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رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون 

لن اأت�ساهل مع البريوقراطية والر�سوة
.     ال�سلك الطبي يف حماية الدولة و القانون

.      ملتزم  با�سرتجاع الأموال املنهوبة
.     اأرف�س منطق الع�سب والإق�ساء

اأكد رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون التزامه مبا تعهد به فيما يخ�س ا�سرتجاع الأموال املنهوبة، يف حني 
توعد  املعتدين على ال�سلك الطبي، بعقوبات بال�سجن النافذ ت�سل 10 �سنوات.

اإميان لوا�س

لقاءه  خالل  تبون  املجيد  عبد  �شدد 
�شيويف  باأنه  الإعالم  و�شائل  بع�ض 
الأموال  بخ�شو�ض ا�شرتجاع  بوعده 
املنهوبة ، لفتا باأن ذلك واجبه كان قد 
موؤكدا  النتخابية،  حملته  به يف  تعهد 
و�شنبداأ  تُرجع  يجب  املنهوبة  الأموال 
بالأموال املوجودة يف اجلزائر، مربزا  
تفر�ض  فقط  الكيفية  على  يحوز  باأنه 
النتظار  عامل  املعطيات  بع�ض 

والرتيث.
املعتدين  تبون  املجيد  عبد  وتوعد 
على ال�شلك الطبي، بعقوبات بال�شجن 
اأين عرب عن  �شنوات،   10 ت�شل  النافذ 
اأ�شفه ملا  يتعر�ض له اجلي�ض الأبي�ض 
تاأمل  اأنا   »: قائال  اعتداءات،  من 
م�شتخدمي  له   يتعر�ض  الذي  للعنيف 

ال�شحة«.
املعتدين  اجلمهورية  رئي�ض  حذر  كما 
ويل  “يا  بعبارة  الطبية،  الأطقم  على 
من يعتدي على الطاقم الطبي«، قائال 
قانونا  القادمة  الأيام  يف  �شاأم�شي   »:
بعقوبة  الأطباء  على  املعتدين  يخ�ض 

�شجنا،  �شنوات  و10   5 بني  ترتاوح 
مر�شوم  على  القادم  الأ�شبوع  �شاأوقع 

لرفع العقوبات على املعتدين.«.
اإحداث  واأكد عبد املجيد عزمه على 
ال�شابقة،  املمار�شات  مع  قطعية 
يتطلع  د�شتور  بناء  على  تعهد  اأين 
الد�شتور  هذا  ،قائال:«  ال�شعب  لإرادة 
�شيحملنا اإىل اأخلقة احلياة ال�شيا�شية، 
القت�شادية  للحياة  املنظم  و�شيكون 
العهد  نعطي  اأن  يجب  والجتماعية،  
بيننا حتى ل تعود املمار�شات ال�شابقة 
مثل قوانني ال�شفقات وغريها، م�شددا 
توقيف  �رضورة  على  ال�شياق  ذات  يف 
املال الفا�شد، وجوب تكوين موؤ�ش�شات 
ال�شعب،   رغبة  حقيقة  متثل  نظيفة 
ل  تغيري  هو  له  نطمح  الذي  التغيري 

يق�شي احد ول ين�شى اأحد:«.
لكل  اجلزائر  باأن  تبون   و�شدد 
الع�شب  منطق  وارف�ض  اجلزائريني 
باأن  املتغريات ل بد  والإق�شاء، لفتا 
اأن تتغري لكن الأ�ش�ض ل تبديل فيها، ول 
نريد اأن منحي كل ما �شبق، والتغريات 
بعد   ، قريبا جد  �شتنطلق  القت�شادية 

الجتماع املقبل.

املجيد  عبد  طلب  اأخرى،   جهة  من 
يف  امل�شاركة  املوطن   من  تبون 

مكافحة الر�شوة، لفتا باأن
ملتوية  طرقا  ي�شتعمل  من  هناك 
زائلة،   مالية  مكت�شبات  اإىل  للو�شول 
واأعطى الرئي�ض تبون مثال اأن هناك من 
امل�شوؤولني من طلب ر�شوة يف العا�شمة 
لكن  املواطن،  �شوؤون  ت�شيري  اجل  من 
�شجن  للوطن  وحبه  املواطن  فطنة 
 »: املرت�شيني،،م�شيفا  امل�شوؤولني 
يعنينّ  واأ�شبح  تغول  الفا�شد  املال 
العدالة  انعدام  اإن  وامل�شوؤولني،  الولة 
القنبلة  مثل  نتائج  له  الجتماعية 

املوقوت،
كرة  يف  كمقابلة  اجلزائر  فاأ�شبحت 
و  احلكم  هو  فيها  اخل�شم  القدم 
الفريق هواخل�شم، فال ميكن النت�شار 
على هذا الفريق مهما كانت النتيجة.«

ويف ال�شياق ذاته، �شدد تبون باأن  العدل 
اأ�شا�ض الدولة، فهناك من يريد للدولة 
اأن تبقى �شعيفة، التغيري هذا بالتوا�شل 
من  �شيمكن  املواطن  مع  املبا�رض 

الو�شول اإىل حتقيق هذه الدولة.
انتمائه  باأن  تبون  املجيد  عبد  وقال 

نوفمربي ومن اأراد امل�شاركة يف عملية 
البناء فمرحبا به، وما يتم القيام به هو 
ل�شالح ال�شعب اجلزائري، والأزمة تولد 
الأهمية  يعطي  باأنه   م�شددا  الهمة، 
يعترب  الذي  املدين  للمجتمع  الق�شوى 
الوقت  نف�ض  يف  راف�شا  الأ�شا�ض  هو 

النتماء لأي حزب.
و اأ�شاف املتحدث :« رف�شت النتماء 
لأي حزب لأنني رئي�ض لكل اجلزائريني، 
واملجتمع املدين هو الأ�شا�ض، تاأ�شي�ض 
حزب معناه الدخول يف لعبة تقليدية،  
باأن يف الدول املتقدمة ل يوجد حزب 
وحزب بل جمموعة اأحزاب تنتمي اإىل 
خرجنا  الآن  ونحن  الي�شار،  اأو  اليمني 
عملية  يف  و�شن�شبق  النتخابات  من 
املواطنني،  كل  مت�ض  التي  البناء 

واأ�شجع احلركة اجلمعوية.
ال�شحي،اأ�شار  احلجر  بخ�شو�ض  و 
ال�شحي  رئي�ض اجلمهورية باأن احلجر 
يعتمد على وعي  بل  بالقوة  يُفر�ض  ل 
فر�ض  نريد  ل    »: قائال  املواطنني، 
كل  الوعي،  على  ونعول  بالقوة  احلجر 
امل�شاجد  لغلق  يتاأملون  اجلزائريني 
امل�شاحات،  لغلق  يتاأملون  وال�شباب 

هو  وهديف  اأحكام  ظرف  لكل  ولكن 
اإنقاذ الوطن«.

هي  البريوقراطية  باأن   تبون  واعترب 
واجلزائريني،  للجزائر  اللدود  العدو 
يف  كبري  تاأخر  هناك  باأن   لفتا 
ب�شبب  العائالت  تعوي�شات  �شب 
املفرو�ض  :« من  م�شيفا  كورونا، 
تعوي�ض  من  الثالثة  املرحلة  يف  اأننا 
املت�رضرين من كورونا، لكن هناك من 

مل ي�شتلم الدفعة الأوىل.
واأعلن رئي�ض اجلمهورية  احلرب على 
هذه الت�رضفات البريوقراطية �شتنطلق 
لأننا  امليادين،  جميع  ويف  هوادة  دون 
على  وبريوقراطية  مبالة  ل  مل�شنا 

امل�شتوى املحلي.
الوطني،   القت�شاد  وبخ�شو�ض 
باأن اإىل القت�شاد  املتحدث  لفت 
اأ�شهر،  اأربعة  منذ  جممد  الوطني 
بطاقتها  ت�شتغل  ل  امل�شالح  وبع�ض 
الأولية  املواد  بع�ض  فيما  الق�شوى 
التي  املنهجية  باأن  م�شددا  مكد�شة، 
الأزمة  من  اخلروج  يف  الدولة  تتبعها 

القت�شادية ل بها لهما من ت�شخي�ض.
واأكد الرئي�ض مط باأن اأ�شحاب املهن 

باتخاذ  الدولة  بهم  �شتتكفل  احلرة 
 : قائال  لدعمهم،  ا�شتثنائية  قرارات 
التي  الفئات  بكل  �شتتكفل  الدولة   «
ت�رضرت من كورونا، فالدولة �شتعو�ض 
دخلهم  ح�شب  كورونا  من  املت�رضرين 
مداخيل  الدولة  �شتعو�ض  ال�شهري، 
و  املت�رضرين  لفائدة  اأ�شهر   4 اأو   3
التجار  �شغار  لفائدة  قرارات  �شتتخذ 
القرارات  اأن  واأ�شاف  واحلرفيني 
كورونا،  اأزمة  اآثار  ملعاجلة  تهدف 
الريع  اقت�شاد  بالنتقال من  التزم  كما 
ثروات  خلق  على  مبني  اقت�شاد  اإىل 
دون  عليه  والتكال  النفط  تُعو�ض 
بالو�شول  متعهدا  الرثوات،  من  غريه 
على  املحروقات  تاأثري  تخفي�ض  اإىل 
باملائة   20 من  باأقل  الدولة  ميزانية 
�شنة  من  الأول  ال�شدا�شي  بداية  مع 

».2021
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ض  اأكد 
اإىل املديونية  اللجوء  اأنه رف�ض  تبون، 
ال�شيادة  على  حفاظا  العملة  وطبع 
ال�شتدانة  باأن  بان  معتربا  الوطنية،  
رهن  هو  مردودية  بال  م�شاريع  لأجل 

مل�شتقبل الأجيال.

فاعلون و نا�سطون  يقراأون ت�سريحات الرئي�س  

معامل التغيري بداأت تت�سح 
.        بن عقون :  الرئي�س وجه دعوة للمجتمع املدين 

.        �ساغور: الرئي�س طماأن اجلزائريني 
.         بو�سياف : املراهنة  على  م�ساركة املواطن  

عي�سى بن عقون 
املواطن راأ�س حربة يف مكافحة 

الف�ساد
اأ�شار املحلل ال�شيا�شي عي�شى بن عقون 
لقاءه  خالل  املجيد  عبد  الرئي�ض  باأن 
للمجتمع  دعوة  وجه  الإعالم  بو�شائل 
املدين و املواطن للعب دوره يف مكافحة 
املجتمع  طابع  اأ�شفى  الف�شاد،اأين 
جديدة  دولة  بناء  اإعادة  يف  للم�شاركة 

واإر�شاء احلقوق واحلريات.
اعترب املحلل ال�شيا�شي عي�شى بن عقون 
»الو�شط  جريدة  به  خ�ض  ت�رضيح  يف 
املتكررة  الإعالمية  اللقاءات  » باأن 
اأ�شبحت  تبون  املجيد  عبد  الرئي�ض 
اإ�شفاء  الرئي�ض  خالل  من  تقليد، يريد 
ال�شفافية على ت�شيري امل�شالح العمومية 

و ال�شاأن العام .
اجلمهورية  رئي�ض  باأن  املتحدث  واأبرز 
حماربة  باأن  اأكد  تبون،  املجيد  عبد 
املوؤ�ش�شات  ليقت�رضعلى  الف�شاد 
الديوان  و  الق�شاء  املتمثلة يف  الر�شمية 
ي�شمل  الف�شاد،واإمنا  لقمع  الوطني 
يف  دوره  يلعب  اأن  يجب  الذي  املواطن 
كموؤ�ش�شة  يعمل  اأن  و  الف�شاد  مكافحة 

ر�شمية .
دعوة  وجه  الرئي�ض   »: عقون  بن  وقال 
و  التنمية  يف  دوره  للعب  للمجتمع 
انطالقة  لتحقيق  الوطني  القت�شاد 

جديدة ، والتوحد للق�شاء على الوباء ».

عبد الرزاق �ساغور
الرئي�س اأعلن م�سروع الإنعا�س 

الإقت�سادي
الرزاق  عبد  ال�شيا�شي  املحلل  ثمن 
�شاغور مات�شمنه لقاء رئي�ض اجلمهورية 

عبد املجيد تبون مع ال�شحافة، معتربا 
باأن  اجلزائريني  طماأن  الرئي�ض  باأن 
م�رضوع  اأعلن  و  فيه  متحكم  الو�شع 

الإنعا�ض القت�شادي.
ت�رضح  يف  �شاغور  الرزاق  عبد  وقال 
خ�ض به الو�شط :« تبون حاول اأن يعطي 
متحكم  الو�شع  باأن  للجزائريني  انطباع 
فيه، كما حاول طماأنة ال�شعب اجلزائري،  

واأعلن م�رضوع القت�شاد الوطني.
الرئي�ض  باأن  ال�شيا�شي  املحلل  اأ�شار  و 
جدد التزامه مبا  تعهد به خالل احلملة 
النتخابية مبحاربة الف�شاد ، و ا�شرتجاع 

الأموال املنهوبة.
حممد بو�سياف 

تبديد تخوف امل�ستثمرين 
الأجانب

بو�شياف  حممد  ال�شيا�شي  املحلل  اأكد 
باأن رئي�ض اجلمهورية عبد املجيد تبون 
ا�شتعادة  الف�شاد  التزامه مبكافحة  جدد 
امل�شتويني   على  املنهوبة   الأموال 
ذلك  يف  الرهان  اأن  واملحلي  املركزي 
 ، املدنية  وتنظيماته  املواطن  على 
الف�شاد  مواطن  حمليا  يعرف  الذي  فهو 

حد  على  قمعها  يف  امل�شاهمة  وميكنه 
قوله . اعترب حممد بو�شياف يف ت�رضيح 
الرئي�ض  دعوة  باأن  »الو�شط«  به  خ�ض 
للم�شاركة  املدنية  وتنظيماته  للمواطن 
يف عملية مكافحة الف�شاد  دللة وا�شحة 
لتمكني املجتمع يف اإطار احلكم الرا�شد 
من مراقبة الت�شيري وحما�شبة امل�شوؤولني 
يف  املمار�شات  هذه  مثل  تر�شم  وقد   ،
الد�شتور وقانون النتخابات  املنتظرين   
جمهورية  اإر�شاء  يف  جهود   لتتكاتف 
ثانية اأ�شا�شها املواطنة.  واعترب حممد 
النتباه يف حوار  يلفت  ما  باأن  بو�شياف 
الرئي�ض هو :« حماولته ا�شتيعاب املوقف 
نفوذها  تراجع  املت�شنج جراء  الفرن�شي 
اجلزائرية،  ال�شوق  يف  مكانتها  واهتزاز 
تعانيه  الذي  القلق  يدرك  فالرئي�ض 
املالية  الأغلفة  بخ�شو�ض  اأما   فرن�شا 
احلكومة  م�شاريع  نفقات  �شتغطي  التي 
،اإعترب باأن الرئي�ض طماأن ال�شعب وكذلك 
امل�شتثمرين الأجانب اأن اجلزائر تتوفر 
كل  تاأمني  ميكنه  حمرتم  احتياطي  على 

الربامج .
اإميان لوا�س

الرئي�س تبون

مفتاح الأزمة الليبية قد يكون جزائريا تون�سيا
.     رف�س الأمر الواقع

ك�شف الرئي�ض عبد املجيد تبون م�شاء 
للحل  مبادرة  لديها  اجلزائر  اأن  الأحد، 
يف ليبيا حتظى بقبول من الأمم املتحدة 

قد تقدم بالتن�شيق مع تون�ض.
اأن اجلزائر ب�شدد  اأو�شح الرئي�ض تبون 
الليبية  الأزمة  حول  مبادرة  عر�ض 
الأمم  »مظلة  حتت  �شتكون  اإنها  وقال 
نظرة  هناك  اأن  واأعتقد  املتحدة، 
اأن  وميكن  للحل اجلزائري  اإيجابية 
بالتن�شيق  تون�شيا  جزائريا-  حال  يكون 
بذلك«  متفائل  واأنا  املتحدة  الأمم  مع 
قرار  اأي  نوؤيد  »ل  الرئي�ض :  واأ�شاف 
رف�ض  مبادئها  واجلزائر من  منفرد، 

الأمر الواقع، اأي اأن تعلن مبادرة وتطلب 
منا التاأييد اأو الرف�ض«ومل يك�شف تبون 
�شبق  لكنه  املبادرة،  هذه  م�شمون  عن 
جولت  ل�شت�شافة  عر�شا  قدم  واأن 
اإىل  تف�شي  الليبيني  الفرقاء  بني  حوار 
م�شار  اإىل  والذهاب  النار  اإطالق  وقف 
موؤ�ش�شات  انتخاب  خالل  من  �شيا�شي 

جديدة وو�شع د�شتور للبالد.
وملح تبون يف اللقاء املتلفز اإىل رف�ض 
بالده ق�شية ت�شليح القبائل الليبية وقال 
املا�شية  �شاعة   24 خالل  »�شمعت 
الليبية  القبائل  ت�شليح  عن  حديثا 
جدا  خطريا  وهذا  النف�ض  عن  للدفاع 

ينعدم  جديدة  �شومال  اأمام  و�شنكون 
فالتحركات  تبون  اأي حل«وح�شب  معها 
الدبلوما�شية لبالده ب�شاأن الأزمة الليبية 
ووزارة  الرئا�شة  م�شتوى  وعلى  »يومية« 

اخلارجية مع كافة الأطراف.
العام لالأمم  الأمني  مباحثات مع ممثلة 

املتحدة 
قالت املبعوثة الأممية بعد انتهاء لقائها 
اإيجاد  اإنه بات �رضوريا  تبون   بالرئي�ض 
الليبيني  وترك  الأزمة  لهذه  احللول 
�شيا�شي  م�شار  يف  م�شريهم  يقررون 

حلل الأزمة.
م.�س/وكالت

الدكتور خ�سري حمزة لـ"الو�سط":

ال�سلطة اجلديدة لها توجه براغماتي 
يف  العام،  القانون  اأ�شتاذ  اأكد 
امل�شيلة،  بو�شياف  حممد  جامعة 
رئي�ض  م�شعى  اأم�ض،  حمزة،  خ�رضي 
يف  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية، 
اإعادة  و  املا�شي،  مع  القطيعة  عقلنة 
هيكلة املوؤ�ش�شات الد�شتورية بطريقة 
امل�شعى،  هذا  اأن  معتربا  دميقراطية، 
للدولة،  الرباغماتي  التوجه  يوؤكد 
و�شع  على  اأ�شا�شا  يعتمد  والذي 

م�شلحة البالد، فوق كل اعتبار
حديثه  خالل  خ�رضي  اأو�شح  حيث 
عدة  وجه  الرئي�ض  اأن  »الو�شط«،  مع 
اجلزائري،  لل�شعب  م�شفرة  ر�شائل 
مع  الأخرية،  التلفزيونية  مقابلته  يف 
ر�شائل  بني  الإعالم، تراوحت  و�شائل 
دبلوما�شية،  و  واقت�شادية  �شيا�شية، 
اإىل �رضورة عقلنة القطيعة  حيث دعا 
كل  اأمام  املجال  فتح  و  املا�شي،  مع 
الكفاءات التي ميكنها اأن تقدم القيمة 
عن  النظر  ب�رضف  للبالد،  امل�شافة 
توجهاتها ال�شابقة، اأو امل�شوؤوليات التي 
ال�شتفادة  مع  املا�شي،  يف  تقلدتها 

�شابقا،  حققت  التي  الجنازات  من 
كما عرب  بالرتاكم،  تبنى  احل�شارة  لأن 
على ذلك الرئي�ض، وهو ما يدل ح�شبه 
لل�شلطة  الرباغماتي  التوجه  على 
على  اأ�شا�شا  تعتمد  التي  اجلديدة، 
اإعالنه  اأن  م�شريا  العامة،  امل�شلحة 
مبنا�شبة  املوؤ�ش�شات،  هيكلة  اإعادة 
بغية  املرتقب،  الد�شتوري  التعديل 
والتوجه  الفردي،  احلكم  حالة  اإنهاء 
من  واملوؤ�ش�شات،  القانون  دولة  نحو 
خالل حماولته اأخلقة احلياة ال�شيا�شية 
واحلزبية، قد عك�شها فعال من خالل 
انتمائه  وعدم  احلزبي،  تاأكيده حلياده 
يعزز  ما  وهو  �شيا�شية،  ت�شكيلة  لأي 
الأحزاب،  كل  بني  ال�شفافة  املناف�شة 
املحلية  و  الت�رضيعية  النتخابات  يف 
القادمة، على خالف ما كان متعارف 

عليه قبال يف احلياة احلزبية.
ت�رضيح  اأن  املتحدث،  لفت  حني  يف 
بانتمائه  الوطني،  الدفاع  وزير 
حد  على  النزيه  املدين  للمجتمع 
اإحداث  يف  عليه  املعول  و  تعبريه، 

يعترب  اجلديدة،  اجلزائر  نحو  التحول 
من الرهانات امل�شلم بها، والتي ت�شعى 
خاللها،  لإبعاد  من  اجلديدة  ال�شلطة 
ال�شيا�شة،  عن  الفا�شد  املال  و  املال 
موؤ�ش�شات  قدرة  على  بذلك،  مراهنا 
الدولة القوية، يف اإحداث هذا الف�شل، 
الذي �شي�شمح ببناء موؤ�ش�شات �رضعية 
عميد  ثمن  .كما  دميقراطية  بطريقة 
ال�شيا�شية بجامعة م�شيلة،  العلوم  كلية 
على  للعمل  الدائم  الرئي�ض  �شعي 
والتقليل  الجتماعية،  العدالة  حتقيق 
القت�شام  و  الجتماعية،  الفوارق  من 
العادل للرثوة، مع التكفل بحق الفئات 
والعالج  وال�شكن  العمل  يف  اله�شة 
لهم  ي�شمن  مبا  العمومي،  والتعليم 
تاأكيده على  اأن  احلياة الكرمية، مربزا 
للرثوة،  ومنتج  متنوع  اقت�شاد  اإحداث 
الإ�شالمي  البنكي  لتمويل  يخ�شع 
يف  �شك  دون  �شي�شاهم  البنكي،  وغري 
ا�شتقطاب الأموال الن�شطة، يف ال�شوق 

غري ال�رضعية اأو ال�شوق املوازية . 
مرمي خمي�سة

ثمن نا�سطون و فاعلون يف ت�سريح خ�سوا به جريدة الو�سط مات�سمنه لقاء الرئي�س عيد املجيد 
تبون مع ال�سحافة، معتربين  باأن الرئي�س وجه دعوة للمجتمع املدين و املواطن باأن يلعب دوره 

يف مكافحة الف�ساد.



الثالثاء 21   جويلية  2020  املوافـق  لـ 30 ذو القعدة  1441ه 24 �ساعة3

مرمي خمي�سة   

لأ�شغال  الفتتاحية،  كلمته  يف  جراد  واأكد 
الإ�شالح  حول  الوطنية  اجلل�شات 
املنتظر،  اجلبائي  الإ�شالح  اجلبائي، اأن 
يجب اأن يرتكز على الرقمنة ب�شكل فعلي، 
موؤكدا على �رضورة اأن يكون هناك حت�شني 
املوارد  اأن  م�شيفا  العام،  املرفق  خلدمة 
املالية للدولة، ت�شتمد من اجلباية البرتولية 
التي حولت اإىل ت�شيري اإنفاق الدولة عو�ض 
الدخل  على  اجلباية  اأن  مربزا  ال�شتثمار، 
على  مثال  اأبرز  هي  مبا�رضة،  تقتطع  التي 
منه  تاأكيد  يف  عدالة �رضيبية،  وجود  عدم 
اجلهود  من  بالرغم  العادية،  اجلباية  اأن  
اإىل  ت�شل  مل  ووظيفيا،  ت�رضيعيا  املبذولة 

م�شتوى يليق بالتزامات الدولة.
واأورد ذات امل�شوؤول، اأن الإ�شالح اجلبائي 
الرقمنة  على  يرتكز  اأن  يجب  املنتظر، 
الإ�شالح،  هذا  يكون  واأن  فعلي،  ب�شكل 
بالإ�شغاء،  العام  املرفق  خدمة  بتح�شني 
موؤكدا باملنا�شبة، اإن الإ�شالح اجلبائي، ل 
ينف�شل عن اإ�شالح اجلماعات املحلية، من 

اأجل الإقالع بالتنمية املحلية.

ال�ستثمار والإ�سالح اجلبائي

من جهة اأخرى، اعترب امل�شوؤول الأول عن 
املوازي  القت�شاد  اأن  اجلديدة،  احلكومة 
المتثال  اأمام  اإجحافا  ميثل  يزال  ما 
اجلبائي، ما يرهن جهود الدولة يف النهو�ض 
اإخالله  نتيجة  ت�شجيعه،  و  بال�شتثمار 
بقواعد املناف�شة النزيهة، ما حرم الدولة 
يف  مو�شحا  املرجوة،  املالية  املوارد  من 
على  الـموازِي،  القت�شاد  اأن  ال�شياق،  ذات 

املبذولة من طرف  الرغم من كل اجلهود 
ل�شلطات العموميْة لت�شهيل اإدماجه، ل يزال 
ين�شط خارج القواعد القانونية، مما ي�شكل 
اإجحافا اأمام المتثال اجلبائِي، باعتبار اأن 
املتعاملني يف ال�شوق الـموازيْة، ل يقدمون 
بالـمتعاملني  مقارنة  جبائية،  م�شاهمة  اأي 
القانونيْة،  الأطر  �شمن  ين�شطون  الذين 
الذين يتحملون العبء كله، من خالل الوفاء 
الواردات  متويل  يف  اجلبائيْة  بواجباتهم 

املالية للدولة واجلماعات املحلية.

اإعادة تاأهيل اخلدمة العمومية

و اأ�شاف الوزير الأول، اأن ظاهرة القت�شاد 
املوازي، قد توؤدي اأي�شا اإىل التقلي�ض من 
اإىل  الرامية  العموميْة،  ال�شيا�شات  فعالية 
لكونها   بال�شتثمار،  والنهو�ض  الت�شجيِع 

ال�شليِم  ال�شرِي  دون  يحول  عائقا  ت�شكل 
مل�شار القت�شاد الوطني، مما يخل بقواعد 
من  الدولَة  يحرم  و  النزيهة  املناف�شة 
الـموارِد املالية املرجوة، داعيا باملنا�شبة، 
ميكنها  وعرو�ض  اقرتاحات  تقدمي  اإىل 
اإىل  بال�رضيبة  املكلفني  امتثال  ت�شمن  اأن 
بني  املوازنة  خالل  من  اجلبائي،  التوافق 
القدرات الت�شاهمية لالأعوان القت�شاديني، 
واحتياجات متويل الدولة، مع ال�شهر على 
اجلبائي،  للعبء  العادل  التوزيع  �شمان 
الإ�شالح  هذا  يكون  اأن  �رضورة  مربزا 
العمومية،  اخلدمة  تاأهيل  باإعادة  مرفوقا 
املواطن  لن�شغالت  الإ�شغاء  خالل  من 
البريوقراطية،  على  اجلذري  والق�شاء 
ال�شلبية  املمار�شات  اأ�شكال  كل  ومكافحة 
تعيق  و  الوطني،  القت�شاد  ت�رض  التي 

م�رضوع اإعادة بنائه.

قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اأم�ض، اإن البع�ض يكّونون ثروة ول يدفعون �سيئا، اأو 
يدفعون �سيء قليل مقارنة مبداخيلهم، معتربا اأن هذه الأ�سياء تعطي انطباع بعدم وجود 

عدالة اجتماعية.

الوزير الأول عبد العزيز جراد

عدم وجود عدالة �سريبية ي�ستوجب التحرك
�سيء دون دفع  يكونون ثروات  الأ�سخا�ض  •       بع�ض 

اأدانت حمكمة �شيدي احممد اأم�ض الثنني 
الوطني  الدفاع  وزير  جنل  نزار  لطفي 
�شجنا  �شنوات  ب6  نزار  خالد  ال�شابق 
اإ�شدار  مع  مالية  غرامة  ومليوين  نافذة 
عديدة  بتهم  زوجته  رفقة  بالقب�ض  اأمر 
عائدات  عن  ناجتة  اأموال  تبي�ض  منها 
ر�شمية  حمررات  يف  اإجرامية  والتزوير 
يف  �شادرة  لعقوبة  العقوبة  هذه  لت�شاف 
من  الفارط  فيفري  يف  والده  وحق  حقه 

طرف املحكمة الع�شكرية بالبليدة
بهذه  اأحممد  �شيدي  حمكمة  ونطقت 
نزار  خالد  جنل  حق  يف  الأحكام 
فرار  حالة  يف  املتواجدان  وزوجته 
با�شبانيا  يكون  اأن  ويرجح  �شهور  منذ 
و  بتبيي�ض  تتعلق  حماكمتهما  بتهم  اثر 
التزوير  و  �رضعية  غري  بطريقة  حتويلها 
ووثائق  حمررات  يف  املزور  ا�شتعمال  و 
اإ�شاءة  وكذا  العمومية  الإدارات  ت�شدرها 
ا�شتغالل الوظيفة على نحو يخرق قوانني 
و التنظيمات لغر�ض احل�شول على منافع 
هذه  خيوط  وانك�شفت  م�شتحقة  غري 

الق�شية عندما حاول املتهم تهريب �شيارة 
مار�شيليا  اإىل  الإيطالية  بور�ض  نوع  من 
اجلزائرية  الباخرة  منت  على  بفرن�شا 
طارق ابن زياد وهي �شيارة كانت م�شجلة 
اإداريا با�شم زوجته �شهيناز كما تبني من 
لينك  �شمارت  �رضكة  التحقيقات  خالل 
يف  املتخ�ش�شة  نزار  جنل  ميكلها  التي 
�شبهة  حمل  والت�شالت  التكنولوجيات 
كانت  لالإ�شارة   . ق�شائية  ومتابعات 
املحكمة الع�شكرية بالبليدة قد اأدانت يف 
10 فيفري الفارط اللواء املتقاعد خالد 
نزار وابنه لطفي ب20 �شنة �شجنا نافذة 
ب�شلطة  امل�شا�ض  اأجل  من  التاآمر  بتهمة 
اجلي�ض و التاآمر �شد �شلطة الدولة وهي 
م�شوؤويل  كبار  فيها  تورط  التي  الق�شية 
�شقيق  مقدمتهم  يف  ال�شابقني  الدولة 
وقائد  بوتفليقة  �شعيد  املخلوع  الرئي�ض 
جهاز الأمن وال�شتعالمات �شابقا الفريق 
الأمن  م�شالح  من�شق  وكذا  مدين  حممد 

ال�شابق اللواء ب�شري طرطاق.
 باية ع

مع اإ�سدار اأمر باإلقاء القب�ض عليه رفقة زوجته

اإدانة جنل خالد نزار
 ب6 �سنوات �سجنا

بني وزارتي التعليم العايل و ال�سناعة

اتفاقية لإن�ساء اأقطاب
 تكنولوجية  يف 5 تخ�س�سات 

امليكاترونيك،  واملطاحن،  ال�سيدلنية  الهند�سة  •      يف 
امليكانيك املتقدمة، و�سناعة اخلزف

اأكد وزير التعليم العايل والبحث العلمي، 
اإحداث  اإن  اأم�ض،  زيان،  بن  الباقي  عبد 
�رضوريا،  اأمرا  بات  تكنولوجية  اأقطاب 
معتربا اأن هذه الأقطاب �شت�شكل ف�شاءات 
مالئمة للباحثني وطلبة دكتوراه، من اأجل 

اإجراء الرتب�شات امليدانية.
اإ�رضافه  خالل  زيان،  بن  اأورد  حيث 
اتفاقيات  على  التوقيع  مرا�شيم  على 
فرع  يف  تكنولوجّية  اأقطاب  اإن�شاء 
املطاحن،  وفرع  ال�شيدلنية،  الهند�شة 
املتقدمة،  امليكانيك  امليكاترونيك،  
اإحداث  اإن  اخلزف،  �شناعة  وفرع 
�رضوريا،  اأمرا  بات  تكنولوجية  اأقطاب 
عادة ما يرتكز على ديناميكية لالبتكار، 
الفاعلني  من  متزايدة  لأعداد  وي�شمح 
بالنفاذ اإىل تكنولوجيات جديدة والتحكم 
مع  بينية  اتفاقية  اإبرام  اأن  منوها  فيها، 
�شلة،  ذات  واملوؤ�ش�شات  القطاعات 
عملية  عدة  على  باحل�شول  �شت�شمح 
ل�شمان  الإمكانيات  باعتماد  ملمو�شة، 

الدميومة.
اأن  اإىل  املتحدث،  ذات  لفت  حني،  يف 
الهدف من تثمني �شيا�شة البحث العلمي، 
�شيمكن من احلفاظ على منا�شب ال�شغل 
جديدة،  �شغل  منا�شب  وتوفري  احلالية، 
م�شتعد  القطاع  اأن  باملنا�شبة،  موؤكدا 
اإليه،  املرفوعة  الن�شغالت  بكل  للتكفل 
نف�ض  يف  معتربا  الهيئات،  خمتلف  من 
�شانحة  �شيكون  اللقاء  هذا  اأن  ال�شياق، 
لروؤية القطاع روؤية هادفة، ولالنتقال اإىل 
�رضكات  عقد  غايته  جديد،  عملي  طور 
ذات  واملوؤ�ش�شات  القطاع  بني  مفيدة 
على  عزمه  الوزير  اأكد  حيث  ال�شلة، 

تفعيل التعامل مع خمتلف القطاعات.
وزارة  جمع  الذي  اللقاء  خالل  وجرى 
ووزارة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
تعاون  اتفاقية  على  التوقيع  ال�شناعة، 
بني القطاعني، لإن�شاء اأقطاب تكنولوجية 
يف عدة فروع و تخ�ش�شات جامعية، من 
طرف وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
ال�شناعة  ووزير  زيان  بن  الباقي  عبد 
فرحات اآيت علي براهم، يف كل من فرع 

املطاحن،  وفرع  ال�شيدلنية،  الهند�شة 
امليكانيك  وفرع  امليكاترونيك،  وفرع 

املتقدمة، وفرع �شناعة اخلزف.
ل�شل�شلة  تتويجا  اخلطوة  هذه  وجاءت 
اللقاءات، التي جرت بني املديرية العامة 
التكنولوجي،  والتطوير  العلمي  للبحث 
ال�شلة، من  البحث ذات  ومراكز وهيئات 
جهة، واإطارات وزارة ال�شناعة وخمتلف 
املجموعات ال�شناعية، من جهة اأخرى.

اجلامعية  اللجنة  دورتي  مواعيد  حتديد 
44 و45 

التعليم  وزير  اأعلن  اآخر،  جانب  من 
بن  الباقي  عبد  العلمي،  والبحث  العايل 
والأربعني  الرابعة  الدورة  فتح  عن  زيان، 
نوفمرب  اأواخر  الوطنية  اجلامعية  للجنة 
اخلام�شة  الدورة  اأن  حني  القادم،  يف 
جوان  اأواخر  �شتنظم  للجنة  والأربعني 

.2021
معاجلة  اأن  اإىل  الوزير،  اأ�شار  حيث 
امللفات، �شتكون عن طريق من�شة رقمية 

ابتداًء من دورة نوفمرب القادمة.
الثالثة  الدورة  نتائج  عن  اإعالنه  ولدى 
 ، الوطنية  اجلامعية  للجنة  والأربعني 
ترقية  عن  زيان،  بن  الباقي  عبد  ك�شف 
599 من اأ�شتاذ حما�رض ق�شم »اأ« اإىل رتبة 
اأ�شتاذ، من جمموع 740 مرت�شحا يف جميع 
باملائة،  بن�شبة 80.94  اأي  التخ�ش�شات، 
معربا باملنا�شبة عن اأ�شفه لتاأخر انعقاد 
جانفي  �شهر  مقررة  كانت  التي  الدورة، 
ال�شحي  الو�شع  ب�شبب  وذلك  املا�شي، 
الذي عرفته البالد اإىل الأ�شبوع الفارط.

ويف �شياق ذي �شلة، اأكد الوزير اأنه بهذه 
اأ�شبح العدد الإجمايل لالأ�شاتذة  الرتقية 

8.234 اأ�شتاذ بعدما كان 7.635 اأ�شتاذ
اأعلنت وزارة التعليم  على �شعيد مت�شل، 
العايل والبحث العلمي، يف بيان لها، عن 
فتح م�شابقة وطنية خا�شة مبن�شب رئي�ض 
م�شلحة ا�شت�شفائية جامعية ل�شنة 2020، 
م�شرية اأن اإيداع ملفات الرت�شح للمن�شب، 
�شيكون يف الفرتة املمتدة من 21 جويلية 

اإىل 3 اأوت من ال�شنة اجلارية.
مرمي خمي�سة

بكر  اأبو  واجلبائي،  املايل  اخلبري  قال 
التهرب اجلبائي  نطاق  اأن  اأم�ض،  �شالمي، 
لأن هناك  وا�شع جدا،  نطاق  اجلزائر،  يف 
الكثري ممن ميار�شون ن�شاطات اقت�شادية، 
اخل�شوع  دون  من  ر�شمية،  غري  ب�شفة 
املخت�شني  ح�شب  و�شل  فقد  لل�رضيبة، 
يوازي  حجم  اإىل  الن�شاطات،  هذه  حجم 
ماهو موجود يف ال�شوق الر�شمية املنظمة، 
اأمر  يعترب  هذا  اأن  م�شريا  قوله،  حد  على 
هو  جبائي،  تهرب  كل  لأن  خطري،  جد 
العمومية،  اخلزينة  مداخيل  من  نق�ض 
فالإقرار بوجود 50 باملائة من الن�شاطات 
اأن  معناه  املوازية،  ال�شوق  يف  القت�شادية 
50 باملائة من مداخيل اخلزينة ت�شيع ول 

تدخل للخزينة عن طريق اجلباية.
يف  �شالمي  اأكد  اخل�شو�ض،  هذا  ويف 
ت�رضيح خ�ض به جريدة »الو�شط«، اأن من 
املفرو�ض و�شع اإ�شرتاتيجية متكاملة، على 
اإىل  بالإ�شافة  واملتو�شط،  الق�شري  املدى 
الطويل  مدى  على  لها  مكملة  اإ�شرتاتيجية 
ال�رضيبية،  املالية  املنظومة  لإ�شالح 
م�شريا اأن الأزمة القت�شادية واملالية التي 
الراهن،  الوقت  يف  اجلزائر،  منها  تعاين 
على  اإ�شالحات  هناك  يكون  اأن  تتطلب 
الإ�شالح  ميدان  يف  جدا،  القريب  املدى 
اجلبائي، لتحقيق نوع من العدالة ال�رضيبية 
لها  �شك  بدون  �شتكون  والتي  املفقودة، 

اخلزينة  مداخيل  رفع  يف  ايجابية،  نتائج 
العمومية، وعلى تقوية العالقة بني املكلف 
وبالتايل  اجلبائية،  والإدارة  باجلباية 
املتعاملني  بني  الغائبة  الثقة  ا�شتعادة 
القت�شاديني والدولة، والتي دفعتهم �شابقا 
للذهاب لل�شوق املوازية، داعيا باملنا�شبة 
اإجراءات  انتهاج  اإىل  العمومية،  ال�شلطات 
يف  الفاعلة  الأطراف  لكل  حتفيزية  تهدئة 
و�شع  مع  واملالية،  القت�شادية  العملية 
بع�ض  لتب�شيط  م�شتعجلة،  ت�شهيالت 
واتاحة  املعقدة،  والإجراءات  القوانني 
الدفع اللكرتوين تفاديا للطوابري الطويلة، 

و اخت�شارا للجهد والوقت.
التهرب  على  الق�شاء  كيفية  اأما حول 
اجلبائي، لفت املتحدث، اأن هناك العديد 
من احللول، اأولها الإ�شالح اجلبائي، الذي 
خ�ش�شت له يف هذه الفرتة، جل�شات وطنية، 
ي�شارك فيها كل من لهم عالقة باجلباية من 
الوزارات املعنية، واملخت�شني واملتعاملني 
مهنية،  والنقابات  واجلمعيات  اقت�شاديني، 
وزارة  تاأخذ  اأن  ال�شياق،  ذات  يف  متمنيا 
لل�رضائب،  العامة  واملديرية  املالية 
ولو  للق�شاء  العتبار،  بعني  اقرتاحاتهم 
جزئيا على التهرب والغ�ض اجلبائي، مثمنا 
على  اجلديد  الوافد  حتركات  باملنا�شبة، 
الرحمان،  عبد  بن  اأمين  املالية،  وزارة 
الإ�شالح  مبيدان  كبري  اهتمام  اأوىل  الذي 

الأمور،  زمام  توليه  منذ  واجلبائي،  املايل 
عك�ض �شابقيه.

وعلى �شعيد مت�شل، اأف�شح نف�ض امل�شدر، 
اأن الغ�ض اجلبائي يحارب بالرقمنة، واتاحة 
للتطورات  وم�شايرة  حداثة  اأكرث  و�شائل 
احلا�شلة يف هذا امليدان، للمديرية العامة 
لتغطية  باجلباية،  املكلفني  من  لل�رضائب 
الوطني،  امل�شتوى  على  اجلبائي  الن�شيج 
اأكرث  ي�شم  وكبري،  وا�شع  ن�شيج  يعد  الذي 
ت�شهيل  جانب  اإىل  موؤ�ش�شة،  مليون  من 
منها  ي�شتكي  التي  اجلبائية  الجراءات 
وغريها،  املنازعات  حيث  من  الكثريون، 
معربا عن اأمله، يف تقدمي اقرتاحات ت�شبو 
الوطنية  اجلل�شات  يف  امل�شعى،  هذا  يف 
اجلبائية،  املنظومة  لتح�شني  املنعقدة، 
واحلماية القانونية للعاملني بها، بالأخ�ض 
والعمل  باجلباية،  املكلف  املوظف 
اجلبائية،  بالإدارة  عالقته  حت�شني  على 
العمل على معاجلة  اإىل �رضورة  بالإ�شافة 
هذه  مطابقة  مع  اجلبائي  اإدماج  ق�شية 
املو�شوعة،  اجلبائية  للقوانني  الجراءات 
بتو�شيع  كفيلة  ميدانية  و�شائل  واتاحة 
ومراقبتها  اجلبائية  امل�شالح  تدخل  نطاق 
جانب  اإىل  ال�رضيبي،  التح�شيل  لعمليات 
مبا  العاملة،  اجلبائية  الطارات  تكوين 
يف  القت�شادي  الو�شع  تطور  مع  يتنا�شب 

البالد.

اخلبري املايل واجلبائي، اأبو بكر �سالمي لـ«الو�سط«:

ال�سرورة تقت�سي اإجراءات تهدئة حمفزة للميدان اجلبائي
اجلبائي والغ�ض  التهرب  ب�سبب  ت�سيع  مداخيل اخلزينة  من  باملائة   50       •

مرمي خمي�سة
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ما  ب�سكرة   والية  �أمن  م�سالح  �أوقفت 
جمموعه 1853 �سخ�سا مل يتقيدو� بتد�بري 
�جلزئي  �ملنزيل  �حلجر  مو�قيت  تعديل 
عرب 9 بلديات بالوالية خالل �الأ�سبوع �الأول 
من بد�ية تطبيق هذ� �الإجر�ء �لذي دخل 
حيز �لتنفيذ يف 14 جويلية �جلاري، ح�سب 
ما علم �أم�س �الثنني من خلية �الت�سال و 
�لعالقات �لعامة بذ�ت �ل�سلك �لنظامي. و 

�أو�سح ذ�ت �مل�سدر باأنه يف �إطار عمليات 
من  �لتد�بري  بذ�ت  �اللتز�م  مدى  مر�قبة 
كورونا  جائحة  �نت�سار  من  �لوقاية  �أجل 
»كوفيد-19 » مت �أي�سا و�سع 304 مركبات 
�لبلدية  باملحا�رش  نارية  در�جة   180 و 
�حلجر  �ساعات  �حرت�م  عدم  ب�سبب 
�سمن  باأنه  �مل�سدر  ذ�ت  �أفاد  و  �ل�سحي 
خمطط م�سالح �أمن والية ب�سكرة �خلا�س 

�لتكثيف  مت  كورونا  فريو�س  مبحا�رشة 
�حلجر  لتنفيذ  �ل�سارمة  �الإجر�ء�ت  من 
من  متديده  مت  �لذي  �جلزئي  �ملنزيل 
�ل�ساعة �لر�بعة زو�ال �إىل �ل�ساد�سة �سباحا 
يوما   15 ملدة  بالوالية  بلديات  ت�سع  عرب 

�بتد�ء من 14 جويلية �جلاري.
�حلجر  مو�قيت  تعديل  �إجر�ء  وي�سمل 
�ملنزيل �جلزئي �لبلديات �الآتية: ب�سكرة، 

�أوالد جالل، طولقة، زريبة  �سيدي عقبة، 
�لو�دي، �لدو�سن، �سيدي خالد، �ستمة وعني 
�لناقة ح�سب ما مت �إي�ساحه جدير بالذكر 
�لذي  �جلزئي  �حلجر  هذ�  عن  ينجم  �أنه 
�لتوقيف  �لبلديات  هذه  على  �إقر�ره  مت 
�لتام لكل �الأن�سطة �لتجارية، �القت�سادية 
حركة  توقيف  ذلك  يف  مبا  و�الجتماعية 

نقل �مل�سافرين و�ل�سيار�ت. 

ت�سهد هذه �الأيام مر�كز �لربيد على م�ستوى 
ما  مالية  �سيولة  نق�س  �أزمة  �لبويرة  والية 
يتمكنو�  مل  �لذين  �ملو�طنني  �سخط  خلف 
�أمو�لهم خا�سة يف هذ� �لظرف  من �سحب 
�ملتقاعدين  معا�سات  �سب  مع  �ملتز�من 
وخالل  �الأ�سحى،  عيد  منا�سبة  وقرب 

مبدينة  �لربيد  مر�كز  خمتلف  عرب  جولتنا 
و�لعجيبة  كب�سلول  �ملناطق  وبع�س  �لبويرة 
�أول  منذ  طويلة  طو�بري  ت�سكل  الحظنا 
منهم  تقربنا  من  وقابلنا  �ل�سبيحة  �ساعات 
�لتي حرمتهم  �الأزمة  هذه  من  باإ�ستغر�بهم 
حلاجتهم  �ل�سهربة  �أجرتهم  �سحب  من 

�لكبرية لذلك من �أجل �رش�ء �أ�سحية �لعيد 
بلة  �لطني  ز�د  وما  �مل�ستلزمات  وباقي 
ح�سب حمدثينا هو �إرغامهم على �النتظار 
ل�ساعات طويلة يف ظروف ال حترتم �لتباعد 
كورونا  فريو�س  �نت�سار  عز  يف  �الجتماعي 
�الآلية  �ملوزعات  م�سكل  �إىل  �أ�سارو�  كما 

�الأمو�ل  وجود  وعدم  بع�سها  تعطل  �لتي 
يف �الأخرى و�لتي ميكن �أن حتد من �سغط 
�لطو�بري �أمام �الأك�ساك ويف �ل�سياق وجهو� 
ند�ء�ت م�ستعجلة للجهات �ملعنية �لتدخل 
�لعاجل يف هذه �لق�سية قبل �أيام قليلة من 

منا�سبة عيد �الأ�سحى.

لقدماء  �لك�سفية  �الأفو�ج  ماز�لت 
�لك�سافة �الإ�سالمية �جلز�ئرية باجللفة 
وباء  �نت�سار  منذ  �الأوىل  �ل�سفوف  يف 
�لتعقيم  بحمالتهم   19 كوفيد  كورونا 
�أفو�جها  عرب  �لتوعية  و  �لتح�سي�س  و 
�لك�سفية خمتلف بلديات والية �جللفة، 
و يف �إطار مكافحة هذ� �لوباء نظمت 
�لتي  �لتح�سي�س  و  �لتعقيم  حمالت 
�مل�ست�سفيات  و  �لربيد  مر�كز  م�ست 
�لعمومية  �الأماكن  و  �لعالج  قاعات  و 
�أكرث  توزيع  و  �لعمومي  �لنقل  و 
خمتلف  عرب  كمامة  �ألف   60 من 
بعد  �لدم  �لتربع  حمالت  و  �لبلديات 
عبد  حماد  �لكبري  �مل�ست�سفى  �لند�ء 
نق�س  بعد  �لوالية  بعا�سمة  �لقادر 

حمالت  تنظيم  �أي�سا  مت  و  �لدم،  يف 
ت�سممات  خطر  من  وحت�سي�س  تعقيم 
�لعقارب و�حل�رش�ت �ل�سارة مب�ساركة 
رجال �حلماية �ملدنية بوالية �جللفة، 
دحمان  �عمر  �لقائد  �رشح  كما 
�لك�سافة  لقدماء  �لوالئي  �ملحافظ 
باأن   « باجللفة  �جلز�ئرية  �الإ�سالمية 
�لك�سفية  باأفو�جها  و  �لقدماء  �أبناء 
�لتح�سي�سية  �حلمالت  هذه  �ستو��سل 
يرفع  �أن  �إىل  م�ستمرة  �لتوعوية  و 
�أبناء  يبقى  و  �لوباء«  هذ�  علينا  �هلل 
�سباب  و  �أبناء  و  �لك�سافة  �لقدماء 
�أجل  من  حمالتهم  يو�سلون  �لوطن 

�لت�سدي لهذ� �لوباء.
اجللفة : حممد �سبع

�أ�سدرت حمكمة �جلنح بالبليدة حكما 
نافذة يف حق  �سنو�ت  باحلب�س ثالث 
�أثناء  طبيبني  على  باالعتد�ء  �ملتهم 
�ال�ستعجاالت  مب�سلحة  مهامها  �أد�ء 
ح�سبما  فانون،  فر�ن�س  مب�ست�سفى 
بيان �سادر عن  �الإثنني يف  �أم�س  جاء 
�لنيابة �لعامة مبجل�س ق�ساء �لبليدة.

ففي �إطار حماربة ظاهرة ن�رش وترويج 
بالنظام  مت�س  �لتي  و�الأنباء  �الأخبار 
حماية  وكذ�  �لعمومي  و�الأمن  �لعام 
و�سبه  �لطبي  �ل�سلك  م�ستخدمي 
�ل�سحية  �لطبي وم�سريي �ملوؤ�س�سات 
�لفوري،  �ملثول  �إجر�ء�ت  ومبوجب 
�أ�سدرت حمكمة �جلنح بالبليدة حكما 

نافذة  �سنو�ت  ثالثة  باحلب�س  يق�سي 
نافذة يف حق  و 100.000 دج غر�مة 
�ملتابع بجنحة �العتد�ء بالعنف على 
وظائفه  �أعمال  مبا�رشة  يف  موظف 
باالأماكن  �سو�ساء  �إحد�ث  وخمالفة 
�لعمومية وكذ� خمالفة �ل�سكر �لعلني 
�أن �ملتهم  �لبيان  و�أ�ساف ذ�ت  �لبني. 
فو�سى  باإحد�ث  �الأحد  �أم�س  قام 
لعنا�رش  �المتثال  ورف�س  عارمة 
�لعمومية على م�ستوى م�سلحة  �لقوة 
فر�ن�س  مب�ست�سفى  �ال�ستعجاالت 
على  بال�رشب  بالتعدي  قام  و  فانون 
�لطبيب �ملناوب و طبيب عام و هذ� 

مبكتب �الأخري.

باالأمن  �ل�رشطة  عنا�رش  متكن 
�سوق  والية  الأمن  �لثاين  �حل�رشي 
يف  �سخ�سني  توقيف  من  �أهر��س 
قاما  �لعمر  من  �لثاين  عقدهما 
رئي�س  و  طبيب  على  ب«�العتد�ء 
عا�سمة  م�ست�سفيات  باأحد  م�سلحة 
علم  ما  ح�سب  �إهانتهما«،  و  �لوالية 
�ل�سلك  بذ�ت  باالت�سال  �ملكلف  من 
حممد  �ل�رشطة،  حمافظ  �الأمني 

كرمي مرد��سي.
و�أو�سح ذ�ت �مل�سدر باأنه مت جت�سيد 
من  ند�ء  تلقي  عقب  �لعملية  هذه 
�سخ�سني  قيام  مفاده  �الإر�سال  قاعة 
�الأطباء  �أحد  و�إهانة  �العتد�ء  بفعل 
باأحد  م�سلحة  ورئي�س  �ملناوبني 
�أهر��س  �سوق  مدينة  م�ست�سفيات 
�ملكان  �إىل عني  �لفوري  �لتنقل  ليتم 
يف  وهما  �لفاعلني  توقيف  مت  حيث 

حالة هيجان.
و بعد ��ستكمال �الإجر�ء�ت �لقانونية 
ق�سائيني  ملفني  �إجناز  مت  �لالزمة 
»�إهانة  جرم  عن  �ملوقوفني  حق  يف 
ليتم  مهامه«  تاأدية  �أثناء  موظف 
حمكمة  نيابة  �أمام  تقدميهما 
�أنه  بالذكر  جدير  �أهر��س  �سوق 
توقيف  �ملن�رشم  �جلمعة  يوم  مت 
ممر�س  على  �عتدو�  �أ�سخا�س   6
وحطمو� جتهيز�ت هياكل �سحية يف 
�إجناز  مت  حيث  منف�سلة  عمليات   3
جرم  عن  حقهم  يف  ق�سائية  ملفات 
مهامه  تاأدية  �أثناء  موظف  »�إهانة 
للق�سية  بالن�سبة  و�لعنف«  بال�سب 
مللك  �لعمد  »�لتحطيم  و  �الأوىل 
�لثانية  للق�سيتني  بالن�سبة  �لغري« 
نيابة  �أمام  تقدميهم  ليتم  و�لثالثة 

حمكمة �سوق �أهر��س. 

م.�س

بوزير  جمعه  لقاء  يف  و�جعوط  و�أو�سح 
كمال  و�ملدينة،  و�لعمر�ن  �ل�سكن 
�ملقبل  �ملدر�سي  �لدخول  �أن  نا�رشي، 
�لذي  �الأثر  ب�سبب  »��ستثنائيا«  �سيكون 
�لتز�م  موؤكد�  كورونا،  جائحة  خلفته 
متدر�س  ظروف  ب�سمان  �حلكومة 
هذ�  خالل  و�أكد  للتالميذ  »الئقة« 
�للقاء �لذي خ�س�س للدخول �ملدر�سي 
�ملقبل، �أن 14 والية عرب �لوطن تعرف 

�لتمدر�س  جمال  يف  كبري�«  »�سغطا 
�مل�سجلة  �مل�ساريع  عديد  »رغم 
جهة  من  معترب�  �جنازها«،  و�جلاري 
�أخرى �أن هذ� �للقاء »�سي�سمح مبعاجلة 
باملناطق  �لتعقيد�ت �ملحتملة، خا�سة 
�لتي ت�سهد �كتظاظا قد يوؤثر �سلبا على 

متدر�س �لتالميذ«.
والمت�سا�س �ل�سغط --يقول �لوزير-- 
�سيتم ��ستالم 686 موؤ�س�سة تربوية جديدة 
يف خمتلف �الأطو�ر و 1052 هيكل �سبه 
للريا�سة  وقاعات  مطاعم  من  تربوي 
ووحد�ت للك�سف �ل�سحي خالل �ملو�سم 

�نه »باإمكاننا  �لدر��سي �ملقبل و�أ�ساف 
رفع �لتحديات �لتي ز�دت حدتها ب�سبب 
فريو�س كورونا«من جانبه، �أكد نا�رشي 
�أن �مل�ساريع �ملتعلقة بالهياكل �لرتبوية 
�الأزمة  ب�سبب  �لتاأخر«  »بع�س  �سهدت 
م�سري�  �جلز�ئر،  تعي�سها  �لتي  �لوبائية 
برناجما  �أعدت  �لوز�رية  د�ئرته  �أن  �إىل 

لتد�رك هذ� �لتاأخر. 
 686 �جناز  مربجما  كان  �أنه  و�أ�ساف 
جائحة  بعد  �نه  غري  تربوية،  موؤ�س�سة 
�أولويات  حتديد  مت  كوفيد-19، 
على  و�لتي  �لرتبية  قطاع  و�حتياجات 
ل�سمان  �جلهود  كل  توحيد  يتم  �سوئها 

دخول مدر�سي »جيد و�سل�س«

اأكد وزير الرتبية الوطنية, حممد واجعوط, اأم�س 
االثنني باجلزائر العا�سمة, اأن الدخول املدر�سي 

املقبل �سيكون »ا�ستثنائيا » ب�سبب  جائحة كورونا, 
مربزا اأن 14 والية عرب الوطن تعرف »�سغطا كبريا« 

يف جمال متدر�س التالميذ رغم امل�ساريع امل�سجلة 
واجلاري اجنازها.

ب�سكرة

توقيف 1853 �سخ�سا خمالفا للحجر ال�سحي

طوابري يف عز الوباء

�سخط على اأزمة ال�سيولة مبراكز الربيد بالبويرة

رغم ا�سطراب الو�سعية باجللفة

قدماء الك�سافة يبادرون يف 
حمالت متنوعة ل�سد الوباء 

مب�ست�سفى فران�س فانون البليدة

احلكم بثالث �سنوات حب�س 
نافذة يف حق معتد على طبيبني 

م�ست�سفيات �سوق اأهرا�س

الأمن يوقف �سخ�سني اعتديا 
على طاقم طبي

وزير الرتبية الوطنية, حممد واجعوط

عودة التالميذ ملقاعد الدرا�سة لن تكون عادية
.    14 والية عرب الوطن تعرف »�سغطا كبريا«

�الأمة، عن حزب  �ل�سيناتور مبجل�س  دعا 
بن  �لوهاب  عبد  �لوطني،  �لتحرير  جبهة 
لوز�رة  �لتابعة  �لفتوى  �أم�س، جلنة  زعيم، 
�إعادة  �إىل  و�الأوقاف،  �لدينية  �ل�سوؤون 
�الأ�سحية،  ذبح  �إباحة  مو�سوع  يف  �لنظر 
يف  �لكبرية  �لزياد�ت  ظل  يف  خا�سة 
 ،19 كوفيد-  بفريو�س  �الإ�سابات  عدد 
�أمام  كاملة،  �مل�سوؤولية  �إياهم  حممال 

�لوباء،  ��ستفحال  حال  يف  و�ل�سعب،  �هلل 
يف  للمو�طنني  �لعدوى  �نتقال  طريق  عن 
�الأ�سحية،  �رش�ء  عند  �ملا�سية،  �أ�سو�ق 
وعند نقلها لعائالتهم، ويوم �لذبح، نتيجة 
�ملنا�سبة  هذه  بفعل  �لعائالت  جتمع 

�لدينية �ملباركة.
خالل  زعيم،  بن  �ل�سيناتور  �أكد  حيث 
�لكثري  �أن هناك  »�لو�سط«،  مع  حديثه 

�ملر�س،  حول  �خلاطئة  �ملفاهيم  من 
ال  �أنه  معترب�  و�لدين،  بالفتوى  وعالقته 
�أن  نفهم  لكي  طويل،  طريق  �أمامنا  يز�ل 
�لدقيقة و�حليوية،  �لعلوم  �لطبيب يدر�س 
ملدة �سنو�ت طويلة جد�، من �أجل مد�و�ة 
�لوقائية  �لطرق  بكل  وتوعيتهم  �لنا�س، 
�لذي  �لفريو�س،  �نت�سار  لتفادي  �ملتاحة، 
�الآن،  حتى  روح  �ألف  من  �أكرث  �أزهق 

م�ستغربا يف ذ�ت �ل�سياق، �أنه بدال من �أن 
نتقيد بتعليمات �ل�سحة و�الأطباء  لتفادي 
تركنا  �لعائلية،  و�لتجمعات  �النت�سار 
نقابة  �إىل  �لبع�س  وجلاأ  �لدنيا،  علوم  كل 
�الأئمة وجلنة �لفتوى، لتقرر م�سري �سحة 
�ل�سعب، �لذي يعاين كغريه من هذ� �لوباء 

�لعاملي �لفتاك.
مرمي خمي�سة

ال�سيناتور بن زعيم لـ"الو�سط":

على جلنة الفتوى اإعادة النظر يف مو�سوع الأ�سحية

عرب امل�ست�سفيات االأربعة مبيلة

86 �سريرا ملر�سى فريو�س كورونا
عرب  كوفيد-19  م�سالح  تو�سعة  متت 
بوالية  �ال�ست�سفائية  �لعمومية  �ملوؤ�س�سات 
�إليها،  جديد�  �رشير�   86 باإ�سافة  ميلة 
�ملدير  من  �الثنني  �أم�س   علم  ما  ح�سب 
�ملحلي لل�سحة و�ل�سكان، �سعيد �أوعبا�س.

و�أو�سح ذ�ت �مل�سوؤول خالل ندوة �سحفية 
مبقر ديو�ن والية ميلة، �أن م�سالح كوفيد-
�الأربعة  �مل�ست�سفيات  عرب  �ملتو�جدة   19
تو�سعة  عمليات  من  ��ستفادت  بالوالية 
جتعلها يف حالة ��ستعد�د وجاهزية للتكفل 
حاالت  عدد  تز�يد  حال  يف  باملر�سى 
فاإن  للمتحدث  لذ�ت  و��ستناد�  �الإ�سابة 
�إ�سافة 86 �رشير� �سمح برفع ن�سبة �الأ�رشة 
بفريو�س  بامل�سابني  للتكفل  �ملخ�س�سة 
كورونا �إىل 45 باملائة من �إجمايل جمموع 

�لهياكل  جميع  عرب  �ملتوفرة  �الأ�رشة 
�ل�سحية �ال�ست�سفائية بالوالية.

عرب  -ح�سبه-  �جلديدة  �الأ�رشة  وتتوزع 
�ال�ست�سفائية  �لعمومية  �ملوؤ�س�سة  من  كل 
ونف�س  �رشير�   22 مبجموع  �لعيد  ل�سلغوم 
�رشير�  و12  فرجيوة  مب�ست�سفى  �لعدد 
مب�ست�سفى و�دي �لعثمانية �إىل جانب تو�سعة 
عا�سمة  مب�ست�سفى  كوفيد-19  م�سلحة 
�لوالية مبجموع 30 �رشير� �إ�سافيا بعد �أن 
مت ��ستغالل �ملقر �لقدمي ملديرية �ل�سحة 
�جلديد  مقرها  �إىل  حولت  �لتي  و�ل�سكان 
و�أ�ساف �ل�سيد �أوعبا�س باأن عملية �لتو�سعة 
ملر�سى  �ملخ�س�سة  �الأ�رشة  عدد  يف 
�مل�سالح  هذه  تدعيم  ر�فقه  كوفيد-19 
�ال�ست�سفائية  �لعمومية  �ملوؤ�س�سات  عرب 

طارئ  الأي  حت�سبا  �لالزمة  �لطبية  بالفرق 
باأطباء  �ال�ستعانة  متت  حيث  ممكن، 
�جلو�رية  لل�سحة  �لعمومية  �ملوؤ�س�سات 
�لتي  �لو�سية  �لوز�رة  لتعليمات  وذلك وفقا 
�أمثل  لتكفل  يلزم  ما  كل  بـ«توفري  تق�سي 
باجلائحة«و�رشح  �مل�سابة  باحلاالت 
�ل�سحافة  ملمثلي  و�ل�سكان  �ل�سحة  مدير 
�ل�ساعة  حلد  فيها  متحكم  »�جلائحة  باأن 
�أقرتها  �لتي  �لتد�بري  خالل  من  بالوالية« 
يف  منها  للحد  موؤخر�  �ملحلية  �ل�سلطات 
�إطار عمل �للجنة �لوالئية ملتابعة تطور�ت 
�الإجر�ء�ت  هذه  بني  ومن  �لفريو�س  هذ� 
-كما قال- غلق �أ�سو�ق �الألب�سة و�ملو��سي، 
�ملتاأخر مقارنة  �لوالية  ترتيب  �إىل  م�سري� 
�للجنة  وفق  �لوطن  واليات  من  كبري  بعدد 

كورونا   فريو�س  ومتابعة  لر�سد  �لوطنية 
مل  �جلائحة  هذه  خطر  باأن  �أردف  كما 
32 حت�سيها  �أ�سل  من  بلدية   12 �إىل  ي�سل 
للحد  �إجر�ء  �أهم  والية ميلة، م�سدد� على 
من تف�سي �لفريو�س و هو »�لوقاية و�الأخذ 
بالتد�بري �ملتعلقة بها ويف مقدمتها �رتد�ء 

�لقناع �لو�قي و�لتباعد �الجتماعي«.
�ملنزيل  �ال�ست�سفاء  عملية  وب�ساأن 
للم�سابني باجلائحة �أفاد �أوعبا�س باأن هذ� 
�الأمر يرجع لقر�ر �لطبيب �ملخت�س موؤكد� 
هذه  من  باملائة   98 باأن  �ل�سياق  ذ�ت  يف 
�لتزمت باحلجر �ملنزيل  بالوالية  �حلاالت 
عليها  ت�رشف  �لتي  �ملتابعة  لتقارير  وفقا 
م�سلحة �لوقاية باملديرية �ملحلية لل�سحة 

و �ل�سكان. 

.       607 اإ�سابة جديدة

.   ارتفاع اإجمايل االإ�سابات اإىل 23691

.         ت�سجيل 9 وفيات جديدة

.        ارتفاع اإجمايل الوفيات اإىل 1105

ح�سيلة كورونا

م.�س

اأح�سن مرزوق

م.�س

م.�س

م.�س
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الكبري  اجلنوب  واليات  تعي�ش  
على وقع حالة ت�شنج اجتماعي 
االرتفاع  ب�شبب   م�شبوق،  غري 
فواتري  الأ�شعار  ال�شاروخي 
جيوب  اأحرق  مما  الكهرباء 
نف�ش  الغا�شبني  املواطنني 
ال�شيء بالن�شبة مل�شاريع ال�شكن 
ت�شهد  التي  ال�شحية  واملرافق 
نق�ش  بفعل  كبريا  تاأخرا  
ظل  يف  املوؤهلة  العاملة  اليد 
املناطق  تلك  بطايل  مت�شك 
البرتولية  بال�رشكات  بالعمل 

واملوؤ�ش�شات االقت�شادية .
املحلي  لل�شاأن  متابعون  ك�شف 
 ، الوادي   ، ورقلة  مناطق  ،اأن 

مترنا�شت ، اأدرار وب�شار  تعي�ش 
يف االأونة االأخرية احتقانا حمليا 
غري عادي ، بات ينذر بانفجار 
غليان اجلبهة االجتماعية وذلك 
ظهور  بوادر  اأ�شبحت  بعدما 
تلوح  االحتجاجية  احلركات 
ال�شحة  بقطاعات  االأفق،  يف 
، الفالحة و  ال�شكن   ، ، الرتبية 

�شونلغاز .
التوزيع  �رشكة  بقطاع  اأما 
بالواليات  والغاز  للكهرباء 
االأخري  هذا  فان  املذكورة  
ب�شبب  الت�شنج  من  حالة  يعي�ش 
لفواتري  املقلق  االرتفاع 
الكهرباء  التي جتاوزت عتبة الـ 

02 مليون �شنتيم للزبون الواحد، 
وهو ما اأثار حفيظة ال�شكان  ، 
من الوكاالت التجارية ل�شونلغاز 
قد  ما  م�شوؤولية  حملوها  التي 
ينجر من ت�شعيد ميداين لزبائن 
ال�شاخطون من مت�شك م�شالح 
القاطع  برف�شها  ال�رشكة 
ملطلب اإدخال تخفي�شات على 
الذين  تعر�ش  الزبائن   فواتري 
التيار  عنهم  لقطع  غالبيتهم 
ت�شوية  غاية  اإىل  الكهربائي 

و�شعياتهم املالية .
يزال قطاع  اآخر، ال  من جانب 
بالواليات   والتعمري  البناء 
ال�شالفة الذكر ، يئن حتت وطاأة 

املوؤهلة  العاملة  اليد  نق�ش 
مما انعك�ش �شلبا على م�شاريع 
ال�شكنات االجتماعية والرتقوية 
وكذا م�شاريع ال�رشف ال�شحي 
الطرقات  �شبكات  وتعبيد 
بها  ت�شيري  التي  الداخلية 
طريقة  على  االأ�شغال  وترية 
دفع  الذي  االأمر  ال�شلحفاة، 
اجلمعوية  احلركة  مبمثليات 
الو�شية  ال�شلطات  حتذير  اإىل 
من  الرقابية  االأدوات  فيها  مبا 
مغبة انفجار االحتقان املحلي 
هاته  ت�شليم  عدم  جراء  وذلك 
امل�شاريع يف اآجالها املحددة .

جناة ،ح 

ب�سبب عوائق اال�ستثمار، فواتري الكهرباء ونق�ص اليد العاملة بقطاع البناء 

واليات اجلنوب على وقع �سفيح �ساخن   

ب�سبب التاأخر يف ا�سرتجاع اأوعية عقارية من قب�سة املافيا

280 م�سروعا متاأخرا بـ07 واليات جنوبية 

اأحمد باحلاج 

ليومية  اأفادت م�شادر مطلعة 
 ، ورقلة  واليات  »اأن  »الو�شط 
 ، ،غرداية  ،اأدرار  مترنا�شت 
ب�شكرة ، الوادي وب�شار عجزت 
يف  الفعالية  االنطالقة  عن 
تابع  م�رشوع   280 جت�شيد 
الرتبية   ، ال�شحة  لقطاعات 
والريا�شة  ال�شباب   ، ال�شكن   ،
 ، �شونلغاز   ، والتعمري  البناء   ،
الري واملوارد املائية وم�شالح 
اأ�شباب  لعدة  وذلك  البلديات 
االإجراءات  مقدمتها  تاأتي يف 
البريوقراطية،و   والعراقيل 
هذه  العقارية  االأوعية  �شح 
به  اأفادت  وح�شبما  املع�شلة 
اأ�شا�شا  راجعة  امل�شادر  ذات 
والوالة  للوالة  الكبري  للف�شل 
املنتدبني ال�شابقني واحلاليني 
الوزارية  بتعليمة  االلتزام  يف 
باالإ�رشاع  القا�شية  الو�شية 
تنفيذية  جمال�ش  ت�شكيل  يف 
م�شغرة لالإ�رشاف على عملية 
قرارات  من  املئات  تنفيذ 
الهدم للبنايات و امل�شتودعات 
واحلظائر الع�شوائية والبنايات 

فوق  �شيدت  التي  الفو�شوية 
اأوعية عقارية تابعة ملمتلكات 
حبي�شة  ظلت  والتي  الدولة 

االأدراج الأ�شباب واهية .
ت�شاءل  فقد  ثانية  جهة  من 
وجمعويون  حقوقيون  ن�شطاء 
يف   ، الكبري  اجلنوب  بواليات 
يومية  مع  حديثهم  معر�ش 
االأ�شباب  عن   « »الو�شط 
خلف  تقف  التي  احلقيقية 
الرقابية  االأدوات  متل�ش 
ال�شعبية  املجال�ش  فيها  مبا 

الوالئية من الدور املنوط بها 
ب�شبب متاطلها الكبري يف اأدراج 
ملف نهب العقار �شمن اأ�شغال 
 ، ال�شابقة  العادية  الدورات 
اأن امل�شكل  اإذا علمنا  خا�شة 
اأو  باإلغاء  تهدد  باتت   القائم 
املوؤ�ش�شات  عديد  حتويل 
الرتبوية وال�شحية و التجزئات 
العقارية و ال�شكنات مبختلف 
اأخرى  واليات  نحو  ال�شيغ 
الحت�شانها  ا�شتعدادا  االأكرث 
يف  الكبري  التاأخر  ب�شبب 

الواقع  ار�ش  على  جت�شيدها 
.

مركزية  م�شادر  اأن  ومعلوم 
وقت  يف  اأكدت  قد  مطلعة 
من  باملائة   30 اأن  �شابق 
ميزانيات امل�شاريع مل ت�رشف 
بعدها ، يحدث هذا يف وقت 
االجتماعية  اجلبهة  تتم�شك 
لهجة  من  بالت�شعيد  املحلية 
ا�شتنفاذها  بعد  خطابها 
جلميع احللول الودية املمكنة  
اأجل املطالبة ب�رشورة  ، من 
امل�شجلة  النقائ�ش  تدارك 
ذكرها  ال�شالف  بالقطاعات 
جت�شيد  طريق  عن  وذلك 
املعطلة  االمنائية  العمليات 
وهو   ، طويلة  فرتة  منذ 
تو�شيات  مع  يتنافى  ما 
اجلمهورية  رئي�ش  وتعليمات 
الذي  االخري  اللقاء  خالل 
جمع احلكومة بالوالة والوالة 
للنزول  الرامية  املنتدبني 
اال�شتماع  و  امليدان  الأر�شية 
و  املواطنني  الن�شغاالت 
بها  التكفل  خلف  ال�شعي 
بتطبيق مبداأ ح�شب االولويات 

و االمكانات املتاحة.

عرفت 08 واليات جنوب البالد الكبري تاأخرا غري مربر يف اجناز 280 م�سروع تنمويا ، ب�سبب غياب 
الف�ساءات املخ�س�سة لتج�سيدها  عليها، وذلك على خلفية عجز 38 بلدية يف ا�سرتجاع االأوعية العقارية 

التابعة للممتلكات الدولة من قب�سة املافيا .

اأخبار اجلنوب

يف  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
،متكنت  احل�رشي  الو�شط 
عنا�رش االأمن احل�رشي الثالث  
باأمن الوالية من توقيف �شخ�ش 
يبلغ من العمر ) 48 �شنة( ،حمل 

اأمر ق�شائي.

 
اإثر  على  تعود  الق�شية  وقائع 
دوريات راكبة لعنا�رش ال�رشطة 
حيث  مترنا�شت،  اأنكوف  بحي 
حمل  ل�شخ�ش  اإنتباههم  لفت 
حتويله  و  توقيفه  ليتم  �شبهة 

على  تنقيطه  بعد  و  املقر  اإىل 
املحلية  املحفوظات  م�شتوى 
باأمن والية مترنا�شت ، تبني اأنه 
عن  �شادر  ق�شائي  اأمر  حمل 

اجلهات الق�شائية.
بعد اإ�شتكمال اإجراءات التحقيق 

�شد  ق�شائي  ملف  اإجناز  مت 
اأمام  تقدميه  و  فيــه،  امل�شتبه 
املخت�شة  الق�شائية  اجلهات 
التي اأ�شدرت يف حقه اأمر اإيداع 
باملوؤ�ش�شة العقابية مترنا�شت .

اأحمد باحلاج 

اأمن مترنا�ست 

االطاحة باربعيني حمل اأمر ق�سائي 

ب�شتى  اإطار حماربة اجلرمية   يف 
 ، احل�رشي  الو�شط  يف  اأنواعها 
احل�رشي  االأمن  عنا�رش  متكنت 
�شبعة   07 توقيف  من  الثالث، 
اأ�شخا�ش  ترتاوح اأعمارهم ما بني 
)31-57 �شنة( عن ق�شية ممار�شة 

الدعارة ال�رشية.
اأفاد بيان خللية االإعالم واالت�شال 
مبديرية  العامة  والعالقات 
قد  كانت  مترنا�شت  والية  اأمن 
ن�شخة  الو�شط  يومية  ت�شلمت 
تعود  الق�شية  حيثيات  اأن  منه 
لورود معلومات موؤكدة مل�شاحلنا 
فيه  يتم  م�شكن  وجود  مفادها 
على  ال�رشية  الدعارة  ممار�شة 
مترنا�شت،  اأنكوف  حي  م�شتوى 
ال�رشطة  عنا�رش  با�رشت  وعليه 
تفعيل  و  التحري  و  البحث  عملية 
بالتن�شيق  و   االإ�شتعالمي  اجلانب 
ال�شيد/  مع  امل�شتمر  و  الدائم 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
اإذن  ا�شت�شدار  مت  مترنا�شت 
الذكر  ال�شالف  للم�شكن  بالتفتي�ش 

اإيجابية  نتائجه  كانت  الذي   ،
حيث مت �شبط و اإيقاف 07 �شبعة 
ن�شاء و 02 رجلني ( اأ�شخا�ش)05 
و �شبط مبلغ مايل قدره 227505 
ليتم  الدعارة،  دج من متح�شالت 
اىل  املحجوزات  رفقة  حتويلهم 

املقر و فتح حتقيق يف الق�شية.
اإجراءات التحقيق   بعد ا�شتكمال 
فيهم   امل�شتبه  مت تقدمي 
اأمام اجلهات الق�شائية املخت�شة 
ثالثة  حق  يف  اأ�شدرت  التي   ،
حب�ش   01 �شنة  ب  فيهم  م�شتبه  
نافذة مع االإيداع و بالن�شبة للبقية 

اإ�شتفادوا من حكم الرباءة .
ااّلأمنية  العملية  اأن  ومعلوم 
ال�شارم  التطبيق  اإطار  يف  تندرج 
العامة  املديرية  لتوجيهات 
بتج�شيد  القا�شية  الوطني  لالأمن 
خمطط احتالل امليدان لتطويق 
اأنواعها  ب�شتى  االإجرام  بوؤر 

واأ�شكالها .
اأحمد باحلاج 

متكونة من �سبعة اأ�سخا�ص 

اأمن مترنا�ست يفكك �سبكة 
للدعارة ال�سرية 

بوالية  املمهالت  واقع  اأثار 
الواقعة  املنتدبة  �شالح   عني 
عن  كلم   700 حوايل  بعد  على 
اإ�شتنفار  حالة  والية مترنا�شت  
 ، املنطقة  �شكان  لدى  ق�شوى 
فيما  طبيعتها  عن  النظر  بغ�ش 
اأم  �رشعية  ممهالت  كانت  اإذا 
بالعدد  كرثتها  فاإن   ، ع�شوائية 
اإ�شتياء ال�شكان  اأثار  املبالغ فيه 
و خا�شة منهم اأ�شحاب خمتلف 
اإنعكا�ش  ل�شبب   ، املركبات 
مركباتهم  على  �شلبا  الظاهرة 
حماوالتهم  تنجح  ال  الذي   ،
التهرب  يف  لكرثتها  العديدة 
اإىل  ال�شائقون  نوه  و    . منها 
معايري  لعدة  املمهالت  اإفتقار 
ذلك  و   ، �شالمتها  ت�شبط  التي 
التقني  من حيث غياب اجلانب 
ذاتهم  املعنيون  اأكد  الذي  و 
تغيري  اأنهم يجربون على  ب�شاأنه 
م�شارهم املق�شود اأو االقت�شار 
تكلفة  رفع  اأو  معينة  على طرق 
ال�شائق  يحددها  التي  النقل 
املمهالت  اأن  علما  هواه  وفق 
الع�شوائية ا�شتفحلت على خلفية 
حوادث  و  الغبار  �شحب  ارتفاع 
�شهدتها  التي  القاتلة  املرور 

ببع�ش  حدا  مما  اأحياء  عدة 
املواطنني لبناء ممهالت ترابية 
جماح  لكبح  اإ�شمنتية  اأحيانا  و 
خ�شو�شا  اخلطرية  الظاهرة 
على حياة الق�رش و هي ممهالت 
له  ترقيعيا  حال  الكثريون  راآها 
ال�شلطات  ، من جهتها  بعده  ما 
ال�شهور  يف  بادرت  املحلية 
ممهالت  لن�شب  املن�رشمة 
نظامية بالقرب من املوؤ�ش�شات 
مل  هذا  اأن   غري   ، الرتبوية 
عددها  يف  القائم  اجلدل  مينع 
املبالغ فيها و يف نوعيتها و بني 
اأ�شحاب  روؤية  و  املواطن  روؤية 
باأنواعها  للممهالت  املركبات 
تدخل  واجبا  بات  الذي  و   ،
اجلهات املعنية لن�شب ممهالت 
من  املقايي�ش  كل  فيها  حترتم 
العلو و التمدد و اللون خ�شو�شا 
لالإنارة  تفتقر  هامة  طرقا  اأن 
العمومية و اأخرى تقع مبحاذاة 
يحتم  مما  مك�شوفة  خنادق 
االإ�رشاع يف حل هذه االإ�شكالية 
مع �رشورة العقاب ال�شارم ملن 
املطلوبة  ال�رشعة  يتجاوزون 

داخل النطاق احل�رشي . 
جناة ،ح 

فيما اأثر الو�سع �سلبا على املركبات

ال�سكان يطالبون 
بعقالنية املمهالت
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منذ قرون عدة، وموجات 
امل�ستعمرين تتالحق على 
بالدنا، ن�سدها ب�سدورنا، 

فتح�سد منا الأعزاء 
والقادة.. تنتك�س حينا لتعود 

ثانية، باأ�ساليب جديدة 
وباأدوات خمتلفة، اأ�سد بط�سا 
واأق�سى �سراوة، تن�سحب من 

بلد لتحتل اآخر، وترتاجع 
من موقع لتتمركز يف اآخر.. 

وال�سطحيون وحدهم من 
ا�ست�سلم خلديعة اأن لي�س 
هناك موؤامرة ت�ستهدف 
امل�سلمني ككتلة ب�سرية 
-القارة املتو�سطة- ويف 

مركزهم املغناطي�سي العرب، 
وت�ستهدف الإ�سالم كمنهج 
حياة وكح�سن واق لالأمة، 

وناظم ل�سبكة عالقاتها 
الجتماعية، ويتمركز 

هوؤلء ال�سطحيون يف مواقع 
عديدة من الإعالم وال�سيا�سة 

والثقافة، مييعون الق�سية، 
ويروجون ملقولت ت�سب يف 
خانة جلد الذات ويرجعون 

كل ما نحن فيه من تدمري 
لبلداننا واغت�ساب حلقوقنا 

اإىل عجز فينا، وهم بهذا 
اأوهنوا قوة الأمة، و�سلموا 

لعدوها مفاتيح قالعنا واحدا 
بعد الآخر..

اإىل متى

اأمريكا توا�سل حربها �سد العامل الإ�سالمي
انتقلت مراكز الفعل املعادي وتعددت من 
اإىل وا�سنطن و مو�سكو..  اإىل لندن  باري�س 
عوا�سمنا  ودمروا  املاليني  منا  قتلوا 
و�ستتوا  ثرواتنا  و�رسقوا  مكتباتنا  وحرقوا 
واحتلوا  اأبنائنا  وهجروا  جمتمعاتنا 
للفتك  احت�سد  كله  ال�سمال  اأوطاننا.. 
باجلنوب كله ويف مقدمته القارة املتو�سطة 
عقود  عدة  ومنذ  العرب..  احليوي  وقلبها 
قيادة  موقع  الأمريكية  الإدارات  اأخذت 
اإدارة ال�رساع يف اإطار �سعيها للت�سيد على 
العامل فتودد اإليها حكام ومثقفون وحاملون 
بول�سة  لتمنحهم  اإليها  و�سعوا  وموقع  بدور 
اإل  التاأمني واإذن العبور للمواقع والأدوار.. 
اأن اأمريكا مل تراع م�ساعر املغفلني فهاهي 
كل  يف  حديد  من  مبقامع  روؤو�سهم  تطرق 
وبنقلها  العدوانية،  و�سائلها  بتجدد  مكان، 
لعلهم  اأخرى،  اإىل  منطقة  من  املعركة 

يفيقون من غفوتهم وغفلتهم.

ت�سفية جبهة ال�سمال:
بني  ال�سمال  ا�سطراب  مرحلة  يف 
يف  مت�سع  هناك  كان  دوله  اإيديولوجيات 
للنه�سة  والدعوة  التحرر  حلركات  بلداننا 
الوطني  والقرار  ال�ستقالل  عن  واحلديث 
واأنهى  نف�سه  رتب  ال�سمال  ولكن  والقومي 
لنكون نحن يف املواجهة..  الباردة  احلرب 
الأمريكية  الإدارات  اإىل ما حققته  بالعودة 
�سد املع�سكر ال�سرتاكي ينبغي التذكري مبا 
كان للفاتيكان من دور يف العملية الهجومية 
لكثري  كان  وما  ال�سرتاكي  املع�سكر  �سد 
الإ�سالمية ل�سيما  الدينية  من املوؤ�س�سات 
�سد  دور  من  اخلليج  دول  يف  املتواجدة 
احلرب  وبلغت  ال�سرتاكي  املع�سكر 
تورط  عندما  اأفغان�ستان  يف  ذروتها 
احتالل  يف   1979 �سنة  ال�سوفيتي  الحتاد 
ال�سرتاكي  النظام  عن  دفاعا  اأفغان�ستان 
الإ�سالمي،  العامل  ثور  الذي  الأمر  هناك 
امل�سلمني  ال�سباب  اآلف  مئات  ومت جتنيد 
ويف  ال�سيوعيني،  �سد  للقتال  مكان  كل  من 
هذه العملية الكبرية مت جتنيد العديد منهم 
جماعات  و�سناعة  الطلب  حلني  وترتيبهم 
واإيديولوجيات وظفت فيما بعد يف احلروب 

الداخلية يف بالد امل�سلمني.
الغرب  تخل�س  ان  وبعد  املوجة  هذه  بعد 
ال�سرتاكي  املع�سكر  من  ال�ستعماري 
التفكري  منط  من  الفكري  الن�ساز  واأخرج 
القت�سادي الغربي توجه الفعل ال�ستعماري 
على  ولكن  الإ�سالم-   القادم-  اىل اخلطر 
مرحلتني فاملرحلة الأوىل ا�ستهدفت قلب 
الروحي  ومغناطي�سه  الإ�سالمي  العامل 
ال�سادمة  ال�رسبة  وكانت  العربي  الوطن 
بعدوان ثالثيني على العراق ومن ثم فر�س 
ذلك  وبعد  عاما  ع�رس  اأحد  عليه  احل�سار 
ومت  كاذبة  اأمريكا مبربرات  جيو�س  دخول 
اثنيات  اىل  املحوري  العربي  البلد  تك�سري 
ومدمرة  متفجرة  واإيديولوجيات  خمتبئة 
م�ستنقع  يف  العراق  اإ�سقاط  مت  ان  وبعد 
اإىل اخلطوة  التوجه  كان  الداخلي  القتتال 
حتت  الوا�سعة  بال�رسبة  املتمثلة  الأخرى 
ظروفا  م�ستغلة  العربي  الربيع  غطاء 
ال�سيا�سية  احلريات  �سعيد  وعلى  معي�سية 
هذه  ظل  ويف  العربية  ال�سعوب  بها  متر 
العراق  �سقوط  من  بداأت  التي  املوجة 
وقتل  مليون عربي   17 اأكرث من  ترحيل  مت 
حوا�رس  وتدمري  عربي  مليون   3 من  اأكرث 
وحم�س  وحماة  وحلب  املو�سل  العرب 
العرب خالل  ثروة  واإهدار  الأنبار و�سواها 
�سبعة ع�رس �سنة  وتدمري اإرثهم احل�ساري 
تدمري  من  ذلك  و�سوى  وبابل  تدمر  يف 

لإمكاناتهم وقدراتهم .

املنهجية الأمريكية:
الإ�سرتاتيجية  والدرا�سات  الأبحاث  مراكز 
اأفرزت  القرار  �سانع  من  املقربة 
اإدارة  منط  يف  جديدا  ا�ستعماريا  عهدا 
الأمريكي  الأبي�س  البيت  ميار�سه  جديد 
والكوجنر�س والبنتاغون نحو العامل تقدمت 
ال�ستعمارية  الإ�سرتاتيجية  خالله  من 
الأمريكية خطوات كبرية وقا�سية يف الهجوم 
على امل�سلمني يف قارات الأر�س كان اأكرثها 
واأكرثها  واأفغان�ستان  العراق  احتالل  ق�سوة 
الكيان  حق  عن  الإعالن  بهم  ا�ستخفافا 

ال�سهيوين بالقد�س..
تخفي  �سابقا  الأمريكية  الإدارات  كانت   
اأنها  تظهر  فكانت  ال�ساملة  خطتها  حقيقة 
�سد الدولة الإرهابية الفالنية اأو املجموعات 
الإرهابية او �سد حمور �رس يف الأمة اأو �سد 
لذلك  وحركت  اأخر..  دون  وزعيم  رئي�س 
ومنظمات  واإعالمية  ثقافية  عديدة  اأدوات 
اأجهزتها  واأذرع  اأوز«غري حكومية«   الأجني 
مبقولت  املجتمعات  لخرتاق  الأمنية 
حول حقوق الإن�سان وحقوق املراأة وثقافة 
الإدارات  وا�ستطاعت  “الدميقراطية”  
الأمريكية املتعاقبة حتقيق انت�سارات كبرية 
وقلب  حكام  بعزل  الإ�سالمي  عاملنا  يف 
التنازع  روح  واإذكاء  ثورات  و�سناعة  اأنظمة 

يف املجتمعات.
الإدارة  بقيادة  الغربية  الإدارات  عملت 
اخلارجية  اإ�سرتاتيجيتها  يف  الأمريكية 
مواجهة  خط   متوازيني  خطني  على 
و�رسورة  ال�سرتاكية  الكتلة  العاجل  اخلطر 
القادم  اخلطر  مواجهة  وخط  اإ�سقاطه، 
واإ�سغاله  تفتيته  و�رسورة  الإ�سالمي  العامل 

بحروب داخلية.. 
التي ن�رست موؤخرا  الوثائق والكتب  تك�سف 
التي  الوا�سعة  املنظمة  املعركة  يف  انه 
تديرها الأجهزة الأمريكية الأمنية والثقافية 
يف  الفنت  بذور  زراعة  مت  قد  وال�سيا�سية 
جمتمعاتنا، وعن طريق النقالبات ال�سيا�سية 
والع�سكرية اأو عن طريق الرتويج الإعالمي 
لهم والنفخ فيهم اأو�سلت  اىل مقاليد القيادة 
فلك  يف  يدورون  اأ�سبحوا  من  ال�سيا�سية 
التبعية لها اأولئك الذين نفختهم للقيام بادوار 
قيادية معينة لتفجري املنطقة.. ومل يتوقف 
الأمر عند هذا احلد، حيث تطور الأمر اإىل 
�سناعة تنظيمات وجماعات باأفكار م�سنعة 
مدربة  وبقيادات  ال�ست�رساق  خمتربات  يف 
اللوج�ستي  والدعم  واملال  بال�سالح  زودتها 
ل�رسب  مرة  مزدوجة  اأعمال  يف  ووظفتها 
الإدارة  فت�ستغلها  اأمريكية  هام�سية  م�سالح 
ملواقع  عنيفة  �رسبات  لتوجيه  الأمريكية 
اأكذوبة  يف  ح�سل  كما  الأمة  يف  حيوية 
كبرية  تخريبية  باأعمال  للقيام  اأو  الربجني، 
والإرهاب..  الرعب  انت�رس  بلداننا حيث  يف 
اإجراء  رغم  مفتوحة  لزالت  املعركة  وهذه 

بع�س التعديالت. 
كل  بدايات  نحدد  اأن  �رسورة  جند  وهنا 
مرحلة ونهايتها للتعرف على جديد الأدوات 
املواجهة  كيفية  ملعرفة  اخلطة   وتغري 
والتداعيات  الآثار  لتجنب  الأقل  على  اأو 
ال�سابقة  املرحلة  باأن  ونكت�سف  اخلطرية، 
اأن  القول  ميكن  بحيث  اأمريكيا،  اأجنزت 
العربية  املنطقة  ا�ستهدفت  التي  املعركة 
من  فمنها  بلداننا  الأدوار يف  توزيع  حققت 
ال�ستعمارية  املهمات  تاأدية  يف  انخرط 
الأخرى، ومنها  بلداننا  والقيام بحرب على 
ما هو جاهز لت�سديد فواتري حروب اأمريكا، 
حتييده  مت  ما  ومنها  تدمريه،  مت  ما  ومنها 
ب�رسبة  اإليه  العودة  ميكن  ما  ومنها  متاما، 
يف مرحلة غفلة وقت احلاجة… املهم ان 
مرحلة الوطن العربي اكتملت، والباقي فقط 

هذه  انتهت  روتو�س..  عن  عبارة  �سيكون 
وليبيا  و�سورية  العراق  ك�رسوا  بان  املرحلة 
واليمن وتون�س اأو على الأقل هكذا يعتقدون 
والفو�سى  التك�سري  هذا  ظل  ويف  وي�رسون 
على مترير قوى وثقافات واأجهزة يف �سلب 
�سنحتاج  اإننا  يعني  الذي  الأمر  املجتمعات 
عقودا من الزمن لتجاوز هذا الواقع.. ومت 
تتويج ذلك بان اأهدى ترمب القد�س للكيان 
ا�ستحواذه  يعلن  ال�سهيوين وهو يف احلقيقة 

التاريخي عليها.

مرحلة جديدة:
الدول  تك�سري  مرحلة  املرحلة  تلك  انتهت 
العربية اأو حتويلها اإىل اأدوات لتخريب الأمة 
اأو �سلها عن اإمكانية القيام باأي فعل اإيجابي 
فل�سطني..  اأو  نه�ستها  اأو  الأمة  وحدة  نحو 
الإدارة  لتفتتح  املرحلة  تلك  انتهت 
الأمريكية مرحلة جديدة متاما فالآن هناك 
لإ�سعال  املك�سوفة  الوا�سحة  الإ�سرتاتيجية 
الدور  كان  ان  فبعد  كله  الإ�سالمي  العامل 
حكومة  على  النقالب  يف  خفيا  الأمريكي 
اأردوغان انك�سف الأمر يف دعم النف�ساليني 
الأكراد لإحداث الفو�سى امل�سلحة املرهقة 
مبجموعات  الدفع  مت  اإيران  ويف  تركيا  يف 
باأعمال  تقوم  حدودية  مناطق  يف  م�سلحة 
عنف حماولة ت�سكيل بوؤرة لتفجريات وا�سعة 
ملفاعالت  الكرتونية  �رسبات  وتوجيه 
مع  احليوية،  وم�سانعها  النووية  اإيران 
قبل  من  عليها  ال�سامل  احل�سار  ا�ستداد 
من  بحزم  مرفوقة  الأمريكية  املوؤ�س�سات 
التوجه  العقوبات املتالحقة، ويف ظل هذا 
تتخذ  معار�سة  م�سلحة  قوى  ا�ستدعاء  مت 
لها..  م�ستقرا  الغرب  عوا�سم  من  قياداتها 
الأبي�س  البيت  يف  ال�سوت  يرتفع  والآن 
يف  امل�سلمني  �سد  الهندو�س  لتحري�س 
الهند الأمر الذي يوؤذن بحرب اأهلية وخيمة 
النتائج وافتعال جمدد لق�سية ك�سمري ودعم 
�سدها  والتهديدات  باك�ستان  �سد  الهند 
قدمته  ما  رغم  الأمريكية  الإدارة  قبل  من 
يف  الأمريكية  للقوات  جليلة  خدمات  من 
الأمنية  الأجهزة  �سمحت  ولقد  اأفغان�ستان، 
ا�سرتاتيجي  تن�سيق  �سمن  الباك�ستانية 
اأمنية  قواعد  لوجود  الأمريكان  مع  امني 
يف  وم�ساركتهم  املنطقة  يف  لالأمريكان 
بل  اأفغان�ستان  واحتالل  طالبان  مالحقة 
وتقدمي العون يف كل املجالت لالأمريكان.

يف  كبرية  اإ�سالمية  دول  ثالث  الآن  توجد 
الإدارة  اقتنعت  اأن  بعد  ال�ستهداف  دائرة 
الفعل  تفتيت  من  انتهت  باأنها  الأمريكية 
العربي والقدرة العربية والحتمال العربي.. 
عملت  ح�سا�سة  كبرية  اإ�سالمية  دول  ثالث 
على التفاعل يف جوهر التحدي احل�ساري 
باحل�سول على التكنولوجيا وال�سناعة �سبق 
وان تعر�ست ملوجات من التغريب والعلمنة 
القهرية عقودا، ولكنها متكنت مع الزمن اىل 
اإحداث تراكم قوة يف جمالت عديدة منها 
ال�سناعي واملعريف والقت�سادي وال�سيا�سي 
القنبلة  �سناعة  من  باك�ستان  متكنت  فلقد 
متكنت  كما  الثقيلة،  وال�سناعات  الذرية 
انتزاع حقها يف مفاعالت نووية  اإيران من 
�سناعية  جممعات  واأن�ساأت  التعرث  رغم 
ل�سيما ع�سكرية مثرية، ومتكنت تركيا من 
هائلة  و�سناعية  اقت�سادية  قفزات  اإحداث 
النتماء  يف  خياراتها  تعزز  ان  وا�ستطاعت 
اإىل الأمة.. بالإ�سافة اإىل دول نا�سطة على 

�سلم التطور كماليزيا.
جديد  من  الأمريكية  الإ�سرتاتيجية  تعود 
اخلطر  حقيقيني  خطرين  مواجهة  اىل 
ورو�سيا،  وال�سني  ال�سمالية  كوريا  يف  الأول 
وهو  جديد  من  الباردة  احلرب  يعيد  وهذا 

مواجهة  يف  ا�سرتاتيجيا  امنيا  خطرا  ميثل 
الأمريكي،  املال  وراأ�س  الأمريكية  الإدارة 
الإ�سالمية  الدول  حترك  الثاين  واخلطر 
اأ�سا�سية  اإقليمية  اأدوار  اأخذ  اإىل  الثالث 
وحماولتها لأن تكون هي من يقرر م�سري 
ترتفع  وهنا  ال�سيا�سية  وخريطتها  املنطقة 
التي  الأمريكية  الإدارة  مع  الت�سادم  حدة 
بني  والتعاون  التن�سيق  من  نوعا  تفر�س 
حقيقية  اأخطار  ملواجهة  الثالث  الدول 
وتن�سيق  ناحية  من  هذا  جميعا  ت�ستهدفها 
ناحية  من  وال�سني  الرو�س  مع  ا�سرتاتيجي 
اأخرى ويبدو اأن كثريا من هذا التن�سيق اخذ 
يف الربوز رغم التباينات يف الروؤية الإقليمية 
ميكن  ما  هو  بينها  فالتن�سيق  منها..  لكل 
اأن يحمي كال منها كما ح�سل يف مواجهة 
النقالب على اأردوغان.. وقد يكون موؤمتر 
كوال لمبور القت�سادي لهذه الدول اإ�سارة 

التقطها الأمريكان بدقة.
الختالفات  املتابع عن  يغفل  ل  ان  ينبغي 
ال�سيا�سات  بني  الت�سكل  يف  بداأت  التي 
يف  ذلك  جتلى  كما  والأوربية  الأمريكية 
مو�سوع القد�س ومو�سوع كوبا وحلف الناتو 
ذلك  و�سوى  اجلنوب،  ملفات  مع  والتعامل 
من عناوين للق�سايا الدولية.. لكن ل ميكن 
كما  الآخر  املع�سكر  اإىل  اأوربا  تنتقل  اأن 

�رسح ماكرون الرئي�س الفرن�سي..
ي�سار  العربي  املوقف  تك�سري  مت  اأن  بعد 
الآن اإىل تك�سري الدول الإ�سالمية املحورية: 
غري  يكون  فهل  باك�ستان..  اإيران  تركيا 
اإحاطة  واأكرث  اأوعى  امل�سلمني  من  العرب 
املخطط  فيف�سلون  العرب  ال�سا�سة  من 

الأمريكي.
خطوة اإىل الأمام:

ي�سري امل�سهد بو�سوح اإىل منطقة احلرائق 
املتمثلة بالوطن العربي التي اأثاروا فيها كل 
اإليها  جروا  وقد  عناوينها..  بكل  الأزمات 
اإيران وتركيا لتحرتق اأياديهما فيها وبالفعل 
يف  اأ�سهما  كما  كبرية  خ�سارات  بهما  حلق 
املنطقة  يف  ال�سيا�سي  امل�سهد  تعفني 

العربية بغ�س النظر عن النوايا..
واإيران  تركيا  اأن  اإىل  امل�سهد  وي�سري 
كبرية  كتلة  متثل  ماليزيا  ومعها  وباك�ستان 
اإ�سالمية -كما جتلى يف موؤمتر كواللمبور 
للعامل  رافعة  ت�سنع  اأن  ميكن  القت�سادي- 
الإ�سالمي وتخفف من ال�سغط على العرب، 
حزام  ت�سكيل  نحو  بعيدة  خطوات  وتتقدم 
اأمني للمنطقة العربية، ولكن هذا لن يكون 
اإل باإدراك ا�سرتاتيجي من قبل هذه الدول 
م�رسوع  مركز  يف  العربي  الوجود  بقيمة 
النه�سة احل�سارية لمتالك العرب الطاقة 

والرثوة واملوقع ال�سرتاتيجي املتفرد.
عربية  دولة  حاليا  يوجد  ل  اأنه  �سحيح 
العرب لإيجاد  بالنيابة عن  تتقدم  اأن  ميكن 
تفاهمات اإ�سرتاتيجية مع الكتلة الإ�سالمية 
وهذا  الثالث  الدول  من  املكونة  الكبرية 
واإيران  تركيا  كاجلارتني  بع�سها  يغري  ما 
الداخلي  ال�ساأن  ال�سافرة يف  التدخالت  اإىل 
ال�ستنزاف  اىل  يوؤدي  الذي  الأمر  العربي 
و�سال  الكبريين  اجلارين  ولعل  والتعقيد.. 
اإىل نتيجة اأن اأ�سلم الطرق البتعاد عن اإثارة 
والذهاب  والطائفية  القومية  احل�سا�سيات 
بلد  ولكل  لالأمة  العليا  امل�سلحة  اإىل  راأ�سا 
الطريق  اأول  اإىل  اهتدينا  قد  نكون  وهكذا 
لت�سكيل قوة عربية اإ�سالمية ت�ستطيع و�سع 
اآليات الردع اأمام التغول الأمريكي والطمع 
هذه  واأهم  ال�سيني  والكت�ساح  الرو�سي 
الآليات تلك املتعلقة بالقت�ساد وال�سترياد 
الإ�سالمية  الدول  بني  والتكامل  والت�سدير 

والعربية واهلل غالب على اأمره.

اأقالم

بقلم: �سالح عو�س
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ذهب �لرئي�س تبون �إىل �أبعد من ذلك 
للحركة  �سيمكن  ب�أنه  وعد  عندم� 
له�  ومينح  �لأر�س  يف  �جلمعوية 
نف�سه�  لتنظيم  �ل�رضورية  �لإمك�ن�ت 
�إىل  ميتد  قد  �لذي  ن�س�طه�  وتكثيف 
�لتي  �لعمومية  �أخلقة �حلي�ة  جم�لت 
من  ه�م�  �سع�ر�  �سلطته  �تخذته� 
يعول  �أنه  و�أكد  �ملرحلة.  �سع�ر�ت 
�جلمعي�ت  هذه  نز�هة  على  كثري� 
عك�س  �ل�س�ربة  قوته  ت�سكل  قد  �لتي 
�لأحز�ب �ل�سي��سية �لتي بينت �لتجربة 
�نته�زيته� وتقلبه� مع تقلب�ت �ملر�حل 
�ل�سي��سية حيث �س�ر يقت�رض �هتم�مه� 
يف  �ملو�قع  عن  �لبحث  يف  وهمه� 
وغ�لب�  و�ملحلية  �لوطنية  �ملج�ل�س 
وبني  بينه�  �لت�س�ل  حبل  ينقطع  من 

�لفئ�ت �لعري�سة من �ل�سعب. 
�خت�ر  تبون  �لرئي�س  �أن  جلي�  وظهر 
�لتو��سل �ملب��رض مع �لفئ�ت �لعري�سة 
و�لطبقة  �لو�سطى  �لطبقة  ل�سيم� 
�ملقيمة يف �ملن�طق �ملحرومة، عرب 
�أدرك  عندم�  �لثقيل،  �لإعالم  و�س�ئل 
�أن ل جدوى �ليوم من �متط�ء مر�كب 
ول  �رضيك�  يتخذه�  �أن  ول  �لأحز�ب 
�لتي  وهي  كخ�سم  �إليه�  ينظر  �أن 
�أ�س�ب  مم�  ج�نبية  �أ�رض�ر�  تلقت 
نظ�م �لرئي�س بوتفليقة بفعل �حلر�ك 
�أزمة  �إنه� ل تز�ل تعترب جزء� من  بل 
�ملجتمع  يتحرك  �أن  دون  �لنظ�م 
جديدة  �سي��سية  خ�رطة  لإن�س�ء 
�لتي  �لتقليدية  �خل�رطة  عن  بديلة 
�أربعني  �أجز�ئه� لأكرث من  عمر بع�س 

دون  �لأر�س  يف  خالله�  ت�هت  �سنة 
�س�عدت  بل  �سي��سي�  بديال  ت�سكل  �أن 
ب�سكل غري مب��رض يف ��ستمر�ر �لنظ�م 
مب�س�وئه بل ن�ف�ست �لنظ�م ذ�ته يف م� 

ج�ءت لتق�ومه ب�سببه. 
بقدرة  تبون  �لرئي�س  �إمي�ن  �أيد  ومم� 
ب�أدو�ر  �لقي�م  على  �جلمعوية  �حلركة 
تنفيذ  على  ت�س�عده  فع�لة  �جتم�عية 
لدى  ��ستعد�د  من  ر�آه  م�  �سي��سته 
�لأحي�ء  جل�ن  خالل  من  �ل�سب�ب 
�لت�س�مني  �لعمل  �سبيل  يف  و�لقرى 
مع ظرف  �إليه  �حل�جة  ��ستدت  �لذي 
�لبالد.  به�  �لتي متر  �ل�سحية  �لأزمة 
�جلمعوية  �حلركة  �أن  ��ستخل�س  فقد 
هذ�  يف  �ملفيدة  �لأ�سلحة  من  تعد 
�ملج�ل وهي على �خلط �لأم�مي �إىل 
�لقط�ع  وعم�ل  �لطبي  �ل�سلك  ج�نب 
�ل�سحي ب�سكل ع�م. وقد �سكل �لعمل 
يف  �لز�وية  حجر  �ل�سب�ين  �لتطوعي 
فقد  للج�ئحة.  �ملجتمع  مو�جهة 
�أ�سدر يف �ملدة �لأخرية توجيه�ت يف 
�ملحلية  �للج�ن  ت�أطري  تي�سري  �سبيل 
وحتويله� �إىل جمعي�ت لي�سهل دعمه� 
وتوجيهه� لت�سكل يف �مل�ستقبل �أدو�ت 
كم�  �لرئي�س  يد  يف  م�سغرة  �سي��سية 
مكلف�  لديه  خ��س�  م�ست�س�ر�  عني 

ب�حلركة �جلمعوية.
و�إن  �جلمعوية،  �حلركة  �أن  و�لو�قع 
ك�دت  �لتي  �لأزمة  و�جهة  تكن يف  مل 
مل  �أنه�  �إل  ب�لنظ�م،  كلية  تع�سف  �أن 
ومل  �لإع�س�ر  عني  عن  مبن�أى  تكن 
تكن حت�سد جموع� كبرية من �لأفر�د 

لالن�سم�م �إليه� فقد ك�نت متهمة مثله� 
�لنته�زية  بخلفي�ته�  �لأحز�ب  مثل 
من  �ل�رضيعة  �ل�ستف�دة  على  �ملبنية 
�لريع �لبريوقر�طي على �سكل �إع�ن�ت 
عمومية مق�بل ر�س�ه� ب�أن تلعب دور 
�لت�سفيق و�لت�أييد لأقوي�ء �للحظة. مل 
يف  �ملو�طنني  م�س�ركة  تتعدى  تكن 
�جلمعي�ت ن�سبة 4 ب�مل�ئة ب�لرغم من 
يتعدى  للجمعي�ت  �لإجم�يل  �لعدد  �أن 
�ليوم 100 �ألف جمعية وطنية وحملية 
�لجتم�عي  ب�لط�ر  �أغلبه�  يعنى 
هي  �لن�سبة  هذه  وتبقى  و�لثق�يف. 
�لتي  �لأحز�ب  مع  ب�ملق�رنة  �لأعلى 
من  ب�مل�ئة   1 ن�سبة  �إل  ت�ستقطب  ل 

جمموع �ل�سك�ن. 
وظل ينظر �إىل �جلمعي�ت بكونه� �أكرث 
توجيه�ت  مع  �لن�سب�ط  �إىل  نزوع� 
�ل�سلطة و�سي��س�ته� �أكرث من �لأحز�ب 
و�أن ن�سيب �ملع�ر�سة �ل�سي��سية منه� 
�أحز�ب  حول  يحوم  ف�أغلبه�  قليل 
�لدينية  �ملنظومة  حول  �أو  �ل�سلطة 
�ملنظومة  �أو  �لزو�ي�  مثل  �لتقليدية 
متثله�  �لتي  �لجتم�عية  �لقت�س�دية 
�لنق�ب�ت  �أم�  �لعمل.  �أرب�ب  جمعي�ت 
حيث  من  متثل  ل  فهي  تعددت  و�إن 
يحوله�  قد  �لذي  �لك�يف  �لقدر  �لعدد 
و�أغلب  قوية.  م�س�دة  �سلط�ت  �إىل 
على  يقع  �لوطني  �جلمعوي  �لن�سيج 
ت�أثريه  يجعل  مم�  �ملحلي  �مل�ستوى 
�ل�سي��سي حمدود� يف د�ئرة �ل�سلط�ت 

�ملحلية.
لقد ج�ء ت�أكيد �لرئي�س تبون �هتم�مه 

وجه  �سوؤ�ل  �سمن  �جلمعوية  ب�حلركة 
�أغلبية منتخبة  �إىل  ب�س�أن ح�جته  �إليه 
�ملحلية  و�ملج�ل�س  �لربمل�ن  يف 
مبن��سبة �لنتخ�ب�ت �ملقبلة، ليت�سنى 
له �حل�سول على ت�أييد �سي��سي متجدد 
تبون  رد  لكن  لربن�جمه.  ومتعدد 
�سيكون  �جلمعوية  �حلركة  �أن  يظهر 
�ل�ستحق�ق�ت  يف  معترب  ن�سيب  له� 
جديدة  ن�سخة  �سمن  �ل�سي��سية 
ت�س�هي �لعملية �لتي خ��سه� �لرئي�س 
حممد بو�سي�ف عندم� �سكل �لتجمع 
�أ�س��سه  يف  يتكون  ك�ن  �لذي  �لوطني 
بو�در  وهن�ك  �جلمعوية.  �حلركة  من 
�لتي�سري  خالل  من  ظهرت  قد  لذلك 
�لد�ستورية  �لتعديالت  منحته  �لذي 
مبجرد  �جلمعي�ت  لإن�س�ء  �ملقرتحة 
�لأحز�ب  تز�ل  ل  حني  يف  �لت�رضيح 

تخ�سع للنظ�م �ل�س�بق. 
هل  مطروح�.  �لت�س�وؤل  ويبقى 
�حلركة  مع  تبون  �سلطة  �ستتع�مل 
�جلمعوية ب�سموليته� �أم �أنه� �ستكتفي 
�مل�سطرة  �لأهد�ف  يفيد  مب�  منه� 
للجمعي�ت  �سين�سء تكتال وطني�  وهل 
�ملوروث  �جلمعوي  �لر�سيد  يتج�وز 
عن �لعهد �ل�س�بق من ج�نب و�لر�سيد 
ج�نب  من  �ملع�ر�سة  متتلكه  �لذي 

�آخر؟ 
ينتظر  دور� حيوي� جديد�  �أن  �ملوؤكد 
�حلركة �جلمعوية يف �ملرحلة �لق�دمة 
وهو  �لرئي�س  �أعلنه�  ثالثية  �سمن 
و�حلركة  �لق�نون  و�سي�دة  قوية  دولة 

�جلمعوية.

تبون والدور اجلديد للجمعيات

بقلم اح�سن خال�ص   

بينّ ما اأكده الرئي�ص عبد املجيد تبون 
يف اآخر لقاء دوري له مع ال�سحافة 
من مت�سك بال�سق االجتماعي من 

املجتمع املدين وهو احلركة اجلمعوية 
اأنه ب�سدد تكري�ص خيار ا�سرتاتيجي 
يدل على اأن الت�سريحات ال�سابقة مل 

تكن جمرد خطاب تعبوي ظريف بل 
هي تعبري عن قناعات را�سخة. فقد 
دعا الرئي�ص حماوره للعودة اإىل ما 

تعهد به اأثناء حملته االنتخابية باأنه 
مر�سح احلركة اجلمعوية وال�سباب 

باالأخ�ص واأنه على ذلك العهد باق فال 
هو بحاجة لو�سائط �سيا�سية وال حتى 
ل�سلطات م�سادة. فاالأحزاب من حقها 
اأن ت�ستغل وهي ت�ستغل لكن دون اأن 

تطمح ل�سراكة �سيا�سية مع ال�سلطة يف 
عهد تبون. 

ال�سلطة ت�ستبعد االأحزاب 

 كتب )ه��س( 2014  �إن �لتو�زن �حل�يل 
ل�س�لح  يت�أرجح  و�لفو�سى  �لنظ�م  بني 
�مل�ستقبل  �أن  يرى  كم�  �لفو�سى". 
�لأقرب هو "م� ميكن خالله �أن يف�سح 
�ملنتظم �لدويل �حل�يل �ملج�ل لنظ�م 
مر�كز  من  كبري  بعدد  يتمتع  فو�سوي 
مع  كبرية  ب��ستقاللية  ويعمل  �لقوى 
�لولي�ت  مل�س�لح  �أقل  �هتم�م  توجيه 
�ملتحدة و�أولوي�ته�" ، و ي�س�ور �سكويلر 
�نت�س�ر  ب�س�أن  �لقلق    )  Schweller(
ي�سكل  م�  ع�م،  ب�سكل  و�ل�سلطة  �لقوة 

زي�دة يف ��سطر�ب �لنظ�م �لدويل. 
من    Crocker كروكر  ويحذر   
دويل  بنظ�م  يت�سم  ع�ملي"  "تخبط 
�لتخبط".  ي�سوده  حتول  "يف  مت�أرجح 
ر�دع  بال  �أ�سبح  �ملنتظم  �أن  يرى  كم� 
غري  �لنت�س�ر  "ب�سبب  وذلك  قيد،  �أو 

�ملنظم لل�سلطة و�لقوة و�مل�سوؤولية"
�لتي  �لث�لثة  �لأ�سب�ب  و  �لأوجه  لتعد 
ذكرن�ه� يف مق�لن� �ل�س�بق هي �لوحيدة 
، لرجح �لأو�س�ع �إىل جهة �لفو�سى ، بل 
ت�أتي  �أخرى  �أ�سب�ب  و  مق�م�ت  هن�ك 
على ر�أ�سه� �لعالق�ت �ملتوترة ت�ريخي� 
بني �ل�سني و �لي�ب�ن ، فجرح �لعدو�ن 
، مع  د�مي�  �ل�سني مز�ل  �لي�ب�ين على 
�لإعرت�ف  و  �لإقر�ر  �سب�بية  و  تردد 
�لي�ب�ين ، و يبقى �لنز�ع �لإقليمي حول 

جرز �سن�ك�كو/ دي�ويو ، �أبرز نز�ع مع 
�لدع�ء�ت �لبحرية �ملتد�خلة ، ومعه 
�لقت�س�دي  �لنمو  من  �لي�ب�ين  �لقلق 
�ل�سني  ��ستخد�م  مالح  بروز  مع   ،
يج�سده�  و   ، �لإرغ�م  و�س�ئل  و  للقوة 
�مللمو�سة  �حلديثة  �ملظ�هر  تلك 
�لتي قرره� �ل�سني ، يف �سهر نوفمرب 
2013 ، ب�إخ�س�ع بع�س �ملن�طق لتمييز 
�لهوية لأغر��س �لدف�ع �جلوي ، فوق 
)دي�ويو(  منطقة  يف  تدخل  م�س�حة 
جزر  حيث  �ل�رضقي  �ل�سني  بحر  يف 
�سن�ك�كو �ملتن�زع ، ن�هيك عن ت�سيري 
لدوري�ت  �ل�سينية  �ل�سو�حل  خفر 

بحرية ح�زمة ب�سكل منتظم .
�رض�ع  �أي  ب�أن  توحي  �ملوؤ�رض�ت  كل 
بحري�  يكون  �سوف   ، ي�ب�ين  �سيني 
�لهوية  متييز  من�طق  ب�سبب  جوي�  �أو 
�لرب  �إىل  وقد ميتد   ، بينه�  �ملتد�خلة 
�لولي�ت  �أن  �ملرجح  ومن   ، �لرئي�سي 
تخفيف  على  تعمل  �سوف   ، �ملتحدة 
لتخفيف  �لتدخل  �أو   ، �ل�رض�ع  حدة 
�لكفة. لف�ئدة �لقوة  �ل�رضر و لرتجيح 

�لي�ب�نية .
�أن ترغب �ل�سني يف  من غري �ملرجح 
�سحيح،  و�لعك�س  �لي�ب�ن،  مع  حٍرب 
لذ� فمن �ملرجح �أن تكون �ل�ستج�بة 
�لأولية عب�رة عن �سد�م خفيف يهدف 

ترغب  �سوف  �لت�سعيد  تنفي�س  �إىل 
عن   �مل�س�ورة  من  �ملتحدة  �لولي�ت 
كثب و�لتخطيط �مل�سرتك مع �لي�ب�ن 

لإحب�ط �أي �سد�م حمتمل . 
مع  عالق�ته�  يف  �لهند  تخرج  ل 
�ل�رض�ع  �حتم�لت  ق�ئمة  عن  �ل�سني 
على  �لد�ئم  �لنز�ع  ب�سبب  �مل�سلح 
ح�دث  ب�سبب  �و   ، حدودهم�  طول 
�أو   ، �ملنه�رة  مين�م�ر  بدولة  يتعلق 
�خلالف �ملحتد بني �لهند و ب�ك�ست�ن 
�لولي�ت  تتف�دى  �أن  �ملرجح  من   ،
�أي  يف  �ملب��رض   �لنخر�ط  �ملتحدة 
دعم�  تب�سط  قد  بينم�  كهذ�  �رض�ع 
خفية  تزوده�  �أو  للهند،  دبلوم��سي� 
يبقى  و  �ل�ستخب�ر�تية  ب�ملعلوم�ت 
مثل  نز�ع  يف  �ملتحدة  �لولي�ت  دور 
هذ� ل �سيم� �أن ك�نت ب�ك�ست�ن طرف� 
�إىل  �للجوء  تف�دي  �إىل  �ل�سعي  فيه� 
�لأ�سلحة �لنووية ، و �لنت�س�ر �ل�سيني 
�ل�رضيح .يبقى �لتحدي يف ح�لة نز�ع 
�ملق�تلني  �إخالء  عملية  هو  هذ�  مثل 
من غري �لأمريكيني لن ذلك ي�ستوجب 
عملي�تي� مكون�ت جوية و بحرية كبرية 
، ل ميكن ن�رضه� �إل ب�إذن �حلكوم�ت 

�ملعنية .
�جلغر�فية  �لنق�ط  �لتوتر يف  �سدة  �إن 
�لتي  �ملن�طق  و  �أعاله  �ملذكورة 

�سوف   ، �ل�س�بقة  مق�لن�  يف  ذكرن�ه� 
�إىل  �ل�رض�ع  نقل  �إىل  حم�لة  ل  تدفع 
)�نظر  �للكرتونية  �حلرب  و  �لف�س�ء 

يف تف�سيل ذلك مق�لتن� �ل�س�بقة( .
�لقدر�ت  وحت�سني  �لوقت  مرور  مع 
�ملتحدة  �لولي�ت  �ستجد  �ل�سينية، 
على  جمربة  �لأرجح  على  نف�سه� 
�ملنع،  بو��سطة  �لردع  من  �لتحول 
عن  �ملب��رض  �لدف�ع  �إىل  ي�ستند  �لذي 
م�س�حله� وحلف�ئه� يف غرب �ملحيط 

�له�دئ، نحو 
و�لذي  �لعق�ب،  طريق  عن  �لردع 
عن  ب�لت�سعيد،  �لتهديد  �إىل  ي�ستند 
طريق ��ستخد�م �لأ�سلحة ذ�ت �ملدى 

�لأبعد و�ملن�س�ت �لأكرث ق�بلية 
للبق�ء مع �أن �لولي�ت �ملتحدة ت�ستطيع 
�لت�سعيدية  �لهيمنة  على  �ملح�فظة 
ملدة من �لزمن �إل �أن �ل�سني �ستطور 
ت�سمل  به�  خ��سة  ت�سعيدية  خي�ر�ت 
�حلرب �مل�س�دة لالأقم�ر �ل�سن�عية و 
قدر�ت هجومية للحرب �للكرتونية .

ويبقى ه�ج�س حت�سني �ل�سني لقدر�ته 
�لنووية ، يخيم على  �ل�رض�ع �ملحتمل 
، مم� يدفع �إىل تخفيف حدة �ي نز�ع 
�سوى  م�  �لجر�ء�ت  �ىل  �للجوء  و   .

�لع�سكرية ك�حلرب �لقت�س�دية .
�نتهى

ا�صرتاتيجيات الردع و احتماالت ال�صدام

طبيعة التهديدات امللحوظة 
وخطورتها دالالتها،على النظام 

الدويل و مقامات العداوة و ال�سراع 
الثالثة، االأكرث ترجيحا الأن تكون 

�ساحات ا�ستعمال القوة .  

ال�سراع ال�سيني االمرييكي ، ما بعد كورونا 

اأقالم

بقلم  الوليد فرج
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قيادة الوالية اخلام�شة ودورها يف تطوير الن�شاط الثوري 
اإن طبيعة املو�سوع املتمثل يف »قيادات الثورة بالولية التاريخية اخلام�سة » وعالقتة بالوليات التاريخية الأخرى وكذا 

الهيئات القيادية العليـــــا للثورة )ال�سيا�سية والع�سكرية(، يغو�ص يف تفا�سيل رجالت الثورة التحريرية والقادة والرموز الذين 
عرفتهم اجلزائر وحملوا بف�سل عزميتهم م�سعل الكفاح لتحقيق ال�ستقالل.

بقلم الأ�ستاذ: قوا�سمية 
عادل، طالب دكتوراه 

جامعة الأمري عبد القادر 
ق�سنطينة.

د- بودغن بن علي : )�سي لطفي 
: ولد يف 5 ماي   )1960-1934( )
والية  تلم�سان  بلدية  بـ   1934
تلم�سان. زاول درا�سته يف تلم�سان 
للإنظمام  بادر   .1950 �سنة  حتى 
�سمن   1955 �سنة  الثورة  اإىل 
االإنخراط  بعد  ال�رسية  خلياها 
ب�سفوف  اإلتحق  �سفوفها.  يف 

يف  الوطني  التحرير  جي�ش 
ناحية  يف   1957 اأكتوبر   27
يف  عمل  حيث  تلم�سان، 
البداية كاتبا لل�سهيد ال�سابط 
مطعي�ش   – )نقيب(  الثاين 
 ،) )جابر   – القادر  عبد 
�سهور  بعد  تعينه  مت  ثم 
ركز  حيث  ق�سم،  م�سوؤول 
تنظيم  على  الفرتة  تلك  يف 
تلم�سان  يف  ال�رسية  اخلليا 
كقائد  �سخ�سيته  وبرزت 
اغتيال  وبعد   ، حمنك  ثوري 
الدكتور  الفرن�سي  امل�ستعمر 
زاد   ، زرحب  بن  عودة  بن 

القائد من التعبئة الب�رسية للثورة، 
اخلليا  تنظيم  يف  وفق  وقد 
نف�ش  ويف  املدينة،  يف  ال�رسية 
اأ�س�ش فرقة م�سلحة تقود  الوقت 
وفدائية على  هجومات ع�سكرية 
مراكز العدو يف تلم�سان ويف هذه 
اإبراهيم.  االأثناء عرف بلقي �سي 
من بني املعارك التي قادها �سي 
 ) اعمور  جبل  )معركة  اإبراهيم 
فيها  .�سارك   1956 اأكتوبر   2 يف 
التحرير  جي�ش  من  جماهد   500
العدو 1275  فيها  الوطني وخ�رس 
�سابط،   92 قرابة  منهم  جندي 
العقل  بف�سل  املعركة  ودامت 
مت  وقد   . االأ�سبوع  قرابة  املدبر 
ترقية �سي اإبراهيم اإىل �ساغ  اأول 
التحق   ،1957 7ماي  ويف  )رائد( 
ا�سم  يحمل  و�سار  الوالية  مبقر 
 1958 �سنة  ويف  ذلك  لطفي.وبعد 
عني قائدا للوالية اخلام�سة برتبة 

�ساغ ثاين )عقيد( .
)�سي   : بوحجر  حدو  بن   - هـ 
ولد   :  )1977-1927(  ) عثمان 
وهران  بلدية  بـ  نوفمرب   23 يف 
�سفوف  اإىل  .انظم  وهران  والية 
 P.P.A حزب ال�سعب اجلزائري
يعترب  �سنة،   16 يتعدى  ال  وعمره 
البيان  اأحباب  حركة  موؤيدي  من 
نزول  بعد   1942 يف  واحلرية 
وعند   ، اجلزائر  اإىل  احللفاء 
للحريات  االنت�سار  ت�سكيل حركة 
يف  انخرط   1946 الدميقراطية 
انظم   1948 �سنة  ويف  �سفوفها. 
اخلا�سة،  املنظمة  �سفوف  اإىل 
رفقة  مكثفة  تدريبات  تلقى  وقد 

يلتقي  وكان  عودة،  بن  و�ساح 
مبحمد العربي بن مهيدي ورابح 
املنظمة  اكت�ساف  وبعد   ، بطاط 
اخلا�سة مت القب�ش عليه و�سجنه 
االفراج  وبعد  وهران،  مبنطقة 
بن  ا�سرتجع   ،1952 �سنة  عليه 
وبداأ  بنف�سه  ثقته  بوحجر  حدو 
التدريبات الع�سكرية يف املخازن 
املهجورة قرب العامرية يف �رسية 
عامة، وكان على ات�سال بـ حممد 
وعبداملالك  مهيدي  بن  العربي 
بو�سوف  احلفيظ  وعبد  رم�سان 
وحممد فرطا�ش واحلاج بن عل 

 . زبانة  اأحمد  و  بوتلي�ش  وحمو 
وبعد التموين الذي عرفته الثورة 
املغرب  طرف  من  اجلزائرية 
من  الع�سكرية  العمليات  اإنطلقت 
جديد يف 1 اأكتوبر 1955 يف جبال 
)فلو�سن وجبال ترارا وتلم�سان( 
، قام �سي عثمان يف 6 ماي 1956 
امل�سبلني  من  جمموعة  رفقة 
بهجوم �سامل مت خلله حرق 75 
مزرعة بعني تيمو�سنت، وقد كثف 
اأفزعت القوات  من عملياته التي 
اال�ستعمارية وكل اجلالية االأوربية 
التقدم  عثمان  �سي  وا�ستطاع   .
مت  حيث  الون�رسي�ش  جبال  اإىل 

االت�سال بقادة الوالية الرابعة .
 1957 �سنة  عثمان  �سي  انتقل 
)املغرب  بوجدة  القيادة  مبركز 
املناطق  قادة  اجتماع  حل�سور   )
التقى  وهناك  اخلام�سة.  للوالية 
رابح  �سليمان  �سي   : من  بكل 
حممد  ولواج  مرباح  نا�رس  و�سي 
ال�سايح  ( واملي�سوم  )فراج طاهر 
اأحمد  وم�ستغامني   ) )احلن�سايل 

)�سي ر�سيد (.
الوالية  قادة  عن  احلديث  اإن 
منا  يتطلب  التاريخية  اخلام�سة 
من  ال�سخ�سيات  هذه  يف  التعمق 
الدور  و  والن�ساأة  املولد  حيث 
الثورة و  لعبته كل قيادة يف  الذي 
قائد يف  كل  ميزت  التي  االأعمال 
�سيا�سيا  التحريرية  الثورة  امداد 
ال  حتى  تكتيكيا،  و  وع�سكريا 
العظماء  الكوادر  هوؤالء  جنحف 
دعموا  الذين  ال�سهداء  القادة  و 
اخلارج  ومن  الداخل  من  الثورة 

االأمربيالية  القوى  اأكرب  ملواجهة 
�سياأتي  ما  هو  ورمبا   . العامل  يف 
من  ببع�ش  املداخلة  يف  تف�سيله 
التحليل و العمق و البعد التاريخي 
الوالية  لكوادر  الفعال  الدور  و 

اخلام�سة التاريخية .
امل�سرتكة  القوا�سم   -
اخلام�سة  الوالية  قيادات  بني 

التاريخية : 
الوالية  قادة  عن  احلديث  اإن 
التاريخية )وهران ( يف  اخلام�سة 
يدفعني  التحريرية،  الثورة  تاريخ 
امل�سرتكة  القوا�سم  عن  للبحث 
التي  الكوادر  تلك  بني 
�سحت من اأجل جزائر 
و�ساأحاول  م�ستقلة، 
القوا�سم  تلك  ايجاز 
امل�سرتكة يف جملة من 

النقاط : 
قادة  كل  	•
اخلام�سة  الوالية 
منحدرين  التاريخية 
االأكرث  هو  حزب  من 
ن�ساأته،  منذ  راديكالية 
حزب ال�سعب اجلزائري 

.P.P.A
غم  ر 	•
الت�سييق  و  ال�سعوبات  تعدد 
اال�ستعماري الفرن�سي على القادة 
الثوريني لهذه الوالية، اإال اأن ذلك 
الهدف  نحو  يعرت�ش طريقهم  مل 
اال�ستقلل  حتقيق  وهو  االأ�سمى 

.
له  كانت  قائد  كل  	•
عن  البحث  يف  رئي�سية  جوانب 
يف  امل�ساركة   ، الثورة  حت�سري   :
اأعمال   ،  1954 نوفمرب  ليلة  اأول 
ع�سكرية و �سيا�سية على نطاقات 

وا�سعة .
املفارقات التي ميزت  	•
اخلام�سة  للوالية  الثورة  قادة 
م�ستوى   : حيث  من  التاريخية 
التعليم – مكان امليلد – و�سعية 
 – االأ�سلية  الوالية   – االأ�رسة 
امل�سار   – احلزبي  االنتماء 
الع�سكرية  امل�ساركة   – العمري 

– املهنة .
الن�سال  يف  امل�ساركة  	•
ال�سيا�سي يف حزب حركة انت�سار 
�سنة   الدميقراطية  احلريات 
موؤمتر  يف  وامل�ساركة   ،1946
العمل  اأن�ساأ  الذي   1947 فيفري 
املنظمة   ( ال�رسي  امل�سلح 

اخلا�سة ( 
وقلة  الت�سلح  م�سكلة  	•
الوالية  التي عرفها قادة  املوؤونة 
جعل  مما   . التاريخية  اخلام�سة 
على  االعتماد  بدل  ات�ساالتهم 
االت�سال  حماولة  فقط  الداخل 

باخلارج ) املغرب وم�رس ( .
قادة  مع  التن�سيق  	•
االأخرى، مما  التاريخية  الواليات 

الراأي  نظر  انتباه  لفت  عنه  نتج 
مقدمتهم  يف  و  العاملي  العام 
املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية 
ملناق�سة  تتاأهب  كانت  التي 
دورتها  يف  اجلزائرية  الق�سية 

الثانية ع�رس .
الوالية  ات�ساع  رغم  	•
تواجدها  و  اخلام�سة  التاريخية 
مع احلدود املغربية، اإال اأن قادة 
الثورة للوالية متكنوا من التعامل 
رغم  بينهم  فيما  التفاعل  و 
مناطق الوالية الثمانية ) املنطقة 
املنطقة   ، تلم�سان  االأوىل 
احلدود  غاية  اإىل  مغنية  الثانية 
ت�سم  الثالثة  املنطقة   ، املغربية 
الرابعة  املنطقة  البي�ش،  والية 
اخلام�سة  وهران،  والية  ت�سم 
ال�ساد�سة  بلعبا�ش،  �سيدي  والية 
تيارت  ال�سابعة  ومع�سكر،  �سعيدة 
منطقة  ت�سم  الثامنة  املنطقة   ،

ب�سار، اآفلو، عني ال�سفراء (
تعترب الوالية اخلام�سة  	•
غربية  خلفية  قاعدة  التاريخية 
. وظلت  مبنطقة وجدة املغربية 
هذه الوالية التاريخية نقطة عبور 
بني الداخل واخلارج وهمزة و�سل 

بني باقي واليات الوطن .

علقة الوالية اخلام�سة  ثانيا :  
بالواليات التاريخية االأخرى وكذا 
للثورة  العليا  القيادية  الهيئات 

)ال�سيا�سية والع�سكرية ( .
عن  احلديث  اإن   
التاريخية  الواليات  العلقات بني 
للثورة التحريرية 1954-1962، هو 

على  ال�سوء  ت�سليط  حماولة 
العلقة التي تربط املناطق 
التاريخية،  والواليات 
بني  ووتريتها  وجماالتها 
الوالية و االأخرى، واأثر ذلك 

على العمل الثوري. 
عرفت  لقد   
الواليات  بني  العلقات 
بدايتها  يف  التاريخية 
خطرية  داخلية  ا�سطرابات 
ا�ست�سهاد  بعد  خ�سو�سا 
و  ب�سري  �سيهاين   ( قائديها 

 ،1956 يف   ) بولعيد  بن  م�سطفى 
حول  �رساعات  يف  اأدخلها  مما 
القيادة. فحال ذلك دون ح�سورها 
ملوؤمتر ال�سومام 20 اأوت 1956 ، 
ا�ستمرار  اإىل  بدوره  اأدى  مما 
ما  وظهور  بها  اال�سطرابات 
عرف بق�سية املن�سقني املناوئني 
فلم  ال�سومام،  موؤمتر  لقرارات 
نهائي  ب�سكل  حالها  ي�ستقر 
هذه  تثن  ومل  اال�ستقلل،  حتى 
الواليات  جماهدي  اال�سطرابات 

عن حماربة العدو .
العلقات  كانت  لقد   
والواليات  مناطق  بني  التاريخية 
التحريرية واقعا ال ميكن جتاهله، 

-1954 بني  املمتدة  الفرتة  طيلة 
منتظمة  تكن  مل  اأنها  اإال   ،1962
الواليات  فبع�ش  وم�ستمرة، 
اأكرث  وحيوية  ديناميكية  عرفت 
الواليات  غرار  على  غريها،  من 
الثالثة والرابعة والوالية اخلام�سة، 
وبني الواليتني ال�ساد�سة و االأوىل، 
الواليات  هذه  موقع  بحكم 
جهة،  من  البع�ش  بع�سها  من 
املميزة  اخلا�سة  والعلقات 
التي كانت تربط قادتها من جهة 
اأقل  ديناميكية  كما عرفت  ثانية، 
اأخرى، على عرار ما  بني واليات 
كان بني الوالية الثانية والواليتني 
 ،) الثالثة  و  االأوىل  اجلارتني) 
ال�سومام،  موؤمتر  بعد  خ�سو�سا 
ويرجع ذلك يف نظرنا اإىل اخللف 
املبكر حول احلدود ال�رسقية بني 
الوالية الثانية )املنطقة الثانية ( 
االأوىل  )املنطقة  االأوىل  والوالية 
غري  الو�سعية  اإىل  باالإ�سافة   ،)
هذه  عرفتها  التي  امل�ستقرة 
قائدها  اأ�رس  من  بداية  االأخرية 
يف   ) بولعيد  بن  )م�سطفى  االأول 

فيفري1955  .
بني  العلقة  عن  اأما   
ورغم  والثالثة،  الثانية  الواليتني 
عن  امل�سادر  من  العديد  تاأكيد 
بينهما،  مبا�رس  احتكاك  وجود 
العلقة  فاإن  جتاورهما،  بحكم 
امل�ستوى  اإىل  ترتق  مل  بينهما 
يعود  ذلك  ولعل  املطلوب، 
موقف  اإىل  االأوىل  بالدرجة 
الوالية الثانية من م�سكلة )الزرق 
الثالثة  الوالية  عرفتها  التي   )

غيابها عن  .ثم   1958 �سيف  يف 
اجتماع قادة الواليات التاريخية 
الذي وقع فوق ترابها بني 6 و 12 

دي�سمرب 1958.
هجومات  تعترب   
بها  قامت  التي   1955 20اأوت 
)ال�سمال  الثانية  املنطقة 
رائدة  حمطة   ، الق�سنطيني( 
املناطق،  بني  العلقات  يف 
ع�سكريا  عمل  باعتبارها 
التعاون  مظاهر  من  ومظهرا 
املنطقتني  بني  الع�سكري 
الثانية و االأوىل خا�سة، الأنه فك 
امل�رسوب  الع�سكري  احل�سار 
انعك�ست  كما  االأورا�ش،  على 

نتائج ذلك على جميع املناطق، 
مرحلة  ميز  الذي  الرتدد  بحكم 
دعما  كان  ثمة  ومن  االنطلق، 

ع�سكريا للثورة عامة .
 20 هجومات  وبعد   
اأوت 1955، عرفت العلقات بني 
التاريخية  الواليات  و  املناطق 
جمال  يف  حقيقيا  انتعا�سا 
اإىل  اأف�سى  الذي  االت�سال، 

االإعداد ملوؤمتر ال�سومام .
ومن موؤمتر ال�سومام   
 05 غاية  اإىل   1956 اأوت   20
جويلية 1962، عرفت هذه الفرتة 
العلقات  يف  حمطات  بدورها 
بع�ش  واأبرزت  الواليات،  بني 
اإنطلقا  قادتها،  بني  اخللفات 
غاية  اإىل  ال�سومام  موؤمتر  من 

اأزمة �سيف 1962 .
موؤمتر  حاول  كما   
ملرحلة  يوؤ�س�ش  اأن  ال�سومام 
الواليات  بني  الع�سكري  التعاون 
احلدود  من  الت�سليح،  جمال  يف 
الوالية   ( الغربية  و  ال�رسقية 
التاريخية ( وحدودها  اخلام�سة 

مع املغرب .
الوالية  غياب   
التاريخية عن اجتماع  اخلام�سة 
6 و 1958/12/12، كان �رسورة 
الواليات  تن�سيق بني  خللق جلنة 
الع�سكري  العمل  و 
لتحطيم  امل�سرتك 
وموري�ش  �سال  خطي 

املكهربني .
مبادرات  ن�سجل  كما   
الواليات  بني  التعاون 
ملواجهة خمطط �سال 
ذلك  ومن   ، الع�سكري 
الوالية  بني  ح�سل  ما 
يف  واخلام�سة  الرابعة 

مطلع 1959 .
الوالية  علقة  اإن   
بالواليات  اخلام�سة 
التاريخية االأخرى وكذا الهيئات 
القيادية العليا للثورة )ال�سيا�سية 
والع�سكرية (، متيزت يف جمملها 
ال�رساع  و  فرتات  يف  بالتعاون 
على ال�سلطة بعد ظهور احلكومة 
املوؤقتة اجلزائرية وظهور هيئة 
»هواري  بقيادة  العامة  االأركان 

بومدين » .
بع�ش  من  املو�سوع  ولتغطية 
خلل  من  �ساأ�سعى  اجلوانب 
بع�ش  اإىل  للتعر�ش  مداخلتي 
الت�ساوؤالت الهامة ببع�ش التحليل 
وحماولة  التاريخية  القراءة  و 
الو�سول اإىل نتائج تهم القارئ و 

الكاتب على حد �سواء.

الهيئات القيادية العليـــــا للثورة

تاريخ 

" اإن عالقة الولية اخلام�سة 
بالوليات التاريخية الأخرى 
وكذا الهيئات القيادية العليا 

للثورة )ال�سيا�سية والع�سكرية 
(، متيزت يف جمملها بالتعاون يف 

فرتات و ال�سراع على ال�سلطة 
بعد ظهور احلكومة املوؤقتة 

اجلزائرية وظهور هيئة الأركان 
العامة بقيادة »هواري بومدين "

" من موؤمتر ال�سومام 20   
اأوت 1956 اإىل غاية 05 جويلية 

الفرتة  هذه  عرفت   ،1962
بدورها حمطات يف العالقات 
بني الوليات، واأبرزت بع�ص 

اخلالفات بني قادتها، اإنطالقا من 
موؤمتر ال�سومام اإىل غاية اأزمة 

�سيف 1962 "

اجلزء02
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بقلم الأ�ستاذ فرحاين
 طارق عزيز 

اإن احلديث عن الو�ضع الثقايف مبنطقة 
بتب�ضة، خالل الن�ضف الأول من القرن 
حمطات  عند  ي�ضتوقفنا  الع�رشين، 
هامة مرت بها املنطقة، وكان لها دور 
فعال يف تكوين نخبة مثقفة �ضيكون لها 
الوطنية  احلركة  م�ضرية  يف  الأثر  بالغ 
اإليه يف  �ضنتطرق  ما  وهذا  اجلزائرية، 
اجلزء الثاين من تكملة املقال ال�ضابق.  

ا�ستعمارية  مدر�سة  اأول  -1فتح 
فرن�سية باملنطقة: 

بتاأ�ضي�س  ال�ضتعمارية  الإدارة  قامت 
الفرقة  من  اأوبرين  الفرن�ضي  بتن�ضب 
تب�ضة  مدر�ضة  راأ�س  على  الزواوية، 
1860م،  �ضنة  يف  الفرن�ضية،  العربية 
»الأهايل«  من  العربية  مّدر�س  ومعه 
كممرن، وكان عدد التالميذ بها حينئذ 
الكتاتيب  عدد  وكان  ثالثني،  حوايل 
وكتاب  تب�ضة،  يف  كّتاب  اأربعة،  العربية 
وكّتابان  يحي،  �ضيدي  اأولد  قبيلة  يف 
من  عدد  بها  وكان  اللمام�ضة،  لدى 
التالميذ، وارتفع عدد تالميذ املدر�ضة 
الفرن�ضية �ضنة 1862م، لي�ضل اإىل اأربعة 
واأحد  »الأهايل«  من  تلميذا  وخم�ضني 
العدد  وارتفع  الأوروبيني،  من  ع�رش 
من  تلميذا  ت�ضني  اإىل  1863م  �ضنة  يف 
»الأهايل« )اجلزائريني(، وع�رشة تلميذ 
اأوربيني، ويف �ضنة 1865م، بنيت مدر�ضة 
ارتفاع  ب�ضبب  كاركال  باب  من  بالقرب 
وثمانني  خم�ضة  اإىل  التالميذ  عدد 
مل  اأوربيا،  ع�رش  خم�ضة  منهم  تلميذا 

تعد قاعات الدرا�ضة تكفيهم.  
ب�ضبب  املتمدر�ضني  عدد  وانخف�س 
اأ�ضاب  الذي  والقحط  اجلفاف 
تلميذا   13 �ضوى  يتبقى  مل  املنطقة، 
واأربعني  يهود  تالميذ  وثمانية  اأوربيا 
املدر�ضة،  يف  التعليم  يتلقون  جزائري 
للمدر�ضة  اأ�ضيف  1868م  �ضنة  ويف 
طابق، ومت ت�ضجيل 54 تلميذا جديدا، 
مدر�ضة  اإىل  املدر�ضة  ترقية  ومت 
ال�ضنة  يف  املدر�ضة  واحلقت  بلدية، 
حتت  لتكون  التعليم  باإدارة  املوالية 
1890م،  �ضنة  ويف  الأكادميية،  ا�رشاف 

يف  حت�ضريية  مدر�ضة  بنيت 
املالزم  رعاية  حتت  نقرين، 
تلميذا   70 ت�ضم  وكان  �ضاملار، 
من  ممرن  ويتوىل  بها،  يدر�ضون 
فيما  ليتم  تدري�ضهم،  »الأهايل« 
وهو  لهم  مدر�س  تعيني  بعد 
مبهمة  وكلف  ط�ضطا�س  ال�ضيد 
ثالث  وبعد  املدر�ضة،  اإدارة 
�ضنوات تعينت ال�ضيدة ط�ضطا�س 

كم�ضاعدة له باملدر�ضة. 

ح�سب  التعليم  -02و�سعية 
�سهادة املفكر مالك بن نبي: 

نبي  بن  مالك  �ضهادة  وح�ضب 
الذي حتدث عن الو�ضعية العامة 
للتعليم بتب�ضة يف مذكراته بقوله: 
ت�ضم مدر�ضة  تب�ضة  كانت مدينة 
بها  اأوجدت  وحيدة،  فرن�ضية 

رابعا  �ضفا  ال�ضتعمارية  ال�ضلطات 
املدينة،  اأبناء  من  لل�ضغار  خ�ض�س 
وهو عبارة عن مطهر يق�ضي يف الولد 
عدة �ضنوات، قبل اأن يلتحق بال�ضفوف 
العادية، عقب امتحان يقرر ما اإذا كان 
على التلميذ اأن يدخل ال�ضف الثاين اأو 
مدام  الفرن�ضية  املعلمة  وكان  الثالث، 

املدر�ضة،  بهذه  التدري�س  تتوىل  بيل 
بن حمانة  عبا�س  ال�ضيخ  ا�ضتطاع  وقد 
اللغة  لتعليم  مدر�ضة  اأول  يفتح  اأن 

العربية بتب�ضة. 
ويرجع هذا اإىل قرب تب�ضة من احلدود 
مع  ال�ضلة  لها  ي�رش  فقد  التون�ضية، 
ي�ضافرون  ال�ضكان  كان  حيث  تون�س 
الكربى  التون�ضية ومدنها  العا�ضمة  اإىل 
بتون�س  تب�ضة  تاأثرت  وقد  للدرا�ضة، 
واملدرا�س  التعليم  جمال  يف  �ضيما  ل 
الع�رشية، حيث ابتداأ التب�ضيون �ضلوك 
فاأن�ضاأوا  التعليم  يف  احلديثة  الأ�ضاليب 
وكانت  حرة،  ع�رشية  قراآنية  مدر�ضة 

هي الأوىل يف القطر اجلزائري.

باملنطقة:  الدينية  -03احلياة 
متيزت مدينة تب�ضة خالل بدايات القرن 
الع�رشين مبحافظة اأبنائها على تقاليد 
ب�ضعرائه،  والقيام  الإ�ضالمي،  الدين 
الذين  العرب  الرحالة  ح�ضب  وهذا 
فرتة  من  زيارتها  على  يتوافدون  كانوا 

ويوؤكدون  اأخرى،  اإىل 
على  ال�ضدد  هذا  يف 
تب�ضة  مبدينة  كان  اأنه 
غاية  واحد  جامع 
واحل�ضن  النظافة  يف 
ل�ضالة  والبهرجة 
وال�ضلوات  اجلمعة 
و�ضكان  اخلم�س، 
م�ضلمون  جلهم  تب�ضة 
اأوربية  جالية  وبها 
واأهلها  جدا،  قليلة 
اللطافة  غاية  يف 
واإكرام  والكيا�ضة 
والفرح،  ال�ضيف 
منهم  لقينا  وقد 
واإكرام،  حفاوة  كل 
منقو�ضة  واملدينة 
اآثار  من  اجلراب 

املتخرجني  بع�س  اأن  �ضوى  التعليم 
من اجلامع الأعظم، من اأهايل اجلريد 
يجاور بها نحو خم�ضة اأ�ضهر يف ال�ضنة 
يلقي فيها درو�ضا من الكتب البتدائية، 
وبعد �ضالة الرتاويح، وكان اأعيان جتار 
التي تعر�س  املدينة يعتنون بامل�ضائل 
اأعظم  من  وهو  التجارة.  اأمور  يف  لهم 

من  والرتقي  الديانة  متانة  على  الأدلة 
ال�ضبهات. 

العلماء  خرية  ت�ضم  تب�ضة  وكانت 
واملت�ضلعني يف الدين والآداب، وكانوا 
ال�ضدد  هذا  ويف  �ضكانها،  خيار  من 
يتحدث الرحالة اأحمد ح�ضني املهريي 
الذي زار مدينة تب�ضة يف �ضنة 1922م، 

بقوله:  املدينة  علماء  عن  �ضهادته  يف 
علماء  من  بثلة  اجتمعنا  وقد  ))هذا 
خيار  من  فاألفيناهم  واأدبائها  تب�ضة 
الفنون  يف  املت�ضلعني  ومن  القوم، 
بالدين  التم�ضك  �ضدة  مع  والآداب، 
واأعانهم  اأمثالهم،  من  اهلل  كرث  احلنيف 
اجتمعنا  كما  بعهدتهم.  اأنيط  ما  على 
ورئي�ضها  اخلريية  اجلمعية  باأع�ضاء 
الرب  باأعمال  قائمني  فوجدناهم 
والإح�ضان اأمت قيام، المر الذي يوجب 
وا�ضرتاك اجلمعية  والثناء،  ال�ضكر  لهم 
عما  زيادة  ال�ضهر،  يف  واحد  فرنك 
وامل�ضرتكون  الرثوة،  اأرباب  به  يتربع 
ياأتيهم  فعندما  باإمدادها،  يبخلون  ل 
بدون  املعلوم  له  يدفعون  الطالب 
اجتمعنا  وقد  ت�ضويف.  ول  مماطلة 
الآتية  بال�ضادة  تب�ضة  مبدينة  اأي�ضا 
العقيد  �ضادق  ال�ضيد  اأ�ضماوؤهم: 
عياد،  بن  ال�ضادق  ال�ضيد  ال�ضفاق�ضي، 
وال�ضيد  عمر،  نابي  الكاتب  وال�ضيد 
علي بن عبا�س بن حمانة، وال�ضيد عمر 

اأحمد  الوكيل، وال�ضيد  ال�ضالم  بن عبد 
حيث  تب�ضة  مدينة  وغادرنا  اجلدري، 
توجد  وكانت  ال�رشيعة،  على  عرجنا 
على  الكرمي  القراآن  لتعليم  كتاتيب  بها 

النمط العتيق((
امل�ضجد  اأ�ض�س  ال�رشيعة  ومبدينة 
الباقر  حممد  قابة  وعني  العتيق، 
للم�ضجد  اإماما  حممود  بن 
لل�ضلوات اخلم�س، وقد حا�رش 
بهذا امل�ضجد عدد من ال�ضيوخ 
التب�ضي،  العربي  ال�ضيخ  اأمثال: 
البراهيمي،  الب�ضري  وال�ضيخ 
وبع�س  املكي،  وال�ضاذيل 
اأما  تون�س.  من  العلم  رجال 
فقد  التب�ضي  العربي  ال�ضيخ 
فار�س  احلبيب  ال�ضيخ  كلف 
العتيق  بامل�ضجد  بال�ضتقرار 
يعمل  كان  حيث  العاتر،  ببئر 
ومعلما،  مر�ضدا  واعظا  به 
وبئر  تب�ضة  يتنقل بني  وقد ظل 

العاتر.
العتيق  م�ضجد  اأ�ض�س  وبنقرين 
ال�ضيخ  وكان  ال�ضلوات،  لإقامة 
اإليه  يتنقل  �ضلطاين  عي�ضى 
مدينة تب�ضة لإلقاء الدرو�س به، 
وعني ال�ضيخ اأحمد بوية اإماما للم�ضجد 
العتيق، وقد تكفل مبهمة توعية النا�س 
اخلم�ضينات  بدايات  ويف  وتعليمهم، 
للقراآن  معلما  عبيدي  عبيد  عني 
مالح  الطاهر  ال�ضيخ  وكان  بامل�ضجد، 
بتحفيظ  ويقوم  اجلمعة  �ضالة  يقيم 
العتيق  بامل�ضجد  لالأطفال  القراآن 

مبدينة مر�ضط، وقد توىل ال�ضيخ حمة 
طاجني مهمة تقدمي الدرو�س والوعظ 
واإمامة النا�س بامل�ضجد العتيق مبدينة 

احلمامات.
بن  احلميد  عبد  ال�ضيخ  وفاة  وبعد 
درو�س  تقدمي  مهمة  اأ�ضندت  بادي�س 
امليلي،  مبارك  ال�ضيخ  اإىل  التف�ضري 

�ضنة  ملدة  عباأها  حتمل  الذي 
حتى  1940-1941م،  واحدة 
الع�ضال  املر�س  اإليه  داأب 
التب�ضي  العربي  ال�ضيخ  فقام 
باملهمة بعده، وحتول الطالب 
كمو�س  �ضيدي  م�ضجدي  من 
والأخ�رش  بومعزة  و�ضيدي 
بتب�ضة  املدر�ضة  م�ضجد  اإىل 
احلجز  لأ�ضباب  1941م،  �ضنة 
والإقامة اجلربية التي فر�ضت 
تب�ضة،  مدينة  ال�ضيخ  على 
الرتبية  جمعية  اأ�ضدرت  وقد 
اإعالنا  بق�ضنطينة،  والتعليم 
اجلامع  طالب  اإىل  موجها 
وم�ضجدي  الأخ�رش 
و�ضيدي  بومعزة  �ضيدي 
انتقال  فيه  تعلن  كمو�س، 

درو�س التف�ضري من ق�ضنطينة اإىل 
تب�ضة. 

ويف يوم 17 اأكتوبر 1943م، انعقد 
املجل�س الإداري جلمعية العلماء 
مبكتب  اجلزائريني  امل�ضلمني 
اإىل  وتو�ضل  بق�ضنطينة،  الرئا�ضة 
التعليم  با�ضتمرار  يقت�ضي  قرار 
لتالميذ  الديني  امل�ضجدي 
كالعادة  بتب�ضة  الأخ�رش  اجلامع 
التعليم  مهمة  وا�ضندت  اجلارية، 
اإىل الأ�ضتاذ ال�ضيخ العربي التب�ضي 

الكاتب العام جلمعية العلماء. 
يف  نبي  بن  مالك  حتدث  وقد 
باأن  بقوله:  العفن  مذكراته 
يهتم  ال�ضاذيل املكي ترجاه حتى 
مل  فال�ضكان  باملدر�ضة،  ال�ضيء  بع�س 
يكونوا را�ضني عن النتائج التي حت�ضلوا 
التب�ضي،  العربي  ال�ضيخ  مع  عليها 
واقتنعت بعد عدة اأ�ضباب باأين قد اأكون 

مفيدا.

جمعية  ق�سمة  بني  -05التناف�س 
النت�سار  حركة  وق�سمة  العلماء 

بتب�سة: 

وحركة  العلماء  جمعية  �ضاهمت 
الثانية  العاملية  احلرب  بعد  النت�ضار 
يف تاأ�ضي�س عدة مدار�س للتعليم العربي 
ال�ضالمي و�ضهدت تناف�س قوي بينهما 
المنية  التقارير  اليه  ت�ضري  ح�ضبما 
ال�ضتعمارية، فنجد اأن جمعية العلماء 
الدميوقراطي  الحتاد  مع  حتالفت 
قبيلة  احتواء  يف  اجلزائري  للبيان 
النمام�ضة واأولد �ضيدي عبيد يف توجيه 
ابنائها ايل مدار�س اجلمعية يف كل من 
والبنات(  البنني  تهذيب  )مدر�ضة  تب�ضة 
منها  التب�ضي  العربي  ال�ضيخ  لكون 
ومدر�ضة  بال�رشيعة  احلياة  ومدر�ضة 
بئر العاتر وا�ضبحت بحلول �ضنة 1953 
مبنطقة  مدار�س   09 العلماء  جلمعية 
والعوينات  والكويف  )ونزة  تب�ضة 
حركة  اأ�ض�ضت  حني  يف  واأك�س(، 
مبدينة  الهداية   مدر�ضة  النت�ضار 
تب�ضة �ضنة 1947 وكانت تناف�س مدر�ضة 

التهذيب التابعة جلمعية العلماء.
ملجازر  ال�ضابعة  الذكرى  ومبنا�ضبة 
حركة  ق�ضمتا  وزعت  1945م،  ماي   08

النت�ضار، واحلزب ال�ضيوعي اجلزائري 
منا�ضري  1952م،  ماي   08 ع�ضية  يف 
اإىل  اجلزائريني  تدعو  ال�ضكان،  على 
املحلي  الفرع  لكن  عام.  ا�رشاب  �ضن 
جلمعية العلماء، وق�ضمة حزب الحتاد 
دعوة  تلبية  رف�ضا  الدميقراطي، 
ال�رشاب، وعندما حلت املنا�ضبة، مل 

تغلق �ضوى املحالت اململوكة لأن�ضار 
كما رف�س  الأولني،  ومنا�ضلي احلزبني 
�رشاحة امل�ضاركة يف ال�رشاب، الذي 
دعا اإليه فرع التيار ال�ضتقاليل يف 23 
م�ضايل  بنفي  للتنديد  1952م،  ماي 
احلاج، ومناه�ضة املنا�ضلون الوطنيون. 
ال�ضتقاليل،  التيار  م�ضوؤولو  حّمل 
ال�ضيخ العربي ف�ضل ال�رشاب، وّقرروا 
العزيز  الثقايف  املجال  يف  مواجهته 
على نف�ضه، وبالذات يف ميدان التعليم، 
فقرروا حتويل جمعية الهداية الثقافية، 
التابعة لهم اإىل مدر�ضة حّرة، ليناف�ضوا 
بها مدر�ضة تهذيب البنني التي ي�رشف 

عليها ال�ضيخ.
حدوث  اإىل  اأمني،  تقرير  اأ�ضار  فقد 
التعليمي  املجال  يف  �ضديدة  مناف�ضة 
حركة  حزب  ق�ضمة  قيادة  بني  بتب�ضة، 
العلماء.  جمعية  فرع  وقيادة  النت�ضار 
اأنها  علنا  �رشحت  الأوىل  ))واأن 
�ضتحطم مدر�ضة تهذيب البنني العزيزة 

على ال�ضيخ العربي((.
امل�ضلمني  العلماء  جمعية  تبنت  وقد 
بينها  وتربوية  علمية  برامج  بتب�ضة 
ال�ضيخ حممد ال�ضبوكي بقوله: ول�ضت يف 
حاجة اإىل القول باأن العتناء بالناحية 
واإهمال  التعليم،  برامج  من  املادية 
الناحية الروحية منها هما اللذان ت�ضكو 
نفو�س  يف  ال�ضيء  اأثرهما  مدار�ضنا 
اهلل  نحمد  كنا  واإن  فنحن  التالميذ، 
باأنف�ضنا  لنا مدرا�س �ضيدناها  اأن  على 
يف  و�ضحينا  والأغوال،  الأهوال  رغم 
اأن  اإل  وغال،  مرتخ�س  بكل  �ضبيلها 
ذلك كله ل مينعني من الهم�س بحقيقة 
اإخواين  اآذان  يف  مرة،  اأقول  ول  حلوة، 
املعلمني مالحظا لهم باأننا اأمناء هذه 
الأمة اجلزائرية على اأبنائها الذين هم 
اآماله، ومكامن معنويتها، وجيل  مقعد 
م�ضتقبلها، ول ميكن لنا اأن نراعي هذه 

الأمانة بكل ان�ضاف. 
كيفية  عن  طريفة  ق�ضة  تقرير  واأورد 
فرع اجلمعية ملناف�ضة  اأع�ضاء  ت�ضدي 
التعليم،  جمال  يف  لهم  احلزب  ق�ضمة 
حيث قال: ))واإذا مل ي�ضجل اأي رد فعل 
فاإن  الدميقراطي،  الحتاد  حزب  من 
ال�ضيخ العربي مل يبق مكتوف الأيدي. 
يجب  خطرا  ذلك  يف  يرى  كان  حيث 

اإعاقته اإذا ما مل يقدر على اإزالته. 

الكراء  يف  �ضالتها  اجلمعية  وجدت 
عني  منطقة  لأرا�ضي  العلني  باملزاد 
كاملة  تب�ضة  لبلدية  التابعة  �ضربو 
 21 يف  جرى  والذي  ال�ضالحيات، 
قبل  من  كانت  الأرا�ضي  فهذه  اأكتوبر. 
عائلة  قبل  من  موؤجرة  �ضنوات  ولعدة 
ال�ضعب.  حزب  ركيزة  تعد  التي  خمام 
من هنا كان لبد من النيل من حزب 
خمام،  �ضاكر  �ضخ�س  عرب  ال�ضعب 
مدر�ضة  من  النيل  نف�ضه  وبالوقت 
خمام  اأخوه  يراأ�ضها  التي  الهداية، 
الدخول  اجلمعية  فقررت  العربي. 

يف املزاد((. 
يف  املزاد  ت�ضبب  دون  وللحيلولة 
الطرفني،  بني  �ضدامات  وقوع 
بني  حثيثة  ات�ضالت  جرت 
اأ�ضفرت  الطرفني،  عن  ممثلني 
وفدين  لقاء  على  التفاق  عن 
بقيادة  وفد  اخل�ضمني،  ميثالن 
�ضهر ال�ضيخ العربي، ووفد بقيادة 
العربي خمام. جرى اللقاء يف يوم 
�ضعبي،  1952م مبقهى  اأكتوبر   27
املكا�ضفة  بعد  الطرفان  اتفق 
دخول  عدم  على  وامل�ضارحة 
الطرف الأول املزاد، وتوقف الطرف 
ال�ضيخ  ل�ضخ�س  الإ�ضاءة  عن  الثاين 

العربي. 
للنقاط  خمام  العربي  ا�ضتماع  وبعد 
التي اأثارها ل�ضهر ال�ضيخ، واللوم الذي 
وجه لقبيلة اأولد دراج، اأكد له اأن كل 
ما ذكره ))هو نتيجة �ضوء فهم ت�ضبب 
واملثريين  امل�ضاغبني  بع�س  فيه 
فوائد  حتقيق  عن  الباحثني  للقالقل، 
من هذا اخلالف((. ويف الأخري اأجمع 
مدر�ضة  من  كل  اأن  على  الطرفان 
تهذيب البنني، ومدر�ضة الهدايا، لي�ضتا 
حكرا على فرقة ول على قبيلة، واإمنا 

هما مفتوحتان لكل طالب العلم.
املال  توفر  كي  الق�ضمة  ا�ضطرت 
وت�ضيد  م�رشوعها  لتج�ضيد  الكايف 
املدر�ضة، اإىل اأخذ الع�رش من قبيلتي 
عام  يف  لت  ح�ضّ حيث  دراج.  اأولد 
فرنك،  األف   600 مبلغ  على  1952م، 
ا�ضرتوا به طاولت وكرا�ضي و�ضبورات 
وبذلك  للمعلمني.  ومكاتب  لالأق�ضام، 
اإىل  الثقافية  الهدايا  جمعية  حتولت 
حت�ضل  اأن  دون  من  حرة،  مدر�ضة 
على رخ�ضة من الإدارة ال�ضتعمارية، 
زاول  اأق�ضام،  باأربعة  املدر�ضة  بداأت 
ثلثيهم  تلميذا،   120 الدرا�ضة  فيها 

ذكور، والثلث الباقي اإناث.
جانب  اإىل  املدر�ضة  تلك  اهتمت 
تالمذتها  بتحفيظ  التعليمية،  العملية 
يتعلمها  كان  التي  الوطنية  الأنا�ضيد 
وكانت  ال�ضتقالليون،  املنا�ضلون 
الجتماعات  لحت�ضان  كمقر  ت�ضتغل 
الوطنني  واإيواء  للق�ضمة،  ال�ضيا�ضية 
اهتمت  املدينة.  خارج  من  الوافدين 
املدينة،  يف  ال�ضباب  بفئة  الق�ضمة 
يف  هم  الذين  للتالميذ،  جعلت  حيث 
تعليمية  ة  اأكرب من 15 �ضنة، ح�ضّ �ضن 
يومية من ال�ضاعة ال�ضاد�ضة م�ضاء اإىل 

غاية الثامنة والن�ضف ليال. 
فرعها  ذلك،  مبوازاة  طورت  كما 
املنت�ضبني  عدد  بلغ  حيث  الك�ضفي، 
من  ك�ضافا   80 الفرتة،  تلك  يف  اإليه 
الأعداد،  وبهذه  والإناث،  الذكور 
فرع  النت�ضار  حركة  ق�ضمة  تعّدت 
جمعية العلماء على ال�ضعيد التعليمي، 
على  الدميقراطي  الحتاد  وق�ضمة 

م�ضتوى الن�ضاط الك�ضفي.

     يف هذا العدد �سننقل بع�سا من املعارك احلربية التي �سارك فيها املجاهد املالزم احلمزة عثمان بن لعجال باملنطقة 
ال�ساد�سة تب�سة الولية الأوىل اأورا�س النمام�سة، واملولود �سنة 1936م بباتنة، والذي التحق ب�سفوف جي�س التحرير الوطني يف �سهر 
اأفريل 1956م، حتت قيادة ال�سهيد جفافلية علي الزين اأين كلف مبهام كاتب فرع )الفرع يتكون من ثالث ف�سائل(، وبعدها �سارك يف 

معركة جبل اأرقو الكربى التي قادها ال�سهيد لزهر �سريط اأيام 19-18-17 جوان 1956م. 

معارك جي�س التحرير الوطني مبنطقة تب�سة

وحركة  العلماء  جمعية  " �ساهمت 
النت�سار بعد احلرب العاملية الثانية 

يف تاأ�سي�س عدة مدار�س للتعليم العربي 
ال�سالمي و�سهدت تناف�س قوي بينهما ح�سبما 

ت�سري اليه التقارير المنية ال�ستعمارية، 
فنجد اأن جمعية العلماء حتالفت مع الحتاد 
الدميوقراطي للبيان اجلزائري يف احتواء 

قبيلة النمام�سة واأولد �سيدي عبيد يف توجيه 
ابنائها ايل مدار�س اجلمعية يف كل من تب�سة 

ومدر�سة احلياة بال�سريعة ومدر�سة بئر العاتر 
وا�سبحت بحلول �سنة 1953 جلمعية العلماء 
والكويف  )ونزة  تب�سة  مبنطقة  مدار�س   09

والعوينات واأك�س( "

اجلزء02



الأ�رسى  ب�ش�ؤون  املخت�ص  قال 
فروانة،  النا�رس  عبد  واملحررين، 
الإ�رسائيلي  الحتالل  �شلطات  اأن 
اجلاري  العام  مطلع  منذ  اعتقلت 
ثلثيهم  فل�شطينيا.  طفال   )326( نح� 
بلغ عدد  واأ�شاف: فيما  القد�ص.  من 
بدء  منذ  منهم  املعتقلني  الأطفال 
مطلع  املنطقة  يف  "ك�رونا"  اأزمة 
حمافظات  من  املا�شي،  مار�ص 
 )164( نح�  والقد�ص  الغربية  ال�شفة 
ن�شبته  ما  ي�شكل�ن  وه�ؤلء  طفال، 
الأطفال  اإجمايل  من   )%50.3(

املعتقلني منذ مطلع العام اجلاري.
ا�ستهداف لفت لأطفال القد�س

ا�شتهداف  هناك  باأن  فروانة  وبنينّ 
لالأطفال  وا�شح  "ا�رسائيلي" 

املقد�شيني، حيث �ُشجل اعتقل قرابة 
وه�ؤلء  القد�ص  من  طفال   )217(
اجمايل  من   )%66.5( نح�  ي�شكل�ن 
العام  مطلع  منذ  املعتقلني  الأطفال 
الأطفال  ن�شبة  كانت  فيما  اجلاري. 
اأزمة  خالل  القد�ص  من  املعتقلني 
و�شلت  حيث  بكثري،  اأعلى  "ك�رونا"، 
الأطفال  )72%( من اجمايل  اإىل نح� 
كافة  يف  املعتقلني  الفل�شطينيني 
خالل  الفل�شطينية  املحافظات 

الفرتة امل�شتعر�شة.
ا�ستهداف الأطفال يف اإطار  

�سيا�سة "ا�سرائيلية" ر�سمية

الحتالل  دولة  بان  فروانة  واأو�شح 
الأطفال  ت�شتثِن  مل  مك�ناتها  بكل 
وانتهاكاتها  قمعها  من  الفل�شطينيني 

�شنهم  �شغر  تراِع  ومل  وجرائمها، 
بنيتهم  �شعف  اأو  طف�لتهم  وبراءة 
واحتياجاتهم  وال�شحية  اجل�شمانية 
جائحة  زمن  يف  حتى  اخلا�شة 
ادارة  تغري  مل  حيث  "ك�رونا"، 
احتجازهم  ظروف  من  ال�شج�ن 
وق�اعد معاملتها لهم ومل ت�فر احلد 
وال�قاية  احلماية  و�شائل  من  الأدنى 
من خطر ال�شابة بالفايرو�ص. م�ؤكدا 
الحتالل  �شني  مدار  وعلى  اأنه  على 
يف  لالعتقال،  هدفا  الأطفال  كان 
تهدف  ثابتة  اإ�رسائيلية  �شيا�شة  اإطار 
اإىل ت�ش�يه واقعهم وتدمري م�شتقبلهم 
وت�جهات  ت�جهاتهم  على  والتاأثري 
بهم  املحيطة  الجتماعية  الدائرة 
اأنه  اإىل  فروانة  ون�ه  �شلبية.  ب�ش�رة 
لي�ص كل من اعتقل ما زال يقبع  يف 

كل  ان  امل�ؤكد  من  وامنا  ال�شجن، 
ه�ؤلء  من  العتقال  بتجربة  مرنّ  من 
او  ل�شكل  تعر�ص  قد  كان  الأطفال 
اكرث من ا�شكال التعذيب اجل�شدي او 
النف�شي، واأحيانا ال�شغط وامل�شاومة 
كافة  فروانة  ودعا  البتزاز.  اأو 
والقليمية  املحلية  امل�ؤ�ش�شات 
وحق�ق  بالطفل  تُعنى  التي  والدولية 
واأن  م�ش�ؤولياتها،  حتمل  اإىل  الإن�شان 
تتحرك ب�شكل عاجل لتخاذ خط�ات 
الفل�شطينية،  الطف�لة  لإنقاذ  جادة 
ويتبعه،  ي�شاحبه  وما  العتقال  من 
الطفل  على  وتداعياته  تاأثرياته  ومن 
نح�  اأن  يذكر   . واملجتمع  والأ�رسة 
يف  يقبع�ن  فل�شطيني  ا�شري   )4700(
بينهم  الإ�رسائيلي،  الحتالل  �شج�ن 

قرابة )160( طفال.

بقلم: عي�سى قراقع 

 اأطباء �شج�ن الحتالل ركب�ا له �شبكة 
احل��ص  يف  الأ�شالك  من  معقدة 
اأن  بعد  الفقري،  والعم�د  والبطن 
متاما،  �شلتا  قد  قدميه  اأن  وجدوا 
ومعدته  متك�ر  بطنه  حيا،  ه�  وها 
اإىل  وبحاجة  الأ�شالك  من  جميعها 
�شبكة ف�لذية اأخرى بعد اأن تده�ر 
ورمبا  م�ؤخرا،  ال�شحي  و�شعه 
للتنف�ص من  اآخر  �شلك  اإىل  �شيحتاج 
الرقبة بعد اأن اأ�شيب باأزمة �شدرية 
اأنه  نف�شه  عن  من�ش�ر  يق�ل  حادة. 
القادم،  ال�شهيد  اأو  احلي،  ال�شهيد 
فا�شرتى  الآخرة  لي�م  يرتب  وبداأ 
كفنا اأبي�ص لأنه يرف�ص اأن ي��شع يف 
كي�ص ا�ش�د، وكتب و�شيته باأن يدفن 
قربه  ح�ل  ويزرع  البيت  ج�ار  يف 
�شجرة زيت�ن، م��شحا انه يعي�ص يف 
قرب وجميع من ح�له م�شاريع م�تى، 
اأكفانهم  داخل  يغادرون  بداأوا  وقد 
يرى  ال�شلكي  الرجل  واحدا.  واحدا 
�شاعة  حتني  اأن  ينتظرون  اأطباءا 
املعاقني  الأ�رسى  ه�ؤلء  حتفهم، 

واملقطعة  وامل�شابني  وامل�شل�لني 
الطبي  ملفاتهم  اأغلق�ا  اأع�شاءهم، 
هذا  على  �شتبق�ن  لهم:  قائلني 
دواء  ل  �شاعتكم،  احلال حتى حتني 
�شنبقيكم  �شفاء،  ول  فح�ص  ول 
وان   ، الأخرية  ال�شهقة  حتى  اأحياء 
العي�ن  مغم�شي  �شتع�دون  عدمت 
غري قادرين على روؤية امل�شيعني يف 
تلك اللحظات. الرجل ال�شلكي الذي 
وتعي�ص  وبرازه  ب�له  اأكيا�ص  يحمل 
ت�شيبه  متعددة،  اأ�شالك  ج�شمه  يف 
واأخرى،  فرتة  بني  �شلكية  رع�شات 
كهربائية  ن�بات   ، ويرتع�ص  يرجتف 
والنظرات  امل�شكنات  ت�قفها  ل 

ال�شاخرة.
عنه  مير  اأن  قدره  م�قدة  من�ش�ر 
الأم�ات والأحياء يف عيادة هي اأ�ش�اأ 
اأ�شريا   20 فيها  يعي�ص  ال�شجن،  من 
مري�شا ومدمرا، معزولني عن احلياة 
�شع�دا  اأرواحهم  يراقب�ا  واليقني، 
اأ�شالك  يف  وت�شري  تت�جع  وهب�طا 
اأج�شامهم ل جتد لها �شقفا للطريان 
�رسخات  ي�شمع  ال�شلكي  الرجل   .
باللحم  الأ�شالك  واحتكاك  الأمل 

العم�ر  ريا�ص  اأج�شاد  يف  والعظم 
جعابي�ص  وا�رساء  الأقرع  وناه�ص 
رباعية  ويا�رس  عاه�ر  اب�  ون�شال 
وم�فق العروق وعالء الهم�ص ومراد 
اأب� معليق و�شالم الزغل و�شعيد البنا 
مخ  اب�  ور�شدي  ال�ش�بكي  وف�ؤاد 
كمال  اأع�شاء  ويرى  برا�ص،  وحممد 
يت�قف  ول�شانه  تنكم�ص  وعر  اب� 
وت�شدا اأ�شالكه وتتك�م على عجالت 
ال�شمت.  �ش�ى  اأمامها  طريق  ل 
اأورام  من  يت�جع  ال�شلكي  الرجل 
جديدة برزت يف رقبته، ومن �شظايا 
ومن  ج�شمه،  يف  منت�رسة  حديدية 
رائحة  من  اأق�ى  هي  بارود  رائحة 
اله�اء املخن�ق.  الدواء املتناثر يف 
حدادا  حليته  اأطلق  ال�شلكي  الرجل 
زهري  �شاهد  اأن  بعد  نف�شه،  على 
وح�شن  ذريع  اأب�  واأ�رسف  لبادة 
ومي�رسة  جرادات  وعرفات  ترابي 
و�شامي  عي�شى  وزكريا  حمدية  اأب� 
و�شعدي  ال�شايح  وب�شام  دياك  اب� 
يخرج�ن  بارود   وفار�ص  الغرابلي 
من  قطعا  وراءهم  تاركني  اأم�اتا 
جروحهم  وملح  و�شعالهم  اأج�شادهم 
ونداءاتهم امل�جعة. الرجل ال�شلكي 
كيماوية  جرعات  ل  للم�ت،  يتهياأ 
حب�ب  ول  رداد،  معت�شم  اأنقذت 
ال�شاوي�ص  خالد  اأيقظت  امل�شكنات 
من ن�مه العميق داخل �شلله واإعاقته 
الأقرع،  لناه�ص  اأقدام  ل  الدائمة، 
واإياد   ، برا�ص  ملحمد  عي�ن  ول 

ليزورهم  الباب  يقرع  ن�شار، ول من 
الرجل  العدم.  اإىل  للذاهبني  ويبت�شم 
من  عددا  اأن  كيف  راأى  ال�شلكي 
النتحار  حاول�ا  املر�شى  الأ�رسى 
امل�ت  لإيقاف  الرحيل  ي�شتعلج�ن 

البطيء ، ير�شم�ن النهاية، ويحلق�ن 
وحدهم  اخلا�شة،  اأغانيهم  يف 
اآيات  وبال  اآذان  بال  ال�شالة  يقيم�ن 
من�ش�ر  �شاكتني.  جال�شني  م�شم�عة 
ممثل  �شيزورك  انتظر،  م�قدة 

واأمني  العاملي،  ال�شحة  منظمة 
وط�اقم  املتحدة،  الأمم  هيئة  عام 
الأحمر،  لل�شليب  الدولية  اللجنة 
والإعالمي�ن من كل مكان، لالإعالن 
حيا،  يبقى  اأن  ا�شتطاع  رجل  عن 
النا�ص  وي�شافح  بالأ�شالك،  يعي�ص 
بالأ�شالك، ويتحرك على الأ�شالك، 
ي�شيف  عاملي  اكت�شاف  ويك�ن 
والعدالة  الإن�شانية  املنظ�مة  اإىل 
فجائع  من  اأخرى  فجيعة  الك�نية 
احلرب، وجرمية جديدة من جرائم 
كلهم  و�شرتاهم  الحتالل،  دولة 
منده�شني وخائفني. الرجل ال�شلكي 
باحلب  واأحالم  م�شاعر  له  مازال 
ال�شجانني  اأده�ص  والع�دة، وهذا ما 
اإن�شانيته  نزع�ا  اأنهم  اعتقدوا  الذي 
وظيفي،  هيكل  اإىل  ج�شده  وح�ل�ا 
واجرتاح  الكالم  على  قادرا  لزال 
الأمل ، يدرب اأ�شالكه على ال�شم�د 
من  منفلته  خط�ات  وير�شم  اأكرث، 
القلب.  �ش�ب  ويتجه  ال�شيك  دائرة 
اآلمه  يف  املح�ش�ر  م�قدة  من�ش�ر 
الفائ�شة، وامل�شيج بالإهمال الطبي 
وبجروح  املغلقة  الأب�اب  وبع�رسات 
مفت�حة تتدىل منها اأ�شالك الأطباء 
اأن  غري  منا  يريد  ل   ، ال�شائكة 
نحميه من التدمري ، اأن يظل ج�شده 
قدماه،  عيناه،  اأ�شابعه،   ، متما�شكا 
رجاوؤه  جنازته،  ومقا�ص  بحره 
اأن  قبل  احلرية  يعانق  اأن  املقد�ص 

يغم�ص عينيه ويرى الأولد.
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الأ�سري من�سور حممد عبد العزيز موقدة ..الرجل ال�سلكي
رمبا ل ي�سدق اأحد اأنه يف فل�سطني ويف منطقة حو�س البحر الأبي�س املتو�سط يعي�س رجل �سلكي ج�سمه كله من اأ�سالك، يتحرك بالأ�سالك، ومي�سي بالأ�سالك 

وياأكل بالأ�سالك، وحوله اأ�سالك من كل �سوب، ويف زمن الحتالل الإ�سرائيلي ومن خالل اخلربة التكنولوجية الفائقة لدولة الرت�سانة امل�سلحة يف املنطقة 
ا�ستطاعت اأن حتول الإن�سان من ب�سر اإىل كائن اآيل، ي�ستطيع اأن يعي�س حامال اأ�سالكه بدل من �سرايينه، يتنف�س بالأنابيب ويبول بالأنابيب املحمولة على اأكيا�س 

واملتدلية من خا�سرتيه، اإنه الرجل ال�سلكي الأ�سري من�سور حممد عبد العزيز موقدة �سكان �سلفيت املحكوم 30 �سنة وامل�ساب بال�سلل ويتنقل على كر�سي متحرك يف 
ما ي�سمى عيادة م�ست�سفى الرملة منذ اعتقاله عام 2002، بعد اإ�سابته بوابل من الر�سا�س الدمدم واملتفجر الذي مزق ج�سده ودمر اأع�ساءه الداخلية ، ومل ي�سحو 

من املوت املتوقع اإل بعد 30 يوما من غيبوبة طالت يف م�ستنقع من الدم .

الأ�سري املحرر عبد النا�سر فروانة

الحتالل اعتقل )326( طفال منذ مطلع العام اجلاري
ي�ا�شل ثالثة اأ�رسى اإ�رسابهم املفت�ح 
الحتالل  �شج�ن  يف  الطعام  عن 
الإ�رسائيلي وهم: عدي �شحادة، وفادي 
"التيع". الرب  اأب�  وحممد  غنيمات، 
الي�م  له  بيان  يف  الأ�شري  نادي  وقال 
الأحد، اإن الأ�شريين �شحادة  وغمينات 
الإ�رساب رف�شاً لعتقالهما  ي�ا�شالن 
اأن �شحادة م�رسب  اإىل  الإداري، لفتاً 
 )26( منذ  وغنيمات  ي�ماً،   )27( منذ 
�شحية  اأو�شاعاً  ي�اجهان  حيث  ي�ماً، 
مع  "ع�فر"،  �شجن  زنازين  يف  �شعبة 
ا�شتمرار اإ�رسابهما ومرور املزيد من 
�شحادة  الأ�شري  لعائلة  ووفقاً  ال�قت. 
الحتالل  �شلطات  اأ�شدرت  فقد 
العمر  من  البالغ  جنلهم  بحق  الي�م 
اأمر  الدهي�شة،  خميم  من  عاماً(   24(
اعتقال اإداري جديد ملدة اأربعة �شه�ر 
بالإ�رساب،  ليك�ن  ا�شتمراره  رغم 
الذي  الثالث  الإداري  الأمر  بذلك 
تاريخ  يف  اعتقاله  منذ  بحقه  ي�شدر 
فادي  الأ�شري  اأما  فرباير2019.   21
�ش�ريف  بلدة  من  عاماً(   40( غنيمات 
يف اخلليل، وه� معتقل منذ 28 �شبتمرب 

2019، وه� العتقال اخلام�ص له، قد 
�شدر بحقه ثالثة اأوامر اعتقال اإداري، 
اأن قراراً ج�هرياً  وكان من املفرت�ص 
بحيث  الثاين  الأمر  بعد  بحقه  �شدر 
اأن  اإل  انتهائه،  الإفراج عنه عقب  يتم 
اأمر  اأ�شدرت بحقه  �شلطات الحتالل 
اأب  اأنه  علماً  جديد،  اإداري  اعتقال 
لأربع بنات وهن )مرمي، ويقني، ومها، 
ورمي(، وه� جنل الأ�شري اإبراهيم عبد 
جن امل�ؤبد  اهلل غنيمات، املحك�م بال�شنّ
اأن  املفرت�ص  ومن  مرتني.  املكرر 
لالأ�شري غنيمات جل�شة حمكمة  تُعقد  
ي�م الثالثاء القادم امل�افق 21 ج�يلية 
ي�ا�شل  مت�شل  �شياق  ويف  اجلاري. 
الأ�شري حممد اأب� الرب "التيع" اإ�رسابه 
عن الطعام منذ اأ�شب�ع، اإ�شناداً لرفيقه 
ي�اجه  الذي  وعر  اأب�  كمال  الأ�شري 
ال�رسطان واإ�شابته بفريو�ص "ك�رونا"، 
يُ�شار اإىل اأن الأ�شري اأب� الرب من بلدة 
جن  بال�شنّ حمك�م  جنني،  يف  قباطية 
ملدة )30( عاماً، وه� معتقل منذ عام 
�شجن  عزل  يف  الي�م  ويقبع  2003م، 

"اأوهليكدار".

نادي الأ�سري

ثالثة اأ�سرى يوا�سلون الإ�سراب 
عن الطعام يف �سجون الحتالل



الثالثاء 21   جويلية  2020  املوافـق  لـ 30 ذو القعدة  1441ه 11

جلنة الأ�سرى

مذكرة من جلنة الأ�سرى للقوى 
الوطنية والإ�سالمية واملوؤ�س�سات 

والأهايل
حول الأ�سرى واملعتقلني يف 
�سجون الحتالل ال�سرائيلي

) ل ت�ساهموا يف قتل ال�سحية 
ب�سمتكم (

ال�سيد /     . . . . املحرتم
حتية احلرية وال�سحية وبعد 

ن�ضع بني اأيديكم هذه املذكرة املوجزة 
الفل�ضطينيني يف  الأ�رسى  اأو�ضاع  حول 
الذين  الإ�رسائيلي  الحتالل  �ضجون 
تقارب اأعدادهم 5000 اأ�ضري من بينهم 
42 اأ�ضرية من ماجدات فل�ضطني لعلها 
اآلف  بني  من  وهي  �ضاغية  اآذانا  جتد 
جلنة  يف  قدمناها  التي  املذكرات 
الأ�رسى للقوى الوطنية واأهايل الأ�رسى 
واملوؤ�ض�ضات العاملة يف �ضوؤون الأ�رسى 
الطبي املتعمد  الإهمال  حيث جرمية 
م�ضلحة  اإدارة  يد  على  املتوا�ضلة 
ال�ضجون الإ�رسائيلية ب�ضوء اأخ�رس من 
راأ�س الهرم ال�ضيا�ضي الإ�رسائيلي والتي 
كان  فل�ضطينيا  اأ�ضريا   69 بحياة  اأودت 
الغرابلي  خليل  �ضعدي  الأ�ضري  اآخرهم 
فجر  يف  �ضهيدا  نحبه  ق�ضى  الذي 
 2020  /  7  /  8 املوافق  الأربعاء  يوم 
الوطنية  احلركة  �ضهداء  عدد  لريتفع 
الفل�ضطينية الأ�ضرية اإىل 224 من بينهم 
7 اأ�رسى ق�ضوا باإطالق نار مبا�رس + 73 
اأ�ضريا ق�ضوا بفعل التعذيب + 75 اأ�ضريا 
خطرية  اعتقالية  ظروف  يف  ق�ضوا 
اأبرزها العزل والعزل النفرادي . هذا 
والعتداءات  القتحامات  تزال  ول 
الأ�رسى  على  الإ�رسائيلية  العدوانية 
م�ضتمرة  ال�ضجون  خمتلف  يف  العزل 

الوحدات  تت�ضدره  الذي  القمع  حيث 
م�ضلحة  لإدارة  التابعة  اخلا�ضة 
البولي�ضية  الكالب  بوا�ضطة  ال�ضجون 
وال�رسب  للدموع  امل�ضيل  والغاز 
العن�رسية  والتهديدات  بالهراوات 
وزج  العالج  من  واحلرمان  بالقتل 
واجلنائيني  والأطباء  واجلنود  ال�ضباط 
كورونا  بوباء  امل�ضابني  الإ�رسائيليني 
الأ�رسى  مع  وال�ضتباك  لالحتكاك 
ومنع مواد التعقيم من الدخول لأق�ضام 
حرمان  جانب  اإىل  الأ�رسى  وغرف 
الطبي  والك�ضف  الفح�س  من  الأ�رسى 
ظل  يف  خمت�ضني  اأطباء  اأيدي  على 
انت�ضار وتف�ضي وباء كورونا القاتل حيث 
كان الإعالن موؤخرا عن اإ�ضابة الأ�ضري 
امل�ضاب مبر�س ال�رسطان كمال جنيب 
اأبو وعر بفريو�س كورونا والذي نحذر 
نتيجة  حلظة  اأية  يف  ا�ضت�ضهاده  من 
لالإهمال الطبي املتعمد الذي متار�ضه 
دولة الحتالل الإ�رسائيلي بحق الأ�رسى 
اإننا يف جلنة   . راأ�ضهم املر�ضى  وعلى 

الأ�رسى للقوى الوطنية والإ�ضالمية واإذ 
نحمل لالحتالل الإ�رسائيلي امل�ضوؤولية 
اأي�ضا  فاإننا  اأ�رسانا  حياة  عن  الكاملة 
والإن�ضاين  الدويل  لل�ضمت  نحمل 
امل�ضوؤولية حيث  من  قليال  لي�س  جزءا 
عن  التعبري  دائرة  يف  والدوران  اللف 
بعيدا عن احلراك اجلاد لإنقاذ  القلق 
الأ�رسى الفل�ضطينيني من اأنياب ال�ضجن 
واملر�س ووباء كورونا الذي بات يغزو 
ال�ضجون الإ�رسائيلية واأج�ضاد الأ�رسى 
وال�ضيا�ضات  والقوانني  اجلرائم  بفعل 
جرائم  اإن   . الإ�رسائيلية  العن�رسية 
دائما  تك�ضف  ال�ضجون  م�ضلحة  اإدارة 
الحتالل  لدولة  احلقيقي  الوجه  عن 
الدويل  املجتمع  يلزم  ما  الإ�رسائيلي 
فورا  بالعمل  الإن�ضانية  واملنظمات 
لإر�ضال بعثات وجلان خمت�ضة لتق�ضي 
اأو�ضاع  على  والطالع  احلقائق 
يف  الفل�ضطينيني  واملعتقلني  الأ�رسى 
على  والعمل  الإ�رسائيلية  ال�ضجون 
باحرتام  الإ�رسائيلي  الحتالل  اإلزام 

الأ�رسى  عن  والإفراج  الإن�ضان  حقوق 
اأو  قيد  دون  ال�ضن  وكبار  املر�ضى 
�رسط . هذا غي�س من في�س املعاناة 
الحتالل  �ضجون  يف  الفل�ضطينية 
الإ�رسائيلي خا�ضة ومن معاناة ال�ضعب 
مق�ضلة  حتت  الواقع  الفل�ضطيني 
الأخري  وهو  الإ�رسائيلي  الحتالل 
يف  ت�ضاهموا  فال  التاريخ  يف  والأطول 
فاإننا  وختاما   . ب�ضمتكم  اأ�رسانا  قتل 
نطالب منظمة ال�ضحة العاملية بالعمل 
خلدمة  ودورها  وجودها  اإنعا�س  على 
الق�ضايا الإن�ضانية وعلى راأ�ضها ق�ضية 
الفل�ضطينيني  واملعتقلني  الأ�رسى 
الحتالل  �ضجون  يف  املر�ضى 
املر�س  يحا�رسهم  الذين  الإ�رسائيلي 
املناعة  نق�س  بفعل  كورونا  ووباء 
املتعمد  الإ�رسائيلي  الطبي  والإهمال 
فاإننا  الدائمة  مطالبتنا  من  وبالرغم   .
الدولية  للجنة  مطالبتنا  اليوم  جندد 
الأ�ضري  اإ�ضابة  بعد  الأحمر  لل�ضليب 
اأبو وعر بفريو�س كورونا بالقيام  كمال 
بواجباتها والتزاماتها بعيدا عن دائرة 
التعبري عن القلق وال�ضتخفاف مب�ضري 
الأ�رسى املر�ضى يف �ضجون الحتالل 
فريو�س  انت�ضار  ظل  يف  الإ�رسائيلي 
الإ�رسائيلي  الحتالل  وت�ضعيد  كورونا 
ما  املتعمد  الطبي  الإهمال  ل�ضيا�ضة 
وكافة  الأ�ضري  ي�ضكل خطرا على حياة 
اأن  على  التاأكيد  وجندد   . الأ�رسى 
لكل  حق  والإن�ضانية  الدولية  املنابر 
الإن�ضانية  والق�ضايا  العامل  �ضعوب 
الفل�ضطينيني  الأ�رسى  اأهايل  حق  ومن 
ملخاطبة  عليها  ويرتبعوا  ي�ضعدوا  اأن 
الذين  الأ�رسى  اأبنائهم  حول  العامل 
الحتالل  �ضجون  يف  اأعمارهم  تتبخر 

ال�رسائيلي . 

جلنة الأ�رسى للقوى الوطنية والإ�ضالمية 
واأهايل الأ�رسى واملوؤ�ض�ضات

 جلنة الأ�سرى �سلنتها اإىل املنظمات الدولية

 مذكرة حول الأ�سرى بعنوان
 ) ل ت�ساهموا يف قتل ال�سحية ب�سمتكم ( ...

اأكدت جلنة الأ�سرى للقوى الوطنية والإ�سالمية يف قطاع غزة على دور املجتمع الدويل والن�ساين يف توفري احلماية 
الالزمة لالأ�سرى الفل�سطينيني واإنقاذهم من املوت يف �سجون الحتالل ال�سرائيلي . جاء هذا يف املذكرة التي قدمتها 
اللجنة يف �سباح اخلمي�س املوافق 16 يوليو 2020 ملمثلي املنظمات الدولية واأبرزها اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر 

ومكتب املفو�س ال�سامي حلقوق الإن�سان ومنظمة ال�سحة العاملية والأمم املتحدة بعيدا عن اللقاءات يف خطوة 
احتجاجية على �سمت املجتمع الدويل واملنظمات الإن�سانية وكانت املذكرة على النحو التايل ....

َ يُِحُبّ الَِّذيَن يَُقاِتلُوَن يِف �َضِبيِلِه  "اإَِنّ الَلّ
و�ٌس" ْر�ضُ نَُّهم بُنْيَاٌن َمّ ا َكاأَ ًفّ �ضَ

يا  املرابط،  املجاهد  البطل  �ضعبنا 
املباركة..   اأر�ضه  يف  الل  خلق  �ضفوة 
اأهلنا يف كل فل�ضطني املحتلة من  يا 
الدنيا  �ضتات  واأهلنا يف  للنهر،  البحر 

كلها.
لقد راقبنا وباهتمام �ضديد ما يجري 
�ضاحة  على  وحراك  تطورات  من 
وطننا املحتل والإقليم والعامل، واإننا 
من موقع امل�ضوؤولية ولدقة وخطورة 
ن�ضالنا  تاريخ  يف  املرحلة  هذه 
لأر�ضنا  املحتل  لعدونا  وجهادنا 

لندعو ونوؤكد على التايل:
واإدارة  الحتالل  نحمل  اإننا  اأولً: 
الكاملة  امل�ضوؤولية  ال�ضجون  م�ضلحة 
الأ�ضري  �ضحة  يف  تدهور  اأي  عن 
وعر،  اأبو  كمال  املجاهد  املنا�ضل 
ب�ضبب  كورونا  بفريو�س  اأ�ضيب  الذي 

الإهمال والالمبالة املتعمدة.
الفاعلة  التنظيمية  هيئاتنا  اإن  ثانياً: 
يف معتقالت و�ضجون العدو ال�ضهيوين 
اأجل  وتن�ضيق عميق من  توا�ضل  على 
الأبطال  اأ�رسانا  وكرامة  خدمة 
وقد  واملعتقالت،  ال�ضجون  كل  يف 
والتن�ضيق  التوا�ضل  هذا  ترجمنا 
مع  الفاعلة  وبامل�ضاركة  لأفعال 
مكونات العمل والوطني على ال�ضاحة 
من  اأكرث  يف  هذا  وكان  العتقالية، 
الع�رس  يف  وحتديداً  مف�ضلية  حمطة 
تقا�ضمنا  وقد  الأخرية،  �ضنوات 
الأعباء والأحمال والأدوار وباأكرث من 
والن�ضال  املقاومة  اأ�ضكال  من  �ضكل 
 2012 عام  الكرامة  باإ�رساب  مروراً 
والكرامة  احلرية  معركة  اإىل  و�ضولً 
بالن�رس  توجت  والتي   2019 العام  يف 
الهاتف  اجناز  بتحقيق  ال�ضرتاتيجي 
العمومي، واإننا نوؤكد اأن هذا التعاون 
الآن  متبلور  وهو  م�ضتمراً  �ضيبقى 
للت�ضدي لل�ضجان ول�ضرتداد ما �ضلبنا 
ظروف  م�ضتغاًل  مكت�ضبات  من  اإياه 
يف  و�ضننت�رس  موؤخراً،  الكورونا  وباء 

حراكنا هذا اإن �ضاء الل.
وهو   7/20 يوم  اقرتاب  مع  ثالثاً: 
قبل  براً  العدو  لدخول  الأول  اليوم 
�ضتة اأعوام اإبان عدوانه على قطاعنا 
ال�ضهيوين  اجلندي  واأ�رس  البطل، 
بطولت  من  تبعه  وما  اآرون  �ضاوؤول 
�ضطرتها  اأ�رس  وعملية  وت�ضحيات 
اإجالل  حتية  نوجه  فاإننا  املقاومة، 
ولأهلنا  البطلة  ملقاومتنا  واإكبار 
ال�ضامدون يف القطاع على ما قدموه 

حريتنا  لأجل  ج�ضام  ت�ضحيات  من 
الل  ون�ضاأل  ال�ضهداء  على  ونرتحم 
خطاب  وقع  وعلى  للجرحى،  ال�ضفاء 
فاإننا  الأخري  عبيدة  اأبو  املجاهد 
ما  له  اخلطاب  هذا  اأن  ثقة  على 
كل  انتظارنا  اأن  ثقة  على  واأننا  بعده 
هذه ال�ضنوات �ضتكون له خامتة تثلج 
واأن  اأعدائنا،  قلوب  وتغيظ  �ضدورنا 
العدو  رواية  حتطم  �ضوف  مقاومتنا 
البائ�ضة و�ضتجربه على اجراء التبادل 
موقف  لنثمن  واإننا  العزيز،  العادل 
اأبو  املجاهد  خطاب  يف  املقاومة 
اإل  تبادل  يكون  األ  بالتعهد  عبيدة 
حريتهم  لأجل  بُذلت  من  بتحرير 

الت�ضحيات.
عز  اأيام  ذكرى  اإنها  الغراء  مقاومتنا 
وبطولة فاجعلوها اأيام حتطيم ل�ضنم 
ن�رس  لإمتام  ومتهيداً  العدو  رواية 
واإننا ويف هذا  العدو،  املقاومة على 
اأن  العامل  اأحرار  كل  لندعو  ال�ضياق 
يقفوا �ضنداً ودعماً ملقاومتنا البطلة 
على خطوات  الإقدام  قررت  اإن هي 
العدو  من  لل�ضغط  تعر�ضها  قد 

واأعوانه.
والتفاهم  التقارب  نبارك  رابعاً: 
�ضاحة  على  حركتينا  بني  جمع  الذي 
ال�ضم  خطة  مواجهة  يف  الوطن 
لندعو  ولإننا  ال�ضهيواأمريكية، 
خطة  لي�ضبح  التفاهم  هذا  لتطوير 
خارطة  تر�ضم  وطنية  ا�ضرتاتيجية 
الأمر  على  للثورة  وا�ضحة  طريق 
خطة  فقط  ولي�س  احلايل  الواقع 
ال�ضم التي لرمبا يتم الرتاجع عنها اأو 
تاأجيلها، واأن من�ضي بخطوات عملية 
الواقع املفرو�س  لتغيري  متفق عليها 
واأن  العدو  من  واأر�ضنا  �ضعبنا  على 
املحتلة  لأر�ضنا  التحرير  راية  نرفع 
وعا�ضمتها  امل�ضتقلة  دولتنا  واإقامة 
ديارهم  اإىل  الالجئني  القد�س وعودة 

واأرا�ضيهم التي هجروا منها.
م�ضتحيل  الواقع  الأمر  ا�ضتمرار  اإن 
ولن  نواياه  عن  العدو  ك�ضف  وقد 
بل  امل�ضلوب  حقنا  منه  ن�ضتجدي 
ننتظر ممن  ولن  انتزاعاً  منه  ننتزعه 
زرع هذا الكيان ل عدلً ول ان�ضافاً.. 
املجاهد  البطل  �ضعبنا  جماهري 
اأوفياء  نبقى  اأن  نعاهدكم  واملرابط 
لق�ضيتنا ودماء �ضهداءنا مهما طالت 
واأننا على موعد معكم يف  عذاباتنا، 

�ضاحات الوطن حمرراً اإن �ضاء الل.
واإنه جلهاد  الن�رس،  لثورة حتى  واإنها 

ن�رس اأو ا�ضت�ضهاد
اأ�رسى حركتي فتح وحما�س

بيان �سادر عن اأ�سرى حركتي فتح 
وحما�س يف �سجون العدو ال�سهيوين

�ضارك ع�رسات املواطنني يف حمافظة 
بيت حلم جنوب ال�ضفة املحتلة ظهر 
اليوم الأحد بتنظيم وقفة ت�ضامنية مع 
الأ�رسى املر�ضى يف �ضجون الحتالل 
ويف مقدمتهم الأ�ضري املري�س ن�ضال 
كمال  املري�س  والأ�ضري  عاهور  اأبو 
يف  امل�ضاركون  ونا�ضد  وعر.  اأبو 
اأمام  اأقيمت  التي  الت�ضامنية  الوقفة 
الأحمر  لل�ضليب  الدولية  اللجنة  مقر 
املوؤ�ض�ضات  حلم  بيت  مبحافظة 
اإىل  العامل  يف  والإن�ضانية  احلقوقية 
الأ�رسى  حياة  لإنقاذ  العاجل  التدخل 
اأبو  اأبو عاهور وكمال  املر�ضى ن�ضال 

الطعام  عن  امل�رسب  والأ�ضري  وعر 
�ضحادة،  عدي  يوم   26 من  اأكرث  منذ 
اأي  يف  املوت  خطر  يواجه  والذي 
�رسورة  على  احل�ضور  واأكد  حلظة. 
يف  الأ�رسى  مع  اليومي  الت�ضامن 
اأعداد  اأن  موؤكدين  الحتالل  �ضجون 
بعد  يوما  تتزايد  املر�ضى  الأ�رسى 
يوم مع تفاقم و�ضع احلالت املر�ضية 
التي يتهددها خطر املوت، ما يتطلب 
امل�ضتويات  كافة  من  عاجال  تدخال 
لإنقاذ ما تبقى من حياتهم. بدوره قال 
ال�ضابق  الأ�رسى  �ضوؤون  هيئة  رئي�س 
عي�ضى قراقع، خالل كلمته يف الوقفة: 

ت�ضليط  اإىل  تهدف  الوقفة  هذه  "اإن 
الأ�رسى  له  يتعر�س  ما  على  ال�ضوء 
اإدارة  قبل  من  وا�ضتهتار  خطر  من 
املوؤ�ض�ضات  قراقع  ال�ضجون".ودعا 
لإلزام  ال�رسيع  التدخل  اإىل  الدولية 
حقوق  باحرتام  ال�ضهيوين  العدو 
الأ�رسى وانقاذهم. واأ�ضاف قراقع "ل 
نريد ان ن�ضتقبل اأ�رسانا يف توابيت بل 
نريدهم احياء".من جانبه قال الناطق 
با�ضم نادي الأ�ضري عبد الل الزغاري: 
حول  الدويل  للمجتمع  ر�ضالة  "نوجه 
املر�ضى  لالأ�رسى  ال�ضحية  احلالة 
يعانون  الذين  الطعام  وامل�رسبني عن 

الهمال  جراء  للغاية،  �ضعبة  اأو�ضاعا 
الزغاري  املتعمد".وحمل  الطبي 
عن  كاملة  امل�ضوؤولية  ال�ضجون  اإدارة 
املر�ضى. وطالب  الأ�رسى  حياة 
عرب  الأحمر،  لل�ضليب  الدولية  اللجنة 
اإليها، ب�رسورة التدخل  مذكرة �ضلمت 
اجلاد لإنقاذ حياة ال�رسى من املوت 
ال�رسى  عدد  اأن  اإىل  واأ�ضار  البطيء. 
يبلغ  الحتالل  �ضجون  يف  املر�ضى 
700 اأ�ضري مري�س منهم 100 م�ضابون 
باأمرا�س مزمنة مثل ال�رسطان والقلب 
طبية،  رعاية  اإىل  حتتاج  والكلى، 

ويعي�ضون يف ظروف �ضعبة.

من بينهم الأ�سري املري�س ن�سال اأبو عاهور

وقفة ت�سامنية مع الأ�سرى املر�سى يف بيت حلم

لدرا�ضات  فل�ضطني  مركز  ذكر 
الأ�ضري  اأن  الأربعاء،  اليوم  الأ�رسى، 
ُرزق  جنني  من  مو�ضى  يا�رس  عماد 
بطفلة عرب عمليات تهريب النطف 
اإىل خارج ال�ضجون. واأو�ضح ريا�س 
املركز،  با�ضم  املتحدث  الأ�ضقر، 
مت  اأنه  له،  �ضحايف  ت�رسيح  يف 
طفلة  على  "حيفا"  ا�ضم  اإطالق 

الأ�ضري  اأن  اإىل  واأ�ضار  الأ�ضري. 
�ضفقة  حمرري  اأحد  هو  مو�ضى 
"وفاء الأحرار"، واأُعيد اعتقاله عام 
بحقه  ال�ضابق  احلكم  واأُعيد   ،2014
على  ويطلق  عاًما.   25 بال�ضجن 
ا�ضم  النطف  تهريب  عملية  مواليد 
ارتفع عدد  "�ضفراء احلرية" الذين 

اإىل 93 طفاًل.

الأ�سري عماد يا�سر مو�سى

من جنني ُيرزق بطفلة عرب "النطف املهربة"
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برتكيا  عاما   28 "�سفري" حترير اجلزائر املكرم 
تعلم على يد العالمة عبد احلميد بن بادي�س، و�ضايقته فرن�ضا، وكان �ضوت بالده 

يف بلدان عديدة بينها م�ضر وتركيا، وعندما تويف ظل 28 عاما يف اأنقرة، قبل اأن 
تنقل اجلزائر رفاته.

اجلزائر/ ح�ضام الدين اإ�ضالم /
الأنا�ضول-

يف  وثائرا  وم�صلحا  وعاملا  �صيا�صيا  كان 
وجه اال�صتعمار الفرن�صي للجزائر )1830-
جمعية  اأعالم  اأبرز  اأحد  ويُعّد   ،)1962
عدة  بلدان  وعرفته  امل�صلمني  العلماء 
بالده  بحق  للتعريف  وم�رص،  تركيا  منها 
يف التحرر، ويف اأواخر اأيامه ا�صتقر باأنقرة 

لنحو 28 عاما وفيها مات ودفن 
 2 يف  ولد  الذي  الورتالين،  الف�صيل  اإّنه   
جوان 1900، مبنطقة بني ورتالن مبحافظة 
احلقيقي  وا�صمه  البالد(،  )�رصقي  �صطيف 
الف�صيل بن حممد ح�صني، لعائلة حمافظة 
ومتعلمة، حفظ القراآن الكرمي، وتعلّم اللغة 
العربية قراءة وكتابة والعلوم ال�رصعية، وفق 

ما تذكره مراجع تاريخية.
من »جنة« ق�ضنطينة اإىل »جحيم« 

فرن�ضا

ق�صنطينة  اإىل  الورتالين  الف�صيل  توجه 
)�رصقي البالد(، عام 1928، وهناك ا�صتكمل 
بن  احلميد  عبد  العاّلمة  يد  على  تعليمه 
بادي�س )دي�صمرب 1889 - 16 اأفريل 1940( 
التف�صري واحلديث  ، حيث تلقى درو�صا يف 

والتاريخ االإ�صالمي واالأدب العربي.
من  مقّربا  اأ�صبح  �صنوات   4 مرور  وبعد 
يف  له  م�صاعدا  االأخري  فعّينه  بادي�س،  ابن 
التدري�س، ثم كاتبا يف �صحيفتي »الب�صائر« 
العلماء  جمعية  حال  ل�صان  و«ال�صهاب« 

امل�صلمني.
اإىل  الورتالين،  ارحتل   1936 عام  ويف 
يتقن  وكان  العلماء،  جلمعية  ممثال  فرن�صا 
وات�صل  الدعوي،  ن�صاطه  فبداأ  الفرن�صية، 
نوادي  واأن�صاأ  بالعمال والطلبة اجلزائريني، 
االإ�صالمي  الدين  ومبادئ  العربية  لتعليم 
وبعد تو�صع ن�صاطاته و�صبكة عالقاته،ـ تذكر 
الفرن�صية  ال�صلطات  اإن  تاريخية  مراجع 

عملت يف 1940 على م�صايقته وتهديده، ما 
ا�صطره اإىل مغادرتها �رّصا يف هذا العام.

�ضفري حترير اجلزائر

اإيطاليا  اإىل  فرن�صا  مغادرة  عقب  وتوجه 
جوالت  يف  وحترك  القاهرة  يف  ا�صتقر  ثم 
تركيا،  منها  عديدة  ببلدان  تعريفية 
الثورة  الإ�صعال  بالده  ب�صفري  اأ�صبه  فكان 
التحريرية يف اجلزائر ويف حمطة القاهرة، 
ال�رصيف وح�صل  لالأزهر  الورتالين  انت�صب 
على �صهادته العاملية يف كلية اأ�صول الدين 
الدفاع  يف  وا�صتمر  االإ�صالمية،  وال�رصيعة 

عن الق�صية اجلزائرية.
ومب�رص تعرف على االإخوان وانخرط فيها 
ب�صكل الفت، وامتد ن�صاطه اإىل اليمن، التي 
توحيد  1942، حيث جنح يف  عام  بها  نزل 
و�صلت  بعدما  ولكن  املعار�صة،  �صفوف 
يف  بامل�صاركة  اتهم  احلكم  اإىل  املعار�صة 
حماولة »انقالبية«، قبل اأن يغادرها، ح�صب 
مراجع تاريخية وقالت اإحدى فروع جمعية 
في�صبوك  ب�صفحتها  امل�صلمني،  العلماء 
الورتالين، قام عامي 1950  اإن  عام 2018، 
االأوىل  يف  زار  كبريتني  بجولتني  و1951 
و�صوي�رصا  واإيطاليا  واليونان  وتركيا  �صوريا 
واإيرلندا  وبريطانيا  وهولندا  وبلجيكا 
اإىل  وعاد  واملغرب،  والربتغال  واإ�صبانيا 

بريوت.
م�رصقية  برحلة  قام  قليلة  راحة  وبعد 
وال�صعودية  واإيران  الكويت  اإىل  اأطول 
وبنغالدي�س  والهند  وباك�صتان  والبحرين 
فاإندوني�صيا،  وماليزيا  وتايالند  وبورما 
يخطب  فيها  ينزل  بلد  كل  يف  وكان 
ال�صحفية  الندوات  ويعقد  ويحا�رص 
بحق  وكان  بالق�صية اجلزائرية،  معرفا 
اآنذاك،  ال�صوت اجلزائري االأقوى واالأعلى 

وفق امل�صدر ال�صابق.
وم�صهود له يف تلك الفرتة، باأنه بداأ للتعبئة 
الفرن�صي  امل�صتعمر  �صد  بالده  يف  للثورة 

)1954-1962(، واأ�صدر غداة اندالع الثورة 
يف 1 نوفمرب 1954 بيانا عنوانه »اإىل الثائرين 

من اأبناء اجلزائر اليوم حياة اأو موت«.
�ضهادات تن�ضف »الورتالين«

بجامعة اجلزائر،  والدكتور  املوؤرخ  وقال 
مولود عومير، اإّن »العامل وامل�صلح الف�صيل 
�صبيل  يف  الكبري  جهاده  رغم  الورتالين 
ال�صيطرة  من  االإ�صالمية  ال�صعوب  حترير 
اال�صتعمارية واإيقاظ امل�صلمني من خمولهم 
الكامل من  ينل ن�صيبه  فاإنه مل  احل�صاري، 

اهتمام الباحثني وتاأليف املوؤرخني«
لـ«االأنا�صول«:  حديث  يف  عومير  واأ�صاف 
»يف العام 1936 اختاره بن بادي�س لالإ�رصاف 
الدعوي  العلماء  جمعية  ن�صاط  على 
لتوفره  بفرن�صا  املهجر  يف  واالإ�صالحي 
القيادة«وا�صتطرد  موا�صفات  كل  على 
نوادي  الورتالين  اأ�ص�س  »وفعال  قائال: 
التهذيب لتعليم اللغة العربية ون�رص مبادئ 
الوعي  ون�رص  الرذيلة  وحارب  االإ�صالم 
الوطني يف �صفوف امل�صلمني املقيمني يف 

فرن�صا«.
اأو�صح  مب�رص  الورتالين  فرتة  وعن 
جمعيات  تاأ�صي�س  يف  �صارك  اأّنه  عومير، 
اللجنة  القاهرة، منها  خريية و�صيا�صية يف 
وجمعية  عن اجلزائر،  للدفاع  العليا 
الهداية  وجمعية  اجلالية اجلزائرية، 
اأّنه با�صم جبهة الدفاع عن �صمال  واأو�صح 
اإفريقيا يف �صنة 1944، اأر�صل الراحل عدة 
وكتب  الدولية  املنظمات  اإىل  برقيات 
الفرن�صي  ال�صفري  اإىل  ر�صائل  جمموعة 
ال�صلطات  بقمع  منددا  اآنذاك،  بالقاهرة 
اال�صتعمارية للجزائريني الذين خرجوا يف 

مظاهرات 8 ماي1945.
الدول  معظم  زار  »الورتالين  اأّن  واأكّد 
االإ�صالمية بهدف �رصح الق�صية اجلزائرية 
بالدهم  �صوؤون  ت�صيري  يف  بحقهم  ومطالبا 

بنف�صهم«.

روح تبعث الن�ضال للجزائر

الثورة  �صاند  الورتالين  اأّن  عومير،  واعترب 
االأوىل فن�رص  اأيامها  )1954( يف  التحريرية 
حتت  اندالعها  من  اأيام  ثالثة  بعد  بيانا 
اأبناء اجلزائر:  من  الثائرين  »اإىل  عنوان 
 15 يف  اأّنه  موت«وذكر  اأو  حياة  اليوم 
ال�صيخ  مع  اأ�صدر  نف�صه،  العام  من  نوفمرب 
»نعيذكم  بيانا:  االإبراهيمي  الب�صري  حممد 
 17 »يف  قوله:  وتابع  ترتاجعوا«.  اأن  باهلل 
جبهة  تاأ�صي�س  يف  �صارك   ،1955 فرباير 
حترير اجلزائر، التي �صمت ال�صيخ الب�صري 
اآيت  وح�صني  بلة  بن  واأحمد  االإبراهيمي 
مكي  وال�صاذيل  خي�رص  وحممد  اأحمد 
اأّن  عومير  و�صدد  واآخرين«  حلول  وح�صني 
الورتالين عا�س يف مقاومة اجلهل وحماربة 
�صيطرة  من  التحرر  اإىل  وداعيا  الظلم، 
عرب  الورتالين  رحالت  وكانت  اال�صتعمار 
املحتلة،  بالده  لن�رصة  فر�صة  العامل، 
العربية  وال�صعوب  القادة  لدعوة  ومنا�صبة 
التهذيب  »نوادي  اأّن  اإىل  واأ�صار  للنه�صة. 
الراحل يف فرن�صا جنحت يف  اأ�ص�صها  التي 
دينهم  اإىل  املغرتبني  امل�صلمني  ا�صتقطاب 
خماوف  اأثار  ما  بح�صارتهم،  واالعتزاز 

ال�صلطة الفرن�صية«.

امل�رصق  يف  ترك  الراحل  اأّن  اإىل  ولفت 
مرموقة  و�صمعة  ح�صنة  اآثارا  العربي، 
العرب  والقادة  العلماء  عليه  اأطلق  حتى 
بدوره،  االأربعينات  منذ  »املجاهد«  لقب 
جمعية  رئي�س  نائب  جموري  التهامي  قال 
العلماء امل�صلمني، لالأنا�صول، اإّن »الورتالين 
�صخ�صية متفّردة يف طاقتها، ومن تالمذة 
بن بادي�س، ميلك طاقة اإ�صافية، وترك اأثره 

يف كل مكان حّل به«.
تركيا يف  عاما   28

ا�صتقالل اجلزائر بثالث  اإعالن  وقبيل 
الورتالين  الف�صيل  ال�صيخ  تويف،  �صنوات 
م�صت�صفيات  باأحد   1959 مار�س   12 يف 
للتعريف  ذلك  قبل  زارها  التي  تركيا 
يف  عاما   28 وظل  بالق�صية اجلزائرية 
اأنقرة، حتى �صعت اجلزائر لتكرميه ونقلت 
رفاته اإىل وطنه االأم يف الـ12 مار�س 1987، 
ودفن مب�صقط راأ�صه وما بني ميالده ووفاته، 
رحالته  خلدته  ا�صما  الورتالين،  يبقى 
التاريخ  له  ويذكر  بالده،  لن�رصة  اخلارجية 
»اجلزائر الثائرة«  واالأ�صهر  ال�صخم  جملده 
فبه عا�س وعا�صت ذكريات وطنه واإن كانت 
»غا�صم«  فرن�صي  احتالل  جراء  موؤملة 

اآنذاك.

بقلم الأ�ضتاذة: الزاهي دنيا

�صوبت  متالزمة  فريو�س  كورونا 
يف  فاأ�صابته   2020 عام  نحو 
من  جاورها  وما  والية،   48 قلب 
قطاعات عمومية كانت اأو خا�صة. 
االإعالن  منذ  اأ�صابيع  غ�صون  ويف 
يف  التحق  موؤكدة  حالة  اأول  عن 
عادات  من  القطيع،  املوايل  اليوم 

وتقاليد اإىل طقو�س ومعتقدات.
بكوفيد  م�صاب  الكل  اليوم  وبات 
وبحاجة  باملوت  مهدد  والكل   ،19
تراه  يا  فمن  االأوك�صيجني،  اإىل 
الذي  ومن  الفعلي؟  امل�صتغيث 
ي�صتحق االإغاثة فعليا؟  وملن مننح 

عربة االأوك�صيجني؟
و�صط  يف  نف�صها  فر�صت  اأ�صئلة 
الغلبة  �صتكون  فلمن  احللبة، 
العمومية  للقطاعات  هل  بالنهاية، 
العادات  ملع�رص  اأم  واخلوا�س؟  
الذي  املوايل  املت�رصر  والتقاليد 

يندد هو االأخري ويطالب بالعالج.
اأزمة  هو  اليوم  نعي�صه  ما  وهل 

اأزمة  اأم   االأوىل؟  بالدرجة  �صحية 
ككل؟  وجمتمع  وفكر  معتقدات 
منذ  7اأ�صهر  قرابة  اليوم  م�صي 
نف�صه  وامل�صهد  اجلائحة،  بداية 
اإجابات  اأمامنا كل يوم. وال  يتكرر 
زعما  اأن  هذا  قدمت  مقنعة 

وجودها من االأ�صا�س.
البارحة  بني  تغري  الذي  فما 

واليوم؟ 
اإن املتتبع ل�صريورة حركة الفريو�س 
�صيخل�س اإىل نتيجة حتمية  موؤكدة 
كنا  اأننا  اإىل  موؤ�رصاتها  توحي   ،
باالأم�س نعي�س اأزمة  وباء ا�صتهدف 
ال�صحي وهذا  القطاع  بدايته  منذ 
واالأخبار  الن�رصات  عليه  ن�صت  ما 
اجلائحة،  بخ�صو�س  املتداول 
وا�صح  بوقتها   19 كوقيد  كان  اأين 
حينها  امل�صتهدف  كان  و  الهدف 
�صهد  اليوم  اأما  املواطن،  �صحة 
بوؤرته  وات�صعت  تطورات  الوباء 
ب�صالمة  عالقة   ماله  كل  لي�صمل 

واأمن الفرد واملجتمع.
اخلط  عن  خرجت  اليوم  فكورونا 

وماعدا  لها  املر�صوم  االفتتاحي 
غازهم  يف  للتحكم  جمال  هنالك 
وال  باخلطاأ،  ت�رصبه  املزعوم 
بخفا�صهم الناقل واحلامل للعدوى 
فبعد  وتنقالته،  مب�صاراته  وال 
احلا�صن  امل�صت�صفيات  كانت  اأن 
خرجت  وامللجاأ،  للمر�س  
وهنالك  بال�صارع  وا�صتوطنت 
واجلامعات  احلراك  لطالب  كان 
�صغلهم  كان  اأن  وبعد  مغاير،  راأي 
بات  حم�س  �صيا�صي  وحراكهم 
م�صتقبلهم  انقاد  همهم  اليوم 
وتغري  وحتديد م�صريهم مطلبهم، 
مفهوم الطالب الواعي الذي اأجنبه 
الكال�صيكي  الطالب  اإىل  احلراك 
مبا  واعي  والغري  الفكر  حمدود 
�صاأن  �صاأنه  وبات  لالأ�صف.  يحدث 
عجوز احلي يف مقرتحاته  وحلوله 
الطالبية  املنظمات  راحت  اأين 
ا�صتئناف  بعدم  وتطالب  تندد 
ال�صدا�صي  واإكمال  الدرا�صة 
باإلغاء  ومطالبني  جهة  من  الثاين 
جهة  من  الدكتوراه  م�صابقات 

هو  كما  مبا�رصة  واالنتقال  اأخرى، 
تالميذ  مع  ا�صتثناء  به   معمول 

الطور االبتدائي واملتو�صط.
وفتح  اجلدل  اأثار  الذي  املو�صوع 
حوله  وت�صاربت  وجيم  �صني  باب 
له  نظرنا  لو  اأنه  غري  الت�رصيحات 
اأبنائنا  فكلهم  امل�صاواة  ناحية  من 
بعني  لكن  واحدة،  و�صالمتهم  
امل�رصع وامل�صوؤول هو مطلب غري 
م�رصوع، فطفل وبرنامج االبتدائي 
ودكتور  اليوم  طالب  م�رصوع  لي�س 

الغد.
قبل  ما  جامعة  تراها  يا  وهل   
هو  واأ�صتاذها  وطالبها  الكورونا 
هي  اجلائحة؟  بعد  ما  نف�صه 
التي  االن�صغاالت  من  واحدة 
وريتها  اأ�صهر،  منذ  نطرحها 
احلد  هذا  عند  لتتوقف  كانت 
اأخذت  والتعليم  اجلامعات  فمن 
من  ما  كل  طريقها  يف  اجلائحة 
نقل  من  املواطن  يعيل  اأن  �صاأنه 
العمل  مبثور  نف�صه  ليجد  وجتارة 

واالأطراف.

القطاعات،  �صهدته  �صلل  هو 
فرتة  منذ  والعالقات  االأحياء، 
اللعبة  والزالت  بالبعيدة  لي�صت 
 15 كل  وقوانينها  نف�صها  تفر�س 

يوم قابلة لتجديد.
فهل يا تراها كورونا االأم�س هي 
الذي  اجلديد  وما  اليوم؟  نف�صها 

اأ�صافه احلجر؟.
طابو  يف  تنتظر  ك�صابقتها  اأ�صئلة 
ولنقرب  فر�صتها،  االإجابات 
ال�صورة اأكرث وننقل الواقع نكتفي 
بالقول باأن كوفيد19 فقد ال�صيطرة 
واخرتق كل القوانني ، واليوم نحن 
يف حرب حرب ال حلماية �صحتنا 
ثراتنا  على  للحفاظ  بل  وح�صب 
اأبنائنا  ال  ومل  تقاليدنا  وعاداتنا، 
والغزو  الدخيل  امل�صتعمر  من 
بداأت  الذي  والفكري  الثقايف 
معامله تنت�رص يف االأونة الـاأخرية، 
حول  والفتوى  احلديث  كرث   اأين 
ومدى  الدينية  ال�صعائر   بع�س 
جوازها  وحكم اأبطالها ، ال ل�صيء  
الفريو�س  تف�صي  من  للحد  �صوى 

على ح�صب قولهم.
للبع�س  فر�صة  اأعطى  ما  وهو 
الفقيه  موطن  نف�صه   لتن�صيب 
فظهرت  واالأجداد،  واالإمام 
وممار�صات  اأمناط   لهم  نتيجة 
�صلوكية جديدة، و�صباب بعقليات 
مدرو�صة  غري  ومطالب  دخيلة  
والعادات  احلقوق  م�صمى  حتت 
والتقاليد، من منظور ع�رصي اإن 

مل اأقل غربي حم�س.
اإجماال  اليوم  نعي�صه  ما  فهل 
�صد  ولقاح  دواء  اأزمة  فعال  هو 
ب�صدد  نحن  اأم  الفايرو�س، 
الغزو  �صد  حرب  يف  اخلو�س 
قالب  يف  له  املروج  والفكر 
اإبر  طريق  عن  واملحقون  وباء، 
ال  واملعتقد   الهوية  ت�صتهدف 
هو  كما  وم�صتقاتها  ال�صحة 

معلوم.
يقال  ما  �صحت  �صدق  واإن   
فنحن فعال بحاجة للقاح للعقول 
هو  مبا  ال�صعب  وتنوير  وتطهري 

كائن وما يجب اأن يكون.

وباء كورونا بني الأم�س و اليوم

ثقايف
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عز  اجلزائري  الدويل  احلار�س  جّدد 
الدين دوخة ر�سميا العقد رفقة اإدارة 
ناديه الرائد ال�سعودي، اأين جرت عملية 
متديد العقد رفقة ابن مدينة ال�سلف 
والتي عرفت ح�سور عدد  اأم�س،  اأول 
من م�سريي الفريق ال�سعودي يتقدمهم 
حيث  املطوع،  فهد  النادي  رئي�س 
رفقة  العقد  متديد  مفاو�سات  تكللت 
الطرفان  اتفق  بعدما  بالنجاح  دوخة 
بالعقد  املتعلقة  التفا�سيل  كافة  على 
الطرفني  بتوقيع  وانتهت  اجلديد 
احلار�س  موا�سلة  وبالتايل  عليه، 
العمر 34 عاما م�سواره مع  البالغ من 

الفريق عاما اآخر، رغم العرو�س التي 
الدوري  من  اأخرى  اأندية  من  و�سلته 
على  ت�سعى  كانت  التي  ال�سعودي 
اإقناعه باالنتقال اإىل �سفوفها، اإال اأن 
حار�س عرين الت�سكيلة الوطنية ف�سل 
مع  امل�سوار  وموا�سلة  اال�ستقرار 
ت�سكيلة  ب�سفوفه  التحق  الذي  النادي 
فريقه  �سفوف  من  مو�سمني  قبل 
دوخة  اجرى  للإ�سارة  اأحد،  ال�سابق 
زميلني  رفقة  العقد  جتديد  عملية 
اآخرين له من النادي ويتعلق االأمر بكل 
من ال�سوري جهاد احل�سني وال�سعودي 

عبد اهلل الفهد.

ريا�ضة

عي�شة ق.

اأي ا�ستثناء  واأ�رّصت على رف�س منح 
الريا�سية  التجمعات  عقد  بخ�سو�س 
والتي توا�سل يف منعها ب�سبب انت�سار 
ال�سياق،  هذا  ويف  كورونا،  جائحة 
على  ام�س  اأول  الفاف  اأقدمت 
مرا�سلة جميع اأع�ساء اجلمعية العامة 
املن�سوية حتت لواء االفاف واملقدر 
من  ع�سوا   112 جمموع  عددهم 

حيث  اال�ست�سارة،  ا�ستمارة  ملأ  اأجل 
ا�سطرت الهيئة الكروية اإىل االعتماد 
االلكرتوين  بالربيد  التعامل  على 
العامة،  اجلمعية  اأع�ساء  جميع  مع 
ومنحت تاريخ 25 جويلية املقبل اآخر 
بطريقة  عليها  الرد  اأجل  من  مهلة 
الفاف  وت�سعى  اإلكرتونيا،  االإر�سال 
الريا�سي  املو�سم  �سفحة  طي  اإىل 
نهاية  قبل  م�ستقبله  يف  واحل�سم 
تقدير  اأق�سى  على  اجلاري  ال�سهر 

رئي�سها زط�سي  ان �رصح  مثلما �سبق 
نهاية االأ�سبوع املنق�سي، خا�سة  واأن 
االأندية  هوية  باإر�سال  ملزمة  الفاف 
املو�سم  القارية  بامل�ساركة  املعنية 
الكروي اجلديد اإىل االحتاد االإفريقي 
اأوت  اأق�ساه 31  تاريخ  القدم يف  لكرة 

املقبل.
اجلمعية  اأع�ساء  ي�سوت  اأن  وينتظر 
يف  للف�سل  �سيغ  ثلث  حول  العامة 
م�سري املناف�سة الكروية ويتعلق االأمر 

اإما موا�سلة املو�سم، اأو الذهاب اإىل 
اإىل  اللقب  منح  اأو  اأبي�س،  مو�سم 
واعتماد  بلوزداد  �سباب  املت�سدر 
ويف  ال�سقوط،  دون  ال�سعود  نظام 
هذه االأخرية فاإنه �سيتم تتويج النادي 
الوطنية،  البطولة  بلقب  البلوزدادي 
يف  االأوائل  الربعة  م�ساركة  واعتماد 
القارية،   باملناف�سة  الرتتيب  جدول 
من  اأندية  اأربعة  �سعود  جانب  اإىل 
اإثرها  على  ت�سبح  الثانية  الرابطة 

ارابطة املحرتفة االأوىل ت�سم جمموع 
الرابطة  تتحول  بينما  فريقا،   20
كل  ي�سم  بفوجني  نظام  اإىل  الثانية 
منهما 18 فريقا، هذه ال�سيغة ت�سمح 
ب�سعود ثمانية فرق من بطولة الهواة 

مبجموعاتها الثلث.
املكتب  ع�سو  ك�سف  للإ�سارة، 
الفاف  اأن  بهلول  عمار  الفدرايل 
الكتابية  اال�ست�سارة  تعتمد  �سوف 
املو�سم  م�سري  يف  الف�سل  اأجل  من 

الكروي املتوقف منذ منت�سف �سهر 
وباء  انت�سار  ب�سبب  املن�رصم  مار�س 
جلميع  يكون  اأن  اأجل  من  كوفيد19، 
الرابطات  وروؤ�ساء  االأندية  ممثلي 
الفر�سة من اجل امل�ساركة يف االأمر، 
ما  عن  يعلنون  �سوف  اأنهم  واأ�سار 
عرب  امل�ساورات  نتائج  عنه  اأ�سفرت 
قبل  ق�سائي،  حم�رص  يراأ�سها  جلنة 
من  الفدرايل  املكتب  على  حتويلها 

اجل امل�سادقة عليها.

اختارت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم ر�شميا اعتماد اخلطوة املتعلقة باال�شت�شارة الكتابية من اأجل الف�شل يف 
م�شري املناف�شة الكروية واحل�شم حول موا�شلة املو�شم الكروي او توقيفه، وذلك من خالل اإ�شراك العائلة الكروية 

يف القرار النهائي، بعدما تعّذر عليها احل�شول على ال�شوء االخ�شر من طرف وزارة ال�شباب والريا�شة من اأجل 
عقد جمعية عامة ا�شتثنائية للت�شويت حول م�شتقبل املناف�شة، اأين رف�شت الوزارة الو�شية الطلب الذي تقّدمت 

به هيئة الرئي�س خري الدين زط�شي 

اأر�شلتها اأول اأم�س الأع�شاء اجلمعية العامة ال122 عرب الربيد االلكرتوين

�لفاف حتدد 25 جويلية �آخر مهلة للرد 
على �ال�ضت�ضارة �لكتابية

اخذ العديد من القرارات خالل زيارته التفقدية ملركب وهران اجلديد

خالدي ير�أ�س �جتماعا تنفيذيا ��ضتعد�د للألعاب �ملتو�ضطية
اأ�سغال  عقب  القرارات  من  جملة  اّتخذت 
االألعاب  تنظيم  للجنة  التنفيذي  املجل�س 
اأول  والذي عقد  لوهران 2022  املتو�سطية 
برئا�سة  للحدث  امل�ست�سيفة  املدينة  اأم�س 
خالدي،  علي  �سيد  والريا�سة  ال�سباب  وزير 
املنا�سبة  بهذه  املتخذة  القرارات  وتتعلق 
الريا�سية،  املن�ساآت  هي  و  جوانب  باأربعة 
و  العام، اجلانب املايل و االت�سال  التنظيم 
الرتويج لهذه االألعاب ح�سبما ذكرته الوزارة 
�سدرت  االأول،  للجانب  بالن�سبة  بيان،  يف 
للتمكن  اجلهود  مل�ساعفة  حازمة  تعليمات 
االآجال  يف  الريا�سية  املن�ساآت  ا�ستلم  من 

الغاية  لهذه  وحتقيقا  املحددة،  الزمنية 
تنظيم  باإ�رصاك ممثلي جلنة  التو�سية  مّتت 
االألعاب املتو�سطية يف متابعة اأ�سغال اإجناز 
واإعادة تهيئة املرافق الريا�سية، مع ال�سهر 
التقنية  للمعايري  وفقا  اإجنازها  على �سمان 

الدولية.
مرفوقا  كان  الذي  خالدي  علي  �سيد  وقدم 
بكاتبة الدولة لدى وزير ال�سباب و الريا�سة 
�سواكري  �سليمة  النخبة  بريا�سة  مكلفة 
االألعاب  اإجناح  بخ�سو�س  توجيهات 
التنظيم  على  تعتمد  التي  املتو�سطية 
على  التوجيهات  وتتعلق  للحدث،  اجليد 

و�سع  عملية  بت�رصيع  اخل�سو�س  وجه 
بالتجهيزات  املتعلقة  ال�رصوط  دفاتر 
نف�س  ويف  ون�رصها،  املختلفة  واخلدمات 
با�ستحداث  اأي�سا  الوزير  اأو�سي  اجلانب 
اال�ستعدادات  امل�سوؤولني عن  للخرباء  جلنة 
من   19 للن�سخة  واخلتام  االفتتاح  حلفلتي 
االألعاب املتو�سطية وذلك يف اأقرب االآجال« 
وتر�سيد االإنفاق و�سمان اإدارة �سفافة للمال 

العام.
ومت التاأكيد كذلك على �رصورة اأن تنوع جلنة 
االألعاب املتو�سطية م�سادر متويلها  تنظيم 
خلل  من  ال�سيما  الدولة،  ميزانية  خارج 

�رصكات  مع  رعاية  عقود  اإبرام  اإىل  ال�سعي 
تعليمات  �سدرت  فيما  وخا�سة،  عمومية 
لذات اللجنة بتبني ا�سرتاتيجية ات�سال فعالة 
ل�سمان الرتويج املنا�سب لهذا احلدث الهام 
يف جميع اأنحاء الوطن وكذا يف اخلارج، ويف 
والريا�سة  ال�سباب  وزير  ذّكر  ال�سدد،  هذا 
العمومية  ال�سلطات  توليها  التي  باالأهمية 
ويف مقدمتها رئي�س اجلمهورية عبد املجيد 
تبون لهذا املوعد الذي تطمح اجلزائر من 
خلل تنظيمه للمرة الثانية يف تاريخها بعد 
اإثبات  اإىل  العا�سمة  باجلزائر   1975 دورة 
الريا�سية  االأحداث  تنظيم  على  قدرتها 

وكذا تظاهرات  تام  بنجاح  امل�ستوى  رفيعة 
اأخرى يف خمتلف القطاعات.

مدافع اخل�شر غاب عن اللقاء ب�شبب االإ�شابة و�شريحل ر�شميا

فار�س و�ضبال ي�ضقطان �إىل �لدرجة �لثانية �اليطالية
الدويل  اللعب  �سقط 
فار�س  حممد  اجلزائري 
الثانية  الدرجة  اإىل  ر�سميا 
الهزمية  بعد  االيطالية 
فريقه  لها  تعر�س  التي 
خارج  اأم�س  اأول  �سبال 
امل�سيف  امام  القواعد 
 34 اجلولة  حل�ساب  بري�سيا 
اأين  االيطايل،  الدوري  من 
بهدفني  املقابلة  انتهت 
عرفت  مواجهة  يف  لواحد، 
االأي�رص  الظهري  غياب 
الذي  الوطني  للمنتخب 
�سمن  اال�ستدعاء  يتلق  مل 
املجموعة املعنية بخو�سها 

االإ�سابة  من  معاناته  ب�سبب 
خلل  تلقاها  كان  التي 
جعلته  املا�سية  االأ�سابيع 
خلل  املناف�سة  عن  يغيب 
يخو�س  وال  االأخرية  الفرتة 
وف�سل  االأخرية،  املباريات 
االحتفاظ  يف  فار�س  رفقاء 
على ب�سي�س االأمل من اأجل 
البقاء يف دوري »الكالت�سيو«، 
بعد �سقوطه يف فخ الهزمية 
اخلام�سة على التوايل والتي 
جدول  تذيل  يوا�سل  جعلته 
الرتتيب على بعد 14 نقطة 
االأمان  منطقة  عن  كاملة 
قبل اأربع جوالت على اإ�سدال 

ال�ستار عن املناف�سة.
هذا  يكون  اأن  وينتظر 
مع  لفار�س  االأخري  املو�سم 
بعد  خا�سة  �سبال،  ناديه 
تر�سيم ال�سقوط اإىل الدرجة 
يتواجد  الذي  وهو  ال�سفلى، 
اأندية  عدة  اهتمام  �سمن 
ترغب يف التعاقد معه خلل 
ال�سيفية  التحويلت  مرحلة 
فرق  غرار  على  املقبلة، 
والزيو  تورينو  فيورنتينا، 
مرتبطا  يزال  ال  اين  روما، 
اإدارة �سبال ينتهي  بعقج مع 

يف �سائفة العام 2022.
عي�شة ق.

خالدي: رف�س �لت�ضريح لعقد 
�جلمعية �لعامة للفاف دو�عيه قانونية

�سيد  والريا�سة  ال�سباب  وزير  اعترب 
ترخي�س  باأن عدم  بوهران  علي خالدي 
لكرة  اجلزائرية  للحتادية  م�ساحله 
ا�ستثنائية  عامة  جمعية  عقد  القدم 
البطوالت  خمتلف  م�سري  لتحديد 
املن�رصم  مار�س  منذ  املتوقفة  الوطنية 
الوزير  وقال  حم�سة،  قانونية  م�ساألة 
الغرب  عا�سمة  اإىل  زيارته  ختام  يف 
اأم�س ملعاينة حت�سريات  اأول  اجلزائري 
املدينة ال�ست�سافة األعاب البحر االأبي�س 
املتو�سط املقررة عام 2022 باأن وزارة 
با�ستقللية  توؤمن  والريا�سة  ال�سباب 
حتر�س  ولكنها  الريا�سية  االحتاديات 
القانونـ  تطبيق  �سمان  على  دائما 
عادي  تبادل  هنالك  كان  اأنه  واأ�ساف 

موؤكدا  والوزارة،  الفاف  بني  للر�سائل 
مثل  املعنية  االحتادية  على  يتعني  اأنه 
غريها من االحتاديات، ممار�سة مهامها 
من  للقانون.  الكامل  االحرتام  اإطار  يف 
جهة اأخرى، ا�ستغل ال�سيد خالدي فر�سة 
الذكرى االأوىل لتتويج املنتخب اجلزائري 
لكرة القدم بكاأ�س اإفريقيا للأمم مب�رص 
الثانية يف تاريخ امل�ساركة اجلزائرية كي 
يجدد دعم الدولة املطلق للمنتخب من 
اأجل موا�سلة م�سريته املظفرة لتحقيق 
باملنا�سبة  موجها  االألقاب،  من  مزيد 
للعبني  والتقدير  ال�سكر  عبارات 
للت�سكيلة  واالإداري  الفني  والطاقمني 

الوطنية وكل من �ساهم يف التتويج.
ق.ر.

م�ستقبل  يلف  الغمو�س  يتوا�سل 
نبيل  اجلزائري  الدويل  اللعب 

نيوكا�سل  فريق  رفقة  طالب 
�سفوفه  يف  يلعب  الذي  االجنليزي 
على �سكل اإعارة قادما من �سالكه04 
اأو�سح  ال�سدد  هذا  ويف  االأملاين، 
برو�س  �ستيف  نيوكا�سل  جمرب 
بخ�سو�س  وا�سحة  غري  االأمور  اأن 
العبه اجلزائري رفقة بقية اللعبني 
النادي،  مع  اإعارة  يلعبون  الذين 
عدمه  من  بقائهم  اأمر  ربط  حيث 
االجنليزي  النادي  اإدارة  مبفاو�سات 
بعقود  يرتبطون  التي  االأندية  رفقة 

معها، اأين ا�سار بري�س يف ت�رصيحات 
حال  يف  اأنه  االجنليزي  للإعلم 
خدمات  اإىل  احلاجة  على  االجماع 
يتطلّب  �سوف  االأمر  فاإن  طالب  بن 
رفقة  التفاو�س  نيوكا�سل  اإدارة  من 
على  والوقوف  �سالكه04  نظريتها 
املطالب املالية للفريق، قبل احل�سم 
وا�ستطرد  النادي.  مع  م�ستقبله  يف 
من  معار�سة  يجد  مل  اأنه  املتحدث 
بن طالب وزملئه املعارين يف البقاء 
مع نيوكا�سل �سهرا اإ�سافيا ملوا�سلة 

ما تبقى من املو�سم الكروي يف ظل 
يعرفها  التي  اال�ستثنائية  الظروف 
الن�ساطات  توقف  ب�سبب  العامل 
جائحة  انت�سار  اإثر  على  الكروية 
رفقة  م�ستقبله  يف  والف�سل  كورونا، 
تنجم  ما  على  يكون  �سوف  النادي 
االأملاين  ناديه  مع  املفاو�سات  عنه 
اإىل  ميتد  بعقد  معه  يرتبط  الذي 
مو�سم اآخر، حيث ينتهي العقد الذي 
وقعه بن طالب رفقة م�سوؤويل �سالكه 

يف �سائفة العام املقبل.

العب اخل�شر الزال مرتبطا معه بعقد ميتد على 2021

برو�س: م�ضتقبل بن طالب معنا مرتبط باملفاو�ضات مع �ضالكه
دوخة يجدد �لعقد مو�ضما رفقة �لر�ئد

ق.ر.

عي�شة ق.  عي�شة ق.
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�لديو�ن �لعمومي للمح�شر �لق�شائي 
�ال�شتاذة/ ق�شطويل نعيمة حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة �ل�شر�قة

حي 100 م�شكن عمارة E 05  رقم 02 �ل�شر�قة 

ن�شر م�شمون عقد �لتبليغ �لر�شمي 
�ملادة 412 من ق.�إ.م و�إ

نحن اال�ضتاذة/ ق�ضطويل نعيمة حم�رشة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور  
اعاله و املوقعة ادناه 

لفائدة/  بن زيادة فار�س 
العنوان : 06 �ضارع حممد قاريدي القبة ، اجلزائر

�ضد ال�ضيد : ديكيما�س �ضليم
العنوان : طريق الكثبان رقم 23 ال�رشاقة   

تنفيذا لل�ضند التنفيذي املتمثل يف القرار  ال�ضادر عن جمل�س ق�ضاء تيبازة ، الغرفة التجارية / البحرية   ، بتاريخ : 2020/02/25 فهر�س 
رقم : 20/00555، ق�ضية رقم : 19/02002 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ : 2020/03/02 حتت رقم 2020/212 

بناءا على االإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي بجريدة يومية وطنية ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2020/07/12 ، رقم 
الرتتيب : 20/2306.

وعليه نقوم بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رش التكليف بالوفاء لل�ضند التنفيذي املذكور اأعاله
 لفائدة ال�ضيد : بن زيادة فار�س 

�ضد ال�ضيد :ديكيما�س �ضليم  
و اإلزامه بدفع مبلغ اإجمايل  : 1.082.080.00 دج 

و الذي ميثل مبلغ التعوي�س + م�ضاريف اخلربة و م�ضاريف التنفيذ و احلقوق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي  
و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ الن�رش يف جريدة يومية وطنية و اإال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

اثباتا ملا تقدم ، حررنا هذا املح�رش لن�رش ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية .

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
والية اجللفة

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة 
مكتب االنتخابات و اجلمعيات 

رقم : 12 / م ت �ش ع / م ت ع /م ج ا 2020 

و�شل �إ�شهاري لتجديد جمعية
القانون رقم 12-06 يف 12  طبقا الأحكام املادة 08 من 
، مت جتديد اجلمعية  جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات 
لرتقية جميع  ال�ضهيد  يوم  فرباير   18 : جمعية  امل�ضماة 

الن�ضاطات الن�ضوية الوالئية باجللفة  
 63/1611 �ضعباين  حممد  العقيد  حي   : مقرها  الكائن 

باجللفة 
طابعها : اإجتماعي 

جمال ن�ضاطها : والئي 
برئا�ضة ال�ضيد )ة( : بن عي�ضى جنة

املولود )ة( بتاريخ : خالل 1957 اجللفة 
ال�ضاكن )ة( : حي بن جرمة 08/173 
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CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
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 au plu tar  le 1  
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            10 000DA
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 

autorisation d’exercice de 
l’activité de stockage et de 
distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

الو�سط:2020/07/21

تهنئة مبولودة

احلبيب  فرا�س  ازديان   مبنا�ضبة 
بهية  مبولودة  حماد"  "اأمين  والعزيز 

الطلعة �ضميت على بركة اهلل 
" اأنفال " نتقدم باأحر التهاين واأطيب 
يجعلها  وربي  حماد  لعائلة  االأماين 
وبال�ضفاء  الكرمي  القراآن  حفظة  من 

العاجل لالأم
األف األف مليون مبارك يا اأمين 

ترتبى يف عزك اإن�ضاء اهلل
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 24  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ش  الهاتف:   
021737128 

ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار 

با�شتور اجلزائر 
ت�شرتك يومية "الو�شط" ب�شكل قانوين
 يف خدمات وكالة الأنا�شول الرتكية

ال�شحب  
  SIA رشكة الطباعة باجلزائر الو�شط�

املقر الرئي�شي: املنطقة ال�شناعية 
العالية- باب الزوار- اجلزائر

 
عدد الن�شخ املطبوعة: 2000
 التوزيع: �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة
كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة لترد اإىل 

ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr
اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�شوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

دويل

ق.د/وكاالت

التي  الأمريكية  املتحدة  فالوليات 
ت�شعى لالن�شحاب تدريجيا من اأزمات 
الآن  نف�شها  جتد  الأو�شط،  ال�رشق 
ظل  يف  ليبيا،  اإىل  لاللتفات  م�شطرة 
حماولة مو�شكو مالأ الفراغ يف اجلناح 
اجلنوبي حللف �شمال الأطل�شي )ناتو(، 
الرو�شية  فاغرن  �رشكة  مرتزقة  عرب 
وهذا ما دفع م�شاعد وزير اخلارجية 
اأداء  �شينكر، لنتقاد  ديفيد  الأمريكي 
املتعلقة  الأوروبية  »اإيريني«  عملية 
بحظر توريد ال�شالح اإىل ليبيا، ب�شبب 
انتقائيتها وقال �شينكر، خالل فعالية 
اإن«اعرتا�شاتهم  لباحثني،  افرتا�شية 
الأ�شلحة  على  )الأوروبيني( الوحيدة 
الرتكية املر�شلة اإىل ليبيا، يف حني ل 
اأحد يعرت�ش على الطائرات الرو�شية، 

ول الإماراتية، ول على امل�رشيني«.
الذي  الت�رشيح،  هذا  اعتبار  وميكن 
�شدر اخلمي�ش، حماولة من وا�شنطن 
الأوروبيني  حلفائها  بو�شلة  �شبط 
اأكرث  والرتكيز  الليبي،  امللف  ب�شاأن 
الأ�شلحة  توريد  حظر  »قرار  على 
اأخرى  ودول  رو�شيا  قبل  من  الأممي 
امل�شوؤول  بح�شب  كالإمارات وم�رش«، 
بعد  الت�رشيح  هذا  وياأتي  الأمريكي 
الأمريكي  الرئي�ش  اتفاق  من  اأيام   8
دونالد ترامب، مع نظريه الرتكي رجب 
طيب اأردوغان، يف ات�شال هاتفي، على 
موا�شلة »التعاون الوثيق« فيما يخ�ش 

حتقيق ال�شالم وال�شتقرار يف ليبيا.
املتحدة  الوليات  م�شاعي  لكن 
الأمريكية بالتن�شيق مع البعثة الأممية 
ملي�شيات حفرت حلقول  اإغالق  لإنهاء 
بعد  بالف�شل،  باءت  النفط  وموانئ 
ب�شحن  واحدة  نفط  لناقلة  ال�شماح 
ال�شدرة  ميناء  من  نفطية  م�شتقات 

 10 يف  طرابل�ش(،  �رشق  كلم   600(
وا�شنطن  رد  وكان  اجلاري  جويلية 
عرب  املرة،  هذه  اللهجة  �شديد 
قالت  والتي  طرابل�ش،  لدى  �شفارتها 
فاغرن  مرتزقة  غارات  »اإّن   ، بيان  يف 
على مرافق املوؤ�ش�شة الوطنية للنفط، 
وكذلك الر�شائل املت�شاربة امل�شاغة 
يف عوا�شم اأجنبية )مل تذكرها( والتي 
امل�شلحة  بالقوات  ت�شّمى  ما  نقلتها 
يف  حفرت(  )ملي�شيات  الليبية  العربية 

11 جويلية، اأ�رّشت بجميع الليبيني«.
من  الأمريكية  ال�شفارة  وهددت 
يقّو�شون  الذين  بـ«اأولئك  و�شفتهم 
بالت�شعيد  ويت�شبثون  الليبي  القت�شاد 
وخطر  »العزلة  مبواجهة  الع�شكري« 
ملي�شيات  اإىل  اإ�شارة  يف  العقوبات«، 
وزير  اأن  كما  وداعميها  حفرت 
بومبيو،  مايك  الأمريكي  اخلارجية 
على  عقوبات  فر�ش  الأربعاء،  اأعلن، 
بيفغيني  الرو�شي  الأعمال  رجل 
اإعالميا  يرتدد  الذي  بريغوجني، 
ويف  الأمنية  فاغرن  �رشكة  ممول  اأنه 
الع�شكرية  القيادة  نف�شه، ذكرت  اليوم 

الأمريكية )اأفريكوم( اأنها متلك »اأدلة 
التي  اأن جمموعة فاغرن،  دامغة على 
ترعاها وت�شغلها رو�شيا، زرعت األغاما 
العا�شمة  يف  نا�شفة  وعبوات  اأر�شية 

الليبية طرابل�ش وحميطها«.
لكن رو�شيا نفت على ل�شان املتحدث 
بي�شكوف،  دميرتي  الرئا�شة،  با�شم 
»باأي  الرو�ش،  الع�شكريني  م�شاركة 
عمليات  اأي  يف  الأ�شكال  من  �شكل 
ليبيا«. م�شيفة: »ل�شنا على  جارية يف 
م�شاركني  رو�ش  مواطنني  بوجود  علم 

يف العمليات هناك«.
اتهمت  واأن  لها  �شبق  وا�شنطن  لكن 
مو�شكو باإر�شال 14 طائرة على الأقل 
اإىل  و�شوخوي24   29 ميغ  نوع  من 
ليبيا،  و�شط  اجلوية  اجلفرة  قاعدة 
�شناعية  لأقمار  ب�شور  وا�شتدلت 
الوليات  ت�شعى  اإذ  ذلك  لإثبات 
املرحلة  هذه  يف  الأمريكية  املتحدة 
ن�شاط  على  اأكرث  الأ�شواء  لت�شليط 
خا�شة  واملتمركزة  ليبيا،  يف  فاغرن 
يف حمافظة اجلفرة )650 كلم جنوب 
�رشق طرابل�ش( ويف مدينة �رشت )450 

كلم �رشق طرابل�ش(، كما حتركت قبل 
اأ�شابيع نحو حقل ال�رشارة النفطي يف 
بالقرب من  ليبيا  اأق�شى جنوب �رشق 

احلدود اجلزائرية.
غري اأن تقارير اإعالمية ليبية، تتحدث 
فاغرن  مرتزقة  انت�شار  اإعادة  عن 
خارج مدينة �رشت اإىل ال�رشق باجتاه 
مدن  عن  وبعيدا  النفطية،  املوانئ 
)هون،  الرئي�شية  الثالث  اجلفرة 
زلة،  مدينة  باجتاه  و�شوكنة(  وودان، 
اجلفرة،  �رشقي  �شمال  اأق�شى  اإىل 
ويتزامن  نفطي  حقل  يوجد  حيث 
فاغرن،  مرتزقة  انت�شار  اإعادة 
الأمامية  اخلطوط  من  وان�شحابها 
اإعالمية غري  ت�رشيبات  مع  للمواجهة 
لإخالء  اأمريكي  »مقرتح  عن  موؤكدة 
اأي قوات  النفطي من  الهالل  منطقة 
حفرت  ملي�شيات  وان�شحاب  ع�شكرية، 
اإىل مدينة اأجدابيا �رشقا، مقابل عدم 
للحكومة  التابع  الليبي  هجوم اجلي�ش 
املمتدة  املنطقة  على  ال�رشعية 
واإ�رشاف  اأجدابيا،  اإىل  �رشت  من 
الأمم  برعاية  عليها  اأوروبية  قوات 
»ال�رشق  جريدة  وحتدثت  املتحدة«. 
الأو�شط« اللندنية، عن اجتماع عقده 
يف  اأمريكي  و�شيا�شي  ع�شكري  وفد 
ما  وهو  حفرت،  مع  ببنغازي،  الرجمة 
اأحمد  الأخري  با�شم  املتحدث  نفاه 
امل�شماري، كما مل تعلن عنه ال�شلطات 

الأمريكية.
ومع ازدياد الحتقان يف ليبيا، خا�شة 
مع تهديد القاهرة بالتدخل ع�شكريا، 
لن  التدخل  هذا  اأن  تركيا  وتاأكيد 
يكون �رشعيا، ميثل اخليار التفاو�شي 
اأ�شواأ  لتفادي  للجميع  حل  اأح�شن 
ال�شعب  �شيكون  التي  ال�شيناريوهات 

الليبي فيها اخلا�رش الأكرب.

قد تكون املرة االأوىل التي تنتقد فيها الواليات املتحدة االأمريكية ب�صكل �صريح، 
تزويد االإمارات وم�صر، ملي�صيات اللواء خليفة حفرت باالأ�صلحة، بعد اأن لوحت �صابقا بفر�ض عزلة 

وعقوبات على من »يقو�صون االقت�صاد الليبي ويت�صبثون بالت�صعيد الع�صكري«.

انتقدت انتقائية عملية »اإيريني« االأوروبية

وا�شنطن تعيد �شبط بو�شلة حلفائها يف ليبيا 
.      تلويح بفر�ض عقوبات على ملي�صيات حفرت

املغربية  ال�شلطات  اأطلقت 
اأم�ش  الإثنني، �رشاح ال�شحفي 
حميد املهداوي بعد �شجنه 3 
بتهمة  »اإدانته  اإثر  �شنوات، 
عدم التبليغ عن جرمية تهدد 
تقول  فيما  الدولة«،  �شالمة 
اأ�رشته وحقوقيون، اإنه »�شجن 

ب�شبب مواقفه املعار�شة«.
باأن املهداوي،  واأفاد مرا�شل 
»بديل  موقع  ن�رش  مدير  وهو 
)خا�ش(،  الإخباري  انفو« 
مدينة  �شجن  من  عنه  اأفرج 
يف  وكان  )�شمال(،  تيفلت 
ا�شتقباله خارج ال�شجن اأفراد 
ال�شحفيني  من  وعدد  اأ�رشته 
ت�رشيحات  ويف  واحلقوقيني 
له عقب اإطالق �رشاحه، عرب 
جلميع  �شكره  عن  املهداوي 
الإعالميني واحلقوقيني الذين 
فرتة  خالل  معه  ت�شامنوا 
�شجنه وقال اإن ا�شتهدافه هو 
»ا�شتهداف لل�شعب املغربي«.
 20 يف  املهداوي،  واعتقل 
مدينة  يف   2017 جويلية 
احل�شيمة )�شمال(، بعدما اأدىل 
قرار  فيها  اأدان  بت�رشيحات، 
كان  مظاهرة  حظر  احلكومة 
ذات  يف  تنظيمها  املقرر  من 
ن�شطاء  قبل  اعتقاله، من  يوم 
»حراك الريف«ولحقا وجهت 
اإليه النيابة العامة تهمة »عدم 
اأمن  مت�ش  جرائم  عن  التبليغ 
مكالة  تلقيه  عقب  الدولة« 
اإنه  قال  رجل  من  هاتفية 

م�شلح  نزاع  لإ�شعال  »يخطط 
املهداوي  لكن  باملغرب« 
اأ�رش على اأن املت�شل »مل تكن 
له اأية م�شداقية«، ح�شب بيان 
�شابق ملنظمة »هيومن رايت�ش 

ووت�ش« احلقوقية الدولية.
ق�شت   ،2018 جوان   28 ويف 
بالدار  ال�شتئناف  حمكمة 
الرباط،  جنوب  البي�شاء، 
بذات  ال�شحفي  باإدانة 
�شنوات   3 و�شجنه  التهمة 
قدرها  مالية  غرامة  ودفع 
 315 )نحو  درهم  اآلف   3
ا�شتهر  واملهداوي  دولر(  
يف املغرب من خالل مقطاع 
على  ين�رشها  كان  فيديو 
الجتماعي،  التوا�شل  مواقع 
�شيا�شية  تعليقات  مت�شمنة 
مع  ومقابالته  واجتماعية، 

�شخ�شيات عامة.
وعلى   2016 اأكتوبر  ويف 
�شهدت  اأ�شهر،   10 مدى 
وعدد  احل�شيمة،  مدينة 
منطقة  وقرى  مدن  من 
احتجاجات  )�شمال(؛  الريف 
املنطقة  بـ«تنمية  للمطالبة 
وفق  تهمي�شها«،  واإنهاء 
عليها  واأُطلق  املحتجني، 

ا�شم »حراك الريف«.
تعليقها  يف  ال�شلطات  وتقول 
على اأحكام �شجن ن�شطاء من 
»ال�شلطة  اإن  الريف«  »حراك 
ميكن  ول  م�شتقلة  الق�شائية 

التدخل يف اأحكام الق�شاء«.

اتهم بالتخطيط الإ�صعال نزاع م�صلح 

اإطالق �شراح ال�شحايف 
حميد املهداوي

.    املعني ق�صى ثالثة �صنوات يف ال�صجن

بريطانيا 

�شراء 190 مليون جرعة لقاح جتريبي �شد كورونا
اأعلنت احلكومة الربيطانية، الإثنني، 
مليون   190 ل�رشاء  �شفقات  توقيعها 
�شد  جتريبية  لقاحات  من  جرعة 
�رشكات  طورتها  كورونا،  فريو�ش 

اأدوية من جن�شيات خمتلفة
»�شمنت  اإنها  بيان،  يف  وقالت، 
من  جرعة  مليون   90 على  احل�شول 
كورونا،  فريو�ش  �شد  جتريبي  لقاح 
طورته �رشكتا فايزر الأمريكية و بيو 

بينهما،  الأملانية، يف حتالف  اإن تك 
اإ�شافة اإىل لقاح جتريبي اأخر جتري 
اأبحاثا  الفرن�شية  فالنيفا  �رشكة 
»اأ�شو�شيتيد  نقلت  ح�شبما  عنه««، 
ال�رشاء  �شفقات  اأن  بر�ش«واأ�شافت 
�شتجعل »من املمكن تطعيم ماليني 
كورونا«ووقعت  �شد  الأ�شخا�ش 
العام  من  �شابق  وقت  يف  بريطانيا، 
زينيكا«،  »اأ�شرتا  مع  اتفاقا  احلايل، 

�شويدية،   - بريطانية  �رشكة  وهي 
للح�شول على 100 مليون جرعة من 
من  اختباره  يتم  كورونا،  �شد  لقاح 

قبل جامعة اأوك�شفورد الربيطانية«.
نتائج  عن  الك�شف  املنتظر  ومن 
بلقاح  املتعلقة  ال�رشيرية  التجارب 
من  لحق  وقت  يف  زينيكا«  »اأ�شرتا 
اليوم، ح�شب الوكالة الأمريكية ،وتعد 
اأكرث الدول ت�رشرا من  بريطانيا من 

اجلائحة، بت�شجيلها اأكرث من 45 األف 
اأوروبا  يف  ح�شيلة  اأعلى  وهي  وفاة، 
وعامليا، جتاوز عدد م�شابي كورونا، 
حتى �شباح الإثنني، 14 مليونا و664 
األفا، تويف منهم اأكرث من 609 اآلف، 
وتعافى ما يزيد على 8 ماليني و748 
 »worldometer« األفا، وفق موقع
اإح�شاءات  ر�شد  يف  املتخ�ش�ش 

الفريو�ش.

وجه انتقادات علنية للديوان امللكي
وفاة �شحفي  �شعودي 

عقب الإفراج عنه
�شعودي  حقوقي  حّمل جتمع 
بالده  �شلطات  الإثنني،  اأم�ش 
بارز  �شحفي  وفاة  م�شوؤولية 
»توجيه  احتجزته بتهمة 
للديوان  علنية  انتقادات 
عنه  وافرجت  امللكي« 
ح�شاب  واأفاد  �شهرين  قبل 
)جتمع  الراأي«  »معتقلي 
�شعودي معار�ش( عرب تويرت، 
بوفاة الكاتب ال�شعودي �شالح 
�شهرين  نحو  عقب  ال�شيحي، 
ال�شجن،  من  خروجه  من 
انتقادات  توجيه  بتهمة 
للديوان امللكي وٌحمل  علنية 
احل�شاب املعار�ش، ال�شلطات 
م�شوؤولية وفاة  ال�شعودية 
ال�شيحي، قائال: »بات وا�شًحا 
عنه،  اأفرجت  ال�شلطات  اأن 
كي تتهرب من امل�شوؤولية عن 
خالل  ونف�شًيا  �شحًيا  اإيذائه 

العتقال«.

واأ�شارت و�شائل اإعالم حملية، 
ال�شعودية«  بينها موقع«اأخبار 
على تويرت، اإىل وفاة ال�شيحي 
الإ�شابة  مب�شاعفات  متاأثرا 

بفريو�ش كورونا.
كاتب  ال�شيحي،  و�شالح 
�شهري،  �شعودي  و�شحفي 
 ،2018 ال�شلطات عام  اأوقفته 
عقب ظهوره يف برنامج متلفز 
حتدث فيه عن »ف�شاد داخل 
الديون امللكي«، ومت الإفراج 
عنه يف ماي  املا�شي، عقب 
اإعالمية ب�شاأن  تداول تقارير 
تدهور �شحته اآنذاك وعادة ل 
تعلن ال�شلطات ال�شعودية عن 
ال�شحية  الظروف  اأو  اأعداد 
حقوق  ودعاة  الراأي  ل�شجناء 
وترف�ش  لديها،  الإن�شان 
حقوقية  ملنظمات  ال�شماح 

مبراقبة اأو�شاع املعتقلني.
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تنايف  �سلوكات  و  جنوح  هناك  جمتمع  �أي  يف 
، و منها ما قد يخد�ش �حلياء  �لعامة  �لآد�ب 
�لعمومية  �ل�سالمة  يهدد  قد  ما  منها  و   ،
تلك  د�خل  �ل�سلوكات  هذه  تتو�رى  قد  و   ،
�لظروف  تفر�سها  �لتي  �لن�سباطية  �لأطر 
�أو  �ملجتمع  عموم  يهدد  كخطر  �ل�ستثنائية 
وباء يح�سد �لأرو�ح ، فتجد �جلميع يح�سد كل 
،�لتي  �نحر�فاته  ، موؤجال  ما ميتلك من وعي 
تعترب ��ستثناًء د�خل �ملجتمعات �ملتح�رضة . 

نزق  يجد   ، �ليوم  عندنا  �ملالحظ  �أن  غري 
�لوقاية  بتد�بري  و�لتهورو�ل�ستهتار  �ل�سلوك 
من حجر �سحي و �حرت�زكاأن �أ�سحابه �متلكو� 
�أنهم  �أو  �لفتاك  �لفريو�ش  هذ�  �سد  وجاًء 

حم�سنون منه .
تبقى هذه �ملجازفة �لغريبة باحلياة و تعري�ش 
�أن  ميكن  فال  للده�سة  مبعث   ، للموت  �لآخر 
يكون مردها قلة �لوعي ! فكل �لتد�بري يعلمها 
يح�سد  �ملعمورة  عرب  و�لفريو�ش  �جلميع 
�لأرو�ح ب�رض�هة و �سحايا �لوباء بالآلف يوميا 

! فما مرد هذ� �لتهور ؟ .
�لتفاهة(  )ترميز  �إىل  و�سل  �لذي  �ل�سعب  �إن 
و  حولهم  فتقاطب  له  قدوة  �لتو�فه  جعل  و 
�لتفاهة  تطغى  �سوف   ، �لول   جعلهم حمفزه 
على جميع مناحي حياته ،فكل �خلطر�أن جتد 
نال  هابط   فن  ملغنية  �ليوتيوب  على  فيديو 
ثالثة ماليني م�ساهدة ، ومن�سور تافه ل�سخ�ش 
تر�جع  مرده  وهذ�   ، بالتفاعل  يعج  منه،  �أتفه 
فل�سفة �جلمال يف حياتنا ف�رضنا ل نفرق بني 
�لغث و �ل�سمني وبني �لنفع و �ل�رضر،نتعاوم يف 
�ل�سخافة ، هاهي نتيجته �ليوم  تهدد وجودنا 

بالفناء .  
لوحة  كلي  بول  �لر�سام  ر�سم   1920 �سنة  يف 
�سغرية �سماها )�ملالك �جلديد( يف �لعام نف�سه 
بنجامني  فالرت  �لأملاين  �لفيل�سوف  ��سرت�ها 
وعلقها يف مكتبه ، لتكون بعد ذلك هي �ملحفز 
�لأكرب له و م�سدر �إلهامه يف �أطروحته �ل�سهرية 
حول مفهوم �لتاريخ فقد كان يرى ذلك �ملالك 
�ل�سغري يف �للوحة كاأنه ينظر �إىل �لأمام فريى 
ما�سي  فريى  للخلف  وينظر  �ملبهم  م�ستقبله 
تاأثره  ول�سدة   ، �لدمار  و  �حلروب  �سنعته  �ليم 
يوقع  بنجامني  �لفيل�سوف  كان  �للوحة  بهذه 
�لتي ل تزيد  بـا�سمها  )�ملالك �جلديد(  كتبه 

مقا�ساتها عن 24×31 ، �سغرها كبري .

ميلة

هزة اأر�ضية بقوة 
3.2 درجة

�أعلن مركز �لبحث يف علم �لفلك و�لفيزياء 
ت�سجيل  عن  �أم�ش،  و�جليوفيزياء،  �لفلكية 
بلغت  ميلة،  ولية  يف  جديدة  �أر�سية  هزة 
ري�سرت  �سلم  على  درجة   3.2 �سدتها 
�أنه قد مت حتديد �لهزة  و�أفاد بيان مركز، 
�لأر�سية على بعد 9 كيلومرت جنوب �رضق 
�حلمالة، يف حدود �ل�ساعة 05:56 �سباحا.
مرمي خمي�سة

ب�سرى �سارة

اأوك�ضفورد توؤكد 
جناح جتارب لقاح 
"كوفيد-19"

�أظهرت جتارب �رضيرية على متطوعني، �أن 
لقاح "�أ�سرت� زينيكا" �خلا�ش بوباء "كوفيد-
19"، �آمن وقد ولّد مناعة يف �سفوف �لذين 

ح�سلو� عليه.
��سم  يحمل  �لذي  �للقاح  يت�سبب  ومل 
ومل  جانبية،  �أعر��ش  باأي   "AZD1222"
و��ستجابة  �مل�سادة،  بالأج�سام  �أذى  يلحق 
�لنتائج  �أظهرت  ح�سبما  �لتائية"،  "�خلاليا 
�لطبية،  "لن�سيت"  جملة  ن�رضتها  �لتي 
�أن  �أظهرت  �لتجارب  �إن  �جلامعة  "وقالت 
�لثانية  �جلرعة  تلقو�  �لذين  �ملتطوعني 
تكونت  كما  م�سادة،  �أج�سام  لديهم  ظهرت 
عندهم �خلاليا �لتائية �لتي ت�ساعد يف تقوية 
�أ�سافت  �جلهاز �ملناعي يف ج�سم �لإن�سان، 
�أي  ر�سد  يتم  مل  �أنه  �أوك�سفورد  جامعة 
تد�عيات �سلبية حتى �لأن للقاح بعد جتربته 
على نحو �ألف متطوع. وو�سف رئي�ش �لوزر�ء 
باأنها  �لنتائج  جون�سون  بوري�ش  �لربيطاين 
تطوره  �لذي  �للقاح  �أنتج  وقد  جد�  �إيجابية 
جامعة �أك�سفورد، بال�رض�كة مع �أ�سرت� زينيكا 

"��ستجابة مناعية قوية". 

ليفاندوف�سكي اخلا�سر 
الأكرب

اإلغاء الكرة الذهبية 
لعام 2020

�لفرن�سية،  فوتبول"  "فر�ن�ش  جملة  �أعلنت 
منح  عدم  �لإثنني،  �أم�ش  مفاجئ،  ب�سكل 
�لتي   ،2020 لعام  �لذهبية  �لكرة  جائزة 
�لعامل،  تخ�س�ش لأف�سل لعب كرة قدم يف 
نظر� للظروف �لتي فر�سها فريو�ش كورونا 
�مل�ستجد و�أعلنت �ملجلة �لفرن�سية يف بيان 
"للظروف  �للكرتوين:  موقعها  على  ن�رض 
�ل�ستثنائية، ترتيبات ��ستثنائية. للمرة �لأوىل 
يف تاريخها �لذي بد�أ عام 1956، لن يتم منح 
لعام  فوتبول  لفر�ن�ش  �لذهبية  �لكرة  جائزة 
2020، يف غياب �لظروف �ملالئمة �لكافية". 
و�عترب �خلرب�ء �أن �ملهاجم �لبولندي روبرت 
قر�ر  من  �لأكرب  �خلا�رض  هو  ليفاندوف�سكي 
هذ�  �لالفت  تاألقه  ب�سبب  �جلائزة،  �إلغاء 

�ملو�سم.

تون�س

النيابة تعاين اعت�ضام كتلة 
احلر"  "الد�ضتوري 

تنفذ كتلة حزب �لد�ستوري �حلر )16 نائبا( 
�جلمعة  منذ  �لربملان،  د�خل  �عت�ساما 
�لربملان  رئي�ش  من  �لثقة  ب�سحب  للمطالبة 
�لنيابة  عن  ممثلون  عاين  �لغنو�سي  ر��سد 
كتلة  نو�ب  �عت�سام  �لإثنني،  �أم�ش  �لتون�سية 
�أ�سل  �حلزب �لد�ستوري �حلر )16 نائبا من 

217( مبقّر جمل�ش نو�ب �ل�سعب )�لربملان(

قلم جاف

هل جنت على قومها 
براق�ش ؟

الوليد فرج

ال�سرطة الربيطانية 

بحث منع ا�ضتخدام تو�ضيف "الإرهاب الإ�ضالمي"
تبحث ال�سرطة الربيطانية، منع ا�ستخدام 

م�سطلحات "الإرهاب الإ�سالمي" و "اجلهاد" عند 
تو�سيف الهجمات الإرهابية التي ترتكب من 

قبل اأ�سخا�س اإ�سالميني، على خلفية الدللت 
ال�سلبية التي تعك�سها على امل�سلمني ككل. 

م.�س/وكالت

�لتاميز  �سحيفة،  وذكرت 
رئي�ش  �إن  �لإثنني،  �لربيطانية، 
�لإرهاب،  مكافحة  وحدة 
�لطرح  هذ�  ناق�ش  با�سو،  نيل 
يف  �لإنرتنت  عرب  فعالية  يف 
�أكرث  ح�رضها  �ملا�سي،  جو�ن 
هجمات  من  ناجيا   70 من 
و�أقارب  متعددة،  �إرهابية 
�خلرب�ء  من  وغريهم  �سحايا، 
�أن  با�سو  و�قرتح  و�لأكادمييني 
�لذين  �لإرهابني  و�سف  يتم 
مرتو  تفجري  ور�ء  وقفو� 
بـ"�أتباع   2005 عام  لندن  �أنفاق 
�أيديولوجية �أ�سامة بن لدن"كما 
لفت �إىل �إمكانية و�سف �لرجال 

لندن  نفذو� هجوم ج�رض  �لذين 
"�إرهابيون  باأنهم   2017 عام 
دينهم"  �أهد�ف  �إىل  ي�سيئون 
بناء  �ملقرتحات  هذه  وجاءت 
على طلب من �جلمعية �لوطنية 
يف  �مل�سلمني  �ل�رضطة  لرجال 

بريطانيا.
على  باللوم  �جلمعية  و�ألقت 
�ل�ستخد�م �لر�سمي مل�سطلحي 
"�إ�سالمي" و جهادي"، يف خلق 
منطية  �سلبية  و�سور  مفاهيم 
تدعو �إىل �لتمييز �سد �مل�سلمني 
�مل�سدر  ح�سب  �لإ�سالم،  وكره 
�إّن  بيان،  يف  وقالت،  ذ�ته 
بينهم  �ليمني �ملتطرف  �إرهابّي 
 77 قتل  �لذي  بريفيك،  �أندر�ش 
 2011 عام  �لرنويج  يف  �سخ�سا 

"م�سيحي"  �أنه  على  ي�سنف  مل 
�أو "�سليبي"من جهته، قال كبري 
�لربيطانية،  �ل�رضطة  مفت�سي 
"لي�ش  �إنه  للتاميز،  �آدمز"  نيك 
يف  قدما  �مل�سي  �ملوؤكد  من 

هذ� �لإ�سالح".
�ل�ست�سارية  �ل�سبكة   " وقال: 
�جتمعت  �لإرهاب  ملكافحة 

قلقون  �مل�سلمني  �ل�سباط  لأن 
من �أن �مل�سطلحات قد ت�ساهم 
يف  �لأبرياء  �مل�سلمني  و�سم  يف 
لدينا  لي�ش  �ملتحدة.  �ململكة 
خطط لتغيري �مل�سطلحات �لتي 
�لوقت �حلا�رض،  ن�ستخدمها يف 
بالنقا�سات  نرحب  لكننا 

و�مل�ساهمات يف هذ� �ل�ساأن".

املجلة اجلزائرية لل�سياحة و ال�سفر العدد 4 و�سط مطالب بتحويلها اإىل جممع مدر�سي 

تاأخر كبري مل�ضروع املكتبة املركزية باملدية
�ملكتبة  م�رضوع  يعرف 
�لعمومية  للمطالعة  �ملركزية 
يف  كبري�  تاأخر�  باملدية 
عملية �لجناز ، حيث ل يز�ل 
و�لعلمي  �لثقايف  �ل�رضح  هذ� 
ير�وح مكانه رغم تعاقب �لولة 
على  �ملحليني  و�مل�سوؤولني 
�أن �مل�رضوع  �إل  �لثقافة  قطاع 
وبقي  بعد  �لنور  يرى  مل 
ظل  يف  عدة  ل�سنو�ت  يعاين 
�ل�سعوبات �ملالية �لتي تعرفها 
 ، �خلا�سة  �لجناز  موؤ�س�سة 
وعدم حترك �ل�سلطات لتطبيق 
يف  �لعمومية  �ل�سفقات  قانون 

هذ� �لإطار .

م�سادر  ح�سب  �لأرقام  توؤكد 
�مل�رضوع  هذ�  �أن  "�لو�سط" 
�لذي مت ت�سجيله �سنة 2010 لن 
�لعاجل  �لقريب  يف  �لنور  يرى 
�لتي  �لكثرية  �لهز�ت  بعد 
عرفها ، و�لبد�ية كانت بتحويل 
�حل�رضي  �لقطب  من  �أر�سيته 
قرب جامعة يحي فار�ش باجتاه 
�ل�سابقة  �حلافالت  حمطة 
له  ر�سد  كما  �ملدينة،  بو�سط 
�سنتيم،  مليار   20 مبلغ  وقتها 
�إىل 44  لكنه �رضعان ما �رتفع 
�إعادة  طلب  بعد  �سنتيم  مليار 
�مل�رضوع  عرف  كما  �لتقييم، 
كللتا  مناق�ستني  عن  �لإعالن 

عنه  جنم  ما  جدو�هما،  بعدم 
غري  �لوقت،  من  �لكثري  �سياع 
�لثالثة  �ملناق�سة  بعد  �أنه 
مقاول  على  �لختيار  وقع 
هذه  �إجناز  عاتقه  على  �أخذ 
مليار  مالية33  بقيمة  �لعملية 
�مل�رضوع  هذ�  لكن  �سنتيم، 
مب�سكلة  جديد  من  ��سطدم 
حيث  �ل�سبكات  خمتلف  نقل 
 06 �لتحويل  عملية  ��ستغرقت 
�مل�رضوع  �نطلق  وبذلك  �أ�سهر 
يف جانفي 2015، �إل �أنه بتاريخ 
 ، �ملقاول  تويف   2015 جو�ن 
دو�مة  يف  �مل�رضوع  ليدخل 

�أخرى .

متكنت مفارز للجي�ش �لوطني 
وتدمري  ك�سف  من  �ل�سعبي، 
ت�سع )9( قنابل تقليدية �ل�سنع 
ومت�سيط  بحث  عمليات  �ثر 
متفرقة بكل من عني �لدفلى 
ما  ح�سب  و�جللفة،  و�ملدية 

بيان  �لثنني  �أم�ش  به  �أفاد 
لوز�رة �لدفاع �لوطني.

 " �أنه  �مل�سدر  ذ�ت  و�أو�سح 
�لإرهاب،  مكافحة  �إطار  يف 
مفارز  ودمرت  ك�سفت 
للجي�ش �لوطني �ل�سعبي، يوم 

 )09( ت�سع   ،2020 جويلية   19
وذلك  �ل�سنع،  تقليدية  قنابل 
ومت�سيط  بحث  عمليات  �إثر 
متفرقة بكل من عني �لدفلى 

و�ملدية و�جللفة بالناحية 
�لع�سكرية �لأوىل".

عني الدفلى و املدية و اجللفة

تدمري 9 قنابل تقليدية ال�ضنع 

ات�سالت اجلزائر بغليزان

دخول 11 حمطة جديدة للجيل 
الرابع حيز اخلدمة

بولية  �لإت�سالت  قطاع  تعزز 
غليز�ن خالل �ل�سد��سي �لأول من 
�ل�سنة �جلارية بدخول 11 حمطة 
قاعدية جديدة خلدمة �لنرتنت 
�خلدمة،  حيز  �لر�بع  �جليل 
�لإثنني  �أم�ش  به  �أفاد  ح�سبما 
لالإت�سالت،  �لولئي  �ملدير 

حممد بوفجي .
هذه  �أن  بوفجي  �أو�سح  و 

�لتدفق  ذ�ت  �جلديدة  �ملحطات 
�خلدمة  حيز  دخلت  �لتي  �لعايل 
خمتلفة  مناطق  عرب  تركيبها  مت 
بالولية على غر�ر �سيدي �حممد 
و  خطاب  �سيدي  و  عودة  بن 
و�دي  و  طارق  عني  و  جديوية  
علي  بن  �حممد  �سيدي  و  �رهيو 
�أولد  و  يعي�ش  �أولد  و  �لرمكة  و 

�سيدي �مليهوب .

كان يحاول عبور احلدود اجلزائرية املغربية

اإنقاذ رعية  كامريونية كان  �ضقط 
يف خندق 

�حلماية  جنحت  عنا�رض 
مغنية  م�ساء  ملدينة  �ملدنية 
رعية  �إنقاذ  من  �أم�ش �لأحد،  �أول 
�فريقية �سقطت من مرتفع �خلندق 
و�ملغرب  �جلز�ئر  بني  �لفا�سل 
�حلدود  يف  عرب  حتاول  كانت   ،
منطقة قرية �لعقيد لطفي 05 كلم 

غرب مدينة مغنية بتلم�سان.
�لرعية  �أن   ، و�أ�سارت م�سالح  هذ� 

من  �سقطت  كامرونية  جن�سية  من 
د�خل  �أمتار   6 حو�يل  يبلغ  مرتفع 
�جلز�ئرية  �حلدود  �خلندق عند 
على  بك�سور  و�أ�سيب  �ملغربية 
م�ستوى �لأطر�ف ، وقد مت �إ�سعاف 
ثم  ومن  �ملكان  عني  يف  �ل�سحية 
م�ست�سفى  �سعبان  �إىل  حتويلها 
�لعالج  لتلقي  حمدون  مبغنية 

حممد بن ترار�لالزم.

ر/بوخدميي 



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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