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نائب  حركة حم�س عبد الرحمن بن فرحات :

نطالب بالفتح التدريجي للم�ساجد  وفق �سوابط �سارمة
.         حت�صن احلالة ال�صحية للدكتور عبدالرزاق مقري 

.        ل جتديد للحياة ال�صيا�صية واأخلقتها اإل بتقوية الأحزاب

دق نائب رئي�س احلركة عبد الرحمن بن فرحات ناقو�س اخلطر بخ�صو�س انت�صار فريو�س كورونا، داعيا  
اإىل مراجعة عقالنية لإ�صرتاتيجية التعامل مع اجلائحة ول�صيما اإجراءات احلجر ال�صحي مبا يحفظ �صحة 
املواطنني ويوفر فر�صا اأكرث مالئمة ل�صمان العي�س الكرمي بتوفري م�صتلزمات مواجهة الوباء وال�صرامة يف 

تطبيق الإجراءات و حتمل م�صوؤولية الإخفاقات امل�صجلة اأثناء الأداء املركزي واملحلي.

اإميان لوا�س

حم�س  حركة  رئي�س  نائب  طماأن 
�لر�أي  فرحات    بن  �لرحمان  عبد 
�ل�صحية   �حلالة  �لوطني على  �لعام 
لرئي�س �حلركة �لدكتور عبد �لرز�ق 
وهو  لل�صفاء  يتماثل  وباأنه  مقري 
باحلجر �ملنزيل كما �أعلن عن ذلك 
�صابقا،  مثمنا  �لإجر�ء�ت �ملتخذة 
وتعوي�س  �ملوؤ�ص�صات،  ل�صالح 
جائحة  من  �ملت�رّضرين  �لأفر�د 
كورونا، وكذ� �لتكفل بال�ّصلك �لطبي 
�لأطقم  عاليا  حيى  �أين  وحمايته،  
�لطبية على ما تبذله منذ �صهور يف 

مو�جهة هذ� �لوباء.
و �أكد نائب رئي�س حركة حم�س على 
جاد  �صيا�صي  حو�ر  فتح  �رضورة  
�إطار  يف  د�صتورية  وثيقة  ل�صياغة 
تو�فقي و�إ�صالحي وذلك ل�صتيعاب 
�ل�صيا�صية  �لطبقة  مقرتحات 
�لوطنية  و�ل�صخ�صيات  و�ملجتمعية 
رد  ر�صالة   2500 �إىل  و�صلت  و�لتي 
يف م�صودة �لتعديل �لد�صتوري �لذي 
�صيقرتح على �ل�صتفتاء �ل�صعبي مبا 
يثبت هوية �ل�صعب و�لدولة و يحقق 
طموح تغيري طبيعة �لنظام و�لف�صل 
تقييد �حلقوق  �ل�صلطات وعدم  بني 

و�حلريات.

و �صدد �ملتحدث  �أنه ل تطوير ول 
و�أخلقتها  �ل�صيا�صية  للحياة  جتديد 
�إل بتقوية �لأحز�ب باعتبارها �لأد�ة 
حالة  ملعاجلة  �ملثلى  �ل�صيا�صية 
�لعزوف �ل�صيا�صي و�لنتخابي وفتح 
�ملجال �أمام �لر�غبني يف ذلك بدون 
قيد �أو �رضط، مثمنا  �لأد�ء �ملتميز 
�لذي  �ملفيد  �ملدين  للمجتمع 
�لت�صامن  يف  �لأمثلة  �أروع  �رضب 
ينبغي  �لذي  دوره  وهو  �لوطني 
تكرميه وترقيته بعيد� عن �أي �إر�دة 
�لذي يحرفه عن وظائفه  للت�صيي�س 

�لأ�صا�صية.
�لفتح  فرحان �إىل  بن  دعا   و 

وفق  لها  للم�صاجد   �لتدريجي 
�ل�صارمة  و�ل�صو�بط  �ل�رضوط 
حو�ر  حمل  تكون  �أن  ينبغي  �لتي 
�ملخت�صة  �جلهات  مع  وت�صاور 
�لدين  يحفظ  مبا  �لقطاع  و�رضكاء 
�لهالك،  من  و�لنف�س  �لتعطيل  من 
�لعودة  باأن   باأن   لفت  حني  يف 
مع  �لطبيعية  للحياة  �لتدريجية 
ل  �أمر�  �أ�صبح  �جلائحة  ��صتمر�ر 
قطاعات  قررت  ما  وهو  منه  مفر 
�لعايل  و�لتعليم  كالرتبية  ح�صا�صة 

جتاوزه يف قادم �لأيام،
�لو�صع  باأن   �ملتحدث  �إعترب  و 
و�ملو�صوف  �لر�هن  �لقت�صادي 

وغياب  �لنفطية  �ل�صدمة  باأزمة 
توؤدي  قد  و�لتي  �مل�صتقبلية  �لروؤية 
�أكرث  نقدية  و�صيولة  مالية  �أزمة  �إىل 
�لأيام  هذه  نر�ها  �لتي  من  خطورة 
مر�كز  �أمام  �لطو�بري  خالل  من 
�صانحة   ميثل  و�صع  وهو  �لربيد 
لروؤية  تو�فقية  �صياغة  ل�صتعجال 
و�لقت�صادي  �ل�صيا�صي  �لنتقال 
يجنب �لبالد �لنهيار�ت �لجتماعية 
�إقليمي  ر�هن  ظل  يف  و�لأمنية 
وعاملي متحرك. و دعا بن فرحان  
�لثبات  �إىل  �جلز�ئرية  �لدبلوما�صية 
�ل�صيا�صي لت�صوية  على موقف �حلل 
�حلو�ر  خالل  من  �لليبية  �لأزمة 

�لتدخالت  عن  بعيد�  �لليبي  �لليبي 
�لأزمة  تزيد  لن  �لتي  �خلارجية 
�صريهن  مما  وتعقيد�  �ن�صطار�  �إل 
لدول  �لقومي  �لأمن  ويهدد  �لإقليم 
دعمه  �ملتحدث  وجدد  �جلو�ر. 
�لفل�صطيني  لل�صعب  �لالم�رضوط 
معا  �لوبائني  يو�جه  �لذي  �لبا�صل 
ووباء  �لذ�تية  بو�صائله  كورونا  وباء 
�ل�صهيونية و�لد�عمني لها من خالل 
تهويد  وخمططات  �ل�صم  موؤ�مر�ت 
�لقد�س ويدعو �إىل �ملزيد من �لدعم 
�لر�صمي  وغري  �لر�صمي  �ملادي 
و�لن�رضة �لعالمية و�ل�صيا�صية حتى 

�لتحرير.

من اأجل مواجهة هذا 
الو�صع واحلد من اأثره

جراد ي�سدي تعليمات 
ل�سمان ال�سيولة يف 

مراكز الربيد

�أم�س،  جر�د  �لعزيز  عبد  �لأول  �لوزير   قدم 
خالل تر�أ�صه ملجل�س وز�ري م�صرتك لدر��صة 
�لربيدية،  �ل�صبكة  يف  �ل�صيولة  غياب  و�صعية 
و�مل�صالح  �لوز�رية  �لدو�ئر  �إىل  تعليمات 
مر�كز  يف  �ل�صيولة  وفرة  ل�صمان  �ملعنية، 

�لربيد قبيل �لعيد.
حيث �أ�صدى جر�د عدة تعليمات يف �لجتماع 
تتمثل  �لثالثاء،  �أم�صية  بعد،  عن  �ملنعقد 
�لرو�تب  دفع  متديد  على  �ل�صهر  �رضورة  يف 
و�ملعا�صات و�مل�صاعد�ت �لجتماعية للدولة، 
مو�قيت  تكييف  مع  كله،  �ل�صهر  طول  على 
�لـمعرب عنه،  �لطلب  �لربيد وفق  عمل مكاتب 
للبنوك،  �لآلية  �ل�صبابيك  �إىل  �لولوج  وتو�صيع 
�لبيني  �لت�صغيل  بتنفيذ  �لتعجيل  خالل  من 
لالأنظمة �لنقدية لربيد �جلز�ئر و�لبنوك، �ىل 
جانب �إ�رض�ك �لولة يف �لإ�رض�ف على حركات 
بني  مر�فقتها،  �صمان  خالل  من  �لأمو�ل، 
بالإ�صافة  فائ�س،  على  تتوفر  �لتي  �لوكالت 

�إىل تلك �لتي تعاين عجز� يف �ل�صيولة.
مت�صل،  �صعيد  على  �لأول،  �لوزير  طالب  كما 
بالتعجيل بال�صماح للبنوك و�ملوؤ�ص�صات �ملالية 
بدفع ما تتوفر عليه من فائ�س يف �لأمو�ل �إىل 
�لفاعلة يف  ت�صجيع �جلهات  و  �لربيد،  مكاتب 
يف  �مل�صاعدة  تقدمي  على  �ملدين،  �ملجتمع 
�لربيد،  تنظيم طو�بري �لنتظار خارج مكاتب 
من  �جل�صدي  �لتباعد  قو�عد  تطبيق  وفر�س 
�ملجندة،  �لأمن  مب�صالح  �ل�صتعانة  خالل 

با�صتمر�ر من �أجل �أمن �ملو�طنني.

مرمي خمي�صة

خمت�صون يقراأون اإجراءات رئي�س اجلمهورية

دعم املوؤ�س�سات و املهن احلرة اإ�سارة اإيجابية
.      �صواهلية : اإجراءات حتفيزية لإنقاذ املوؤ�ص�صات الن�صطة من الإفال�س

.      هادف :اإجراءات الرئي�س حتمي ال�صجل الإقت�صادي
اأجمع خمت�صون يف ت�صاريح جلريدة الو�صط باأن احلكومة ت�صعى جاهدة لدعم املوؤ�ص�صات واأ�صحاب املهن احلرة ، التي ت�صررت 
بفعل جائحة كورونا،  مثمنني الإجراءات التي اتخذها رئي�س اجلمهورية،  موؤكدين  باأنها اإجراءات حتفيزية  تهدف اإىل دعم 

املوؤ�ص�صات القت�صادية لتخطي الو�صع ال�صعب ل�صتئناف واإعادة ن�صاطها وذلك بغر�س اإنقاذ املوؤ�ص�صات الن�صطة من الإفال�س 
وحتفيزها على اإعادة بعث ن�صاطها للحد من الركود القت�صادي.

�صواهلية 
اإجراءات حتفيزية لإنقاذ املوؤ�ص�صات 

الن�صطة من الإفال�س

�صو�هلية  �أحمد  �لقت�صادي  �خلبري  ثمن 
�لتوجه �لذي تبنته �حلكومة لدعم �ملوؤ�ص�صات 
�لتي  �لإجر�ء�ت  باأن  معترب�   ، �لقت�صادية 
�إجر�ء�ت حتفيزية  رئي�س �جلمهورية  �تخذها 
من  �لن�صطة  �ملوؤ�ص�صات  لإنقاذ  ت�صعى 

�لإفال�س.
به  خ�س  ت�رضيح  يف  �صو�هلية  �أحمد  �عترب 
جريدة »�لو�صط« باأن  قر�ر رئي�س �جلمهورية 
ب�صكل  �أثرت  �لتي  �ل�صحية  �لأزمة  بد�ية  يف 
مبا�رض على �لقت�صاد، يف �لإ�رض�ع يف �إجر�ء�ت 
دعم �ملوؤ�ص�صات �لقت�صادية مهم جد� لتخطي 
وتغذية  �لأمل  زرع  �أجل  ومن  �ل�صعب  �لو�صع 
و�إعادة  ل�صتئناف  �ملوؤ�ص�صات  هاته  حياة 
ن�صاطها،  لفتا باأنها تهدف  لإنقاذ �ملوؤ�ص�صات 
�إعادة  على  وحتفيزها  �لإفال�س  من  �لن�صطة 
�لقت�صادي  �لركود  من  للحد  ن�صاطها  بعث 
�لعمال ومو��صلة توفري  �أزمة ت�رضيح  وتخطي 
�ل�رض�ئب  �ل�صلع و�خلدمات وحت�صيل  جمموع 
بالتق�صف  باحلكومة  �خلا�صة  �إجر�ء�ت  بعد 
يف مو�زنة �لدولة وتخفي�س نفقات �لدولة �إل 
�ملوؤ�ص�صات  بع�س  على  بال�صلب  �صتعود  �أنها 
هاته  ور�ء  من  تعي�س  كانت  �لتي  �لقت�صادية 

�لنفقات .
تاأجيل  �إجر�ء�ت  باأن   �صو�هلية  �أحمد  و�صدد 
عقوبات  و�إلغاء  و�ل�صرت�كات  �ل�رض�ئب  دفع 

�لتاأخري و�لت�صديد وحتفيز �مل�صارف و�لبنوك 
كلها  للموؤ�ص�صات،   مي�رضة  قرو�س  منح 
باإعادة  تدفع  قد  مهمة  حتفيزية  �إجر�ء�ت 

�لن�صاط بعد �لوباء .
�حلجر  جتديد   »: �ملتحدث  قال   ، حني  يف 
من  بكثري  يدفع  �حلكومة  طرف  من  مرة  كل 
�ل�صتهالك  و��صعة  لل�صلع  �لتجارية  �ملحالت 
�ليومي �إىل ت�رضيح كثري من �لعمال خا�صة ملا 
كاخلام�صة  �حلجر  �أوقات  ببع�س  �لأمر  يتعلق 
يف  �ل�صتثمار  م�صاريع  �إطالق  يجب    ، م�صاء 
كال�صناعة  بالوباء  �ملت�رضرة  غري  �لقطاعات 
تنويعا  باعتبارهما  وتن�صيطهما  و�لفالحة 
مهما لالقت�صاد و�عتماد موؤ�ص�صات �قت�صادية 
هاذين  �أمام  �لعر�قيل  �إز�حة  مع  �إنتاجية 
�لقطاعيني خا�صة �لفالحة فيما تعلق بالعقار 
وتنظيم وتقنني مهنة �لفالح و�لكهرباء و�ل�صقي 
موؤ�ص�صات  بتوفري  �لتلف  من  �لإنتاج  وحماية 
وحتويلها  �ملنتجات  وت�صويق  �لتخزين 

لل�صناعات �لتحويلية .«

عبد الرحمان هادف 
الإجراءات تهدف اإىل حماية القت�صاد

�لتنمية �ملحلية عبد �لرحمان  �أكد �خلبري يف 
�أعلن عنها رئي�س  هادف باأن �لإجر�ء�ت �لتي 
من  �لقت�صاد   حماية  �إىل  تهدف  �جلمهورية 
و  �جلبائي  �ل�صتحقاق  دفع  وقف  خالل 
�ل�رض�ئب،  دفع  من  و�لإعفاء  جبائي،   �ل�صبه 

�إ�صافية   �إجر�ء�ت  م�صدد� على �رضورة �تخاذ 
على  للحفاظ  �ملوؤ�ص�صات  هذه  م�صاعدة 

منا�صب �ل�صغل.
�عترب �أحمد هادف يف ت�رضيح خ�س به جريدة 
�تخذها  �لتي  �لإجر�ء�ت  باأن    « �لو�صط   «
�لإجر�ء�ت  بعد  جاءت  �جلمهورية  رئي�س 
لفتا  �ل�صابق،   يف  �تخاذها  ثم  �لتي  �لأولية 
بعد عمل جلنة �حلماية  مبا�رضة  باأنها جاءت 
�لتي ثم �إن�صائها ب�رض�كة �لفاعلني و �ملتعاملني 
باأنها  معترب�  �لجتماعيني،  و  �لقت�صادي 
�ل�صغرية  للموؤ�ص�صات  بالن�صبة  مهمة  �إجر�ء�ت 
�لذين  �حلرة،   �ملهن  �أ�صحاب  و  و�ملتو�صطة 
يعانون �ل�صغط يف دعم �مل�صتحقات، مربز� باأن 
للمتعاملني  �إيجابية  جد  �ملتخذة  �لإجر�ء�ت 
�لقت�صاديني و �ل�رضكاء �لجتماعيني،  لإعادة 
للحفاظ  �ل�رضيان  �إىل  �لقت�صادية  �حلركية 
�لت�رضيحات  تفادي  و  �ل�صغل  منا�صب  على 

�جلماعية .
باأن  �ملحلية  �لتنمية  يف  �ملخت�س  وثمن 
ملر�فقة  للبنوك  �ملوجهة  �لتعليمات 
خا�س   قرو�س  تقدمي  خالل  من  �ملوؤ�ص�صات 
ن�صاط  بعت  لإعادة  �ل�صتغالل،  قرو�س 
�ملوؤ�ص�صات خا�صة فيما تعلق بت�صديد �لأجور 

و فيما يتعلق باقتناء �ملو�د �لأولية .
جاء   »: �ملتحدث  قال  �أخرى،   جهة  من 
يخ�س  فيما  لالإجر�ء�ت  مو�زي   �لإجر�ء 
�ملاكنات  ل�صتري�د  �لأخ�رض  �ل�صوء  �إعطاء 
هذ�  �رضوط  باإعطاء  �مل�صتعملة  �لآلت  و 
�ل�صتري�د تكون �أقل من 5 �صنو�ت ، و�أن تعمل 
 ، �لوطني  لالقت�صاد  م�صافة  قيمة  تعطي  و 
ن�صاط  بعث  لإعادة  فر�صة  ذلك  باأن  معترب� 
�ملعد�ت  يف  م�صاكل  تعاين  �لتي  �ملوؤ�ص�صات 

و �لآلت.
جمع  �لذي  �للقاء  باأن   �ملتحدث  �أ�صار  و 
�لقت�صاديني  �رضكائها  مع  �حلكومة 
لو�صع  �حلو�ر  باب  فتح  و�لجتماعيني  
كما  �لو�قع،   �أر�س  على  جت�صيدها  و  خطة 
�صيكون  فر�صة لل�رضكاء لتقدمي �إن�صغالتهم و 
ت�صور�تهم لتجاوز �لأزمة �لتي تعي�صها �لبالد ،   

معترب�  هو خطوة �أولية لتج�صيد قر�ر رئي�س 
�نعكا�صات  لتقييم  جلنة  باإن�صاء  �حلكومة 
و  �لقت�صادي  �لن�صاط  على  �ل�صحية  �لأزمة 
�جلبهة �لجتماعية،  معترب� باأن هذ� �لف�صاء  
مناق�صة  خاللها  من  يتم  �أر�صية  �صي�صبح 

ماي�صمى باملخطط �لإنعا�س �لقت�صادي. 
�لرحمان  عبد  �لتنمية  يف  �ملخت�س  ثمن 
�حلكومة  تبنتها  �لتي  �لإجر�ء�ت  هادف 
لإنعا�س �لقت�صاد، لفتا باأن �ل�صلطان  تبحث 
هذ�  جت�صيد  خاللها  من  ميكن  �لتي  �ل�صبل 
�ملخطط خا�صة فيما يتعلق باجلانب �ملايل 
�إىل  �أدت  �لتي  كورونا  جائحة  �آثار  وتقييم   ،
�أي�صا  تعمل  كما   �لقت�صاد،   يف  كبري  ركود 
على �إيجاد �حللول وو�صع �لأولويات و �ختيار 
�لقطاعات �لتي يجب �أن يبا�رض فيه �لإنعا�س 

�لقت�صادي.
بهدف  �لقرت�حات  من  جملة  هادف   وقدم 
�لإنعا�س �لقت�صادي،  قائال :« �أول لبد من 
ت�صخي�س ملا هو موجود �ليوم ، و�أثر �لأزمة 
�ل�صدمة  و  كورونا  جائحة  جر�ء  �ملزدوجة 
لبد  �لنفط،   �أ�صعار  �نخفا�س  و  �لبرتولية 
من تبني روؤية جلميع هذه �ملعطيات لإعادة 
�لنهو�س بالقت�صاد �لوطني ، يجب �أي�صا  �أن 
�ل�صغط  حتفظ  �إ�صافية  �إجر�ء  �تخاذ  يتم 
�لديون،   بع�س  جدولة  �إعادة  مع  �ل�رضيبي 
�ملوؤ�ص�صات  �إعطاء  مع  �لتفكري  من  لبد 
لتمكينها من  �أ�صهر لدفع م�صتحقاتها  مدة 6 
�إعادة بعث ن�صاطها باأريحية، �ليوم �حلكومة 
مطالبة مبر�فقة �ملوؤ�ص�صات من خالل تقدمي 
قرو�س لتمويل �لأجور و �قتناء �ملو�د �لأولية 
ن�صاطها،   �إعادة بعث  لتمكني �ملوؤ�ص�صات من 
كذلك �حلكومة مطالبة مب�صاعدة �لقطاعات 
�ملت�رضرة من جائحة كورونا  من بينها قطاع 
�لقطاع  يف  �ل�صعب  بع�س  �لنقل،   �ل�صياحة، 
م�صاعدة  و  مر�فقة  من  لبد  �ل�صناعي، 
�لن�صاط  و  �لإنتاج  بعث  لإعادة  �ملوؤ�ص�صات 
�ل�صناعي و �لإنتاج �لوطني ، �صبق و �أن طالبنا 

باأن يتم تقدمي قرو�س بطرق  ع�رضية ».
اإميان لوا�س  
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فخالل اليوم الأول من ا�ستئناف هذه 
حمكمة  فيها  ف�سلت  التي  الق�سية 
اأفريل  الفاحت  يوم  اأحممد  �سيدي 
لالأمن  العام  املدير  اأنكر  ال�سابق 
الوطني كل التهم املن�سوبة اإليه حيث 
كذب امتالكه 168 ح�ساب بنكي ،و 25 
وعقارات  �سقق  مابني  ا�ستفادة  قرار 
مربزا اأن هذا الأمر م�سخم  ودوافعه 
اعرتف  حم�سة  كما  �سيا�سية 
ونظام  حميط  اأي  الع�سابة  اأن 
العزيز  عبد  ال�سابق  الرئي�س  حكم 
تنفيذ  اأمور  منه  بوتفليقة  طلبوا  
 -- اأ�ساف  لكني—كما  خطرية 
م�سريا  غاليا  الثمن  ودفعت  رف�ست 
اإىل اأن عقب ت�رصيحه  لل�سحافة عن 
الهجوم  بداية  �رصارة  كانت  الف�ساد 
واحلملة ال�رص�سة عليه وعلى عائلته  

اجلهات  بع�س  اأن  املتهم  ك�سف  كما 
الوطني  للدرك  ال�سابق  القائد  منهم 
ت�سفية  خمطط  نفذ  غايل  بلق�سري 
مبلف  اأبنائه  و�سد  �سده  ح�سابات 
قيام  ب�سبب  وذلك  باملفربك  و�سفه 
املتهم  قيادة  حتت  ال�رصطة  جهاز 

جنل  طلبت  مع  بالتحقيق  اآنذاك 
مع  بالزواج  رغب  الذي  بلق�سري 
العزيز  عبد  ال�سابق  الرئي�س  اأخ  ابنة 

بوتفليقة .
ويف رده على الأ�سئلة اخلا�سة بتبيي�س 
اأي�سا نفى هامل  الأموال املتابع فيه 
العقارية  التهم  وعن املمتلكات  هذه 
ك�سف  عائلته  وا�سم  با�سمه  امل�سجلة 

اجلري  بري  يف  ا�سرتى  �سكن  انه 
ب�ساأنه  على  و�سكن يف حيدرة ح�سل 
دحو  اآنذاك  الداخلية  وزير  موافقة 
قابلية كما اعرتف بحيازته على  ولد 
قطعة اأر�س با�سطاوايل منذ 20 �سنة 
كما  تل�سمان  بولية  عائلية  واأر�س 
ال�سابقني  بالوزراء  عالقته  انه  �رصح 
متبادل  احرتام  عالقات  هي  والولة 

منهم  امتيازات  اأي  يوما  يطلب  ومل 
اأما بخ�سو�س تدخل الوزيران الأولن 
ال�سابقني عبد املالك �سالل للح�سول 
هامل  تيبازة �رصح  بولية  عقار  على 
ال�سابق  الوطني  الدرك  قائد  اأن 
لوح  الطيب  ال�سابق  العدل  وزير  منح 
هناك  اأنه  اأ�سا�س  على  مبعلومات 
وقد  الفالحية  بالأرا�سي  تالعب 
اجلمهورية  رئا�سة  مل�سالح  لوح  كتب 
الأول  للوزير  بدورها  التي  كتبت 
منح  اإلغاء  �سالل  ب�سان  املالك  عبد 

الأرا�سي .

�سعيد بوتفليقة اأحالني على 
التقاعد مبكاملة هاتفية

ال�سابق  العام  املدير  ك�سف  كما 
الرئي�س  �سقيق  اأن  الوطني  لالأمن 
على  اأحاله  بوتفليقة  ال�سعيد  ال�سابق 
وبطريقة  الهاتف  بوا�سطة  التقاعد 
كما  بذلك  م�ستغال  د�ستورية  غري 
قال مر�س رئي�س اجلمهورية ال�سابق 
عن  ال�ستف�سار  حاول  ملا  اأنه  مربزا 
دوافع اإقالته طلب منه �سعيد بوتفليقة 

تقدمي طعن مكتوب.

ك�سف املدير العام ال�سابق للأمن الوطني عبد الغاين هامل املتابع رفقة عائلته يف تهم ف�ساد ثقيلة 
ملحكمة ا�ستئناف جمل�س ق�ساء اجلزائر اأن امللف الق�سائي املتابع فيه ماهو اإال موؤامرة �سده من طرف 

القائد ال�سابق للدرك الوطني الغايل بلق�سري ، كما نفى اأن يكون الوزيران االأوالن ال�سابقني نور الدين 
بدوي وعبد املالك �سلل قد تدخل من اجل ح�سوله على اأوعية عقارية بوالية تيبازة كما �سرح الأول 

مرة اأن �سقيق الرئي�س ال�سابق ال�سعيد بوتفليقة اأحاله على التقاعد مبكاملة هاتفية

قال اأن �سلل وبدوي مل يقدما له اأي ت�سهيلت

هامل يتهم اللواء غايل بلق�سري بالتاآمر عليه
.    حميطون ببوتفليقة طلبوا مني تنفيذ اأمور خطرية

.     �سعيد بوتفليقة اأحالني على التقاعد ب�سفة غري د�ستورية
اأعلن املدير العام لع�رصنة العدالة، 
دخول  عن  اأم�س،  برنو،  كمال 
اجلديدة،  اللكرتونية  الأر�سية 
عن  املواطنني  �سكاوي  لتقدمي 
بعد، حيز اخلدمة واأو�سح برنو يف 
لكل  ميكن  اأنه  لل�سحافة،  ت�رصيح 
اليوم  من  ومعنوي  طبيعي  �سخ�س 
و�ساعدا، كالإدارات واملوؤ�س�سات، 
واجلمعيات،  اخلا�سة  ال�رصكات 
اأمام  وعري�سة  �سكوى  تقدمي 
النيابةٕ الكرتونيا، م�سريا اأن هذا 
الولوج  اأولها  خطوات،  عرب  يتم 
الإلكرتونية،  النيابة  اأر�سية  اإىل 
الغر�س،  لهذا  املخ�س�سة 
الإلكرتونية  البوابة  عرب  واملتاحة 
النقر  يتم  ذلك  بعد  العدل،  لوزارة 
وملء  �سكوى،  ت�سجيل  خانة  على 
ا�ستمارة ت�سجيل �سكوى اأو عري�سة 

عن بعد، مبجموعة من املعلومات 
بهويته  اخلا�سة  ال�سخ�سية 
ورقم  اإقامته،  وعنوان  كاملة، 
حتديد  وكذا  املحمول،  هاتفه 
واإدخال  عري�سته  اأو  �سكواه  نوع 
هذه  حتويل  يتم  حيث  م�سمونها، 
ممثل  اإىل  اآلية  ب�سفة  ال�سكوى 
النيابة عند تاأكيد الت�سجيل، �سواء 
اأو  باملحكمة،  اجلمهورية  وكيل 
الق�سائي،  باملجل�س  العام  النائب 
ليتم  املنا�سب،  الإجراء  لتخاذ 
مباآلها  املعني  اإعالم  مبوجبها 
والإجراءات املتخذة اأو املطلوب 
اتخاذها، وذلك عرب اأر�سية النيابة 
الإلكرتونية، وكذا عرب ر�سالة ن�سية 
عرب  اإميايل  اأو   ،  )SMS( ق�سرية 

بريده الإلكرتوين.
مرمي خمي�سة

و�رصيكها  �سوناطراك  وقعت 
مذكرة  اأم�س،  »�سيب�سا«،  ال�سباين 
اإمكانيات ال�ستثمار  تفاهم لبحث 
امل�سرتك، يف جمالت ا�ستك�ساف 
يف  املحروقات  اإنتاج  وتطوير 
وعلى  خا�سة،  ب�سفة  اجلزائر، 

ال�سعيد الدويل ب�سفة عامة.
واأفاد بيان لل�رصكة، اأن توقيع هذه 
�رصاكة  بتعزيز  �سي�سمح  املذكرة 
احلالية،  �سيب�سا  مع  �سونطراك 
من خالل البحث عن فر�س تعاون 
هذه  اإبرام  اأن  موؤكدة  جديدة، 
�سوناطراك  رغبة  يوؤكد  املذكرة، 
يف تعزيز �سيا�سة ال�رصاكة، خا�سة 

قانون  بتدابري  العمل  اإطار  يف 
الهادفة  املحروقات،  اأن�سطة 
من  احتياطاتنا  زيادة  اىل  اأي�سا 
م�ستويات  ورفع  املحروقات، 

اإنتاجها.
اأكرب  »�سيب�سا«  تعد  لالإ�سارة، 
البنزين  لألكيل  العامل  يف  منتج 
اخلطي والكومني، وثاين اأكرب منتج 
للفينول، ورابع اأكرب �رصكة �سناعية 
يف اإ�سبانيا، وهي اإحدى ال�رصكات 
جمال  يف  اإ�سبانيا  يف  الرائدة 
اأكرث  يف  اأعمالها  وتنت�رص  الطاقة، 

من 20 بلداً عرب اأربع قارات.
مرمي خمي�سة

الوطني  الت�سامن  وزيرة  اأعلنت 
كوثر  املراأة،  وق�سايا  والأ�رصة 
مبادرات  اإطالق  عن  اأم�س،  كريكو، 
واأخرى  لالأطباء،  مرافقة  نف�سانية 

لال�ست�سارات الأ�رصية وامل�سنني.
�سيفة  نزولها  لدى  كريكو،  واأوردت 
اأنه  الأوىل،  الإذاعية  القناة  على 
النف�سانيني،  الأطباء  اإيفاد  �سيتم 
املتواجدين على م�ستوى 275 خلية 
الإ�ست�سفائية  للموؤ�س�سات  جوارية 

ق�سد  وهذا  ال�سحة،  ومديريات 
ابتعادهم  جراء  نف�سيا  مرافقتهم 
اأ�سهر، من خالل  عن منازلهم طيلة 
الراحة  فرتات  خالل  زيارتهم 
ولن�سغالتهم،  اإليهم  لال�ستماع 
يبذله  الذي  الكبري  للجهد  تقديرا 
اأثبت  اأن  بعد  الأبي�س«  »اجلي�س 
الت�سدي  يف  و�سجاعته  جدارته 

لفريو�س كورونا،على حد قولها.
مرمي خمي�سة

اخلريية  اجلمعيات  عديد  اأ�رصفت 
مبادرات  تنظيم  على  بالبويرة 
ت�سامنية مع الفئات اله�سة والأ�رص 
منا�سبة  حلول  مع  تزامنا  املعوزة 
عيد الأ�سحى املبارك التي �ستاأتي 
 ، خا�سة  ظروف  يف  ال�سنة  هذه 
اليتيم«  »كافل  جمعية  قامت  حيث 
 23 بتوزيع  اأم�س  البويرة  مكتب 
ذبح  جانب  اإىل  الأرامل  على  كب�سا 
اأزيد  على  اللحوم  وتوزيع  عجل 
ذات  لدى  م�سجلة  عائلة   70 من 
املكتب ،ومن جهتها وزعت جمعية 
وطرودا  قففا  الولئية«  »ال�سالم 

على  اخل�رص  من  وكميات  غذائية 
الع�رصات من العائالت واملحتاجني 
واأكدت  الأ�سبوع  هذا  مدار  على 
م�سوؤولة اجلمعية »�سناء كونطة« يف 
ال�سحي  الظرف  اأن  لنا  ت�رصيحها 
الذي متر به البالد اأثر على عملية 
جمع التربعات كون هناك حم�سنني 
و�سائل  انعدام  لكن  التربع  يريدون 
النقل وخوف الحتكاك منعهم من 
الوباء  عنا  اهلل  يرفع  اأن  داعية  ذلك 
احلياة  وتعود  الآجال  اأقرب  يف 

لطبيعتها .
اأح�سن مرزوق

يف اإطار رقمنة قطاع العدالة

النيابة االلكرتونية عن بعد تدخل 
حيز اخلدمة

يف اإطار تعزيز �سيا�سة ال�سراكة

�سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع 
»�سيب�سا االإ�سبانية« 

وزيرة الت�سامن الوطني كوثر كريكو:

اإطالق مبادرة  »اجلي�ض االأبي�ض 
ي�ست�سري« 

البويرة

مبادرات ت�سامنية للمحتاجني 
مبنا�سبة العيد

�ستفتح حمكمة �سيدي اأحممد لأول 
كونيناف  ف�ساد  الإخوة  مرة  ملف 
وعبد  طارق  كرمي  ر�سا  وهم 
القادر  املتورطني يف ق�سايا ف�ساد 
ثقيلة  رفقة العديد من امل�سوؤولني 
ال�سابق  الرئي�س  ال�سابقني يف نظام 
يتقدمهم  بوتفليقة  العزيز  عبد 
اأحمد  ال�سابقني  الأولن  الوزيران 
�سالل  يوم  املالك  وعبد  اأويحيى 

19 اأوت القادم .
اأبرز  اأحد  كونيناف  الإخوة  ويتابع 
رجال اأعمال نظام الرئي�س الراحل 
تهم  العزيز  بوتفليقة يف عدة  عبد 
عديد  بالف�ساد  تخ�س  �سلة  ذات 
املائية  املوارد  منها  القطاعات 
وال�سناعة  العمومية  ال�سغال 

والتكنولوجيات  والت�سالت 
النفوذ  منها ا�ستغالل   ، احلديثة 
وعدم  وامتيازات  عقارات  وحتويل 
عند  التعاقدية  باللتزامات  الوفاء 
طرف  من  عمومية  م�ساريع  اجناز 
�رصكة العائلة كو.جي.�سي كما يتابع 
امل�سوؤولني  عديد  الق�سية  هذه  يف 
ال�سابقني يف نظام الرئي�س املخلوع 
ال�سابقني  الأولن  الوزيران  منهم 
اأويحيى  واأحمد  عبد املالك �سالل 
منهم  ال�سابقني  الوزراء  وع�رصات 
وزيرة الربيد ال�سابقة هدى فرعون 
الفار  املتهم  ال�سناعة  وزير  وكذا 
بو�سوارب  ال�سالم  عبد  بفرن�سا 
فيما  ال�سابقني  امل�سوؤولني  وعديد 
كطرف  العمومية  اخلزينة  تاأ�س�ست 

معنوي .
الق�سية  هذه  ف�ساد  وقائع  وتتعلق 
مربرة  غري  مالية  امتيازات  مبنح 
جدا  املقربة  كوليناف  لعائلة 
العزيز  عبد  ال�سابق  الرئي�س  من 
بوتفليقة حيث مت اعفائها يف عهد 
حكومة الوزير الأول ال�سابق اأحمد 
تفوق  مالية  خ�سارة  من  اأويحيى 
قرارات  على  بناء  دينار  مليون   75
الوطني  اأ�سدرها  املجل�س  كان 
جانفي  �سهر  املنعقد  لال�ستثمار 
2019، الذي خ�س�س لدرا�سة اإعادة 
لعائلة  م�رصوع  واأكرب  اأهم  تقييم 
ويتعلق  منطقة جيجل  كونيناف يف 
الزيوت  بذور  تك�سري  الأمر مب�سنع 

.

كونيناف  الإخوة  كان  لالإ�سارة 
حكم  نظام  اأعمال  رجال  اأول 
بوتفليقة الذين مت اإيداعهم احلب�س 
خ�سم  يف   2019 اأفريل  يف  املوؤقت 
ذلك  بعد  وتبعهم  ال�سعبي  احلراك 
لنظام  املايل  الكارتل  وجوه  كافة 
بالرئي�س  الأمر  ويتعلق  بوتفليقة 
املوؤ�س�سات  روؤ�ساء  ال�سابق ملنتدى 
طحكوت  الدين  وحمي  حداد  على 
ل�سيفيتال  العام  املدير  والرئي�س 
جممع  ومالك  ربراب  اإي�سعد 
وغريهم  عوملي  مراد  �سوفاك 
يف  املتورطني  الأعمال  رجال  من 

ق�سايا ف�ساد ونهب املال العام
باية ع 

اأقرب رجال اأعمال عائلة بوتفليقة

فتح ملف ف�ساد عائلة كونيناف يف 19 اأوت 

التحقيق  العليا  املحكمة  اأمتت 
ال�سابقة خليدة  الثقافة   وزيرة  مع  
تومي املولودة م�سعودي رفقة  عبد 
اأول  يف  رئي�س   بليدية  بن  املجيد 
عا�سمة  تلم�سان  لتظاهرة  ملف 
الثقافة الإ�سالمية  يف ملفات تبديد  
تظاهرة  يف  املاليري  من  الع�رصات 
والتي  الثقافة   عا�سمة  تلم�سان 
العمالقة  اخليمة  ق�سية   فجرتها 
  21 من  اأكرث  التحقيق  م�س  ،وقد 

من  حيث   ، �ساهدا  و40  متهما 
اإحالة هذا امللف  يتم   اأن  املنتظر 
�سيدي  مبحكمة  املحاكمة   على 

احممد �سهر �سبتمرب املقبل . 
واأ�سارت ذات امل�سادر اأن  اأكرث من 
الثقافة   عا�سمة  تخ�س  ملفا    25
فيها   التحقيق  ليزال   الإ�سالمية 
منها ملف متورط فيه رئي�س بلدية 
اأخر  ال�سابق و 15 �سخ�س   تلم�سان 
مت  والدي  و�ساهد  متهم  بني  ما 

قبل  من  �سابقا  اإليهم  ال�ستماع 
حمكمة  لدى  التحقيق  قا�سي 
وهي  امللف  توقيف  ومت  ندرومة  
 05 اأكرث   اإىل  تعود  التي  الق�سية 
عنا�رص  فيها  حققت  خلت  �سنوات 
والقت�سادية  الق�سائية  ال�رصطة 
النائب  اإىل  اأحالتها  ومت  بتلم�سان 
الذي  تلم�سان  حمكمة  لدى  العام 
قبل  �سبدو  حمكمة  اإىل  اأحالها 
ندرومة  نيابة  لفائدة  عنها  التخلي 

والتي  انطلقت  يف التحقيقات  مع 
رئي�س البلدية ال�سابق من قبل قا�سي 
حتقيق حمكمة ندرومة  ، حيث تبني 
مل�ساريع  كبرية  فواتري  ت�سخيم 
و�سجلت  تنجز  مل  واأخرى   اأجنزت 
اإىل  بالإ�سافة  منجزة   اأنها  على 
واحللويات   الإطعام  فواتري  ت�سخيم 
كان   الذي  املتعاملني  اأحد  لدى 

م�سوؤول بالولية .  
حممد بن ترار

املحكمة العليا ا�ستكملت التحقيق معها

العدالة تفتح ملف خليدة تومي يف �سبتمرب
.      التحقيق اأكرث من 21  متهما و40 �ساهدا
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زيادات فاقت 40 باملائة من 
القيمة احلقيقية لالأ�سعار 

وح�صب م�صادرنا فاإن هذه الزيادة 
واأربعني  ثالثني  بني  ما  تراوحت 
احلقيقية  القيمة  من  باملائة 
التي كانت متداولة منذ  لالأ�صعار، 
حيث  الأخرية  اأ�صهر  ثالثة  حوايل 
بلغ �صعر احلولية مثال نحو 15 األف 
دينار اإىل 20 األف دينار فيما بلغت 
دينار  األف   18 من  احلويل  اأ�صعار 
اأن  يعني  ما   ، دينار  األف   29 اإىل 
غياب الأمطار عن املنطقة كانت 
ال�صبب املبا�رش يف هذا الرتفاع، 
للمواد  املتوا�صل  الغالء  رغم 
القنطار  العلفية حيث تراوح �صعر 
 2300 بني  ما  ال�صعري  من  الواحد 
ودائما ح�صب  اآلف،  وثالثة  دينار 
وتقلبات  القطاع  بخبايا  العارفني 
الأ�صواق، فاإن عوامل كثرية اأهمها 
يف  والأهم  املتعددة  املنا�صبات 
اقرتاب  فهو  احل�صابات  هذه  كل 
عيد الأ�صحى، حيث ي�صارع بع�ض 
املوالني اإىل الحتفاظ بقطيع من 
املنا�صبة  لهذه  والكبا�ض  اخلراف 
الكيفية،  وبهذه  الثمن.  مل�صاعفة 
العر�ض  مبعادلة  الإخالل  يتم 
التي  الأ�صعار،  فرتتفع  والطلب، 
القدرة  على  �صلبا  �صتنعك�ض 
يبقى  الذي  للمواطن،  ال�رشائية 
هذه  يف  الأكرب  اخلا�رش  دائما 
رموزها  يفّك  ل  التي  املعادلت، 
الذين  والنتهازيون  ال�صما�رشة  اإل 
لتحقيق  املنا�صبات  على  يقفزون 

الرثاء الفاح�ض .

...ال جمال للتهريب نحو 
احلدود و كل اأجهزة الدولة يف 

يقظة تامة... 

ا�صتفهامات  املوالون  ويطرح   .
التي  اخلارجية  التاأثريات  حول 
منطقة  يف  الزيادات  هذه  �صنعت 
رعوية،  خ�صو�صية  ذات  �صهبية 
املا�صية  روؤو�ض  من  الآلف  تعّد 
ما  حقيقة  على  اأكرث  وللوقوف 
هذه  ><بور�صة<<  يف  يجري 
اإىل  تنقلنا  التجارية،  املواعيد 
منذ  بامل�رشية  الأ�صبوعي  ال�صوق 
يوحي  كان  �صيء  كل  ا�صبوعني، 
بالأهمية التي يكت�صيها هذا ال�صوق 
املوالني  فئة  من  رواده  و�صط 
وال�صما�رشة الذين ل ميلكون �صوى 
بالت�صديد،  �رشف  وكلمة  مق�ض 
الراكنة  ال�صاحنات  ترقيم  واألواح 
جهات  خمتلف  من  والقادمة 
التي يحظى  القيمة  الوطن تعك�ض 
الذي  الغربية،  اجلهة  خروف  بها 
املا�صية  ال�صنوات  خالل  تعّر�ض 

بقناطري  املقاي�صة  اإىل 
مت  التي  املخدرات 

على  حجزها 
الوطني  الطريق 

ب�صار  بني   06 رقم 
و�صعيدة.  

 عطاوين 70 ...البيع مزال 
بعيد .....رموز و كلمات ال 

يفقهها اإال اأ�سحاب املهنة 

تتداولها  كثرية  م�صطلحات 
اإل  رموزها  يفك  ول  الأل�صن 

القطاع  بخبايا  دراية  له  كانت  من 

هذا  مبمار�صي  واحتك  الرعوي، 
�صوى  فيه  ت�صمع  ل  الذي  الن�صاط 
اأو 80  ><اأعطاوين<< 70  كلمات 
وثمن  ><اأعطاوين<<  بني  وطبعا 
ترهق  قد  اأرقام  تختفي  البيع، 
الآلة احلا�صبة.ويعجز الغالبى من 
من  العيد  اأ�صحية  عن  الباحثني 
خلفيات  ..وعن  نحوها  القرتاب 
اجلميع  و�صفها  التي  الأ�صعار 
مواعيد  مع  مقارنة  باملرتفعة، 
من  امليلود  احلاج  اأّكد  �صابقة، 
كبار موايل بلدية امل�رشية )).. اأن 
ان  كما  �صّيدا  اليوم  اأ�صبح  املوال 
وفرة الأعالف جعلته يتخل�ض من 
ما�صيته مرغما، بعدما ا�صبح غري 
بتقدمي  اإل  ت�صديدها  على  قادرا 
ثمن  باأي  وبيعها  املا�صية  روؤو�ض 
يقني  على  فاملوال   ،  >< كان؟ 
تام اأن احتفاظه باملا�صية لأ�صابيع  
يكلفه  �صوف  �صهور  اأو  اأخرى 
حتدد  هنا  ومن  الكثري،  ال�صيء 

منطق  ويفر�ض  الأ�صعار 
يف  املوالني 

والطلب  العر�ض  اأ�صا�صها  معادلة 
اخلروف  على  التهافت  اأن  كما 
النعجة،  اأقل  وبدرجة  واحلولية 
يف مو�صم تزايدت فيه املنا�صبات 
التي  الأعرا�ض  وحفالت  والولئم 
مهم  طرف  اأنها  املوالون  يعرف 
ترتيب  يجيدون  التي  املعادلة  يف 
ويبقى احلديث هذه  ح�صاباتها... 
العيد<  >خروف  عن  اإل  الأيام 
بهذه  الهتمام  مييز  ما  ولعل   ،
يف  الغريب  الرتفاع  املنا�صبة 
اأ�صعار اخلرفان الذي فاق كل حد 
يف بع�ض الأ�صواق. و�صاحب موجة 
اأ�صعار املوا�صي ردود فعل  ارتفاع 
متباينة بالن�صبة ملرتادي الأ�صواق، 
ارتفاع  البع�ض  عزا  حيث 

ىل الأ�صعار  اإ

فر�صة  لأدنى  التجار  ا�صتغالل 
الأعياد  مو�صم  يف  للربح 
واملنا�صبات، والآخر يرى اأن زيادة 
العامل  يعد  العر�ض  وقلة  الطلب 
اآخرون  يرى  فيما  للغالء  الرئي�ض 
اأن �صقوط الأمطار عامل اأ�صا�صي 
يرفع  من  فهو  ذلك  يف  نقا�ض  ول 
اأ�صعار املا�صية حتت اأي ظرف اأو 

منا�صبة .. 

املوظفون الب�سطاء يرمون 
املن�سفة 

خرفان  ُعر�صت  الأرقام،  بلغة 
 26 بني  الناظرين  تغري  ل  نحيلة 
تنزل  مل  بينما  دينار،  األف  و30 
الكبا�ض  اأثمان 
لة  ملقبو ا

حتت 
�صقف 

األف   45
لتفوق  دينار، 
املوا�صي  اأ�صعار 
التي  اجليدة 
اأوزانها  تفوق 
كيلوغراما،   18
األف  الـ60  حدود 
دينار، وقد تزيد عن 
ذلك يف اأحايني كثرية، 
ارتفاعات  وهي 
املّوالون  يعزوها 
كالعادة اإىل غالء 

الأعالف امل�صتوردة. ونظرا لغالء 
املعي�صة ب�صكل عام وال�صعف الذي 
ماليني   3.5 نحو  رواتب  يطبع 
القطاع  م�صتخدمي  من  موظف 
املن�صفة  رموا  كثريا  فاإّن  العام، 
من  النحر  �صنة  اإلغاء  عن  واأعلنوا 
خ�صو�صا  العام،  لهذا  اأجندتهم 
اإىل  امتدت عدوى املغالة  بعدما 
اأ�صواق بعيدة كانت مالذا للب�صطاء 
على منوال امل�رشية وبوقطب اكرب 

ال�صواق وطنيا. 
ينتقد  يجري،  ملا  مقاربته  يف 
معاناة  ا�صتمرار   الكبار،  املوالني 
ق�صاوة  يكابدون  الذين  املوالني 
هم  الغلة  يجني  من  لكن  الطبيعة 
ارباحا  يجنون  الذين  امل�صاربون 
املوال  هما  وال�صحية  طائلة 
يعني  مما  الب�صيط   واملواطن 
غياب اإ�صرتاتيجية وا�صحة املعامل 
لت�صييري قطاع  تربية املا�صية اإىل 
لرثوة  ا�صتثمار  اأي  غياب  جانب 
املا�صية رغم الإمكانات الهائلة...  
كما يقحم عامال اإ�صافيا يتمثل يف 
قرابة  تطال  التي  التهريب  موجة 
عام،  كل  ما�صية  راأ�ض  مليون  ربع 
تقوم جمموعات حمرتفة بتحويلها 
اإىل دول اجلوار، �صيما �رشقا  وهي 
ومل  ال�صلطات،  اأعيت  ظاهرة 
مثل  متاما  حتجيمها  من  تتمكن 
عجزها عن النيل من راكبي قطار 

امل�صاربة. 

حتّدث رّواد االأ�سواق االأ�سبوعية للموا�سي قبيل اأيام من غلقها، بوالية 
النعامة عن االرتفاع غري امل�سبوق لالأ�سعار التي عرفتها خمتلف روؤو�س 
املا�سية املعرو�سة، كما هو ال�ساأن بالن�سبة ل�سوق مدينة النعامة  و العني 

ال�سفراء الذي ينّظم كل يوم خمي�س، و�سوق مدينة امل�سرية باعتباره اأكرب 
�سوق للما�سية يف اجلزائر و الذي ينظم هو االآخر كل يوم اأربعاء واأي�سا 

�سوق مكمن بن عمار ومن اجل اتخاذ اإجراءات احرتازية مت اعتماد العديد 
من نقاط البيع ببلديات الوالية حتى يت�سنى للمواطن النعماوي اقتناء 

اأ�سحية العيد. 

 .... تر�سد  و  االأ�سحى  عيد  امل�سرية   ع�سية  عمار" يف  بن  "مكمن 

وطنيا للما�سية  �أكرب�سوق  د�خل  "�لو�سط" تتجول 
.     ال�سما�سرة واالنتهازيون حا�سرون بقوة لتحقيق الرثاء الفاح�س ... 

.      زيادات فاقت 40 باملائة من القيمة احلقيقية لالأ�سعار 

وزير القطاع يف زيارة تفقدية 

�إنهاء مهام مدير �ل�سحة بالنعامة
اإىل  ال�صحة  وزير  زيارة  توجت 
�صارمة  بقرارات  النعامة  ولية 
ب�صحة  بالتكفل  اأ�صا�صا  تتعلق 
�صهور  طيلة  عان  الذي  املري�ض 
ب�صبب حالة الت�صيب وال�صتهتار يف 
ظل انت�صار الوباء، كما اأمر بتوفري 
جميع امل�صتلزمات الطبية لتجاوز 
هذا الظرف، حيث مل يكن يتوقع 
بن  الرحمان  عبد  ال�صحة  وزير 
بولية  ال�صحي  الو�صع  اأن  بوزيد 
كلي  �صبه  انهيار  حالة  يف  النعامة 
عليها  اأطلع  التي  امل�صاكل  ب�صبب 
الربملانيني  طرف  من  قرب  عن 

واأي�صا  املدين  املجتمع  وممثلي 
الذين  ال�صحة  قطاع  م�صتخدمي 
غياب  ب�صبب  تذمرهم  عن  عربوا 
غياب  واأي�صا  العمل  ظروف 

التوا�صل مع املديرية الو�صية. 
وال�صكان  ال�صحة  وزير  وكان  هذا 
بولية  امل�صت�صفيات  اإ�صالح  و 
رفقة  اأم�ض  يوم  حل  قد  النعامة، 
اإطارات  من  متكون  هام  وفد 
من  اأع�صاء  و  املركزية  الإدارة 
جائحة  ملكافحة  العلمية  اللجنة 

  19- covid.كورونا
م�صتوى  على  الطالع  اأجل  من 

و  كوفيد-19  مبر�صى  التكفل 
و  الطبية  الفرق  جاهزية  مدى 
ال�صتماع  و  لهم  الدعم  تقدمي 
ال�صيد  ا�صتهل  حيث  لن�صغالتهم، 
مبدينة  امليدانية  زيارته  الوزير 
تفقدية  بزيارة  قام  اأين  امل�رشية، 
ال�صت�صفائية  العمومية  للموؤ�ص�صة 

الإخوة �صنافة، 
; م�صت�صفى حممد قادري بالنعامة، 
التكوين  مدر�صة  اإىل  بالإ�صافة 
ال�صبه الطبي مبقر الولية ليوا�صل 
العني  م�صت�صفى  باجتاه  زيارته 
ال�صفراء ليختتم زيارته بعقد لقاء 

مع م�صتخدمي القطاع. 
اأعلن  التي  القرارات  بني  ومن 
ولية  �صاكنة  اإىل  الوزير  عنها 
الو�صعيات  جميع  ت�صوية  النعامة 
القطاع  منها  يعاين  التي  العالقة 
باملنح  املتعلقة  تلك  خا�صة 
من  العمل  ظروف  حت�صني  واأي�صا 
الطبية  املتطلبات  توفري  خالل 
مع  والت�صاور  التحاور  باب  وفتح 
جميع الأطقم الطبية لتجاوز هذا 
الو�صع، وبخ�صو�ض معاناة مر�صى 
الق�صور الكلوي اأمر الوزير باتخاذ 
خالل  من  العتبار  بعني  مطلبهم 

بكل  الدم  لت�صفية  اأجهزة  توفري 
بورزق،ع�صلة،الق�صدير  جنني  من 
م�صت�صفى  ال�صفراء  ومنح  والعني 
اأما  �صكانري،  جهاز  بو�صياف 
الولئي لل�صحة  بخ�صو�ض املدير 
بعدما  كان  بتنحيته  اأمر  فقد 
مطلب اجلميع بناءا على  الف�صائح 
املتعددة  وامل�صاكل  وال�رشاعات 
منذ  ال�صحة  قطاع  عرفها  التي 
حد  اىل  و�صلت  والتي  اأ�صابيع 
زيادة على ذلك مطلب  الن�صداد، 
الولئي  ال�صعبي  املجل�ض  اأع�صاء 
بعد  له  منعقدة  دورة  اآخر  يف 

ومطالبتهم  القاعة  من  ان�صحابهم 
العاجل  بالتدخل  الولية  وايل 
�صبقه  والذي   ، جماعي  بيان  يف 
القطاع  متتالية لعمال  احتجاجات 
الذين  املدين،  املجتمع  ممثلي  و 
مدير  بتنحية  اأي�صا  هم  طالبوا 
نظرا  احلل  من  ال�صحة  كجزاأ 
تعي�صها  التي  املزرية  للظروف 
حالة  ب�صبب  الولية  م�صت�صفيات 
الع�صوائية  والقرارات  الت�صيب 
الأخوين  م�صت�صفى  بالأخ�ض  و 

�صنافة. 
النعامة: ابراهيم �سالمي  
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الأ�ضحى  عيد  حلول  مبنا�ضبة 
اأمن  اأعدت   2020 لعام  املبارك 
اأمنيا  خمططا  ورقلة  ولية 
الأمنية  للمتطلبات  ي�ضتجيب 
طبيعة  تفر�ضها  التي  والوقائية 
ومقت�ضياتها  ال�ضائدة  احلالة 
كورونا  وباء  بتف�ضي  املرتبطة 
من  عنها  اجنر  وما   ،19 كوفيد 
احرتازية  لإجراءات  تطبيق 
هذا  انت�ضار  من  للحد  ا�ضتثنائية 
فعال  اأمني  ت�ضكيل  بو�ضع  الوباء 
الن�ضطة  امل�ضالح  خمتلف  م�س 
امل�ضكلة  بالوحدات  مدعمة 

وم�ضالح الدعم التقني والإداري.
ال�ضتثنائي   الأمني  املخطط 
يف  احلا�ضلة  التطورات  يواكب 
على  احلفاظ  اإىل  الهادفة  البالد 
تطلبت  حيث  املواطن،  �ضحة 

الن�ضاط  تغليب  احلالة  مقت�ضيات 
املوجه  والتح�ضي�ضي  التوعوي 
للمواطن، مع احلر�س على التدخل 
اأثناء  املواطنني  تاأطري  اأجل  من 
خا�ضة  احتياجاتهم  خمتلف  تلبية 
ما يتعلق ب�رشاء اأ�ضاحي العيد من 
خالل التاأكيد على اإحرتام م�ضافة 
القناع  ارتداء  ال�ضحي،  الأمن 
الواقي، ال�ضهر على تطبيق اأحكام 
التنظيمية  واللوائح  املرا�ضيم 
من  ال�ضحي  باحلجر  املرتبطة 
الراجلة  الدوريات  تكثيف  خالل 

والراكبة.
ومن اأجل املحافظة على ال�ضكينة 
الطرق  عرب  وال�ضالمة  العامة 
التي  الأمنية  الإجراءات  ت�ضمنت 
مت و�ضعها حت�ضبا لهذه املنا�ضبـة، 
املرور  �رشطــة  ف�ضائل  تدعيم 

على  تعمل  �رشطيــة  بت�ضكيــالت 
�ضمان وتوفري املرونة و الن�ضيابية 
الظرف  ظل  يف  ال�ضري  حركة  يف 
جراء  البالد  به  متر  التي  الراهن 
انت�ضار جائحة كورونا كوفيد 19، 
انت�ضار  و  تواجد  زيادة  خالل  من 
م�ضتوى  على  ال�رشطة  اأعوان 
و  الفرعية  و  الرئي�ضية  الطرق 
بع�س النقاط ال�ضوداء التي تعرف 
كثافة مرورية عالية  كما �ضتتعزز 
والتي  احل�ضا�ضة  الأماكن  هذه 
يرتدد عليها املواطنيـن، كالأ�ضواق 
الأيام  خالل  التجارية  املحالت 
التـي ت�ضبق العيـد مبراقبــة دوريــة 
الإقبــال  تعرف  التي  وم�ضتمـرة، 
التح�ضري  على  للمواطــن  الكبيـر 
وهذا  املبارك  الأ�ضحى  لعيد 
و  الراجلـة  الدوريات  تكثيف  عرب 

املتنقلـــــة، دون اإغفال تعزيز فرق 
املتنقلة  وفرقة  والتدخل  البحث 
قمع  وفرقة  الق�ضائية  لل�رشطة 
بكل  اجلرمية  الإجرام  ملحاربة 
املحافظة  خالل  اأ�ضكالها  من 
املمتلكات  و  الأ�ضخا�س  على 
املرور  حركة  يف  لالزدحام  نظرا 
اأيام  لثالثة  الولية  تعرفه  الذي 
وجود  اإىل  نظرا  و  العيد  قبل 
الأ�ضخا�س  لتنقل  مرورية  كثافة 
لق�ضاء  الجتاهات  خمتلف  اإىل 
هذه املنا�ضبة خا�ضة بتزامنها مع 
ال�ضحي  احلجر  اإجراءات  تطبيق 
ابتداء  ورقلة  املطبق على مدينة 
من ال�ضاعة اخلام�ضة م�ضاء 17:00 
اإىل غاية ال�ضاعة اخلام�ضة �ضباحا 

05:00 من اليوم املوايل.   
 اأحمد باحلاج 

يف ظل التدابري االحرتازية من تف�شي جائحة كورونا 

قطاع  ال�شحة بب�شكرة

اأمن ورقلة ي�ضع خمططا لتاأمني اأيام عيد الأ�ضحى 

11 �ضيارة اإ�ضعاف تدخل حيز اخلدمة اليوم

قرية غر�س بوغالفة ببلدية انقو�شة 

م�ضاكل باجلملة وحلول موؤجلة 

اأحمد باحلاج 

اأعرب �ضكان قرية غر�س بوغفالة 
ا�ضتيائهم  ،عن  اأنقو�ضة  ببلدية 
اأ�ضموه  مما  ال�ضديدين  وتذمرهم 
بان�ضغالت  التكفل  يف  بالتمل�س 
التي نغ�ضت من معي�ضتهم اليومية 
املطالب  اأبرز  بني  من  ولعل 
املتم�ضك بها هوؤلء �رشورة توفري 
الريفي  النقل   ، الريفية  الكهرباء 
ف�ضاءات  انعدام  عن  ناهيك   ،
ل  املثال  �ضبيل  وعلى  الرتفية 
وقاعات  جواري  ملعب  احل�رش 
لغوط  لفتقار  ،اإ�ضافة  لل�ضباب 
بنخيل  املعروف  القدمي  النخيل 
الفالحية  للم�ضالك  حاليا  البور 
النخيل  الآلف  اأ�ضبحت  حيث   ،
الفتقار  ب�ضبب  بالتلف  مهددة 
للكهرباء ومما زاد الطني بلة زحف 
الرمال ،  وهو الأمر الذي يتنافى 

اجلمهورية  رئي�س  توجيهات  مع 
لقائهم  خالل  للولة  وتعليماته 
القا�ضية  و  باحلكومة  الأخري 
امل�ضالح  خمتلف  اإلزام  ب�رشورة 
املعنية و الإدارية بالنزول للميدان 
اجلبهة  لن�ضغالت  ال�ضتماع  و 

الجتماعية و ال�ضعي خلف التكفل 
بها  بتطبيق مبداأ ح�ضب الأولويات 

والإمكانات املتاحة .
اأبدى ال�ضاكنة  من جهة ثانية فقد 
امتعا�ضهم  املذكورة  بالقرية 
امل�ضجلة  النقائ�س  من  ال�ضديد 

اأبرزها  من  لعل  العالج  بقاعة 
الغياب �ضبه التام للزيارات الدورية 
للطيب ، دون ن�ضيان تلقيح الأطفال 
مع  يعرت�س  الذي  الأمر  وهو 
القا�ضية  الو�ضية  الوزارة  تعليمات 

بتقريب ال�ضحة من املواطن .
هوؤلء  اثار  فقد  ذلك  جانب  اىل 
نقطة مهمة تتعلق مبع�ضلة �ضعف 
�ضدة التيار الكهربائي يف عز ف�ضل 
درجة  تتجاوز  اأين  احلار  ال�ضيف 
مئوية  درجة   49 الـ  عتبة  احلرارة 
ي�ضطر  الذي  الأمر  الظل  حتت 
م�ضاعف  ل�ضتغالل  العائالت 
الثالجات  و  الهوائية  للمكيفات 

ملجابهة موجة احلر .
ويف انتظار نزول قوافل امل�ضوؤولني 
الطابع  ذات  املذكورة  بالقرية 
الفالحي بامتياز يبقى لزما على 
املزري  الو�ضع  معاي�ضة  ال�ضكان 

لأجل غري م�ضمى .

م�شاكل باجلملة يتقا�شمها �شكان قرية غر�س بوغفالة التابعة لبلدية انقو�شة بوالية ورقلة ، 
و�شط �شمت غري مربر لل�شلطات العمومية التي ف�شلت لعب دور املتفرج عو�س التحرك حللحلة 

الرتاكمات التي ظل حبي�شة االأدراج لفرتة طويلة .

اأخبار اجلنوب

اأمن والية مترنا�شت 

احرتفوا جرم ال�شرقة

 توقيف 05 اأ�ضخا�ص يف 
ق�ضية ممار�ضة الدعارة 

اأمن الروي�ضات بورقلة يفكك 
�ضبكة  اإجرامية

وا�ضع  اإنت�ضار  ورقلة  ولية  ت�ضهد 
 ، الكلوند�ضتان  ل�ضيارات  النطاق 
التي باتت مل يجد منها املواطنني 
من  بالرغم  �ضبيال  باملنطقة 
�رشعيتها  بعدم  املطلقة  درايتهم 
�ضيارات  تناف�س  باتت  حيث   ،
احلافالت  حتى  و   ، الطاك�ضي 
و   ، تذبذبها  فرتات  م�ضتغلني 
الفرتات  و  الزوال  اأوقات  خا�ضة 
العديد  ه  عزز  ما  هو  و   ، الليلية 
ل  اأنهم  بقولهم   ، املواطنني  من 
عن  البحث  يف  عناءا  يتكبدون 
�ضيارات الكلوند�ضتان ، و ذلك يف 
�ضيارات  توفري  يف  التذبذب  ظل 

الأجرة ال�رشعية .
طالبوا  املواطنني  جهتهم  من 
يف  املتمثلة  و  الو�ضية  اجلهة 
بالوقوف  بالولية  النقل  مديرية 

اإيجاد  و  الظاهرة  على  كثب  عن 
العمل  مع   ، لها  عاجلة  حلول 
ملمتهني  حد  و�ضع  على  اجلاد 
الغالب  يف  الذين  و  الكلوند�ضتان 
 ، الوظيفة  مزدوجي  يكونون  ما 
اأوقات  يف  عليها  يعتمدون  حيث 
يف   مداومتهم  ن�ضاط  خارج 
العمل و ذلك ح�ضبهم لعدم كفاية 
خمتلف  ل�ضد  ال�ضهري  راتبهم 
 ، ال�رشورية  اأ�رشهم  حاجيات 
جهة  من  املواطنني  طالب  كما 
ب�ضط  اأجل  من  بالتدخل  اأخرى 
عرب  النا�ضطة  الطاك�ضي  �ضيارات 
عدة خطوط ، باإعتبارها الو�ضيلة 
اأماكنهم  اإىل  تقلهم  التي  الوحيدة 
املق�ضودة و ذلك باأمان على غرار 

نظريتها الغري �رشعية .
رمي نواري 

يف ظل نق�س �شيارات االأجرة  

�ضيارات الكلوند�ضتان تهيمن 
على قطاع النقل بورقلة  

ب�ضتى  اجلرمية  حماربة  يف اإطار 
ال�رشطة  م�ضالح  ، قامت  اأنواعها 
الأمن  يف  ممثلة  الولية  لأمن 
توقيف  05  الثالث من  احل�رشي 
ما  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�ضخا�س 
ق�ضية  �ضنة( عن  و41  بني )21 
تدني�س  و  الدعارة  ممار�ضة 

امل�ضحف ال�رشيف.
حيثيات الق�ضية تعود اإىل معلومات 
م�ضكن  على  بوجود  تفيد  موؤكدة 
اإ�ضتغالله  يتم  اأنكوف  حي  م�ضتوى 
 ، الدعارة  بتمرنا�ضت  ملمار�ضة 
حمكمة  و  خطة  اإعداد  مت  عليه 
  ، الإ�ضتعالمي  اجلانب  تفعيل 
مع  وامل�ضتمر  الدائم  وبالتن�ضيق 
لدى  اجلمهورية  وكيل   / ال�ضيد 

اإ�ضت�ضدار  مت  مترنا�ضت،  حمكمة 
اإذن بالتفتي�س للم�ضكن حيث متكنت 
توقيف  05  من  ال�رشطة  عنا�رش 
اأ�ضخا�س )04 من جن�س اأنثى ،01  
ذكر( ، و حجز امل�ضحف ال�رشيف 
حتويلهم   رفقة  ليتم  مدن�س، 
حتقيق  وفتح  للمقر  املحجوزات 
ملفات  اإجناز  ليتم  الق�ضية.  يف 
اأمام  تقديهم  و  جزائية  يف حقهم 
اأين  املخت�ضة  الق�ضائية  اجلهات 
�ضدرت يف حق امل�ضتبه فيه الأول 
حب�س   01 الثاين  حكم  بعام   و 
فيهم  امل�ضتبه  حق  يف  نافذة  و 
حب�س  اأ�ضهر  ب�ضتة  الأخرين  حكم 

غري نافذة .
اأحمد باحلاج 

ال�رشطة   قوات  جهود  اإطار   يف 
اإىل  الرامية  ورقلة  ولية  باأمن 
و�ضالمة  اأمن  على  احلفاظ 
املواطنني وممتلكاتهم والت�ضدي 
متكن  الإجرام،  اأ�ضكال  لكافة 
احل�رشي  الأمن  عنا�رش 
و�ضع  بالروي�ضات من  اخلارجي 
اإجرامية  جماعة  لن�ضاط  حد 
باإقليم  املنازل  �رشقة  حترتف 
ثالثة  من  الخت�ضا�س  تتكون 
لرتكابها جرميتني  اأ�ضخا�س 
اأ�رشار  جمعية  تتعلق  بتكوين 
ال�رشقة  جناية  ارتكاب  ق�ضد 
والليل  بالتعدد  املو�ضوفة 
مركبة  ا�ضتح�ضار  مع  والت�ضلق 
اأ�رشار  جمعية  تكوين  جناية  و 
ال�رشقة من داخل م�ضكن، �رشاء 

واإخفاء اأ�ضياء م�رشوقة.
الأوىل تعود  حيثيات الق�ضية 
وقائعها بعد تلقي عنا�رش الأمن 

الروي�ضات  اخلارجي  احل�رشي 
ل�ضكوى من طرف اأحد املواطنني 
اإىل  منزله  تعر�ضه  ، مفادها 
جمهولني  قبل  من  ال�رشقة 
يف   متثلت  اأغرا�س  ا�ضتهدفت 
 ،TCL نوع من  تلفاز  جهاز 
اآلة  كبري،  احلجم  من  ثالجتني 
طبخ كبرية احلجم مكيف هوائي 
)Condor(، قارورتني  نوع  من 

غاز بوتان و موقد لطبخ.
اأماحيثيات الق�ضية الثانية تعود 
عنا�رش  تلقي  بعد  وقائعها 
اخلارجي  احل�رشي  الأمن 
طرف  من  ل�ضكوى  الروي�ضات 
تعر�س  املواطنني، مفادها  اأحد 
قبل  من  ال�رشقة  اإىل  منزله 
الأغرا�س  ا�ضتهدفت  جمهولني 
وم�ضخة  مدفئتني  يف   متثلت 

ماء.
اأحمد باحلاج 

ولية  وايل  اأم�س  اأول  اجتمع 
اأبي نوار مبمثلي  ب�ضكرة عبد اهلل 
على  الفاعلة  اجلمعوية  احلركات 
اإىل  اإ�ضافة  ب�ضكرة  ولية  م�ضتوى 
وحتى  املدين  املجتمع  ممثلي 
التوا�ضل  مواقع  ومدوين  نا�ضطي 
لتقريب  ك�ضبيل  الجتماعي، 
يف  وو�ضعه  املواطن  من  الإدارة 

ال�ضورة.
من  املواطن  تقريب  �ضياق  يف 
هذا  منت�ضف  اجتمع  الإدارة 
الأ�ضبوع وايل ولية ب�ضكرة عبد اهلل 
اأبي نوار بحركات املجتمع املدين 
ومدونني  ونا�ضطني  جمعيات  من 
اخلا�ضة  الن�ضغالت  طرح  بغية 
اأ�رشت  التي   19 كوفيد  باأزمة 
هذا  املا�ضية،  الأ�ضابيع  بالولية 

من  جملة  اإىل  الجتماع  وخل�س 
التي من �ضاأنها  القرارات املهمة 
الزجاجة  عنق  من  الولية  اإخراج 
الوايل  فاإن  الوباء،  واحتواء 
من  الكورونا  مر�ضى  بنقل  اأقر 
م�ضلحة الإ�ضتعجالت مب�ضت�ضفى 
داء  م�ضلحة  اإىل  نا�رش  بن  ب�ضري 
ال�ضكري باملوؤ�ض�ضة ال�ضت�ضفائية 
اأجل  من  وذلك  �ضعدان،  احلكيم 
يف  الأوىل  امل�ضلحة  على  الإبقاء 
فقط  امل�ضتعجلة  احلالة  خدمة 
�ضجلت  التي  للم�ضاكل  نظرا 
انتقال  اأبرزها  كان  والتي  موؤخرا 
الوافدين  و  العدوى بني املر�ضى 
اجلراحية،  الإ�ضتعجالت  على 
امل�ضوؤول  اأكد  ال�ضياق  ذات  ويف 
باأن  الإداري  اجلهاز  على  الأول 

قطاع ال�ضحة بالولية يحوز على 
ثالثة اأجهزة الك�ضف ال�رشيع عن 
منها  واحد   ،PCR الفريو�س 
عمل  حالة  يف  اخلا�س  بالقطاع 
العام  بالقطاع  اآخرين  واثنني 
بع�س  حبي�ضا  يزالن  ل  لكنهما 
يف  ال�رشوع  قبل  الإجراءات 
عملهما، مو�ضحا باأن ال�ضبب يعود 
الكافية  ال�رشائح  توفر  عدم  اإىل 
بـ700  حاليا  واملقدرة  للك�ضف 
غري  العدد  وهو  فقط  �رشيحة 
الكايف مقارنة باحلالت املرتقب 
اأخرى  جهة  من  عنها.  الك�ضف 
بخ�ضو�س  اأي�ضا  الوايل  اأو�ضح 
باملقرات  القطاع  تدعيم 
الرازي  عيادة  اأن  ال�ضت�ضفائية، 
قد مت جتهيزها ب�ضكل تام بحيث 

حتتوي على 30 �رشير بحيث �ضيتم 
فتحها ل�ضتقبال املواطنني الأيام 
القليلة القادمة فور توفر الطاقم 

الطبي الكايف.
اأ�رشف  بعيد  �ضياق غري  هذا ويف 
الولية  وايل  الثالثاء  �ضبيحة 
اإ�ضعاف  �ضيارات   11 توزيع  على 
ال�ضت�ضفائية،  املوؤ�ض�ضات  على 
ب�ضري  مب�ضت�ضفيات  الأمر  ويتعلق 
بن نا�رش وحكيم �ضعدان بعا�ضمة 
املوؤ�ض�ضات  وكذا  الولية، 
بكل  اجلوارية  لل�ضحة  العمومية 
زريبة  عقبة،  �ضيدي  بلديات  من 
الوادي، �ضيدي خالد، اأولد جالل، 
الدو�ضن، جمورة، القنطرة، طولقة 

ورا�س امليعاد. 
اأحمد نا�شري 
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»�سوي�سرا العرب« هكذا 
اأطلقوا عليه يف منطقة تغلي 

بالرباكني حماولني عزله 
عن امتداداته اجلغرافية 
واحل�سارية.. لبنان: اأكرب 

ال�سحف واملطابع ودور 
الن�سر، واأكرث الأماكن 

�سياحة، واأغلى العقارات يف 
العامل.. واأغنيات فريوز يف 
ال�سباح وامل�ساء توحي لك 
ب�سالم وهدوء نادرين مل 

يعرفهما تاريخ بلد �سوهت 
روحه ال�سراعات الطائفية، 

والتدخالت اخلارجية، 
فلعله البلد العربي الأكرث 

ت�سجيال لعدد املجازر 
والغتيالت من تل الزعرت 

اإىل �سربا و�ساتيال وج�سر 
البا�سا وت�سفية الكتاب 

وال�سيا�سيني من �سليم اللوزي 
اإىل ر�سيد كرامي وكمال 

جنبالط ورفيق احلريري.. 

القهر

لبنان بني �جلوع و�لتمزق و�لعدو�ن
بلد  يقاومه  مل  كما  ال�صهيوين  العدوان  قاوم 
اأب�صع  اإىل  فيه  الفل�صطينيون  وتعر�ض  عربي، 
للتحالف  ذهب  من  اأبنائه  من  الظلم..  اأنواع 
ومنهم  بعيدة  اأ�صواطا  ال�صهيوين  العدو  مع 
كان  لو  كما  فل�صطني  خندق  يف  مترت�ض  من 
يجّره  من  اأبنائه  من  الأ�صليني..  اأهلها  من 
طهران..   اإىل  يجّره  من  ومنهم  باري�ض  اإىل 
يع�رصه  ت�صتعل،  وحدوده  يتبعرث  داخله 
الكيان  يتوحد  اجلوع ويق�صفه املوت.. فهل 

والجتاه؟!!

الدولة اللبنانية:

مع احلرب العاملّية الأوىل بداأ تق�صيم الوطن 
تاريخ  هو   ،1916 عام  16مايو  وكان  العربّي، 
بعد  �صايك�ض-بيكو  اتفاقية  على  الت�صديق 
مفاو�صات �رصية، من نوفمرب 1915 اإىل مايو 
1916 بني الدبلوما�صي الفرن�صي جورج بيكو 
والربيطاين مارك �صايك�ض ومب�صاركة رو�صية، 
الهالل  منطقة  اقت�صام  على  التفاق  ومت 
والفرات،  دجلة  نهرى  )حو�ض  اخل�صيب 
واجلزء ال�صاحلي من بالد ال�صام( بني فرن�صا 
غرب  فى  النفوذ  مناطق  لتحديد  وبريطانيا 

اآ�صيا بعد تهاوى الدولة العثمانية.
�صوريا  بيكو  �صايك�ض  اتفاقية  ق�صمت 
كر�صت  �صيا�صية  وكيانات  دول  اإىل  الكربى 
التفاقية  هذه  مبوجب  املر�صومة  احلدود 
والتفاقيات الناجمة عنها: »العراق – �صوريا 
ودللت  فل�صطني«..   – الأردن   – لبنان   –
التعامل  مت  حيث  متاما  وا�صحة  التق�صيم 
مع كل جزء بكيفية خا�صة ويف هذا التق�صيم 
فل�صطني  عن  العراق  عزل  وا�صحا  كان 
وكان  –الأردن-  بينهما  فا�صلة  دولة  باإقامة 
ففي  املبا�رصة  ال�صحية  فل�صطني  كما  لبنان 
فل�صطني اأ�ص�صت التفاقية لوعد بلفور بقيام 
كيان �صهيوين على اأر�ض فل�صطني، ويف لبنان 
يكون  اأن  دوما  �صي�صطر  طائفي  كيان  بقيام 
تابعا وم�صطربا.. اأي اأن يتم اإخراج فل�صطني 
ولبنان من الكيان العربي بهمومه و اجتاهه.. 
وعليهما يتم بنيان قاعدة التخريب يف الوطن 
ب�رصية  كتلة  يف  املاثل  بالتغريب  العربي 
اأو بالتغريب بالثقافة والعلمنة  –ال�صهاينة-، 

يف لبنان.
اأن  فرن�صا  ا�صرتطت  الثالثينات،  مطلع  يف 
بالكيان  ال�صورية  الوطنية  احلركة  ت�صلم 
فيها  تعرتف  معاهدة  توقيع  لقاء  اللبناين 
قبل  ولقد  ولبنان،  �صوريا  با�صتقالل  فرن�صا 
ومن  ال�رصط..  هذا  الوطنية  احلركة  ممثلو 
»�صيغة«  راحت   1943 عام  اإىل   1930 عام 
من  وغريهم  اخلوري  ال�صلح/ب�صارة  ريا�ض 
طالب ال�صتقالل ـ تتبلور، اإىل ان حتولت اإىل 
ما �صمي بامليثاق الوطني اللبناين، وهو يقوم 
مطلب  عن  امل�صيحيني  القادة  تنازل  على: 
امل�صلمني  قادة  وتنازل  الفرن�صية،  احلماية 
ـ  ال�صوري  الداخل  اإىل  الن�صمام  طلب  عن 
بعد  اللبناين  الكيان  انطلق  هكذا  العربي.. 
 1946 دي�صمرب   31 يف  الفرن�صي  الن�صحاب 
مبحا�ص�صة طائفية تطورت مع الزمن لت�صبح 
امتدادات  ولكل طائفة  الوطن،  الطائفة هي 
خارجية الأمر الذي جعل التوازن اله�ض �صمة 
ويوفر  اللبناين  ال�صيا�صي  الرتكيب  يف  بارزة 
والدويل يف  الإقليمي  الخرتاق  فر�صة  دوما 

اجل�صم العربي.

لبنان وفل�سطني:

العالقة بني فل�صطني ولبنان متداخلة -حال 
اإقليمني  بني  و�صع  اأي  اأكرث من  ال�صام-  بالد 
التاريخية  فل�صطني  كانت  فلقد  عربيني 
امل�صاهرة  و جمعت  بريوت  تخوم  اإىل  متتد 
بالد  وحدة  يف  بينهما  املتعددة  وامل�صالح 
اقت�صادية  واحة  فل�صطني  وكانت  ال�صام.. 
اللبنانيني  ل�صيما  املنطقة  يف  ثقافية 
واأن�صطتهم  بتجارتهم  اإليها  انتقلوا  الذين 

املختلفة..
اأن  بعد   1948 �صنة  فل�صطني  نكبة  ح�صلت 
لتكوين  ال�صام  بالد  من  لبنان  اقتطاع  مت 
الأ�صا�صي  طابعها  خا�صة  مبوا�صفات  دولة 
الع�صابات  قامت  الطائفية..  املحا�ص�صة 
ال�صهيونية بتهجري الفل�صطينيني حتت ق�صف 
فتوجه  واملجازر   والتفجريات  املدافع 
ال�صاحلي  فل�صطني  �صمال  من  فل�صطينيون 
و  لبنان..  و�صمال  وبريوت  لبنان  جنوب  اىل 
يتميز �صكان �صمال فل�صطني بانت�صار التعليم 
لبنان  اإىل  لرحيلهم  كان  لذا  املايل  والوفر 
اإ�صافة مهمة على اأكرث من �صعيد وهنا بداأت 
اإليهم  النظر  مت  حيث  املعقدة..  امل�صكلة 
يف  طائفي  دميغرايف  خلل  عامل  اأنهم  على 
البلد فهم كتلة حيوية �صنية ولذا حتفزت كل 
الوجود  من  والدروز  ال�صنة  ماعدا  الطوائف 
يقف خلف  البعد  هذا  و�صيظل  الفل�صطيني، 
كل  عرب  لبنان  يف  للفل�صطينيني  ماأ�صاة  كل 
الطائفية  القوى  ارتكبتها  التي  املجازر 
امل�صيحية النعزالية وحركة اأمل ال�صيعية يف 
اأمينني  والدروز حليفني  لبنان  �صنة  حني ظل 
ال�صبب يف ق�صوة  اأنه هو  للفل�صطينيني.. كما 
الفل�صطينية  اللبنانية على املخيمات  الدولة 
التي تعاين ميزا عن�رصيا بحرمان �صكانها من 

العمل وكل حقوقهم الآدمية الأخرى.

لبنان والتدخل ال�سوري:

مل حتتمل القوى ال�صورية املتحكمة مبقاليد 
الأمور يف دم�صق اأن يكون لبنان منف�صال عن 
لفرن�صا  اأعطيت  التي  التعهدات  رغم  �صورية 
تلبننوا  ف�صيئا  �صيئا  اللبنانيني  اأن  ورغم 
يف  كا�صحا  بال�صتقالل  الإح�صا�ض  واأ�صبح 
ال�صنية  ل�صيما  طوائفهم  ب�صتى  تنظيماتهم 
وامل�صيحية، اإل اأن النفوذ ال�صوري ظل قائما 
يتدخل بقب�صة من حديد يف ت�صكيل ال�صيا�صة 
القوى  مواقع  ترتيبات  ويف  للبلد  اخلارجية 
كثري  يف  لبنان  فاأ�صبح  اللبناين  الكيان  داخل 
الأمر  ل�صورية  �صيا�صيا  ملحقا  الفرتات  من 
الذي عّر�ض املخالفني من ال�صا�صة والكتاب 
والأدباء والإعالميني اللبنانيني اإىل ت�صفيات 
كما ح�صل مع الكاتب ال�صحفي �صليم اللوزي 
ورفيق  كرامي  ر�صيد  مثل  حكومات  وروؤ�صاء 
ككمال  وازنة  وطنية  و�صخ�صيات  احلريري 
هام�ض  وكان  كثري..  و�صواهم  جنبالط 

التحرك اللبناين الر�صمي حمدودا جدا.
و مل تقر الدولة ال�صورية بلبنان كدولة لذا مل 
تعني فيها �صفريا ومل تقبل �صفريا من لبنان.. 
ا�صتدعيت  عندما  الفر�صة  �صورية  ووجدت 
احلا�صل  ال�صتباك  لف�ض  العربية  الدول 
واملقاومة  اللبنانية  الوطنية  احلركة  بني 
النعزالية  والقوى  جهة  من  الفل�صطينية 
بكل  �صورية  فاألقت  اأخرى  اللبنانية من جهة 
اجلي�ض  واأ�صبح  اللبناين  امل�صهد  يف  ثقلها 
ال�صوري وجهاز املخابرات ال�صوري مرجعية 

القرار الأمني يف لبنان.
  دفعت العقيدة ال�صيا�صية ال�صورية باجلي�ض 
بعنف  للتدخل  مرة  من  اأكرث  يف  ال�صوري 
الفل�صطينية  املقاومة  نفوذ  متدد  لتحجيم 
يلعبون  الفل�صطينيني  ان  واعتربت  لبنان  يف 
يف مربع نفوذها.. وحترك الفل�صطينيون يف 
موقفهم  �صالح  يف  لتثويره  اللبناين  امل�صهد 
وا�صتطاعوا اأن يدعموا وجود حركات وطنية 
لبنانية وفتحوا مع�صكراتهم ملقاتلني من كل 
الطوائف ل�صيما ال�صيعية الأمر الذي �صيدفع 

فيما بعد بت�صكيل حركة »اأمل«.. 
جاء التدخل ال�صوري الأول يف حرب ال�صنتني 
ال�صورية  القوات  1975-1976 حيث ا�صرتكت 
عنيفة  بتوجيه �رصبات  النعزالية  القوى  مع 
وارتكبت  الفل�صطينية  املقاومة  ملواقع 
بعد  وفيما  الزعرت..  تل  خميم  جمزرة 
توا�صل املوقف ال�صوري يف مالحقة الوجود 
الفل�صطيني امل�صلح حتى مت اإخراج املقاومة 

لها  موقع  اآخر  من  باحلرب  الفل�صطينية 
وعندما   ..1983 �صنة  لبنان«طرابل�ض«  يف 
يف  لهم  مواقع  ا�صتعادة  الفل�صطينيون  حاول 
املخيمات �صن النظام ال�صوري عليهم حربا 
وحا�رصهم يف خميمات �صربا و�صاتيال وبرج 

الرباجنة.
فرباير  يف  احلريري  رفيق  مقتل  اأن  اإل 
التهم على جهاز املخابرات  وت�صليط   2005
من  ال�صوري  اجلي�ض  بخروج  عجل  ال�صوري 
فقدت  وبهذا  ال�صفراء..  تبادل  ومت  لبنان 
ل�صيما  ف�صيئا  �صيئا  املادي  الوجود  �صورية 

بعد تفاقم الأو�صاع يف �صورية.
املقاومة اللبنانية:

الإ�صالمية  اللبنانية  املقاومة  تولدت  لقد 
للبنان  ال�صهيوين  الجتياح  بعد  اهلل«  »حزب 
لبنانيني  مقاتلني  من  مبجموعات  بداأت  و 
اأحدثوا  و  الفل�صطينية  الف�صائل  يف  تدربوا 
ف�صيل  بعد  فيما  لين�صاأ  اإيران  مع  توا�صال 
مع  كثريا  يتوافق  �صيا�صي  بخط  م�صلح 
املقاومة  واأبدت  الإيرانية..  الدولة  خط 
الإ�صالمية حيوية فاعلة ن�صطة يف ال�صتباك 
لبنان  جنوب  يف  ال�صهيوين  الحتالل  مع 
وقدمت �صهداء كبارا مثل ال�صيخ راغب حرب 
احلزب  عام  اأمني  املو�صوي  عبا�ض  وال�صيد 
الع�صكري  بقائدها  مرورا  عديدة  وقيادات 
يف  كبري  انت�صار  لها  وحتقق  مغنية..  عماد 
الن�صحاب ال�صهيوين من جنوب لبنان وانهيار 
جي�ض اأنطوان حلد يف جنوب لبنان.. وحققت 
امل�صهد  يف  القوي  ح�صورها  املقاومة 
ال�صيا�صي باأدائها املميز يف مواجهة العدوان 

ال�صهيوين على لبنان يف 2006. 
ال�صاأن  مواجهة  يف  ارتبكت  املقاومة  ولكن 
يف  الرجتال  واأ�صابها  الداخلي  اللبناين 
ثقيال  تراكما  اأحدث  مما  اإقليمية  معاجلات 
على حيويتها يف الآونة الأخرية وغري من اجتاه 

ن�صاطها على الأقل �صيا�صيا وميدانيا.. 
ترجمة  يف  بداأت  الداخلي  ال�صعيد  فعلى 
حالة  اإىل   2006 يف  الأ�صطوري  �صمودها 
فر�ض اإرادتها على تركيب الدولة فيما يخ�ض 
اأجهزتها الأمنية، وتنمرت على بريوت ال�صنّية 
وقامت بدفع ملي�صياتها مع ملي�صيات حركة 
فرباير  يف  املدينة  لحتالل  ال�صيعية  اأمل 
غري  ع�صالت  ا�صتعرا�ض  عملية  يف   2008
مقبولة يف ظل احل�صابات الطائفية املهيمنة 
تالحق  التهمة  لزالت  فيما  هذا  البلد..  يف 

احلزب يف اغتيال رفيق احلريري.
حزب  بني  القطيعة  اأ�صباب  اأول  هذه  كانت 
اللبناين.. مل تكن طبيعة  ال�صني  اهلل وال�صارع 
ال�صارع  لدى  نقا�ض  حمل  الطائفية  احلزب 
احلزب  ا�صطفافات  ولكن  �صابقا  اللبناين 
كونه  عن  ف�صيئا  �صيئا  به  ناأت  امليدانية 
فئويا  ي�صبح  اأن  اإىل  اللبنانيني  لكل  حزبا 
لطائفة معينة يتحالف مع قوى م�صبوهة مثل 
مي�صيل عون املتهم مبجزرة تل الزعرت اأو مع 
حركة اأمل الطائفية التي حا�رصت خميمات 

الفل�صطينيني عامي 1987-1985 ..
وكان لتدخل احلزب وعلنا يف ال�صاأن ال�صوري 
يف  ال�صوري  النظام  مع  بال�صطفاف  مبكرا 
احلرب الدائرة اأثر بالغ على ازدياد الحتقان 
يف ال�صارع اللبناين وكذا يف ال�صارع ال�صوري.. 
املبا�رص  الع�صكري  التدخل  هذا  فلقد حمل 
وانه  ل�صيما  الطائفي  التف�صري  حممل  على 
ت�صاوق مع موقف ايراين داعم للنظام ال�صوري 
العراق  من  �صيعية  ملي�صيات  وجود  ومع 
امللي�صيات  هذه  وجود  ولعل  واأفغان�صتان.. 
�صورية  يف  املحتدم  ال�رصاع  اأجج  الطائفية 
امل�صلحة  واملجموعات  ال�صورية  الدولة  بني 

واأعطاها مربرات للدعاية الطائفية.
اإعالمية  من�صة  اإىل  احلزب  اإعالم  وحتول 
لكل القوى ال�صيعية يف املنطقة من احلوثيني 
واملعار�صة  بالعراق  ال�صيعي  احل�صد  اىل 

ال�صيعية بالبحرين وال�صعودية واأ�صبح احلزب 
متخندقا يف ما ي�صميه حمور املقاومة الذي 

تتزعمه اإيران.
جاء احلراك الوا�صع يف �صمال لبنان وبريوت 
بالنظام  تنديدا  البقاع  وحتى  �صيدا  ومدينة 
ال�صيا�صي ومطالبة باإلغاء الطائفية ال�صيا�صية 
يجدون  الذين  والفا�صدين  الف�صاد  وحماربة 
حمايتهم من نبيه بري وقيادات يف حزب اهلل، 
القائمة وخرجت  ال�صيا�صية  الرتكيبة  وجتاوز 
اإل  البلد  يف  طوائف  عدة  من  كبرية  غالبية 
اأن حزب اهلل وحركة اأمل جمددا عملتا على 
اإف�صال احلراك ب�صتى ال�صبل مبا فيها العنفية 
الأمر الذي عمق الحتقان بال�صارع اللبناين.

اخلنق  من  حلالة  الآن  لبنان  يتعر�ض 
القت�صادي بعد تهريب اأمواله اىل خارج البلد 
التدهور  نتيجة  اللبنانية  للرية  مدو  و�صقوط 
البع�ض  يتهم  فيما  ال�صورية  اللرية  يف  الكبري 
بال�صيطرة على املعابر للتمّول منها.. وي�صتد 
اخلناق الأمريكي وال�صعودي على لبنان ويتم 
التوجه املركز للمطالبة   بنزع �صالح حزب 

اهلل.
فو�سى الجتاهات:

لعله البلد الأكرث يف العامل الذي يحتوي على 
�رصاع  �صاحة  يجعله  مما  متناق�صني  لعبني 
الأجندات  واأ�صحاب  الأمنية  الأجهزة  بني 
وفرن�صا  اأمريكا  �صفارة  تتمتع  لبنان  ففي 
واإيران وال�صعودية والإمارات والدول الأوربية 
بحظوة بالغة ولكل منها اأتباعه من الأحزاب 
ما  وهذا  اللبناين..  امل�صهد  يف  والفاعلني 
يعقد امل�صهد ول ي�صمح له بالنفراج اإل نحو 

مزيد من التعقيد.
لبنان  �صيظل  قادرة  عربية  حالة  غياب  ويف 
م�صدودا لالأبعاد العديدة الأوربية والإيرانية 
باأ�صواأ  وتلقي  متزقه  وال�صورية  وال�صعودية 
الظالل على ال�صارع الذي يخرج يوميا معربا 
اجلوع  لوى  وقد  اجلميع  يف  اأمله  خيبة  عن 

اأح�صاءه وهو يرى انهيار البلد اقت�صاديا.
تبدو الدولة اللبنانية بال �صبغة وطنية بعد اأن 
الطائفي  الرتكيب  اإقناع  على  القدرة  فقدت 
العتبار  بعني  وتاأخذ  اجلميع  متثل  باأنها 
خماوفهم وح�صا�صياتهم حيث يتهمونها باأنها 
املرحلة  هذه  يف  تعاين  وهي  خمتطفة.. 
ت�صخم  مع  مرتاكمة  اأو�صاع  من  ال�صتثنائية 
الأهلية  احلرب  �رصوط  من  تقرتب  الديون 
ع�صكريا  يتفوق  اهلل  اأن حزب  ورغم  ال�صابقة 
خريطة  خارج  يف  نف�صه  �صيجد  انه  اإل 
اآخرون  يجيد  م�صتنقع  يف  وغارقا  املقاومة 

�صب الزيت على ناره. 
فهل يقلب احلزب الطاولة على اجلميع ويدخل 
حربا مع العدو ال�صهيوين ل�صيما وهو يكرر 
اأّنه على اأمت اجلهوزية، واأن الكيان ال�صهيوين 
بيت عنكبوت، ويوؤكد انه �صيحرر اجلليل؟؟ اأم 
حليفه  اإعياء  حالة  ظل  ي�صتطيعها يف  ل  اأنه 
وان�صغال  حلرب،  ا�صتعداده  وعدم  ال�صوري، 
حليفه الإيراين بتبعات احل�صار الرهيب، وما 
القوى  تقبل  وهل  كورونا؟  اأزمة  من  يعانيه 
ظل  حربا يف  يدخل  اأن  له  العديدة  اللبنانية 

اأو�صاع بلد ينهار جوعا وفقرا؟!!

اخلال�سة:

لبنان جزء مقتطع مبوا�صفات طائفية  اأول: 
يكون  لن  لذا  املتجان�ض  ال�صام  اإقليم  من 
م�صتقرا يف يوم من الأيام اإل بعودته يف اإطار 
ثانيا:  الطائفية،  حدوده  فتذوب  ال�صام  بالد 
ان النفراد بلبنان لكي يتم حتميله امل�صاريع 
فو�صى  اإىل  ويحّوله  ظهره  يق�صم  الكبرية 
وعبث، فليرتك  لبنان ياأخذ و�صعه الطبيعي 
ح�صب قدرته بال تزيد، و ليقدم ما ميكنه يف 
اهلل  يكلف  ونه�صتها ف«ل  الأمة  كفاح  �صياق 
نف�صا اإل و�صعها« وبالإدراك ل يكلّف اهلل بلدا 

اإل و�صعها.. واهلل غالب على اأمره. 

بقلم: �سالح عو�س
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الفريو�س  انت�شار  خارطة  خالل  من  ويبدو 
�شكان  اأغلب  اأن  �شحايا  من  يخلفه  وما 
العامل ال يزالون يظهرون، بعد اأكرث من �شتة 
�شعوبات  الفريو�س،  مع  التعامل  من  اأ�شهر 
التي  الوقائية  التدابري  مع  التاأقلم  يف 
اأ�شدرتها املنظمة العاملية لل�شحة بالرغم 
اأجرا�س اخلطر التي ما انفكت تدق من اأن 
على  وعازم  ويتجدد  يتمدد  باق  الفريو�س 

الق�شاء على االأخ�رض والياب�س.
تفاعلية  ندوة  ح�رضنا  ال�شياق  هذا  يف 
التابع  واملجتمع  الدين  خمرب  نظمها 
 2 اجلزائر  بجامعة  االجتماع  علم  لق�شم 
اأن  ا�شتطاعت  التي  الزوم  عن طريق تقنية 
التباعد  اأو جزئيا مفهوم  ت�شتبدل تدريجيا 
االجتماعي بالتباعد الفيزيقي. الندوة كانت 
حلياة  الناظمة  االجتماعية  القيم  بعنوان: 
اجلماعة و�شبل الوقاية ال�شحية من كوفيد 
19. وقد كانت الندوة فر�شة لال�شتفادة من 
مقاربات متعددة للعالقة بني حتدي الوقاية 
الفريو�س وحتجيم تواجده االجتماعي  من 
وبني خمزون القيم االجتماعية الذي يعترب 
مبثابة "العولة" التي ي�شتعني به يف مقاومة 
املخاطر التي تهدد املجتمع باأكمله �شواء 

كانت بفعل الطبيعة اأو بفعل االإن�شان. 
الندوة  هذه  خالل  حموري  ت�شاوؤل  وبرز 
القيمي  املخزون  كان  اإذا  فيما  يتمثل 
والتقاليد  الدين  جمتمعنا  يف  ي�شكله  الذي 
يف  اإيجابيا  يوجه  الأن  قابال  واالأعراف 
اأم  الوباء  مكافحة  على  امل�شاعدة  اجتاه 
يحمل، بالعك�س، ما يربر متاما االجتاه نحو 
اال�شت�شالم؟ اأم اأن القيم مادة خام وعجينة 

جاهزة لال�شتثمار فيها اأينما وجهتها تاأتيك 
القيم  جند  اأننا  ثم  مرة؟  اأو  حلوة  بثمارها 
البنى  باختالف  متثالتها  تختلف  ذاتها 
والطبقية  واحل�رضية  الريفية  االجتماعية 
كتلة  عن  نتحدث  اأن  ميكن  فال  والفئوية 
نقر  اأن  ميكن  ال  كما  القيم  من  متجان�شة 
يف  القيم  لهذه  موحد  واحد  ال�شتيعاب 
جمتمع اأ�شحى اأكرث نزوعا اإىل الرباغماتية 
التكيف  على  قادر  اجتماعي  ذكاء  وتطوير 
اإىل  الرجوع  اإىل  احلاجة  دون  اأحيانا 

املوروث القيمي.
انتقال  التكيف يف  القدرة على  وتبدو هذه 
انت�شار  من  االجتماعي  املوقف  طبيعة 
من  فقط  اأ�شهر  خم�شة  خالل  الفريو�س 
تكفي  غازي  عدو  اأنه  على  اإليه  النظر 
ال�شارم  اجلماعي  باحلجر  حما�رضته 
والتباعد  النظافة  بقواعد  التام  وااللتزام 
حلياتنا  ويرتكنا  ويغادر  ين�رضف  حتى 
يبذل  املجتمع  جعل  ما  وهذا  الطبيعية 
من  يقرب  ما  خالل  ا�شتثناىيا  جهدا  فيه 
بلورة  اإىل  ينتقل  اأن  قبل  متتابعني  �شهرين 
موقف جماعي اآخر هو موقف تي�شري مناخ 
اليوم  هو  وها  و�رضوطها  الفردية  الوقاية 
التعاي�س  وهو موقف  يعتمد موقفا جديدا 
قد  االأخري  هذا  واأن  ال�شيما  الفريو�س  مع 
التزام  على  حر�شا  النا�س  اأكرث  اأ�شاب 
عمال  واأن  �شارما  التزاما  الوقاية  تدابري 
اإجراءات  يف  املت�شدد  ال�شحي  القطاع 

الوقاية مل ي�شلموا من الفريو�س.
عهد  اأن  التطورات  هذه  من  يتبني  وبداأ 
الرتاخي  وما  وىل  قد  الردعية  االإجراءات 

يف تنفيذ تدابري منع التنقل بني الواليات اإال 
تدريجيا  التخلي  اإىل  عام  توجه  على  دليل 
اأ�شاليب  وتطوير  املمنوعات  حزمة  عن 
الطرق  اإىل  ت�شاف  مبتكرة  جديدة  وقاية 
وراأى  اليوم.  اإىل  بها  املعمول  والقواعد 
ميكن  ال  اأنه  الندوة  خالل  املتدخلني  جل 
للمجتمع  القيمي  املخزون  على  االتكال 
القيم  فغلبة  الكوفيد  �شد  املعركة  لنجاح 
للق�شاء  اال�شت�شالم  على  املبنية  الدينية 
والقدر ووجود من يعترب الكوفيد نعمة من 
نعم اهلل على عباده ليهتدوا اإىل طريق احلق 
جنود  من  جندي  اأو  املبني  ال�شالل  بعد 
من  ونق�س  واجلوع  باخلوف  ليبتلينا  اهلل 
االأموال واالأنف�س والثمرات وال منلك اإزاءه 
مدننا  يف  وجد  الكوفيد  والأن  ال�شرب.   اإال 
اأكرب الفر�س لالنت�شار بالنظر اإىل ما توفره 
"احلومة" خا�شة اإذا  اأخذنا مدينة اجلزائر 
امتداد  من  متثله  مبا  ذلك  على  كمثال 
تقليدي  هو حميط  الذي  العائلي  للمحيط 
قرون  منذ  موروثة  وتقاليد  لعادات  حامل 
املفتوحة  الكولونيالية  املدينة  عن  بعيدا 
التي ميكن لل�شلطة اأن تب�شط عليها رقابتها 
فاملحيط  االن�شباط.  عليها  تفر�س  واأن 
احلومة  تفر�شه  الذي  املغلق  املجتمعي 
ي�شاعد كثريا على  ولو يف منطقة ح�رضية 
التمرد على تدابري الوقاية امل�شتوردة هي 

االأخرى متاما كما ا�شتورد الفريو�س.
ثمة عائق اآخر  يحول دون اأن يكون للمخزون 
القيمي دور يف جمابهة اجتماعية للفريو�س 
واملوزعة  ال�شانعة  املوؤ�ش�شات  غياب  وهو 
لهذه القيم با�شتمرار بنوع من التكيف مع ما 

و�شحة  اأمن  على  احلفاظ  دواعي  تقت�شيه 
املوؤ�ش�شة  تراجع  عن  فف�شال  املجموعة 
وكاأنها  قراراتها  ظهرت  التي  ال�شيا�شية 
بعيدا  الذهاب  دون  احللول  اأن�شاف  تقدم 
يف �رضامتها ودون اأن تكون مفتوحة متاما 
ومرنة كما يحدث االآن يف الكثري من الدول 
االأوروبية. ولي�س اأدل على ذلك من اجلدل 
واملوؤ�ش�شة  ال�شحية  املوؤ�ش�شة  بني  القائم 

الدينية ب�شاأن اإحياء �شعرية العيد. 
ت�شنع  بذاتها  موؤ�ش�شات  هناك  تعد  مل 
خدمة  يف  وتوجهها  وترعاها  وتبثها  القيم 
بال�شلطات  وكاأننا  بل  امل�شرتكة  امل�شلحة 
�شهر  يف  عليه  كانت  ما  اإىل  عادت  وقد 
فرباير من ارتباك وغياب مقاربة م�شتقرة 
اأن  بالرغم من  الوباء  ووا�شحة يف حماربة 
بيانات احلكومة يف بداية �شهر جوان كانت 
للحجر  ومدرو�س  مرن  رفع  عن  تتحدث 
اإال على املناطق  اأن ال يفر�س  الذي تقرر 

التي ت�شهد انت�شارا قويا للفريو�س.
حرج  و�شع  على  ال�شلطة  اأ�شبحت  لقد 
بغلق  الوقائي  ال�شبط  م�شتوى  فا�شتمرار 
التنقل  حركة  وتقلي�س  العامة  الف�شاءات 
والفر�س الق�رضي التدابري الوقائية العامة 
دون اأن يوؤتي اأكله يف جمال تقلي�س االإ�شابة 
من  بوؤرا  يولد  قد  الوباء  على  وال�شيطرة 
على  ال�شلطة  ت�شاعد  ال  قد  االحتقان 
مترير اأجنداتها يف اخلريف القادم كما اأن 
الرتاخي قد يجعلها تتحمل م�شوؤولية تفاقم 
التدابري  اأن  منطلق  من  ال�شحي  الو�شع 
املتبعة كلها منذ البداية مل تكن اإال م�شيعة 

للوقت واإهدار الفر�س. 

املعركة مع الكوفيد يف مفرتق الطرق 

بقلم اح�سن خال�س   

يف خ�سم البحث عن اأف�سل ال�سبل 
ملحاربة وباء الكوفيد وحل الأزمة 

ال�سحية التي متهد لأزمة اجتماعية 
واقت�سادية �سعبة يجري البحث يف 

املخزون الجتماعي عن القيم التي ميكن 
اأن تعيننا على المتثال لقواعد وطرق 

الوقاية التي اتفقت عليها �سعوب العامل 
كله على اختالف يف ال�ستعداد النف�سي 

وتوفر الأر�سية الجتماعية ل�ستيعابها 
والمتثال لها ب�سكل طبيعي.

اأمام غياب قيم املقاومة 

موازين  لعبة   ، ال�شيا�شية  اللعبة  تعترب 
التي تفرزها  القوة  ، هذه  قوى و توزيعها 
النادر  فمن   ، ال�شعبي  االقرتاع  �شناديق 
من  قوته  ي�شتمد  من  اإ�شعاف  يف  النجاح 

�شلطة ال�شعب .
من  الب�شاط  �شحب  يف  عبري  تنجح  فهل 

ال�شيخ الغنو�شي ؟
خم�رضم  �شيخ   ، كاريزما  الغنو�شي  را�شد 
من   ، املنايف  يف  �شطره  الدهر  حلب   ،
حركة  اأعالم  من  علم   ،  1941 مواليد 
 ، االوائل  زعمائمها  اأحد  و   ، النه�شة 
ممن ح�رضوا حلظة ال�رضخة االأوىل لها ،  
، ازدهارها و  عاي�س من�شطها و مكرهها 
تربع   ،  )2010-1991( حمنتها  و  نك�شاتها 
�شاهم   ، العلن  و  ال�رض  يف  رئا�شتها  على 
تاأ�شي�س  و  ب�شط  يف  الفكرية  مبنجزاته 
من  الكثري  يح�شبه   ، النظري  مهادها 
�شخ�شية  ال�شيا�شي  باال�شالم  املهتمني 
توافقية ، معتدلة داخل املعادلة ال�شيا�شية 
التون�شية ، كما يعترب رقما �شعبا فيها و ركن 
اأ�شا�س داخل امل�شهد ال�شيا�شي . متمر�س 
مثقف ، جميد للمحاورة و املناورة ، جنح 
يف اإعادة هيكلة احلركة ، بعد 20 �شنة من 
احلطام و ال�شتات و النفي وال�شجن الذي 

عاناه منا�شليها و اأتباعها . 
الذي  اال�شا�شي  املحور  البع�س  يعتربه 
تدور حوله خيارات احلركة ، و �شيا�شاتها ، 
اآلت اإليه رئا�شتها من جديد يف اأول موؤمتر 
علني عقدته النه�شة يف تون�س )من 12 اإىل 
17 جويلية 2012( ، حيث فاز بن�شبة 72،8 
�شوت   1103 االأ�شوات من جمموع  من   %

ميثلون املوؤمترين .
يف  الفوز  اإىل  احلركة  الغنو�شي  قاد 
قيادته  و  التاأ�شي�شي  املجل�س  انتخابات 
و  الت�رضيعية  االنتخابات  يف  الفوز  و 
يعك�س  مما   ، التون�شي  للربملان  تراأ�شه 

ال�شيا�شي  بالعمل  النه�شة  اإميان  اأمارات 
انطالقا   ، الت�شاركي  الدميوقراطي 
من  خروجها  فنالحظ   ، داخلها  من 
طابع  اىل  البطرياركي  امل�شيخي  الطابع 

موؤ�ش�شاتي هيكلي .
فمن يريد راأ�س الغنو�شي ؟ و ما ال�رض يف 
ال�شيا�شي داخل الربملان  احتدام ال�رضاع 
رحم  من  جاء  اأنه  على  الكل  يجمع  الذي 
�شحب  ملاذا  ؟!  نظيفة  اقرتاع  �شناديق 
ال�رضعي  الرئي�س  الغنو�شي  من  الثقة 
عبري  النائب  وراء  يقف  ومن  ؟  للربملان 
مو�شي ؟ وهل �شوف تنجح غدا يف جل�شة 

�شحب الثقة ؟
االنتخابات  يف  النه�شة  حركة  فوز  �شكل 
برئا�شة  فوزها  و   ، االخرية  الت�رضيعية 
الربملان ، �شدمة للخ�شوم. التقليدين لها 
ال �شيما بقايا النظام البائد ، و املغايرين 
الفوز  يكون هذا  اأن  قبل   ، االيديولوجيني 
حدثا تاريخيا مهما ، هو منعرجا �شيا�شيا 
يف  كبري  حتدي  و   ، منهم  الكثري  خطريا 
، فمن  و مو�شوعيا  ذاتيا   ، م�شار احلركة 
كثري  يف  احلركة  جنحت  الذاتي  اجلانب 
فعلية  حتديات  �شكلت  التي  امل�شائل  من 
اخلطاب  جتديد  م�شتوى  على  �شيما  ال   ،
يف  قلنا  فكما   ، احلركة  بعث  اإعادة  و   ،
املتكامل  برناجمها  ان   ، ال�شابق  املقال 
مع  متما�شيا  جاء  نقطة   364 املت�شمن 
ال�شياق الثقايف و االجتماعي وعرب ب�شورة 
مكن  ، مما  املواطن  هموم  على  وا�شحة 

احلركة بالفوز باغلبية االأ�شوات .
تواجه  التي  املو�شوعية  التحديات  تبقى 
العام  ال�شيا�شي  ال�شاأن  اإدارة  يف  احلركة 
خ�شومة  من  اليوم  تعي�شه  ما  ومنها   ،
االق�شائية  املعار�شة  بع�س  مع  �شيا�شية  
برا�شد  الب�شاط  �شحب  اىل  ت�شعى  التي   ،
حتويله  من  تخ�شى  التي    ، الغنو�شي 

جناح  اإىل   ، للنه�شة  االنتخابي  النجاح 
داخل  جتذره  و   ، قوتها  فتزداد   ، تنموي 
 ، الزمرة  هذه  فعمدت   ، ال�شعب  او�شاط 
اىل حتريك اذرعها ،  داخل احتاد ال�شغل ، 
واأبواقها داخل و�شائل االإعالم ، حماولني 
عبثا اىل االنزياح اىل اجلدل االأيديولوجي 
و  اال�شالميني  بني  الثنائي  اال�شتقطاب  و 
العلمانيني ، بدال من جدل الربامج و الفكر 

التنموي العملي .
فلول   ، الزوبعة  هذه  وراء  اأن  جليا  �شار 
التجمع  حزب  بقايا  ،من  ال�شابق  النظام 
التي    ، املنحل  الدميوقراطي  الد�شتوري 
املنا�شب  من  العزل  و  املحا�شبة  تخ�شى 
امل�شهد  على  هيمنتهم  بداأت  اأن  بعد   ،
يف  ودخولهم  بداأ  و   ، ترتاجع  ال�شيا�شي 
من  منعهم  مت  اأن  بعد   ، �شيا�شية  عطالة 
 ، التاأ�شي�شي  املجل�س  النتخابات  الرت�شح 
الدمياغوجي  دورهم  تقزمي  و  جتحيم  و 
اىل  فعمدوا   ، ال�شعب  اأو�شاط  داخل 
العاطل  و  املهم�س  ال�شباب  جتيي�س 
با�شتعمال املال الفا�شد ، بهدف االإجهاز 
الفتية  املدينة  الدولة  مرافق  على 

اجلديدة . 
وتاأتي يف املقام الثاين العائالت املافوزية 
و   ، البائد  احلكم  ظل  يف  ت�شكلت  التي 
وثروات  اأ�ش�شت  و   ، العام  املال  انتهبت 
كربيات  على  ال�شطو  خالل  من  طائلة 
ال�رضكات و امل�شاريع اال�شتثمارية ، فهي 
ترى �شعود النه�شة خطرا على م�شاحلها 
الفا�شدة ، وتهديدا لها بقودها اإىل اأروقة 
باعتباره   ، منه  الذي ال منا�س   ، الق�شاء 
الرثوة  توزيع  الإعادة  االأ�شا�س  االإجراء 

توزيعا عادال .
ال�شيا�شية  االحزاب  جمموعة  تعترب  كما 
اال�شتحقاقات  يف  �شواء  ف�شلت  التي 
التاأ�شي�شي  املجل�س  يف  او   ، الت�رضيعية 

الرديكايل و بع�س  الي�شار  اأحزاب  ،و هي 
الد�شتوري  التجمع  �شليلة  االأحزاب 
ظهرت  التي   ، املنحل  الدميوقراطي 
بت�شميات جديدة ،  بقيت راف�شة للو�شع 
االقرتاع  �شناديق  انتجته  الذي  ال�شيا�شي 

.
الع�شبيات  احلركة  خ�شوم  ا�شتغل  كما 
الفتنة  نار  اذكاء  يف  اجلهوية  و  القبلية 
 ، داخلي  تتاحر  و  الهوياتي  ال�رضاع  و   ،
معركة  و  املوؤ�ش�شات  دولة  بناء  الإف�شال 
التنمية التي تقودها احلركة . كما ا�شتغل 
داخل  ح�شورهم  النه�شة  حركة  خ�شوم 
نقابية عمالية  ال�شغل و حولوه من  احتاد 
اىل   ، العمال  حقوق  عن  تدافع  عريقة 
�شيقة  حزبية  اجندات  تخدم  منظمة 
و  اال�رضبات  و  االعت�شامات  خالل  مت 
العمومية ، مما عطل  الف�شاءات  احتالل 
جناح  ك�رض  بهدف  التنمية  عجلة  اإقالع 

حركة النه�شة . 
املعارك  و   ، التحديات  هذه  خ�شم  يف 
ال�شيا�شية تبقى النائب عبري مو�شي ماهي 
اإال راأ�س جبل اجلليد الذي يعرت�س �شفينة 
تروم  النه�شة  بقيادة  اقلعت  التي  تون�س 
اإىل الو�شول اىل مرافئ الرفاه االإقت�شادي 

و �شوطئ احلرية و امل�شاواة
�شحب  يف  غدا  اللفيف  هذا  ينجح  فهل 

الثقفة من ربان �شفينة الربملان ؟ 
الغنو�شي  را�شد  زحزحة  ال�شعب  من 
�شوف  ذلك  فاإن جنحوا يف   ، من�شبه  من 
اجلديدة  احلكومة  الأن  الربملان  يحل 
للنه�شة  و   ، منه  الثقة  افتكاك  تنتظر 
الثقة  منح  دون  و   ، فيه  العاليا  كلمتها 
وجوبا  الربملان  يعني حل  احلكومة  لهذه 
لت�رضيعيات جديد يف �شقف  االإعداد  و   ،
انتخابات  او  فرا�شد   . �شهرين  ميعاد 

ت�رضيعية اأخرى ، فمن يجازف ؟ 

هل ي�شقط الغنو�شي اليوم اخلمي�س  ؟ 

كل الأنظار �سوف ُت�ّسد غدا �سوب 
الربملان التون�سي ، الذي ازمع عقد 

جل�سة �سرية ، دون نقا�س ، تطبيقا ملبداأ 
توازي الإجراءات)نف�س طريقة انتخاب 
الرئي�س(، لغر�س �سحب الثقة من رئي�سه 

را�سد الغنو�سي ، وعلى الف�سيل املناوئ 
، بقيادة رئي�سة احلزب الد�ستوري 

احلر ، ال�سيدة عبري مو�سي الذي بلغ 
به اخل�سومة اإىل العت�سام داخل مقر 

الربملان ، جمع اأكرث 109 �سوت .

ق�سة حركة النه�سة غري الكاملة 

اأقالم

بقلم الوليد فرج



08

اختفاء وثائق من الأر�سيف اجلزائري بفرن�سا 
  SAS 69 7 اختفاء 13 ملف من العلبة       .

.       ال بدمن الرتكيز على اأر�سيف مدينتي »اإيك�س اأونربوفان�س«  و فان�سني
.       خمططات خمزون الرثوات املعدنية حتظى اأماكنها ب�سرية تامة

ك�سف جمموعة من املخت�سني يف تاريخ اجلزائر باأن ملف االأر�سيف الوطني الذي نهبته ال�سلطات الفرن�سية هو دليل اإدانة مبا�سر لل�سلطات اال�ستعمارية الفرن�سية وما اقرتفته يف حق ال�سعب 
اجلزائري منذ دخول وحدات جي�سها يوم 14 جوان 1830 اإىل غاية 19 مار�س 1962م، وما تبع ذلك من جرائم ارتكبتها منظمة اجلي�س ال�سري اإىل غاية اعالن ا�ستقالل اجلزائر. 

فرحاين طارق عزيز

الدكتور عامر رخيلة
فرن�سا تتذرع حتى ال ت�سلم االأر�سيف 

للجزائر

العلوم  اأ�ستاذ  رخيلة  عامر  الدكتور  ك�سف 
ال�سيا�سية وع�سو املجل�س الد�ستوري �سابقا باأن 
حتول  قانونية  بحجج  وتذرعها  فرن�سا  حتجج 
دون ال�سلطات الفرن�سية يف الوفاء بالتزاماتها 
تتمثل  التزامات  ال�سلطات اجلزائرية وهي  مع 
يف وعود �سيا�سية لي�س اإال ودون اتخاذ خطوات 

جدية لطي ملف االأر�سيف.
فاإن  تقديري  »ويف  قائال:  الدكتور  واأو�سح 
فرن�سا مهما كانت طبيعة القوى ال�سيا�سية التي 
تتوىل مقاليد ال�سلطة يف باري�س �ستكون هناك 
ال�رسي جدا من ذلك  ب�سبغة  ملفات م�سبوغة 
املعدنية  الرثوات  من  املخزون  خمططات 
تامة  ب�رسية  اأماكنها  خمططات  حتظى  التي 
ن�ستعملها  يجعلنا  ما  جهتنا  من  منلك  وال 
التعذيب...كما  واأدوات  حما�رس  بع�س  ثانيا 
احلركى...اأر�سيف  يخ�س  اأر�سيف  هناك  اأن 
مهام  لهم  اأ�سندت  الذين  اجلزائريني  يخ�س 
بعد اال�ستقالل وظلوا ميار�سون دورا مزدوجا 
هم  اجلزائر  ويف  فرن�سيون  هم  فرن�سا  ففي 

جزائريني«.

الدكتور فريد ن�سر اهلل رئي�س ق�سم 
التاريخ جامعة العربي التب�سي تب�سة:

 على فرن�سا التخلى عن القوانني 
املمجدة لال�ستعمار

 

اأ�سار  االأر�سيف  مو�سوع  عن  حديثه  �سياق  يف 
الدكتور فريد ن�رس اهلل باأن هذه امل�ساألة تتعلق 
باالأ�سا�س بالذاكرة التاريخية للجزائر خ�سو�سا 
بعد ت�سليم ال�سلطات الفرن�سية لبع�س جماجم 

بق�سد  �سجنت  التي  ال�سعبية  املقاومة  �سهداء 
يف خزائن متحف التاريخ الطبيعي ملا يزيد عن 
170 �سنة بكل ما حتمله من اأهداف ا�ستعمارية 
للتجارب،  حقل  امل�ستعمرات  �سكان  بكون 
املوؤرخ  بتعيني  الفرن�سي  الطرف  تكليف  وبعد 
مل�ست�سار  اجلزائري  واجلانب  �ستورا  بنجامني 
الذاكرة،  مبهمة  �سيخي  املجيد  عبد  الرئي�س 
اخلطابات  خالل  من  الهادفة  اخلطوة  هذه 
اإعادة  ال�سيا�سية بني �سلطات البلدين ايل بعث 
البلدين  للعالقات بني  التاريخية  الذاكرة  كتابة 
مبا يخدم توثيق العالقات امل�ستقبلية يف جميع 

املجاالت.
ويعد هذا املو�سوع مهم ي�ستدعي من املوؤرخني 
من  وتناولها  عليه  ال�سوء  ت�سليط  والباحثني 
الوقوف  ملحاولة  اأكادميي  علمي  منظور 
اخلطوة  هذه  تواجه  التي  العوائق  حجم  على 
وجماالت جناحها على املدي الق�سري والبعيد 
خا�سة يف ظل وجود قانون متجيد اال�ستعمار 
االأمر  �سيا�سة  �سمن  قانوين  كاإطار  الفرن�سي 
الواقع ومطالب ال�سمري االجتماعي اجلزائري 
والنخب ال�سيا�سية واالأكادميية واالإعالمية على 
ارتكبته  ما  نظري  اال�ستعمارية  احلقبة  جترمي 
حتى  لها  اأرخ  والتي  وجودها  طيلة  جرائم  من 

الطرف الفرن�سي ال �سيما خالل 
الثورة التحريرية.

اأهم  من  باإن  الدكتور  واأو�سح 
املكلفني  �ستواجه  التي  العوائق 
مبلف الذاكرة بني الطرفني ميكن 
اأن حتديدها يف قانون 23 فيفري 
اجلمعية  اأ�سدرته  والذي   2005
من  باقرتاح  الفرن�سية  الوطنية 
احلركة  اجل  من  االحتاد  حوب 
ال�سعبية القائم على اأ�سا�س ن�رس 
ج�سدها  التي  االإيجابية  القيم 
اال�ستعمارية  فرن�سا  تاريخ 
افريقيا  �سمال  يف  وخا�سة 
املوؤ�س�سات  على  فر�س  حيث 
التعليمية تدري�س القيم االإيجابية 
وحجب  والتالميذ  للطالب 

كما  اال�ستعمارية،  للمرحلة  االجرامي  اجلانب 
املروخني  وبع�س  لالإعالم  االمر  ف�سح  انه  ان 
جي�س  جترمي  ايل  الفرن�سيني  وال�سيا�سيني 
فيهم  مبا  االحداث  بع�س  يف  التحرير  وجبهة 
املوؤرخ بنجامني �ستورا من خالل بع�س كتاباته 
ال�سيا�سية  الطبقة  رف�س  يف  اأو  التاريخية، 
النافذة ولوبي االقدام ال�سوداء يف فرن�سا لفكرة 
 Bernard( االعتذار فوزير اخلارجية االأ�سبق
Kouchner( عرب على اأن رحيل جيل الثورة 
الكامل  بالتطبيع  كفيل  للمجاهدين  اإ�سارة 
االعتذار،  مطلب  لنهاء  وفرن�سا  اجلزائر  بني 
اأهم  يف  تتحكم  التي   ال�سيا�سية  الطبقة  هذه 
و�سائل االعالم الفرن�سية وحتى املعتدلة تروج 
احلقبة  حالل  اجلزائريني  معاناة  فكرة  لطرح 
وحتى  اال�ستعمار،  جترمي  بدل  اال�ستعمارية 
املو�سوع  هذا  طرح  عندما  ماكرون  الرئي�س 
اال�ستعمار  باأن  باعرتافه  االنتخابية  حملته  يف 
امل�ستعمرة،  ال�سعوب  ووح�سية يف حق  جرمية 
بعد و�سوله للحكم حتا�سي اخلو�س يف مو�سوع 
فالتجربة  ولذلك  الر�سمي،  االعتذار  تقدمي 
اال�ستقالل  منذ  الفرن�سيني  ال�سا�سة  اأن  توؤكد 

مكا�سب  لتحقيق  املو�سوع  هذا  ي�ستخدمون 
انتخابية فقط.

الفرن�سي  اجلانب  اإقدام  اإقدام  بعد  خ�سو�سا 
متجيد  قانون  اإ�سدار  على  2016م  اأفريل   05
 2016 دي�سمرب   21 ويف  وتعوي�سهم  احلركي 
يف  فرن�سا  مب�سوؤولية  يعرتف  قانون  �سن  علي 
ع�سية  واحلركي  ال�سوداء  االأقدام  عن  التخلي 
متا�سيا  وهذا  النار  اإطالق  وقف  على  التوقيع 
املوؤرخ  فيهم  مبا  الفرن�سية  الكتابات  مع 
ارتكبت  جمازر  وقوع  يطرح  حيث  بنجامني 
ال�سوداء من اجلانب  يف حق احلركي واالقدام 
اآالف  ويتنا�سى  تاريخية  اأدلة  بدون  اجلزائري 
يف  وجي�سها  فرن�سا  جلرائم  التاريخية  االأدلة 

اجلزائر منذ 1830.
على الرغم من اأن غياب قانون يجرم اال�ستعمار 
الفرن�سي يف اجلزائر على الرغم من املحاوالت 
�سيا�سية  ح�سابات  اأن  اإال  لتمريره  العديدة 
ان  واال  متريره  دون  حالت  ال�سابقة  لل�سلطة 
اأ�سعب العوائق املوجودة يف اجلانب اجلزائري 
اجتماعيا  اجلزائريني  وحدة  خالل  من 
و�سلطة  معار�سة  وثقافيا،  واإعالميا  و�سيا�سيا 
اال�ستعمار  جترمي  مبدا  على  اال�ستقالل  منذ 
�سمام  ميثل  وهذا  اأ�سكاله  جميع  يف  الفرن�سي 

وحتى  اجتيازه  اجلزائرية  ال�سلطة  علي  �سعب 
موؤ�س�سات فاعلة يف �سنع القرار ن�ساأت تاريخيا 
غلي مبداأ )احلقبة اال�ستعمارية جرمية يف حق 

اجلزائريني(.
تاريخ املجازر التي ارتكبتها فرن�سا يف اجلزائر 
اأ�سبحت  التحريرية  الثورة  خالل  �سيما  ال 
والنف�سي  االجتماعي  ال�سمري  تركيبة  من  جزء 
القادمة والقائم على مبداأ  اجلزائري لالأجيال 
كما  ال�سيا�سي  الر�سمي  واالعتذار  االعرتاف 
ميثل  وهذا  والتعوي�س  ليبيا  مع  اإيطاليا  فعلت 
الفرن�سية  االطروحات  قبول  يف  عائق  اأكرب 
القائمة لتحرير العالقات بني البلدين من ارث 
يف  الدولتني  م�سالح  على  والرتكيز  املا�سي 

امل�ستقبل. 
حولته  الذي  االأر�سيف  باإعادة  املطالبة  مبداأ 
جزائري  مطلب  اال�ستقالل  غداة  فرن�سا 
اال�ستقالل  منذ  اجلزائرية  ال�سلطة  من  ثابت 
اجلانب  يف  وقانونية  �سيا�سية  عوائق  يواجه 
الفرن�سي، ال �سيما املوجودة باأر�سيف ما وراء 
البحار مبدينةAix en Provence واأر�سيف 
الوثائق  اأن  Vincennes، كما  وزارة احلربية 

بالعلب تعر�ست لالإخفاء منذ بداية  املوجودة 
2012 و 2014 و خا�سة ما يجرم تاريخ فرن�سا 
 Aix en اأر�سيف  مع  كتجربة  و  اال�ستعماري 
 2011 �سنة  له  زيارتي  واأثناء    Provence
علي  تتوفر  التي   69  SAS  7 العلبة  ت�سفحت 
 2017 �سنة  لالأر�سيف  زيارتي  عند  و  ملف   16
ملفات   3 علي  اإال  تتوفر  ال  العلبة  اأن  وحدت 
 zones .1962/1955( correspondance(
 )1962/interdites، instructions1955
 Lutte( امللفات  بقية  منها  اخفي  حني  يف 
 contre le FLN : opérations،
 activité militaire، instructions،
 ;  )1961/1955(  comptes rendus
 renseignements، activités du
 renseignements  ;  )1962/1957(  FLN
 généraux، police judiciaire،
 )1962/1955(  gendarmeries، fiches
 suspects، individus recherchés،  ;
 sécurité ; )1962/1955( détenus، fiches
militaire( وق�س على ذلك ع�رسات امللفات 

التي اخفيت من علب االر�سيف.
عائق  فرن�سا  الق�سائي جلرائم  االإن�ساين  البعد 
اعرتاف  بدون  الذاكرة  مللف  ت�سوية  اأي  امام 
خا�سة  بجرائمه  الفرن�سي  اجلانب 
الولية  القوانني  ظهور  بعد  املرتكبة 
�سد  واجلرائم  احلرب  جلرائم 
العاملية  احلرب  فبعد  االإن�سانية 
 ،1919 �سنة  احللفاء  اأ�س�س  االأوىل، 
جلنة  فر�ساي،  اتفاقية  على  بناء 
للتحقيق يف جرائم احلرب، ا�ستندت 
�سنة  ال�سادرة  الهاي  اتفاقية  اإىل 
الثانية  العاملية  احلرب  وبعد   .1907
الدولية  نورمربغ  حمكمة  ت�سكيل  مت 
من  املرتكبة  اجلرائم  يف  للتحقيق 
وحلفائها.  النازية  اأملانيا  طرف 
مادته  يف  نورمربغ  ميثاق  حدد  وقد 
ال�ساد�سة » اجلرائم �سد االإن�سانية يف 
القتل والت�ســـــــــــــفية والرق والرتحيل، 
ارتكبت  اأخرى  اإن�سانية  ال  واأفعال 
�سد ال�سكان املدنيني، قبل اأو اأثناء احلرب؛ اأو 
اال�سطهاد القائم على اأ�س�س �سيا�سية اأو عرقية 
اأو دينية تنفيذاً الأية جرمية، اأو ملا له �سلة بها، 
تقع يف نطاق �سلطة املحكمة الق�سائية، �سواء 
اأكانت انتهاكاً لقانون البلد املحلي الذي نفذت 
دولياً  اأحد ع�رس ن�ساً  اأم خارجه«. ويوجد  فيه 
تعّرف اجلرائم �سد االإن�سانية، وت�سرتك كلها يف 
حتديد مفهوم ق�سائي للجرائم �سد االإن�سانية 
يف العنا�رس التالية: اإ�سارتها اإىل اأفعال حمددة 
من العنف �سد اأ�سخا�س بغ�س النظر عما اإذا 
وبغ�س  مواطن  غري  اأو  مواطناً  ال�سخ�س  كان 
النظر عما اإذا كانت هذه االأفعال قد ارتكبت يف 
زمن احلرب اأو يف زمن ال�سلم ويجب اأن تكون 
هذه االأفعال نتاج ا�سطهاد موجه �سد جماعة 
النظر عن  بغ�س  الهوية  معينة  االأ�سخا�س  من 
بنية تلك اجلماعة اأو غر�س اال�سطهاد. وميكن 
ت�رسف  يف  اأي�ساً  تتمظهر  اأن  ال�سيا�سة  لتلك 
ينتج عنه  الذي  اأو املنظم«  »الوا�سع  املنفذين 
التعريف.  يف  م�سمولة  حمددة  بجرائم  تخويل 
واجلرائم �سد االإن�سانية التي تتميز باالإبادة يف 
لـ »تدمري جزئي اأو كلي«  اأنها ال تتطلب ق�سداً 

جلماعة معينة، كما هو وارد يف اتفاقية االإبادة 
ل�سنة 1949، بل ت�ستهدف فقط جماعة معينة 
ومنظمة«.  »وا�سعة  انتهاكات  �سيا�سة  وتنفذ 
جرائم  عن  االإن�سانية  �سد  اجلرائم  وتتميز 
يف  فح�سب  تطبق  ال  اأنها  يف  اأي�ساً  احلرب 
ال�سلم  اإطار احلرب، بل يف زمن احلرب وزمن 
فرن�سا  جرائم  على  ت�رسي  القوانني  هذه  كل 
القوانني  هذه  �سدور  �سيما  ال  اال�ستعمارية 

وفرن�سا موقعة عليها.
بني  التاريخية  الذاكرة  ملف  ت�سوية  اإن 
�سريورة  من  يغري  اأن  ميكن  ال  فرن�سا  اجلزائر 
املا�سي  يف  البلدين  بني  التاريخية  االحداث 
ا�سقاطها  ميكن  ال  املاأ�ساوية  االحداث  لكون 
لال�ستعمار  الهمجي  التاريخ  من  حذفها  و 
الفرن�سي يف حق اأجيال من املجتمع اجلزائري 
املحاكمة  قاعدة  هلي  يرتكز  ان  يجب  وامنا 
اجلزائر  يف  اال�ستعمارية  لل�سيا�سة  التاريخية 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  اجلوانب  كل  يف 
واالجتماعية والع�سكرية والثقافية واأن ت�سقط 
متجيد  قوانني  ر�سمية  وغري  الر�سمية  فرن�سا 
اال�ستعمار ولواحقه التي وحتي اإزالة ا�ستخدام 
امل�سطلحات العن�رسية يف خطابها االإعالمي 
اجلزائر  حرب  كم�سطلح  وال�سيا�سي  والرتبوي 
اإعادة   يجعل  ما  وهو  اجلزائرية  الثورة  عو�س 
كتابة تاريخ العالقات بني فرن�سا واجلزائر يف 
اال�ستعمار  بتمجيد  فرن�سي  قانوين  واقع  ظل 
احلقبة  بتجرمي  كامل  جزائري  را�سخ  واميان 
اال�ستعمارية يحتاج ايل قرار فرن�سي من جانب 
للر�سم  والتعوي�س  واالعتذار  االعرتاف  واحد 

عالقات م�ستقبلية هادفة مل�سالح ال�سعبني.

الدكتور مولود قرين اأ�ستاذ التاريخ 
املعا�سر بجامعة الدكتور يحيى فار�س 

املدية:
 االأر�سيف م�ساألة ح�سا�سة الأنه يعد 

جزء مهم من الذاكرة الوطنية

من جهته اأ�سار الدكتور مولود قرين باأن اأر�سيف 
اجلزائر املهجر اإىل فرن�سا يعترب من بني اأهم 
املوا�سيع التي اأثارت نقا�ساً حاداً، وجدال وا�سعاً 
بني املوؤرخني �سواء اجلزائريني اأو الفرن�سيني، 
وحتى  املثقفني  اأغلب  لي�سمل  النقا�س  وامتد 
طرحت  ملا  االأخرية  االآونة  يف  خا�سة  العوام 
بني احلكومتني اجلزائرية والفرن�سية م�ساألة ما 

اأ�سطلح عليه بـ »الذاكرة امل�سرتكة«. 
تاأكيد  بكل  �سيالحظ  النقا�س  لذلك  واملتتبع 
م�ساربهم  اختالف  على  اجلزائريني  اإ�رسار 
على  الفكرية  وم�ستوياتهم  االإيديولوجية 

جزء  باعتباره  اأر�سيفهم  ا�سرتجاع  �رسورة 
من  عليه  ال�سطو  مت  الوطني  الرتاث  من  مهم 
طرف االإدارة اال�ستعمارية، خا�سة واأن القانون 
الدويل ين�س على اأن اأي اأر�سيف كتب يف بلد ما 
اأن ق�سية ا�سرتجاع  فهو ملك لذلك البلد. كما 
فقط،  وهوية  موروث  ق�سية  لي�ست  االأر�سيف 
بل هي ق�سية �سيادة وطنية، الأن مبداأ ال�سيادة 
و�سواهدها  اأثارها  لكل  الدولة  ملك  يقت�سي 

اأو  )اآثار(  مادية  �سواء  التاريخية 
كتابة  لها  يت�سنى  حتى  مكتوبة، 
تنتظر  وال  وطنية،  باأقالم  تاريخها 
اال�ستعماري(  )االآخر  الغري  من 
ي�ساء  ما  كيف  تاريخها  يكتب  اأن 

ويوجهه كيف ما يريد. 
فلالأر�سيف  ذلك  كل  اإىل  اإ�سافة 
اأنه  اإذ  هامة،  اقت�سادية  اأهمية 
الدولة اجلزائرية وعلى  يوفر على 
اجلامعات املنح الكبرية التي متنح 
اإمتام درا�ساتهم  اأجل  للباحثني من 
هذا  التاريخية،  الدرا�سات  خا�سة 
ميكن  اأخرى  جهة  ومن  جهة  من 
اأن ي�سكل موردا مالياً جديدا وهذا 
كما  العلمية  بال�سياحة  ي�سمى  ما 
تون�س  ويف  فرن�سا  يف  ال�ساأن  هو 
كل  متلك  التي  الدول  من  وغريها 

اأر�سيفها، فكل من ي�ستغل حول تاريخ اجلزائر 
�ستكون وجهته دور االأر�سيف اجلزائرية. 

الفرن�سية  احلكومة  اأن  فر�سنا  اإذا  ولكن 
من  ن�سخ  وتقدم  اجلزائرية  للمطالب  �سرت�سخ 
ا�ستيعاب  على  قادرة  اجلزائر  فهل  االأر�سيف، 
الكيلومرتات  باأالف  املقدر  االأر�سيف  ذلك 
لالإتالف  عر�سة  يكون  ال  حتى  به؟  واالعتناء 
بكل اأنواعه. لذا يجب اأن يكون لها اإرادة قوية 
واأن تتعامل مع املو�سوع بجدية كبرية بتوفري 
كل االإمكانيات لالحتفاظ به وت�سنيفه ت�سنيفاً 
الباحثني  لكل  متاحاً  يكون  واأن  دقيقاً،  علمياً 
التي  البريوقراطية  لالإجراءات  خا�سع  غري 

تعيق ا�ستغالله.

الدكتور عبد املالك ال�سادق اأ�ستاذ 
التاريخ املعا�سر جامعة حممد خي�سر 

ب�سكرة: االأر�سيف دليل اإدانة لوح�سية 
اال�ستعمار الفرن�سي.

باأن  ال�سادق  املالك  عبد  الدكتور  ك�سف 
من  اأكرث  يغطي  بفرن�سا  اجلزائري  االر�سيف 
الدولة  تواجد  بداأ  منذ  م�ست  عقود  اربعة 
العثمانية اىل غاية ا�سرتجاع اجلزائر �سيادتها 

وتعترب  الفرتات.  تلك  طيلة  منها  �سلبت  التي 
اأ�سعب  من  للجزائر  الفرن�سي  االحتالل  فرتة 
تلك الفرتات باعتبار ان فرن�سا عاثت يف البالد 
وحتى  الدولية  املواثيق  كل  وخرقت  ف�سادا 
ن�س اتفاقها مع الداي ح�سني باحرتام االن�سان 
والعادات والتقاليد اال�سالمية التي ن�ساأ عليها 
الفرد اجلزائري حيث قابل ال�سعب اجلزائري 
وبروح  وب�سالة  �سجاعة  بكل  الفرن�سي  الوجود 

فرن�سا  ا�ستدعى  الذي  االأمر  عالية  قتالية 
مقاومة  كل  على  للق�ساء  ردعية  قوانني  �سن 
اأي عمل يقف حاجزا امام حتقيق  م�سلحة او 
على  نفوذها  وب�سط  التو�سعية  طموحاتها 

االن�سان واالأر�س 
�سنوات  طيلة  اجلزائر  يف  االحداث  تطور  اأن 
الع�رسين  القرن  مطلع  مع  وخا�سة  احلرب 
والذي يعترب البداية الفعلية ملظاهر، املقاومة 
عنه  عرب  والذي  احلقيقية  الوطنية  ال�سيا�سية 
متار�س  فرن�سا  جعل  الوطنيني  من  جمموعة 
اجلزائريني  ملعاقبة  جهنمية  اكرث  �سيا�سة 
بقيت  التي  اال�ستثنائية  قوانينها  كل  بتطبيق 
ومبا  لها  يروق  ما  على  بناءا  وتنظم  تتهاطل 
بداأت  التي  اال�ستعمارية  امل�سلحة  تقت�سيه 
عرفتها  التي  الغليان  حالة  ازدياد  مع  تزداد 
والتي   1945 ماي  الثامن  جمازر  بعد  اجلزائر 
التحريرية  الثورة  الإعالن  الطريق  مهدت 
املجيدة ليلة الفاحت نوفمرب ،وبالتايل كان ذلك 
التاريخ بداية النهاية لال�ستعمار الغا�سم الذي 
الزمن.  من  قرن  من  اكرث  القلوب  على  جثم 
ا�ستغلت فرن�سا كل الظروف والفر�س من اأجل 
ثروات  من  باجلزائريني  تعلق  ما  كل  م�سادرة 
وامللكيات  احلجج  وكل  هامة  ووثائق  مادية 
ومل  املرتوبول  اأر�س  اىل  وهربتها  اخلا�سة 

تكتفي بذلك فح�سب 
االأبرياء  وجثامني  جثث  حتى  �سادرت  بل 
قياداتها  �سعت  ال�سعبية  املقاومات  قادة  من 
الذي  املزري  الو�سع  ا�ستغالل  اىل  ال�سيا�سية 
فر�س  كل  تقوي�س  اجل  من  ال�سعب  عا�سه 
بع�س  عليها  راهنت  التي  ال�سيا�سية  احللول 
االأحالم  بكل  الزج  وبالتايل  الوطنية  القوى 
اجلزائريني  فرن�سا  بها  وعدت  التي  الوردية 
خلف  الثانية  العاملية  احلرب  نهاية  غداة 
اجلماعية  املقابر  وحتت  ال�سجون  ق�سبان 

واالنتهاكات املتكررة. 

االر�سيف  رفوف  حتتويه  ما  ان  العلم  مع 
اجلزائري يف فرن�سا يتجاوز الع�رسين كيلومرت 
ال�سعب  تخ�س  ومتعلقات  وخرائط  وثائق  من 
اجلزائري. اإن الرتكيز على بناء الدولة الوطنية 
وجبهة  جي�س  مبادئ  من  مبداأ  هو  الع�رسية 
التحرير الوطني طيلة �سنوات الثورة واأي�سا هو 
هدف من اأهداف رجال ماتوا من اأجل الوطن 
جمهورية  ت�سييد  هو  الوحيد  رهانهم  وكان 
املبادئ  على  مبنية  جزائرية 
النبيلة  والقيم  واملثل  الوطنية 
التي تقوم عليها الدولة لقد حان 
العزمية  �سد  اجل  من  الوقت 
جديد  من  والتدوين  والكتابة 
واإركاع  الوثائق  تلك  با�ستغالل 
جديد  من  اال�ستعمار  مرتزقة 
واإعطاء زبانيته درو�سا يف مفهوم 
الوطنية وحب الوطن بعد �سنوات 
وعمالءها  فرن�سا  اعتماد  من 
على االأ�ساليب الدعائية املختلفة 
االإعداد  اإىل  االأخري  يف  لن�سل 
اأي  ملواجهة  قواعدنا  لتدعيم 
م�سري حمتمل �سواء يف العقول اأو 
حتى يف امليدان اإن تطلب االأمر 

ذلك. 
اإتاحة  مدى  بخ�سو�س  اأما 
اأرى  فاإنني  ككل  االأر�سيف  ال�ستغالل  الفر�سة 
اأن فرن�سا لن تكون غبية اإىل هذه الدرجة لتمنح 
من  اإدانتها  اأجل  من  عورتها  لك�سف  الفر�سة 
طرف املجتمع الدويل نعرف جيدا اأن فرن�سا 
ومنذ وجودها مل ولن تكون �سيدة موقف فكل 
عدم  على  مبنية  كانت  القدمية  �سيا�ساتها،  
اجلزائر  يف  تواجدها  فحقيقة  االآخر  احرتام 
اجلزائر  اىل  واجتهت  متعددة  ا�سكاال  اتخذ 
منتهجة  اال�ستعماري  لتو�سعها  م�رسحا  لتكون 
البلد  واأهل  البلد  وحماربة  العدائية  اال�ساليب 
متوا�سال  مازال  الذي  ال�رس�س  بهجومها 
التقارب  رغم  االأ�سطر،  هذه  كتابة  غاية  اىل 
مل�ساحلها  خدمة  االأحيان  من  الكثري  يف 

االقت�سادية. 
ذاكرتها وم�رسوعها  اأجل  اأن اجلزائر ومن  اإال 
الوطني لن تقف مكتوفة االأيدي امام ذلك الأن 
ملف الذاكرة الوطنية هو اأوىل االأولويات التي 
اأجل ا�سرتجاعها  الدولة اجلزائرية من  ت�سعى 
الثامن  تاريخ  تر�سيخ  اأن  عليها  واملحافظة 
ماي كيوم وطني هو يف حد ذاته حدث تاريخي 
با�سرتجاع  اإال  يكتمل  لن  وحلم  لنا  بالن�سبة 
اال�ستعمار  تدين  قوانني  و�سن  االأر�سيف، 
ممار�ساته  كل  وتدين  اجلزائر  يف  الفرن�سي 
اال�ستدمارية، وبالتايل حانت اللحظة املنا�سبة 
ارتكب  بكل ما  العلن  اأمام  اأجل االعرتاف  من 
يف حق �سعب اعزل وتعوي�سه ولو معنويا عما 
وملا  اال�ستعمار،  من  ون�سف  قرن  طيلة  عاناه 
التجارب  عن  املادي  بالتعوي�س  املطالبة  ال 
متثل  والتي  اجلزائرية  ال�سحراء  يف  النووية 
حي  وهو  جتربة  كفاأر  اجلزائري  الفرد  فيها 
الذي  االأر�سيف  عن  اأما  لالأ�سف  ويا  يرزق 
ان  يعرف  فالكل  ت�سليمه  عن  فرن�سا  �ستمتنع 
فرن�سا وقبل ا�ستقالل اجلزائر هربت و�رسقت 
االحتالل،  فرتة  بتاريخنا خا�سة  يتعلق  ما  كل 

خا�سة فيما تعلق بجرائمها.  

االأ�ستاذ عادل قوا�سمية باحث 
دكتوراه جامعة االأمري عبد القادر 

ق�سنطينة
عودة االأر�سيف تعني ك�سف كل 

اجلرائم 

يف م�ستهل حديثه اأ�سار االأ�ستاذ عادل قوا�سمية 
اجلزائر  تاريخ  يف  الباحث  على  يتوجب  باأنه 
احلديث واملعا�رس؛ معرفة اأهمية تلك الوثائق 
التي حتويها خزائن فرن�سا ما وراء البحار؛ يف 
الظاهرة  حقيقة  يف  والبحث  املوا�سيع  كتابة 
التاريخية؛ خا�سة اإذا تعلق االأمر بفرتة املقاومة 
الوطنية كرد فعل على ال�سيا�سة اال�ستعمارية. 

يدفعنا  املوا�سيع  من  كثري  يف  البحث  واإن 
اأون  اإك�س  الفرن�سي  االأر�سيف  يف  للبحث 
وتقريب  احلدث  حقيقة  عن  بروفان�س... 
املفاهيم ال�سحيحة للقارئ والباحث؛ لذا كان 
االأر�سيف اجلزائري مبا  ينتقل  اأن  االأجدر  من 
متنوعة؛  واأ�رسطة  وم�سادر  وثائق  من  يحويه 
من فرن�سا التي تكلف الباحث يف تاريخنا عناء، 
ي�سهل اخلو�س يف خمتلف  اإىل اجلزائر؛ حيث 
املوا�سيع التاريخية بقلم املوؤرخ واملو�سوعية 

واحلياد.
هو  اجلزائر  اإىل  الفرن�سي  االأر�سيف  عودة  اإن 
ق�سية تهتم ب�سوؤون الوطن، بل وتهم كل وطني 
غيور على وطنه. ومن ثمة؛ فاإن عودة االأر�سيف 
الفرن�سي اإىل اجلزائر �سيمكن من: اإماطة اللثام 
عن احلقيقة واإدانة الكثري من احلركى )عائالت 
وقبائل(؛ اإ�سافة اإىل اأن بع�س هذه العائالت ال 
تزال على قيد احلياة ويعي�س اأ�سحابها مرحلة 
االأر�سيف  ميكن  واقعاكما  االأر�سيف  عودة 
من  لكثري  تاريخية  مواقف  درا�سة  اإعادة  من 
الذي  الواقعي  باملنظور املو�سوعي  االأحداث 
�سجاعة  ي�سيف  فاالأر�سيف  احلدث.  به  حدث 
ويدفع  بل  والباحث؛  وللقارئ  للموؤرخ  �سيا�سية 
متميزة  وعلمية  دميقراطية  اأكرث  حياة  اإىل 

ي�ستفيد منها الباحث والوطن.
�سيك�سف  للجزائر؛  بعودته  االأر�سيف  واإن  هذا 
وكيف  مراحلها؛  كل  يف  امل�ستعمر  جرائم 
العمليات  هذه  يف  اجلزائري  العن�رس  ا�ستغل 
وعن  التحقق  ما مت  اإذ  اال�ستدمارية خ�سو�سا 
وقيد  درا�سة  حمل  تزال  ال  اأحداث  من  قرب؛ 
بفرتة  تعلق  ما  خا�سة  املوؤرخني؛  عند  اجناز 
العودة الأهم اجلرائد  الثورة التحريرية الكربى 
تاريخ  يف  تبحث  التي  االأ�سلية  واملجالت 
وتطورا؛  ن�ساأة  اجلزائرية؛  الوطنية  احلركة 
عن  املرتاكمة  اخلالفات  لبع�س  نتائج  وو�سع 
الثورة والثورة امل�سادة فتح املجال اأمام تطور 

جديدة  موا�سيع  يف  والبحث  العلمي  البحث 
تذليل ال�سعوبات اأمام الباحث وخا�سة ما تعلق 
باملنحة اإىل فرن�سا وم�سكل التاأ�سرية؛ وهذا ما 

يعطي لالأر�سيف بعدا اقت�سادي للدولة.

االأ�ستاذ فتحي براي باحث دكتوراه 
جامعة حممد بو�سياف امل�سيلة

اإعادة كتابة التاريخ الوطني وتنقيته 
من ال�سوائب

االأر�سيف  مبو�سوع  املهتمني  على  يخفى  ال 
ال�سجال احلا�سل منذ  بفرن�سا ذلك  اجلزائري 
حيث  ال�سيا�سية  ال�ساحة  على  الق�سية  طفت 
غدا معيارا لقيا�س تذبذب العالقة بني البلدين. 
كما اأن ق�سية االأر�سيف ق�سية ذاكرة وطنية ما 
تفتاأ تظهر مع حلول اأي من املنا�سبات الوطنية 
من  اجلزائرية  الدولة  ت�سعى  االإطار  هذا  ويف 
خالل موؤ�س�ساتها املرعبة قانونا اإىل ا�سرتجاع 
االأر�سيف والذي ت�ستفيد منه اجلزائر يف نظرنا 
على م�ستويني. امل�ستوى االأول اعتباري معنوي 
الدولة  وهيبة  �رسف  بناء  م�سمى  حتت  يندرج 

على امل�ستوى الر�سمي لل�سلطة.
 كما يبعث على الفخر واالعتزاز باالنتماء لالأمة 
اجلزائرية على امل�ستوى ال�سعبي العام ي�ساف 
مو�سوعي،  عملي  وهو  الثاين  امل�ستوى  لذلك 
فا�سرتجاع االأر�سيف ميكن للباحثني من ت�سهيل 
اجلهد  وكذا  للوقت،  وربحا  اخت�سارا  املهمة 
التنقل للخارج، ناهيك عن االإ�سافة  دون عناء 
با�سرتجاع  تتحقق  اأن  ناأمل  التي  النوعية 
اأال وهي كتابة التاريخ باأقالم وطنية  االر�سيف 
والتوجيه  االمالءات  �سيا�سة  عن  بعيدا  حملية 
التي عملت ال�سلطة اال�ستدمارية على توظيفها 
لكتابة تاريخ اجلزائر، اإذ اأن ا�سرتجاع االأر�سيف 
الباحثني  اأمام  االفاق  اعتقادنا-يفتح  -يف 
اجلزائري  التاريخ  االعتبار  الإعادة  واملوؤرخني 
امل�ستجد  وفق  االأحداث  ا�ستقراء  اإعادة  وكذا 

من الوثائق االر�سيفية.
يف اعتقادنا اأن فرن�سا �ستعمل على تقدمي اأر�سيف 
ال ميكن اأن يكون �سدها يوما ما خا�سة اإذا ما 
تعلق االأمر بجرائم احلرب والتي نوؤكد يف هذا 
االجرامية  �سيا�ستها  مار�ست  اأنها  على  املقام 
�سد خمتلف فعاليات املجتمع اجلزائري منذ 
�سنة  ر�سميا  كم�ستدمرة  اجلزائر  اأر�س  وطاأت 
اأن  ميكننا  فقط  املنطلق  هذا  من  1830م، 
الذي �ستقدمه فرن�سا  االأر�سيف  نوعية  نت�سور 
فنحن  ولذلك  الذاكرة،  ملف  اإطار  للجزائر يف 
اأن  البد  الذي  اجلزائري  الطرف  على  نراهن 

يكون يف م�ستوى اآمالنا وطموحاتنا.

دكاترة وخمت�سون يف التاريخ يتحدثون لـ "الو�سط"

 " عودة االأر�سيف الفرن�سي اإىل اجلزائر هو 
ق�سية تهتم ب�سوؤون الوطن، بل وتهم كل وطني 

غيور على وطنه. ومن ثمة؛ فاإن عودة االأر�سيف 
الفرن�سي اإىل اجلزائر �سيمكن من: اإماطة اللثام 

عن احلقيقة واإدانة الكثري من احلركى )عائالت 
وقبائل(؛ اإ�سافة اإىل اأن بع�س هذه العائالت ال 
تزال على قيد احلياة ويعي�س اأ�سحابها مرحلة 

عودة االأر�سيف واقعاكما ميكن االأر�سيف 
من اإعادة درا�سة مواقف تاريخية لكثري من 
االأحداث باملنظور املو�سوعي الواقعي الذي 

حدث به احلدث "

الذي  االأر�سيف  باإعادة  املطالبة  " مبداأ 
حولته فرن�سا غداة اال�ستقالل مطلب جزائري 

ثابت من ال�سلطة اجلزائرية منذ اال�ستقالل 
يواجه عوائق �سيا�سية وقانونية يف اجلانب 

الفرن�سي، ال �سيما املوجودة باأر�سيف ما وراء 
البحار مبدينةAix en Provence واأر�سيف وزارة 

احلربية Vincennes، كما اأن الوثائق املوجودة 
بالعلب تعر�ست لالإخفاء منذ بداية 2012 و 2014 

و خا�سة ما يجرم تاريخ فرن�سا اال�ستعماري و 
" Aix en Provence كتجربة مع اأر�سيف
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ويف هذا ال�صدد اأنهت هيئة الرئي�س خري 
ال�صو�صبان�س،  البارحة  زط�صي  الدين 
اال�صت�صارة  نتائج  عن  اأعلنت  بعدما 
ال�صباقة  "الو�صط"  كانت  التي  الكتابية 
اإىل االإ�صارة لها يف عددها الأول ام�س، 
االأع�صاء  اأغلبية  خاللها  اختار  والتي 
اإنهاء  العامة  للجمعية  امل�صكلني   112
الثالثة  ال�صيغة  واعتماد  املناف�صة 
اخليارات  �صمن  الفاف  و�صعتها  التي 
البطل  باإعالن  وذلك  اإحداها  النتقاء 
خالل  من  انتقايل  مو�صم  وخو�س 
اعتماد  نزول، عرب  ال�صعود دون  اإقرار 

 2021/2020 اجلديد  الكروي  املو�صم 
رابطة  بتواجد  املناف�صة  �صيغة  على 
بينما تتحول  حمرتفة ت�صم 20 فريقا، 
الرابطة الثانية غلى هواة تلعب ب�صيغة 
ي�صم كل منهما 18 فريقا عرب  فوجني 
املنق�صي  املو�صم  عن  فريقا   12 بقاء 
الهواة  بطولة  من  فريقا   24 و�صعود 
من  الثمانية  املراكز  اأ�صحاب  ميثلون 
اأما  الثالث،  املجموعات  ا�صحاب 
�صوف  ثالثة-  –درجة  الهواة  بطولة 
تلعب بطولة ال�صمال ت�صم اأربعة اأفواج 
هواة  اما  فريقا،   16 منها  كل  ت�صم 
فريقا   16 من  بفوجني  جتري  اجلنوب 

لكل منهما.

اللقب  بلوزداد  �صباب  نادي  اأحرز   
تاريخه،  يف  الوطنية  للبطولة  ال�صابع 
عند  الرتتيب  جدول  ت�صدر  بعدما 
االإعالن عن توقف املناف�صة منت�صف 
انت�صار  ب�صبب  املنق�صي  مار�س  �صهر 
نقاط  ثالث  بفارق  وذلك  كورونا،  وباء 
�صطيف  وفاق  املالحقني  اأقرب  عن 
ومولودية اجلزائر، بينما �صادق املكتب 
الرابطة  رباعي  �صعود  على  الفدرايل 
املحرتفة الثانية اأوملبي املدية، �صبيبة 
�صكيكدة، �رسيع غليزان ووداد تلم�صان 
التي عادت جميعها اإىل دوري االأ�صواء، 
فيما جنت فرق ن�رس ح�صني داي، جنم 
اإىل  ال�صقوط  من  ب�صكرة  واحتاد  مقرة 

غياهب الدرجة الثانية.

اأ�شحاب املراكز الأربعة الأوىل 
ت�شارك يف املناف�شة القارية

يف �صياق اآخر، ف�صل املكتب الفدرايل 
حول هوية االأندية التي تخو�س املو�صم 
القارية،  املناف�صة  املقبل  الكروي 

وذلك من خالل اعتماد م�صاركة الفرق 
يف  االأوىل  االأربعة  املراكز  �صاحبة 
م�صتبقتي رابطة اأبطال اإفريقيا وكاأ�س 
ت�صتطيع  ال  الفاف  اأن  باعتبار  الكاف، 
كاأ�س  مناف�صة  لعب  يف  احل�صم  انتظار 
تواجد  ب�صبب  عدمها  من  اجلمهورية 
األزم  اين  ال�صحني  احلجر  يف  البالد 

االحتادات  جميع  االإفريقي  االحتاد 
املعنية  فرقها  قوائم  الإر�صال  القارية 
اأوت   31 تاريخ  يف  القارية  باملناف�صة 
�صاحبا  يلعب  بينما  تقدير،  كاأق�صى 
�صباب  وال�صاد�س  اخلام�س  املركزين 
ق�صنطينة و�صبيبة ال�صاورة على التوايل 

البطولة العربية لالأندية. 

اأعلنت الحتادية اجلزائرية لكرة القدم ر�شميا تتويج نادي �شباب بلوزداد بلقب 
البطولة الوطنية للمو�شم الكروي 2019/2020، حيث انعقد �شباح اأم�س اجتماع 
املكتب الفدرايل من اجل امل�شادقة على نتائج ال�شت�شارة الكتابية التي اعتمدتها 

الهيئة الكروية من اأجل الف�شل يف �شيغة املناف�شة التي ارتاأت م�شاركة جميع الفاعلني 
من اجل اخلروج بقرار الأغلبية عرب ت�شويت اأع�شاء اجلمعية العامة للفاف بعد تعذر 

انعقاد جمعية عامة ا�شتثنائية ب�شبب رف�س وزارة ال�شباب والريا�شة اأي جتمعات 
ريا�شية بالتن�شيق مع ال�شلطات العليا للبالد

اعتماد �شيغة املناف�شة ت�شم 20 فريقا يف الرابطة الأوىل وفوجني بالرابطة الثانية

اإنهاء املو�ضم وتتويج �ضباب بلوزداد باللقب ال�ضابع
 •    �شعود اأوملي املدية �شبيبة �شكيكدة وداد تلم�شان و�شريع غليزان

برر رحيل مفتاح ب�شيا�شة الت�شبيب ومت�شك ببقاء كودري وزمامو�س

هادي: تف�ضلينا بع�ض التفا�ضيل لإعالن 
هوية املدرب اجلديد

احتاد  لنادي  العام  املدير  ك�صف 
ال  اأنه  هادي  الغني  عبد  العا�صمة 
التفا�صيل  بع�س  �صوى  تف�صلهم 
مع  نهائي  اتفاق  اإىل  الو�صول  قبل 
والذي  للنادي  اجلديد  املدرب 
االإعالن  وبالتايل  اجنبيا،  �صيكون 
عن هويته، واأردف هادي اأن اإدارة 
ات�صاالت  يف  العا�صمي  النادي 
الذي  املدرب  مع  م�صتمرة 
اأجل  من  معه  التعاقد  يف  يرغبون 
نهائي  اتفاق  اإىل  معه  التو�صل 
املرتبطة  التفا�صيل  جميع  حول 
بالعقد قبل التوقيع معه واالإعالن 
الفريق  جماهري  غلى  هويته  عن 
التعرف  ب�صغف  ينتظرون  الذين 
يقود  �صوف  الذي  التقني  عن 
حت�صبا  لالحتاد  الفنية  العار�صة 
املقبل-رغم  الكروي  للمو�صم 
هو  املعني  اأن  اأكدت  م�صادر  اأن 
التقني الفرن�صي �صيكوليني-، وبرر 
املتحدث يف ت�رسيحات مع وكالة 
االأنباء اجلزائرية التاأخر يف الك�صف 
عن املدرب الذي يتفاو�صون معه 
اإىل  �رسية  تركها  يف  رغبتهم  غلى 
يف  االتفاق  اإىل  معه  التو�صل  حني 
االح�صن  وبالتايل  النظر  وجهات 
ح�صبه عدم الك�صف عن التفا�صيل 
جميع  يف  الف�صل  حني  اإىل  حاليا 

التفا�صيل مع املعني.
على  االإداري  امل�صوؤول  واأعلن 

منري  اأن  العا�صمة  احتاد  ت�صكيلة 
زغدود رف�س االن�صمام اإىل الطاقم 
اأبناء  الفني املعني بقيادة ت�صكيلة 
"�صو�صطارة" املو�صم املقبل، وبرر 
اأين  �صخ�صية،  اأ�صباب  اإىل  االأمر 
قال اأن زغدود مرتبط مع الفريق 
واليزال  املو�صم  نهاية  غاية  اإىل 
اعتذر  لكنه  حاليا مدرب االحتاد، 
به  له  تقدمت  الذي  العر�س  على 
االإدارة من اأجل العمل مع املدرب 

اجلديد الذي �صيكون اأجنبيا.
يف  هادي  الغني  عبد  وف�صل 
احتاد  العبي  من  عدد  م�صتقبل 
رحيل  عن  اأعلن  عندما  العا�صمة، 
من  ر�صميا  مفتاح  ربيع  الالعب 
الكروي  املو�صم  بنهاية  الفريق 
احلايل وهو الذي يتواجد يف نهاية 

العقد، اأين اأو�صح اأن الالعب لي�س 
م�رسحا بنهاية تعاقده مع الفريق، 
وافدارة ف�صلت عدم جتديد العقد 
االنتقاالت  حركة  ب�صبب  معه 
ا�صاد  اأين  الوطنية،  البطولة  يف 
�صورة  اأف�صل  قدم  الذي  بالالعب 
له مع االحتاد طيلة املوا�صم التي 
االأحمر  القمي�س  خاللها  حمل 
اأن  اأو�صح  ااملقابل،  يف  واالأ�صود، 
واحلار�س  كودري  حمزة  الثنائي 
معنيات  لي�صا  زمامو�س  اأمني 
بالت�رسيح واالإدارة ال متلك الرغبة 
بنهاية  خدماتهما  عن  التخلي  يف 
احلفاظ  غلى  ت�صعى  اأين  املو�صم، 
وتدعيمها  الت�صكيلة  كوادر  على 
منح  على  قادرين  جدد  بالعبني 

االإ�صافة.

�شنلعب البوديوم املو�شم 
املقبل والنطالقة مو�شم 

 2021/2022

املقبل  املو�صم  اأن  املتحدث  اأكد 
انتقاليا  �صيكون   2021/2020
اأنهم  باعتبار  العا�صمة  الحتاد 
باملعجزات،  االأن�صار  يعدوا  لن 
اللعب  ي�صتهدفون  �صوف  اأنهم  اإال 
تكون  �صوف  بينما  البوديوم  على 
من  ابتداء  احلقيقية  االنطالقة 

املو�صم الذي يليه 2022/2021.
عي�شة ق.

رف�س الكتفاء بامل�شاركة يف املونديال واأثنى على براهيمي و�شليماين

بلما�ضي: لن اأرف�ض مواجهة اأبطال
 العامل وزيدان عبقري

بلما�صي  جمال  الوطني  الناخب  عربرّ 
املنتخب  مواجهة  يف  رغبته  عن 
الفرن�صي يف مباراة ودية جمددا وهذه 
املرة كمدرب للمنتخب الوطني بعدما 
مباراة  يف  �صدهم  اللعب  له  �صبق  اأن 
ودية كالعب العام 2001 بفرن�صا، حيث 
اأكد انه لن يرف�س مواجهة جديدة مع 
املنتخب الفرن�صي خا�صة واأنه �صيكون 
بثوب بطل العامل املتوج بلقب الن�صخة 
رو�صيا،  يف   2018 العام  جرت  التي 
اأف�صل  زيدان  الدين  زين  باأن  واعرتف 
اأنه  رغم  احلالية  الفرتة  خالل  مدرب 
ي�صتحقه،  الذي  باالعرتاف  يحظى  ال 
جنح  الذي  والذكي  بالعبقري  وو�صفه 
بالتدريب  اخلا�صة  فل�صفته  يف جت�صيد 
مدريد،  ريال  مثل  عاملي  فريق  مع 
وا�صتطرد اأن االعرتاف كان �صيوجه اإىل 
مدربني يف �صورة غوارديوالن مورينيو 
اأو كلوب لو حققوا التتويج بثالث األقاب 

لرابطة اأبطال اأوروبا.
العار�صة  على  االأول  امل�صوؤول  وك�صف 
مع  اجراه  حوار  يف  الوطنية  الفنية 
هدفه  ان  االفرن�صية  "ليكيب"  جريدة 
ال�صعي  الوطنية  الت�صكيلة  مع  املقبل 

من اأجل التاأهل معها اإىل نهائيات كاأ�س 
العامل النقررة العام 2022 بقطر، حيث 
اخل�رس  قيادة  اإىل  ي�صعى  اأنه  اأو�صح 
تاريخها  يف  اخلام�صة  امل�صاركة  اإىل 
رفقاء  يخو�صها  لن  والتي  باملونديال، 
اأحل  من  بوجناح  بغداد  الالعب 
امل�صاركة فقط، بل يعولون على تقدمي 
دورة كبرية، وتطرق بلما�صي اإىل مباراة 
الطوغو التي اعتربها حمورية بالن�صبة 
الوطنية  الت�صكيلة  مع  م�صواره  لبداية 
لعب 3-3-4  اعتمد على خطة  عندما 
العمري،  بن  غرار  على  العبني  بوجود 
حتدث  انه  قال  اأين  وحمرز،  باليلي 
اإىل االأخري قبل اللقاء ودعمه من اجل 
النجاح يف مهمته كقائد للنخبة الوطنية 

ومتكن من ت�صجيل ثنائية.
واأ�صاد بلما�صي بروح امل�صوؤولية وتقبل 
الثنائي  طرف  من  الفنية  خياراته 
اأن  �صدد  حيث  و�صليماين،  براهيمي 
تقبل  عليه  ال�صهل  من  يكن  مل  االأول 
اجللو�س يف دكة االحتياط خا�س واأنه 
كان يعمل مبثابرة يف التجريبات اإال اأن 
منه  اأف�صل جاهزية  كان  باليلي  زميله 
ووجها  بامل�صوؤولية  حتليا  انهما  غال 

التعليمات غلى زمالئهما من الت�صكيلة 
االأ�صا�صية و�صمحت هذه الروح العائلية 
اإفريقيا  كاأ�س  بلقب  اخل�رس  تتويج  يف 
مواجهة  ان  اعترب  اأين  م�رس،  يف 
كانت  ديفوار  كوت  اأمام  انلهائي  ربع 
املناف�صة  يف  لهم  بالن�صبة  االأ�صعب 
القارية وحذر اأ�صباله من الوقوع يف فخ 
الغرور، ومتكنوا من القياد بردة الفعل 
يف مباراة ن�صف النهائي اأمام نيجرييا.
عي�شة ق.

رغبة منه يف العمل جمددا رفقة كون�شي�شاو

براهيمي ير�ضد العودة اإىل بورتو
يتوجه الالعب الدويل اجلزائري يا�صني 
الدوري  اإىل  العودة  نحو  براهيمي 
مو�صما  ق�صائه  بعد  جمددا  الربتغايل 
واحدا رفقة ناديه الريان والذي يقدم 
االأداء  حيث  من  مبهرا  مو�صما  رفقته 
والفعالية التي ميلكها يف التهديف، ويف 
االإعالمية  التقارير  فاإن  ال�صدد  هذا 
ربطت اإبداء متو�صط ميدان املنتخب 
الوطني لرغبته من اأجل العودة جمددا 
بوابة  من  االأوروبية  الدوريات  اإىل 
غادره  كان  الذي  بورتو  ال�صابق  ناديه 
�صائفة العام املن�رسم بعد تواجده يف 
يف  جتربة  خو�س  وف�صل  العقد  نهاية 
الدوريات اخلليجية عرب بواية الدوري 
وادي  ابن مدينة  اأعرب  اأين  القطري، 

دوري  ر�صاه مب�صتوى  �صوف عن عدم 
العمل  اإىل  ي�صعى  وبالتايل  قطر  جنوم 
ال�صابق  فريقه  مع  للعب  العودة  على 

والذي حمل األوانه ملوا�صم �صنع رفقته 
ا�صما كبريا و�صار اأحد اح�صن العنا�رس 

التي مرت عربه يف تاريخ النادي.
اإىل جانب ذلك، اأعرب الالعب ال�صابق 
لنادي غرناطة اال�صباين على رغبته يف 
العودة للعمل جمددا مع مدربه ال�صابق 
والذي  جيدا،  يعرفه  الذي  كون�صي�صاو 
نادي  دكة  على  االإ�رساف  اإىل  عاد 
بورتو، ويتواجد براهيمي حمل اهتمام 
التعاقد  يف  الراغبة  الفرق  من  عدد 
حيث  ال�صعودية،  يف  خا�صة  معه 
و�صعته اإدارة نادي الن�رس �صمن قائمة 
معها  للتعاقد  ت�صعى  التي  االأ�صماء 

خالل املركاتو ال�صيفي ااملقبل.
عي�شة ق.

تقرر ر�صميا �صعود ممثل والية اجللفة 
عني و�صارة اىل الق�صم الوطني الثاين 
انعقد  الذي  االأخري  االجتماع  بعد 
اأم�س للمكتب الفدرايل اال�صتثنائي و 
الذي خرج بقرار فوز �صباب بلوزداد 
باللقب و �صعود عدد من اأندية ق�صم 
الثاين  املحرتف  الق�صم  اىل  الهواة 
حيث مت تن�صيب �صعود كل من فريق 
�صباب بني ثور و واد بوفاريك و جنم 

و  و�صارة   عني  �صباب  و  عكنون  بن 
اإحتاد االخ�رسية و وفاق امل�صيلة و 

رائد القبة و احتاد البليدة.
متكن  انتظار،  طول  بعد  وهكذا 
اىل  الولوج  من  و�صارة  عني  �صباب 
بقيادة  الثاين  املحرتف  الق�صم 
الفني  الطاقم  و  حليمة  بن  ال�صيخ 
خالل  كبري  جهد  بعد  االداري  و 
رفع  املن�رسم  الريا�صي  املو�صم 

من  التحدي  الفريق  اع�صاء  خالله 
بداية املو�صم للفوز لتختتم امل�صرية 
الريا�صي  اجلمهور  طموح  بتحقيق 
و   االمكانيات  نق�س  رغم  الو�صاري 
الدعم من طرف ال�صلطات املحلية 
ويبقى االمل معلقا ملوا�صلة التحدي 
و التاألق من اجل رفع الراية و ت�رسيف 

الكرة اجللفاوية يف امل�صتقبل .
اجللفة : حممد �شبع

اإىل املحرتف الثاين 

�ضباب عني و�ضارة يحقق ال�ضعود ر�ضميا
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عاد الثنائي الفرن�سي اأنطوان 
دميبيلي  وعثمان  غريزمان 

اأم�س  اأول  لتدريبات بر�سلونة 
اأبطال  دوري  ا�ستئناف  قبل 

وذكر  املقبل،  ال�سهر  اأوروبا 
اأن  الكاتالوين  النادي  موقع 
للتمارين  عادا  الالعبان 
ا�ستعداداً  اليوم  بداأت  التي 
نابويل  �سد  الفريق  ملواجهة 
وعانى  فردي،  ب�سكل  ولكن 
يف  م�سكلة  من  غريزمان 
 0-1 الفوز  خالل  الفخذ 
 11 يف  الوليد  بلد  ريال  على 
جويلية، مما اأجربه على عدم 
امل�ساركة يف اآخر مباراتني من 
الدوري الإ�سباين الذي توج به 
ريال مدريد، اأما بالن�سبة اإىل 
انتهى مو�سمه  دميبيلي، فقد 
لعملية  املحلي عندما خ�سع 
جراحية لإ�سالح اأوتار الركبة 
املت�رضرة يف فيفري، لكن مع 
 2020-2019 مو�سم  متديد 

ب�سبب جائحة فريو�س كورونا 
دميبيلي  روؤية  املحتمل  فمن 

يف دوري اأبطال اأوروبا.
املدافع  تدرب  جهته  من 
الفرن�سي كليمون لونغلي وحده 
املجموعة  عن  بعيداً  اأي�ساً 
بعد معاناته يف الفخذ �سمن 
للبالوغرانا  الأخرية  املباراة 
بر�سلونة  وبداأ  الدوري،  يف 
اإياب  ملباراة  ال�ستعدادات 
اأبطال  دوري  نهائي  ثمن 
والتي  نابويل،  اأمام  اأوروبا 
ملعبه  اأوت يف   8 �ستلعب يف 
الفريقان  وتعادل  نو،  كامب 
الذي  الأول  اللقاء  يف   1-1
لعب يف اإيطاليا �سهر فيفري 

املا�سي.

�سيتي  مان�س�سرت  جنم  فرناندينيو  اأكد 
غوارديول،  بيب  الإ�سباين  مدربه  اأن 
منتخب  تدريب  يف  قبل  من  فكر 
اأي  غوارديول  يدرب  ومل  الربازيل، 
الآن،  حتى  م�سريته  يف  منتخبات 
هي  كبرية  فرق   3 قيادة  توىل  حيث 
واأخرًيا  ميونخ  بايرن  بر�سلونة، 
يف  فرناندينيو  وقال  �سيتي،  مان�س�سرت 
»بيب   :»ESPN« ل�سبكة  ت�رضيحات 
بطلة  الربازيل  يجعل  اأن  يريد  اإنه  قال 
كاملة  اإ�سرتاتيجية  ولديه  العامل،  كاأ�س 
»لكن  واأ�ساف:  للعامل«،  اأبطاًل  جتعلنا 
ذلك،  يريدون  ل  املنتخب  م�سوؤويل 

لأنهم قالوا اإنهم ل يعرفون ما اإذا كانت 
اأجنبي  مدرب  تعيني  �ستقبل  الربازيل 
اأنا  حتدثنا  اأن  »مبجرد  وتابع:  ل«،  اأم 
غري  وبطريقة  ذلك  عن  وغوارديول 
ر�سمية، مت ا�ستعرا�س الأمر يف �سحف 
الربازيل، والتي زعمت اأنه يريد تدريب 
اأن  اأعتقد  »ولكن  واأكمل:  املنتخب«، 
وغوارديول  مب�ستحيل،  اأ�سبه  الأمر 
نف�سه قال اإنه على الربازيل والأرجنتني 
اأن يكون لديهما مدربني حمليني، نحن 
ننتج الكثري من الالعبني ولدينا القدرة 
واأمت:  رائعني«،  مدربني  اإنتاج  على 
املحادثة  يف  �سعب  الأمر  اأن  »اأعتقد 

غري الر�سمية، ولكن يف كرة القدم لي�س 
هناك يقني ب�ساأن اأي �سيء«.

�سي�سك  الإ�سباين  يتمتع 
فابريغا�س لعب و�سط فريق 
باهتمام  الفرن�سي  موناكو 
الأندية  اأحد  من  خا�س 
جملة  وك�سفت  العربية، 
الفرن�سية  فوتبول  فران�س 
القطري  الغرافة  نادي  اأن 
�سي�سك  مع  التعاقد  يريد 
العمر  من  البالغ  فابريغا�س 
اأن  اإىل  واأ�سارت  عاًما،   33
الإ�سباين  الو�سط  لعب 
مغادرة  يريدون  ل  وعائلته، 
خالل  الفرن�سية  الإمارة 
ال�سيفية  النتقالت  فرتة 
ال�سخم  الراتب  لكن  املقبلة، 
عبًئا  ي�سكل  لفابريغا�س 
الأجور  ميزانية  على  ثقياًل 

ي�سعى  حيث  موناكو،  بنادي 
املدير الريا�سي اجلديد بول 
خالل  لتخفي�سها  ميت�سيل، 
اأن  يذكر  املقبلة،  الفرتة 
�سي�سك فابريغا�س ان�سم اإىل 
جانفني  يف  موناكو  �سفوف 
ت�سيل�سي  من  قادًما   ،2019
الإجنليزي، ووقع على تعاقد 
ميتد  الفرن�سي  النادي  مع 

حتى �سيف 2022.

النهائية  املباراة  �ستكون 
هي  غدا  اأيرلندا،  لكاأ�س 
بح�سور  تقام  التي  الأوىل 
بريطانيا،  يف  جماهريي 
فريو�س  اأزمة  بداية  منذ 
اجلائحة  وت�سببت  كورونا، 
يف تعطيل الن�ساط الكروي 
عادت  ثم  بريطانيا،  يف 
جمهور،  بدون  املناف�سات 
وبالفعل باع فريقا باليمينا 
وجلينتوران 250 تذكرة لكل 
منهما للمباراة النهائية التي 
املقبل  اجلمعة  يوم  تقام 
يف  الوطني  امللعب  على 
وقت  ويف  بارك،  ويند�سور 
احلكومة  اأعلنت  �سابق 

على  تعمل  اأنها  الربيطانية 
اجلماهري  لإعادة  برنامج 
اإىل  حمدودة  باأعداد 
بدءا  الريا�سية،  الفعاليات 
املقبل،  اأكتوبر  مطلع  من 
هادل�ستون،  نيجل  وقال 
بال�سوؤون  املخت�س  الوزير 
»�سكاي  ملحطة  الريا�سية 
اخلطط  اإن  �سبورت�س«، 
الرامية اإىل تنفيذ الربنامج 
اأكتوبر  مطلع  بحلول 
انطالق  تعني  املقبل، 
من  اجلديد  املو�سم 
املمتاز  الإجنليزى  الدورى 
املقبل  �سبتمرب   12 يوم 

بدون جمهور.

جنم  بيك  دي  فان  دوين  الهولندي  يلقي 
توقيعه  عدم  يف  اللوم  اأم�سرتدام  اأجاك�س 
لريال مدريد على املدير الفني زين الدين 
ول  اإ�سباين،  تقرير �سحفي  بح�سب  زيدان، 
اأي �سفقات �سخمة  الليغا عقد  ينوي بطل 

القت�سادية  الأزمة  ظل  يف  ال�سيف،  هذا 
امل�ستجد،  كورونا  فريو�س  اأحدثها  التي 
لعبيه،  بع�س  لبيع  الأولوية  مينح  حيث 
وا�سرتداد عدد من املعارين لأندية اأخرى، 
اتفق مع املريينغي  بيك قد  فان دي  وكان 

يف  له  الن�سمام  على  املا�سي  جانفي  يف 
يعتزم  ل  الريال  لكن  ال�سيفي،  املريكاتو 
»ديفين�سا  موقع  وبح�سب  التفاق،  اإمتام 
�سنرتال« الإ�سباين، فاإن فان دي بيك يعتقد 
على  يقع  مدريد  لريال  انتقاله  ف�سل  اأن 

عاتق زيدان الذي ل يرغب يف �سمه، حيث 
يف  املقربني  لزمالئه  بذلك  الالعب  �رضح 
مواطنه  و�سع  قد  زيدان  وكان  اأجاك�س، 
كاأولوية  يونايتد،  مان�س�سرت  بوغبا جنم  بول 

لتدعيم و�سط ملعب الفريق امللكي.

اأتالنتا  من  الو�سافة  اإنرت  ا�ستعاد 
�رضيعاً بعد فوزه على �سيفه نابويل 
2-0، اأول اأم�س �سمن املرحلة 37 
قبل الأخرية من الدوري الإيطايل، 
دي  دانيلو  ثنائيته  لإنرت  و�سجل 
لوتارو  والأرجنتيني  اأمربوزيو 
مارتينيز، وبات ر�سيد النرياتزوري 
خلف  الثاين  املركز  يف  نقطة   79
اليويف واأمام اأتالنتا بفارق نقطة، 
عند  ر�سيده  فتوقف  نابويل  اأما 
ال�سابع،  املركز  يف   59 النقطة 
دون  من  املباراة  نابويل  خا�س 
مرتنز  دري�س  البلجيكي  مهاجمه 
بداعي  تاريخه  يف  هداف  اف�سل 
املهاجم  ف�سل  ان  وبعد  اليقاف، 

اف�سل  لوكاكو  روميلو  البلجيكي 
هداف يف �سفوف انرتميالن هذا 
ا�ستغالل  يف  هدفا   23 املو�سم 
دي  دانيلو  جنح  دفاعيا،  خطاأ 
الت�سجيل  افتتاح  يف  اأمربوزيو 
نقطة  من حدود  زاحفة  بت�سديدة 
الت�سجيل،  افتتاح  من  اجلزاء 
بيوتر  البولندي  املهاجم  واأطلق 
 25 من  قوية  ت�سديدة  زيلين�سكي 
�سمري  احلار�س  لها  ت�سدى  مرتاً 

هاندانوفيت�س.
جينارو  املدرب  كتيبة  و�سغطت 
اإنرتميالن  منطقة  على  غاتوزو 
يف  اأماًل  الثاين  ال�سوط  مطلع  يف 
ا�سطدمت  لكنها  التعادل  اإدراك 

الف�سل  اإنرتميالن  دفاع  ب�سالبة 
يف الدوري اليطايل هذا املو�سم،.
مارتينيز  اأ�ساف  ما  و�رضعان 
الهدف الثاين اإثر ت�سديدة قوية من 
25 مرتاً رافعاً ر�سيده اىل 14 هدفاً 
هذا املو�سم، وكان اإنرتميالن عاد 
على  بالفوز  باولو  �ساو  ملعب  من 

نابويل 3-1 ذهاباً.
تاأخره  اأتالنتا  قلب  جهته،  منت 
اأمام م�ست�سيفه بارما من 1-0 اإىل 
فوز، واأنهى �ساحب الأر�س بارما 
بالتقدم 1-0 �سجله  الأول  ال�سوط 
كولو�سيف�سكي،  ديان  ال�سويدي 
جريفينيو  الإيفواري  مرر  وبعدما 
ف�سل  املنطقة  داخل  اىل  كرة 

�سوتالو  بو�سكو  الكراوتي  املدافع 
يف ت�ستيتها ليقتن�سها كولو�سيف�سكي 
وي�سجل هدفه العا�رض يف الدوري 
اأول  هذا املو�سم، وبات ال�سويدي 
لعب اأجنبي حتت �سن 21 ي�سجل 
يف  واحد  مو�سم  يف  اأهداف   10
»�سريي اأ« منذ الأرجنتينيني ماورو 
لميال  واريك  �سمبدوريا  ايكاردي 
موقع  وفق   2013 عام  يف  روما 
النادي  لكن  لالإح�ساءات،  »اأوبتا« 
اجلميع  احرتام  على  حاز  الذي 
التعادل  له  �سجل  املو�سم  هذا 
مالينوف�سكي   رو�سالن  الأوكراين 
ثم  ممتازة،  مبا�رضة  حرة  من   70
جنمه  الفوز  الهدف  على  وقع 

اليخاندرو غوميز 84، بعد اخرتاق 
بالي�رضى،  وت�سديدة  رائع  فردي 
اأتالنتا 78 نقطة يف  و�سار ر�سيد 

ر�سيد  جتمد  بينما  الثاين  املركز 
املركز  يف   46 النقطة  عند  بارما 

احلادي ع�رض.

اإنرت ميالن يطيح بنابويل وي�ضتعيد الو�ضافة

دي بيك يحمل زيدان ف�ضل ان�ضمامه للريال

الغرافة يريد التعاقد مع فابريغا�س

اجلماهري تعود اإىل مالعب بريطانيا

فرناندينيو: غوارديوال فكر يف تدريب الربازيل

دميبيلي وغريزمان ي�ضتاأنفان التدريبات مع بر�ضلونة ويليان يتلّقى عر�ضني من 
الربميريليغ

ك�سف وكيل اأعمال 
الربازيلي  النجم 
وجود  ويليان 
للح�سول  عر�سني 
خدمات  على 
الذي  الالعب، 
اأن  املنتظر  من 
م�ستقبله  يح�سم 
بخيان  جورا  كيا  واأ�سار  العاجل،  القريب  يف 
اإىل وجود عر�سني لالعب  اأعمال ويليان  وكيل 
اأن يف�سح  الدوري الإجنليزي املمتاز دون  من 
عن ا�سم الناديني.هذا واأ�سارت تقارير اإعالمية 
اإجنليزية اإىل تقدمي ت�سيل�سي عر�ساً للربازيلي 
فيما   ،2022 العام  حتى  عقده  لتمديد  الدويل 
تبدو رغبة الالعب يف احل�سول على عقد مدته 

ثالث �سنوات.

يويفا يح�ضم م�ضري مباراة 
مان�ض�ضرت �ضيتي وريال مدريد

قال الحتاد الأوروبي لكرة القدم اإنه واثق من 
اإقامة مباراة ريال مدريد ومان�س�سرت �سيتي يف 
دوري الأبطال الأ�سبوع املقبل كما كان خمططاً 
رغم ظهور حالة اإيجابية بكوفيد-19 لالعب يف 
اأم�س  اأول  واأكد ريال مدريد  الإ�سباين،  الفريق 
اأن عينة املهاجم ماريانو دياز ظهرت اإيجابية 
املباراة  يف  م�ساركته  حول  ال�سكوك  يثري  مما 
يوم ال�سابع اأوت يف ملعب الحتاد. وقال اليويفا 
يف بيان لو�سائل اإعالم بريطانية: »نتوا�سل مع 
ال�سلطات  وقرارات  املوقف  ملراقبة  النادي 
هذه  اأن  يف  »نثق  واأ�ساف  املعنية«،  الإ�سبانية 
ب�سكل  املباراة  اإقامة  على  توؤثر  لن  احلالة 
طبيعي«. وخ�رض ريال 2-1 من مان�س�سرت �سيتي 
يف لقاء الذهاب بالدور ثمن النهائي يف مدريد 

قبل توقف امل�سابقة يف مار�س املا�سي.
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بقلم: ال�سفري اأمني مقبول
�سفري دولة فل�سطني لدى اجلزائر 

	
	تد�شن	طريق	�الآالم	منذ	�أوىل	حلظات	
و�ل�رضب	 بال�شتم	 ممهورة	 �العتقال	
و�الإهانة	�أمام	�أ�رضته	وزوجته	و�أبنائه	
م�شار	 ب�شاعة	 ي�شلك	 �أن	 قبل	 وذويه	
�لتحقيق	�الإجر�مي	�ملجرد	من	�أدنى	
�إىل	 ي�شتمر	 و�لذي	 �الإن�شانية	 �رضوط	

ما	�شاء	�هلل	طو�ل	فرتة	�الإعتقال.
مربجمة،	 ومناهج	 �أ�شكال	 �لتحقيق	
حاقدة	 �شهيونية	 عقلية	 عن	 تنم	
ت�شل	�ىل	حد	�شيا�شة	�الإهمال	�لطبي	
وعدم	تقدمي	�لعالج	�لالزم	للمر�شى	
ومر�قبة	��شت�رض�ء	�ملر�ض	يف	ج�شد	
ومطالبات	 �شكاوي	 وجتاهل	 �الأ�شري	
�إطالق	 �أو	 له	 �لالزم	 �لعالج	 توفري	

�رض�حه.
وال	نن�شى	�أن	كثري�	من	هذه	�الأمر��ض	
عن	 تنجم	 �الأ�رضى	 ت�شيب	 �لتي	
�لتحقيق	 �أقبية	 �لوح�شي	يف	 �لتعذيب	
و�الأ�شاليب	 �ملظلمة	 �لرطبة	
عن	 ناهيك	 �الإ�شتجو�ب	 يف	 �لرهيبة	
�ل�شيقة	 �الإنفر�دية	 �لزنازين	 �أثر	
�ل�شم�ض	 �إىل	 تفتقر	 �لتي	 �ملوح�شة	
معادلة	حتطيم	 يف	 ذلك	 كل	 و�لهو�ء،	

�لروح	و�إثخان	�جل�شد.
و�الإذالل	 �لقهر	 �شيا�شية	 وتتو��شل	
فيما	ي�شمى	�ملحاكم	�لع�شكرية	�لتي	
ملحاكمة	 �الإحتالل	 قو�ت	 ت�شكلها	
�شباطه	 من	 تتكون	 و�لتي	 �ملعتقلني	
�لتي	 �أحكامها	 يف	 وتتفنن	 وخمابر�ته	
ت�شل	�أحيانا	لل�شجن	مئات	�ل�شنو�ت.
وال	تكتفي	�شلطات	�الإحتالل	بحرمان	
�الأ�شري	�لفل�شطيني	من	حريته	وزجه	
تعذيبه	 تو��شل	 بل	 زنازينها	 �أقبية	 يف	

�ل�شجن	 �أ�شو�ر	 د�خل	 و��شطهاده	
حيث	�شوء	�لتغذية	وحرمانه	من	�شوء	
يتجاوز	 مزدحمة	 غرف	 يف	 �ل�شم�ض	
�شبعني	 فيها		 �الأ�رضى	 عدد	 �أحيانا	
و�حد،	 ي�شرتكون	يف	مرحا�ض	 �أ�شري�	
وتنظيف	 تعقيم	 مو�د	 تقدم	 �أن	 دون	

حتى	يف	حالة	��شت�رض�ء	�الأمر��ض.
رغم	ما	يتعر�ض	له	�الأ�شري	�لفل�شطيني	
من	�شيا�شات	ممنهجة	ورغم	حرمانه	
�أنه	 �إال	 �الإن�شانية	 حقوقه	 �أب�شط	 من	

بقي	�شامد�ً	�شابر�ً	متم�شكا	مببادئ	
وحقوق	�شعبه،	مل	تخ�شعه	�أو	تك�رضه	
�لقمعية	 �الإحتالل	 ممار�شات	 كل	

وموؤمنا	بيوم	�لن�رض.
�شابقا	 نذكره	 مل	 وما	 ذكرناه	 ما	 �إن	
يو�جهه	 مما	 و�لعذ�بات	 �الآالم	 من	
جبال	 تتحمله	 ال	 �لفل�شطيني	 �الأ�شري	
فكيف	عندما	ي�شاف	له	مر�ض	خبيث	
كال�رضطان،	كما	هو	�حلال	مع	�الأ�شري	
�أم�شى	 �لذي	 وعر	 �أبو	 كمال	 �لبطل	
حو�يل	ع�رضين	عاما	من	�ملعاناة	هو	
وكثري	من	زمالئه	�الأ�رضى	�ملر�شى،	
�ل�شجن	 �أبو�ب	 �قتحم	 وقد	 و�الآن	
كالنار	 ينت�رض	 �لذي	 �لكورونا	 فريو�ض	
كمال	 �الأ�شري	 فاأ�شاب	 �له�شيم	 يف	
�خلبيث،	 �ل�رضطان	 مع	 وعر	 �أبو	
ينتظر	 وهو	 حاله	 تت�شورون	 كيف	
�أنف�شكم	 ت�شعون	 هل	 �ملجهول؟	
مكانه	�أو	مكان	عائلته؟	هل	ت�شتيقظ	
�حلرية	 تدعون	 من	 يا	 �شمائركم	
و�لعد�لة؟	يا	دعاة	حقوق	�الإن�شان	هل	
هل	 �ملريب؟	 �شمتكم	 عن	 تخرجون	
قبل	 �الآن	 	.. عال	 ب�شوت	 ت�رضخون	

فو�ت	�الأو�ن؟
�أبو	وعر	وجميع	 كمال	 �أطلقو�	�رض�ح	

�الأ�رضى	فور�

الأ�سري كمال اأبو وعر مثال للمعاناة والقهر
لي�س من ال�سهل و�سف معاناة الأ�سري الفل�سطيني القابع يف �سجون الإحتالل فاأ�سكال الأمل واملعاناة متعددة وممتدة 

عرب ع�سرات ال�سنني. لقد اكتوى بنارها اأكرث من مليون فل�سطيني منذ الإحتالل ال�سهيوين لأر�س فل�سطني 
عام 1967م، وا�ست�سهد خاللها ما يزيد عن مائتني وع�سرين �سهيدا جراء التعذيب والقتل املتعمد والإهمال الطبي 

ونتائج اإ�سرابات اجلوع ون�سال الأ�سرى �سد جالديهم.

نادي الأ�سري الفل�سطينى
الأ�سري حممد اأبو طبيخ يدخل 
عامه الـ19 يف �سجون الحتالل

الحتالل يعتقل �سبعة مواطنني 
من ال�سفة

بني ال�سجانني بـفريو�س )كورونا(
الأ�سرى يواجهون خماطر كبرية 

بعد ت�ساعد الإ�سابات 

بقلم عي�سى قراقع

لالأ�شري	 �خلطرية	 �ل�شحية	 �حلالة	
�لذي	 وعر	 �أبو	 كمال	 �لفل�شطيني	
�إ�شافة	 �ل�رضطان،	 مر�ض	 من	 يعاين	
�ملر�شى	 �الأ�رضى	 من	 �ملئات	 �ىل	
�مل�شابني	باأمر��ض	خبيثة	وباإعاقات	
�أ�شبحت	 و�لذين	 بليغة	 و�إ�شابات	
حياتهم	مهددة	باملوت	يف	�ية	حلظة،	
�شفوف	 يف	 �ل�شهد�ء	 �شقوط	 وتز�يد	
�الأ�رضى	يف	�ل�شنو�ت	�الأخرية،	�الأمر	
�لذي	ي�شتدعي	وب�شكل	عاجل	من	كل	
و�الإن�شانية	 �حلقوقية	 �ملوؤ�ش�شات	
�مللف	 فتح	 �ىل	 �لعامل	 يف	 و�لطبية	
�لفل�شطينني	 للمعتقلني	 �لطبي	
على	 للوقوف	 حتقيق	 جلان	 وت�شكيل	
�الإ�رض�ئيلي	 �لطبي	 �جلهاز	 دور	
و�لتي	 �ل�شجون	 م�شلحة	 يف	 �لعامل	
حقوق	 موؤ�ش�شات	 تقارير	 كل	 ت�شري	
رئي�شياً	 دور�	 يلعب	 �أنه	 �الإن�شان	
متعمدة	 طبية	 جر�ئم	 �رتكاب	 يف	
كل	 يخالف	 مما	 �الأ�رضى	 بحق	
و�الأخالقية	 �لطبية	 �لدولية	 �لقو�عد	
ذلك	 �أن	 �الأ�شري	 يدرك	 و�الإن�شانية.	
لي�ض	 ر�أ�شه	 يقف	فوق	 �لذي	 �لطبيب	
يحاول	 للموت،	 وكياًل	 بل	 طبيباً	
�ل�شحية	 يقنع	 �أن	 ماكرة	 بابت�شامة	
ي�شبح	 �حلياد	 فاإن	 لهذ�	 جر�ح،	 �أنه	
جرمية،	و�ل�شكوت	جرمية،	و�الكتفاء	
جرمية،	 و�ل�شجب	 باال�شتنكار	
عدد	 يكرث	 �جلرمية	 تكرب	 وعندما	

�لطاقم	 �ملجرمون.	 ويفلت	 �لقتلى	
ومر�كز	 �شجون	 يف	 �ملوجود	 �لطبي	
�الإ�رض�ئيلية،	 و�لتحقيق	 �لتوقيف	
�شاهدو�	ور�أو�	�آالم	ومعانيات	�ال�رضى	
�لعالج	 تقدمي	 و�إهمالهم	طبيا	وعدم	
�لتعذيب	 عمليات	 و�شاهدو�	 لهم،	
مينعو�	 ومل	 �ال�رضى	 بحق	 �لقا�شية	
ذلك،	بل	مار�شو�	�ل�شمت	�و	�شاركو�	
تقارير	جلهاز	�ملخابر�ت	 يف	تقدمي	
ملمار�شة	 �ملعتقلني	 جهوزية	 عن	
�لتحقيق	و�لتعذيب	و�ل�شغط	�لنف�شي	
�عرت�فات	 �نتز�ع	 �جل	 من	 عليهم	

منهم.
�الأطباء	م�شوؤولون	عن	�شحة	و�شالمة	
�لطب	 �أخالقيات	 �ن	 	، �ال�رضى	
تلزمهم	 �لدولية	 �ل�شلوك	 وقو�نني	
وف�شحها	 �لتعذيب	 عمليات	 مبنع	
�لقيام	 وتلزمهم	 عنها،	 و�الإبالغ	
�لعالجات	 بتقدمي	 �ملهني	 بو�جبهم	

للمر�شى	و�مل�شابني	منهم.
حقوق	 موؤ�ش�شات	 تقارير	 وح�شب	
�الإن�شان	�ملدعومة	ب�شهاد�ت	عديدة	
تبني	 فقد	 �ملر�شى،	 �ال�رضى	 من	
كانو�	 �ل�شجون	 م�شلحة	 �أطباء	 �ن	
و�إ�شاءة	 �الإهمال	 يف	 فاعلني	 �رضكاء	
�ملعاملة	�ملنهجيني	لالأ�رضى،	وجزء	
وذلك	 �ال�رضى	 بحق	 �لقمع	 �د�ة	 من	
�لقيام	 وعدم	 �لتق�شري	 خالل	 من	
من	 �و	 و�ملهنية	 �لطبية	 بو�جباتهم	
خالل	�شمتهم	على	�الإهمال	�لطبي	
خالل	 من	 �و	 �لعنيف	 و�لتعذيب	

و�لت�شرت	 �لقمع	 هذ�	 يف	 م�شاهمتهم	
�ملر�شية	 �حلاالت	 �زدياد	 �ن	 عليه.	
و�كت�شاف	 �الحتالل	 �شجون	 يف	
�شهد�ء	 و�شقوط	 	، مفاجئة	 �أمر��ض	
متز�يدة،	 باأعد�د	 �ملر�شى	 من	
بحياة	 المباالة	 حالة	 �ن	 يو�شح	
و�ن	 �ملر�شى	 �ال�رضى	 و�شحة	
�لطو�قم	�لطبية	�لعاملة	يف	م�شلحة	
ومر�كز	 و�ملع�شكر�ت	 �ل�شجون	
�ىل	 حتولو�	 قد	 و�لتحقيق	 �لتوقيف	
جزء	من	�لنظام	�لقمعي	�الحتاليل.
ولعّل	�خطر	دور	يقوم	به	�الأطباء	هو	
�ملو�فقة	على	�لتعذيب	و�ل�شغوطات	
�لنف�شية	�لتي	متار�ض	على	�ملعتقلني	
خالل	��شتجو�بهم	مبا	فيهم	�جلرحى	
يف	 �الأطباء	 وم�شاركة	 و�مل�شابني	
مقابل	 	 �لعالج	 على	 �مل�شاومة	
��شت�شار�ت	 وتقدمي	 �العرت�ف،	
ت�شمح	 �ملعتقلني	 حالة	 وتقارير	عن	
مما	 	، بحقهم	 �لتعذيب	 مبمار�شة	
�إ�شاءة	 يف	 طبي	 تو�طوؤ	 على	 يدل	
وتركهم	 و�إهمالهم	 �ال�رضى	 معاملة	
�ملحققني	 رحمة	 حتت	 فري�شة	

و�الأمر��ض	�ملختلفة.
ي�شعون	 ال	 �ل�شجون	 يف	 �الأطباء	
�إما	 �ملري�ض،	 �الأ�شري	 �أمام	 خيار�ً	
ب�شكتة،	 �ملوت	 �أو	 ب�رضخة	 �ملوت	
�لطبيب	 ذلك	 �حلالتني	 كال	 ويف	
يتباطاأ	 وهو	 �الأ�شري	 بنب�ض	 ي�شعر	
وقد	 �لقتل	 مهنتهم	 يتوقف،	 �أن	 �إىل	
�لناعمة.	 �أياديهم	 يف	 خمالب	 نبتت	

عن	 وعرفو�	 �الأطباء	 �شاهد	 لقد	
عمليات	�ل�رضب	و�لتنكيل	و�ملعاملة	
خالل	 �ال�رضى	 بحق	 �لقا�شية	
وكذلك	 و��شتجو�بهم،	 �عتقالهم	
و�لعزل	 �حلجز	 �شيا�شة	 معرفتهم	
بحقهم	وتعر�شهم	ل�شغوطات	نف�شية	
وحرمانهم	من	حقوقهم	�الإن�شانية.

�لعاملية	 �الأطباء	 نقابة	 و�شعت	 لقد	
�خلطوط	�لعامة	لالأطباء	فيما	يخ�ض	
�لتعذيب	و�أنو�ع	�لعقوبة	�و	�ملعاملة	
�الإن�شانية	 وغري	 �ل�شيئة	 �الأخرى	
باالحتجاز	 وعالقتها	 لالأ�رضى	
�الإعالن	 �ىل	 �إ�شافة	 و�ل�شجن،	
و�الإعالن	 �الإن�شان	 حلقوق	 �لعاملي	
�لعاملي	للحقوق	�ملدنية	و�ل�شيا�شية	
و�لذي	�شدر	عن	�الأمم	�ملتحدة	عام	
1966	،	وكذلك	�الأحكام	�ل�شادرة	يف	

معاهدة	جنيف	�الأربع	لعام	1949.
وقد	�أ�شدرت	نقابة	�الأطباء	�لعاملية	
	1955 عام	 و�شوحا	 �أكرث	 وثيقة	
�لنز�عات	 خالل	 �الأطباء	 دور	 حول	
)�ملهمة	 فيها	 جاء	 �مل�شلحة	
�الأ�شا�شية	ملهنة	�لطبيب	هي	حماية	
�ل�شحة،	و�إنقاذ	�حلياة،	ولهذ�	يعترب	
�إن	 لالأطباء	 �أخالقي	 غري	 �الأمر	
�لقيام	 �و	 �لن�شيحة	 بتقدمي	 قامو�	
ت�شخي�شية	 �و	 وقائية	 باإجر�ء�ت	
بحق	 تربيرها	 ميكن	 ال	 عالجية	 �و	
�ملري�ض،	�و	باأ�شعاف	�لقوة	�لبدنية	
�و	�لعقلية	لالإن�شان	دون	�ي	مربر�ت	

عالجية(.

خمالب يف تلك الأيادي الناعمة

�أبو	 �شبحي	 حممد	 �الأ�شري	 يدخل	
عامه	 �ليوم،	 جنني	 خميم	 من	 طبيخ	
�الإ�رض�ئيلي.	 �الحتالل	 �شجون	 يف	 �لـ19	
ذكرى	 يف	 �الأ�شري	 نادي	 و��شتعر�ض	
�لن�شالية.	 حمطاته	 �أبرز	 �عتقاله	
	23 تاريخ	 يف	 طبيخ،	 �أبو	 �الأ�شري	 ولد	
�شباط	/	فرب�ير	عام	1980م،	و�لتحق	يف	
مد�ر�ض	وكالة	�لغوث	لالجئني	يف	خميم	
حفظ	 من	 طفولته	 يف	 ومتكن	 جنني،	
�أجز�ء	من	�لقر�آن	�لكرمي،	و�أكمل	در��شته	
الحقاً	يف	مدر�شة	جنني	�لثانوية،	وح�شل	
�لعلمي،	 �لفرع	 يف	 �لعامة	 �لثانوية	 على	
بوليتكنك	 جامعة	 يف	 �لتحق	 وبعدها	
وتعر�ض	 �لهند�شة.	 لدر��شة	 فل�شطني،	
لالعتقال	 مرة	 الأول	 طبيخ	 �أبو	 �الأ�شري	
�أن	 بعد	 1999م،	 عام	 �الحتالل	 قبل	 من	
كان	قد	�أنهى	�ل�شنة	�الأوىل	من	در��شته،	
بال�ّشجن	ملدة	عام	 ُحكماً	 بحقه	 و�شدر	
�الأق�شى	 �نتفا�شة	 �ندالع	 ومع	 ون�شف.	
�أ�شبح	حممد	مطارد�ً	من	قبل	�شلطات	
�عتقاله	 تاريخ	 حتى	 وبقي	 �الحتالل،	

عام	2002م،	وبعد	�عتقاله	و�جه	حتقيق	
طويٍل	وقا�ٍض	يف	مركز	حتقيق	»�جللمة«	
كان	 �أنه	 علماً	 يوم،	 	100 ملدة	 ��شتمر	
�عتقاله،	 قبل	 يده	 يف	 �إ�شابة	 من	 يعاين	
وخالل	�لتحقيق	معه	��شتغل	�ملحققون	
�لتعذيب	 ممار�شة	 �إىل	 �إ�شافة	 �الإ�شابة	
�جل�شدي	و�لنف�شي	بحقه.		وبعد	عامني	
�الحتالل	 �أ�شدرت	حمكمة	 �عتقاله	 من	
و)15(	 �ملوؤبد	 بال�شجن	 ُحكماً	 بحقه،	
عاماً،	وبقيت	عائلته	حمرومة	من	زيارته	
�أبو	 �الأ�شري	 ومتكن	 �أعو�م.	 �أربعة	 نحو	
طبيخ	خالل	�شنو�ت	�أ�رضه	من	�حل�شول	
�لعلوم	 يف	 �لبكالوريو�ض	 درجة	 على	
وبكالوريو�ض	 و�القت�شاد،	 �ل�شيا�شة	
من	 لالنتهاء	 ي�شتعد	 و�الآن	 �لتاريخ،	 يف	
در��شة	�ملاج�شتري،	كما	متكن	من	�إتقان	
باالإ�شافة	 و�لعربية	 �الإجنليزية	 �للغتني	
كتاب	 و�أ�شدر	 �لعربية،	 �للغة	 �إتقانه	 �إىل	
بعنو�ن	»درب	�ل�شادقني«،	علماً	�أنه	يقبع	

�ليوم	يف	�شجن	»رميون«.		

قو�ت	 �ن	 �الأ�شري	 نادي	 �أفاد	
�لليلة	 �عتقلت	 �ل�شهيونى	 �الحتالل	
�ملو�فق	 �لثالثاء	 يوم	 وفجر	 �ملا�شية	
مو�طنني	 �شبعة	 	، 	2020/07/28
�عتد�ء�ت	 ذلك	 ر�فق	 �ل�شفة،	 من	
وعمليات	 بال�رضب،	 �ملو�طنني	 على	
تخريب	ملقتنيات	�ملنازل.	وقال	نادي	
�عتقالهما	 جرى	 مو�طنني	 �إن	 �الأ�شري	
�شابق	وهما:	 �أ�شري	 بينهم	 �لقد�ض	 من	
عبادة	دندي�ض،	و�شقيقه	عدي	وخلفت	
�خلليل	 ومن	 منزلهما،	 د�خل	 خر�ب	
�عتقل	�الحتالل	�ملو�طن	عبد	عوي�شة	

م�شك.	فيما	جرى	�عتقال	ملو�طن	من	
خميم	عقبة	جرب	يف	�أريحا	وهو	�شامي	
لل�رضب	 تعر�ض	 �لذي	 عطا،	 حممود	
�الحتالل	 قو�ت	 قبل	 من	 �ملربح	
وخربت	 الحقاً،	 �عتقاله	 عملية	 قبل	
مقتنيات	منزله،	علماً	�أنه	�أ�شري	�شابق.	
يُ�شاف	�إىل	�ملعتقلني	�ملو�طنني	عدي	
من	 �عتقاله	 جرى	 �لذي	 حمادة	 �أبو	
ح�شا�ض	 وبكر	 ع�شكري،	 حاجز	 �أمام	
من	 �آخر	 ومو�طن	 بالطة،	 خميم	 من	
بيت	حلم	وهو	جمال	 بلدة	حرملة	يف	

عادل	�لزير.

�إد�رة	 �إن	 �الأ�شري	 نادي	 قال	 �الأ�شري:	 نادي	
�شجن	»رميون«	نقلت	جمموعة	من	�الأ�رضى	
بفريو�ض	 باإ�شابتهم	 لال�شتباه	 �حلجر	 �إىل	
»كورونا«،	بعد	خمالطتهم	الأ�شري	نقل	قبل	
�أيام	عرب	»�لبو�شطة«،	وتبني	الحقاً	�أن	�أفر�د	
وحدة	»�لنح�شون«	�لتي	نقلته	م�شابني،	كما	
�أعلنت	�الإد�رة	عن	ت�شجيل	�إ�شابات	�أخرى	
مت	 فقد	 لالأ�رضى	 ووفقاً	 �ل�شجانني.	 بني	
�الأق�شام	 و�إغالق	 �لطو�رئ	 حالة	 �إعالن	
ومنع	�حلركة	بينها،	كما	وتقرر	�أخذ	عينات	
عد�	 �الأ�رضى،	 من	 �أخرى	 جمموعة	 من	
وياأتي	 حجرهم.	 مت	 �لذين	 �الأ�رضى	 عن	
�إ�شابة	 عن	 �أم�ض	 يوم	 �الإعالن	 بعد	 ذلك	
�حلزين	من	خميم	 �الأ�شري	�ملحرر	حممد	
�شجن	 من	 بيوم	 عنه	 �الإفر�ج	 بعد	 قلنديا،	
يف	 يقبع	 كان	 حيث	 �ل�شحر�وي«،	 »�لنقب	
وقد	 حترره،	 قبل	 �ل�شجن،	 يف	 	)22( ق�شم	
�ل�شحر�وي«،	 »�لنقب	 �شجن	 �أ�رضى	 طالب	
باأن	يكون	هناك	جلنة	طبية	ت�شتقبلهم	فور	
�الإفر�ج	عنهم	قبل	خمالطتهم	الأي	�شخ�ض،	
�ل�شحة	 ووز�رة	 �الأ�شري	 نادي	 �تفق	 وعليه	
نادي	 وقال	 �الإجر�ء.	 بهذ�	 �لعمل	 يتم	 باأن	

��شتمر�ر	حتذير�تنا	من	 ورغم	 �أنه	 �الأ�شري	
�ل�شجانني	 عرب	 لالأ�رضى	 �لفريو�ض	 �نتقال	
وقو�ت	»�لنح�شون«،	ودعو�تنا	لل�شغط	على	
�الحتالل،	باالإفر�ج	عن	�الأ�رضى	�ملر�شى	
فاإن	 �خل�شو�ض،	 وجه	 على	 �ل�شن	 وكبار	
ت�شتمر	 �لعك�ض	 على	 �الحتالل	 �شلطات	
�ل�شن	 كبار	 ومنهم	 �العتقال،	 عمليات	 يف	
و�ملر�شى	و�جلرحى،	عد�	عن	�أن	�ل�شجون	
وكما	�أو�شحنا	يف	مر�ت	�شابقة،	تت�شم	باأنها	
بيئة	خ�شبة	النت�شار	�لوباء،	خا�شة	مع	حالة	
ولفت	 و�لزنازين.	 �الأق�شام	 يف	 �الكتظاظ	
نادي	�الأ�شري	�أنه	ومنذ	�نت�شار	�لوباء،	�أكدنا	
على	�أن	�إد�رة	�ل�شجون	مل	تتخذ	�إجر�ء�ت	
بل	 �الأ�رضى،	 �أق�شام	 يف	 حقيقية	 وقائية	
حّولت	�لوباء	كاأد�ة	تنكيل،	ودعا	�إىل	�رضورة	
وجود	جلنة	طبية	حمايدة	ملعاينة	�الأ�رضى،	
و�الإطالع	على	�لنتائج	�لعينات	�لتي	يجريها	
�أو�شاعهم	 ومتابعة	 لالأ�رضى،	 �الحتالل	
�إد�رة	�شجون	�الحتالل	 �أن	 �ل�شحية،	حيث	
مار�شت	 �ملا�شية،	 �لعقود	 مد�ر	 وعلى	
و�لتنكيل	 �الأ�رضى	 لقتل	 �شيا�شات	ممنهجة	

بهم،	عرب	�شيا�شة	�الإهمال	�لطبي.	

اجلزء01
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مع  بالدها  تعاطي  عن  �شوؤالها  ولدى 
ال�شيطرة  متت  اإنه  ليا،  قالت  الفريو�ش، 
»اتخذنا  اإ�شبانيا، م�شيفة:  الوباء يف  على 
تدابري لتعقب وتتبع املواطنني امل�شابني، 
ات�شالتهم، وعزل امل�شابني منهم،  وتتبع 
و�شمان التباعد الجتماعي ب�شكل م�شدد، 
املجتمعات  حماية  من  نتمكن  حتى 

املجاورة«. 
كحال  بالدها  اأن  مو�شحًة  وا�شتدركت 
فريو�ش  مع  �شتتعاي�ش  العامل،  دول  جميع 
كورونا اإىل حني اإيجاد لقاح اأو عالج للوباء 

الذي اأ�شاب املاليني. 
نوعا  �شيجلب  كورونا  اأن  الوزيرة  وراأت 
مع  نراه  »ما  وقالت:  العوملة،  من  جديدا 
فريو�ش كورونا هو العديد من الجتاهات 
حترًكا  ن�شهد  كنا  قبل.  من  برزت  التي 
نحو الرقمنة وقد ت�شارعت وتريته �شمن 
الأزمة؛ راأينا هذا يف التعليم، واملدفوعات، 
اأن  الإنرتنت«واأو�شحت  عرب  الت�شوق  ويف 
ا�شتدامة  اأكرث  ممار�شات  اإىل  ميل  هناك 
يف جمال الإنتاج وال�شتهالك، والعتماد 
القائم على م�شادر طاقة  القت�شاد  على 
هذا  »كل  اأن  م�شيفًة  الكربون،  منخف�شة 
ت�شارع مع انت�شار الوباء لأننا اأدركنا اأهمية 

اإدارة اقت�شاداتنا بنحو اأكرث ا�شتدامة«.
الغد  عامل  باأن  اعتقادها  عن  واأعربت 
قائلة:  العوملة؛  متفكك  عاملا  يكون  لن 

من  نوع جديد  �شي�شهد  عامل  اأنه  »اأعتقد 
العوملة  تقوي  التي  الطاقة  واإن  العوملة، 
يف امل�شتقبل هي التكنولوجيا، ولذلك كلنا 
متاحة  التكنولوجيا  اأن  من  للتاأكد  بحاجة 
جلميع  معقولة  باأ�شعار  املواطنني  جلميع 

ال�رشكات«.
عن  حديثها  الإ�شبانية  الوزيرة  واختتمت 
كورونا،  بعد  ما  جديد«  نوع  من  »عوملة 
بالقول اإن جميع مواطنينا وجميع اأعمالنا 
التي  اجلديدة  العوملة  موجة  من  جزء 

ت�شمى التكنولوجيا الرقمية.

 حتالف احل�شارات

اأن  الوزيرة  اأكدت  اآخر،  �شعيد  وعلى 
على متديد جدول  اتفقتا  وتركيا  بالدها 
اأعمال حتالف احل�شارات ملدة 15 عاما 
كراهية  مثل  ق�شايا  ملعاجلة  اأخرى، 

الأجانب والتمييز يف املجتمعات.
ومببادرة م�شرتكة بني احلكومتني الرتكية 
والإ�شبانية، تاأ�ش�ش حتالف احل�شارات عام 
احلوار  ت�شجع  دولية  منظمة  وهو   ،2005
بني احل�شارات والأديان ملحاربة الأفكار 
اجلامدة واملواقف ال�شلبية جتاه ال�شعوب، 
يف  احل�شارات  لقاء  على  لت�شجع  وكذلك 
ويف  املت�شارك  والعمل  الت�شامح  كنف 
و�شع  اأن  على  »ليا«  اأكدت  ال�شدد  هذا 
اأعمال حتالف احل�شارات قبل 15  جدول 
عاما كان مبثابة اإجراء له عالقة كبرية بـ 
)اأحداث( 11 �شبتمرب)2001( ومنع رد فعل 

عنيف �شد امل�شلمني.

وتابعت: »الآن، وبعد 15 عاما، اأعتقد اأنه 
اإنه رمبا يتعني علينا  القول  من الإن�شاف 

تو�شيع جدول الأعمال«.
التحالف  اأعمال  »جدول  قائلة:  وم�شت 
الأجانب  كراهية  مكافحة  اليوم  ي�شم 
ومكافحة  التنوع،  وفهم  والتمييز، 
�شد  امل�شبقة  الأحكام  واأي�شاً،  التطرف، 

املهاجرين«.
واأكملت: »لقد ات�شع نطاق جدول الأعمال؛ 
وما اتفقنا عليه اليوم هو اأن ن�شتثمر اأكرث 
اإيجابي  اأعمال  جدول  حتديد  اإعادة  يف 
ا�شتنادا  املقبلة  ع�رشة  اخلم�ش  لل�شنوات 
اإىل اخلربة املكت�شبة من ال�شنوات اخلم�ش 

ع�رشة املا�شية«.

 اأزور تركيا لبناء الثقة بينها وبني 
الحتاد الأوروبي

اإ�شبانيا  اأن  على  تاأكيدها  معر�ش  ويف 
اإحدى الدول الرئي�شية التي تدعم ع�شوية 
تركيا يف الحتاد الأوروبي، عربت الوزيرة 
الثقة،  هو  املفقود  باأن  اعتقادها  عن 
هو  لرتكيا  زيارتي  من  »الغر�ش  وقالت: 
تركيا  بني  الثقة  نبني  اأننا  من  التاأكد 

والحتاد الأوروبي«.

 دعوة لوقف اإطالق النار يف ليبيا

يف  ال�رشاع  اأطراف  ليا،  الوزيرة  ودعت 
م�رشوط،  نار غري  اإطالق  وقف  اإىل  ليبيا 

للتو�شل  املفاو�شات  طاولة  اإىل  والعودة 
اإىل ت�شوية �شيا�شية برعاية الأمم املتحدة 

مبوجب خمرجات موؤمتر برلني.
م�شرتك  بحر  املتو�شط  البحر  اإن  وقالت 
واليونان  تركيا  مع  بالدها  تتقا�شمه 
وقرب�ش وليبيا واإيطاليا وفرن�شا واجلزائر 
م�شوؤولة  الدول  تلك  جميع  لذا  واملغرب، 

عن وجود ال�شالمة والأمن فيه. 
يف  بالقلق  ن�شعر  ال�شبب  »لهذا  وتابعت: 
لأنها  ليبيا،  يف  يحدث  ما  اإزاء  اإ�شبانيا 
الأبي�ش  البحر  لأمن  تهديدا  ت�شكل 
تهديدا  ت�شكل  فهي  وبالتايل  املتو�شط، 

لأمن اإ�شبانيا«.
اأح�رشتها  ر�شالة  »هذه  قائلة:  وم�شت 
اإطالق  وقف  اإىل  دعوة  هي  اأنقرة،  اإىل 
جميع  قبل  من  امل�رشوط  غري  النار 
ليبيا.  يف  النزاع  يف  املعنية  الأطراف 
اإىل  والعودة  ليبيا،  يف  الأطراف  ول�شغط 
ت�شوية  للتفاو�ش على  املفاو�شات  طاولة 
يف  املتحدة  الأمم  رعاية  حتت  �شيا�شية 

عملية برلني«.

 الهجرة غري النظامية

ويف تعليقها على التحديات التي تواجهها 
تركيا يف ملف الهجرة ومكافحة الإرهاب، 
قالت الوزيرة الإ�شبانية اإن بالدها ت�شارك 
الهجرة  ب�شاأن  الكثري من املخاوف  اأنقرة 
تواجه  اأي�شا  بالدها  لأن  النظامية  غري 

نف�ش التحدي.
فهم  عدم  يف  لي�ش  »الأمر  اإن  وقالت 

نحن  تركيا،  تواجهها  التي  التحديات 
وامل�شاعب،  التحديات  نف�ش  نواجه 
واأعتقد اأن اأف�شل طريقة ملواجهة الهجرة 
بامل�شوؤولية  احل�ش  هي  النظامية  غري 

امل�شرتكة واحلوار«.
واأ�شافت اأن اأوروبا تدرك حجم الت�شامن 
من  لالجئني  تركيا  اأظهرته  الذي  الهائل 
�شوريا، ولهذا دعمت اأوروبا تركيا وتوا�شل 
دعمها ب�شكل كبري يف جهودها ل�شت�شافة 

الالجئني ال�شوريني.

جبل طارق

اإذا كانت  ولدى ردها على �شوؤال حول ما 
عام  لت�شويت  حاجة  هناك  باأن  تعتقد 
جديد يف منطقة جبل طارق )التابعة للتاج 
ل  بريك�شت،  بعد  الفرتة  يف  الربيطاين( 
�شيما بعد ال�شتفتاءات الثالثة التي �شبت 
يف �شالح اململكة املتحدة يف جبل طارق 
�شابقا، قالت الوزيرة اإن »م�شاألة ان�شحاب 
ت�شكل  الأوروبي  الحتاد  من  بريطانيا 
الن�شف الآخر فهو ما  اأما  الق�شة،  ن�شف 
نوع العالقة التي �شتتمتع بها اململكة مع 

بقية دول الحتاد بعد بريك�شت«. 
واأ�شافت: »هذا ما نحاول بناوؤه الآن، وهذا 
الأمر يوؤثر على اإ�شبانيا ب�شكل فردي اأكرث 
اإ�شبانيا  لأن هناك م�شاألة جبل طارق بني 

واململكة املتحدة«.
رغبة  هي  ما  لفهم  بحاجة  »نحن  وقالت: 
اجلانب الربيطاين. هل هم مهتمون بنف�ش 

القدر بهذه العالقة الوثيقة«.

وتابعت: »من الوا�شح اأنه ل ميكن اأن تكون 
وثيقة بنف�ش القدر كما اإذا كانت ع�شوا يف 
يكونوا  األ  قرروا  فهم  الأوروبي،  الحتاد 

ع�شوا يف الحتاد«.
منهم  ال�شماع  وننتظر  ملعبهم،  يف  »الكرة 
الحتاد  بني  املفاو�شات  ال�شبب  ولهذا 
ببطء  ت�شري  املتحدة  واململكة  الأوروبي 
بني  املفاو�شات  ال�شبب  ولهذا  للغاية، 

اإ�شبانيا واململكة«، بح�شب الوزيرة.
طارق  جبل  مغادرة  بريطانيا  وتريد 
اإ�شبانيا  ولكن  معها،  الأوروبي  والحتاد 
مع  التجارية  عالقاتها  اإزاء  بالقلق  ت�شعر 

الإقليم ومدى تاأثرها بـ«بريك�شت«.
ي�شار اأن اإ�شبانيا كانت خ�رشت اإقليم جبل 
طارق اأمام القوات الإجنليزية والهولندية 
عام 1704 و�شلمته ر�شميا للندن عام 1713 

ومنذ ذلك احلني ومدريد تطالب به.

 مواجهة الإ�شالموفوبيا يف اإ�شبانيا 

الكراهية  جرائم  على  الوزيرة  علقت  كما 
يف  الآخذة  الإ�شالموفوبيا  وظاهرة 

الت�شاعد يف اإ�شبانيا.

ن�شتثمر  اأن  »علينا  ال�شاأن:  بهذا  وقالت 
متنوع.  جمتمع  يف  والعي�ش  التعليم،  يف 
والأديان  اللغات  حيث  من  متنوع  فبلدنا 
اإىل تعزيز فكرة  لكننا بحاجة  وامل�شاعر، 
التنوع، وهو  العي�ش مع هذا  ن�شتطيع  اأننا 
ا من خالل وزارة  ما نحاول القيام به اأي�شً

اخلارجية«.

قالت وزيرة اخلارجية الإ�شبانية، اأرانت�شا غونزالي�س ليا، اإن فريو�س كورونا �شيجلب للعامل نوعا 
جديدا من العوملة، م�شريةاأن هناك حترك مت�شارع نحو »الرقمنة«واأ�شافت الوزيرة يف مقابلة مع 

الأنا�شول، اأنها رغبت يف بدء جولتها خارج الحتاد الأوروبي بعد الإغالق الذي ت�شبب به كورونا، من 
تركيا، ملناق�شة عدة ق�شايا، مثل اإعادة التوطني، والتطورات يف البحر املتو�شط، وليبيا، و�شوريا.

وزيرة خارجية اإ�شبانيا اأرانت�شا غونزالي�س ليا

العامل اأمام »عوملة جديدة« بعد كورونا 
.     ت�شارع وترية التحرك نحو الرقمنة يف التعليم واملدفوعات والت�شوق

.   الطاقة التي تقوي العوملة يف امل�شتقبل هي التكنولوجيا

تاأكيد �شخ�شي من 109 نواب تون�س  للت�شويت مع العري�شة«

هل ُتعيد جل�شة �شحب الثقة من الغنو�شي تزكيته؟ 
اجلل�شة مفتوحة اأمام خيارين اثنني، اأّولهما مترير 
عن  وتنحيته  الغنو�شي  من  الثقة  �شحب  لئحة 
خلالفته  بديل  مر�ّشح  وتقدمي  الربملان،  رئا�شة 
يف  وانتخابه  الالئحة  �شاحبة  الكتل  قبل  من 
اجلل�شة ذاتها اأّما اخليار الثاين فيتمّثل يف اإ�شقاط 
الالئحة، وبقاء الغنو�شي يف من�شبه للمّدة النيابية 
جل�شة  بذلك  وتتحّول   ،)2024  -  2020( املتبّقية 
�شحب الثقة منه اإىل جل�شة اإعادة تزكية وجتديد 

للثقة به.
ياأتي ذلك يف ظل اتهامات واأحاديث من �شيا�شيني 
»معادية  وخارجية  داخلية  جلهات  ونا�شطني، 
لالئحة  الدعم  حل�شد  بال�شعي  العربي«،  للربيع 

�شحب الثقة.

تدخالت خارجية
الأزمة بداأت، باعت�شام نواب »احلزب الد�شتوري 
اأ�شبوعني،  من  لأكرث  الربملان،  مقر  يف  احلر«، 

خالل جويلية اجلاري.
عاّمة  جل�شات  انعقاد  منع  النواب  هوؤلء  وتعّمد 
قوانني  م�شاريع  على  للت�شويت  خم�ش�شة  كانت 
وطالبوا  الد�شتورية،  املحكمة  اأع�شاء  وانتخاب 

بعقد جل�شة عاّمة ل�شحب الثقة من الغنو�شي.
ويف 16 جويلية، اأعلنت 4 كتل يف موؤمتر �شحفي، 
مبكتب  الغنو�شي  من  الثقة  ل�شحب  لئحة  اإيداع 
ال�شبط بالربملان، بعد ا�شتيفائها عدد الإم�شاءات 
الكتل املتقدمة  املطلوبة وهي 73 توقيع وعلّلت 

نتيجة  »جاءت  باأنها  اخلطوة  هذه  بالالئحة 
ب�شكل فردي دون  الربملان قرارات  رئي�ش  اتخاذ 
الرجوع اإىل مكتب الربملان )اأعلى هيئة(، واإ�شدار 
ت�رشيحات بخ�شو�ش العالقات اخلارجية لتون�ش 
تتنافى مع توّجه الدبلوما�شية التون�شية«، بح�شب 

راأيهم.
عبري  احلر«،  »الد�شتوري  رئي�شة  اأعلنت  وطاملا 
اأنها تناه�ش ثورة  مو�شي، يف ت�رشيحات �شابقة، 
2011 التي اأطاحت بنظام زين العابدين بن علي، 
ويف  النه�شة  حلركة  امل�شتمر  بعدائها  اهر  وجتجُ
حلركة  الربملانية  الكتلة  رئي�ش  اّتهم  جويلية،   22
كتلة  رئي�شة  البحريي،  الدين  نور  »النه�شة«، 
»الد�شتوري احلّر«، ونوابها، بتمهيد الطريق لقوى 
خارجية، هي »الإمارات وم�رش«، لالنقالب على 

»الدولة التون�شية املنتخبة«.
الإمارات،  خا�شة  عربية،  لدول  اتهامات  وثمة 
بقيادة »ثورة م�شادة«، لإ�شقاط الأنظمة احلاكمة 
العربي«،  »الربيع  ثورات  �شهدت  عربية  دول  يف 
يف  تدخلهما  والقاهرة  اأبوظبي  تنفي  ما  وعادة 

�شوؤون دول اأخرى.
 ن�شاب منقو�س

ومن املتوّقع اأن ي�شهد مترير لئحة �شحب الثقة 
لتمريرها،  املطلوبة  الأغلبية  جمع  يف  �شعوبة 
وهي 109 اأ�شوات من اأ�شل 217 �شوًتا، خ�شو�شا 
واأن عدد املوّقعني على الالئحة حاليا مل يتجاوز 

73 نائبا وقد يتم مترير الالئحة يف حال ت�شويت 
اأن يرفع العدد ويجُوّفر  اآخرين مبا من �شاأنه  نواب 
الن�شاب القانوين املطلوب والكتل التي اأعلنت اأنها 
املوّقعة  نف�شها  هي  الثقة  �شحب  على  �شت�شّوت 
مقعدا(،   38( الدميقراطية  وهي:  الالئحة،  على 
وحتيا تون�ش )10 مقاعد(، والإ�شالح )16 مقعدا(، 
وجزء من الكتلة الوطنية )11 مقعدا(، وهذه الكتل 

جمتمعة توّفر 75 �شوتا.
وعقب تقدمي الالئحة، اأعلنت عبري مو�شي، رئي�شة 
كتلة »الد�شتوري احلّر« )16 مقعًدا(، يف ت�رشيحات 
كتلتها  وعزم  الالئحة  لهذه  »م�شاندتها  اإعالمية، 
الت�شويت ل�شاحلها يف اجلل�شة العامة«وباحت�شاب 
نواب »الد�شتوري احلر« يرتفع عدد النواب الذين 
من املنتظر اأن ي�شّوتوا على �شحب الثقة اإىل 91، 

ويبقى العدد دون اأغلبية 109.

رف�شت  قد  الالئحة  على  املوقعة  الكتل  وكانت 
عند  احلّر«  »الد�شتوري  كتلة  اإم�شاءات  قبول 
اإ�رشار  رغم  بالربملان،  ال�شبط  مبكتب  اإيداعها 

»مو�شي« على ت�شمني اإم�شاءات كتلتها.
 الكتل الراف�شة

�شحب  لالئحة  مبدئيا  رف�شها  اأبدت  التي  الكتل 
وائتالف  مقعدا(،   54( النه�شة  هي  الثقة، 
مقعدا(،   27( تون�ش  وقلب  مقعدا(،   19( الكرامة 
وامل�شتقبل )9 مقاعد( ويف ت�رشيح �شابق ، و�شف 

نائبها  النه�شة،  حلركة  ال�شيا�شي  املكتب  رئي�ش 
لئحة  تقدمي  العرباوي،  الدين  نور  بالربملان، 
�شحب الثقة بـ«العملية ال�شتعرا�شية التي لي�ش لها 
اأي اأفق ولن متر«، ح�شب قوله وا�شتبعد العرباوي 
ل الالئحة املعرو�شة اأغلبية 109 اأ�شوات  �شّ اأن »حتجُ

يف اجلل�شة العامة«.
لإيداع  توقيعا   73 بتجميع  لي�ش  »العربة  اأن  واأكد 
 109 بتح�شيل  بل  الربملان،  مبكتب  الالئحة 

اأ�شوات يوم اجلل�شة العامة لتمرير الالئحة«.
اإعادة اختبار الثقة

من جهته، قال الغنو�شي، اإنه »واثق من اأنها �شتكون 
واإعادة  للربملان  رئي�شا  بي  الثقة  لتجديد  حلظة 
اإعالمي،  ت�رشيح  يف  الغنو�شي  تزكيتي«واأ�شاف 
اجلمعة:  الربملان،  مبقر  للمكتب  اجتماع  عقب 
»مل اآت على ظهر دبابة لرئا�شة الربملان، بل جئت 
�شحب  )لئحة(  من  منزعجا  ول�شت  بالنتخاب، 
الثقة مني، لذلك قبلنا اإعادة اختبار الثقة«وتابع: 
»جتاوزت العرتا�شات ال�شكلية التي حتتوي عليها 
اإ�شقاطها  املمكن  وكان من  كثرية،  الالئحة وهي 

�شكال يف اجتماع املكتب، ولنا الأغلبية لذلك«.
التحدي احرتاما لإرادة  واأردف م�شتدركا: »قبلنا 
73 نائبا الذين تقدموا بالالئحة وهذا عدد لي�ش 

قليل، واحرتاما للدميقراطية التون�شية«.
اجلدل  باإنهاء  مقرتحا  طوعا  قدمت  »اأنا  وزاد: 
داخل املكتب حول الالئحة ومتريرها اإىل اجلل�شة 

على  الت�شويت  اعتماد  دون  اإقرارها  ومت  العامة، 
متريرها من عدمه«.

جل�شة �شرية

اأن  هيئة(  )اأعلى  الربملان  مكتب  اأقّر  واجلمعة، 
�رشيا  الثقة،  �شحب  لئحة  على  الت�شويت  يكون 

ودون مداولت اأو نقا�ش عام بني النواب.
كتلة  عن  النائبة  الربملان  مكتب  ع�شو  واأفادت 
»املكتب  اأن  الإثنني،  الرباهمي،  زينب  النه�شة، 
الت�شويت  يكون  اأن  اأع�شائه،  بني  بالإجماع  اأقر 
على لئحة �شحب الثقة من الغنو�شي �رشيا ودون 
نقا�ش عام«واأ�شافت الرباهمي، ، اأن »مّدة انعقاد 
التا�شعة  ال�شاعة  من  انطالقا  �شاعتني،  اجلل�شة 
�شباحا  ع�رش  احلادية  اإىل  ت.غ(   8:00( �شباحا 
�شناديق  يف  �شيكون  والت�شويت  ت.غ(،   10:00(
عملية  متت  مثلما  تباعا  النواب  على  باملناداة 

انتخاب رئي�ش الربملان ونائبيه«.
لأحكام  تنزيال  ياأتي  الإجراء  »هذا  اأن  واأو�شحت 
والتي  للربملان،  الداخلي  النظام  من   51 املادة 
الربملان  رئي�ش  من  الثقة  �شحب  اأن  على  تن�ش 
�رشي(«  )ب�شكل  النتخاب  طريقة  بنف�ش  يكون 
فيما قال النائب عن كتلة حتيا تون�ش )ليربايل 10 
»هناك  اأن  املحلي،  نيوز  ال�شباح  ملوقع  نواب(، 
مع  للت�شويت  نواب   109 من  �شخ�شي  تاأكيد 
مزيد  دون  الغنو�شي«،  من  الثقة  �شحب  عري�شة 

من التو�شيح.
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ح�سيلة للمو�سم الثقايف ل�سنة 2020

ح�ساد وفري للمجل�س الإ�سالمي الأعلى 
قدم املجل�س الإ�سالمي الأعلى  ح�سيلة املو�سم الثقايف ل�سنة 2020  التي عرفت �سدور جمموعة  من الكتب القيمة التي تناولت  خمتلف الق�سايا امل�ستجدة  

التي تدخل �سمن يوميات املواطن اجلزائري، من بينها اإ�سدارات ر�سدت مو�سوع ال�ساعة » جائحة كورونا«، وعليه فقد �سعت مديرية التوثيق والإعالم 
التابعة  لهذا املجل�س اإىل توثيق هذه الجتهادات يف خمتلف الو�سائل و ياأتي هذا متا�سيا  مع املهمة الأ�سا�سية   للمجل�س يف احلث على الجتهاد وترقيته ،وتعد 

هذه الإنتاجات الفكرية اجلديدة  خطوة ات�سالية تفاعلية توفر للجزائريني  ما يحتاجونه من معلومات مهمة تر�سد الأحداث والتطورات الراهنة بكل 
�سدق ومو�سوعية  .كما اأن هذه املوؤلفات  تعد مرجعا حقيقيا ومهما  لدى الباحثني التي تتيح لهم العتماد عليها  يف خمتلف اأبحاثهم الأكادميية .

حكيم مالك

�سلطت  فلقد  ال�سياق  ذات   ويف 
على  »الو�سط«  ال�سوء  يومية 
الأعلى  الإ�سالمي  اإ�سدارات  املجل�س 
يف  2020 واملتمثلة  يف  �سدرت  التي 
كتاب  بينها  من  الكتب  من  جمموعة 
وحدة  يف  واأثرها  العقدية  »املعرفة 
امللتقى  اأعمال   ... وا�ستقرارها  الأمة 
واملدر�سة  التباين  ال�سيخ  الثاين  الدويل 
اأقيمت  التي  العقائد  يف  الأ�سعرية 
وهذا   .2020 فيفري   26 و   25 يومي 
بالإ�سافة ل�سدور جمموعة من كرا�سات 
الذي   11 العدد  بينها  املجل�س  من 

 2020 جانفي  يف  �سدر 
ال�سريفة  عنوان«  حتت 
الإ�سالمية... اآفاق ال�سناعة 
كما  تطرق  املالية، 
ال�سعيد  الدكتور  الأ�ستاذ 
املجل�س  بويرزي   ع�سو 
الإ�سالمي الأعلى يف العدد 
12 لفيفري  2020  لـ«فتاوى 
وا�ست�سارات  فقهية 
مار�س  قانونية  »ويف 
العدد  2020  ت�سمن 
املعامالت  ل  »فقه   13
املعا�رصة«  املالية 
كمال  الدكتور  لالأ�ستاذ 

الإ�سالمي  املجل�س  ع�سو  بوزيدي 
الأعلى  وتناول اأي�سا  بوزيدي   : اأحكام 
وال�سوابط  الآداب  �سوء  ال�سياقة... يف 
كرا�سات  يف  الإ�سالمي  الفقه  وقواعد 
 16 العدد  يف  �سدرت  التي  املجل�س 
اخلا�س ب�سهر  جويلية اجلاري، وت�سمن 
العدد 15 اخلا�س ب�سهر جوان املا�سي« 
بعد  القت�سادي  الإقالع  طرائق 
وهي  الوبائية جلائحة كورونا«  الأزمة 
التي  العلمية  الندوة  خال�سة  اأعمال 

التطرق  نظمت يف 18 ماي 2020. ومت 
الأعلى  الإ�سالمي  املجل�س  يف  ن�رصية 
جوان  ل�سهر   19 عددها  يف  ال�سوء 
الإ�سالمي  املجل�س  2020  مل�ساهمة 
ملكافحة  الوطني  املجهود  يف  الأعلى 

جائحة كورونا كوفيد 19.

خماطر فريو�س كورونا من منظور 
الفقهاء واملخت�سني

 انطالقا من املهام املنوطة باملجل�س 
موؤ�س�سة  باعتباره   ، الأعلى  الإ�سالمي 
ترتبط  التي  الق�سايا  بكل  تهتم  وطنية 
وجتاوبا  املجتمع،  وحماية  بالإ�سالم 

كورونا  لوباء  الكربى  املخاطر  مع 
املجل�س  �ساهم  وبعدما   19 كوفيد 
من  باأجرة  اإطاراته  تربع  خالل  من 
الوطني  ال�سندوق  يف  ال�سهري  راتبهم 
ملواجهة وباء الكورونا،  عقد املجل�س 
خرباء  فيهما  �ساهم  علميتني،  ندوتني 
واأطباء وفقهاء والناطق الر�سمي للجنة 
كورونا  وباء  ور�سد  ملتابعة  الوطنية 
فورار،  جمال  الربوفي�سور   19 كوفيد 
اإ�سافة اإىل خمت�سني اآخرين من خمتلف 

مت  الوطنية.وقد  واجلامعات  الوزارات 
تعلق  ما  �سواء  الندوتني  اأعمال  توثيق 
والتوعية  التح�سي�سية  باجلوانب  منهما 
بال�سحة  يتعلق  ما  اأو  الوباء  مبخاطر 
يخلفها  التي  الأخطار  وخمتلف  العامة 
يف  �سدر  الذي  العمل  وهو  الوباء، 

الن�رصية ال�سهرية للمجل�س.

املرجعية الوطنية وال�سيخ العربي 
التباين واملدر�سة الأ�سعرية يف 

العقائد

كتاب  �سدر  الوطنية  للمرجعية  تكري�سا 
الأعمال الكاملة للملتقى الدويل )ال�سيخ 
واملدر�سة  التباين  العربي 
وقد  العقائد(،  يف  الأ�سعرية 
جاءت اأعمال الطبعة الثانية من 
مو�سوع  حول  الدويل  امللتقى 
يف  ودورها  العقدية  )املعرفة 
وحدة الأمة وا�ستقرارها(، وهو 
امللتقى الذي نظم �سهر فيفري 
بوعريريج،  برج  بولية  املا�سي 
مما يجعل الكتاب خطوة توثيقية 
وتثبيت  تر�سيخ  طريق  على 
اإعادة  عرب  الوطنية،  املرجعية 
الذين  اجلزائر  لعلماء  العتبار 
عملوا على توثيق �سلة املجتمع 
التي طاملا  مبرجعيته الأ�سيلة، 
عرب  وا�ستقرارها  وحدته  يف  �ساهمت 
دافعت  الذي  ال�سالح  وكانت  الزمن، 
واجهتها  التي  املخاطر  �سد  الأمة  به 
التي  املخاطر  نف�س  وهي  املا�سي  يف 

تواجه �سباب املجتمع اليوم. 

ال�سريفة الإ�سالمية... اآفاق 
ال�سناعة املالية

املركزي  البنك  قرار  �سدور  منذ 
املا�سي  مار�س  �سهر  20/02  خالل 
اإىل  الأعلى  الإ�سالمي  املجل�س  �سارع 
تر�سيم واعتماد الهيئة ال�رصعية الوطنية 
لالإفتاء لل�سناعة املالية الإ�سالمية، وقد 
�رصعت الهيئة يف درا�سة امللفات بهدف 
للبنوك  ال�رصعية  �سهادة املطابقة  منح 
واملوؤ�س�سات املالية، من اأجل التاأ�سي�س 
مرة  لأول  الإ�سالمية  املالية  ال�سناعة 
الدليل  يف اجلزائر.وقد �سدرت كرا�سة 
الوطنية  ال�رصعية  للهيئة  الإعالمي 
 ، الإ�سالمية،  املالية  لل�سناعة  لالإفتاء 
وهي خطوة ا�ستباقية يف جمال الت�سال 
التي  الت�سالية  الإ�سرتاتيجية  عرب 
يعتمدها املجل�س الإ�سالمي الأعلى يف 
توفري املعلومة للراأي العام، ليكون حتت 
الأعمال  ورجال  الإعالميني  ت�رصف 
بال�سريفة  املهتمني  وكل  والباحثني 

الإ�سالمية.

فقه املعامالت املالية من منظور 
الدكتور كمال بوزيدي

وثقتها  التي  املهمة  الإ�سدارات  من 
باملجل�س  والإعالم  التوثيق  مديرية 
فقه  كرا�س)  الأعلى  الإ�سالمي 
التي  املعا�رصة(  املالية  املعامالت 
الربوفي�سور  املجل�س  ع�سو  اأجنزها 
على  ا�ستملت  والتي  بوزيدي،  كمال 
املتعلقة  اإ�سكالية  ملختلف الق�سايا 
باملعامالت املالية املعا�رصة، وقدمت 
احللول ال�رصعية للق�سايا املعقدة التي 
املالية  واملعامالت  الأ�سواق  تعرفها 

املعا�رصة.

الإقالع القت�سادي لتخفيف اآثار 
الكورونا على القت�ساد الوطني

باعتبار )حفظ املال ( من اأهم مقا�سد 
املجل�س  عمل  الإ�سالمية  ال�رصيعة 
مع  التجاوب  على  الأعلى  الإ�سالمي 
اجلهود الوطنية التي تعمل على مواجهة 
التي خلفها وباء  التداعيات القت�سادية 
ذلك من  ، وقد جتلى   19 كوفيد  كورونا 
خالل اأعمال الندوة العلمية التي وثقتها 
�سدرت  وقد  والإعالم،  التوثيق  مديرية 
وفقهية  اقت�سادية  واأبحاث  بدرا�سات 
مهمة �ساهمت فيها العديد من الأقالم 
من املحللني القت�ساديني واملوؤ�س�سات 
الوطنية التي عملت على تقدمي احللول 
والجتماعية  القت�سادية  والقرتاحات 
املوؤملة  الآثار  التي تخفف من  الناجعة 
لوباء كورونا على القت�ساد الوطني.مما 
يجعل درا�سة الإقالع القت�سادي ملا بعد 
جائحة كورونا، من اأهم واأول الدرا�سات 
متكاأ  لتكون  اجلزائر  يف  �سدرت  التي 
العتماد  يف  وللباحثني  القرار  ل�سانع 

عليها ملواجهة اأخطار اجلائحة. 

فتاوى فقهية وا�ست�سارات 
قانونية للدكتور«ال�سعيد 

بويرزي«

عن  �سدرت  التي  الأعمال  من 
خالل  والإعالم  التوثيق  مديرية 
الإ�سالمي  للمجل�س  الثقايف  املو�سم 
الفقهية  )ال�ست�سارات  كرا�س  الأعلى 
اإجنازها  توىل  التي  الفقهية(،  والفتاوى 
ع�سو  بويزري  ال�سعيد  الربوفي�سور 
وال�ست�سارات  الفتاوى  وهي  املجل�س، 
التي اعتمدت على جوانب ال�سلح واأثره 
والإ�سكالية  الق�سايا  خمتلف  حل  يف 

التي تواجه املحاكم وب�سفة يومية. 

اأحكام ال�سياقة ملواجهة حوادث 
املرور

وثقتها  التي  املهمة  امل�ساهمات  من 
)اأحكام  كرا�س  والإعالم  التوثيق  مدير 
اأجنزها  فقية  درا�سة  وهي  ال�سياقة( 
الأعلى  الإ�سالمي  املجل�س  ع�سو 
كمال  الدكتور  الفتوى  جلنة  ورئي�س 
بوزيدي، والتي تناولت الأحكام ال�رصعية 
املركبات يف  ب�سياقة خمتلف  املتعلقة 
الطرقات، وما يرتتب عنها من اأحكام ، 
وهي م�ساهمة مهمة ت�ساف اإىل اجلهود 
حوادث  خماطر  مواجهة  يف  املبذولة 
يف  خميفا  ارتفاعا  تعرف  التي  املرور 
ال�سنوات الأخرية، وقد اأدت اإىل اإزهاق 
التي  الدرا�سة  الكثري من الأرواح، وهي 
التي  النف�س(  )حفظ  حتقيق  يف  ترغب 
الإ�سالمية.  ال�رصيعة  مقا�سد  من  هي 
من  الأوىل  الدرا�سة  هذه  يجعل  مما 
ت�ساعد  قويا  �سندا  اجلزائر  يف  نوعها 
املدين  واملجتمع  الأمنية  املوؤ�س�سات 
على  الزاحف  اخلطر  بهذا  التوعية  يف 

املجتمع.

عن  �سدرت  التي  الأعمال  " من 
مديرية التوثيق والإعالم خالل 
املو�سم الثقايف للمجل�س الإ�سالمي 

الأعلى كرا�س )ال�ست�سارات الفقهية 
والفتاوى الفقهية(، التي توىل اإجنازها 

الربوفي�سور ال�سعيد بويزري ع�سو 
املجل�س، وهي الفتاوى وال�ست�سارات 

التي اعتمدت على جوانب ال�سلح واأثره 
يف حل خمتلف الق�سايا والإ�سكالية 
التي تواجه املحاكم وب�سفة يومية " 
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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:2020/07/30

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
وزارة املالية

املديرية العامة لالأمالك الوطنية
مديرية اأمالك الدولة لوالية ورقلة

عقد االمتياز
رقم :71 من �سجل العقود االدارية ل�سنة 2015

ن�رصح مبنح االمتياز مبقابل لفائدة : ال�صيد زهاين جموعي بن ابراهيم املولود يف 19-10-1968 بتمرنة اجلديدة جامعة ، ح�صب �صهادة ميالد رقم 0112 ال�صادرة عن 
بلدية ورقلة بتاريخ 03-03-2015 واحلامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 6512721424 ال�صادرة بتاريخ 15-11-2009 عن دائرة جامعة وهو من جن�صية جزائرية ومتمع 

بكامل اهليته املدنية
تعيني العقار

قطعة اأر�ض واقعة بالزاوية العابدية بلدية الزاوية العابدية دائرة تقرت والية ورقلة م�صاحتها 10.000م2 وهذا ح�صب املخطط الطبوغرايف املعد من طرف اخلبري 
 2014-10-23 بتاريخ  بورقلة  االأرا�صي  م�صح  بورقلة  االأرا�صي  م�صح  م�صالح  عليه من طرف  وامل�صادق   2014-07-15 بتاريخ  الهادي  بورنان حممد   : ال�صيد  العقاري 

حدودها كالتايل :
�سماال ار�س �ساغرة     جنوبا :م�ستثمرة دوية

�سرقا :�سارع        غربا : ار�س �ساغرة

ا�سل امللكية
املوؤرخ يف   30-90 للقانون  واملتمم  املعدل  املوؤرخ يف 2008-07-20   14-08 رقم  القانون  من  54 مكرر  رقم  املادة  اخلا�صة مبقت�صى  الدولة  تابعة المالك  االر�صية 

01-12-1990املتعلق باالمالك الوطنية .

التخ�سي�س
تخ�ص�ض االر�صية مو�صوع هذا االمتياز ال�صتعمالها الجناز م�صنع احلليب وم�صتقاته والذي مينع عليه ا�صتعمالها كليا او جزئيا الغرا�ض غري تلك التي بني عليها هذا 

االمتياز.

املدة
مينح االمتياز ملدة ادناه ثالثة وثالثون �صنة 33 قابلة للتجديد مرتني واق�صاه ت�صعة وت�صعون 99.

الو�سط:2020/07/30

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ورقلة
دائرة ورقلة 
بلدية ورقلة

الرقم :     07  /2020

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

 1433 �صفر   18 يف  املوؤرخ   06/12  : رقم  القانون  مبقت�صى 
املوافق ل 12 يناير 1012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا اليوم : 
2020/07/13 : ت�صليم و�صل الت�رصيح بتاأ�صي�ض اجلمعية املحلية 

ذات الطابع : اإجتماعي امل�صماة : 
جمعية : امل�صتقبل املخادمة اجلنوبية ورقلة

الكائن مقرها : حي املخادمة اجلنوبية ورقلة
لرئي�ض اجلمعية ال�صيد : �صعيدات يحي 

تاريخ و مكان امليالد : 1987/07/20ب ورقلة 
العنوان : حي املخادمة اجلنوبية ورقلة 

مالحظة : التاأ�صي�ض القانوين للجمعية يتم بعد القيام االجباري 
ب�صكليات اال�صهار على نفقات اجلمعية يف جريدة يومية اإعالمية 
واحدة ذات توزيع وطني وفقا الأحكام 18 الفقرة 02 من القانون 

ال�صالف الذكر.

الو�سط:2020/07/30

مكتب االأ�ستاذ عتو قدور  موثق 
مبازونة حي 50 �سكن 

والية غليزان 

بيع حقوق عقارية باملزاد العلني
بناء على اذن بالت�رصف يف اأموال قا�رص مبحكمة مازونة 
بتاريخ 2020/07/08 حتت رقم 20/00295 طبقا للمادة 
يوم 2020/08/31  �صيعر�ض  اال�رصة  قانون  89 من  و   88
املذكور  التوثيق  مبكتب  �صباحا  العا�رصة  ال�صاعة  على 
اأي   )24/12( : العلني حلقوق عقارية  بيع باملزاد  اأعاله 
الن�صف امل�صاع من قطعة ار�ض ريفية �صاحلة للبناء تقع 
دائرتها  و  مازونة  بلدية  بلمهل  �صيدي  امل�صمى  باملكان 
ق�صم  اأرا(   02( االإجمالية  م�صاحتها  قدر  غليزان  والية 
بو�صيف   : للقا�رصة  اململوكة   406 ملكية  جمموعة   113
�صل�صبيل بنت عبد اهلل املولودة بوهران يف 2010/03/15 
ال�رصوط  دفرت  دج   500000 قدره  اأ�صا�صي  ثمن  على  م 

خا�ض بهذا البيع حرر مبكتبنا بتاريخ 2020/07/28م 
فعلى من يهمه االأمر االت�صال باملكتب 

املوثق 
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�شّبه بول اإيلوار ، املاء بالب�رشة التي ال تقبل 
اجلرح ، و اأح�شن منه ح�رش احلياة يف املاء ، 
هذا الكنز املتناق�ص كمياته ، و غري املوزعة 
فاملواطن   ، االأر�ص  �شطح  على  بالت�شاوي 
 ، مكعب  مرت  األف   60  : بـ  يتنعم  االإي�شلندي 
بينما الكويتي عليه اأن يقنع بـ : 75 مرت مكعب 
اأو  ذبابة  من  اأقل  االإن�شان  ماء  وبال   ، فقط 

ركام حطام كما �شبهه اأرغون .
 ، املاء  طلب  على  املتزايدة  ال�رشعة  مع 
ومع   ، الدميوغرايف  النمو  �رشعة  �شعف 
اجلفاف ، ومع جنايات تلويث ثلث املخزون 
جديا  ننتظر  اأن  علينا   ، للماء  االحتياطي 

حرب على املياه . 
على  تكون  �شوف   ، املياه  على  احلرب 
وملا   ، عر�شها  يف  و  املاء  اأحوا�ص  حواف 
من  �شا�شع  بحر  على  تكتنز  اجلزائر  كانت 
ليبيا  كل من  مع  فيه  ت�شرتك  اجلوفية  املياه 
و تون�ص ، غري اأن للجزائر فيه ح�شة االأ�شد 
توجد  املياه  هذه  من  كلم3  األف   700 بنحو 
يف اجلزائر، بينما يوجد نحو 250 األف كلم3 
األف كلم3 يف تون�ص من جممل  ليبيا و80  يف 
عة حو�ص اجلوفية .  يبقى النهر ال�شناعي  �َشّ
العظيم الليبي ، م�شدر قلق للبلدين اجلارين 
توريد  يف  فعليا  بداأت  الليبية  فال�شلطات   ،
املياه اجلوفية له و رغم اأن الدرا�شات اأثبتت 
اجلويف  بالبحر  لها  عالقة  ال  املياه  هذه  اأن 
املياه  طبقات  من  هي  واإمنا  امل�شرتك 
حو�ص  و  اأ�رشير  حو�ص  النوبية  اجلوفية 
خالل  من   . جولوجيا  ت�شمى  كما    ، مرزوق 
هذه املعطيات ، تظهر احلكمة الدبلوما�شية 
، و ح�شن اجلوار اجلزائري ، الذي يبقى دوما 
 ، االأخوية  العالقات  على  احلفاظ  يف  مثاال 
احلياة  باملاء  تتعلق  االأزمة  كانت  ولو  حتى 
لنا ،  لي�شت جمرد عمق ا�شرتاتيجي  ، فليبيا 
هي  بل   ، حيوي  مورد  يف  �رشيك  جمرد  وال 
�شقيقة ، ورغم ذلك مل تتدخل اجلزائر اإال للّم 
الفرقاء و واأد ال�شدع و وقف االقتتال واإبقاء 
ليبيا لليبني ، عك�ص بع�ص الدول التي جعلت 
و   ، الداخلي  اأكمة ت�شرت بها ف�شلها  ليبيا  من 

مطعما ت�رشق منه خبزا م�شموما .
فماذا لو مالت الكفة حلفرت ؟ و ما م�شري كنز 

املياه اجلوفية )االأوغاالال( ؟  

بقرار من رئي�س اجلمهورية
اإنهاء مهام وزير العمل 

اأحمد �شوقي
وّقع رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون اأم�ص 
اأحمد  ال�شيد  مهام  اإنهاء  يت�شمن  مر�شوما 
�شوقي فوؤاد عا�شق يو�شف، ب�شفته وزيرا للعمل 
رئي�ص  وكلّف  االجتماعي،  وال�شمان  والت�شغيل 
واالأ�رشة  الوطني  الت�شامن  وزيرة  اجلمهورية 
مبهام  بالقيام  كريكو  كوثر  املراأة  وق�شايا 
االجتماعي  وال�شمان  والت�شغيل  العمل  وزير 

بالنيابة.

البويرة

ت�شخري 7 مذابح و 30 
طبيبا بيطريا

�شخرت م�شالح مديرية الفالحة بوالية البويرة 
حت�شبا حللول منا�شبة عيد االأ�شحى املبارك 7 
مذابح لت�شهيل عملية نحر االأ�شاحي املواطنني 
ب�شام  وعني  البويرة  دوائر  م�شتوى  على  وذلك 
واالأخ�رشية وب�شلول و�شور الغزالن كما جندت 
اأجل  من  بيطريا  طبيبا   30 ال�شياق  ذات  يف 
مراقبة �شالمة االأ�شاحي بكل الدوائر ومكاتب 
النظافة بالبلديات داعية اجلميع التقيد بقواعد 
االإجراءات الوقائية من انت�شار فريو�ص كورونا 
وتفادي خطر الكي�ص املائي الذي ي�شكل اأي�شا 

خطرا على ال�شحة العمومية .
اأح�سن مرزوق

يف احلماية من "كوفيد-19"

القفازات قد ت�شر اأكرث 
مما ينفع 

االأمرا�ص  على  ال�شيطرة  مراكز  اأ�شدرت 
مبادئ  واأوروبا،  اأمريكا  يف  منها  والوقاية 
ا�شتخدام  اأن  على  تن�ص  جديدة  توجيهية 
عندما  �رشوريا  وقائيا  تكتيكا  لي�ص  القفازات 
اإر�شادات  بـ"كوفيد-19"وتقول  االأمر  يتعلق 
مراكز ال�شيطرة على االأمرا�ص والوقاية منها 
القفازات  اإن   ،)CDC( املتحدة  الواليات  يف 
"لن حتميك بال�رشورة من االإ�شابة بـ"كوفيد-

19" وقد توؤدي اإىل انت�شار اجلراثيم".
الطبية  املديرة  بارتليت،  األي�شون  واأو�شحت 
لالأطفال  العدوى  لربنامج مكافحة  امل�شاعدة 
اأن  ميكن  القفازات  اأن  �شيكاغو،  جامعة  يف 
لي�شت  القفازات  اإن  وقالت  مرتديها،  تخدع 

بديال عن النظافة اجليدة لليدين.

قلم جاف

االأوغاالال و ال�شيد 
حفرت .. 

الوليد فرج

ليبيا..

جلنة حتقيق ب�شاأن زيارة برنارد ليفي
اأعلن املجل�س الرئا�سي للحكومة الليبية اأم�س الأربعاء، 

ت�سكيل جلنة تتوىل التحقيق يف زيارة الكاتب 
اليهودي الفرن�سي برنارد ليفي للبالد جاء ذلك يف 
قرار للمجل�س نقلته قناة "ليبيا الأحرار" )خا�سة(.

ق.د/وكالت

اللجنة  "يراأ�ص  القرار  وح�شب 
الداخلي  االأمن  جهاز  رئي�ص 
الرجباين،  ر�شيد  اللواء  الليبي 
وكيلي  من  اأع�شاوؤها  يتكون  فيما 
واملوا�شالت  الداخلية  وزارتي 
ابو  وه�شام  مازن،  التجاين  خالد 
من  عميد  اإىل  اإ�شافة  ال�شكيوات ، 
اللجنة،  القرار  املخابرات"وطالب 
تقرير  "بتقدمي  القناة،  بح�شب 
بنتائج اأعمالها اإىل رئي�ص املجل�ص 
اأجل  يف  ال�رشاج  فائز  الرئا�شي 

اأق�شاه 5 اأيام".
الليبية  احلكومة  اأعلنت  وال�شبت، 
اأنها "�شتتخذ اإجراءات رادعة بحق 
بيان  االأمر"وقال  يف  يدان  من  كل 
فائز  الرئا�شي  املجل�ص  لرئي�ص 
الرئا�شي  "املجل�ص  اإن  ال�رشاج، 
بالزيارة، ومل  له  علم  وال  ال عالقة 
ب�شاأنها"وقوبلت  معه  التن�شيق  يتم 
برف�ص  ليبيا  اإىل  ليفي  زيارة 
ومطالبات  وا�شع،  ور�شمي  �شعبي 
بالزيارة  له  بالتحقيق مع من �شمح 
دون اأن يعرف حتى االآن اجلهة التي 

�شمحت له بذلك.

واإعالمي  اأكادميي  ليفي  وبرنارد 
وله  فرن�شي،  يهودي  و�شيا�شي 
�شداقات مع كبار االأثرياء وال�شا�شة 
الرئي�ص  فيهم  مبن  الفرن�شيني، 
ويعرف  �شاركوزي  نيكوال  ال�شابق 
الإ�رشائيل  ال�شديد  بتع�شبه  ليفي، 

مب�شاحلها  االأمر  يتعلق  عندما 
واأمنها، فقد رف�ص و�شف حروبها 
عدوانها  واإثر  باالإبادة،  غزة  على 
 ،2010 عام  القطاع  على  املدمر 
"اأكرث  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  اأن  زعم 

اجليو�ص اأخالقية ودميقراطية".

املجلة اجلزائرية لل�سياحة و ال�سفر العدد 4
بالتوهات على املبا�سر بالبلديات

اإذاعة م�شتغامن بحملة توعوية حول خماطر " كورونا "
اجلهوية  م�شتغامن  اإذاعة  كثفت 
الوطنية  للحملة  وتبعا  موؤخرا 
للتح�شي�ص والتوعية ملواجهة جائحة 
االإذاعة  اأطلقتها  التي   " الكورونا   "
ريبورتاجات   " بث  من  الوطنية 
اأخرجت   " ب�رشية  �شمعية  اإذاعية 
اجلوارية  تخاطب  وروؤية  باحرتافية 

هذا ودعم  التوجه االإذاعي التفاعلي 
املبا�رش  على   " "بالتوهات  تنظيم 
 " علي  �شيدي   " بلدية  من  بكل 
وبلدية عني تادل�ص العمل االإعالمي 
اجلواري اإذ �شارك عدد من الفاعلني 
من  واإطارات  اجلمعوي  العمل  يف 
البالتو  يف  والريا�شة  ال�شباب  قطاع 

من  االأوىل  هي  بادرة  ويف  االإذاعي 
اإذاعي  اإعالمي  "فريق  دخل  نوعها 
" كورونا  " م�شلحة التكفل مبر�شى 
م�شموع  اإذاعي  ريبورتاج  الإعداد   "
وم�شور مت بثه على �شفحة االإذاعة 

مبواقع التوا�شل االجتماعي
حممد مرواين

االأ�شحى  عيد  حلول  مبنا�شبة 
اجلمعة  ليوم  املوافق  املبارك 
جويلية  1441ه/31  احلجة  ذي   10
ات�شاالت اجلزائر  تتقدم   ، 2020م 
ال�شعب  لكافة  اخلال�شة  بتهانيها 
مبوفر  له  متنياتها  مع  اجلزائري 
واالزدهار  وال�شعادة  ال�شحة 
من  اال�شتفادة  اإىل  زبائنها  وتدعو 
نحو  الثابت  من  جمانية  مكاملات 
خالل  الوطني  و  املحلي  الثابت 

يومي العيد. 
ات�شاالت  تعلم  ذلك،  على  عالوة 
لن  باأنها  الكرام  زبائنها  اجلزائر 
واالأنرتنت  الهاتف  خدمتي  تقطع 
و   IDOOM ADSL(

IDOOM Fibre( على الزبائن 
الذين تنق�شي �شالحية ا�شرتاكاتهم 
خالل يومي عيد االأ�شحى، غري اأن 
املبالغ امل�شتحقة عن هذه العملية 
�شيتم  االأنرتنت  ا�شرتاكات  على 

خ�شمها خالل التعبئة املقبلة. 
ات�شاالت  تلتزم  اآخر،  جانب  من 
ا�شتمرارية  ب�شمان  اجلزائر 
وكاالتها  م�شتوى  على  خدماتها 
للعيد  الثاين  اليوم  خالل  التجارية 

من 09.00 �شا اإىل 13.00 �شا. 
بهذا  املعنية  التجارية  الوكاالت 

الدوام هي : 
العا�شمة  اجلزائر  م�شتوى  على   •
البحري،  برج  داي،  ح�شني   :

بن  اإيدير،  عي�شات  البي�شاء،  دار 
مهيدي، بئر مراد راي�ص، ال�رشاقة، 

باب الواي و االأبيار. 
االأخرى  الواليات  م�شتوى  على   •
الرئي�شية  التجارية  الوكاالت   :

)املتواجد بو�شط املدينة(
التزامها  اجلزائر  ات�شاالت  توؤكد 
زبائنها  وراحة  �شالمة  ب�شمان 
ا�شرتاتيجية  تعزيز  على  وال�شهر 
اال�شتجابة  اأجل  من  منهم  التقرب 

لتطلعاتهم على اأكمل وجه.
تدعوكم  املعلومات،  من  ملزيد 
االت�شال  اإىل  اجلزائر  ات�شاالت 
مب�شلحة الزبائن على الرقم 12 اأو 

زيارة موقعها االلكرتوين .

ات�سالت اجلزائر

مكاملات جمانية خالل يومي عيد االأ�شحى

والية  اأمن  م�شالح  �شجلت 
االأخري  اأ�شبوع  امل�شيلة،خالل 
االأ�شخا�ص  �شد  خمالفة   816  ،
احلجر  اأوقات  اخرتقوا  الذين 
�شدهم  اتخذت  ال�شحي،حيث 
الالزمة،مع  القانونية  االإجراءات 
دراجات  و08  مركبة   23 و�شع 
ناريه باملحا�رش البلدية باالإ�شافة 
متعلقة  خمالفة   309 حترير  اإىل 
وكذا  الواقي،  القناع  ارتداء  بعدم 
البيع  اأجل  من  خمالفة  حترير33 
ال�شالمة  بقواعد  االلتزام  دون 
امل�شالح  �شخرت  )التباعد(،وقد 
املادية  االإمكانيات  كل  ذاتها 

حجر  فر�ص  اأجل  والب�رشية،من 
انت�شار  من  للحد  �شارم  �شحي 
اآخر  جانب  كورونا،ومن  فريو�ص 
والية  باأمن  االت�شال  خلية  ك�شفت 
حمالت  تنظيم  امل�شيلة،عن 
الكمامات  لتوزيع  حت�شي�شية 
الرتدائها،وجاء  املواطنني  ودعوة 
الن�شاطات  اإطار  يف  الن�شاط  هذا 
مت  واجلوارية،حيث  التح�شي�شية 
اجلوارية  العمليات  عديد  تنظيم 
اأ�شا�شا  والتح�شي�شية،تهدف 
املواطنني  �شحة  على  للحفاظ 

وتفادي انت�شار فريو�ص كورونا. 
عبدالبا�سط ب

لل�شباحة  اجلزائري  االحتاد  ك�شف 
�رشاكة  اتفاقية  توقيع  عن  االإعالن 
مع موؤ�ش�شة موبيلي�ص ي�شبح مبوجبها 
ال�رشيك  النقال  الهاتف  متعامل 

الر�شمي اجلديد لالحتاد.
وقد متت مرا�شيم التوقيع اليوم بني 
بوغادو  رئي�ص االحتاد حممد حكيم 
ملوبيلي�ص  العام  املدير  والرئي�ص 
بقاعة  نظم  حفل  خالل  بالل  مكيد 
االأوملبي  للمركب  املوؤمترات 

العا�شمة  باجلزائر  بو�شياف  حممد 
والريا�شة،  ال�شباب  وزيري  بح�شور 
والربيد  خالدي  �شيدعلي  ال�شيد 
واالت�شاالت، اإبراهيم بومزارو كاتبة 
النخبة،  بريا�شة  املكلفة  الدولة 
االتفاقية  �شواكري  �شليمة  ال�شيدة 
تت�شمن  �شنة  ملدة  متتد  التي 
النقال  املتعامل  مالية من  م�شاهمة 
الوطنية  الفرق  دعم  اإىل  تهدف 

وكذلك املواهب ال�شابة.

اأمن ولية امل�سيلة

816 خمالفة الإجراءات
 احلجر ال�شحي 

بعد اإبرام اتفاق 

موبيلي�س ال�شريك الر�شمي اجلديد 
لل�شباحة اجلزائرية

من�سق اللجنة  الوزارية 
للفتوى ملوقع "الو�سط"

الظروف االآمنة للت�شحية 
�شرط �شروري

اأ.د/ اأم�ص  اأكد 
م�شنان  ادير  حمند 
اللجنة   من�شق 
للفتوى  الوزارية 
عمل  اآلية  اأن 
ت�شمن  الهيئة 
من  اال�شتفادة 

الق�شايا  يف  للف�شل  املوؤهلني  اأع�شائها  خربات 
الت�شحية خالل  بينها ظروف  و من  املطروحة 
جائحة انت�شار فريو�ص كورونا و قال املتحدث 
يف لقاء مع موقع الو�شط اأن هناك تن�شيقا تاما 
وزارة  م�شتوى  على  فورار  جلنة  و  هيئته  بني 

ال�شحة وهذا ملرافقة املواطن اجلزائري .
للمواطنني  الكبري  بااللتفاف  املتحدث  ونوه 
و  االلكرتونية  بالفتاوى  اخلا�ص  التطبيق  ممع 
هو االمر الذي �شجع على اال�شتمرار يف تغذية 
توفري  و  بالتطبيق  اخلا�ص  املعطيات  بنك 
�رشوط انت�شاره و بالتايل اال�شتفادة من التقنيات 

�س.ياحلديثة



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

