 
�إ�صناده ل�صاحبه ملا يف ذلك من مفا�صد .  و 

فدرئ �ملفا�صد �أوىل من جلب �مل�صالح .

�سرا يف �سوريا

 خرباء فرن�سيون 
ينقبون عن الآثار 

�رشي،  ب�صكل  فرن�صيون  �آثار  علماء  يجري 
�لزور  دير  حمافظة  يف  �الآثار  عن  تنقيبا 
�رشقي �صوريا، حتت حماية عنا�رش منظمة 
"ي ب ك/ بي كا كا" ، بح�صب م�صادر حملية 
فرن�صيني  خرب�ء  �أن   ، �مل�صادر،  و�أ�صافت 
وتنقيب  بحث  عمليات  �أ�صهر  منذ  يجرون 
�الأثري  كاتليمو"  "دور  موقع  يف  �الآثار  عن 
وحميطه، يف بلدة "غريبة �ل�رشقية"، بريف 

دير �لزور �ل�صمايل.
يعملون  �لفرن�صيني  �خلرب�ء  �أن  و�أو�صحت 
كا  بي   " عنا�رش  حماية  حتت  �رشي  ب�صكل 
كا"، حيث تبد�أ �أعمال �لتنقيب بعد منت�صف 
تكتم  و�صط  �ل�صباح،  حتى  وتتو��صل  �لليل، 
�الأهايل  �ملنظمة  عنا�رش  حذر  فيما  كبري، 
�القرت�ب  من  باملوقع  �ملحيطة  �لقرى  يف 
و�أ�صارت �مل�صادر �إىل �أن �خلرب�ء �لفرن�صيني 
يقومون بنقل ما ي�رشقونه من �آثار �إىل حقل 
قو�ت  فيه  تتو�جد  �لذي  �لنفطي،  �لعمر 

�أجنبية، بينها فرن�صية.
يف  يقع  مهم  �أثري  موقع  كاتليمو"،  و"دور 
منطقة ت�صمى حاليا "تل �ل�صيخ حمد"، على 
عن  ويبعد  �خلابور،  لنهر  �ل�رشقية  �ل�صفة 
تاريخ  ويعود  كم   70 نحو  �لزور  دير  مدينة 
بني  �الأو�صط،  �الآ�صوري  �لع�رش  �إىل  �ملوقع 
و�لعا�رش  قبل �مليالد،  �لر�بع ع�رش  �لقرنني 
جندي   200 حو�يل  ويوجد  �مليالد.  قبل 
فرن�صي يف �ملناطق �لتي يحتلها تنظيم "ي 

ب ك/ بي كا كا" ، �صمايل �رشقي �صوريا.

انتقال كورونا من الأ�سطح

درا�سة جديدة
 تثري جدل

�أ�صتاذ علم �الأحياء  قال �إميانويل غولدمان، 
نيوجري�صي  بجامعة  �لطب  كلية  �لدقيقة يف 
جملة  يف  ن�رش  مقال  يف  روتغرز،  بجامعة 
الن�صيت يف وقت �صابق من هذ� �الأ�صبوع �أن 
خطر �الإ�صابة بكورونا عرب �الأ�صطح �مللوثة 
"خماطر  غولدمان:  فيه"وقال  مبالغ  "�أمر 
�ل�صلبة  �الأ�صطح  من  بالفريو�ض  �الإ�صابة 
خطر�  تعترب  وال  كبرية،  خماطر  لي�صت 
�إن  �إىل  غولدمان  و�أ�صار  �لتعمق".  ي�صتحق 
��صتندت  �الأ�صطح  من  �لعدوى  على  �الأدلة 
و�قعية  غري  كانت  معملية  جتارب  �إىل 
�حلقيقية،  �حلياة  مبو�قف  مقارنتها  عند 
و��صتخدمت كميات كبرية جد� من �لفريو�ض 
الختبار ما �إذ� كان باإمكانها �لبقاء على قيد 

�حلياة لفرت�ت طويلة من �لزمن.

يجنبها دفع 13 مليار يورو

"اأبل" تك�سب 
ا�ستئنافا مبحكمة 

اأوروبية 
��صتئنافا  �الأمريكية،  "�أبل"  �رشكة  ك�صبت 
للمفو�صية  قر�ر  �صد  �أوروبية  حمكمة  يف 
بقيمة  غر�مة  بدفعها  ق�صى  �الأوروبية، 
�إجمالية 13 مليار يورو )14.6 مليار دوالر( 
�أم�ض  �إن"،  �إن  "�صي  �صبكة  موقع  وبح�صب 
�أوروبية،  حمكمة  �أكرب  ثاين  فاإن  �الأربعاء، 
كان  �الأوروبي،  �الحتاد  من  �أمر�  رف�صت 
ميثل  �لذي  �ملبلغ،  "�أبل"  بتغرمي  يق�صي 
�ل�رشكة  عليه  قيمة خف�ض �رشيبية ح�صلت 

يف �آيرلند�.

قلم جاف

�سجن �ساحب احلق
الوليد فرج

رمى بالكرة اإىل اجلمعية ال�ستثنائية للفاف لإنهاء ال�سو�سبان�س

زط�سي يتهّرب ويرف�س الف�سل يف م�سري املو�سم الكروي
املناف�سة اإلغاء  يف �سيغة  م�ستبعد واحل�سم  البطولة  •        ا�ستئناف 

تهّرب رئي�س الحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�سي من اأخذ موقف نهائي بخ�سو�س م�سري 
املناف�سة الكروية يف بالدنا واملتوقفة منذ منت�سف �سهر مار�س املن�سرم ب�سبب انت�سار جائحة كورونا، حيث 

يتوا�سل ال�سو�سبان�س يف المتداد اإىل تاريخ لحق بخ�سو�س التعرف على القرار املتعلق با�ستئناف املناف�سة 
وا�ستكمال ما تبقى منها فيما يتعلق مبباريات البطولة الوطنية وكاأ�س اجلمهورية اأو الإعالن عن مو�سم ابي�س، 

بعدما خرج اجتماع اأع�ساء املكتب الفدرايل الذي انعقد �سبيحة اأم�س برئا�سة رئي�س الفاف �سفر اليدين.

 عي�سة ق.

على  �الأع�صاء  �أغلبية  �أجمع  �أين 
��صتثنائية  عامة  جمعية  ��صتدعاء 
�ملو�صم  م�صري  يف  �لف�صل  �أجل  من 
برهن  م�صهد  يف  ببالدنا   �لكروي 
على  �الأول  �مل�صوؤول  ل  تن�صّ جمدد� 
م�صوؤولياته  من  بالدنا  يف  �لكرة 
�مل�صوؤولية من  �أخذ  ورف�صه جمدد� 
�ملناف�صة  م�صري  يف  �حل�صم  �أجل 
�لكروية مثلما حدث يف خمتلف دول 
�الإفريقية  �الحتاد�ت  ومنها  �لعامل 
�ملناف�صة  مو��صلة  بني  ف�صلت  �لتي 
�أبي�ض،  مو�صم  باإعالن  وتوقيفها 
�لفدر�يل  �ملكتب  �متالك  وعدم 
�ملو�صم،  م�صري  لتقرير  �ل�صجاعة 
وياأتي ��صتدعاء جمعية ��صتثنائية يف 
هذ� �لظرف �حلايل ليطرح �لت�صاوؤل 
حول �لتاريخ �ملنا�صب النعقادها يف 

تفر�صه  �لذي  �ل�صحي  �حلجر  ظل 
على  �لبالد  على  �لعليا  �ل�صلطات 
كوفيد19  وباء  �نت�صار  تو��صل  �إثر 
�لوقت  خالل  �لتجمعات  ومنعها 
�حلايل، تبقى على �إثره �لتخوفات يف 
�نعقادها  تاريخ  وبقاء  �لو�صع  �إطالة 

جمهوال.

يف �صياق مت�صل، فاإن �أكرب �الحتماالت 
تتوجه نحو ت�صويت �جلمعية �لعامة 
�إلغاء  على  للفاف  �ال�صتثنائية 
�ملو�صم �لكروي �ملتوقف على مد�ر 
�أ�صهر كاملة، يف ظل �الإجماع  �أربعة 
على  �الأندية  م�صوؤويل  بني  كلي  �صبه 
للظروف  �ملناف�صة  توقيف  �رشورة 

�ل�صحية �لتي تعي�صها بالدنا و�الأزمة 
�لفرق  متيز  �لتي  �خلانقة  �ملالية 
�لربوتوكول  �لغري قادرة على تطبيق 
�حتمالية  �أن  باعتبار  �ل�صحي، 
�ملناف�صة  ��صتكمال  على  �لت�صويت 
م�صتبعد جد�، ويف هذ� �ل�صدد يبقى 
�لتي  �الإلغاء  �صيغة  على  �لتعرف 
�أع�صاء  �أيادي  بني  م�صريها  يتوقف 
�صوف  و�لتي  للفاف  �لعامة  �جلمعية 
تندرج بني �حتماليتي منح �للقب �إىل 
–�صباب  �لرتتيب  جلدول  �ملت�صدر 
و�صعود  �ل�صقوط  �إلغاء  بلوزد�د-، 
�ملحرتفة  �لر�بطة  من  �أندية  �أربعة 
�لثانية عرب رفع عدد �أندية �لر�بطة 
جمموع  �إىل  �ملقبل  �ملو�صم  �الأوىل 
20 فريقا، �أو مو�صم �أبي�ض بعدم منح 
�للقب �إىل �ملت�صدر وتثبيت �ملو�صم 
عليه  توقفت  �لذي  �لرتتيب  على 

�ملناف�صة.
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املدية

هالك ثالث اأ�سخا�س
 اختناقا بالغاز

و�صط  �حلجر  ثنية  حي  �هتز 
�الأربعاء  �أم�ض  �صباح  �ملدية  مدينة 
�أ�صخا�ض  ثالث  هالك  خرب  على 
تعر�صهم  بعد  و�حدة،  عائلة  من 
�لكربون  �أك�صيد  �أول  بغاز  الختناق 
وبح�صب   ، �ملنزل  ماء  �صخان  من 
م�صالح  من  موؤكدة  معلومات 
�حلماية �ملدنية �لتي قامت بعملية 
تر�وحت  فقد  و�الإجالء،   �لتدخل 

 90 �إىل   55 بني   �ل�صحايا  �أعمار 
مت  �أنثى،كما  جن�ض  من  �صنة،وهم 
�آخرين  �أفر�د  ثالث  �إ�صابة  ت�صجيل 
�أعمارهم من 03   باختناق تر�وحت 
قا�رشة،  طفلة  بينهم  55�صنة،  �إىل 
،ليتم  وهلع  غثيان  حالة  يف  وجدو� 
م�صت�صفى  �إىل  ونقلهم  �إ�صعافهم 

حممد بو�صياف لتلقي �لعالج.

ر. بوخدميي 

�سكيكدة

اأين امللعب اجلواري ياوزير الريا�سة؟
من يتتبع حالة �الأر�صية �لتي ميار�ض 
بعز�بة  �لز�وية  حي  �صباب  فيها 
ينتابه  �لقدم  كرة  �صكيكدة،هو�ية 
�ال�صتغر�ب و�لده�صة،ففي كل لقاء 
كروي ترتفع �لزو�بع �لرملية،حيث 
مللعب  �صبيها  �للعب  مكان  ي�صبح 
�صحر�وية،نتيجة  منطقة  يف 
ملعب  �ملتطايرة،الأنه  �لرمال 
بامتياز،وهذ� يف ظل غياب  رملي 
�ملر�فق �ل�صبانية،حيث �أن �لوز�رة 
مالعب  الجناز  �نتبهت  �ملعنية 

كثرية يف مركز �ملدينة، و �أغفلت 
�صباب  يطالب  �ل�صاحية،لذلك 
من  �صوي�صي،�لز�وية  �الإخوة  حي 
ومن  �صكيكدة  والية  �صلطات 
�النتباه  و�لريا�صة  �ل�صباب  وزير 
حلول،�أقلها  عن  للق�صية،و�لبحث 
كبري،يتجاوز  حلي  ملعبني  �جناز 
تعد�ده �خلم�صة �آالف ن�صمة.للحد 
وتن�صيط  �الجتماعية  �الآفات  من 
�لريا�صية  �ل�صبانية  �حلركة 

باملنطقة.

معمري �سعيد بن حممد

رحيل اأحد اأعمدة الرتبية 
بعني احلجل

عن عمر يناهز �لـ72 �صنة رحل عنا �أول �أم�ض 
حممد(  بن  �صعيد  معمري  �لقدير)  �ملعلم 
�لتعليم  قطاع  �لبارزة  يف  �لوجوه  �أحد  وهو 
بامل�صيلة ،�لتي قدمت �لكثري لقطاع �لرتبية.
�أ�صاتذة  �ليوم  هم  متعاقبة  �أجياال  ورّبت 
باجلامعات �لكربى،�لفقيد ووري �لرثى ـ وما 
و�ملغفرة. بالرحمة  له  نطلب  �أن  �إال  ع�صانا 
�ل�صرب  وبناته  �أبناءه  خا�صة  ذويه  يلهم  و�أن 

و�ل�صلو�ن. ـ �إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون

م�سابقة اأح�سن فيديو �سياحي 

تتويج املبدع "بن جدو عطاء اهلل" من اجللفة
عطاء  �جللفة  مدينة  �إبن  فاز 
�الأوىل  باملرتبة  جدو  بن  �هلل 
�صياحي  فيديو  الأح�صن  وطنينا 
يف �مل�صابقة �لوطنية من تنظيم 
و  لل�صياحة  �لوطنية  �ملنظمة 
�ملحافظة على �ملوروث �لثقايف 
و كان عنو�ن �لفيديو �لذي �صارك 
به " من عمق �جلنوب �جلز�ئري 
ثقافة  و  �أثر  و  معامل  الإبر�ز   "
�جلنوب ليحتل به �ملرتبة �الأوىل 
عن جد�رة و ��صتحقاق و هو من 
عودنا د�ئما باأعمالها �ملحرتفة 

و  �لب�رشي  �ل�صمعي  جمال  يف 
�لفكاهية كامري�  �ل�صل�صة  خمرج 
مت  �لتي  �لربهو�ض"   " كا�صي 
�ملا�صي  رم�صان  �صهر  يف  بثها 

و  ر��صك  عمر  حل�صة  خمرج  و 
رحمه  �هلل  عطاء  �ل�صيخ  خيمة 
�صاب  هلل  عطاء  جدو  بن  �هلل 
�ل�صمعي  �لعمل  يف  حياته  �أفنى 
�ملنطقة  تاريخ  لتوثيق  �لب�رشي 
من ثقافة و تاريخ و �أماكن �لتي 
بلم�صة  �جلنوب  هو�ية  تثبت 
عودنا  د�ئما  �لذي  و   ، �صحرية 
جمال  يف  �لنجاح  حتقيق  على 
�ل�صمعي �لب�رشي و رفع �لتحدي 

باإمكانيته �خلا�صة.

اجللفة : حممد �سبع

�أم�ض  �مل�صيلة  �صهدت 
�نطالق تظاهرة " رغم �لوباء 
�جلمعية  تنظيم  من  نقر�أ" 
للفن  �لقِرطا�ض  �لوالئية 
بالتن�صيق  و�الإبد�ع  و�لثقافة 
الإحياء  �لثقافية  �جلمعية  مع 
مب�صاهمة  و  �ل�صعبي  �لرت�ث 
�لطفولة  لرتقية  وفاء  جمعية 
ور�بطة ن�صاطات �لهو�ء �لطلق 
الإذ�عة  باالإ�صافة  و�لرتفيه 

�جلز�ئر
وثقافية  حت�صي�صية  �لقافلة 
علي  ق�ص�ض  توزيع  فيها  يتم 
�الأطفال �لقافلة �الأويل �صملت 
"�صد �لق�صب ...بوخمي�صة ... 
وباء  خماطر   " بديرة  �أوالد 
�مل�صتجد   19 كوفيد  كورونا 
�لطفل  و  �لوطن  علي  و�أثره 
�صد  وقاية  حملة  و�لقر�ءة 
منه  و�لوقاية  �لوباء  �نت�صار 

�لبيت  �لقر�ءة يف  وكذلك دعم 
�لوباء  رغم   " �صعار  حتت 
من  و�حدة  يد�  لنكن   " نقر�أ 
�الأزمات  يف  قارئ  طفل  �أجل 
يتم  و  �ملخاطر  من  وحمايته 
�ال�صتقالل  عيد  هذ� مبنا�صبة 
�لوطني  و�ليوم  و�ل�صباب 
�مل�صادف  �جلز�ئري  للطفل 

ليوم 15جويلية لكل �صنة 
اأحمد ر�سا ملياين

امل�سيلة

حملة حتت �سعار "رغم الوباء نقراأ "

وب



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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