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املوؤرخ فوؤاد �سويف يف حوار ليومية لوموند الفرن�سية

ال�سراعات تهدد كتابة التاريخ يف اجلزائر
.     ما ُيكتب عبارة عن اأ�ساطري اأكرث منه نظرة اأكادميية للتاريخ

قال  املوؤرخ فوؤاد �سويف يف حوار ن�سرت يومية لوموند الفرن�سية اأم�س اأن الوثائق املتعلقة بال�ستعمار 
ت�سكل »اإرًثا يجب تقا�سمه« وينبغي النظر يف التعوي�سات على اأ�سا�س كل حالة على حدة.

عبدال�سالم.غ

املتحدث باحث يف مركز البحوث 
االجتماعية  االأنرثوبولوجيا  يف 
والثقافية )Crasc( بوهران ونائب 
العامة  املديرية  يف  �سابق  مدير 

للأر�سيف الوطني اجلزائري.
اأجراها  مقابلة  مقابلة  ففي 
قال  بوبني  فريديريك  ال�سحايف  
الذاكرة  م�سكلة  اأن  املتحدث 
يبدو.  كما  خطرًيا  نزاًعا  لي�ست 
كل  يكتب  اأن  ا  اأي�سً ال�رضوري  من 
واحد اجلزء اخلا�ص به من الق�سة 
واأن يقبل االآخر هذا اجلزء. يجب 
اأن نبداأ باإيقاف هذا ال�رضاع. اأي 
خطوة يف اجتاه التبادل واالنفتاح 

هي خطوة حمرتمة.
مركز  يف  الباحث  اأن  امللفت 

كرا�سك وهران قال اأن املوؤرخني 
اإىل  ينظرون  الذين  اجلزائريني 
هذه الفرتة مبو�سوعية ، على اأنها 
م�سكلة  ولي�ست  تاريخية  م�سكلة 
طريق  هناك  م�سيفا    ، �سيا�سية 
ياأخذوا  اأن  قبل  لنقطعه  طويل 
مكانهم، بني حجم ال�سفحات التي 
تُكتب يف فرن�سا حول هذا التاريخ 
اجلزائر  يف  يُكتب  وما  امل�سرتك 

حمذرا مما اأ�سماه  عدم التوازن 
و قال فوؤاد �سويف ما يُكتب بيننا ال 
يزال يف الغالب عبارة عن اأ�ساطري 
للتاريخ.  اأكادميية  نظرة  منه  اأكرث 
فرن�سا  يف  موجود  اخلطاأ  هذا 
ا ، لكنه لي�ص يف االأغلبية. لقد  اأي�سً
الفرن�سيون  املوؤرخون  لنا  اأظهر 
على  احل�سول  على  قادرون  اأنهم 
لهذا  وعقلنية  مو�سوعية  روؤية 

التاريخ. من جانبنا ، ل�سوء احلظ 
التاريخية  ال�رضاعات  اختلطت   ،
هذه  تكون  ما  غالبًا  بال�سيا�سة. 
من  اأكرث  داخلية  �رضاعات 

�رضاعات مع فرن�سا.
و بخ�سو�ص م�ساألة االأر�سيف  قال 
االأامر  يعترب  اأنه  امل�سدر  ذات 
الق�سية  لهذه  العقدة  مبثابة 
�سيعني  االأمر  ت�سوية  اإن  برمتها. 
االعرتاف ، من اجلانب اجلزائري 
الوطني هي  التحرير  باأن حرب   ،
فهمه  يجب  مو�سوع  وهو   ، تاريخ 
ومن  تاريخي.  حدث  اأنه  على 
ذلك  �سيكون   ، الفرن�سي  اجلانب 
مبثابة االعرتاف باأن اجلزائر بلد 

اآخر ، بلد مثل اأي بلد اآخر.

اجلريدة  مع  حواره  يطفي  و 

ح�سب  الباحث  يعترب  الفرن�سية 
راأيه  »يف وقت ا�ستقلل اجلزائر 
ما  فرن�سا  اأعادت   ،  1962 عام 
»ال�سيادية«  باالأر�سيفات  ي�سمى 
بينما   ، لفرن�سا  الرئي�سي  الرب  اإىل 
تركت ما ي�سمى باأر�سيف »االإدارة« 
نعيد  اأن  يجب  هل  للجزائريني. 
»ال�سيادة«  اأر�سيفات  اجلزائر  اإىل 

االأ�سلية كما يزعم البع�ص؟
تبداأ  واأين  ال�سيادة  تنتهي  اأين 
دون  »اإدارة«  ميكنك  ال  االإدارة؟ 
اأنا  »ال�سيادة«.  مع  علقة  وجود 
»نبداأ  يقولون:  الذين  اأولئك  اأحد 
االأر�سيفات  هذه  باأن  باالعرتاف 
فقط  هم  اجلزائر.  يف  ولدت 
باجلزائر.  يتعلق  فيما  منطقيني 
اجلزائر.  البقاء يف  فقط  ميكنهم 
ولي�ص هناك �سيادة وال اإدارة. بعد 

ذلك ، يبدو اأن االأمر االأكرث اأهمية 
مفهوم  اإىل  العودة  هو  بالن�سبة يل 
يثري  الذي  امل�سرتك«  »الرتاث 
واجلزائريني.  الفرن�سيني  اهتمام 
يجب   ، الظروف  هذه  ظل  يف 
اأ�سا�ص  على  اال�سرتدادات  درا�سة 
خلل  من   ، حدة  على  حالة  كل 
ح�سب  وحتى  وال�سل�سلة  التمويل 

ال�سل�سل الفرعية.

الأر�سيف اإرث م�سرتك

و بخ�سو�ص �سوؤال عن املبادرات 

فرن�سا  تتخذها  اأن  ميكن  التي 
اجلريدة  و�سفته  ما  لتهدئة 
اجلزائر؟   مع  التذكاري  بالنزاع 
الذاكرة  م�سكلة  اأن  الباحث  قال 
يبدو.  كما  خطرًيا  نزاًعا  لي�ست   ،
كل  يكتب  اأن  ا  اأي�سً ال�رضوري  من 
واحد اجلزء اخلا�ص به من الق�سة 
واأن يقبل االآخر هذا اجلزء. يجب 
اأن نبداأ باإيقاف هذا ال�رضاع. اأي 
خطوة يف اجتاه التبادل واالنفتاح 

هي خطوة حمرتمة.

اإعلن  اأن  ال�سلم  جمتمع  اأكدت حركة 
املتحدة  العربية  االإمارات  دولة 
التطبيع الر�سمي مع الكيان ال�سهيوين 
راأ�ص  مع  واملك�سوف  التام  بالتن�سيق 
الواليات  رئي�ص  ال�سهيوين  الكيان 
توجها  يك�سف  املتحدة  االأمريكية 
قدميا حلكام هذا البلد وهو قرار من 
االإ�رضائيلي املحتل  الظلم  دعم  �ساأنه 
التو�سعي  امل�رضوع  حركة  من  ويقوي 

ال�سهيوين.
واأ�سافت حركة حم�ص يف بيان لها  انه 
ال�سامل  التطبيع  قرار  اأن  من  بالرغم 
�سهيونية  �سفارة  وفتح  والر�سمي 
اأن  اإال  مفاجئا،  يكن  مل  اأبوظبي  يف 
تداعياته م�رضة بالق�سية الفل�سطينية 
م�سجع  وهو  املنطقة  وا�ستقرار 
والعملء  واملرتددين  للمتخاذلني 
اتخاذ  اإىل  والنخب  ال�سيا�سيني  من 
تزيد  اأخرى  دول  يف  مماثلة  خطوات 
وتهدد  الفل�سطيني  ال�سعب  ماأ�ساة  يف 

حم�ص  ودعت  واملقد�سات  احلقوق 
واالإ�سلمية  العربية  كل  احلكومات 
امل�سوؤومة  اخلطوة  التنديد  بهذه 
يف  �سارمة  ر�سمية  مواقف  واتخاذ 
دعت  املطبعني كما  احلكام  اجتاه 
العربية  الدول  �رضورة وقوف  اىل 
وعلى  الفل�سطينية،  للق�سية  الوفية 
راأ�سها اجلزائر، وقفة �رضف ملناه�سة 
حماية  وو�سوح  ب�رضامة  القرار  هذا 
بلد  كل  وم�سالح  الفل�سطينية  للق�سية 

عربي وم�سلم.
نف�ص  ح�سب  حم�ص  وطالب 
للجامعة  الفوري  امل�سدر  االجتماع 
للوقوف  العربي  وللربملان  العربية 
اخلادم  التطبيع  هذا  �سد  جماعيا 
للم�رضوع ال�سهيوين وامل�رض بالق�سية 
الفل�سطينية، وكذا �سد �سيا�سات حكام 
وا�ستقرار  ل�سلمة  املهددة  االإمارات 
العامل العربي مع  اغتنام هذه الفر�سة 
الكيان  مع  القائمة  العلقات  لقطع 

العربية  الدول  كل  قبل  من  ال�سهيوين 
واالإ�سلمية

واملنظمات  من  االأحزاب  طالب  كما 
العربية  ال�سعبية  القوى  وخمتلف 
مواقفها  بالتعبري  عن  واالإ�سلمية 
الفل�سطينية  الق�سية  ل�سالح  الثابتة 
االإماراتي  القرار  لهذا  رف�سها  وعن 
الق�سية  ظهر  يف  طعنة  يعترب  الذي 
االأمة  م�سالح  و�سد  الفل�سطينية 
القوى  خمتلف  العربية وكذا قيام 
بحملت  الفل�سطينية  للق�سية  الوفية 
املوقف  هذا  �سد  ومن�سقة  مركزة 
التطبيعي واأ�سحابه و�سد كل �سيا�سات 
التقارب مع الكيان االإ�رضائيلي املحتل 
عرب  املنطقة  يف  االإف�ساد  و�سيا�سات 
العمل  وعرب  االإعلم  و�سائل  خمتلف 
يف  املواطنني  مع  املبا�رض  اجلواري 
اأنحاء  كل  ويف  وم�سلم  عربي  بلد  كل 

العامل.
باية ع 

حركة البناء الوطني 

التطبيع الإماراتي جزء من خطة اأكرب 
اأم�ص  الوطني،  البناء  حركة  اأدانت 
دولة  بني  التطبيع  اتفاق  ال�سبت، 
والكيان  املتحدة  العربية  االإمارات 
ال�سهيوين، معتربة اأنه »جزء من خطة 
اأكرب ت�ستهدف املنطقة باأكملها وتهدد 

م�رضوع االأمة وحقوق �سعوبها«.
رئي�ص  وقعه  بيان  يف  احلركة  وقالت 
قرينة،  بن  القادر  عبد  احلركة 
�سديد  واأمل  كبري  »بقلق  تتابع  اأنها 
عمليات االعتداء املتكرر على احلق 
الفل�سطيني والهرولة املتكررة للتطبيع 
»اال�رضائيلي«  االحتلل  الكيان  مع 
معتربة  االأمة«،  �سعوب  ح�ساب  على 
اأن تطبيع النظام االإماراتي هو »حلقة 
وانعكا�ساتها  القرن  �سفقة  �سمن 

الفل�سطينية،  الق�سية  على  اخلطرية 
للتواطوؤ  �سافرة  �سورة  متثل  التي 
االأركان  متكاملة  بجرمية  الدويل 
وحقوقه  الفل�سطيني  ال�سعب  �سد 

امل�رضوعة«.

قالت اأنه يك�سف توجها قدميا حلكام هذا البلد ،حم�س توؤكد

تطبيع الإمارات مع ال�سهاينة يدعم الظلم 

اعتربته طعنة يف ظهر الق�سية الفل�سطينية«

الأفالن يهاجم التطبيع الماراتي ال�سهيوين
ا�ستنكر حزب جبهة التحرير الوطني، 
»ب�سدة« التوقيع على »اإتفاق التطبيع« 
املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  بني 
ذلك  وا�سفا  ال�سهيوين،  والكيان 
ب«طعنة يف ظهر الق�سية الفل�سطينية 

وغدرا مكتمل االأركان«.
ال�سيا�سة  الت�سكيلة  ذات  واعتربت 
»اأن  منه،  ن�سخة  واأج  تلقت  بيان،  يف 
بالنجاح  امل�سوؤوم  االتفاق  هذا  ربط 
املوهوم يف تاأجيل خطة ال�سم لبع�ص 
اأن  ميكن  ال  الفل�سطينية،  االأرا�سي 
هذا  يربر  وال  اأحد،  على  ينطلي 
�سحائف  يف  �سي�سجل  الذي  املوقف 

ال�سوؤم واالنتكا�ص، و�سيظل و�سمة عار 
تلحق اأ�سحابه على مر التاريخ«.

خمتلف  »�سكوت  احلزب  وا�ستهجن 
االأطراف الفاعلة يف ال�ساحة العربية، 
االتفاق  هذا  اأن  من  الرغم  على 
امل�سوؤوم يعترب خرقا التفاقية ال�سلم 
العربية التي ت�سرتط تطبيع العلقات 
باالن�سحاب الكامل للكيان االإ�رضائيلي 
من االأرا�سي املحتلة منذ عام 1967، 
االإعلن  ن�سفه  الذي  االأمر  وهو 
العربية  االإمارات  لدولة  املنفرد 

املتحدة«.
الوطني  التحرير  جبهة  حزب  واأدان 

التواطوؤ،  اإىل  االأقرب  القبور  »�سمت 
العربية  الدول  جامعة  م�سوؤويل  من 
اإىل  امل�سارعة  بها  يفرت�ص  كان  التي 
تذكري دولة االإمارات بعواقب اخلروج 
واىل  العربي،  االإجماع  من  بقي  عما 
بااللتزام  الر�سمي  املوقف  جتديد 
امل�سادق  العربية  ال�سلم  مببادرة 
على   ،2002 بريوت  قمة  يف  عليها 
تلبي  ال  االتفاقية  هذه  اأن  من  الرغم 
حترير  يف  العربية  ال�سعوب  طموح 

كامل االأر�ص الفل�سطينية واإقامة 
القد�ص  وعا�سمتها  امل�ستقلة  الدولة 

ال�رضيف«.

بعد 5 اأ�سهر من الإغالق ب�سبب كورونا

م�ساجد اجلزائر تفتح اأبوابها 

ال�سلطات  �سمحت  متوقعا   كان  كما 
امل�ساجد  من  االآالف  فتح  يف  اأم�ص 
للمرة  وذلك  الوطني  الرتاب  عرب 

االأوىل منذ �سهر مار�ص املا�سي.
وي�ستثني القرار، ال�سلة يوم اجلمعة، 
الع�رض  �سلوات  اأداء  فيه  �سيتم  الذي 
حني  اإىل  فقط،  والع�ساء  واملغرب 
للفتح  امللئمة  الظروف  توافر 
اإىل  باالإ�سافة  للم�ساجد،  الكامل 
الكمامة وعدم نزعها  ارتداء  �رضورة 

بالتباعد  االلتزام  و  ال�سلة،  اأثناء 
االأ�سخا�ص  دخول  وعدم  اجل�سدي، 
الكورونا،  اأعرا�ص  من  يعانون  الذين 
وكذلك كبار ال�سن اأ�سحاب االأمرا�ص 

املزمنة.
اأن  من  الو�سية  ال�سلطات  وحذرت 
يف  اأو  التدابري،  لهذه  االمتثال  عدم 
عدوى،  اأي  وجود  عن  التبليغ  حالة 
الفوري  الغلق  عن  االإعلن  �سيتم 

ع.غللم�سجد املعني.
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املوجهة  التعليمة  هذه  �ش�أن  ومن 
التوجيه  م�شت�ش�ري  و  الأ�ش�تذة  اإىل 
والتي  واملهني،  املدر�شي  والإر�ش�د 
منه�،  ن�شخة  على  واأج  حت�شلت 
تو�شيح كيفي�ت املراجعة والتح�شري 
املرافقة  ومنهجية  البيداغوجي 
مرافقة  اإىل  تهدف  وهي  النف�شية 

التالميذ 
جت�وز  على  وم�ش�عدتهم  املعنيني 
اأو  و/  قبل  تعرت�شهم  التي  العقب�ت 
اأثن�ء اإجراء المتح�ن، والتقلي�ص من 
ال�شغوط�ت التي تعيق اأداءهم وتقلل 

من فر�شهم يف النج�ح.
�شكل  يف  التعليمة  ذات  وجت�شدت 
الأوىل  تربز  تقنية  بط�ق�ت  ثالث 
كيفية  البيداغوجي(  )التكفل 
املذاكرة  يف  التالميذ  مرافقة 
لالمتح�ن  لال�شتعداد  واملراجعة 
حيث مت الت�أكيد يف هذا ال�شي�ق على 
للتالميذ  النف�شية  املرافقة  �رضورة 

املرت�شحني اأثن�ء اجتي�ز المتح�ن و 
ب�أنف�شهم من خالل  ا�شرتج�ع ثقتهم 
تهوين المتح�ن و تقدمي امل�ش�عدة 
�شعوب�ت  من  يع�نون  للذين  النف�شية 
اكتئ�ب،  قلق،  )خوف،  نف�شية 

اإحب�ط...(.
م�ش�عدة  اإىل  الإ�ش�رة  متت  كم� 

ل�شرتج�ع  الرتكيز  على  التالميذ 
الن�شي�ن  ح�لة  يف  املعلوم�ت 
على  وم�ش�عدتهم  وطم�أنتهم 
الدعم  لهم  وتقدمي  ال�شرتخ�ء 
المتح�ن  يف  للنج�ح  املعنوي 
من  ابتداء  الإجراءات  هذه  وت�رضي 
بداية  غ�ية  اإىل  اجل�ري  اأوت   25

البط�قة  وتتعلق  المتح�نني  اإجراء 
الث�نية ب�لتكفل النف�شي ب�ملرت�شحني 
والهدف  الإجراء  قبل  لالمتح�ن 
التعليمة--  ح�شب  العملية--  من 
ب�أنف�شهم  التالميذ  ثقة  تدعيم  هو 
بع�ص  جت�وز  على  وم�ش�عدتهم 
ال�شغوط�ت النف�شية ك�لقلق واخلوف 

من المتح�ن و تقدمي توجيه�ت 
اأ�شئلة  مع  التع�مل  بكيفية  خ��شة 
قراءة  املو�شوع،  )اختي�ر  المتح�ن 
لالإج�بة،  خمطط  و�شع  الأ�شئلة، 
اإىل  ال�شهل  من  الأ�شلة  يف  التدرج 
ال�شعب، ا�شتعم�ل الأوراق امل�شودة، 
ا�شتغالل  وا�شح،  بخط  الكت�بة 
ورقة  مراجعة  المتح�ن،  وقت  كل 

المتح�ن...(.
التعليم  �شه�دة  امتح�ن  اأن  يذكر 
املتو�شط �شيجرى من الثنني 7 اإىل 
الأربع�ء 9 �شبتمرب 2020، اأم� امتح�ن 
�شه�دة البك�لوري� للتعليم الث�نوي فقد 
حدد ت�ريخ اإجرائه من الأحد 13 اإىل 

اخلمي�ص 17 �شبتمرب 2020.

اأ�ضدرت وزارة الرتبية الوطنية اأم�س ال�ضبت تعليمة تت�ضمن توجيهات من اأجل التكفل 
البيداغوجي والنف�ضي بالتالميذ املرت�ضحني لمتحاين �ضهادتي التعليم املتو�ضط و البكالوريا 

قبل واأثناء المتحانني.

امتحاين التعليم املتو�ضط و البكالوريا

الو�ساية ت�ستنفر الأ�ساتذة و م�ست�ساري التوجيه 
.   ت�ضري الإجراءات ابتداء من 25 اأوت اجلاري

اللكرتوين  العمالق  اإدارة  اعتمدت 
جديدا  خمطط�  ببلعب��ص  اأوني�م 
و  الوطنية  ال�شوق  لإع�دة النت�ش�ر يف 
ا�شرتج�ع احل�شة التقليدية التي ك�نت 

بحوزته قبل �شنوات.
الت�أكيدات ج�ءت على ل�ش�ن  الرئي�ص 
املدير الع�م للموؤ�ش�شة جياليل موازر 
اأ�ش��ش�  تعتمد  اأن اخلطة  الذي ك�شف 
واإع�دة  املنتج�ت  وع�رضنة  تنويع 
املوؤ�ش�شة  اأعدته�  التي  الت�أهيل 

لكت�ش�ح ال�شوق الوطنية جمددا.
ال�رضوع  اأنه مت  و�رضح ذات امل�شوؤول 
وتطوير  ت�أهيل  اإع�دة  عملية  يف 
املوؤ�ش�شة التي ر�شد له� مبلغ ف�ق 15 
ملي�ر دج منذ �شنتني عن طريق تعزيز 

وحدة البحث والتطوير به�.
هذا  جت�شيد  اأن  يقول  واأ�ش�ف 
بطريقتني  يتم  اأن  ميكن  املخطط 
الأوىل عن طريق تعبئة الدولة للموارد 
واأدوات  التجهيزات  “لت�أهيل  امل�لية 
ال�شن�عة  ور�ش�ت  و  )املخرب  التطوير 
و  ال�شن�عية(.  ب�ملعدات  اخل��شة 

عدم  ح�ل  يف  هي  الث�نية  الطريقة 
م�ش�عدة  من  املوؤ�ش�شة  ا�شتف�دة 
الدولة تلج�أ هذه الأخرية اإىل ال�رضاكة 
وتنويع  اإدم�ج  اأجل  من  ال�شن�عية 
ن�ش�طه� �شواء مع �رضك�ء جزائريني اأو 
تطبيق  ميكن  اأنه  اإىل  م�شريا  اأج�نب، 

امل�شعيني يف نف�ص الوقت.
هذه  جت�شيد  اأن  اأو�شح  اأنه  اإل 
الأزمة  بت�شوية  مرهون  الإ�شرتاتيجية 
وذلك  املوؤ�ش�شة  تعرفه�  التي  امل�لية 
جدولة  اإع�دة  اأو  ت�شفية  طريق  عن 
ديونه� التي قدرت بحوايل 6 ملي�ر دج 

وتعبئة راأ�شم�ل متداول.
عرف  الإنت�ج  اأن  اإىل  موازر  واأ�ش�ر 
ال�شدا�شي  خالل  ك�رثي�”  “انخف��ش� 
التقنية  العطلة  ب�شبب   2020 الأول 
الأولية  املواد  نف�ذ  عن  املرتتبة 
واأ�ش�ر  �شي.ك�.دي(،  )جمموعة 
ت�شجيل  مت  “لقد  ب�لقول  امل�شوؤول 
احلجر  فرتة  خالل  حمت�شمة  عودة 
اأفريل   21 يوم  ب�لتحديد  ال�شحي، 

الف�رط.

15 مليار دج لتعزيز وحدة البحث والتطوير 

العمالق »اأونيام« ي�ستعد 
لكت�ساح ال�سوق الوطنية

اخلا�ضة بالرقابة القت�ضادية وقمع الغ�س

ارتفاع عدد امللفات التي 
اأحيلت اإىل الق�ساء

.     بلوغ 7ر12% مقارنة ب 2019
بي�ن  اأم�ص يف  التج�رة  ق�لت وزارة 
الرق�بة  تكثيف  و  تعزيز  اأن  له�  
امللف�ت  عدد  ارتف�ع  اإىل  اأدى 
املح�لة اإىل العدالة حيث بلغ  عدد 
بلغ   ال�ش�درة،  الق�ش�ئية  الأحك�م 
 33.37 بن�شبة  اأي  حكم   16.033
املت�بع�ت  جمموع  من  ب�مل�ئة 
التي  و  للعدالة  املحولة  الق�ش�ئية 
و  ملف   48.046 اإجم�ل  بلغت 
ال�ش�درة:  الغرام�ت  قيمة  بلغت 

1.548.327.205،33 دج .
اإط�ر  يف  الهيئة  ذات  اأح�شت 
ب�لرق�بة  اخل��شة  املن�زع�ت 
خالل  الغ�ص  وقمع  القت�ش�دية 
ال�شدا�شي الأول من 2020 اأكرث من 
7ر%12  بلغ  ب�رتف�ع  ملف،  األف   48

مق�رنة بنف�ص الفرتة من 2019 .
امللف�ت  ت�شوية  بخ�شو�ص  و 
ت�شديد  اإط�ر  يف  ب�لرتا�شي 
ب�ملع�مالت  اخل��شة  الغرام�ت 
امللف�ت  عدد  بلغ  فقد   ، التج�رية 
طريق  عن  للت�شوية  املقرتحة 
ملف   9.684 ال�شيغة  هذه 
تخ�ص  اإجم�لية  غرام�ت  بقيمة 
بـ  تقدر  التج�رية  املع�مالت 
ح�شب  دج   696.335.616.57

ح�شيلة وزارة التج�رة.
متت  التي  امللف�ت  عدد  بلغ  و 
ملف   4.927 فعلي�  ت�شويته� 
ب�مل�ئة  88ر50  ن�شبة  ميثل  م� 
املقرتحة  امللف�ت  جمموع  من 
بلغت  فيم�  ب�لرتا�شي،  للت�شوية 
التي متت  قيمة غرام�ت املع�ملة 

ت�شويته�  203.015.261،15 دج.
ال�ش�مل  التقييم  تق�شيم  ويتم 
ب�لرق�بة  املتعلقة  للمن�زع�ت 
اإىل  الغ�ص،  وقمع  القت�ش�دية 
مبراقبة  خ��ص  الأول  ق�شمني، 
اجلودة وقمع الغ�ص و الث�ين يتعلق 

ب�ملم�ر�ش�ت التج�رية.
الق�ش�ئية  املت�بع�ت  يخ�ص  فيم� 
املتعلقة  للمن�زع�ت  ب�لن�شبة 
الغ�ص  وقمع  القت�ش�دية  ب�لرق�بة 
التي  امللف�ت  عدد  بلغ  فقد 

ملف   16.497 الق�ش�ء  اإىل  اأحيلت 
اخل��شة  الوزارة  ح�شيلة  ح�شب 
ب�ل�شدا�شي الأول من الع�م اجل�ري 
ال�ش�درة  الأحك�م  عدد  بلغ  كم� 
6.253 حكم اأي 37.90 ب�مل�ئة من 
امللف�ت التي حولت اإىل الق�ش�ء، و 
تبلغ قيمة الغرام�ت الق�ش�ئية لهذه 

امللف�ت206.930.878.00 دج.
الودية  الت�شوية  يخ�ص  فيم�  و 
امللف�ت  بلغ عدد  فقد  ب�لرتا�شي، 
ب�لرتا�شي  للت�شوية  املقرتحة 
ملف   1.285 املع�ملة(:  )غرام�ت 
بقيمة غرام�ت املع�ملة املقرتحة 
ت�شل  438.655.200.00 دج و بلغ 
عدد امللف�ت التي �شويت ب�لرتا�شي 
171 ملف اأي بن�شبة تقدر ب 13.31 
املقرتحة،  امللف�ت  من  ب�مل�ئة 
التي  املع�ملة  غرام�ت  بقيمة 

�شويت دون اللجوء اإىل العدالة: 
71.320.000.00 دج.

ب�ملم�ر�ش�ت  يتعلق  فيم�  اأم� 
امللف�ت  عدد  بلغ  فقد   ، التج�رية 
 31.549 الق�ش�ء  اإىل  اأحيلت  التي 
الأحك�م  عدد  بلغ  و  ملف. 
بن�شبة  اأي  حكم   9.780 ال�ش�درة 
امللف�ت  جمموع  من  ب�مل�ئة    31
فيم�   ، ق�ش�ئية  مت�بع�ت  حمل 
الق�ش�ئية:  الغرام�ت  قيمة  بلغت  

1.341.396.327،33 دج.
ال�ش�درة  الأحك�م  بخ�شو�ص   و 
ال�شجل  من  ب�ل�شطب  اخل��شة 
التج�ري قفد بلغت �شتة )6( اأحك�م 
الت�شوية  ملف�ت  يخ�ص  وفيم�   ،
ملف   8.399 بلغ  فقد  الودية 
بقيمة غرام�ت املع�ملة املقرتحة 
و  دج   257.680.416،57 بـ  تقدر 
�شويت  التي  امللف�ت  عدد  يبلغ 
ب�لرتا�شي 4.756، ملف اأي بن�شبة 
تقدر ب 63ر56 ب�مل�ئة من امللف�ت 
املقرتحة، حيث قدرت قيمة غرامة 
املع�مالت التي �شويت دون اللجوء 
دج   131.695.261،15 العدالة  اإىل 

ح�شب ح�شيلة الوزارة .  
م.�س

اخلمي�ص  اأم�ص  اأول  منذ  تتوا�شل 
عملية الإعداد التقني و البيداغوجي 
لأ�شئلة المتح�ن�ت النه�ئية حيث تقوم 
ومفت�شني  اأ�ش�تذة  من  متكونة  فرقة 

املقرر  البك�لوري�  اأ�شئلة  اإعداد  يف 
تنظيمه� بداية من  13 �شبتمرب املقبل 
ك�مال  يوم�   36 طيلة  الفريق  ويعمل 
ب�إعداد  اخل��ص  الفريق  ويتكون   .

اأ�شئلة امتح�ن البك�لوري� من  وطب�عة 
عم�ل  اإىل  اإ�ش�فة  ومفت�شني  اأ�ش�تذة 
لالمتح�ن�ت  الوطني  الديوان  من 
يف  عزلهم  يتم  حيث  وامل�ش�بق�ت 

اإىل  اأي  ك�ملة  يوم�   36 ملدة  مع�شكر 
البك�لوري�  امتح�ن  من  يوم  اآخر  غ�ية 

املقرر يوم 17 �شبتمرب الق�دم .
ع.غ

جمموعة خا�ضة �ضرعت يف العملية

36 يوما لإعداد اأ�سئلة البكالوريا و املتو�سط

لالأطفال ذوي الإحتياجات اخلا�ضة

اأخ�سائيون يدعون اإىل تبني رعاية اإ�ستعجالية 
امل�ش�ركون  الأ�ش�تذة  اأم�ص  دع� 
التي  الفرتا�شية  العلمية  الندوة  يف 
ب�تنة  املع�ق  »جمعية حرية  نظمته� 
النف�ش�نية  الأخ�ش�ئية  مع  ب�لتن�شيق 
اأثر   « مو�شوع  حول   « دومي  كنزة 
من  الأطف�ل  على  ال�شحي  احلجر 
اإىل   « اخل��شة  الحتي�ج�ت  ذوي 
لفئة  اإ�شتعج�لية  �رضورة تبني رع�ية 
اخل��شة  الحتي�ج�ت  ذوي  الأطف�ل 
جراء  احل�ش��شة  الفرتة  هذه  خالل 
خلفت  التي  كورون�  ج�ئحة  انت�ش�ر 
اأث�را �شلبية على جميع فئ�ت املجتمع 
وب�شفة خ��شة هوؤلء الطف�ل الذين 
و�شليمة  خ��شة  مع�ملة  يحت�جون 
الأ�رضار  ب�أخف  املرحلة  لتج�وز 
ال�شي�ق  ويف  اأ�رضهم  وعلى  عليهم 
منه�  حلول  عدة  املتدخلون  اقرتح 
على  امل�شتط�ع  قدر  املح�فظة 
الأطف�ل من ذوي  ا�شتمرار مم�ر�شة 

لالأن�شطة  اخل��شة   الحتي�ج�ت 
الروتينية املعت�دة يف احلي�ة اليومية، 
روتينية جديدة،  اأن�شطة  اأو مم�ر�شة 
اأن  الواجب  من  ك�ن  اإذا  خ�شو�ش� 
تقدمي  و  املنزل  يف  الأطف�ل  يظل 
مب�  ل�شنهم  من��شبة  جذابة  اأن�شطة 
يف ذلك الأن�شطة التعليمية و ت�شجيع 
و  اللعب  موا�شلة  على  الأطف�ل 
الخرين  مع  الجتم�عي  الندم�ج 
حتى لو ك�ن ذلك داخل نط�ق الأ�رضة 
اأنه  اإىل  الأ�ش�تذة   اأ�ش�ر  كم�  فقط 
يحت�ج  الأزم�ت  و  ال�شدة  اأوق�ت  يف 
الرتابط  من  مزيد  اىل  الأطف�ل 
ب�لوالدين  تعلقهم  يزيد  و  الع�طفي 
لذلك يجب على الأولي�ء التحدث مع 
الأطف�ل على ج�ئحة كورون� و على 
�ش�دق  نحو  على  ال�شحي  احلجر 
من  يخفف  م�  ل�شنهم  ومن��شب 
قلقهم » ف�لأطف�ل يراقبون �شلوكي�ت 

منه�  لي�شت�شفوا  عواطفهم  و  الكب�ر 
خالل  عواطفهم  مع  التع�مل  كيفية 
خل�ص  وقد   « الع�شيبة  الأوق�ت 
بق�ء  اأن  اىل  املتدخلني  جميع 
رع�ية  اأي  دون  املن�زل  يف  الأطف�ل 
جملة  اإىل  يعر�شهم  لهم  متخ�ش�شة 
من  طفل  فلكل   ، النتك��ش�ت  من 
ذوي الحتي�ج�ت اخل��شة احلق  يف 
ال�شتقاللية واحلق يف التعليم والعمل 
واحل�شول على الرع�ية ال�شحية على 
قدم امل�ش�واة مع الأطف�ل الآخرين  
الدعم  و�شبك�ت  اأنظمة  انهي�ر  »لكن 
يف�قم   )19 )كوفيد  نتيحة  احليوية 
يواجهه�  التي  العقب�ت  حجم  من 
اخل��شة   الحتي�ج�ت  ذوي  اأطف�ل 
كم�  احلقوق  هذه  على  احل�شول  يف 
يوؤدي اإىل تراجع قدراتهم  ب�شبب اأن 
هذا الو�شع اجلديد قد �شكل �شغط� 
الأطف�ل  اأغلب  على  كبريا  نف�شي� 

م�  منهم  كثري  ي�شتوعب  ل  الذين 
والأمه�ت  الآب�ء  وجد  و  يحدث 
اأنف�شهم اأم�م حتدي�ت جديدة اأهمه� 
الت�أقلم  على  الأطف�ل  م�ش�عدة 
لذلك  اجلديد  احلي�ة  منط  مع 
بينه�  من  فورية  حلول  اإيج�د  وجب 
اجلمعي�ت  و  املراكز  افتت�ح  اإع�دة 
الأطف�ل  مع  التكفل  م�ش�ر  ملوا�شلة 
مع اأخذ ك�فة الحتي�ط�ت و التدابري 
ب�لإ�ش�رة  اجلدير  الحرتازية.و 
�ش�رك يف الندوة العلمية الفرتا�شية 
ثلة من الأخ�ش�ئيني و الدك�ترة منهم 
 « ب�لتك�مل احل�شي  العالج  اأخ�ش�ئية 
الرتبية  اأخ�ش�ئي  و   « ربح�وي  ليلى 
و   « رزيق  كم�ل   « احلركية  النف�شية 
جميلة   « العقلية  الأمرا�ص  طبيبة 
بودليو » و الأخ�ش�ئيتني النف�ش�نيتني 

»رمية بط��ص« و« كنزة دومي ».
اأح�ضن مرزوق

البويرة

ا�ستئناف ن�ساط النقل هذا الأحد
ب�لبويرة  الن�قلني  احت�د  رئي�ص  ك�شف 
»عزيزي بوعالم« عن اإ�شتئن�ف ن�ش�ط 
اأوت   16 الأحد  هذا  من  بداية  النقل 
بعد توقف طويل ب�شبب ج�ئحة كورون� 
 ، الأخرى  الن�ش�ط�ت  كف�ة  على غرار 
اخلطوط  معظم  اأن  املتحدث  واأكد 
التي تربط بع��شمة الولية �شت�شت�أنف 

الق�رض  اأهل  غرار  على  ن�ش�طه� 
والأخ�رضية  الغزلن  و�شور  وب�شلول 
وم�شدالة فيم� �شبقته� من قبل بع�ص 
اخلطوط على غرار حيزر وعني ب�ش�م 
م�شريا اإىل حمولة و�ش�ئل النقل �شتكون 
50 ب�مل�ئة وهو ال�رضط الذي اتفق به 
يف اللق�ء الذي جمع الن�قلني الثالث�ء 

ممثلي  اجتم�ع  انتظ�ر  يف  الف�رط 
الأي�م  ق�دم  يف  الوايل  مع  الإحت�د 
ل�شبط ك�فة الأمور والتدابري اخل��شة 
مقبلني  ونحن  خ��شة  الق�شية  بهذه 
والجتم�عي  املدر�شي  للدخول  على 
واملوظفني  العم�ل  فئة  وتبقى  . هذا 
الأكرث ت�رضرا من غي�ب و�ش�ئل النقل 

ا�شطر  م�  امل��شية  الفرتة  خالل 
الغي�ب عن العمل  اإىل  الكثريون منهم 
اإيتوزا  ال�شلط�ت ح�فالت  رغم توفري 
الولية  ع��شمة  نحو  الأربع  ب�جله�ت 
اإل اأنه� مل تكن ك�فية لنقل املئ�ت من 
العم�ل يومي� يف نف�ص التوقيت �شب�ح� 

م.�ساأح�ضن مرزوقوم�ش�ء .
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حميدو   حممد  ال�سياحة  وزير  اأ�رشف 
تعاون  متكن من   اتفاقيتي  اإبرام  على 
القطاع  تهدد   التي  الأخطار  جتاوز 
ال�سياحي  واإنقاذه من �سبح  اإلفال�س  
الأزمة  بفعل   يهدده  الذي  والنهيار 
بعث  واإعادة  م�سبوقة   الغري  ال�سحية 
امل�ساهمة  بغية  ال�سياحي  القطاع 
والإبقاء  الوطني   القت�ساد  تنمية  يف 
لفتح  وتدعيمها  ال�سغل   منا�سب  على 
منا�سب جديدة  وذلك من خالل العمل 
ل�سمان  تف�سيلية   اأ�سعار  تقدمي  على  

النهو�س بالقطاع .
من   كل  بني  الأوىل  التفاقية  �سملت  
اجلوية  للخطوط  الوطنية  ال�رشكة 
من  املتكونة  واملجموعة  اجلزائرية 
وحمامات  و�سياحة  »فندقة  جممع 
الوطني  والديوان   HTT معدنية« 
 ONAT لل�سياحة  اجلزائري 
مل�ستغلي  الوطنية  والفيدرالية 
الوطنية  والفيدرالية   FNH الفنادق 
والنادي   FNAT ال�سياحة  لوكالت 
والنقابة   TVA اجلزائري  ال�سياحي 
 ،  SNAV ال�سياحة  لوكالت  الوطنية 

الوطنية  ال�رشكة  من:  كل  بني  والثانية 
 SNTF احلديدية  بال�سكك  للنقل 
وحمامات  و�سياحة  »فندقة  وجممع 
الوطني  والديوان   HTT»معدنية
اجلزائري لل�سياحة ONAT والنادي 

..TVA ال�سياحي اجلزائري
 هذه التفاقيات التي من �ساأنها �سمان  
لل�سياحة  الوطني اجلزائري    الديوان 
اأ�سعار  من  ال�ستفادة  من   ONAT
تف�سيلية يف النقل والإقامة واحلمامات 
، واخلدمات  ال�سياحية لدى الوكالت  
الداخلية   ال�سياحة  بت�سجيع  له  ت�سمح 
كبرية  �سياحية   مبقومات  متتاز  التي 
 ، غناء  وغابات  خالبة  �سواطئ  من 
غروب  اأف�سل  بها  جميلة   و�سحاري 
وحمامات  كربى  وماآثر   ، لل�سم�س 
ل  ومغارات  ومنتزهات    ، متنوعة 
�ساأن  ومن   ، العامل  لها يف  مثال  توجد 
من  بالرفع  ت�سمح  اأن  التفاقيات  هذه 
مداخيل  يف  ال�سياحة  قطاع  م�ساهمة 
خلفها   التي  الأزمة  وجتاوز  اجلزائر 

وباء كورونا.
�س.ي

حمكمة  لدى  التحقيق  قا�سي  اأمر 
املا�سي،باإيداع  الأ�سبوع  امل�سيلة،نهاية 
املوؤقت  احلب�س  و�رشيكها  موظفة 
يف  املزور  وا�ستعمال  ،بتهمة التزوير 
والحتيال،  الن�سب  ر�سمية،  حمررات 
اخلا�سة  احلياة  بحرمة  امل�سا�س 
لالأ�سخا�س بدون اإذن �ساحبها، البتزاز 
وفيديوهات  �سور  بن�رش  والتهديد 
وم�ساركتها، وقائع الق�سية تعود ل�سكوى 
اأ�سا�س  على  ال�سحايا  اأحد  بها  تقدم 
�رشائه  بعد  والحتيال  للن�سب  تعر�سه 
دون  �سخ�سني  من  اأر�س  لقطعتي 
وذلك  امللكية  نقل  اإجراءات  ا�ستكمال 
عقارية  دفاتر  لهما  باأن  اإيهامه  بعد 
�سحيحة ات�سح فيما بعد اأنها مزورة، كما 
اأكد ال�سحية اأن امل�ستبه فيهما ولإ�سكاته 
قاما بت�سويره يف و�سعيات خملة باحلياء 
الفيديو  وابتزازه وتهديده بن�رش مقاطع 
يف حال مطالبته بثمن قطعتي الأر�س، 
الفرقة  ذات  عنا�رش  قام  ذلك  اإثر  على 
مّكن  الق�سية  يف  معمق  حتقيق  بفتح 
مت  اأ�سخا�س  ثالثة  لتورط  التو�سل  من 
توقيف اإثنني منهم اإحداهما اإمراأة تعمل 

القيام  وبعد  عمومية،  اإدارية  هيئة  يف 
بعمليات تفتي�س مل�ساكن امل�ستبه فيهم 
دائري  ختم  على  بداخلها  العثور  مت 
الإدارية  الهيئات  اإحدى  يخ�س  مقلد 
مزورة،  عقارية  دفاتر   05 العمومية، 
كما  �سنتيم،  مليون   30 قدره  مايل  مبلغ 
مت يف ذات الإطار حجز وحدة مركزية 
امل�ستبه  اأحد  م�سكن  من  رقمية  ولوحة 
باإحدى  درد�سات  على  حتتويان  فيهم 
مواقع التوا�سل الجتماعي بني امل�ستبه 
خمل  فيديو  مقطع  مت�سمنة  فيهم 
اإىل  بالإ�سافة  ال�سحية  يخ�س  باحلياء 
الدائري  للختم  و  عقارية  لدفاتر  �سور 
اإجراءات  ا�ستكمال  اآنفا، وبعد  املذكور 
الق�سية مت تقدمي امل�ستبه  التحقيق يف 
اجلمهورية  وكيل  ال�سيد  اأمام  فيهما 
اأحالهما  الذي  امل�سيلة  حمكمة  لدى 
نف�س  لدى  التحقيق  قا�سي  ال�سيد  على 
مبوؤ�س�سة  باإيداعهما  اأمر  اأين  املحكمة 
اإعادة الرتبية بامل�سيلة، فيما اأ�سدر اأمر 
فيه  امل�ستبه  حق  يف  والإيداع  بالقب�س 

الثالث والذي يتواجد يف حالة فرار.
عبدالبا�سط بديار

عبدال�سالم.غ/وكالت

اخلطة  هذه  باأن  البيان  وختم 
وقفها  ميكن  التعداد،  لتقلي�س 
امل�سنع  ن�ساط  ا�ستئناف  مت  اإذا 
التي  �سبتمرباملقبل اخلطة   1 قبل 
اأعلن عنها م�سنع رونو  لل�سيارات 
موظفيه،  عدد  لتقلي�س  باجلزائر 
منذ  يعي�سها  خانقة  اأزمة  ب�سبب 
اإجراءات  عن  ناجمة  اأ�سهر،  
جاء  امل�سانع  ن�ساط  لتنظيم 
واأو�سح   ، للم�سنع  بيان  وفق  ذلك 
على  يقرتح  امل�سنع  اأن  البيان 
عمل  )عقود  الدائمني  موظفيه 
غري حمدودة املدة(، الختيار بني 
يف  الف�سل  اأو  الطوعية  املغادرة 

اإطار القانون اجلزائري.
لل�سيارات  رينو  م�سنع  اإطالق  ومت 
ب�رشاكة   ،2014 باجلزائر خريف 

لل�سناعات  حكومي  جممع  مع 
من  اأكرث  ويوظف  امليكانيكية، 
هذه  البيان  وعزا   ، عامل   1200

الإجراءات اإىل عدم ات�ساح الروؤية 
بامل�سنع  الإنتاج  ا�ستئناف  ب�ساأن 
الواقع مبدينة وهران غربي البالد 
جل  ن�ساط  توقف  اأ�سهر،  ومنذ 
ال�سيارات  وت�سنيع  تركيب  م�سانع 
اإجراءات  عقب  يف اجلزائر، 
الن�ساط  وتنظيم  ل�سبط  حكومية 
والأجزاء  القطع  واردات  وتوقفت 
الرتكيب  مل�سانع  املوجهة 
وجمدت  اأ�سهر،  منذ  والتجميع 
�رشيبية  اإعفاءات  احلكومة 
قد  امل�سانع  كانت  وجمركية 
الرئي�س  حقبة  يف  منها  ا�ستفادت 
و  بوتفليقة  العزيز  عبد  املخلوع  
برعاية مبا�رشة من وزير ال�سناعة 

الهارب عبدال�سالم بو�سوارب.

اأياما قليلة قبل  قيام وزارة ال�سناعة  بالإفراج، عن دفرت �سروط جديد لتنظيم تركيب وجتميع ال�سيارات 
وا�سترياد املركبات اجلاهزة من اخلارج واقرتح بيان »رينو« اجلزائر، على العمال الذين بلغ �سنهم 50 عاما 
للذكور، و45 للن�ساء )دون حتديد عددهم(، اإيداع ملفاتهم لإحالتهم على التقاعد ومنح امل�سنع الفرن�سي 

مهلة للعمال متتد من 12 وحتى 22 اأوت اجلاري لختيار طريقة املغادرة.

ت�سمنان ا�ستفادة الديوان الوطني لل�سياحة من اأ�سعار تف�سيلية 

اتفاقيتان لإنقاذ القطاع ال�سياحي 
من الإفال�س 

اأمن ولية امل�سيلة

اإيداع موظفة و�سريكها احلب�س بتهمة 
التزوير والن�سب والحتيال

اأياما قبل الإفراج عن دفرت ال�سروط اجلديد

م�سنع رونو  بوهران يهدد بت�سريح عماله
.   املعنيون الذين بلغ �سنهم 50 عاما للذكور، و45 للن�ساء

الإقليمية  الكتيبة  وحدات  متكنت 
يف  اجلمعة  بزرالدة  الوطني  للدرك 
حدود ال�ساعة 00:30 لياًل، من اإحباط 
عملية هجرة غري �رشعية عن طريق 
 )17( ع�رشة  �سبعة  وتوقيف  البحر، 
بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح  �سخ�سا، 
حماولة  ب�سدد  كانوا  �سنة،  و39   19
بطريقة  الوطني  الرتاب  مغادرة 
يقودهم  كان  حيث  �رشعية،  غري 
�سبعة )07( اأ�سخا�س منظمني لرحلة 
منت  على  ال�رشعية  غري  الهجرة 

قارب �سيد ذو قوة دفع عالية. 
على  جاءت  الق�سية  وقائع  بداية 
للدرك  الإقليمية  الكتيبة  تلقي  اإثر 
تفيد  ملعلومات،  بزرالدة  الوطني 
الأ�سخا�س  من  جمموعة  بوجود 
غري  هجرة  رحلة  تنظيم  ينوون 
انطالقا  بحري،  منفذ  عرب  �رشعية 
بلدية  الذهبية  الرمال  �ساطئ  من 

زرالدة )اجلزائر(
تلقي املعلومة، مت و�سع خطة  فور 
حتركات  وتتبع  لر�سد  حمكمة 
وت�سكيل  ال�سبكة،  هذه  عنا�رش 
دورية ت�سم الوحدات التابعة للكتيبة 
بزرالدة،  الوطني  للدرك  الإقليمية 
متت  اأين  املكان،  عني  اإىل  تنقلت 

التي كان  اإحاطة وتطويق الأحرا�س 
لالإختباء،  ال�سبكة  عنا�رش  يتخذها 
جميع  على  القب�س  اإلقاء  مت  حيث 
عنا�رشها وعددهم �سبعة ع�رش )17( 

�سخ�سا ومن ثمة اإحباط العملية.
الدقيق ملزرعة  التفتي�س  اأ�سفر  كما 
قارب  حجز  على  لل�ساطئ  حماذية 
�سيد بطول �ستة )06( اأمتار، جمّهز 
ب�سعة  دلواً   15 اإىل  اإ�سافة  مبحرك، 
30 لرت معباأة بـ 450 لرت من البنزين، 
دراجة  املحركات،  زيت  من  لرت   04
عجلتني  جندة،  �سدرية   13 نارية، 
األب�سة   )03( ثالث  مطاطيتني،   )02(
ت�ستخدم  نارية  األعاب  غط�س، 
�سماريخ   10 يف  متمثلة  للنجدة، 
 ،)fumigènes( اإ�سارية  دخانية 
 )GPS( املواقع  حتديد  جهاز 
مالب�س  البحرية،  للمالحة  وبو�سلة 
مايل  مبلغ  اإىل  اإ�سافة  خمتلفة، 
الأجنبية،  والعملة  الوطنية  بالعملة 

يقدر بـ 95.100 دج و1.050 اأورو. 
وقد ك�سف التحقيق مع عنا�رش هذه 
ال�سبكة عن حقيقة اأنهم كانوا ب�سدد 
بطريقة  الوطني  الرتاب  مغادرة 
كل  وعن  البحر،  عرب  �رشعية  غري 
الإجراءات التح�سريية التي با�رشها 

مدّبروا العملية منذ اأيام. 
واإ�ستيفاء  التحقيق  اإ�ستكمال  بعد 
�سيتم  القانونية،  الإجراءات  جميع 
تقدمي عنا�رش ال�سبكة وعلى راأ�سهم 
مدّبروا رحلة الهجرة غري ال�رشعية، 

اأمام اجلهات الق�سائية املخت�سة.
ويف تلم�سان  متكنت وحدات الكتيبة 
بالغزوات  الوطني  للدرك  الإقليمية 
اخلمي�س  اأم�س  اأول  تلم�سان  بولية 
ال�سواحل  حرا�س  مع  بالتن�سيق 
هجرة  عملية  اإحباط  من  بالغزوات 
غري �رشعية عن طريق البحر حيث 
ترتاوح  اأ�سخا�س   10 توقيف  مت 
�سنة   31 و   20 بني  ما  اأعمارهم 
الرتاب  كانوا ب�سدد حماولة مغادرة 

الوطني بطريقة 
الرحلة  منظم  بقيادة  �رشعية  غري 
على منت قارب ذي قوة دفع عالية، 
اأفاد به اليوم ال�سبت بيان  ح�سب ما 

للقيادة العامة للدرك الوطني.
الكتيبة  اأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
بالغزوات  الوطني  للدرك  الإقليمية 
اأحد  بقيام  تفيد  معلومات  تلقت 
الأ�سخا�س بتنظيم رحلة هجرة غري 
انطالقا  بحري  منفذ  عرب  �رشعية 
الغزوات،  دائرة  �سواطئ  اأحد  من 

والتنقل  دورية  ت�سكيل  اإىل  اأدى  مما 
 10 توقيف  مت  اأين  املكان  عني  اإىل 
اأ�سخا�س م�ستبه فيهم وحجز قارب 
وعر�س  اأمتار   7 بطول  مطاطي 
 250 بقوة  مبحرك  مزود   ، اأمتار   4
من  لرت   430 اإىل  اإ�سافة  ح�سان، 

البنزين.
حتقيق  فتح  مت  اأنه  البيان  واأ�ساف 
انتظار تقدمي  الق�سية يف  معمق يف 
الأ�سخا�س املوقوفني اأمام اجلهات 
ا�ستيفاء  بعد  املخت�سة،  الق�سائية 

جميع الإجراءات القانونية.
الوطني  الدرك  موؤ�س�سة  وت�سع 
املتمثلة  التكنولوجية  الو�سائط 
الوطني  للدرك  الأخ�رش  اخلط  يف 
وال�سكاوى  ا�ستعالمات   )  10.55(
 PPGN.MDN.DZ  ( امل�سبقة 
 )TARIK.DZ( موقع  وكذا   ،  )
TARIKI.  ( الفاي�سبوك  و�سفحة 

GN ( ، حتت ت�رشف املواطن ويف 
خدمته، وتهيب بكافة املواطنني باأن 
ي�ساركوا بفعالية يف مكافحة خمتلف 
التف�سل  خالل  من  الإجرام،  اأنواع 
هذه  مثل  عن  الفوري  بالإبالغ 
اجلرائم اأو الإت�سال بالوحدة الأقرب 

للدرك الوطني لنف�س الغر�س.

الدرك الوطني بزرالدة و تلم�سان

اإحباط هجرة غري �سرعية 27 �سخ�سا 

طالب الفرع الولئي النقابي لالحتاد 
 ، بالأغواط  اجلزائريني  للعمال  العام 
التدخل  ب�رشورة  الو�سية  ال�سلطات 
للت�رشفات  حد  لو�سع  العاجل 
طرف  من  الالم�سوؤولة  والقرارات 
اأمن  ل�رشكة  بالنيابة  الوحدة  مدير 
املن�ساآت الطاقوية بالأغواط ، وذلك 
يف ظل الظروف ال�سحية ال�سعبة التي 
جائحة  تف�سي  ب�سبب  البالد  بها  متر 

فريو�س كورونا .
نا�سد الفرع النقابي الولئي بالأغواط 
 ، الولية  لوايل  موجهة  مرا�سلة  يف 
»الو�سط  يومية  ت�سلمت  قد  كانت 
»ن�سخة منها ب�رشورة التدخل العاجل 

الطاقوية  املن�ساآت  اأمن  ب�رشكة 
ولية  وحدة   ،  SAT بـ املعروفة 
املمار�سات  جراء  وذلك   ، الأغواط 
الالم�رشوعة  والتجاوزات  مهنية  الال 
طرف  من   ، واخلطرية  قانونية  والال 
املوؤ�س�سة  بهذه  الأول  امل�سوؤول 
على  مديرها  بالنيابة،  يف  متمثلة 
 ، ولية  الأغواط  وحدة  م�ستوى 
العمال  اأداء  على  �سلبا  انعك�س  مما 
لل�رشكة  الجتماعي  الو�سع  وتدهور 
به  اأفاد  وح�سبما   . بها  العمل  ومناخ 
نف�س البيان ، فاإن املوؤ�س�سة املذكورة 
ت�سعى  ظاملة  جمموعة  بها  يوجد 
 ، الوايل  مبجهودات  ولتبايل  للف�ساد 

واخلروق  التجاوزات  اأبرز  من  ولعل 
تعيني مدير  بالنيابة  امل�سكوت عنها 
اأن  و  �سبق  حيث   ، �سيئة  �سمعة  له 
 2012 �سنة  من  املن�سب  نف�س  �سغل 
العديد  حمل  وكان   ،  2013 غاية  اإىل 
من ال�سكاوى ، وكان حمل العديد من 
نتائجه  من  كان  والذي   ، ال�سكاوى 
الوحدة  راأ�س  تنحية املعني من على 
خمتلطة  وزارية  للجنة  زيارة  بعد 
بتلغمت  الكهرباء  اإنتاج  ملوقع حمطة 
�سنة 2012 ليعاد تكليفه حاليا ، ناهيك 
عن الت�سلط وا�ستعمال والإفراط  يف 
متت  ،حيث  واملعارف  ا�ستعمال 
لكنهم قوبل  مرا�سلة اجلهات املعنية 

والوعيد  والتهديد  ال�رشاخ  من  بوابل 
ما  عك�س  امل�سوؤول  هذا  طرف  من 
للغة  تقبله  وعدم  منه  متوقع  كان 
حلرمان  اإ�سافة   ، والنقا�س  احلوار 
بغري  الوظيفية  حقوقهم  من  الأعوان 
حق والتي ي�ستحقونها بانتهاج �سيا�سة 
الوحدة  مرا�سلة  مت  وقد  املفا�سلة 
املرات  عديد  يف  العامة  واملديرية 
يتلقى  ومل  املوا�سيع  خمتلف  ويف 
تعنتا  يزداد  بل  رد  اأي  املت�رشرين 
وتهديدات  �سغوطات  وكذا  وجتربا، 
احلقرة  �سيا�سة  ب�سبب  العمال  على 

والتهمي�س و الرتهيب   .
اأحمد باحلاج 

الفرع الولئي النقابي ينا�سد وايل الأغواط بالتدخل

مدير وحدة ب�سركة اأمن املن�ساآت الطاقوية يتحدى القانون

لت�سبح اأول دولة بالعامل ت�سرع يف ذلك
رو�سيا تعلن بدء اإنتاج لقاح

 م�ساد لكورونا 
الرو�سية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
م�ساد  لقاح  اإنتاج  بدء  ال�سبت،  اأم�س 
لفريو�س كورونا حتت ا�سم »�سبوتنيك 

V«، بح�سب اإعالم حملي.
وبذلك ت�سبح رو�سيا اأول دولة بالعامل 
ت�رشع يف اإنتاج لقاح م�ساد للفريو�س، 

وفق قناة »رو�سيا اليوم«.
اأنها  القناة عن وزارة ال�سحة،  ونقلت 
ا�سم  يحمل  الذي  اللقاح  اإنتاج  بداأت 
»�سبوتنيك V«، م�سرية اأنه مت تطويره 
من قبل مركز »غاماليا« الوطني لعلم 
الأوبئة والبيولوجيا املجهرية واأو�سح 
تنفيذ  املخطط  من  اأنه  امل�سدر 
�سد  اجلديد  باللقاح  تطعيم  حملة 
الفريو�س على مرحلتني تف�سل بينهما 

فرتة زمنية لثالثة اأ�سابيع.
ميخائيل  ال�سحة  وزير  اأكد  اأن  و�سبق 
مورا�سكو، اأن التطعيم �سد كورونا يف 

رو�سيا �سيكون طوعيا ح�رشا.
اللقاح  يتيح  الوزارة،  بيانات  وبح�سب 
الذي  الفريو�س  �سد  مناعة  اإن�ساء 
ملدة  »كوفيد-19«  مر�س  ي�سبب 
ت�سل عامني والثالثاء املا�سي، اأعلن 

ت�سجيل  بوتني،  فالدميري  الرئي�س 
يف  لكورونا  م�ساد  لقاح  اأول  بالده 
حول  غربي  ت�سكيك  و�سط  العامل، 
ن�رش  عدم  خلفية  على  فعاليته  مدى 
ومدى  ال�رشيرية،  الدرا�سات  نتائج 
لهذه  خ�سعت  التي  العينة  حجم 
التجارب، وهو الإجراء الدويل املعتاد 

قبل طرح اأي عقار اأو لقاح.
دفعات  اأوىل  اإنتاج  اأن  بوتني  واأو�سح 
»�سبوتنيك  اجلديد  الرو�سي  اللقاح 
الأ�سبوعني  غ�سون  يف  �سيبداأ   »V
ا�ستخدامه  يبداأ  اأن  على  القادمني، 
�سحيفة  اأفادت  واخلمي�س،  فورا  
»ديلي ميل« الربيطانية باأن كبري اأطباء 
اجلهاز التنف�سي »ال�سدرية« يف رو�سيا 
ا�ستقال من من�سبه اإثر ال�ستعجال يف 

اإنتاج لقاح م�ساد لكورونا.
الربوف�سور  اإن  ال�سحيفة،  وقالت 
ا�ستقالته  قدم  ت�سوت�سالني،  األك�سندر 
ج�سيمة  »انتهاكات  �سماها  ما  ب�سبب 
التي  الطب«،  مهنة  لأخالقيات 
اإنتاج  يف  ال�ستعجال  نتيجة  ح�سلت 

لقاح م�ساد �سد للفريو�س.
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لالحتاد  الوالئي  املكتب  طالب 
بورقلة  اجلزائريني  للطلبة  الوطني 
اجلامعية  اخلدمات  مدير  من   ،
ب�رضورة التدخل ال�صخ�صي والعاجل 
اجلامعية  امل�صتجدات  ملعاجلة 
يف  التمادي  لتفادي  املطروحة 
اأفاد   . عنها  امل�صكوت  التجاوزات 
لالحتاد  الوالئي  للمكتب  بيان 
بورقلة  اجلزائريني  للطلبة  الوطني 
اجلامعية  اخلدمات  ملدير  موجه 
كانت قد حت�صلت يومية »الو�صط » 
على ن�صخة منه ، اأنه يف ظل خمتلف 
على  املطروحة  امل�صتجدات 
راأ�صها  وعلى   ، اجلامعية  ال�صاحة 

اجلامعية  اخلدمات  مديرية  قرار 
االقامات  اإخالء  املت�صمن   بورقلة 
الطلبة  ح�صور  دون  ولو  اإجبارا 
اال�صتماع  وبعد   ، الغرف  اأ�صحاب 
املكتب  اأجمع  الطلبة  الن�صغاالت 
الوالئي املذكورة على عدة نقاط ، 
لعل من اأبرزها تثمني جميع اجلهود 
ال�صاعية  املديرية  من  املبذولة 
جميع  وتوفري  الطالب  حلماية 
واالحرتازية  الوقائية  االحتياطات 
اأو�صح  حيث   ، كورونا  جائحة  من 
نف�س البيان وبتاأ�صف اأن قرار اإخالء 
املذكورة،  االآليات  ح�صب  الغرب 
وال  الطلبة  عموم  ظروف  اليراعي 

اإىل  واإ�صافة  خ�صو�صياتهم  يحفظ 
وخلط  �صياع  يف  يت�صبب  قد  ذلك 
اأكد  كما   . ال�صخ�صية  اأغرا�صهم 
يرف�س  اأنه  ذاته  الطالبي  البيان 
بغرف  امل�صا�س  قاطعا  رف�صا 
الطلبة غري املتمكنني من االلتحاق 
اأي  من  ال�صخ�صية  باأغرا�صهم  و 
اإجراءات  ظل  يف  وخا�صة  مكان 
احلجر املنزيل و�صعف حركة النقل 
ورقلة  والية  داخل  واملوا�صالت 
وانعدامها يف الواليات االأخرى ، كما 
الطالبي مت�صكه  التنظيم  يخفي  مل 
اأماكن حلفظ  بتخ�صي�س  باملطالبة 
االأمتعة ، بحيث يتمكن الطالبة من 

وحفظها  باأنف�صهم  اأغرا�صهم  جمع 
يف املكان املنا�صب اإىل حني عودتهم 
وا�صتئنافهم للدرا�صة ، مع املطالبة 
اإىل  املتخذ  القرار  اأجال  بتمديد 
ورفع   ، النقل  حركة  ا�صتئناف  حني 
من  الطلبة  ومتكن  املنزيل  احلجر 
اأغرا�صهم  وا�صرتجاع  احل�صور 
فقد  مت�صل  �صياق  ويف   ، باأنف�صهم 
ذهب البيان ال�صالف الذكر اإىل اأبعد 
املعنية  اجلهات  مطالبا  ذلك  من 
للطلبة  واالإطعام  املبيت  بتوفري 
عملية  اأثناء  الوالية  عن  البعيدين 

اإخالء وت�صليم غرفهم .
اأحمد باحلاج  

طالب مدير اخلدمات اجلامعية بالولية بالتدخل 

االحتاد الوطني للطلبة اجلزائريني بورقلة �ساخط 

اأكد اأن تنفيذ قرارات الرئي�س مل تتجاوز 20 باملائة 

جراد  ي�سع والة اجلنوب على املحك 
.       مطالب بالتحقيق حول  25 م�سروعا فا�سال بورقلة ومترنا�ست 

اأحمد باحلاج 

املحلي  لل�صاأن  املتتبعني  قال 
الكبري على  البالد  بواليات جنوب 
بالعا�صمة  املعروفة  ورقلة  غرار 
 ، ال�رضقي  للجنوب  املركزية 
وواليات  غرداية   ، االأغواط 
مترنا�صت واأدرار وب�صار احلدودية 
عبد  االأول  الوزير   تاأكيد  اأن   ،
لقاء احلكومة  العزيز جراد خالل 
املن�رضم  االأ�صبوع  نهاية   ، بالوالة 
اأن  و  خا�صة   ، فراغ  من  ياأتي  مل 
اأن  الواحد  باحلرف  قال  جراد 
اجلمهورية  رئي�س  قرارات  تنفيذ 
فقط  تراوحت  تبون  املجيد  عبد 
، وهو  باملائة فقط  بني 10و  20 
طموحات  يتما�صى  ال  الذي  االأمر 
ال�صلطات العليا بالبالد التي كانت 
تتطلع ح�صب جراد لتجاوز �صقف 
حيث   ، باملائة   60 عتبة  التطبيق 
ارجع هوؤالء �صبب امتعا�س الوزير 
االأول من اأداء بع�س الوالة ال�صلبي 
االأدوات  لتفاوت  باجلنوب  خا�صة 
التنموية  العمليات  على  الرقابية 
القطاعات  مبختلف  امل�صجلة 
�صواء تعلق االأمر باملنجزة اأو تلك 
املوجودة يف طور االجناز ، ناهيك 
عن تكرار ميزانيات ال�رضف على 
، حيث كلف  م�صاريع غري جمدية 

ذلك ميزانية الدولة خ�صائر مالية 
يقول  علمنا  اإذا  خا�صة   ، فادحة 
النا�صط احلقوقي واجلمعوي عبد 
الظل  مناطق   اأن   ، تقار  القادر 
واأدرار  ومترنا�صت  ورقلة  بواليات 
يفتقر  يزال  ال  وتيندوف  وب�صار 
العي�س  �رضوريات  الأدنى  �صاكنها 
الكرمي ، على غرار افتقار معظمها 
وال�صحية  االإدارية  للخدمات 
معظمها  كلف  ما  وهو  املطلوبة 
لقطع م�صافات ترتاوح بني الـ 20و 
120 كلم باجتاه املناطق احل�رضية  
و  الوثائق  خمتلف  ال�صتخراج 
�صبل  عن  البحث  وكذا  االإدارية 
العالج بامل�صت�صفيات الكربى التي 

للعالج  االأخرى بحاجة ما�صة  هي 
الطبي  للعتاد  افتقارها  ب�صبب 
 ، املتخ�ص�صة  الطبية  االأطقم  و 
ناهيك عن التعرث الكبري يف اجناز 
خمتلف ال�صيغ من الربامج ال�صكنية 
واملرافق الرتبوية ، حيث اأن هذه 
املعطيات كلها باتت تنذر يف نظر 
تقار بدخول اجتماعي �صاخن وهو 
من  اجلمهورية  رئي�س  حذر  ما 

تبعات ا�صتغالله غري القانوين .
تعالت  فقد  ذلك  جانب  اىل 
ب�رضورة  املطالبة  االأ�صوات 
ال�صلطات  طرف  من  جاد  تدخل 
فيما  حتقيق  لفتح  الق�صائية 
و�صف بالف�صل الذريع الذي حققه 

التهم  بعدما  تنموي  م�رضوع   25
دون حتقيق  املاليري  من  املئات 
غرار  على  املرجوة  النتائج 
بالطريق  االأخ�رض  ال�صد  م�رضوع 
الوالية  عا�صمة  بني  الرابط 
تقرت  االإدارية  واملقاطعة  ورقلة 
لتاأهيل  القرن  مل�رضوع  اإ�صافة   ،
 ، بورقلة  ال�صحي  ال�رضف  �صبكة 
ناهيك عن الغمو�س الذي ال يزال 
املياه  حتلية  حمطات  يكتنف 
ال�صاحلة لل�رضب بعا�صمة اجلنوب 
يعاين  امل�صكل  نف�س   ، ال�رضقي 
االإدارية  املقاطعة  �صاكنة  منه 
ي�صتهلكون  الذين  �صالح  عني 
مياه ذات ملوحة عالية منذ فجر 
م�رضوع  ف�صل  بعدما  اال�صتقالل 
ربطهم باملياه ال�صاحلة من قرية 
�صالح  عني  باجتاه  لعرب  فقارة 
على م�صافة 25 كلم وهي العملية 
التي كلفت خزينة الدولة اأكرث من 
50 مليار �صنتيم لتبقى دار لقمان 
بلة  الطني  زاد  ومما  حالها  على 
العمليات  اجلهات  نف�س  ح�صب 
الرتقيعية لتاأهيل  الطريق الوطني 
الرابط بني مترنا�صت وعني �صالح 
على م�صافة 700 كلم الذي حتول 
�صبيهة  منه مل�صالك  كبرية  اأجزاء 
رعوية  نقاط  باجتاه  مب�صالك 

وفالحية .

اأبدى الوزير الأول عبد العزيز جراد امتعا�س كبري ب�سبب تعاطي الولة �سلبيا مع ان�سغالت 
ال�ساكنة خا�سة ما تعلق بالقاطنني باملناطق احلدودية و النائية جنوب البالد ، والقرى  اأو ما 

ا�سطلح على ت�سميتها مبناطق الظل .

ت�صهد ظاهرة التعدي على اجليوب 
و االأوعية العقارية املح�صوبة على 
اأمالك الدولة تف�صي رهيبا بوالية 
االأدوات  تفاوت  ظل  يف  ورقلة 
يف  امل�صوؤولني  متاطل  و  الرقابية 
م�صغر  تنفيذي  جمل�س  ت�صكيل  
حق   يف  الهدم  قرارات  لتنفيذ 
الفو�صوية  البنايات  و  احلظائر 

التي �صيدت بدون رخ�صة بناء  . 
تعالت االأ�صوات املطالبة ب�رضورة 
رئي�س  طرف  من  اجلاد  التدخل 
تبون   املجيد  عبد  اجلمهورية 
لدى خمتلف الدوائر الوزارية من 
وطنية  حتقيق  جلنة  اإيفاد  اجل 
ورقلة  والية  اإىل  امل�صتوى  عالية 
احلقيقية  االأ�صباب  على  للوقوف 
الهيئة  متكني  دون  حتول  التي 
بتعليمة  االلتزام  من  التنفيذية 
لالإ�رضاع  الرامية  الو�صية  الوزارة 
يف ت�صكيل جمل�س تنفيذي م�صغر 
مراقبة  و  متابعة  على  لالإ�رضاف 
البنايات  لهدم  قرار   800  3 تنفيذ 
احلظائر  و  امل�صتودعات  و 
دون  �صيدت  التي  الع�صوائية 
عقارية  اأوعية  فوق  بناء  رخ�صة 
موجهة  و  الدولة  تابعة ملمتلكات 
يف  لال�صتغالل   الوقت  نف�س  يف 

اإطار املنفعة العامة.
حمل  مت�صل  مو�صوع  ويف   
متابعون لل�صاأن املحلي ال�صلطات 
ب�صفته  الوالية  وايل  راأ�صها  وعلى 
بقطاع  االإدارة  جمل�س  رئي�س 
الغري  ال�صمت  م�صوؤولية  العقار 
على  املتكرر  التعدي  حيال  مربر 
عقارات موجهة لال�صتغالل حيال 
الذي  االأمر  وهو  العامة  املنفعة 

رهن جت�صيد عديد امل�صاريع التي 
لها �صلة بيوميات املواطن خا�صة 
بارونات  و  مافيا  اأن  علمنا  اإذا 
قب�صتها  اأحكمت  العقاري  النهب 
بعثت  بعدما  اخلط  طول  على 
�صبانية  ترفيهية  �صحية  مب�صاريع 
�صكنية و خدماتية نحو املجهول 
باإلغاء  مهدد  معظمها  اأن  حيث 
االأكرث  الواليات  نحو  التحويل  اأو 
جانب  اإىل  الحت�صانها  ا�صتعداد 
بخبايا  عارفون  اثاأر  قد  ذلك 
طرحت  نقطة  العقار  ملفات 
برف�س  ا�صتفهام  عالمة  من  اأكرث 
املجل�س ال�صعبي الوالئي يف اإدراج 
دوراته  اأ�صغال  العقار �صمن  ملف 
العادية خا�صة اأن الكل يجمع بان 
ب�صبب  فراغ  فرتة  تعي�س  الدولة 

امل�صكل القائم .
عدد  اأفادت   ، مت�صل  �صياق  و يف 
بورقلة  املحلية  اجلمعيات  من  
ب�رضورة عدم  املواطنني  عامة  و 
جتاهل الو�صع ، و العمل ك�رضيك 
متاما  ذلك  و   ، عنها  للتبليغ  هام 
كما مت التبليغ يف فرتة �صابقة غري 
بعيدة عن حالة موؤكدة لال�صتيالء 
على العقار بطريقة غري قانونية ، 
و ذلك يف ن�س �صكوى ر�صمية كانت 
االخت�صا�س  دوائر  ت�صلمتها  قد 
االإقليمية بالوالية ، يف حني كانت 
قد با�رضت بدورها م�صالح البحث 
والتحري   حترياتها انطالقا من 
الطريقة  هي  و   ، ال�صكوى  ن�س 
الناجعة التي ياأمل قاطني خمتلف 

بلديات والية ورقلة العمل بها .
اأحمد باحلاج 

ال�سلطات العمومية يف قف�س التهام 

مافيا العقار بورقلة تعطل  
م�ساريع تنموية 

املبذولة  املجهودات  اإطار  يف 
باأمن  ال�رضطة  قوات  طرف  من 
اجلرمية  حماربة  اأدراريف  والية 
املواطنني  �صالمة  على  واحلفاظ 
فرقة  متكنت  وممتلكاتهم 
لالأمن  التابعة  الق�صائية  ال�رضطة 
والية  احل�رضي الثالث باأمن 

ل�صارقني كانا  حد  و�صع  من  اأدرار 
ميتهنان ال�رضقة من داخل املنازل 

حتت طائلة التهديد.
اأفاد بيان خللية االإعالم واالت�صال 
اأمن  مبديرية  العامة  والعالقات 
ت�صلمت  قد  كانت  اأدرار  والية 
اأن  منه  ن�صخة  »الو�صط«  يومية 

تعود    وبناءا  الق�صية  وقائع 
تقدمت  ر�صمية  �صكوى  على 
املواطنات مفادها  اأحدى  بها 
تعر�صها لل�رضقة من داخل م�صكنها 
العائلي من طرف جمهولني والتي 
االأ�صفر  املعدن  من  حلي  م�صت 
الو�صائط  متعدد  نقال  وهاتف 

االأغرا�س،  العديد من  اإىل  اإ�صافة 
امل�صكن  �صاحبة  على  التعدي  مع 
وتهديدها بالقتل من خالل �صالح 
ابي�س، قوات ال�رضطة وفور تلقيها 
البحث  عمليات  ال�صكوى با�رضت 
للفاعلني ليتم  للو�صول  والتحري 
االأ�صخا�س  اأحد  على  التعرف 

قوات  مبا�رضة  فيهما،  امل�صتبه 
احل�رضي  لالأمن  التابعة  ال�رضطة 
الثالث ر�صمت خطة حمكمة لتوقيف 
امل�صتبه به وحتويله اإىل مقر االأمن 
ا�صرتجاع  التحقيق مع  ال�صتكمال 
التي  امل�رضوقة  االأغرا�س  بع�س 
باالأفعال  بحوزته ليعرتف  وجدت 

املن�صوبة اإليه، كما مت التعرف على 
ال�رضيك الثاين يف الفعل االإجرامي 
تقدميهما   اأمام  مت  اأين  وتوقيفه 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�صيد 
حق  يف  �صدر  اأدرار حيث  حمكمة 
احلب�س  رهن  اإيداع  اأمر  املتهمني 

املوؤقت .

اأمن ولية اأدرار 

و�سع حد ل�سارقني خمت�سني يف �سرقة املنازل حتت طائلة التهديد

تهنئة عيد ميالد
مبنا�سبة عيد ميالد الكتكوتة " افراح نور 

مالك مرواين " يتقدم كل من الوالد الزميل 
ال�ستاذ " حممد " والم " �سورية بن �سالح 
وم�سطفاوي  �سالح  وبن  مرواين  " وعائلة 

بالتهاين اخلال�سة للبنت الغالية التي ولدت 
يف مثل هذا اليوم وقد اكملت بعون اهلل 

ورعايته  ثالثة �سنوات كاملة داعني من 
املوىل تعاىل ان يبارك يف عمرهما ويحفظها 
لوالديها واهلها ويجعل فيها اخلري والربكات 

وي�سعد الوالدين مب�سارها وحياتها الف 
مربوك افراح نور مالك

اأحمد باحلاج 
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املنافق هو نف�ص ال�شخ�ص 
العن�شري الذي يدعو 

للعن�شرية هو نف�ص ال�شخ�ص 
الذي ي�شرتجل يف اأ�شرته 

بني حيطان منزله على 
اأخواته متحججا بال�شرف 
و هو يف ال�شارع جعل من 

التحر�ص عبادة املنافق هو 
نف�ص ال�شخ�ص الذي ل 

يفارقه ال�شواك الإ�شالمي 
و كالمه كله عن الدين 

يف الوقت الذي و�شع فيه 
خطوط �شال و موري�ص 

بينه و بني جاره كي ل تكرب 
�شجرة الليمون اخلا�شة به و 
تطوف اأغ�شانها لت�شل اإليه 

املنافق هو نف�ص ال�شخ�ص 
الذي يخرج كل جمعة من 

اأجل احلراك ال�شعبي مطالبا 
بالتغيري و رحيل الع�شابة 
و هو من املطففني هوايته 

اللعب مب�شداقية امليزان يف 
دكانه و املتاجرة بالهواتف 
و الأ�شياء امل�شروقة املنافق 
هو نف�ص ال�شخ�ص ال�شباق 

جلرائم ال�شرف يتفاخر 
باأخته املربجمة كال�شاعة 

من املدر�شة للدار يف الوقت 
الذي يعي�ص هو على رزنامة 

للمواعيد يبداأ ببنات 
اجلريان لي�شل اىل الوليات 

املجاورة .

حماولة للفهم

�لنفاق �لإلكرتوين.. �جتهاد �أم هاج�س 
حمالت فاي�شبوكية �شد ريا�ص 

حمرز

�ملنافق هو نف�ص �ل�شخ�ص �لذي �أقام 
حمالت فاي�شبوكية �شد ريا�ص حمرز 
ي�شتويف  بلد  يف  علنا  حبيبته  قبل  لأنه 
كل �ل�رشوط يف �لوقت �لذي ترك هو 
حبيبته �لتي جرجرها معه 04 �شنو�ت 
و  للغابة  معه  �لذهاب  رف�شت  لأنها 
باملو�قع  مولع  �أي�شا  �ل�شخ�ص  نف�ص 

�لإباحية  
و  �لقبائل  يكره  �لذي  هو  �ملنافق 
يتهم  و  �لرد�ءة  ي�شتمهم عرب �شفحات 
ن�شاءهم بالال�رشف و ي�رشخ  } �أ�شرتو 
نديها  يكتب  �خلا�ص  يف  و   } بناتكم 

قبايلية �لقبايليات فحالت 
�ملنافق هو نف�ص �ل�شخ�ص �لذي كتب 
�لزو�فيني و �ملتحدثني  جملد�ت على 
 , باحلركى  لقبوهم  و  �لفرن�شية  باللغة 
نعم  �لوطنية  يتنف�ص  �أنه  �أ�شا�ص  على 
تفتح  �لنفاق حني  �أن هذ� قمة  �شتجد 
طلبات  عدد  حت�شب  و  �شفره  جو�ز 
�لهجرة �لتي كللت بالف�شل و �ملرفو�شة  
تتبناه  �لذي  �ملبد�أ  نف�ص  هو  �لنفاق 
�لأم �لتي تتمنى لبنتها زوجا ذو ع�شى 
�لر�حة  كفوف  على  ليحملها  �شحرية 
يف �لوقت �لذي ترى �أن �بنها م�شحور 
لأنه ��شرتى لزوجته وردة مبنا�شبة عيد 

زو�جهما �لأول 
زوج  على  ت�شرتط  �لتي  �لأم  نف�ص 
بنتي   �أ�شا�ص  على  م�شتقال  بيتا  �إبنتها 
يف  مياك{  عند  خد�مة  ماهي�ص   {
�بنها  زوجة  فيه  تعي�ص  �لذي  �لوقت 
عليها  تطبق  معها  �جلحيم  و  �لتبعية 
هي  عا�شتها  �لتي  �مليزيرية  طقو�ص 
�أ�شلوب  نف�ص  للنفاق  �ل�شتقالل  قبل 
�لتي  هاتفها  �رشيحة  تغري  �لتي  �لفتاة 
حممد  و  �لبيجوتري  عمار  فيها  كان 
و  و  �لع�شكري  و عماد  �لطاك�شي  مول 

و و  بعد �خلطوبة  و تقوم بحدف 
كن  �للو�تي  �شديقاتها  جميع 
�أن  �أ�شا�ص  على  �لدرب  رفيقات 

�شد�قتهن ما ت�رشف�ص .

التغيري نحو الأف�شل

�ملو�شوع  هذ�  عن  كثرية  �أمثلة 
�لتغيري  �أردنا  �إن  علينا  عتب  فال 
نحو �لأف�شل و �أن نعطي لأنف�شنا 
�شورة جمالية لتكون و�جهة متثلنا 

لكن  غاياتنا  بها  لنق�شي  �لنا�ص  �أمام 
بحد  �لنفاق  مفهوم  يكمن يف  �مل�شكل 
و  �لغلة  ياأكلون  من  هم  فكثريون  ذ�ته 
ي�شبوهن �مللة و كثريون هم من ينطبق 
عليهم �ملثل �ل�شعبي } يا مل�شبح من 

بر� و��ص حالك من �لد�خل {
ر�ئد  �لعنقى  حممد  �حلاج  �أن  يقال 
عنه  يبحث  رجل  �أتى  �ل�شعبية  �لغنية 
وكان هذ� �لرجل جميل �لهند�م يلب�ص 
بدلة �أنيقة وربطة عنق وعندما حتدث 
�إنحطاط   كله  كالمه  كان  �حلاج  مع 
كالم فاح�ص بذيء حينها قال له �حلاج 

} �أهدر كيما ر�ك لب�ص ول �ألب�ص كيما 
ر�ك تهدر{

تلقب  كما  �أو  �ملنافقة  �ل�شخ�شية 
�شاذة  �شمات  هي  �ملجتمع  �شيطان 
منافية لل�شو�ء  جتتمع يف �شخ�ص و�حد 
لتجعله يعي�ص بني �لنفي و �لتاأكيد يكون 
متناق�شا لذ�ته و تفكريه و كيانه يعي�ص 
فقط  مقا�شه  على  لي�ص  ثوب  د�خل 

ِليُمدح و يُرى باملنظور �لإيجابي.

تنوع ال�شخ�شيات

�لتنوع  يعي�ص  �ليوم  �ملجتمع 
كرثتها  رغم   , �ل�شخ�شيات  يف 
ذ�ع  �ملنافقة  �ل�شخ�شية  �أن  �إل 
�شيتها  و �ن�رشت كاآفة �جتماعية 
و  �قتالعها من �جلذور  لبد من 
�نقر��شها �أحيانا تاأتي على هياأة 
و  باطنة  �أحقاد  ور�ءها  جماملة 
خفية متاما مثل �لدو�عي �خلفية 
قال  من  �شدق  �جلز�ئر  لحتالل 
�جلغر�فيا   �شيعلمك  �لتاريخ  �أن 
نعم �نه �لنفاق �لجتماعي . بحد 

ذ�ته 
؟  �إذ�  �ملنافقة  �ل�شخ�شية  تن�شاأ  كيف 
�أي مر�ص نف�شي قد  �لنفاق مثله مثل 
فت�شاهم  �إبنها  و  �لظروف  وليد  يكون 
على تكوين �شفة �لنفاق هذه يف �لفرد 
هي  �لأ�رشة  يقال  فكما  �لأ�رشة  �أول 
�ملدر�شة �لأوىل للطفل و �مل�شئولة عن 
�شكل �لعجينة قبل دخولها �لفرن و �أي 

خلل و �شذوذ فيها يحت�شب عليها 

الأ�شرة و منطق ال�شتعالء و 
الأبوية

�أن  �ل�شائع  من  و  �ملعروف  فمن   
فيها حتت  ريب  قر�ر�تها ل  و  �لأ�رشة 
فمثال  مب�شلحتك  �لأدرى  نحن  �رش�ع 

و  �أفكاره  و  �لطفل  معار�شة  �أثناء 
ميولته نحو غريه و عند كبح م�شاعر 
عدم  و  �لغري  �جتاه  عنده  �لرف�ص 
للقو�نني  رف�شه  مثال  �و  لهم  �لرتياح 
يجازى  �لع�شكرية  لالأ�رشة  �لد�خلية 
يدفع  ما  هذ�  �لتاأنيب  و  بالعقاب 
�إيجاد  حماولة  و  لالجتهاد  بالطفل 
�شلوكه  فيغري من  للتكيف  بديلة  حلول 
فقد�ن  من  وخوفا  لو�لديه  �إر�شاء ً 
�حلب و �لدعم منهما و كاأن ذلك �حلب 
ي�شرتيه على ح�شابه هو كاإن�شان , هنا 
يتعلم كيفية تبني �ملو�قف و �لعي�ص يف 

عامل لي�ص عامله باأفكار ل متثله بتاتا 
�لدجاج  �شور  تذكرت  ملاذ�  �أدري  ل 
يف  �لثالجات  و�جهة  على  �ملعرو�شة 
كلمة  عليها  مكتوب  �لأجنبية  �لدول 
حالل و هي مل تذبح �أ�شال و معرو�شة 
�أع�شاءها مل ينق�ص منها �شوى  بكافة 
�لري�ص ما هو �ملغزى من كلمة حالل 

�ملن�شوبة �إليها ؟ .

فنون النفاق ؟

ي�شبح  و  �لطفل  يندمج يف  �لنفاق هنا 
�ملوروثة  �مللوثة  �لذهنيات  من  جزء 
�لر�عي  تكحون  و  منوه   تو�كب  �لتي 
�لر�شمي حلياته لأ�شلوب حياته . فاإذ� 
ما �أمتدح �شخ�ص ما �أمامه , ذّمه من 
هو  �لر�أي  يف  �لتناق�ص  وهذ�   , خلفه 
نفاق , يوؤثر �شلبيا على �أفكار �ل�شخ�ص 
نف�شه قبل تاأثريه على �لآخرين , فتبد�أ 
متزن  �شخ�ص  من  بالتحول  �شخ�شيته 
مدرك وم�شوؤول عن �أقو�له و�أفعاله �ىل 
�شخ�ص يرتاب بالآخرين ويكون �ل�شك 
تعامالته  عليها  ترتكز  قاعدة  د�ئما 
, فين�شاأ �شخ�شا مري�شا   مع من حوله 
نف�شيا و عالة �جتماعية ي�شعب تخطيها 
و كبحها فالنفاق مثل �لغباء عدوى قد 
�ل�شيطرة   خارج  ت�شبح  و  تنت�رش 
مر�حل  يف  معاجلته  ي�شعب   و 
�لفرد  مميز�ت  من  و  متقدمة  
�ل�شلبية  �حليادية  جند  �ملنافق 
و�ل�شو�ب  للخطاأ  م�شادقته  �أي 
�متالك  و  �ملو�شوع   لنف�ص 
ر�أيني خمتلفني ملو�شوع و�حد و 
�لر�أيني متناق�شني مثال كاأن يكون 
علماين يدعو للعلمانية و يف نف�ص 
�مليثولوجية  عن  يتحدث  �لوقت 
يتبناها  و  و حو�ر�ت  يف جل�شات 
�لنا�ص  و يكون معار�ص و  على عيون 
يختلف  ما  و  �لتوقيت  نف�ص  يف  موؤيد 
هو �ملكان فقط و غالبا هذ� �لنوع من 
�خلوف  هاج�ص  على  يعي�شون  �لنا�ص 
�إن  �لعمل  �أو  �ل�شد�قات  فقد�ن   من 
لغايات  �أحيانا  و  ب�رش�حة  حتدثو� 
نر�ه يف �حلمالت  ما  هذ�  و  �شخ�شية 
�ملر�شحون  يتحول  �أين  �لنتخابية 
�ىل �شخ�شيات خر�فية بعدل عمر بن 
�خلطاب و �إن�شانية  حفيظ در�جي يف 
يف  تقعو�  فال  �لأحالم  �شهرة  ح�شة 

�لفخ .

تعليم النفاق و الكذب

�لنفاق  �أولدهم  يعلمون  �لأولياء  بع�ص 
كالرهان  ق�شد  غري  عن  �لكذب  و 
�لإجابة  �لطفل  من  بطلب  يتم  �لذي 
عن �شوؤ�ل من حتب �أكرث �نا �أم و�لدك 
علبة  �أو  جميلة  لعبة  على  حت�شل  كي 
�شوكول فالغاية هنا تربر �لو�شيلة حتى 
لو كان �لطفل ل يعرف معنى �ل�شك هنا 
يتعلمه و يجعل م�شاحله �ل�شخ�شية 

فوق كل �عتبار 
و �أي�شا  يوجد �ل�شتبد�د يف �لر�أي 
�ثارة  لغر�ص  �ل�شلبي   �لنقد  و 
ما  غري  ل  �ملعار�شة  و  �مل�شاكل 
و�لغرية  �حلقد  ن�رش   على  ي�شاعد 
و  حوله  من  جميع  مع  �لكره  و 
عليه  يطلق  بالذ�ت  �لنوع  هذ� 
م�شا�شو� �لطاقة �لإيجابية  فرن�ه 
و  لزمالئهم  �أي عمل  ل ميتدحون 
ل يتقبلون تفوقهم بالعك�ص يبحثون 
د�ئما عن نقطة �شعفهم �و زلة لهم 
طازج  حديثا  جعلها  و  لت�شخيمها 
ح�شب  يتلونون  �لنوع   هذ�  فتنة   و 
وبال�شكل   , يحويهم  �لذي  �ملوقف 
قبل  �لذ�تية  م�شاحلهم  يخدم  �لذي 

�مل�شلحة �لعامة
 رمبا نت�شاءل جميعا عن �ل�شببي �لذي 
متف�شية  �ل�شلوكات  هذه  مثل  جعل 
ذلك  هل  �ل�رشقية  جمتمعاتنا  يف 
�لجتماعية  و  �لثقافية  للعو�مل  يعود 
فكل  �لتخلف  و  كاجلهل  �ل�شائدة 
�لظو�هر �ل�شيئة وجدت يف �ملجتمعات 
للتكاثر   تربة خ�شبة  و  �ل�رشقية مالذ� 
نف�ص  نف�شه  �لجتماعي  فالنفاق 
و  �لقتل  و  �لعنف  و  �لكذب  و  �ل�رشقة 
تختلف  نف�شية  جر�ئم  فهذه  �لعتد�ء 
على  قائمة  لكنها  خطورتها  درجة 
�ل�شاذة  �ل�شخ�شية  هو  و  و�حد  �أ�شا�ص 

�مل�شطربة.
ال�شخ�شية املنافقة

�ملنافقة  �ل�شخ�شية  ذو  و�ل�شخ�ص 
�حرت�م  و  لذ�ته  �حرت�مه  يخ�رش  قد 
ي�شاب  قد  و  له  وتقديرهم  �لآخرين 
ببع�ص �لأمر��ص �لنف�شية وتتحول �ىل 
بار�نويا ما يفقده �لقدرة  على تكوين 
كل  يوؤخذ  ل  قد  �لإن�شانية  �لعالقات 
كالمه على حممل �جلد و�لنتباه .فما 
�شديق  يكون  �ملنافق  �أن  عندنا  يقال 
هذه  لكن  �شحيح  هذ�  نعم  �جلميع 
يكت�شف  ما  ف�رشعان  ن�شبية  �حلالة 
كما  �إجتماعي  �شيطان  �أنه  �جلميع 
مثل  ي�شبحون  و  �لنف�ص  علم  عرفهم 

�ملمنوعني من �ل�شفر قوم منبوذ
كما قال �أبو �لأ�شود �لدوؤيل ل تنهى عن 
خلق و تاأتي مبثله عار عليك �إن فعلت 

لعظيم 
لنف�شك  �لدين  رجل  كن  و  نف�شك  كن 
�ُشمَك   من  �ملجتمع  �رحم  و  فقط 
فالعي�ص بوجه و�حد متعة لغ يعرفها 

�ملنافقون .

الأخ�شائية النف�شانية 
العيادية

هابط ملعيد

ال�شخ�شية  ذو  "  ال�شخ�ص 
املنافقة قد يخ�شر احرتامه لذاته 

و احرتام الآخرين وتقديرهم له و 
قد ي�شاب ببع�ص الأمرا�ص النف�شية 

وتتحول اىل بارانويا ما يفقده 
القدرة  على تكوين العالقات 

الإن�شانية قد ل يوؤخذ كل كالمه 
على حممل اجلد والنتباه "

ال�شخ�ص  نف�ص  هو  " املنافق 
الذي كتب جملدات على 

الزوافيني و املتحدثني باللغة 
الفرن�شية و لقبوهم باحلركى , 
على اأ�شا�ص اأنه يتنف�ص الوطنية 
نعم �شتجد اأن هذا قمة النفاق 

حني تفتح جواز �شفره و حت�شب 
عدد طلبات الهجرة التي كللت 

بالف�شل و املرفو�شة" 
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يف  ال�صهيوين  الكيان  غر�س  كان 
قلب ال�رشق الأو�صط مبثابة طعنة 
العربي  العامل  ج�صم  يف  كربى 
هبة  للت�صدي  وهبت  والإ�صالمي 
هذا  مكونات  جميع  واحد  رجل 
واجلغرايف  التاريخي  املحور 
ال�صعوب  اإرادة  بني  تام  تناغم  يف 
تختلف  ومل  احلكومات  وخيارات 
�صعوبها  ل�صعور  الأنظمة  م�صايرة 
نظام  من  واخلذلن  بالنك�صة 
حتررية  حركية  �صمن  اآخر  اإىل 
امللكية  الأنظمة  فيها  �صاركت 
القائمة على  املحافظة نظريتها 
الوطنية  الأحزاب  اإيديولوجيات 
من  ترافع  كانت  التي  الواحدة 
حترير  عملية  ا�صتمرار  اأجل 
القيود  جميع  من  العربي  العامل 
ال�صهيوين  الكيان  راأ�صها  وعلى 
"�رشاعا  معه  خا�صت  الذي 
�صغوط  تخللته  اإ�رشائيليا"  عربيا 
وعدة  وديبلوما�صية  اقت�صادية 
حروب اآخرها حرب جنوب لبنان 
اأمني  طالب  واإثرها   ،2006 عام 
اهلل  ن�رش  ح�صن  اهلل  حزب  عام 
احلكومات العربية بالكتفاء بعدم 
دعم الكيان الإ�رشائيلي �صده دون 
اأن يكون بحاجة اإىل دعمهم له يف 
تلك احلرب. قالها وهو يعلم جيدا 
اأن ال�رشاع العربي الإ�رشائيلي مل 
اأغلب  اأجندات  يف  موجودا  يعد 

احلكومات العربية.  
بني  اجلديد  التفاق  هذا  ياأتي 
الإمارات واإ�رشائيل ليو�صف �صمن 
لرتامب  النتخابية  الربوباغاندا 
وهو  التاريخي  بالتفاق  ونتنياهو 

اإىل  يتو�صل  لأول مرة  اإذ  تاريخي 
امل�صريية  القرارات  هذه  مثل 
بوا�صطة  عنها  ويعلن  بالهاتف 
ويو�صع  التويرت  على  تغريدات 
"اتفاق  ا�صمه  غريب  عنوان  له 
تتويجا  كان  وكاأنه  ال�صالم" 
ملفاو�صات اأعقبت فرتة حرب بني 
الطرفني مثل ما حدث مع التفاق 
الذي انفرد به اأنور ال�صادات عام 
ح�صاب  على  ال�صهاينة  مع   1978
يف  �صاركت  التي  العربية  القوى 
التي  وهي   1973 اأكتوبر  حرب 
بجبهة  يعرف  ما  �صمن  ت�صكلت 
كانت  التي  والت�صدي  ال�صمود 
اجلزائر طرفا فيها. فهل اندلعت 
الكيانني  بني  ما  يوم  يف  حرب 
الوليات  ت�صطرهما  اأن  قبل 
للجلو�س  الأمريكية  املتحدة 
على طاولة املفاو�صات والتوقيع 
على معاهدة �صالم؟ ل �صيء من 
ول�صيء  الأر�س  على  وقع  هذا 
اتفاق  عن  احلديث  ي�صوغ  بالتايل 
والإمارات  اإ�رشائيل  بني  �صالم 
العربية. فهل هو اتفاق �صالم مع 
ل  الإمارات؟  بوابة  عرب  العرب 
يبدو ذلك. اإذ لو كان الأمر كذلك 
اإىل  جميعا  العرب  اأمريكا  لدعت 
طاولة واحدة للتفاو�س مع الكيان 
قدموا  واأنهم  ل�صيما  ال�صهيوين 
بريوت  قمة  يف  تاريخيا  عر�صا 
مبادرة  ي�صمى  ما  يف   2002 عام 
القمة  زكتها  التي  العربية  ال�صالم 
مببادرة من العاهل ال�صعودي عبد 
اهلل بن عبد العزيز وقوبلت برف�س 
اإ�رشائيلي حاد اإذ اأنها جاءت بعد 

قرار اأحادي اجلانب من قبل العرب 
العربي  ال�رشاع  خرافة  باإنهاء 
من  ترامب  يجد  مل  الإ�رشائيلي. 
�صبيل لت�صخيم اإجنازه اإل بو�صفه 
باتفاق ال�صالم بعد اختار له بوابة 
لل�صخرية  مثري  وهمي  اإجناز 
الفل�صطينيني  ل�صالح  وال�صحك 
لإرجاء عملية  اإ�رشائيل  دفع  وهو 
�صم اأرا�صي فل�صطينية جديدة يف 
ال�صفة الغربية.  واإن كان رد فعل 
اإذ  طبيعيا،  الفل�صطينية  القيادة 
و�صفته بخيانة للقد�س والأق�صى 
�صفقة  يف  حلقة  واأنه  وفل�صطني 
مع  العالقات  وتطبيع  القرن 
يعك�س  اأر�صيتها،  على  العرب 
فيه  توجد  الذي  التخاذل 
احلكومات العربية الواقعة حتت 
التاأثري ال�صديد لالإدارة الأمريكية، 
اإل اأن التهام يف منطق الإمارات 
اجلديد ل يعني �صيئا بالنظر اإىل 
اأن الإمارات مل تاأخذ عهدا يوما 
ت�صوي  ل  باأن  الفل�صطينيني  على 
ال�صهيوين  الكيان  مع  عالقاتها 
الفل�صطينية  الق�صية  جتعل  واأن 
ق�صية مركزية وم�صريية يف حياة 
يتهم  اأن  ميكن  فال  البلد.  هذا 
باخليانة اإل من وعد واأن اأق�صى 
اأن  الفل�صطينيون  ما كان ينتظره 
مع  العرب  اأ�صقاوؤهم  يتحالف  ل 
العدو ال�صهيوين �صد م�صاحلهم. 
ينتظر  التحالف مل  اأن هذا  غري 
تطبيع العالقات بني بلدان عربية 
واإ�رشائيل ليقوم ويق�صي على كل 
اأمل فل�صطيني يف ما �صمي بهتانا 
والقائم  العربي امل�صرتك  العمل 

الفل�صطينية  الق�صية  اأن  على 
يكن  مل  العربية".  الأمة  "ق�صية 
و�صع الفل�صطينيني قبل تاريخ 13 
اأوت 2020 اأقل �صوءا عما �صيكون 
اعتبار  ميكن  ل  اإذ  بعده  عليه 
ال�صهيوين  الإماراتي  التفاق 
عالمة فارقة اأو مرحلة مف�صلية 
الق�صية  عن  العرب  تخلى  فقد 
ومل  بعقود  قبله  من  الفل�صطينية 
تعد موجودة حتى يف اخلطابات 
لعواطف  املدغدغة  الرنانة 
اإىل  العرب  ركن  لقد  اجلماهري، 
وت�صورات  جديدة  براغماتية 
القدمية  الكلي�صيهات  جتاوزت 
انق�صامهم  بنقل  �صاهموا  بل 
ومتزقهم اإىل اجل�صد الفل�صطيني 
يف  واحدة  اإمارتني  منه  واأن�صاأوا 
ليحولوا  ال�صفة  يف  واأخرى  غزة 
دولة  قيام  دون  ا�صتطاعوا  ما 
قبل  للحياة  قابلة  فل�صطينية 
نحو  بال�صعي  يتظاهروا  اأن 
ال�صلطة  بني  البني  ذات  اإ�صالح 
وحما�س والتقريب بني الف�صائل 
على  املبعرثة  الفل�صطينية 

ال�صاحة. 
القادة  اعتربه  ما  اأن  غري 
مبختلف  الفل�صطينيون 
الكيان  تدفع  قد  اأطيافهم �صارة 
الفل�صطيني احلي اإىل النتفا�صة 
له  �صند  عن  ويبحث  جديد  من 
بعقد  املرتبطة  احلكومات  لدى 
يزال  فال  �صعوبها  مع  �رشعي 
�صعوب  الأر�صية  الكرة  على 
عندها  يظلم  ول  باحلياة  تنب�س 

اأحد.

يف هدوء ما بعد �لعا�صفة

بقلم اح�سن خال�ص   

كان طبيعيا ول يزال، اأن تتواىل 
ردود الأفعال عن ال�سفقة 

ال�سهاينة  "الإبراهامية" التي عقدها 
مع دولة الإمارات، ذلك اأن ال�سعوب 

العربية والإ�سالمية ما اإن ت�سمد 
جروحها بعد ماأ�ساة اإل وا�ستيقظت 
على ماآ�سي اأكرب منها و�سبب ال�سعور 
بهذه املاآ�سي يرتبط اأ�سا�سا باحتفاظ 

هذه ال�سعوب بكلي�سيهات قدمية 
للعالقات الدولية ل تزال قائمة يف 
الوعي اجلمعي العربي والإ�سالمي 

املوروث منذ احلرب الباردة وحركات 
التحرر وجبهة ال�سمود والت�سدي 
والنتفا�سة الفل�سطينية وال�سراع 

العربي الإ�سرائيلي وحتى املفاو�سات 
الفل�سطينية والعربية مع الكيان 

ال�سهيوين وغريها من العناوين التي 
طبعا ردحا من الزمن العربي. فهل 
اأدرك قادة بع�ص الأنظمة العربية 

ما مل تدركه �سعوبهم من رهانات 
جديدة جتعل الت�سورات القدمية يف 

حكم املا�سي ال�سحيق الذي جتاوزه 
الزمن وقفزت عليه معطيات العهد 

اجلديد؟

التطبيع العربي الإ�سرائيلي

الأئمة  اأغلب  تالحظ  اأنك  وهي 
العربية  باللغة  درو�صهم  يقدمون 
عيبا(  لي�س  القحة)وهذا  الف�صحى 
تلتم�س  يوم  كذلك  ت�صبح  ما   قدر 
اأغلب  قل  بل  املواطن  هذا  باأن 
ل  ربك  رحم  من  اإل  املواطنني 
يفهمون معاين وفحوى هذه الدرو�س 
ل ل�صيء �صوى اأن اللغة يف حد ذاتها 
اللغويني  نتاج  لغة حمكمة ومن  هي 
�صجع  من  فيها  ما  نظري  النحاة؟ا 
وبديع وجماز .فعدد قليل جدا هم 
قد  تقدير  اأقل  على  جتدهم  من 
وذاك  فهموا وف�رشوا هذه اخلطبة 
ومدراء  اأ�صاتذة  لأنهم  الدر�س 
موؤ�ص�صات ومدار�س وجامعات..لكن  
كيف هو الأمر  مع ال�رشائح الأخرى 
..وما  الأكرب  الق�صم  ت�صكل  والتي 
عليك عزيزي املواطن اإل اأن ت�صاأل 
فالن اأو اآخرا يف النهاية ) هل فهمت 

�صيئا( اأكيد واأنه من باب ال�صتحياء 
يجيبك باأنه قد فهم الي�رش القليل...
خا�صة اإذا كان الدر�س ُم�صبعا باأمثلة 
تاريخية ووقائع من حروب وغزوات 
هذا  بها  ي�صمع  ل  و�صخ�صيات 

املواطن ول حتى يف املنام؟ا
الأمية  واأرقام  حجم  نلوم  ل  نحن 
موجود  واقع  اجلزائر...لأنها  يف 
على الأر�س . قدر ما نلوم �صاحب 
النقطة  هذه  يراع  مل  لأنه  اخلطبة 
ف�صيح  وهو  حتى  احل�صا�صة...واأنه 
وي�صوغ  جيدا  اللغة  يف  ويتحكم 
عظمى  �صياغة  والألفاظ  املعاين 
اأن  ح�صبانه  يف  ي�صع  مل  ..لكنه 
مراده  بلغ  قد  بذله   الذي  اجلهد 
نحو فئة تقدر باجلزئيات واأنه عجز 
يو�صل  مل  واأنه  الأغلبية  اإقناع  عن 
وبالتايل   . وجه  اأكمل  على  ر�صالته 
لن ي�صبح هنا بليغا فهويكتفي فقط 

ف�صيح  كل  لي�س  لأنه  ف�صيح  باأنه 
بليغ  كل  واإمنا  يقال  بليغا..كما 
وافقني  ف�صيح.واإذا  هو  بال�رشورة 
اجلميع هناك ثالث مناحي وطرق 
الأوىل  ..هناك  املو�صوع  هذا  يف 
ي�صفها  وكما  العتيقة  الف�صحى  اأي 
اأو  ال�صفراء  الكتب  لغة  هي  الرواة 
منها  الأقل  وهناك  ؟ا  قري�س  لغة 
اللهجات  بني  مزيج  وهي  حدة 
اللغة  هناك  واأخريا  والف�صحى 
ال�صعبية)الدارجة( التي لو ا�صتعملها 
كل الأئمة لنجحوا يف  اإفهام النا�س 
اإفهاما جليال؟ا واأ�صابوا الهدف  مع 
م�رشب  يف  جاء  .وقدميا  اجلميع 
قوم  يف  نزلت  العربي)اإذا  الأمثال 
خاطبهم  اأي  اإنائهم(  يف  فاحلب 
اأن  حتاول  اأو  تتبجح  ول  بلغتهم 
يفهمونها  ل  بلغة  تتفاخر  اأو  تتغنج 
النرثبولوجي  الباحث  قال  ..كذلك 

طاف  رحالة  وهو  كو�صتو  ال�صهري 
علمتني  قال  العامل)  مناطق  معظم 
احلياة اأنني اأ�صتطيع وبذكائي احلاد 
به(  اأحل  جمتمع  اأي  مع  اأتاأقلم  اأن 
الآخر  يفهمك  اأن  هي  البالغة  اإذا 
والعظمى من  الكربى  وهي مهمتك 
..خا�صة  عيونهم  يف  تكرب  اأن  اأجل 
اأمثلة  عدة  ترافقه  كالمك  كان  اإذا 
كنت  اإذا  ...اأما  دامغة  وحجج 
من  وتتعاظم  وتتباهى  لغويا  تتبجح 
اأجل ا�صتعرا�س ع�صالتك ...فاإنك 
البعد  كل  بعيد  عال  برج  يف  تظل 
تقول  واأنت  م�صتمعيك..حتى  عن 
ينق�صك  لالأ�صف   احلقيقة..لكنك 
الوعي باأن من تخاطبهم لي�صت تلك 
متناولهم.. يف  والعبارات  الألفاظ 
اأر�صهم  اإىل  تنزل  اأن  اإل  عليك  وما 
ي�صعدوا  اأن  منهم  تطلب  اأن  بدل 

اإليك ؟ا وهذا هو الهدف املن�صود

�لبالغة �لغائبة ....عند �أئمتنا ؟�

العلماء والباحثني الذين اجتهدوا 
وعّرفوا لنا البالغة...اأو�سلوا لنا 

خال�سة هامة وهي اأنها تعني اإي�سال 
املعنى باأي�سر الطرق.ويف بع�ص املرات 

ٌيقال ب�ستى الطرق )املهم اأن الغاية 
الق�سوى اأن ين�سرف ويخرج امل�ستمع 

مطمئنا ُم�سبعا بالفهم والإ�سافة(  
ومرادنا من هذه املقدمة اأن هناك 
ظاهرة لطاملا ظلت �سارية املفعول 

وجارية داخل م�ساجدنا...

مطارحات

بقلم :جمال ن�سراهلل
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اإ�سرتاتيجية جي�ش التحرير الوطني 

كان جي�ش التحرير الوطني  منذ اندالع الثورة يهدف 
اإىل اإحداث جو التوتر عرب كافة الرتاب الوطني ، اإذا 
التجاأ اإىل �سل احلياة االقت�سادية والتهدمي امل�ستمر 
يف  التكافوؤ  انعدام  ظل   يف  و  امل�ستعمر   الأمالك 
موازين القوى بني وحدات اجلي�ش الوطني و القوات 
الع�سكرية جلي�ش  االإ�سرتاتيجية  اعتمدت  الفرن�سية 
الع�سابات  حرب  انتهاج  على  الوطني  التحرير  
التي  املتحركة  احلرب  مفهوم  من  ينطلق  الذي 
يف  الفرن�سية    القوات  تركيز  ت�ستيت  على  تعتمد 
ت�سكيالت خفيفة احلركة ، قادرة على الكر و الفر 
بالعدو  القا�سية  الهزمية  اإحلاق  ب�رسعة متكنها من 

،ثم االختفاء ب�رسعة الن ذلك �سي�ستت قوى 
العدو و يكبده خ�سائر فادحة   .  

وقد حددت جبهة التحرير الوطني يف بداية 
كميدان  االأدغال  واختيار  قواعد  الثورة 
حرب  تنا�سب  الغابات  الن  للقتال  مف�سل 
تطابقا  االأكرث  ال�سكل  باعتبارها  الع�سابات 
تفادي  الوقت  نف�ش  ويف  امل�سلح  الكفاح  مع 
يقلل  مما  املبا�رسة  الكال�سيكية  املواجهة 
�سهادة  وح�سب  التحرير،  جي�ش  خ�سائر  من 
الع�سابات  حرب  اأن  قتال  الوردي  املجاهد 
مل تعلم وتلقن لهم يف �سكل درو�ش ونظريات 
التحرير  جي�ش  لدى  معروفة  كانت  واإمنا 
ي�سكلون  كانوا  اأنهم  حيث  ب�سيطة  بطريقة 
الثكنات  مبهاجمة  ويقومون  �سغرية  اأفواجا 

واملن�ساأة االقت�سادية ليال.
على  الع�سابات  حرب  طبيعة  فر�ست  وقد 

وحدات جي�ش التحرير الوطني، يف مواجهته للجي�ش 
الفرن�سي، اإن تنوعت االأ�ساليب والتكتيكات القتالية 
املطبقة من طرفها   ح�سب طبيعة الت�ساري�ش ففي 
عن  فيها  القتال  اأ�سلوب  يختلف  الغابية  املناطق 
الغطاء  من  اخلالية  وال�سحراوية  ال�سهلية  املناطق 
اأو  اجلبلية  للمناطق  بالن�سبة  االأمر  وكذلك  النباتي 

املناطق التي فيها اأودية. 
النمام�سة عن  اأورا�ش  االأوىل  وقد متيزت املنطقة 
الع�سكرية  العمليات  انت�سار  ب�رسعة  املناطق  باقي 
جلي�ش التحرير، كما امتاز ن�ساط جي�سها باملواجهة 
يقول  كما  واالنت�سارات  املعارك  كرثة  و  املبا�رسة 
املناطق  هذه  مييز  ما  اأن  قتال،  الوردي  املجاهد 
».و  بها  الغابات  وكرثة  ووعورتها  اجلبلية  طبيعتها 
�سكل  الثورة يف  عمتها  الباقية  املناطق  لكن جميع 
الثانية  املنطقة  قادة  التجاأ  اإذ   ، خفيفة  عمليات 
االقت�سادية  احلرب  تطبيق  اإىل  الرابعة  و  والثالثة 
و  املزارع  واإتالف  املياه  قنوات  قطع  اإىل  و 
حرقها و حتطيم اجل�سور، و ممار�سة ال�سغط على 
ال�سياق  هذا  .ويف  اأرا�سيهم   ملغادرة  امل�ستوطنني 
به  نواجه  الذي  االأ�سلوب  »اإن  بلقا�سم  كرمي  يقول 
هو  لي�ش  وجودنا،  على  مطلعا  يكون  عندما  العدو 
االأ�سلوب الذي نواجهه عندما يكون جاهال لوجودنا 

.«
وبف�سل  الوطني  التحرير  جي�ش  اأن  يعني  وهذا 
االإ�سرتاتيجية الع�سكرية اأ�سبح يجابه العدو بالقتال 
وكان  يختاره  الذي  املالئم  وباالأ�سلوب  اأراد  متى 
لتنفيذ هذه العمليات الع�سكرية يتطلب جمموعات 
املواجهة  اأي عمليات  ال�سالح  العدد، خفيفة  قليلة 
حمدودة يف املكان والزمان، كما يتطلب التخطيط 
لها على �سعيد الت�سليح اأو على �سعيد اخلطة وجعل 
مدة اال�ستباك ق�سرية لك�سب الوقت يف االن�سحاب، 
وكانت هذه العمليات التي تقوم بها وحدات جي�ش 
الهجوم  اأي  باملباغتة،  تت�سف  الوطني  التحرير 
اخلطة  ح�سب  ال�رسيع  االن�سحاب  ثم  املفاجئ 

املر�سومة  

اأ�سلوب حرب الكمائن:   

الكمائن  ن�سب  الوطني  التحرير  جي�ش  عمد  قد  و 
باأن  وامل�سايق  اجل�سور  من  القريبة  االماكن  يف 
ين�سف اجل�رس عندما تكون القافلة عابرة اأو بق�سف 
عن  عاجزة  االحتالل  قوات  ت�سبح  بحيث  امل�سيق 
اجتيازه ، ويف الوقت الذي يقع فيه االنفجار تن�سب 
نريان اأ�سلحة املجاهدين على قوات العدو و بكثافة 

و يف حلظة واحدة 
ل�سوابط  تخ�سع  و  بدقة  تدر�ش  الكمائن  كانت  و 
 ، واالن�سحاب  التنفيذ  �رسعة  تت�سمن  �سارمة 
القيادة  وكانت   ، اخل�سائر  من  التقليل  اأجل  من 
الع�سكرية ال تغامر باإ�رساك اأعداد كبرية يف تنفيذ 
هذه العلميات ، ويف اإطار هذه اال�سرتاتيجية ،فقد 

اأن�سب  اختيار   ، الوطني  التحرير  جي�ش  على  تعني 
اختيار  و   ، العملية  ي�ساعده يف  و كل ما  التكتيكات 
الزمان و املكان والتقدير ال�سليم للقوى املتواجدة   
الوطني  التحرير  جي�ش  على  لزاما  كان  .وبذلك 
كل  م�ستوى  على  والتحرك  وب�رسعة  بقوة  ال�رسب 

املناطق لت�ستيت قوات العدو الفرن�سي . 
و كان جي�ش التحرير الوطني يهدف من وراء ن�سبه 
للكمائن و �سن الغارات على قوات العدو و مراكزه 
بالدرجة االأوىل اإىل اال�ستيالء على غنائم االأ�سلحة 
�سواء يف ميدان املعارك اأو من مراكزه املختلفة ، 
يف  واخلوف  والهلع  اال�سطراب  زرع  اإىل  باالإ�سافة 
ب�سفة  اال�ستعمارية  االإدارة  ويف  املعمرين  نفو�ش 
عامة . و متكنت جبهة التحرير الوطني من تعزيز 

حمكمة  خطة  اتباعها  بف�سل  الع�سكري  ن�ساطها 
متثلت يف : 

جي�ش  لوحدات  القتالية  القدرة  وتقوية  بناء 
التحرير.

انتزاع ال�سالح من اأيدي العدو ومقاتلته به .
تنمية حرب الع�سابات و تعزيزها .

مهاجمة العدو يف مراكزه املختلفة . 
امليدانيني  ال�سباط  من  العديد  اعرتف  قد  و 
بالقدرات  املختلفة  تقاريرهم  يف  الفرن�سيني 
بها  يتحلى  التي  ال�سجاعة  وميزة  الفائقة  القتالية 
اأثناء معاركهم مع اجلي�ش  املجاهدون اجلزائريون 
الفرن�سي وكثريا ما يختمون تقاريرهم بهذه اجلملة 
»اخلارجون عن القانون يقاتلون دائما اإىل اأخر رمق 

  «
تطبيق  يف  جنح  الوطني  التحرير  جي�ش  اأن 
على  فيها  اعتمدت  ،التي  القتالية  ا�سرتاتيجيته 
تكن  مل  التي  الب�سيط  مبفهومه  الع�سابات  حرب 
قلة  ورغم  ي�سريها  حمكم  ونظام  لقوانني  تخ�سع 
نق�ش  و  املادية  الوطني  التحرير  جي�ش  اإمكانيات 
املوؤن اإال اأنها مل تكن له عائقا يف اأداء مهمته ،وهذا 
بف�سل قوة جي�ش التحرير الوطني و عزمية ال�سعب 

اجلزائري الذي كان م�سدرا اأ�سا�سيا لدعم 
جي�ش  جعل  ما  ،وهذا  التحريرية  الثورة 
عرب  عظيمة  انت�سارات  يحقق  التحرير 
هذه  اأن  حيث   ،  . الوطني  الرتاب  كافة 
اإىل  منطقة  من  تختلف  القتالية  االأ�ساليب 
اأخرى ح�سب طبيعة املناطق التي يتم فيها 

مواجهة العدو، 

املواجهة الع�سكرية الفرن�سية 
جلي�ش التحرير الوطني 

الع�سكرية  والتكتيكات  االأ�ساليب  تنوعت 
املطبقة من قبل القيادة الع�سكرية للجي�ش 
من  مواجهتها  يف  اجلزائر  يف  الفرن�سي 
جهة لالنت�سارات الع�سكرية، وارتفاع وترية 

العمليات الفدائية من جانب جي�ش التحرير الوطني 
اأماكن جتمع االأوروبيني، ومن جهة  يف املدن و يف 
بوا�سطة  الوطني  التحرير  جبهة  جناح  اأمام  اأخرى 
االأو�ساط  بني  با�رستها  التي  والتجنيد  التوعية 

ال�سعبية .
على  يحافظوا  اأن  امل�ستعمرون  حاول  هكذا  و 
طرف  من  املدعومة  ال�سيا�سية  قوتهم  و  نفوذهم 
جزء  اجلزائر  اأ�سا�ش  على  وذلك  الفرن�سي  اجلي�ش 
،لكن  القانونية  الناحية  من  فرن�سا  من  يتجزاأ  ال 
هذا املنطق القانوين اجلائر مل يدم اأمام حتركات 
االأمور  جمرى  تغيري  اأرادوا  الذين  اجلزائريني 
،ونتيجة لهذا التحدي ، قامت ال�سلطات الفرن�سية 
التحرير  حركة  لقمع  متعددة  اإجراءات  باتخاذ 
الوطني يف اجلزائر  و متثلت االإجراءات الع�سكرية 

التي اتخذتها ال�سلطات اال�ستعمارية يف بداية الثورة 
امل�سلحة يف االأمور التالية: 

رفع المدادات الع�سكرية: 

باأمر  اجلزائر  اإىل  االأطل�سي  احللف  قوات   اأر�سلت 
تلقي  الطائرات  واأخذت  جروئري  اجلنريال  من 
عن  بالتخلي  تطالبهم  ال�سكان،  على  من�سورات 
الثورة ، خا�سة بعد قتل البطل بلقا�سم قرين، ومن 
�رس�سة    مبعركة   1954 عام  املجاهدين  من  معه 
�سهر  يف  الفرن�سية  القوات  قامت  االطار  هذا  ويف 
دي�سمرب 1954 بعملية قمع يف جبال االورا�ش وبالد 
القبائل وا�سرتكت فيها الطائرات واملدرعات ، كما 
وتوا�سلت   ، القمعية  عملياته  جيل  اجلرنال  وا�سل 
نتيجة  يوم  بعد  يوما  الع�سكرية  االإمدادات 
التي  والفدائية  الع�سكرية  العمليات  ازدياد 
 ، مراكزهم  �سد  املجاهدون  بها  يقوم 
مطلع  يف  الفرن�سية  القوات  بلغت  بحيث 
كانت  اأن  بعد  جندي   80.000  1955 عام 
نوفمرب  بداية  49000 جندي يف  تتجاوز  ال 
الطائرات  من  عدد  اإىل  باالإ�سافة   ،  1954
�ساركت  التي  امل�سليني  قوات  و  العمودية 
يف حرب الهند ال�سينية املدربة على حرب 

الع�سابات واجلبال الخماد الثورة  
تنفيذ  يف  اال�ستعمارية  القوات  �رسعت  ثم 
فيوليت  عمليتي  اإ�سم  عليها  اأطلق  عمليات 
وفريونيك وقد انطلقت هذه العميات حتت 
اإ�رساف ال�سيد ليونار احلاكم العام للجزائر 
حددتها  كما  العمليات  هذه  تعترب  و   ،
اأ�سا�سية  كمهمة  اال�ستعمارية  ال�سلطات 
الق�سنطيني  وال�سمال  االورا�ش  مت�سيط ملنطقتي  

من اأجل الق�ساء املربم على مراكز الثورة فيهما .
و بتعني جاك �سو�ستيل واليا عاما على اجلزائر 25 
البحرية  القوات  تعزيز  �ساعد  الذي   1955 جانفي 
بوحدة من البوارج احلربية ، ويف يوم 25 فيفري 1955 
اأعلن �سو�ستيل اأن »اجلزائر جزء ال يتجزاأ من فرن�سا 
، واأن فرن�سا لن ترتك اجلزائر ، و اأنه البد من العمل 
كل يوم اأكرث الإدماج اجلزائر يف فرن�سا«  وبهذا بداأت 
النجدات الع�سكرية يف الو�سول اىل اجلزائر، لريتفع 
عدد القوات الفرن�سية اإىل 100.000 جندي يف �سهر 
وتعبئة  امل�ساة  من  فرقتني  باإ�سافة  و   1955 جوان 

امل�ستوطن يف اطار ت�سكيل املقاطعات املحلية . 

اقامة املحت�سدات :

اأثر  على  الفرن�سيني  امل�سوؤولني  اأغلب  �رسح  لقد 
القطر  يف  تقع  لن  اأنه  امل�سلحة  الثورة  اندالع 
جيرنال  ال�سيد  ذلك  اأكد  و  حمت�سدات  اجلزائري 
�سو�ستيل الوايل العام للجزائر الذي كان من اأبطال 
املقاومة الفرن�سية ،والذي ذاق حتت نريان االأملان 
طعم الظلم واال�ستبداد ، فقد قال باأنه لن ي�سمح باأن 
يقع يف القطر اجلزائري حتت �سلطته و اأيام واليته 

ال�سالح  بنف�سه  وحمل  �سده  ثار  قد  كان  ما  �سيء 
اأنه قد  لنا  الواقع بني  اأن  ملقاومته يف بالده ، غري 

حدث العك�ش متاما   .
واأمام االنت�سارات الباهرة للثورة لتحريرية ، اهتدت 
كان  قمعي  اأ�سلوب  اىل  اال�ستعمارية  ال�سلطات 
 ، احتلوها  التي  ال�سعوب  على  جربوه  قد  النازيون 
واملتمثل يف املحت�سدات والتي اأطلق عليها متويها 

مناطق االأمان  .
وذلك لعزل اجلزائريني عن الثوار وطلبت ال�سلطات 
مع  املناطق  بهذه  االلتحاق  منهم  اال�ستعمارية 
عائالتهم قبل ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساءا من يوم 21 

نوفمرب  1954 . 
وقد اختريت اأماكن خا�سة ومميزة لهذه املحت�سدات 
يف اأن تكون مك�سوفة وقريبة من املع�سكرات التابعة 

و تفر�ش عليها  ال�سائكة  باالأ�سالك  للعدو و حتاط 
اجلندرمة   اجلند  طرف  من   ، م�سددة  حرا�سة 
هذه  من  واخلارج  الداخل  يراقبون  الدوام  على 
املحت�سدات ، وهكذا بداأت عمليات وا�سعة النطاق 
الجالء ال�سكان وترحيلهم بالقوة مع ارغامهم على 
النوع  هذا  داخل  وح�رسهم  عن ممتلكاتهم  التخلي 

من ال�سجون الكربى .
وملحقات  مبرافق  املحت�سدات  هذه  جهزت  حيث 
و  اجل�سدي  التعذيب  اأنواع  �ستى  ت�سليط  مهمتها 
املعنوي والنف�سي و يف هذا ال�سياق بلغ عدد القرى 
�سكانها حوايل  ترحيل  بعد  التي هدمت  واملدا�رس 
الوالية  يف  مثال  املحت�سدات  عدد  ،وبلغ   8000
الثانية حوايل 160 حمت�سدا ، ويف الوالية االأوىل 180 

حمت�سدا  .

احلرب النف�سية والدعائية 

مبو�سوع  اال�ستعمارية  ال�سلطات  اهتمام  يعود 
التجربة  اىل  واهميتها  والدعائية  النف�سية  احلرب 
الهند  يف  الفرن�سي  اجلي�ش  حرب  من  املكت�سبة 
ب�رسف  حلقت  التي  النكراء  والهزمية  ال�سينية 
حيث   . الفرن�سية  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  ومكانة 
و  تقنياتها  و  اأ�ساليبها  يف  تختف  احلرب  هذه  اأن 
 ، التقليدية  احلرب  عن  وا�سرتاتيجياتها  خططها 
مبختلف  ال�سعب  على  الكاملة  بال�سيطرة  فتقوم 

توجهاته و ف�سله عن دعم ثورته  .
االأ�ساليب  واالإ�ساعة  الدعاية  با�ستخدام  ذلك  و 
و  نف�سية  على  التاأثري  بغر�ش  ال�سيكولوجية 
بني  معينة  م�ساعر  اإحداث   و  العدو  معنويات 
بقادتها  بنف�سها  ثقتها  زعزعة  بغر�ش  اجلماهري 
و كذا تفتيت عزميتها واإ�سعاف اإرادتها ، واإيجاد 
ان�سقاقات بينها مما �سغلها عن ق�سيتها االأ�سا�سية 
ت�ستهدف  الأنها  �سمولية  اأكرث  النف�سية  ،واحلرب 

املقاتلني من جهة وال�سعب من جهة اأخرى . 
الفرن�سية  الدفاع  وزارة  اأن�سئت  ال�سياق  هذا  ويف 
�سهر  يف  واالإعالمي   النف�سي  للعمل  م�سلحة 
مار�ش 1956 على م�ستوى قيادة اجلي�ش الفرن�سي 
االإ�رساف  يف  مهامها  حدد  وقد   ، اجلزائر  يف 
التكوين واالإعالم وتدعيم خمتلف الوحدات  على 
القتالية للجي�ش الفرن�سية املوجودة باجلزائري ، و 
اأي�سا التكفل باإدارة و توجيه العمل النف�سي املوجه 
للجزائريني وف�سائل جي�ش التحرير الوطني ، حيث 
اأن�سئت عددا من املكاتب واملالحق املتخ�س�سة 
يف العمل النف�سي والدعائي و�سل عددها اىل اأثنتا 

ع�رسة )12 ( مكتب  .
الع�سكرية  الناحية  اأركان  قيادة  تعززت  وقد 
املكتب  باإ�سم  عرف  جديد  تنظيم  اأو  مبوؤ�س�سة 
الوزاري  القرار  مبوجب  النف�سي  للعمل  اجلهوي 
هذا  �رسع  وقد   ،  1955 مار�ش   01 يف  املوؤرخ 
و   1555 جويلية  �سهر  من  ابتداء  العمل  املكتب 
كذا  و  واالعالم  التكوين  يف  مهمته  �سبطت  قد 
العام  النظام  على  احلفاظ  وحدات  دعم 
�سيكولوجي  بعمل  اال�سطالع  عن  ف�سال 
اخلارجني   « و  جهة  من  ال�سعب  ي�ستهدف 
ثانية  يقولون من جهة  ، كما   « القانون  عن 
.   وبهذا فاإن و�سائل واآليات احلرب النف�سية 
مل تكون على �سكل واحدا طوال فرتة الثورة 
بالن�سبة  للثورة ظهرت  االوىل  الفرتة  ، ففي 
للحرب النف�سية و�سيلة جمموعات مكربات 
واملنا�سري: حيث ظهرت يف جوان  ال�سوت 
1956 حيث توزعت على االق�سام الع�سكرية 
الثالث ) 03( ) ق�سم وهران ، ق�سم ق�سنطينة 
و  اأدائها  دفع  يف  رغبة  و   ) اجلزائر  وق�سم 
تعزيز حركتها و تو�سيع تاأثريها عززت هذه 
املجموعات من طرف اإدارة االحتالل ب�ستة 
�سباط و ت�سعة ع�رسة �سف �سابط و �ستني  جندي 

 .
املدن  خمتلف  بني  التنقل  طريقة  اعتمدت  وقد 
على  ،ولل�سيطرة  اجلزائرية  واملدا�رس  والقرى 
تختار  كانت  حيث   ، قلوبهم  و  اجلزائريني  عقول 
 ، النا�ش  خماطبة  يف  تبداأ  و  العمومية  ال�ساحات 
م�سبقا  امل�سجلة  ال�سمعية  االأ�رسطة  وم�ستخدمة 
اجلزائر   على  فرن�سا  ف�سل  مظهرة  فائقة  بعناية 
املتطورة  احلربية  اال�سرتاتيجيات  هذه  رغم   ،
للق�ساء   ، الفرن�سي  العدو  التي جاء بها  واحلديثة 
على الثورة يف املهد ويف عامها االأول ، اإال اأنها مل 
جتدي ب�سيء ، فقد كانت هذه االأعمال   القمعية 
والتع�سفية دافعا للجي�ش الوطني ملوا�سلة كفاحه 

والت�سدي للم�ستعمر الفرن�سي .

الوطني  التحرير  جبهة  " حددت 
يف بداية الثورة قواعد واختيار 
الأدغال كميدان مف�سل للقتال 

لن الغابات تنا�سب حرب الع�سابات 
باعتبارها ال�سكل الأكرث تطابقا مع 

الكفاح امل�سلح ويف نف�ش الوقت تفادي 
املواجهة الكال�سيكية املبا�سرة مما يقلل 

من خ�سائر جي�ش التحرير"

الوطني  التحرير  جي�ش  "  عمد 
ن�سب الكمائن يف الماكن القريبة من 
اجل�سور وامل�سايق باأن ين�سف اجل�سر 

عندما تكون القافلة عابرة اأو بق�سف 
امل�سيق بحيث ت�سبح قوات الحتالل 

عاجزة عن اجتيازه ، ويف الوقت الذي 
يقع فيه النفجار تن�سب نريان اأ�سلحة 
املجاهدين على قوات العدو و بكثافة و 

يف حلظة واحدة  "

 يعترب جي�ش التحرير 
الوطني موؤ�س�سة �سرعية 

للثورة امل�سلحة �سد 
ال�ستعمار الفرن�سي 

فجي�ش التحرير الوطني 
يعترب و�سيلة واأداة للدفاع 
والتحرير، فكانت له مهام 

وا�سحة وحمددة منذ اإعالنه 
للثورة وللكفاح امل�سلح واأعلن 

عن مولد جديد للعمل من 
اأجل التحرير، ومنذ تاأ�سي�سه 
ودخوله �ساحة املعركة انتهج 
اأ�ساليب قتالية وا�سرتاتيجية 

ع�سكرية ملجابهة العدو. 

من تاريخ الثورة  

رد �لفعل �لفرن�سي �جتاه �إ�سرت�تيجية جي�ش �لتحرير

بقلم الأ�ستاذ من�سر اأحمد



الأحد 16  اأوت   2020  املوافـق  لـ 26 ذو احلجة   1441ه �أقالم9

ظروف خروج اأع�ساء جلنة التن�سيق 
والتنفيذ 

اخلناق  ا�شتد   1957 وبداية   1956 �شنة  بنهاية 
قرار  مع  خا�شة  والتنفيذ  التن�شيق  جلنة  على 
اللجنة  اع�شاء  ا�شطر  مما  اأيام  الثمانية  اإ�رضاب 
لالنتقال للخارج بعدما حو�رض مقرها يف اجلزائر 

العا�شمة.
مبعركة  عرف  ما  للخارج  انتقالها  �شبب  يعود 
اجلزائر 1957 وتزامنا مع الإ�رضاب ازداد احلملة 
يكن  مل  القوة  وا�شتعمال  امل�شعورة  الإ�شتعمارية 
احلكومة  وجلاأت  الإ�رضاب  تيار  وقف  و�شعه  يف 
العا�رضة  الفرقة  وجندت  ع�شكرية  معركة  اىل 
والتي  ال�رضطة  وقوات  القطاع  واأفواج  للمظليني 
ب  قدرت  العا�شمة  اجلزائر  يف  متواجدة  كانت 
1500 �رضطي وعدد قوات املظليني قدر ب 4600 
بق�شد  وذلك  ما�شو  اجلرنال  قيادة  حتت  مظلي 
اجلزائر  يف  الوطني  التحرير  جبهة  خاليا  تفكيك 
العا�شمة. و اأمام ال�شغط خا�شة على مقر اللجنة 
بالعا�شمة قررت اللجنة يوم 27 فيفري 1957 و دون 

علم قواتها مغادرة البالد.
يف  �شبب  العربي  مهيدي  بن  لعتقال  كان  كذلك 
الأطل�س  اإىل  العا�شمة  من  اللجنة  اأع�شاء  انتقال 
عبد  متام  تاركني  ال�رضيعة  جبال  وراء  البليدي 
املالك ع�شو جمل�س الثورة لت�شيري ال�شوؤون العادية 
بن  من  املبتورة  اللجنة  عقدت  هناك  و  موؤقتا 
انه  مقدرة  اجلزائر  يف  لها  اإجتماع  اآخر  مهيدي 
من  اإنطالقا  الثورة  ت�شيري  موا�شلة  ال�شعب  من 
الوطن  خارج  اإىل  النتخاب  قررت  لذلك  اجلبل، 
يو�شف  بن  ،و  بلقا�شم  كرمي  فريقني:  بت�شكيل 
مرورا  تون�س  اإىل  ال�رضق  نحو  ،يتجهان  خدة  بن 
دحلب:  �شعد  ذلك  يقول عن  ،و  اخلام�شة  بالولية 
»لقد اأنقذت جلنة التن�شيق و التنفيذ يف اآخر حلظة 
بف�شل ال�شجاعة و الإخال�س و روح الت�شحية التي 
كانت ت�شكل ال�شالح الوحيد ملنا�شلني يف املدينة 

ملواجهة املظليني املدججني بالأ�شلحة«. 
�شهرين  من  اأكرث  دامت  وطويلة  �شاقة  رحلة  كانت 
ون�شف للو�شول اإىل املغرب وتون�س وقامت بعدها 
اللجنة بعقد اإجتماع يف نهاية جوان 1957 يف تون�س 

لعقد  الدعوات  توجيه  يف  ال�رضوع  قبل 
للثورة  الوطني  للمجل�س  عادي  اإجتماع 

بالقاهرة. 

دورة املجل�س الوطني بالقاهرة 
اأوت 1957م 

الثورة  لقيادة  ال�شنوي  املوؤمتر  انعقد 
بحي  بالقاهرة   1957 لعام  اجلزائرية 
1957برئا�شة  20اأوت  يوم  �شتي  قردن 
اأع�شاء  اأغلب  وح�شور  عبا�س  فرحات 
وح�شب علي الكايف فاإن 20 اأوت 1957 مل 
الثورة كحدث  التاريخ يف م�شرية  ي�شجله 
قويا  دفعا  يكون  حا�شم  ويوم  اإيجابي 

للثورة. 
ولقد كانت الدورة بالفعل منعرجا خطريا 
وكان من املمكن  نوفمرب  ثورة  تاريخ  يف 
لكن  دموية  ماأ�شاة   اإىل  اللقاء  يتحول  اأن 
الروح الوطنية تغلبت يف النهاية، وتو�شل 

الو�شطى  احللول  من  جمموعة  اإىل  امل�شاركون 
ال�شخ�شية  التي �شاعدت على جتاوز احل�شا�شيات 
مع  امل�شلح   الكفاح  لتوا�شل  ال�شبل  واأوجدت 
التوجه  رغم  القيادة ووحدة  احلفاظ على مظهر 
واختالفات   ونزاعات   م�شادات  من  دفع  ما  كل 
جتاوزت حد اللياقة يف الكثري من الأحيان،  ولقد 
 34 من جمموع  ع�شوا   23 القاهرة  اجتماع  ح�رض 
وللذين  للم�شجونني  بالن�شبة  الغياب  وكان  ع�شوا 
بن  اأمثال م�شطفى  ال�رضف  ميدان  ا�شت�شهدوا يف 

بولعيد  وكان تدوين ا�شمه �رضفيا فقط.
وقد جاء موؤمتر القاهرة بجملة من القرارات حيث 
ع�شوا   34 من  وذلك  نف�شه  تو�شيع  املجل�س  قرر 
اأع�شاء جلنة التن�شيق  اإىل 54 ع�شوا كما قرر رفع 
طوبال،  بن  ال�رضيف  اأع�شاء حممود  اإىل  والتنفيذ 
كرمي بلقا�شم، اوعمران، بو�شوف، اأما ال�شيا�شيني 

فهم فرحات عبا�س عبان رم�شان الأمني دباغني، 
عبد احلميد مهري، ثم اأ�شيف لهم القادة اخلم�شة 
املعتقلني بفرن�شا مع اإبعاد �شعد دحلب، بن يو�شف 
اإن�شاء  للثورة  الوطني  للمجل�س  واأوكل  خدة،  بن 

احلكومة املوؤقتة اجلزائرية. 
اخت�شا�شات  والتنفيذ  التن�شيق  جلنة  وتفوي�س 
�شفة  ولتعليماتها  اجلزائرية  للثورة  العليا  القيادة 
الإلزام باعتبارها القيادة املج�شدة لقيادة جي�س 
لأية  الدخول  رف�س  مبداأ  اإقرار  التحرير  وجبهة 
احلكومة  تعرتف  مامل  فرن�شا  مع  مفاو�شات 
الإ�رضار  مع  اأول  اجلزائر  با�شتقالل  الفرن�شية 
التن�شيق  للجنة  يحق  ول  اجلزائر،  عروبة  على 
والتنفيذ اإجراء اأي تفاو�س مع فرن�شا اأو التفاق 
على حتديد م�شري ال�شعب اجلزائري قبل الرجوع 

اإىل املوؤمتر الوطني.
تقريرها  بتقدمي  والتنفيذ  التن�شيق  جلنة  قيام 
ال�شنوي عما حققته من جناح اىل املوؤمتر الوطني 
1958م،  اأوت  �شهر  يف  عقده  تقرر  الذي  ال�شنوي 

اقرار مبداأ حرية تنقل جلنة التن�شيق ما بني م�رض 
الكفاح  �شوؤون  على  لالإ�رضاف  ومراك�س  وتون�س 
اأق�شى جهود حل�شول  اإىل بذل  اإ�شافة  اجلزائري، 
على تاأييد اأكرب عدد من الدول للق�شية اجلزائرية 
وعاد  املتحدة.  الأمم  هيئة  اأمام  طرحها  عند 
اأع�شاء املوؤمتر بعد اجلل�شة الأخرية اإىل قواعدهم 
بالداخل يف �رضية تامة عدا من مت تكليفهم للعمل 
القرار  رفع  وقد مت  املتخ�ش�شة.  اللجان  بع�شوية 
فيها  راأى  الذي  النا�رض  الرئي�س عبد  اإىل  املوؤمتر 
خطوة طيبة لتوحيد جهود جبهة التحرير الوطني. 

ت�سكيلة ون�ساط جلنة التن�سيق والتنفيذ

اإدخال  تقرر  للثورة  الوطني  املجل�س  انعقاد  بعد 
عدد  رفع  حيث  التنفيذية،  الهيئة  على  تعديل 
اأع�شاءها اإىل 14 ع�شو بدل من خم�شة اع�شاء كما 
كان عليه احلال يف اللجنة الأوىل. وقد اأق�شي منها 
لت�شبح  دحلب  و�شعد  خدة  بن  يو�شف  بن  من  كل 
بلقا�شم، بو�شوف، عبد اهلل بن  ت�شم كل من كرمي 
عبا�س  اأوعمران،  عمر  ال�رضيف،  حممود  طوبال، 
دباغني،  الأمني  مهري،  احلميد  عبد  فرحات، 
ب�شفة  بفرن�شا  اخلم�شة  امل�شاجني  اإليهم  وي�شاف 

اآيت  ح�شني  خي�س،  حممد  بلة،  بن  اأحمد  �رضفية 
اأحمد، حممد بو�شياف، ورابح بيطاط.

انطلقت بعد هذا الجتماع اأ�شغال موؤمتر املجل�س 
�شكل  يف  بالقاهرة   1957 اأوت   22 يوم  الوطني 
ان�شب  اأوت   28 لغاية  ا�شتمرت  يومية  اجتماعات 
اإدخال عبان رم�شان  النقا�س يف اليوم الأول حول 
اإىل جلنة التن�شيق والتنفيذ حيث �شاند الفكرة كل 
الأمني دباغني وفرحات عبا�س وعبد احلميد  من 

املهري وقد مت تثبيت عبان يف اللجنة. 
من  �شل�شلة  والتنفيذ  التن�شيق  جلنة  وعقدت 
الجتماعات لتوزيع امل�شوؤوليات بني اأع�شاء اللجنة 

لكان التوزيع كالتايل:
كرمي بلقا�شم: توىل ال�شوؤون الع�شكرية. 

الت�شليح  توىل  بو�شوف:  احلفيظ  عبد 
وال�شتخبارات. 

حممد الأمني دباغني: توىل �شوؤون اخلارجية. 
الجتماعية  ال�شوؤون  توىل  مهري:  احلميد  عبد 

والثقافية. 
عبان رم�سان: ال�سحافة والإعالم. 

اأما م�شري الع�شوين الذين عزل من من�شبهما فقد 
ال�رضق  عرب  بجولة  بالقيام  خدة  بن  يو�شف  كلف 
و�شعد  ودبلوما�شيا  ماليا  الثورة  لتزويد  الأو�شط 
دحلب فقد كلفته اللجنة بكتابة مقالت للرد على 

الإ�شاعات. 
وعلى ال�شعيد الع�شكري: من املهام التي قامت بها 
جلنة التن�شيق توحيد قيادة اجلي�س حيث بادر كرمي 
بلقا�شم باإن�شاء ما ي�شمى بلجنة العمليات الع�شكرية 
وهي يف احلقيقة اأركان اجلي�س وق�شمت اإىل جلنتني 
جلنة ال�رضق وتتكون من حممدي ال�شعيد م�شوؤول 
ي�شاعده لعموري وبوقالز وبن عودة، وجلنة الغرب 
ي�شاعده  م�شوؤول  بومدين  هواري  من  تتكون 
�شعوبات  وجدت  اللجنة  هذه  ولكن  دحيل�س، 
خمتلفة يف عملها نظرا لوجود خط موري�س الذي 
معتربا  واأحيانا  �شعبا  بالداخل  الت�شال  جعل 
ومعاقبة  اللجنتني  بني  وتوافق  تالزم  لعدم  وكذلك 

اأ�شحابها واإبعاد الكثري منهم. 
اهتم  والتخطيط وقد  بالتنظيم  اللجنة  كما ركزت 
حادثة  بعد  دباغني  الأمني  حممد  اجلانب  بهذا 
يتوىل  كان  الذي  اخلارجي  الوفد  اختطاف طائرة 
اأقام  الذي  تتوقف جمهودات دباغني  املهمة، ومل 
ونقل  لتنظيم  العربية  احلكومة  مع  ات�شالت 
دباغني  الأمني  وقام  ترابها  عرب  الأ�شلحة 
القاهرة  موؤمتر  خالل  مف�شل  تقرير  باإعطاء 
املوؤمتر  ون�شاطات  ن�شاطاته  فيه  يلخ�س 
ال�شالح بداأت  يوؤكد خاللها ان م�شكلة  والذي 

تعرف حت�شنا ملحوظا منذ مطلع 1957. 
التنظيم  فاإن  �شعيداين  الطاهر  وح�شب 
بداية  خالل  منت�رضا  كان  الذي  الع�شكري 
اإعداد  حق  ولية  لكل  يعطي  والذي  الثورة 
امل�شوؤولون  واأن فكر  بها حدث  تنظيم خا�س 
يف ايجاد تنظيم موحد �شمي باللجنة التنفيذية 
هيئة  اإن�شاء  من  الهدف  وكان  الع�شكرية، 
امل�شلح يف  العمل  وقيادة  الع�شكرية  العمليات 

الداخل. 
التنظيم  اأفريل 1958 ق�شمت جلنة  و يف �شهر 
الع�شكري اإىل فرعني لكن بدون راأ�س موحد، 
الفرع الأول يرتاأ�شه العقيد هواري بومدين و 
التي تتخذ  التون�شية  مقره احلدود اجلزائرية 
الكفاح امل�شلح يف �رضقي  منطلقا لالإ�رضاف على 
الأوىل  الولية  احلالة  هذه  يف  ي�شمل  الذي  البالد 
انطالق  و  تن�شيب  مبجرد  ،و  الثالثة  و  الثانية  و 
العمل ،متكن العقيد من تنظيم الفرع الذي ا�شندت 
الوقت  ذلك  يف  متيز  قد  و  التنظيم  م�شوؤولية  اليه 
و  الع�شكري  الن�شباط  و  التخطيط  يف  بالدقة 
ا�شتطاع يف ظرف ق�شري اأن يثبت و اأن يطور اأجهزة 
و  �شلفه  ان�شاءها  التي  الإمدادات  و  ال�شتعالمات 
معلمه العقيد عبد احلفيظ بو�شوف و جتاوز بدون 
كثري اإذ عرف كيف يختار حميطه ال�شيق ويفر�س 
جو الأخوة و التعاون بني اجلميع مبا يف ذلك النائب 
لل�شيطرة  كرمي  بلقا�شم  ال�شيد  عليه  يراهن  الذي 
ال�شعيد مل  العقيد حمدي  البالد ،لكن  على غرب 
الو�شع  تاأزم  تاأدية مهمته حيث  النجاح يف  يحالفه 
اإىل  ي�رضي  املر�س  وبدا  ال�رضقية  احلدود  يف 

هيئات الثورة داخل الوطن وخا�شة الولية الأوىل.
التن�شيق  جلنة  اهتمت  الإعالمي:  ال�شعيد  على 
والتنفيذ اهتماما ل يقل عن بقية اجلوانب الأخرى 
فقد راأت الثورة بعد �شنتني من اندلعها �رضورة، 
ايجاد �شحافة مكتوبة تابعة لها وناطقة 
با�شمها وت�رضح مواقفها وتتبع اخبارها 
املختلفة وذلك ادرت جريدة املقاومة 
اجلزائرية والتي تزامنها �شدور عددها 
الثورة  لندلع  الثانية  للذكرى  الأول 
نوفمرب   01 ل  امل�شادف  اجلزائرية 
الإعالم  الثورة  دعمت  ثم   ،1956
كان  حيث  املجاهد  بجريدة  اجلزائري 
الثورة  لتطور  حتمية  نتيجة  ظهورها 
و  اأهداف  وا�شحة  ب�شفة  حددت  قد  و 
املرحوم  ويذكر  ال�شحيفة،  هذه  مهام 
اجلريدة  حمتوى  اأن  متام  املالك  عبد 
كل  ا�شا�شية  اق�شام  ثالث  اإىل  انق�شم 
الق�شم  عن�رضين،  على  يحتوي  ق�شم 
و  اأ�شباب  و  احلرب  معنى  يف�رض  و  ي�رضح  الأول 
الثاين  الق�شم  يف  و  اجلزائرية،  املقاومة  اأهداف 
التعليق  و  الإعالن  اإىل  مدعوة  اجلريدة  فاإن 
يف  و  الوطني،  اجلي�س  ن�شاطات  و  اأعمال  على 
و  امل�شتعمر  مناورات  عن  تك�شف  الثالث  الق�شم 
هذا  فاإن  الوقت  نف�س  يف  و  الإجرامية   اأعماله 
ال�شعب  بالعمل على توحيد  الق�شم يحظى كذلك 
اجلزائري حول جبهة التحرير الوطني ...وهكذا 
مل متر �شنة على �شدور املجاهد حتى �شدر قرار 
ر�شمي من قبل املجل�س الوطني للثورة اجلزائرية 
اأوت   27-20 بتاريخ  املنعقد  الثانية  دورته  يف 
1957 يق�شي باأن تكون املجاهد الناطق الر�شمي 

الوحيد باإ�شم جبهة التحرير الوطني 
اإن احلرب اجلزائرية  الدبلوما�شي:  ال�شعيد  على 
فاإخواننا  اأخرى  دول  اهتمام  مو�شوع  باتت 
مل  العربية  البالد  و�شكان  والتون�شيني  املغاربة 
فرن�شا  موقف  �شار  فقد  م�شاعدتنا،  عن  يفتوا 
قامت جلنة  وقد  موقفا حرجا  العام  الراأي  اأمام 
املجل�س  لقرارات  تطبيقا  والتنفيذ  التن�شيق 
مع  للت�شامن  يوما  ليكون  30مار�س  بتحديد 
اجلزائر يف جميع اأنحاء اإفريقيا و اآ�شيا وتطبيقا 
لهذا القرار اأ�شدرت جلنة التن�شيق والتنفيذ بالغا 
فعال  يوم  هو   1958 30مار�س  يوم  اأن  فيه  جاء 
تقفو  حتول  ونقطة  اجلزائرية  للحرب  بالن�شبة 
فرن�شا  مواجهة  ملرحلة  املحاربة  اجلزائر  فيها 
وحدها اإىل مرحلة جديدة تواجه فيها ال�شتعمار 
للن�رض  تدفعها  ب�رضية  قوة  ورائها  ومن  الفرن�شي 
 1958 30مار�س  يوم  ويف  فيه...  �شك  ل  الذي 
�شيبقى يوم عيد يف كل من اأقطار اآ�شيا واإفريقيا 
�شجرة  اأول  ال�شم�س  فيه  برزت  الذي  اليوم  لأنه 
الأ�شيويني  بني  الأخوي  الت�شامن  مثمرة يف حفل 

و الإفريقيني.   
وعلى  املغاربية  الدبلوما�شية  احلركة  اإطار  ويف 
امل�شتوى املغاربي �شاركت جلنة التن�شيق والتنفيذ 
والذي  والتون�شي  املغربي  الوفدين  جانب  اإىل 
بلغ  وقد   ،1958 �شنة  وعلنية  ر�شمية  ب�شفة  عقد 
املوؤمتر حوايل  امل�شاركة يف  الوفد  اأع�شاء  عدد 
يف  امل�شاركة  الر�شمية  الوفود  وقائمة  ع�شوا   19
املوؤمتر كالتايل الوفد اجلزائري فرحات عبا�س، 
مهري،  احلميد  عبد  بو�شوف،  احلفيظ  عبد 
وقد  بومنجل   واأحمد  فرن�شي�س  اأحمد  الدكتور 
العري�شة  اخلطوط  اإبراز  اجلزائري  الوفد  حاول 
اجلزائرية  الثورة  ل�شالح  �شيتخذ  الذي  للقرار 
حكومات  له  ت�شتجيب  اأن  ميكن  بف�شله  والذي 
م�شاعداتها  تقدم  �شوئه  وعلى  واملغرب  تون�س 
نف�س  ويف  ومعنويا   ماديا  اجلزائرية  للثورة 
اأكد ملحاوريه رف�شه  فاإن فرحات عبا�س  الوقت 
على  امل�رضوط  لال�شتقالل  املوؤدية  للمفاو�شات 
الوفدين  على  واألح  واملغربية  التون�شية  الطريقة 
اأن  على  والنهائي  القطعي  التاأكيد  �رضورة  على 
طرح  مت  كما  الوحيد،  املفاو�س  هي  اجلبهة 
وعمل  موؤقتة  جزائرية  حكومة  ت�شكيل  مو�شوع 
على ا�شت�شارة املغرب وتون�س حول هذا املو�شوع 

ودعاهما لاللتزام بالعرتاف بها. 

منذ اندلع الثورة اجلزائرية 
عملت فرن�سا الإ�ستعمارية 

بكل و�سائلها واأ�ساليبيها 
لعزلها وخنقها وعدم اإ�سماع 
�سوتها باخلارج لذلك كان 
ي�سعى قادتها لن�سرها عرب 

خمتلف ربوع الوطن ونقلها 
حتى للخارج اإن ا�ستد عليهم 

اخلناق عن طريق ت�سكيل 
قاعدة موؤ�س�ساتية لتنظيمها  
و�سمان ا�ستمراريتها لتحقيق 
ال�ستقالل ومع انعقاد موؤمتر 

ال�سومام يف 20 اأوت 1956 
الذي انبثق عنه عدة قرارات 

لتنظيم الثورة وت�سكيل 
موؤ�س�سات لهيكلة العمل الثوري 

و التي كان من بينها املجل�س 
الوطني للثورة وجلنة التن�سيق 
والتنفيذ والتي تتوىل تطبيق 

القرارات املنبثقة عنها كما 
كانت تقوم بعدة ن�ساطات يف 
العديد من املجالت ال�سيا�سي 

والع�سكري والدبلوما�سي. 

دعم الثورة التحريرية باخلارج

جهود جلنة �لتن�سيق و�لتنفيذ 

بقلم الأ�ستاذ فرحاين
 طارق عزيز. 

اجلزء 01 

يف اإطار احلركة الدبلوما�سية 
املغاربية وعلى امل�ستوى املغاربي 

�ساركت جلنة التن�سيق والتنفيذ اإىل 
جانب الوفدين املغربي والتون�سي 
والذي عقد ب�سفة ر�سمية وعلنية 

�سنة 1958، وقد بلغ عدد اأع�ساء الوفد 
امل�ساركة يف املوؤمتر حوايل 19 ع�سوا 

وقائمة الوفود الر�سمية امل�ساركة 
يف املوؤمتر كالتايل الوفد اجلزائري 

فرحات عبا�س، عبد احلفيظ بو�سوف، 
عبد احلميد مهري، الدكتور اأحمد 

فرن�سي�س واأحمد بومنجل " 

لقيادة  ال�سنوي  املوؤمتر  " انعقد 
الثورة اجلزائرية لعام 1957 
بالقاهرة بحي قردن �ستي يوم 
فرحات  1957برئا�سة  20اأوت 
عبا�س وح�سور اأغلب اأع�ساء 

وح�سب علي الكايف فاإن 20 اأوت 
يف  التاريخ  ي�سجله  مل   1957

م�سرية الثورة كحدث اإيجابي ويوم 
حا�سم يكون دفعا قويا للثورة " 



الكرة  مدير  ال�سبيعي  فايز  اأكد 
غ�سب  �سبب  اأن  االتفاق،  بنادي 
راي�س  فريقه  مرمى  حار�س 
االحتاد  مباراة  عقب  مبوحلي 
�سمن اجلولة اخلام�سة والع�رشين 
من دوري كاأ�س االأمري حممد بن 
لل�سب  يعود  للمحرتفني،  �سلمان 

الذي تعر�س له خالل اللقاء.
ت�رشيحات  يف  ال�سبيعي  وقال 
القنوات  عرب  الديوانية  لربنامج 
"العب  ال�سعودية:  الريا�سية 
ليعتذر  جاء  رومارينيو  االحتاد 

ملبوحلي، وهذا دليل وا�سح على 
اأن هناك �سب وا�سح حدث داخل 
ت�سبب يف غ�سبه  امللعب وهو ما 
عقب املباراة وتفاقم املو�سوع".
جميع  مع  "تكلمت  واأ�ساف: 
�سب،  وجود  عن  املتواجدين 
يفهم  ال  احلكم  لالأ�سف  ولكن 
معه  وحتدثت  الربتغالية،  اللغة 
اأي  ب�ساأن  �سيتخذه  قرار  اأي  باأن 
اأن  يجب  ولكن  ي�ستحقه  العب 
ينظر للجهة االأخرى ب�سبب وجود 
هدف  لنا  "اأُلغي  �سب"ووا�سل: 

العدالة  وا�سح و�رشيح يف مباراة 
يوم ديربي  لالأ�سف كانت يف  لكن 
علينا،  الرتكيز  يكن  ومل  الريا�س 
ويف  الفيحاء،  �سد  االأمر  وتكرر 
الليلة هناك �رشب  ال�سوط االأول 
اجلزاء  "ركلة  متعمد"واأمت: 
�سجل  والتي  لالحتاد  املحت�سبة 
اأين  اأعلم  ال  الفوز  هدف  منها 
اخلطاأ بها ومل اأتوقع اأن يحت�سبها، 
وم�ستمرون يف م�سريتنا و�سن�سعى 
املباريات  يف  والعودة  للتعوي�س 

املقبلة".

اأعرب عنرت يحيى، املدير الريا�سي 
الحتاد العا�سمة، عن تفاوؤله بنجاح 
تخطط  الذي  التكوين  م�رشوع 
اأن  على  م�سددا  االحتاد،  اإدارة  له 
االهتمام بالفئات ال�سبابية، لن يوؤثر 
على اأهداف الفريق االأول بالتتويج 
عنرت  وقال  مو�سم  كل  باالألقاب 
للتلفزيون  ت�رشيحات  يف  يحيى، 
م�رشوعا  "منتلك  اجلزائري،: 
�سنوات  ثالث  �سيدوم  طموحا 

على االأقل، و�سيعتمد بن�سبة كبرية 
فهدفنا  والتعليم،  القدم،  كرة  على 
اأولياء جلميع  نكون  اأن  دائما  يبقى 
الالعبني، واأن نحر�س على تربيتهم 

وتعليمهم قبل كل �سيء".
العمل  با�رشنا  "لقد  واأ�ساف 
بانتداب  امل�رشوع،  هذا  الإجناح 
النوع  هذا  على  تعودوا  اأ�سخا�س 
من امل�ساريع، و�سبق لهم العمل يف 
امل�ستوى  ذات  الكبرية،  الدوريات 

�سرنكز  اأننا  "�سحيح  العايل"وتابع 
يعني  ال  هذا  لكن  التكوين،  على 
خا�سة  االأول،  الفريق  �سنهمل  اأننا 
الفوز باالألقاب يف  اأن هدفنا يبقى 
العا�سمة  "احتاد  مو�سم"وختم  كل 
فريق عريق ب�سخ�سياته واإجنازاته، 
بني  من  نكون  اأن  الأجل  و�سنعمل 
دونوا  الذين  االأ�سخا�س،  هوؤالء 
يف  ذهب  من  باأحرف  اأ�سماءهم 

تاريخ النادي".

الريا�سي  املدير  بورايو،  اللطيف  عبد  اأعرب 
كرثة  من  ا�ستيائه  عن  اجلزائر،  مولودية  لنادي 
ال�سائعات التي اأ�سبحت تالحق فريقه يف االآونة 
ال�رشية  اإدارته  التزام  اأن  اإىل  م�سريا  االأخرية، 

اأ�سبح يزعج بع�س االأطراف.
التطبيق  اأبرزها  ت�رشيحات  يف  بورايو  وقال 
اجلزائر  "مولودية  العا�سمي،:  للنادي  الر�سمي 
مير بفرتة ح�سا�سة للغاية، ونحن نقوم بعمل كبري 
ولكن يف �رشية تامة، وهذا االأمر جعلنا عر�سة 
االإعالم  و�سائل  "بع�س  لل�سائعات"واأ�ساف: 
بت�رشيح  قيامنا  حول  مغلوطة  اأخبارا  تداولت 
اجلزائر  مولودية  اإىل  اأتينا  هل  الركائز،  بع�س 
الالعبني  لت�رشيح  اأم  االإ�سافة؟،  وتقدمي  للعمل 
�سابقا  قلتها  "لقد  الفريق؟"وتابع  وحتطيم 
مهم  العب  اأي  عن  نتخلى  لن  اليوم،  واأعيدها 

يف املولودية، للحفاظ على اال�ستقرار، و�سنقوم 
العبني"واأمت  �ستة  تتعدى  ال  نوعية  بانتدابات 
الالعبني  يف  لي�ست  اجلزائر  مولودية  "م�سكلة 
املالب�س،  تغيري  غرف  داخل  بل  النجوم،  اأو 
والتنظيم؛ يجب اأن نغري طريقة التفكري، ومننح 
وال  القمي�س،  يبللون  الذي  لالعبني  الفر�سة 

يثريون امل�ساكل الأي �سبب كان".
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عاما،  الـ27  �ساحب  ذيب  و�ساهم 
احتالل  املميزة يف  م�ستوياته  بف�سل 
جدول  يف  ال�سابع  املركز  فريقه 
الرتتيب، رغم االأزمة املالية اخلانقة 
املو�سم  النادي  منها  عانى  التي 

املا�سي.

كيف  البداية..  يف      .
تق�ضي الفرتة احلالية؟

واأننا  للغاية، خا�سة  منر بفرتة �سعبة 
مل ن�سارك يف اأي مناف�سة ر�سمية منذ 
5 اأو 6 اأ�سهر، لقد ا�ستقنا كثريا الأجواء 
اجلماعية،  والتدريبات  املباريات 
واأمتنى اأن يزول عنا هذا الوباء، لتعود 

احلياة اإىل طبيعتها.

البتعاد  اأن  تعتقد  هل      .
على  �ضيوؤثر  املناف�ضة  عن 

الالعبني؟
كبري  تاأثري  له  �سيكون  تاأكيد،  بكل 
وهذا  البدنية،  الناحية  من  خا�سة 
االلتزام  على  يجعلنا حري�سون  االأمر 
لنا  �سطره  الذي  التدريبات  بربنامج 
يف  اأنف�سنا  جند  حتى  البدين،  املعد 

اأف�سل حال عند ا�ستئناف الدوري.

التدريبات  اأن  ترى  هل      .
تعوي�ض  على  قادرة  املنفردة 

اجلماعية؟
التدريبات  اأن  فرغم  ذلك،  اأعتقد  ال 
جتعلك  ال  اأنها  اإال  مفيدة،  املنفردة 

ت�سعر بنف�س االإرادة والرغبة.

مع  تتوا�ضل  كيف      .
زمالئك؟

عرب  م�ستمر  توا�سل  على  نحن 
كل  متابعة  دائما  ونحاول  "وات�ساب"، 

جديد.

ينق�ض  كان  الذي  ما      .
الفريق املو�ضم املا�ضي لحتالل 

مركز متقدم؟
ممتازة  جمموعة  امتلك  الفريق 
املو�سم املا�سي، وقدمنا مباريات يف 
انت�سارات  ثالث  وحققنا  امل�ستوى، 
متتالية يف اآخر 3 مباريات، رغم عدم 
ح�سولنا على م�ستحقاتنا منذ 8 اأ�سهر 

تقريبًا.
اإكمال  على  قادرين  كنا  اأننا  واأعتقد 
املو�سم يف املركز الرابع على االأقل، 

خا�سة واأن الفارق بيننا وبني �ساحب 
املركز الثاين كان 5 نقاط فقط.

املغامرة  �ضتوا�ضل  هل      .
املو�ضم  مليلة  عني  جمعية  مع 

القادم؟

حتى االآن مل اأح�سم قراري بعد، لكن 
احلال  هذا  على  الو�سا  ا�ستمر  لو 
اأن  يعقل  املغادرة، فال  اإىل  �ساأ�سطر 
تلعب طوال املو�سم، وتقدم ما عليك 

دون اأن تتلقى م�ستحقاتك.

حتركات  ترى  كيف      .
الإدارة لت�ضوية الو�ضع؟

تكلمت قبل يومان مع �سداد بن �سيد 
وعودا  يل  وقدما  عمراين،  وماليك 

ولبقية زمالئي، بت�سديد امل�ستحقات 
يف فرتة ال تتجاوز 10 اأيام.

املغامرة  �ضتوا�ضل  هل      .
الإدارة  قيام  حال  الفريق  مع 

بت�ضديد امل�ضتحقات؟
يف  عرو�س  عدة  اأمتلك  اأنني  رغم 
اأ�ستبق  لن  اأنني  اإال  احلايل،  الوقت 
االأحداث، و�ساأنتظر اإىل نهاية املهلة، 
امل�ستحقات  على  حت�سلي  حال  ويف 
بكل  اجلمعية  مع  املغامرة  �ساأوا�سل 
تاأكيد، ويف حال مل تتم ت�سوية االأو�ساع 

�ساأغادر بن�سبة 99 %.

التي  الأندية  هي  من      .
طلبت خدماتك؟

اأن  ميكنني  ال  احلا�رش  الوقت  يف 
و�ساأو�سح  االأندية،  اأ�سماء  اأك�سف عن 

كل �سيء يف الوقت املنا�سب.

.    يف النهاية.. وجه ر�ضالة 
جلماهري جمعية عني مليلة؟

اأحيي اجلماهري حلبهم الكبري للفريق، 
جانب  اإىل  الوقوف  منهم  واأطلب 
بها،  مير  التي  االأزمة  لتجاوز  النادي 

ونتمنى اأن تتح�سن االأو�ساع قريبا.

يعد اإبراهيم ذيب جنم فريق جمعية عني مليلة، واحًدا من بني اأف�ضل الالعبني يف مركز �ضانع 
الألعاب بالبطولة املحرتفة املو�ضم املا�ضي، الأمر الذي و�ضعه على راأ�ض قائمة املطلوبني لدى 

عدة اأندية.

اإبراهيم ذيب جنم فريق جمعية عني مليلة

�ضاأو�ضح كل �ضيء يف الوقت املنا�ضب
.     اأمتلك العديد من العرو�ض

بايرن فليك

الأبطال دوري  يف  جوارديول  الكا�ضحة" تربك  "الهيمنة 
خالل 90 دقيقة من االأداء الهجومي 
الروؤية  ميونيخ  بايرن  غريرّ  الكا�سح، 
ب�ساأن البطل املحتمل لدوري اأبطال 
ال�ساحق  تاأثري فوزه  اأوروبا، و�سيكون 
اأكرب من املتوقع  8-2 على بر�سلونة 
حظا  االأوفر  �سيتي  مان�س�سرت  وكان 
قبل  املراهنات  يف  باللقب  للتتويج 
فريق  ا�ستمرار  رغم  لكن  البطولة، 
حتى  ال�سباق  يف  جوارديوال  بيب 
اأمام  االآن  مكانته  فقد  اأنه  اإال  االآن، 
املدرب  بقيادة  البافاري،  املناف�س 

هانز فليك.
للقب،  بايرن  ير�سح  اأال  ميكن  وكيف 
للتميز  رمزا  كان  فريق  اكت�ساح  بعد 
فرتات  معظم  خالل  القدم،  كرة  يف 

العقد املا�سي؟
يف  ليون  اأوملبيك  مع  �سيتي  ويلتقي 
دور الثمانية ، لكن اأي انت�سار �سيكون 
بطل  باأن  العلم  مع  باحلذر،  حماطا 
يف  املقبل  املناف�س  �سيكون  اأملانيا 
قلة  اأ�سباب  من  وكان  النهائي  قبل 
ل�سبونة،  يف  التفوق  يف  بايرن  فر�س 
م�سابقة  االأملاين  الدوري  اعتبار 
�سهلة جدا، حيث حقق هذا املو�سم 
على  الثامنة  للمرة  املحلي  اللقب 
كافيا  اإعدادا  تعد  ال  ورمبا  التوايل، 
هذا  لكن  االأوروبية.  ال�سفوة  لبطولة 

االعتقاد يبدو �سخيفا االآن.
مع  بر�سلونة  مقارنة  ميكن  وال 
املدرب كيكي �سيتني، بنف�س الفريق 

يف  اأو  جوارديوال  بيب  عهد  يف 
دوري  اأنهى  لكنه  االأخرية،  ال�سنوات 
املركز  يف  االإ�سباين  االأوىل  الدرجة 
وبورو�سيا  ميالن  اإنرت  وهزم  الثاين، 
دورمتوند ونابويل يف طريقه اإىل دور 

الثمانية.
مولر  توما�س  بقيادة  بايرن  لكن 
متجدد ال�سباب وكتيبة �رش�سة تطبق 
ال�سغط العايل، اأفرط يف ا�ستعرا�س 
قوته بو�سوح اأمام املناف�س الكتالوين. 
وقال �سيتني: "بداأنا ب�سكل جيد لكن 
الفرتات  من  كثري  يف  املناف�س  قوة 
مناف�سه  بايرن  طاغية"واأظهر  كانت 
بدا  حيث  و�ساذجا  ومنهكا  عاجزا 
يفتقد  الو�سط  وخط  ه�سا  الدفاع 

ال�سالبة والفعالية، بينما توغل بايرن 
وحتى  ب�سهولة  الهجوم  مناطق  يف 
يحت�سب  فليك  يكن  مل  املباراة  هذه 
االأملان  املدربني  قائمة  �سمن 
يورجن  نهج  على  لل�سري  املر�سحني 
كلوب مدرب ليفربول، حامل اللقب، 
توخيل  توما�س  يلتقي مواطناه  حيث 
مدرب باري�س �سان جريمان ويوليان 
ناجلزمان )33 عاما( مدرب اليبزيج 
باملربع  االأخرى  املواجهة  يف 

الذهبي.
وقبل اأن يحل حمل نيكو كوفات�س، يف 
نوفمرب املا�سي، كان فليك، م�ساعد 
لوف  يواخيم  اأملانيا  منتخب  مدرب 
املف�سل  بالتخطيط  معروفا  �سابقا، 

وحتليل البيانات وعمل مديرا ريا�سيا 
يتم  اأن  قبل  االأملاين،  االحتاد  يف 
اختياره املفاجئ كم�ساعد لكوفات�س 

يف بداية املو�سم.
وعند اإقالة كوفات�س حني كان بايرن 
بعيدا عن مراكز املقدمة، كان اختيار 
فليك يبدو موؤقتا لفرتة ق�سرية حتى 
الكربى  االأ�سماء  من  مدرب  تعيني 
لكن القرار تاأجل بعد انطالقة فليك 
على  للح�سول  اأهله  ما  االإيجابية، 
وظيفة ثابتة. وميلك االآن يف ر�سيده 
مع بايرن، 31 انت�سارا بجانب تعادل 
فليك  اأ�سلوب  ونال  وهزميتني  واحد 
اأردنا  "اليوم  وقال:  مولر،  من  اإ�سادة 
املناف�س  على  �سيطرتنا  نفر�س  اأن 

و�سيطرنا  البداية  لعبنا منذ  باأ�سلوب 
يكون  لن  وا�سح"ورمبا  ب�سكل 
ل�سبونة  يف  الوحيد  الفريق  بر�سلونة 
اأمام  االأيدي  مكتوف  �سيقف  الذي 

هيمنة فريق فليك.

عبد اللطيف بورايو، املدير الريا�ضي لنادي مولودية اجلزائر

ا�ضتيائه من كرثة ال�ضائعات التي 
اأ�ضبحت تالحق فريقه

عنرت يحيى

منتلك م�ضروًعا طموًحا

ال�ضبيعي يك�ضف �ضبب غ�ضب مبوحلي

بات وليد ديدا�س، مهاجم �سباب برج منايل، 
قريبًا من االنتقال الأندية الرابطة اجلزائرية 
م�سادر  من  وعلم  ال�سيف  هذا  االأوىل، 
اأ�سبح قريبًا من االنتقال  اأن ديدا�س  خا�سة، 
اإىل  ال�ساعد حديًثا  املدية،  اأوملبي  ل�سفوف 
اأكدت  امل�سادر  نف�س  االأوىل  الدرجة  دوري 

املدية،  اأوملبي  اإدارة  بني  املفاو�سات  اأن 
يتبق  ومل  متقدمة،  مراحل  بلغت  والالعب، 
�سوى توقيع العقود وكان ديدا�س )26 عاًما(، 
اهتمام  دائرة  املا�سية،  الفرتة  يف  دخل  قد 
العديد من اأندية الدرجة االأوىل، بعد ظهوره 

ب�سكل مميز رفقة �سباب برج منايل.

ديدا�ش يقرتب من اأوملبي املدية
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العب كرة القدم  قال 
املعتزل،  الدويل  امل�رصي 
حممد اأبو تريكة، اجلمعة، اإن 
»�سقوط االأقنعة مهم يف �سبيل 
وامل�سجد  فل�سطني  حترير 

االأق�سى«.
جاء ذلك يف تغريدة الأبو تريكة 
عرب ح�سابه املوثق على موقع 
من  �ساعات  بعد  »تويرت«، 
االإعالن، م�ساء اخلمي�س، عن 
اتفاق لتطبيع العالقات ر�سميا 

بني االإمارات واإ�رصائيل.
الذي  تريكة،  اأبو  واأ�ساف 
بني  وا�سعة  ب�سعبية  يحظى 
جماهري كرة القدم العرب، اإن 
وعي  ق�سية  فل�سطني  »ق�سية 
اأو  حكام  اتفاقات  ال  �سعوب 
التطبيع   )...( دول  معاهدات 

خيانة«.
تريكة  اأبو  الالعب  ويعرف 
للق�سية  امل�ساندة  مبواقفه 
للتطبيع  ورف�سه  الفل�سطينية 

العربي مع اإ�رصائيل.
�سابقة  ت�رصيحات  يف  وقال 
ال  ال�سهيوين،  »الكيان  اإن  له، 
قتلة  فهم  بهم،  نعرتف  ولن 
واحتالل والق�سية الفل�سطينية 
لل�سعوب  االأويل  الق�سية  هي 

العربية واالإ�سالمية«.
الراأي  تريكة  اأبو  اأ�سعل  كما 

العربية  الدول  يف  العام 
قمي�س  رفع  عندما  والعامل، 
عن  كا�سفا  بالده  منتخب 
عبارة »تعاطفا مع غزة« التي 
باللغتني  �سدره  على  كتبها 

العربية واالإجنليزية.
وكان ذلك بعد اأن اأحرز هدفا 
�سباك  يف  م�رص  ملنتخب 
دوري  يف  ال�سوداين  نظريه 
االأمم  بكاأ�س  املجموعات 
االإفريقية ن�سخة العام 2008، 

التي اأقيمت يف غانا.
ذلك  يف  تريكة  اأبو  وحاول 
اإىل  االنتباه  لفت  الوقت 
التي  املاأ�ساوية  االأو�ساع 
غزة،  قطاع  �سكان  يعي�سها 
واحل�سار  الهجمات  جراء 
االإ�رصائيلي اخلانق الذي طال 
ورفع  احلياة  مناحي  جميع 

م�ستويات الفقر والبطالة.
يحظى  املوقف  ذلك  ومنذ 
امل�رصي  الدويل  الالعب 
اأو�ساط  يف  كبرية  ب�سعبية 
الفل�سطينيني خا�سة يف قطاع 

غزة.
الرئي�س  اأعلن  واخلمي�س، 
ترامب،  دونالد  االأمريكي 
واإ�رصائيل  االإمارات  تو�سل 
العالقات  لتطبيع  اتفاق  اإىل 

وا�سفا اإياه بـ »التاريخي«.

ترامب  اإعالن  اأعقاب  ويف 
اأن  نتنياهو  اأكد  االتفاق،  عن 
مبخطط  متم�سكة  حكومته 
م�سرتكا  بيانا  اأّن  رغم  ال�سّم، 
املتحدة  الواليات  عن  �سدر 
اأ�سار  واالإمارات،  واإ�رصائيل 
اإىل اأن تل اأبيب »�ستتوقف عن 
خطة �سم اأرا�س فل�سطينية«.

التطبيع  اتفاق  اإعالن  وياأتي 
ظبي،  واأبو  اأبيب  تل  بني 
من  طويلة  ل�سل�سلة  تتويجا 
والتوا�سل  والتن�سيق  التعاون 
وتبادل الزيارات بني البلدين.

بتنديد  االتفاق  وقوبل 
من  وا�سع  فل�سطيني 
مثل  بارزة،  وف�سائل  القيادة 
و«اجلهاد  و«فتح«  »حما�س« 
عدته  فيما  االإ�سالمي«. 
عرب  الفل�سطينية،  القيادة 
االإمارات  من  »خيانة  بيان، 
والق�سية  واالأق�سى  للقد�س 

الفل�سطينية«.  

اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  اأكد 
البلجيكي  اأن  ال�سبت،  اليوم 
ريال  جنم  هازارد،  اإيدين 
للعودة  ا  عر�سً تلقى  مدريد، 
املو�سم  خالل  ت�سيل�سي،  اإىل 
املقبل وعا�س هازارد، مو�سًما 

الفردي  امل�ستوى  على  �سعبًا 
تعر�سه  اإثر  مدريد،  ريال  يف 
ووفًقا  قوية  اإ�سابة  من  الأكرث 
�سنرتال«  »ديفن�سا  ملوقع 
من  م�سوؤولني  فاإن  االإ�سباين، 
هازارد  مع  حتدثوا  ت�سيل�سي 

كانوا  حيث  املو�سم،  اأثناء 
و�ساألوه  اإ�ساباته  على  قلقني 
عن العملية والتعايف وم�ساعره 
يف اإ�سبانيا كما عر�س م�سوؤولو 
العودة  هازارد،  على  ت�سيل�سي 
مرة  بريدج«  »�ستامفورد  اإىل 
من  للمقربني  ووفًقا  اأخرى 
ال  هازارد  فاإن  ت�سيل�سي، 
ريال  مغادرة  يف  مطلًقا  يفكر 
مدريد؛ الأنه كان يحلم بارتداء 
النادي امللكي و�رّصح  قمي�س 
م�سوؤولون من ت�سيل�سي يف اأثناء 
املو�سم، ب�سكل غري جاد، باأن 
على هازارد العودة اإىل البلوز؛ 
الأنه لن يُنتقد يف لندن، بنف�س 
من  له  يتعر�س  الذي  القدر 

ال�سحفيني االإ�سبان.
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ماراثون  منظمو  اأعلن 
فرانكفورت االأملاين، الثالثاء، 
تداعيات  ب�سبب  ال�سباق  اإلغاء 

فريو�س كورونا.
املاراتون  مدير  وقال 
مواجهة  »يف  �سيندلر  جو 
هذا  اأحدثها  التي  ال�سعوبات 
الوباء العاملي، فاإن اإلغاء حدث 

ريا�سي يعترب اأمًرا ثانوًيا«.

اخلطوة  هذه  نتخذ  »مل  وتابع 
ق�سارى  بذلنا  وقد  ب�سهولة 
االآن  احللول.  الإيجاد  جهدنا 
علينا اأن نواجه احلقيقة املرة 

باأن االإلغاء ال مفر منه«.
ماراثون  ان�سم  وبذلك 
قافلة  اإىل  فرانكفورت 
االأحداث الريا�سية التي وقعت 
�سحية كورونا هذا العام، األغي 
برلني  ماراتون  �سابق  وقت  يف 
الذي كان مقررا هذا العام يف 
اأيلول/�سبتمرب. ويعترب ماراتون 

فرانكفورت ثاين اأكرب ماراتون 
برلني،  �سباق  بعد  اأملانيا  يف 
وي�سارك فيه كل عام اأكرث من 

25 األف �سخ�س.

اإ�سطنبول / مثنى الأحمد / 
الأنا�سول

�سم  اجلمعة،  االإجنليزي،  اأر�سنال  اأعلن 
متو�سط امليدان الربازيلي ويليان بعقد 

الالعب  عقد  انتهاء  عقب  اأعوام،  لثالثة 
اأر�سنال  وذكر  ال�سيف.  هذا  ت�سيل�سي  مع 
ويليان  الربازيلي  الدويل  »وقع  بيان:  يف 
قبل  اإلينا  لالن�سمام  اأعوام  لثالثة  عقًدا 
اإىل  البيان  واأ�سار   .»2021-2020 مو�سم 

»اأّن املهاجم البالغ 32 عاًما يتمتع بخربة 
على  مباراة   600 من  اأكرث  وخا�س  غنية 
 13 لـ  امتدت  م�سرية  يف  االأندية  �سعيد 
ل�سفوف  ان�سم  ويليان  اأن  يذكر  مو�سًما«. 
ت�سيل�سي يف �سيف 2013 قادًما من نادي 

اإجني الرو�سي، يف �سفقة بلغت قيمتها 35 
»البلوز«  مع  ويليان  وح�سل  يورو.  مليون 
على لقبني دوري اإجنليزي، وكاأ�س االحتاد، 
وكاأ�س الرابطة، باالإ�سافة لبطولة الدوري 

االأوروبي »يوروبا ليغ«.

اإ�سطنبول / مثنى الأحمد / 
الأنا�سول

بلغ بايرن ميونخ االأملاين الدور ن�سف 
اأبطال  دوري  م�سابقة  من  نهائي 
اأوروبا، عقب فوزه الكبري على نظريه 
اأهداف  بثمانية  االإ�سباين  بر�سلونة 
اأقيمت  مباراة  يف  اجلمعة،  لهدفني، 
على ملعب »النور« حل�ساب ربع نهائي 

البطولة االأوروبية.
وجنح  بقوة  املواجهة  البايرن  وبداأ 

ُمبكر  بهدف  بر�سلونة  �سباك  هز  يف 
يف  مولر  توما�س  املهاجم  اأحرزه 
الدقيقة 4، م�ستثمًرا متريرة رائعة من 
�سددها  ليفاندوف�سكي،  روبرت  زميله 
تري  مارك  احلار�س  ي�سار  عن  بقوة 

�ستيغن.
�رصيًعا  الكتالوين  الفريق  رد  وجاء 
�ُسجل  الذي  النتيجة،  تعديل  بهدف 
حولها  7 عرب كرة خاطئة  الدقيقة  يف 
املدافع دافيد اأالبا يف مرمى فريقه.

وعقب هدف التعادل، ا�ستعاد البايرن 

من  ومتكن  اللقاء،  على  �سيطرته 
الكرواتي  عرب  الثاين  هدفه  ت�سجيل 
من  انطلق  الذي  بري�سيت�س  اإيفان 
كبرية  بقوة  و�سدد  الي�رصى  الناحية 

لت�سكن �سباك بر�سلونة.
عن  االأملاين  الفريق  �سغط  واأ�سفر 
طريق  عن  متتاليني،  هدفني  ت�سجيل 
يف  مولر  وتوما�س  غنابري  �سريجي 

الدقيقتني 27 و31 من زمن املباراة.
بر�سلونة  حاول  الثاين،  ال�سوط  ويف 
من  الفريق  وكثف  املوقف  تدارك 

الفارق  تقلي�س  هدف  لياأتي  فر�سه، 
االأوروغوياين  باأقدام   57 الدقيقة  يف 

لوي�س �سواريز.
ومل يهناأ الفريق الكاتلوين بهدفه حتى 
اأعاد جو�سوا كيميت�س الفارق كما كان 
حمرُزا الهدف اخلام�س عند الدقيقة 

.63
املباراة،  من  االأخرية  الدقائق  ويف 
ال  بافاري  اأهداف  مهرجان  انطلق 
ليفاندوف�سكي  اأحرز  حيث  ي�سدق، 
ثم   82 الدقيقة  يف  ال�ساد�س  الهدف 

هدفني  كوتينيو  فيليب  البديل  �سجل 
يف الدقيقتني 85 و89.

القادم  الدور  بايرن ميونخ يف  ويلتقي 

مان�س�سرت  مواجهة  من  الفائز  مع 
الفرن�سي،  وليون  االإجنليزي  �سيتي 

والتي �ستقام غًدا ال�سبت.

بايرن يتاأهل لن�ضف نهائي ال�ضامبيونز 
ليغ بفوزه على بر�ضلونة

 اآر�ضنال ي�ضم الربازيلي وليان ب�ضفقة انتقال حر

مفاجاأة.. هازارد تلقى عر�ضا للعودة اإىل ت�ضيل�ضي

 كورونا ُيلغي ماراثون فرانكفورت

العبو ريال مدريد 
توقعوا �ضقوط 

بر�ضلونة
اإعالمي  تقرير  ك�سف 
عن  ال�سبت،  اليوم  اإ�سباين، 
توقعات العبي ريال مدريد، 
مل�سرية بر�سلونة يف دوري 
اأبطال اأوروبا هذا املو�سم.  
وكان بر�سلونة، قد تعر�س، 
خل�سارة  اجلمعة،  اأم�س 
اأمام   8-2 بنتيجة  مذلة 
بايرن ميونخ يف ربع نهائي 
ووفًقا  اأوروبا  اأبطال  دوري 
لربنامج »ال�سريجنيتو«، فاإن 
الالعبني يف غرفة مالب�س 
ريال مدريد، كان يتحدثون 
باأن بر�سلونة لي�س لديه اأي 
احتمالية لعبور عقبة بايرن 
اأبطال  دوري  يف  ميونخ 
بر�سلونة  اأن  يذكر  اأوروبا 
االألقاب املحلية  كل  خ�رص 
والقارية هذا املو�سم، كما 
ظهر  الكتالوين  الفريق  اأن 
للغاية  مرتاجع  مب�ستوى 
عقب اأزمة فريو�س كورونا 
املتوقع  ومن  امل�ستجد 
الفني  املدير  اإقالة  اإعالن 
كيكي  الكتالوين،  للفريق 
�سيتني، ب�سكل ر�سمي خالل 

ال�ساعات املقبلة.

اأبو تريكة:

 �ضقوط االأقنعة مهم يف �ضبيل حترير فل�ضطني
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اآمنة الدحدوح .. �سرية وم�سرية 

مواليد  من  الدحدوح  �صالح  حافظ  اآمنة 
العام 1942 يف بلدة كرتيا املهجرة والتي 
اإىل  واللجوء  لرتكها  عائلتها  ا�صطرت 
وقد   ،1948 العام  نكبة  يف  غزة  مدينة 
حمطات  اأبرز  جهاد  اأبو  ملركز  روت 
جتربتها الن�صالية . يف العام 1973 علمت 
اأخي طه حدث معه �صيء يف منطقة  اأن 
جباليا، ذهبت  هناك لأعرف ماذا حدث؟ 
ا�صتباك  يف  ا�صت�صهد  قد  اأنه  فوجدت 
الإ�رسائيلي  الحتالل  قوات  مع  م�صلح  
 ، حوله  متجمعني  النا�س  وجدت   ،
ع�صكرية   ومدرعات  اآليات  حركة  وهناك 
ل   ، للتجوال  منع  هناك  كان  اإ�رسائيلية، 
يوجد و�صيلة لإخبار اأهلي، اأردت نقل اأخي 
مب�صاعدة  ب�صيارة  ال�صفاء  م�صت�صفى  اإىل 
اأوقفتنا  اللحظات  تلك  يف  النا�س،  
يل:«  قالوا   ، الحتالل  جلي�س  دورية 
ب�صتغل  كان   ، ل  قلت:«  فدائي«،  اأخوكي 
�رست  مات؟  كيف  قالوا:«  الربتقال،  يف 
طختوه،  انتم  قتلتموه،  عليهم:«  اأ�رسخ 
اأنتم احتالل تقتلون اأبنائنا« ، جتمع عدد 
كبري من اجلنود حويل و�صاروا ي�صاألون:« 
 ، اأخربك  مني  ؟  مات  اإنوا  عرفتي  كيف 
مني اأ�صحابه ، قلت:« ما بعرف �صي، اأنا 
ات�صاوب  اأخوي طه   انو  بالراديو  �صمعت 
حدث،   ماذا  اأ�صوف  جباليا  على  فجيت 
�صيء..«  اأعرف  ل  اأنا  ا�صت�صهد،  لقيته 
اجلنود  اأحد  قام  اللحظات  تلك  يف   .
ظهري  على  وبالبندقية  بقدمه  ب�رسبي  
اإىل  ودفعني  الأمل،  وقدمي �رسخت  من 
�رست  الأر�س،  على  وقعت   ، ال�صيارة 
اأخوي وت�رسبوين«،  اأ�صتمهم قلت:« قتلتم 
وهذه من التجارب ال�صعبة التي مّرت يف 
حزينة،  واأنا  ا�صت�صهد  اأخي  حيث  حياتي 
ويف نف�س اللحظة يتم اعتقايل والتحقيق 
معي و�رسبي، هم يريدون تعذيبي نف�صياً 
تتخيلوا  اأن  ولكم   ، اآن واحد  وج�صدياً يف 
حجم الأمل، اأنا حزينة ومعي اأخي ال�صهيد 
ويتم اعتقايل والتحقيق معي ، ذهبنا اإىل 
بيتنا  اإىل  اأخي  نقلنا  ثم  ال�صفا  م�صت�صفى 
اهلل.  رحمه  ودفناه  الوداع  نظرة  واألقينا 
ا�صت�صهاد  على  تقريباً  اأ�صبوع  م�صي  بعد 
الإ�رسائيلي  الحتالل  قوات  اأخي طّوقت 

اإياك   بدنا  وقالوا:«  اعتقلوين  منزلنا، 
»اأنا  لهم  قلت  وترجعي،  الأ�صئلة  لبع�س 
اإذا بدكم حتققوا معي هنا  عندي �صغار 
لهم  قلت  ينفع،  ما  قالوا:«   ، البيت«  يف 
اأنا عندي  بنتي  البيت  :«�صعب اطلع من 
�صنة  عمرها  ر�صيعة  طفلة  وهي  اأمل  
اأح�صن  كنت  اتركها«،  بقدر  ما  و�صهر 
وح�صي  ب�صكل  اجلنود  اأحد  فجاء  ابنتي، 
»ام�صي  بعنف  وقال  كتفي  من  وم�صكني 
يال ام�صي وهاتي معك الطفلة« ، كدت اأن 
اأقع على الأر�س مع بنتي ، و�صعونا داخل 
نلقونا  ثم  باجلنود  مليء  ع�صكري  جيب 

اإىل �صجن ال�رسايا بغزة.

تعذيبي مع بنتي الر�سيعة

 اأدخلوين لغرفة تغيري املالب�س، واأجربوين 
على لب�س مالب�س لونها بني ممزقة ، ثم 
اإىل غرفة �صغرية، كنت وحيدة مع بنتي، 
مّرت عدة �صاعات دون اأن يح�رسوا،  كان 
غري  �صيئة  رائحة  لها  �صيء   الغرفة  جو 
�صاحلة للحياة، لقد كانت بنتي الر�صيعة 
تبكي طوال الوقت، كنت اأُحاول التخفيف 
ياأتي  اأن  دون  �صاعات  عدة  مرت  عنها، 
اأحد، وبعد فرتة جاء �صابط وقال :«تعايل 
 3 بها  غرفة  اإىل  التحقيق«.نقلني  على 
�صباط ، اأمرين باجللو�س على الأر�س ثم 
�صار ي�صاأل  الأ�صئلة ال�صابقة:« مني ييجي 
عندكم، تعريف مني؟ ، تنحب�صي ول تقري 
وتعرتيف، قلت:«اعرتف على اي�س، اأنا ما 
التي  التجارب الفظيعة  بعرف �صي«.ومن 
الحتالل  جنود  كان  التحقيق  يف  ع�صتها 
الر�صيعة  ابنتي  وينزعون  علّي  يهجمون 
من ح�صني بالقوة، ثم يذهبون اإىل �صباك 
وينزلوها  يُدلوها  العلوية   ال�صجن  غرفة 
اأم  تعرتيف  هل  ويقولون:«  ال�صباك،  من 
مي�صكون  كانوا  ال�صباك،   من  نَرميها 
ابنتي اأمل الر�صيعة من قدميها ويريدون 
على  ال�صجن  خارج  ال�صباك  من  اإلقاوؤها 
يف  كنا  حيث  بعيدة  م�صافة  من  الأر�س 
الطابق العلوي، لقد كرروا هذا الفعل اأكرث 
من مرة،  كانوا يقولون:« مني تعريف من 
الفدائية، كنت ا�رسخ عليهم  حرام عليكم 
الر�صيعة  الطفلة  هذه  وتعذبوا  تعذبوين 
حرام ، حرام ، حيث مي�صكونها بطريقة 
كنت  اأيديهم،   بني  تبكي  كانت  موؤذية، 

الأحيان  بع�س  ويف  ابنتي،  على  اأخ�صى 
اأقهرهم،   اأن  واأُحاول  نف�صي  اأمتالك 
فعندما يهددون برمي ابنتي اأقول لهم:«، 
ارموها،    ، قلب  عندكم  كان  اإن  ارموها 
اإذا رميتموها ف�صتكون مثل خالها �صهيد 
فل�صطني  و�صهيدات  �صهداء  جميع  ومثل 
الأبطال«، عند ذلك يُثار غ�صبهم  وياأتون 
ال�صلوك  هذا  ولعل  وتعذيبي،  ل�رسبي 
وتعذيب  الأ�رسى  تعذيب  يف  الحتاليل 
�صمن  يندرج  والتهديد   الر�صع  اأطفالهم 
ال�صغط النف�صي والإجراءات الإ�رسائيلية 
مور�س  وقد  العنيفة  التحقيق  واأ�صاليب 
التعذيب  اأ�صاليب  ومن  �صخ�صياً.  معي 
لأحد  وقال  �صابط  جاء  اأنه  اأي�صا 
فجاء   ، غرفة  يف  ادخلوها  املحققني 
املحقق وقال يل:« بدنا نُدخلك يف غرفة 
مغلقة للتحقيق ، قلت له:« لن ادخل ولن 
ممر  �صباك  من  واأم�صكت  معكم  اذهب 
تدبحني  تطخني  بدك  قلت:«  ال�صجن،  
اذهب  لن  بنتي  مع  متوتني  تك�رسين 
اآخر و�صار  معكم«، بعد ذلك جاء حمقق 
اأنت  وقال:«  عنيف  غري  بكالم  يتحدث 
لزم  �صغار  اأطفال  معك  كوي�صة  �صيدة 
فقلت:«  �رساحك«،  نطلق  حتى  تعرتيف 
احب�صوين اأنا ل يوجد عندي �صيء اأحتدث 

عنه«.
يل:«  قال  الذي  ال�صجن  ملدير  اأر�صلوين   
ما  قلت:  دخان«،  قهوة  �صاي  ت�رسبي 
ما  قلت:«  احكي،  قال:«  حاجة،  ب�رسب 
ليه ما  ا�صطوانة،  عندي �صي، قال:« هي 
حتكي، قلت:« ا�صاألني عن الطبيخ و تربية 
الأطفال، لكن عن الفدائية ما عندي �صي 
احكيه، ثم قال:« كني ان�رسيف«، قلت له:« 
وذهبت،  والأطفال  الن�صاء  تعذبوا  اأنتم 
بقيت رهن العتقال مدة 13 يوماً متتالية 

ثم مت الإفراج عني بكفالة.
العتقال الثاين

ويف الأول من �صهر يوليو من العام 1986 
كنت م�صافرة اإىل الأردن ، واأثناء التفتي�س 
الحتالل  وجد جي�س  الأردن  على ج�رس 
يل  ووجهوا  اأوراقاً  معي   الإ�رسائيلي 
تهمة  تو�صيل مرا�صالت ملنظمة التحرير 
جي�س  قام  فتح.   وحركة  الفل�صطينية 
على  باحتجازي  الإ�رسائيلي  الحتالل 

و�صعوا  اعتقال،  غرفة  يف  الأردن  معرب 
للخلف،  يدي  وقيدوا  وجهي  على  تغمية 
ي�صاألني:«  و�صار  املحققني،  اأحد  وجاء 
�صرت�صليهم،  واأين  الأوراق  هذه  اأين  من 
مدة  التحقيق  حتت  بقيت  اأر�صلك«،  من 
اإىل  نقلوين  امل�صاء  فرتة  ويف  �صاعات   7
خ�صعت  وهناك   ، اأريحا  اعتقال  مركز 
�صابط  جاء  حيث  جديد،  ل�صتجواب 
لي�س مغميينها،   للمحققني:«  جديد وقال 
هذه  للمنظمة،  ر�صائل  تنقل  قالوا:«هذه 
اأُعاين من  اإرهابية، كان اجلو حاراً وكنت 
ال�صوب والعرق و�صيق التنف�س من التغمية 
برفعها.  قاموا  �صاعة  بعد  وجههي  على 
بقيت �صاعتني يف اعتقال اأريحا ثم نقلوين 
اإىل �صجن املجدل، وخ�صعت لعدة اأ�صابيع 
من التحقيق املتوا�صل واأ�صاليب متنوعة 
  ، الإهانة  الكر�صي،  على  التقييد  منها 
يف  و�صعوين  العزل.  التهديد،  ال�رساخ، 
، كانوا يح�رسون عندي  زنزانة انفرادية 
يتحدثن  ي�رسخن  جنائيات،  يهوديات 
يقمن  الأحيان  بع�س  ويف  بذيئاً،  كالماً 
بع�صهن  �صنق  ويحاولن  بع�صهن،  ي�رسب 
من  يطلعوين  لكي  ا�رسخ  كنت   ، اأمامي 
والتاأثري  ال�صغط  الهدف  كان  الغرفة، 
ع�صبية  ب�صدمات  واإ�صابتي  النف�صي 
 ، املتوترة  الأجواء  هذه  يف  العي�س  من 
ب�صبب  اأُ�صلي  اأن  اعرف  ل  اأحياناً  كنت 
اأحد  من  وطلبت  اجلنائيات  اليهوديات 
احلرا�س لكي يخرجني من الزنزانة وقت 

ال�صالة اأُ�صلي خارجها بعيداً عنهن.
نقلوين اإىل زنزانة اأُخرى �صغرية بعيداً عن 
هذه  ظروف  كان  اليهوديات،  اجلنائيات 
ترى  ل   ، نتنة  رائحتها   ، �صعبًة  الزنزانة 
الزنزانة  من  اأف�صل  لكن  ال�صم�س  �صوء 
ال�صابقة التي بها جنائيات يهوديات، كان 
حرا�س ال�صجن يوا�صلون عمليات الإذلل 
بحقي،  يح�رسون الطعام من حتت باب 
الزنزانة، فقررت املواجه والت�صدي لهم، 
اجلنود  اح�رس  الأيام  اأحد  يف  وبالفعل 
باإرجاعه  الباب، فقمت  الطعام من حتت 
يوم،  الطعام لأكرث من  واأ�رسبت عن  لهم 
ترجعي  لي�س  وقال:«   ال�صابط  فجاء 
الطعام، قلت له:« اأنا اإن�صانة، اأنا م�س كلبة 
حت�رسوا يل الأكل من حتت الباب ، افتحوا 
زاد   ،« ب�صكل حمرتم  الأكل  الباب وهاتوا 

غ�صب ال�صابط وذهب  وبعد اأيام �صاروا 
الطعام، لقد  الباب ويدخلون يل  يفتحون 
�صعرت بن�صوة النت�صار عليهم، كان لدي 
هدف وا�صح باأن اأت�صدى وانت�رس عليهم. 
يوم  ويف  لوحدي،  الغرفة  اأعي�س يف  كنت 
غرفة  يف  �صوتاً  ا�صمع  �رست  الأيام  من 
منعزلة ، �رست اأُنادي:« مني هنا، وجدت 
عزلوها  وقد  الأ�صريات  اإحدى  هناك  اأن 
بعيدة  لكن  املكان  نف�س  يف  غرفة  يف 
ن�صاند   ، بع�س  على  ننادي  �رسنا  عني، 
بع�صنا البع�س عن بُعد عن طريق املناداة 
وباأن  املعنوية  الروح  ورفع  الياأ�س  بعدم 
عندما  حقيقة  اهلل.  اإن�صاء  قريب  الفرج 
اأ�صرية اأخرى فهذا  كنت معزولة و�صمعت 
من  بالرغم  معنوياتي  رفع  جيد  �صعور 
هناك  باأن  �صعرت  املهم  اأراها،  مل  اأنني 
يوماً   21 بعد  الوحدة.  يخفف  اأحد  معي 
من التعذيب والعزل الإنفرادي يف �صجن 
كان   ، الرملة  �صجن  اإىل  نقلوين  املجدل 
�صجن الرملة عبارة عن عدة غرف بها ما 
يقارب 25 اأ�صرية ، و�صعوين يف غرفة بها 
اأنهن  عندما عرفت  ارحتت   ، اأ�صريات   6
،  فرحت بداخلي،  اأ�صريات فل�صطينيات 
العادية،  ال�صجن  حياة  مع  اأـتاأقلم  وبداأت 
تعرفت على الأ�صريات كنا نتحدث طوال 
النهار، نعمل يف جمال التطريز، الر�صم ، 
�صنع الأكل ، نطالع اأي كتاب يتوفر لدينا، 
يف  اعمل  كنت  الوطن.  عن  ونن�صد  نُغني 
ال�صجن يف جمال اإعداد الطعام مبا يتوفر 
واملخلالت  اللنب  ا�صنع   ، حاجيات  من 
واخلبز ، فرتة الفورة اأو ال�صرتاحة ن�صف 
�صاعة �صباحاً ون�صف �صاعة م�صاء ، كان 
ال�صاعة  يح�رسون  املجندات  اأو  اجلنود 
الغرف  باب  ويفتحون  �صباحاً  ال�صاد�صة 
الأ�صريات  اإحدى  وجدوا  اإذا   ، للفورة 
الق�صم   ويغلقون  يرتكوها  فاإنهم  نائمة  
م�صاحة  الفورة.  من  ويحرموها  عليها 
امل�صي  على  يجربونا   ، �صغرية  الفورة 
يقل�صون  اأحياناً   ، يراقبونا   ، بع�س  خلف 
وقت الفورة ويقودونا بالقوة نحو ال�صجن 
لالأ�صريات،  الكحل  ا�صنع  كنت  ب�رسعة. 
يف  والقطن  الزيت  ت�صخني  با�صتخدام 

الفارغة  الطعام  علب  من  حديد  علبة 
كثيف  دخان  خرج  املرات  اإحدى  يف   ،
اأثناء �صناعتي للكحل، �صعرت اأن اجلنود 
فاأطفاأت  الدخان،  نتيجة  �صيح�رسون 
النار وخباأت الكحل، وبالفعل بعد دقائق 
هجموا على غرفتي، وفت�صوها، وقالوا:« 
حريق«.خالل  رائحة  هناك  فيه،   اي�س 
اأمل يف راأ�صي  فرتة العتقال �صار عندي 
يُقدمون  ل  كانوا   ، وتعبت  مر�صت  كما 
لهم:«  قلت  الأكامول،  �صوى  �صيء  يل 
العالج  هذا  قالوا:«  بيطيب،  الدواء  هذا 
الطبي  الإهمال  كان  لقد   ، عندنا  اللي 
مراعاة   يوجد  ول  ال�صجن   يف  وا�صحاً 
ميار�س  الطبي  فالإهمال  اأ�صريات   باأننا 
بحق الأ�رسى والأ�صريات على حد �صواء. 
من�صي يف الفورة، منار�س الريا�صة، كانت 
جايني  لي�س  اننت  لنا:«  يقلن  املجندات 
هون، لي�س انحب�صنت ، اقعدن يف البيت«،  
ال�صجن  يف  هنا  نحن  عليهن:«  نرد  كنا 
الزيارات  وطننا«.وبخ�صو�س  عن  ندافع 
فاإن اإدارة ال�صجن كانت تنفذ �صيا�صة منع 
بالزيارة  ال�صماح  اأو  تاأجيلها  اأو  الزيارات 
اأ�صاليب  وممار�صة  جداً،  حمدودة  فرتة 
على  اأو  الأ�صرية  على  النف�صي  ال�صغط 
اأُ�رستي،   لزيارة  اأت�صوق  كنت  اأهلها،  
واإخوتي،  واأهلي  وزوجي  ال�صغار  اأبنائي 
لزيارتي  جاء  الأيام  من  يوم  يف  اأتذكر 
به  الكبري، فرحت  اأخوه  ال�صغري مع  ابني 
كثرياً، احت�صنته كان معه علبه كول يريد 
اإياها  اأعطاين  وعندما  الكول  اإعطائي 
وقال:«  ونزعها،  اإ�رسائيلي  جندي  هجم 
ممنوع ممنوع« ، لقد تاأثرت نف�صياً كما مت 
اإرهاب ابني ال�صغري. كنت ا�صتاق لأولدي 
وبناتي ال�صغار ، لقد مّرت عدة منا�صبات 
اأن  دون  الأ�صحى  عيد  ومنها  ال�صجن  يف 

اأراهم.
 6 مدة  الرملة  �صجن  يف  بقيت  *طبعاً 
اأ�صهر كاملة حيث مت الإفراج عني بتاريخ 

. 1986/12/1
الأ�رسى  جلميع  بالتحية  نربق  النهاية  يف 
يتم  اأن  وجل  عز  اهلل  وندعو  والأ�صريات 

الإفراج عنهم يف القريب العاجل.

�سفحات من ن�سال املراأة الفل�سطينية

الأ�سرية املحررة اآمنة الدحدوح تروي 
جتربتها الن�سالية

يوا�سل مركز اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة الأ�سرية يف جامعة القد�س ن�سر جتارب الأ�سرى والأ�سريات ، حيث ين�سر 
بحلقة هذا الأ�سبوع مقتطفات من جتربة املنا�سلة اآمنة الدحدوح من مدينة غزة .

عبد النا�سر فروانة اخلبري يف �سوؤون ال�سرى

الحتالل اعتقل 336 طفال منذ بداية العام
قال عبد النا�رس فروانة اخلبري يف �صوؤون 
ال�رسى ان الحتالل اعتقل )336( طفال 
منذ مطلع العام اجلاري، وهوؤلء ي�صكلون 
ما ن�صبته ) 12.2%( من جمموع العتقالت 
يف  واعترب  امل�صتعر�صة.  الفرتة  خالل 
مل  الحتالل  دولة  ان  معا  و�صل  ت�رسيح 
ت�صتثن الأطفال من ا�صتهدافها املت�صاعد 
ومل ترحم طفولتهم ومل تراع احتياجاتهم، 
فمار�صت اب�صع �صنوف التنكيل والتعذيب 

بحقهم وجعلت من اعتقالهم املالذ الأول 
ولأطول فرتة ممكنة، وان جميع من اعتقل 
قد  كان   )%100( وبن�صبة  الأطفال  من 
تعر�س للتعذيب. وكثري منهم تعر�صوا اىل 
بحقهم  و�صدر  وظاملة  جائرة  حماكمات 
غرامات  عليهم  وفر�س  قا�صية  احكام 
الحتالل  دولة  ان  واأكد  باهظة.  مالية 
يف  وت�صارك  �صاركت  قد  مكوناتها  بكل 
الطفولة  وتدمري  الأطفال  ا�صتهداف 

اإ�رسائيلية  �صيا�صة  اإطار  يف  الفل�صطينية، 
تتبدل  مل  القامتة  ال�صورة  وهذه  ثابتة. 
مع انت�صار فايرو�س » كورونا«، ومل تتغري 
الفايرو�س  تف�صي  ظل  يف  معهم  املعاملة 
يف ال�صجون، وما زالت �صلطات الحتالل 
تعتقل يف �صجونها ومعتقالتها نحو )160( 
من  قا�صية وحمرومني  ظروف  طفال، يف 
يخالف  مبا  الإن�صانية  احلقوق  اب�صط 

اب�صط قواعد القانون الدويل.

متديد اعتقال فتى م�ساب بالكورونا
تقرير: اإعالم الأ�سرى

اعتقال  الحتالل  حمكمة  مددت 
بالكورونا  امل�صاب  الأ�صري  الطفل 
الغليظ من خميم اجللزون  حممود 
�صمال رام اهلل. وقال مرا�صل مكتب 
عوفر  حمكمة  اإن  الأ�رسى  اإعالم 
الغليظ  اعتقال  مددت  الع�صكرية 
ملّدة 8 اأيام اإىل حني انتهاء احلجر 
العلم  ال�صحّي املفرو�س عليه، مع 

اأنه بداأ التحقيق معه. واأبلغ الغليظ 
مل  اأّنه  ال�صمري  موؤ�ص�صة  حمامي 
منذ  دواء  اأو  عالج  على  يح�صل 
من  يعاين  كما  باملر�س،  ت�صخي�صه 
العزل  نتيجة  �صيئة  نف�صّية  ظروف 
م�صلحة  اهتمام  وعدم  النفرادي، 
احتياجاته  اأقّل  بتوفري  ال�صجون 
من مالب�س وم�صلتزمات، اإذ اأّنه مل 
ارتداها حلظة  التي  مالب�صه  يبّدل 
حمامية  باأن  واأ�صاف  اعتقاله. 

يوم  تقدمت  ال�صمري  موؤ�ص�صة 
2020/8/11 بطلب اإىل اإدارة �صجن 
اعتقال  ظروف  لتح�صني  رميون 
ومواد  باملالب�س  وتزويده  الغليظ، 
التنظيف وتلفاز، وطلبت ال�صماح لها 
باإجراء مكاملة هاتفية معه اإل اأنها 
مل تتلق ردا باملوافقة على الطلب 
حتى الآن، على الرغم من توا�صلها 

املتوا�صل مع اإدارة ال�صجن.
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وقال كاي�ش، يف اجلزء املن�شور من 
الأكرب  هو  خليفة  »برج  اإن  التقرير، 
يف العامل، اإذ يزيد ارتفاعه على 800 
دبي«فيما  لقوة  رمزا  وميثل  مرت، 
مرا�شل  هريمان،  دورون  اأعرب 
اخلا�شة،  العربية   »13« القناة 
مرا�شل  »اأول  كونه  حما�شته  عن 
الإمارات  من  يتحدث  اإ�رشائيلي« 
بعد الك�شف عن اتفاق التطبيع بني 

تل اأبيب واأبوظبي.
وخلفه  الآخر  هو  هريمان،  وظهر 
�شي�شتعر�ش  اإنه  قائال  خليفة،  برج 
راأي  م�شاء،  بثه  املزمع  تقريره  يف 
مع  التطبيع  يف  الإماراتي  ال�شارع 
�شلة،  ذي  �شياق  ويف  اإ�رشائيل 
اأحرونوت«  »يديعوت  قالت �شحيفة 
�شياحية  �رشكات  اإن  العربية، 
من  ات�شالت  تلقت  اإ�رشائيلية 
الأخرية  اأبدت  اإماراتية،  نظريتها 
ل�شتقبال  ا�شتعدادها  خاللها 
ظبي  اأبو  يف  الإ�رشائيليني  ال�شياح 
اأن  ال�شحيفة،  واأو�شحت  ودبي 

ال�شياح الإ�رشائيليني كانوا ي�شافرون 
خالل  من  �شابقا  الإمارات  اإىل 
اأجنبية،  �شفر  جوازات  ا�شتخدام 
ر�شمية  عالقات  وجود  لعدم  نظرا 
مع  »الآن  واأردفت:  البلدين.  بني 
دبلوما�شية  عالقات  اإقامة  اإعالن 

بني البلدين، واإعالن رئي�ش الوزراء 
جوية  رحالت  نتنياهو  بنيامني 
ظبي،  واأبو  اأبيب  تل  بني  مبا�رشة 
اإجازة  اأن يحلم بق�شاء  ميكن للمرء 

يف الإمارات«.
الرئي�ش  اأعلن  واخلمي�ش، 

تو�شل  ترامب،  دونالد  الأمريكي 
اتفاق  اإىل  واإ�رشائيل  الإمارات 
بـ  اإياه  وا�شفا  العالقات  لتطبيع 
ترامب  اإعالن  »التاريخي«وعقب 
حكومته  اأن  اأكد نتنياهو  التفاق، 
اأن  رغم  ال�شم،  مبخطط  متم�شكة 
الوليات  عن  �شدر  م�شرتكا  بيانا 
والإمارات،  واإ�رشائيل  املتحدة 
اأ�شار اإىل اأن تل اأبيب »�شتتوقف عن 
فل�شطينية«وياأتي  اأرا�ش  �شم  خطة 
اأبيب  تل  بني  التطبيع  اتفاق  اإعالن 
طويلة  ل�شل�شلة  تتويجا  ظبي،  واأبو 
والتوا�شل  والتن�شيق  التعاون  من 
وتبادل الزيارات بني البلدين وبذلك 
العربية  الدولة  الإمارات،  تكون 
مع  �شالم  اتفاق  توقع  التي  الثالثة 
 ،1979 عام  م�رش  بعد  اإ�رشائيل، 
التفاق  وقوبل   .1994 والأردن 
بتنديد فل�شطيني وا�شع من القيادة 
»حما�ش«  مثل  بارزة،  وف�شائل 
الإ�شالمي«، فيما  و«فتح« و«اجلهاد 
عرب  الفل�شطينية،  القيادة  عدته 
للقد�ش  الإمارات  من  »خيانة  بيان، 

والأق�شى والق�شية الفل�شطينية«.

ظهر مرا�سالن اإ�سرائيليان، للمرة الأوىل علنا، ال�سبت، وهما يبثان تقارير اإعالمية من 
اأمام برج خليفة يف دبي الإماراتية ون�سرت »هيئة البث« الر�سمية، جزءا من تقرير 

�ستبثه كامال يف امل�ساء، ملحررها اخلا�س بال�سوؤون العربية روعي كاي�س، من اأمام الربج.

مرا�سال »هيئة البث« الر�سمية والقناة »13« ظهرا اأمام برج خليفة

بعد التطبيع.. اإ�شرائيل تبث من دبي
يدعى عبد اهلل الفي�سل، و�سل قادما من جامايكا

نيويورك حتاكم اأحد اأكرب 
املروجني لفكر داع�س

نيويورك  مدينة  يف  بداأت 
اهلل  عبد  يدعى  رجل،  حماكمة 
الإرهاب  دعم  الفي�شل، بتهمة 
ل�شالح  اأ�شخا�ش  وجتنيد 
�شحيفة  وقالت  »داع�ش«  تنظيم 
اإن  الأمريكية  بو�شت«  »وا�شنطن 
»الفي�شل، و�شل على منت طائرة 
من  قادما  اخلمي�ش  حكومية 
جامايكا، التي وافقت موؤخرا على 

ت�شليمه لل�شلطات الأمريكية«.
»معظم  اأن  ال�شحيفة  واأ�شافت 
خرباء الإرهاب ي�شنفون الفي�شل، 
ال�شيخ  با�شم  اأي�شا  املعروف 
تاأثريا  الأكرث  اأنه  على  في�شل، 
بني الدعاة امل�شلمني املتطرفني 
بعد  الإنكليزية  باللغة  الناطقني 
اأنور  القاعدة  تنظيم  يف  القيادي 
الإرهابيني  بني  ومن  العولقي«. 
الذين زعموا اأنهم تاأثروا بالفي�شل، 

الذي  املطلب  عبد  فاروق  عمر 
طائرة  تفجري  مبحاولة  اتهم 
الأمريكية  ديرتويت  مدينة  فوق 
يف  خباأها  متفجرات  با�شتخدام 
مالب�شه الداخلية عام 2008. ولد 
الفي�شل، وا�شمه احلقيقي تريفور 
عام  جامايكا  يف  فور�شت  ويليام 
1963 وترعرع من اأ�رشة م�شيحية، 
عام  يف  الإ�شالم  اإىل  حتول  لكنه 
1980 وغري بعدها ا�شمه. وتقول 
الفي�شل  اإن  بو�شت«  »وا�شنطن 
در�ش يف جامعة حممد بن �شعود 
اجلامعات  اإحدى  الإ�شالمية 
بال�شعودية،  بالريا�ش  الكربى 
لندن،  يف  للعي�ش  بعدها  وانتقل 
حيث اأ�شبح واعظا مثريا للجدل 
واأوائل  الت�شعينيات  اأواخر  يف 

القرن احلادي والع�رشين.

ح�سب ما ن�سر الكرملني 

133.2 األف دولر دخل 
بوتني ال�شنوي يف 2019

»وول �سرتيت جورنال«

 التطبيع ي�شغط على ال�شعودية 
لتحذو حذو الإمارات

اأعلن الكرملني اأن الدخل ال�شنوي 
الرو�شي فالدميري  للرئي�ش 
روبل  ماليني   9٫7 بلغ  بوتني، 
يف  دولر(  األف   133٫2 )نحو 
معطيات  وبح�شب   2019 العام 
الأموال  عن  الكرملني  ن�رشها 
امل�شوؤولني  كبار  تقا�شاها  التي 
بوتني،  فاإن  اجلمعة،  الدولة،  يف 
 9٫7 املا�شي،  العام  تقا�شى 
يعادل  )الدولر  روبل  ماليني 

72٫85 روبل(.
اأن  الرو�شية  الرئا�شة  واأو�شحت 
روبل  ماليني   8٫6 تقا�شى  بوتني 
دولر  األف   134 )نحو   2018 يف 

اآنذاك(.

فيما بلغ املرتب ال�شنوي لرئي�ش 
مي�شو�شتني،  الوزراء ميخائيل 
العام املا�شي 18٫2 مليون روبل 
)نحو 250 األف دولر(، واملتحدث 
الكرملني دميرتي  با�شم 
روبل  بي�شكوف،  14٫6 مليون 

)نحو 200 األف دولر(.
ميتلك  نف�شها،  املعطيات  ووفق 
ومراآبنينْ  �شقتني  رو�شيا  يف  بوتني 

اثنني )لل�شيارات(، و3 �شيارات.
وقعه  الذي  املر�شوم  وبح�شب 
فاإن  املا�شي،  العام  بوتني 
ورئي�ش  الرئي�ش  من�شبي  رواتب 
 4٫3 بن�شبة  زادت  الوزراء قد 

باملائة.

�شرتيت  »وول  �شحيفة  قالت 
اتفاق  الأمريكيةاإن  جورنال« 
ال�شهيوين  الكيان  مع  التطبيع 
ال�شعودية  على  ال�شغوط  �شيزيد 

لتحذو حذو الإمارات.
اأن  الأمريكية  ال�شحيفة  وذكرت 
�شهيوين،  �شعودي  تقارب  »اأي 
دولة  اإقامة  اتفاق  غياب  يف 
الريا�ش  �شيرتك  للفل�شطينيني، 
وبالتايل  لالنتقادات،  عر�شة 
ال�شعودية  تتخذ  اأن  فمن املتوقع 
وبطيئة  تدريجية  خطوات 
الكامل  الدبلوما�شي  لالعرتاف 

باإ�رشائيل«.
م�شوؤولني  عن  ونقلت ال�شحيفة 

قولهم  ت�شمهم  مل  وحمللني 
مثل  اأخرى  خليجية  »دول  اإن 
عقدت  التي  وعمان،  البحرين 
رفيعة  عامة  اجتماعات  بالفعل 
موؤقتا  دعما  وقدمت  امل�شتوى 
يف  لل�شالم  اأمريكي  ملقرتح 
اأن  الأو�شط، من املرجح  ال�رشق 
تقرتب اأكرث من الكيان ال�شهيوين 
اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت  اأول«. 
ميكن  املتحدة  »الوليات  اأن 
هذا  يف  كبريا  نفوذا  متار�ش  اأن 
الرئي�ش  اإىل دعم  الإطار، بالنظر 
الثابت  ترامب  دونالد  الأمريكي 
الأمري  ال�شعودي  العهد  لويل 

حممد بن �شلمان«.

اأدان املجل�ش الأمريكي للمنظمات 
الإ�شالمية »USCMO«، اجلمعة، 
يف  ترامب  دونالد  الرئي�ش  تو�شط 
العالقات  تطبيع  اتفاقية  توقيع 

الإماراتية ال�شهيونية.
يعد  املجل�ش الذي  عن  بيان  ويف 
مظلة جتمع كافة منظمات املجتمع 
الوليات  يف  امل�شلمة  املدين 
دعمه  عن  فيه  اأعرب  املتحدة، 

الكامل حلرية ال�شعب الفل�شطيني.
مبادرة  »ندين  البيان:  واأ�شاف 
التي  والإمارات  واإ�رشائيل  ترامب 
تقو�ش الت�شامن الإ�شالمي العاملي 

يف الن�شال من اأجل ال�شالم واحلرية 
يف املنطقة«. وقال اإنه »على الرغم 
للحرية  امل�شبوق  غري  عدائها  من 
الإمارات  اأ�شادت  الفل�شطينية، 
بن�شاط  وحتالفت  ترامب  بالرئي�ش 
دون  العن�رشية  نتنياهو  حكومة  مع 
ملاليني  حقوق  اأي  على  احل�شول 
من  يعانون  الذين  الفل�شطينيني 
البيان  الفعلي«واأكد  الحتالل  وطاأة 
اأنه »بهذا ال�شلوك حاولت الإمارات 
من  الفل�شطينيني  ن�شال  تقوي�ش 
اأعلن  احلرية«،واخلمي�ش،  اأجل 
ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�ش 

اإىل  واإ�رشائيل  الإمارات  تو�شل 
اإياه  اتفاق لتطبيع العالقات وا�شفا 

بـ »التاريخي«.
اأكد  التفاق،  ترامب  اإعالن  وعقب 
بنيامني  ال�شهيوين  الوزراء  رئي�ش 
متم�شكة  حكومته  اأن  نتنياهو، 
بيانا  اأن  رغم  ال�شم،  مبخطط 
م�شرتكا �شدر عن الوليات املتحدة 
اأن  اإىل  اأ�شار  والإمارات،  واإ�رشائيل 
�شم  خطة  عن  »�شتتوقف  اأبيب  تل 

اأرا�ش فل�شطينية«.
وياأتي اإعالن اتفاق التطبيع بني تل 
ل�شل�شلة  تتويجا  ظبي،  واأبو  اأبيب 

والتن�شيق  التعاون  من  طويلة 
بني  الزيارات  وتبادل  والتوا�شل 
بتنديد  التفاق  وقوبل  البلدين 
القيادة  من  وا�شع  فل�شطيني 
»حما�ش«  مثل  بارزة،  وف�شائل 
الإ�شالمي«،  و«اجلهاد  و«فتح« 
الفل�شطينية،  القيادة  عدته  فيما 
الإمارات  من  »خيانة  بيان،  عرب 
والق�شية  والأق�شى  للقد�ش 
الإمارات  الفل�شطينية«واأ�شبحت 
اتفاقية  توقع  عربية  دولة  ثالث 
تطبيع مع اإ�رشائيل، بعد م�رش عام 

1979 والأردن عام 1994.

»USCMO« املجل�س الأمريكي للمنظمات الإ�سالمية

م�شلمو اأمريكا يدينون تو�شط ترامب بالتطبيع الإماراتي الإ�شرائيلي

اغتال م�شلحون جمهولون، نا�شطاً 
العراقي  ال�شعبي  احلراك  يف 
)اأق�شى  الب�رشة  مبحافظة 

اجلنوب(، وفق م�شدر اأمني.
قال نقيب  لالأنا�شول،  حديث  ويف 
يك�شف  مل  املحافظة،  ب�رشطة 
بالت�رشيح  خمول  غري  لأنه  هويته 
جمهولني  »م�شلحني  اإن  لالإعالم، 
اقتحموا  معروف(  غري  )عددهم 

الإنرتنت  خدمة  لتقدمي  مركزا 
اأ�شامة  حت�شني  للنا�شط  يعود 
ذاته،  اخلفاجي«واأ�شاف امل�شدر 
على  النار  اأطلقوا  »امل�شلحني  اأن 
على  ملقتله  اأدى  ما  النا�شط 
اآخر  �شخ�ش  اأ�شيب  فيما  الفور، 
بجروح، �شادف وجوده يف املركز 
الهجوم«واخلفاجي،  وقوع  حلظة 
يف  الوا�شع  بن�شاطه  معروف 

الحتجاجات ال�شعبية �شد النخبة 
املتهمة  احلاكمة  ال�شيا�شية 

بالف�شاد والتبعية للخارج.
اأكتوبر  يف  الحتجاجات  وبداأت 
على  م�شتمرة  تزال  ول   ،2019
نحو حمدود، وجنحت يف الإطاحة 
عبد  برئا�شة  ال�شابقة  باحلكومة 

املهدي.
 565 فاإن  احلكومة،  اأرقام  ووفق 

واأفراد  املتظاهرين  من  �شخ�شا 
الحتجاجات  خالل  قتلوا  الأمن 
الذين  النا�شطني  ع�رشات  بينهم 
تعر�شوا لالغتيال على يد جمهولني 
وتعهدت احلكومة اجلديدة برئا�شة 
مبحاكمة  الكاظمي  م�شطفى 
املتظاهرين  قتل  يف  املتورطني 
والنا�شطني، لكن مل يتم تقدمي اأي 

متهم للق�شاء حتى الآن.

العراق

جمهولون يغتالون نا�شطا يف احلراك ال�شعبي بالب�شرة
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الكاتبة رومي�سة حممدي، لـ "الو�سط"

اأي�شرهم فارغ ... ترجمة �شريحة ملعاناة الب�شر
فتحت الكاتبة ال�ساعدة »رومي�سة حممدي »  قلبها ليومية "الو�سط " يف هذا احلوار احل�سري ، كا�سفة عن ميالد باكورة اأعمالها املو�سومة بـ » اأي�سرهم فارغ« 

ال�سادرة حديثا عن دار املثقف للن�سر والتوزيع ،وبالتايل فهذا الكتاب اجلديد ي�سم يف جوفه الكثري من الر�سائل التي حتكي فيها  �ساحبة 18 ربيعا عن 
معاناة الب�سرية جمعاء، كما اأن ابنة عني البي�ساء  التابعة لأم البواقي  مل تتوقف عند هذا احلد بل تطرقت يف كتابها الأول يف م�سوارها  ملوا�سيع اجتماعية 
كثرية  �سيكت�سفها القارئ  ملوؤلفها  الذي اأرادت من خالله اأن يكون اأول خطوة لها يف جمال الكتابة  وهذا بغية حتقيق  النجاح احلقيقي لأدبها ال�سبابي الذي 

يوؤكد  مرة اأخرى اأحقيته يف ت�سليط ال�سوء عليه لأهميته البالغة على امل�ستويني الوطني والدويل، كما اأن »رومي�سة«   امل�سرفة على الكتاب اجلامع » جرعة 
حتفيزية »معروفة بع�سقها الكبري للكتابة  حتى النخاع ، فهي اختارتها لترتجم اأفكارها للقارئ يف كل مكان ،وهذا يعد تفوقا اأدبيا لفتاة ترغب يف اأن تكون قيمة 

م�سافة لالأدب اجلزائري الذي ا�ستعاد عافيته بف�سل هوؤلء الكتاب ال�سباب  املبدعني الذين �ساهموا يف النهو�ض والرتقاء بهذا الأدب الذي اأثبت ح�سوره يف 
العديد من املنا�سبات الأدبية العربية والعاملية ككل.

حاورها : حكيم مالك

نف�سك  تعرفني  كيف   ، •بداية  	
للقارئ؟

عني  من  �سنة   18 رومي�سة  حممدي 
طالبة  �سكيكدة  والية  يف  مقيمة  البي�ساء 
كتاب  �ساحبة  كاتبة  اأجنبية  لغات  ثانوي 
الكتاب  على  (م�رشفة  فارغ  )اأي�رشهم 
يف  ع�سوة  و  حتفيزية(  )جرعة  اجلامع 

تنوين �سكيكدة.

• متى دخلت عامل الكتابة ؟ 	

الكتابة  اأعترب  و  ال�سغر،  منذ  اأكتب  اأنا 
يف  اأفكر  لن  و  مل  التي  الطفولة  �سديقة 

التخلي عنها اأبدا.

ما هي مدلولت �سورة غالف 
كتابك »اأي�سرهم فارغ«؟

ال�سورة املوجودة على غالف كتابي تبني 
قوة املراأة بعد كل ما حدث معها يف عمق 

الق�سة.

خالل  من  ق�سدت  •ماذا  	
العنوان ؟

مكان  اأن  به  املق�سود  فارغ«   »اأي�رشهم 
قلب  بال  فارغة  الي�رشى  اجلهة  القلب 
ال�سيئون  االأ�سخا�ص  على  يعود  وهذا 
اأن  الكتاب.حيث  الذين حتدثت عنهم يف 
وثق  �سخ�ص غبي  �سيء  �سخ�ص  كل  وراء 
به و وراء كل �سخ�ص غبي قلب اأغبى ،اإما 
اأن تقبل بالهزمية تتال�سى وتنهار ،واإما اأن 

ت�سارع و ت�سبح االأقوى و االأ�سوء.

ماذا عن م�سمون باكورة اأعمالك؟

كتابي » اأي�رشهم فارغ » مقتب�ص من ق�سة 
حقيقية من الواقع املعا�ص جاء مولودي 

بلونني االأ�سود ليعك�ص �سورة �سوء اأرخ�ص 
فئة من  »جن�ص الب�رش« و االأ�سفر ليعك�ص 
�سورة القوة و الفطنة التي اأتت بعد ذلك 
قراءة  )اأي�رشهم  بعد  يهم  وما  ال�سوء، 
الذات  على  تطوير  العمل  (هو  فارغ 
والتخلي عما ي�سمى ثقة و االأخذ بالنف�ص 

اإىل القمة وحبها وتعزيزها.

•ملن اأهديته ياترى ؟ 	

�ساأكتفي بقول...اإهداء  لنف�سي اأقول لها : 
ابقي قوية اإياِك اال�ست�سالم دائما اأزهري 
املنام،  يف  ولو  يزورك  الذبول  تدعي  ال 
وهو اإهداء لكل من اأذاين اأقول لهم : ماوؤكم 
جعل ورودي تتفّتح و ماء الزمان  �سيجعل 
اأفعالهم  اأن  كل ب�ستانكم يذبُل،واملق�سود 
ال�سيئة جعلتني اأقوى لكن عندما يرِجعها 

لهم الزمان فحتًما �ستكون نهايتهم.

ترجمة  يف  تفكرين  م�ستقبال  األ 
لغات  اإىل  الأول  الأدبي  مولودك 

العامل ؟

كل   « فارغ  ياأخذ » اأي�رشهم  عندما  رمبا 
ترجمته  يف  ،واأفكر  العربية  باللغة  حقه 

بلغة اأخرى واأف�سل اأن تبقى يف ال�رش.

اإىل اأي مدى �ساهم الأهل يف تفجري 
طاقاتك الإبداعية ؟

لتحقيق  طريقي  يف  معي  كانوا  اأهلي 
اأ�ستطيع  باأين  ثقتهم  و  بت�سجيعهم  حلمي 

الو�سول و هذا جعلني اأقوى.

•هل لنا اأن نحظى باقتبا�ض من  	
كتابك اجلديد؟

على  اأو�سكت  اإن  يفعلون؟،  ماذا  اأتعلم 
االإنهيار �سيكونون من م�سجعيك. 

من  �سيكونون  النجاح  على  اأقبلت  واإن 

منتقديك.
اإن راأوك يف القمة اأر�سلوا لك جحيما من 

الو�سوا�ص لري�سلك للقاع. 
كل  لك  قدموا  القاع  يف  راأوك  اإن  و 

االأكاذيب ليقنعوك بجمال املكان.

•األ ت�ستهويك كتابات التنمية  	
الب�سرية ؟

كثريا  اأميل  ،فاأنا  ت�ستهويني  حقيقة 
تكمن  فهي  الب�رشية  التنمية  كتب  لقراءة 
اإليه  اأ�سعى  ما  وهذا  االإن�سان  تطوير  يف 

تطوير ذاتي.

التي  العالقة  عن  •حدثينا  	
البي�ساء  بعني  جتمعك 

و�سكيكدة ؟

و  ولدت  التي  املدينة  هي  البي�ساء  عني 
ترعرعت فيها اأما والية �سكيكدة اأقيم بها 

منذ 4 �سنوات .

•كيف تق�سني معظم وقتك يف  	
فرتة احلجر ال�سحي ؟

الفرتة  هذه  كبري  ملل  يف  وقتي  اأق�سي 
�سيطول  الو�سع  اأن  اأ�سعر  كلما  االأخرية 
اأ�سعر باحلزن على كتابي الأنه مل ين�رش يف 

الوقت الذي ي�ستحقه.

الفي�سبوك  �ساعدك  •هل  	
ككاتبة  بك  التعريف  يف 

�ساعدة ؟

التوا�سل  مواقع  عامة  ب�سفة  نعم 
من  بداية  كثريا  �ساعدتني  االجتماعي 
ك�سبت  االأن�ستغرام  بعدها  و  الفاي�سبوك 
مل  و  يل،  االأ�سخا�ص  من  العديد  متابعة 
على  تهنئتي  و  بت�سجيعهم  اأي�سا  يبخلوا 
الثانية  عائلتي  اأعتربهم  كتابي  اإ�سدار 

حقا.

معر�ض  من  تنتظرين  •ماذا  	
اجلزائر الدويل للكتاب ل�سنة 

2020؟

اأوال ،اأظن اأنه �سيتم تاأجيله لزمن جمهول 
يل  وبالن�سبة  احلالية  االأو�ساع  ب�سبب 
الأين  ب�رشاحة  ال�سرب  بفارغ  اأنتظره  فاأنا 
اأ�سدقائي  منهم  كثريون  كتاب  �ساأقابل 
اأن�سى  ولن  كتابي �سيكون موجود  اأي�سا  و 
الأنه يوجد الكثري من االأ�سخا�ص يريدون 

االلتقاء بي واأنا اأبادلهم نف�ص ال�سعور.

اأي كاتب  • ماهي مفاتيح جناح  	
واعد ، ح�سب راأيك؟

اأظن اأن الكتابة عن حب اأول خطوة تقرب 
الكاتب من مفتاح النجاح ،و اأي�سا الكتابة 
الكلمات  اإ�ستعمال  و  ب�سيط  باأ�سلوب 
املفهومة ، فهذا ي�سهل على القارئ فهم 

هدف الكاتب من اإ�سدار كتابه.

كهدية  خاطرة  من  •هل  	
للقارئ؟

مكان  كل  يف  االأعزاء  للقراء   �ساأهدي 
رفيقي«،«قيل  »حزين   : بعنوان  خاطرة 
يف االأ�سود انه دليل على احلزن  ا�سوداد 
اأ�سيائي  وكل  وكالمي  ولبا�سي  حياتي 
فحزين  حزينة  اأنا  ،نعم  حزين  على  دل 
،غدر  ،خيانة  من  خذالن  خليط 
مررت  نعم  هذا  بكل  واإهمال  مررت 
التع�ساء  اأتع�ص  جعلني  مما  هذا  بكل 
اأتعلم يا قارئي اأين ولو اأتيحت يل فر�سة 
توج  ملا  م�سابقة  احلزن  يف  امل�ساركة 
من  يخلق  ومل  ال  الأنه  غري  اللقب  بهذا 
التي  غرفتي  مني  حتى  اأتع�ص  هو 
اأنك�رش  حينما  اإليها  اأجلاأ  كنت  ما  دائما 
باأن  لتقنعني  دافئ  بح�سن  بي  وترحب 
تعي�سة  الإ�سعادي  اأ�سبحت  اأمل  هنالك 
ال  عطر  اأنظفها  ال  ،تنظيف  مرتبة  غري 
اأجروؤ  ال  واهلل  مالب�سي  حتى   ، اأعطرها 
االأ�سود  )ت�سحك( غري  لون  �رشاء  على 

كل  بعد  قلبي  اإىل  االأقرب  اأ�سبح  فقد 
ما مررت به  حتى من ذوقي يف اختيار 
اإال  اأجال�ص  ال  بت  تغري  االأ�سدقاء 
التع�ساء اآه ما هذا هل اأنت مرتاحة بهذا 
غبي  ل�ست  !!؟،)ت�سحك(اأاأنت  احلال 
يا  الو�سع  بهذا  معجبة  اأتظنني  مرتاحة 
اأنا  غري  ال  تعود  م�ساألة  غبي  امل�ساألة 
بل  ال  احلزن  اأحب  ال  االأ�سخا�ص  ككل 
كيف  لكن  منه  الهروب  واأحاول  واأحاربه 
اأم  بال�سداقة  اأم  باحلب  اأ  �سديقتي،  يا 
بالعائلة !! ،اأي عائلة واأي حب تتكلم عنه 
هوؤالء هم من ي�ساهمون يف تطوير حزين 
وكاأنني ما اأملك قلب مثلهم انتقادات  لو 
املوت  ومتنيت  قلبك  الحرتق  �سمعتها 
ا�سمت،املجد  ا�سمت  �سماعها:  قبل 
حلزين  هو الوحيد الذي مل يرتكني ومل 
كهذه  تافهة  اأ�سئلة  ي�ساألني  ومل  ينتقدين 

...املجد له.

واأحالمك  طموحاتك  •ماهي  	
واأهدافك يف احلياة ؟

و  درا�ستي  اأكمل  اأن  هو  يل  هدف  اأول 
عن  اأتخلى  لن  الوقت  نف�ص  ويف  اأتخرج 
اأن ت�سل كلماتي للكثري من  اأريد  الكتابة 

النا�ص.

م�ساريعك  تتمثل  •فيم  	
امل�ستقبلية ؟

ما  كل  معني  ل�سيء  اأخطط  ال  حاليا 
اأريده اأن ياأخذ »اأي�رشهم فارغ« كل حقه 
املر�ص  مع  ن�رش يف ظروف �سعبة  الأنه 

املوجود.

•هل من كلمة اأخرية ؟ 	

اأ�سكر جريدة »الو�سط«على هذا احلوار 
ال�سيق، واأمتنى لها دوام التوفيق وال�سداد 

يف جمال االإعالم الهادف.

»ارجموا مرمي«

 م�شرحية بغزة ملناه�شة العنف �شد املراأة 
ق.ث/وكالت

مونودراما  م�رشحية  مرمي«،  »ارجموا 
فيه  جنحت  غزة،  قطاع  يف  فل�سطينية 
املمثلة لينا العاوور )20 عاما( يف جت�سيد 
التي  امل�رشحية،  داخل  �سخ�سيات   10

تهدف ملناه�سة العنف �سد املراأة.
امل�رشحية،  يف  ج�سدت  ال�سابة  املمثلة 
اأبرز االأ�سباب التي تُقتل يف �سبيلها املراأة 
اأو  ال�رشف،  خلفية  »على  العربية، اإما 
ال�سلطة  ب�سبب  اأو  للح�سول على مرياثها، 
الذكورية التي تعزّزها الظروف االقت�سادية 
املحيطة  واالجتماعية  وال�سيا�سية 
باملجتمع«، كما اأّدت العاوور عدة رق�سات 
امل�رشحي،  االأداء  �سمن  ا�ستعرا�سية، 
غزة  جمتمع  يف  ماألوفة  غري  م�ساهد  يف 
ا�سطهاد  على  ال�سوء  لت�سليط  املحافظ، 
مرات،   10 امل�رشحية  عر�ص  ومت  املراأة 
يف مناطق خمتلفة من قطاع غزة، لتوعية 
ب�رشورة  ال�سواء،  على  والن�ساء  الرجال 

مناه�سة العنف �سد املراأة.

خ�سبة امل�سرح

يجل�سون  وهم  امتزجت  احل�سور  م�ساعر 
»ارجموا  يتابعون  امل�رشح  خ�سبة  اأمام 
اإطالق  على  يجمعون  فتارة  مرمي«، 
برغبة  ي�سعرون  اأخرى  وتارة  ال�سحكات، 

يف البكاء.
»ارجموا  جملة  ا�ستفّزتهم  ذلك  وخالل 
ب�سوت  احل�سور  جميع  لي�رشخ  مرمي«، 
عن  تعبري  يف  مرمي«؛  ترجموا  »ال  واحد، 
املمثلة  واأدت  املراأة  للعنف �سد  رف�سهم 
الإميانها  وذلك  اأدوراها بقوة،  ال�سابة 
يف  امل�رشحية  هذه  ت�ساهم  اأن  باإمكانية 
»اإيجاد نوع من التغيري فيما يتعلق بحقوق 
تعنيفها«واأ�سافت »اأ�سا�ص  ومنع  املراأة، 
ا�سطهاد الرجل للمراأة نابع من ا�سطهاده 
يف خارج املنزل، وهذا ما يدفعه الإ�سقاط 
�سعيف  باأنه  ي�سعر  كائن  على  ا�سطهاده 
ذلك  يوؤدي  وقد  بتعنيفها  فيبداأ  كاملراأة، 

اإىل قتلها«.
على  ال�سوء  ت�سلّط  امل�رشحية  اأن  وبّينت 

غري  كثرية  بدوافع  الن�ساء  قتل  جرائم 
ما  لكن  مرياثها،  على  كاال�ستيالء  معلنة، 
يتم االإعالن عنه هو اأن القتل كان بـ«دافع 
القت  امل�رشحية  اأن  اإىل  ال�رشف«ولفتت 
اأجمع  اإ�سادات وا�سعة من احل�سور، حيث 
املراأة  واقع  »جت�ّسد  اأنها  على  معظمهم 

العربية ب�سكل عام«، على حّد قولها.

�سيناريو امل�سرحية
م�سطفى النبيه، املخرج وكاتب ال�سيناريو، 
مرمي«  »ارجموا  �سيناريو  كتابة  اإن  قال 
للجمهور  خرج  حّتى  عامني،  ا�ستمر ملدة 
بـ«القوي«وتابع:  و�سفه  الذي  ال�سكل  بهذا 
يتحدث  االأول  لق�سمني،  امل�رشح  »ق�سمنا 
عن ف�ساد ال�سلطة، وف�ساد اأدعياء الثقافة 
فهو  الثاين  الق�سم  اأما  وال�سيا�سة،  والدين 
يتحدث عن ا�سطهاد وقتل الن�ساء«واأو�سح 
يكمن  ال�سابقنينْ  الق�سمنينْ  بني  الرابط  اأن 
يف »دور ف�ساد ال�سلطة يف ت�سدير موروث 
جتعلهم  املجتمع،  فئات  لبع�ص  مر�سي 
ملمار�سة  يدفعهم  ما  الالوعي،  حالة  يف 

والتعذيب«وبداأت  اال�سطهاد  اأ�ساليب 
�رشيح  برف�ص  النبيه،  وفق  امل�رشحية، 
»من اأب لطفلته التي كانت جنينا يف بطن 
ب�سبب  الوالدة  يعّنف  كان  حيث  والدتها، 
�سلطت  اأي�سا  باأنثى«امل�رشحية  حملها 
ال�سوء على ق�سية تعنيف الن�ساء اأو قتلهّن 

للح�سول على مرياثهّن، بح�سب النبيه.
اإىل جانب ذلك، فقد رّكزت »ارجموا مرمي« 
على دور املراأة يف »ا�سطهاد نظرياتها من 
الن�ساء، وتعزيز القوة الذكورية لدى الرجال 
التعنيف«،  على  والت�سجيع  املجتمع  يف 

بح�سب الكاتب.
هناك  امل�رشحية  يف  »مثال  واأ�ساف: 
لزوجته  ابنها  تعنيف  توؤيد  كانت  �سيدة 
وكانت  ذكر،  ولي�ص  باأنثى  حملت  الأنها 
كانت  ال�سيدة  وهذه  ذلك؛  على  تلومها 
اأن فرتة  اأ�سال«كما بني  ت�سعر باال�سطهاد 
التدريبات والتجهيزات لعر�ص امل�رشحية، 
تخرج  حّتى  �سهور،   6 مدة  ا�ستغرقت 
االإيجابي  للتغيري  تدفع  قد  موؤثر،  ب�سّكل 

يف املجتمع.

الديكور واملو�سيقى

كانت  ال�سّناوي،  ديانا  الروائية،  الكاتبة 
م�سوؤولة عن اإدارة امل�رشحية، من حيث 
وحتدثت  واملو�سيقى  الالزم  الديكور 
بـ«اختيار  اأنهم �رشعوا  بالقول  ال�سناوي 
التجهيزات املتعلّقة بعر�ص امل�رشحية 
منذ حلظة انتهاء كتابة ال�سيناريو، والتي 

ا�ستمرت ملدة 6 �سهور«.
كانت  للديكور  االأبرز  ال�سمة  اأن  وبّينت 
بحيث  امل�رشحية،  م�سمون  تت�سق مع 
حالة  عن  الديكور  من  جزء  كل  يعرّب 
وتابعت:«  املكتوب  بال�سيناريو  معينة 
جزء من الديكور كان البالطني الطويلة 
الرجل على  ل�سيطرة  وفيها داللة ورمز 
اإ�سارة  فكان  ال�سليب  واأما  املراأة، 
يف  ُعلّقت  والتعنيف«كما  لال�سطهاد 
ُملّطخة  بي�ساء  امل�رشح مالب�ص  خلفية 
وقتل  الن�ساء،  لـ«قتل  اإ�سارة  يف  بالدماء 
امل�رشحية  هذه  اإن  الطهارة«وتقول 
تهدف للتاأكيد على حق املراأة »يف عدم 

للرجل  ور�سالة  حقوقها«،  عن  التنازل 
»ب�رشورة التغيري«.

متويل  على  وح�سلت امل�رشحية  هذا 
بغزة،  الفل�سطينية  الثقافة  وزارة  من 
لدعم  الفل�سطيني،  الدعم  و�سندوق 
األف دوالر  بقيمة 12  10 عرو�ص منها، 
اأمريكي، بح�سب ال�سناوي ويطمح فريق 
موؤ�س�سات  مع  التعاقد  يف  امل�رشحية 
عربي  م�ستوى  على  لعر�سها  دولية 
ودويل، اأو اإتاحتها »ُم�سّورة« على �سبكة 
حالة  جت�ّسد  كونها  وذلك  االنرتنت؛ 
عامة غري خا�سىة ويف مار�ص املا�سي، 
قال مركز امليزان حلقوق االإن�سان )غري 
مقتل  �سهد   ،2019 عام  اإن  حكومي(، 
ال�سفة  يف  ن�ساء   8 بينهن  �سيدة،   14
الغربية، و6 ن�ساء يف غزة؛ منهن 3 ن�ساء 
بـ«جرائم  ي�سمى  ما  خلفية  على  قتلن 
العام  »خالل  املركز  ال�رشف«واأ�ساف 
ارتفعت   ،2020 العام  وبداية  املا�سي 
حاالت قتل الن�ساء على خلفيات خمتلفة 

)مل يو�سحها(«.
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24 �ساعة قبل الوقفة االحتجاجية لطالبي العمل 

وايل اأدرار يتوعد ال�شركات الطاقوية 
.     جتاوزات يف التوظيف وحتويل العمال

وجه وايل اأدرار العربي بهلول اآخر اإنذار للموؤ�س�سات الطاقوية بالوالية ، وذلك بعد ت�سجيل 
جتاوزات يف التوظيف وحتويل العمال وهو ما يتنافى مع تعليمات احلكومة الرامية ملنح اأولوية 

التوظيف لفائدة اأبناء املنطقة .
اأحمد باحلاج 

ب�صفته  اأدرار  والية  وايل  توعد 
الهيئة  على  االأول  امل�صوؤول 
�صارمة  تعليمة  يف   ، التنفيذية 
توات  جممع  من  لكل  موجهة 
جممع   ، الزين  واد  مبنطقة  غاز 
حا�صي  مبنطقة  الغازي  تيميمون 
اإ�صافة   ، اأوقروت  ببلدية  بارودة 
بناحية  الغازي  رقان  ملجمع 
مدير  وكذا  �صايل  ببلدية  باحو 
 ، ا�صبع  ببلدية  ال�صبع  م�صفاة 
تكرار  حالة  يف  القانون  بتطبيق 
تتعلق  وخروق  جتاوزات  ت�صجيل 
بالتوظيف بطرق ملتوية اأو حتويل 

العمال بطرق خمالفة للت�رشيع .
التي  التعليمة  به  اأفادت  وح�صبما 
حتوز يومية »الو�صط« على ن�صخة 
االأول  الرجل  اأو�صح  فقد   ، منها 

بالوالية اأنه تبعا لتقارير املفت�ش 
الوالئي للعمل الواردة اإىل م�صاحله 
، فاإنه ينذر املجمعات الطاقوية 
اإىل   ، االأخرية  وللمرة  املذكورة 
�رشورة االحرتام ال�صارم للقانون 
وخ�ش  ال�صغل  ل�صوق  املنظم 
املتعلق  القانون   19-04  بالذكر 

بتن�صيب العمال ومراقبة الت�صغيل 
واملر�صوم  واملتمم  املعدل 
07-123  الذي  رقم  التنفيذي 
منح  وكيفيات  �رشوط  ي�صبط 
اخلا�صة  للهيئات  االعتماد 
تعليمة  وكذا   ، العمال  لتن�صيب 
بت�صيري  املتعلقة  االأول  الوزير 

الت�صغيل يف واليات اجلنوب .
وعليه يقول الوايل فاإن اأي توظيف 
اأو حتويل عمال من �رشكة الأخرى 
الن�صو�ش  مبقت�صى  اال  يكون  ال 
الرجل  لكن   ، املذكورة  القانونية 
تاأ�صف  بكل  �صجل  بالوالية  االأول 
من  رخ�صة  بدون  متت  حتويالت 
بطاقة  وبدون  م�صاحله  طرف 
تاأهيلية من  ت�صغيل وال حتقيقات 
 ، للوالية  االأمن  مندوبية  طرف 
على  التعليمة  ذات  �صددت  حيث 
على  وال�صهر  القانون  احرتام 
االإجراءات  اتخاذ  قبل  تطبيقه 

�صد اخلروق .
عازمون  اأدرار  �صباب  اأن  ومعلوم 
يوم غدا االثنني على تنظيم وقفة 
الدائرة  مقر  اأمام  احتجاجية 
لتحرير ملف اليد العاملة من يد 

من و�صفتهم بالع�صابة .

املجلة اجلزائرية لل�سياحة و ال�سفر العدد 4
ب�سيدي عامر

الرقابة الق�شائية لـ 3 متابعني يف ق�شايا ف�شاد 

تعاون مع من�سق االأ�سطوانات اللبناين رودج

ال�شاب خالد يت�شامن مع بريوت 

اأمر قا�صي التحقيق لدى حمكمة 
ال�صلعةبامل�صيلة،بو�صع  حمام 
م�صوؤول  بينهم  اأ�صخا�ش  ثالثة 
وموظف  املدر�صي  االإطعام 
و�صقيقه  عامر  �صيدي  ببلدية 
ب�صوء  تتعلق  بتهم   ، املمون 
وتعار�ش  الوظيفة  ا�صتغالل 
غري  امتيازات  ومنح  امل�صالح 
ال�صفقات  جمال  يف  مربرة 
تفا�صيل  وتعود  العمومية، 
معلومات  ورود  اإىل  الق�صية 
يف  تالعب  وجود  مفادها 

باإحدى  التوريد  �صفقات 
العمومية،  االإدارية  الهيئات 
ال�صفقة على  اإر�صاء  من خالل 
ال�رشوط  فيه  تتوفر  ال  �صخ�ش 
يف  مربر  غري  امتياز  ومنحه 
العمومية،  ال�صفقات  جمال 
دائرة  اأمن  م�صالح  لتقوم 
يف  حتقيق  بفتح  عامر  �صيدي 
النيابة  مع  بالتن�صيق  الق�صية 
التحقيق  املحلية،واأثبت 
بذات  العاملني  بع�ش  تورط 
باالإ�صافة  االإدارية  الهيئة 

ا�صتكمال  امُلَوِرد،وبعد  اإىل 
الق�صية  يف  التحقيق  اإجراءات 
مت تقدمي جميع امل�صتبه فيهم 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام 
الذي  ال�صلعة  حمام  حمكمة 
التحقيق  قا�صي  على  اأحالهم 
اأين  املحكمة،  نف�ش  لدى 
حتت  منهم  ثالثة  بو�صع  اأمر 
فيما  الق�صائية  الرقابة  تدابري 
امل�صتبه  باقي  �صبيل  اإخالء  مت 

فيهم.
عبدالبا�سط بديار

الراي  مو�صيقى  جنم  ي�صدر 
اأغنية  الثالثاء  خالد  ال�صاب 
بعنوان »جميلتي بريوت« ت�صامنا 
اأ�صيب  الذي  اللبناين  ال�صعب  مع 
�صخم  انفجار  جراء  بال�صميم 
ما  على  العا�صمة  مرفاأ  يف 
لالإنتاج  �رشكته  يف  م�صدر  قال 
ت�صعينات  يف  الراي  جنم  واأو�صح 

»زالت  بيان:  يف  املا�صي  القرن 
تاركة مكانها  الب�صمة عن وجهي 
 . معكم  اأت�صاركه  الذي  االأ�صى 
االأ�صقاء  اأيها  �صعبكم  تاأذى  لقد 
قلوبنا«،  انفطرت  وقد  اللبنانيني 
املنفردة  االأغنية  ريع  و�صيعود 
التي  لها  كليب املرافق  والفيديو 
على  اأ�صبوعني  بعد  �صتطرح 

على  االأحمر  لل�صليب  املاأ�صاة، 
ما جاء يف البيان. ويف اإطار هذه 
الفنان مع من�صق  تعاون  االأغنية، 
رودج.  اللبناين  اال�صطوانات 
في�صبوك  االأخري عرب  هذا  وكتب 
اجتاح  النفجار  بريوت  »تعر�صت 
�صعبا  خملفا  املدينة  قلب 

جمروحا وجائعا م�رشدا«.

اإح�شائيات وباء كورونا 
يف اجلزائر

بكورونا جديدة  اإ�سابة   469    .
كورونا  اإ�سابات  اإجمايل  ارتفاع    .

اإىل: 38133 حاالت
.  ت�سجيل 09 وفيات جديدة بكورونا 

رحمهم اهلل
.  ارتفاع اإجمايل وفيات كورونا اإىل: 

1360
.  حاالت ال�سفاء اجلديدة : 336

ال�سفاء  حاالت  اإجمايل  ارتفاع    .
اإىل: 26644

العناية  يف  املتواجدة  احلاالت   .
املركزة: 37

املدية

فتح 125 م�شجدا اأمام امل�شلني 
اجلزائر 

98 �شرطي ملراقبة 34 �شاطئا
باملدية  اهلل  بيوت  رواد  ا�صتب�رش 
على غرار باقي واليات الوطن خريا 
البالد  العليا يف  ال�صلطات  بعد قرار 
ادى  حيث  تدريجيا،  امل�صاجد  فتح 
 « �صالة  اأم�ش،  �صبيحة  امل�صلون، 
125موؤ�ص�صة  عرب  جماعة   « الظهر 
م�صجدية بتطبيق االإجراءات الوقائية 
اجل�صدي،  التباعد  يف  واملتمثلة 
تعقيم قاعات ال�صالة، توفري املواد 
امل�صاجد،  مداخل  عند  املعقمة 
اإجبارية ا�صتقدام امل�صلى ل�صجادته، 
احلرارة.   لقيا�ش  امل�صلني  واإخ�صاع 
ال�صوؤون  مدير  دبيب  �صليم  اأكد 

الوالية  بهذه  االأوقاف  و  الدينية 
ال�رشوط،  هذه  اإىل  باالإ�صافة  باأنه 
�صاعة  بربع  امل�صاجد  فتح  �صيتم 
 10 بعد  وغلقها  ال�صالة  اأداء  قبل 
دقائق لتفادي جتميع امل�صلني ونقل 
اأي�صا غلق  باأنه مت  ، م�صريا  العدوى 
ب�صفة موؤقتة كل املرافق امل�صجدية 
اإىل  القراآن،  تعليم  مدار�ش  من 
من  للم�صلني  حماية  املراحي�ش، 
اإعادة  يتم  اأن  على  العدوى،  خطر 
متى  بالوالية  امل�صاجد  باقي  فتح 

توفرت ال�رشوط الوقائية.
ر. بوخدميي

والية  اأمن  م�صالح  �صخرت 
�رشطي  املائة  قرابة  اجلزائر 
املادية  الو�صائل  بكل  مدعمني 
الدراجات  فرق  وكذا  والتقنية 
عرب  موزعة  والنارية  الهوائية 
فتحها  مت  مرخ�ش  �صاطئ   34
للم�صطافني،  ال�صبت  اأم�ش 
اأفاد به رئي�ش امل�صلحة  ح�صبما 
بالنيابة  العمومي  لالأمن  الوالئية 
عميد اأول لل�رشطة بن عراب نور 

الدين.

بن  لل�رشطة  اأول  عميد  واأو�صح 
»بالنظر  اأنه  الدين  نور  عراب 
�صتعرفه  الذي  الكبري  للتوافد 
�صخرت  العا�صمة  �صواطئ 
 98 اجلزائر  والية  اأمن  م�صالح 
الو�صائل  بكافة  �رشطي مدعمني 
اإىل  اإ�صافة  والتقنية،  املادية 
وكذا  الهوائية  الدراجات  فرق 
رباعية  النارية  الدراجات 
العجالت موزعني عرب 34 �صاطئ 

مرخ�ش .

مترنا�ست

العقيد ب�شري زير قائدا 
جهويا للدرك الوطني 

نور  العميد  الوطني،  الدرك  قائد  اأ�رشف 
تن�صيب  على  ال�صبت  اأم�ش  قوا�صمية،  الدين 
الوطني  للدرك  جهويا  قائدا  زير  ب�صري  العقيد 

بتمرنا�صت خلفا للعميد حممد ريكي.
مبقر  جرت  التي  التن�صيب  مرا�صيم  وخالل 
الوطني  للدرك  ال�صاد�صة  اجلهوية  القيادة 
بتمرنا�صت بح�صور ال�صلطات الع�صكرية املحلية 
اأ�صدى قائد الدرك الوطني جملة من التعليمات 
باأنواعها  الوحدات  خمتلف  اإىل  والتوجيهات 
للدرك  ال�صاد�صة  اجلهوية  للقيادة  والتابعة 
فيها على م�صاعفة اجلهود يف  يحثهم  الوطني 

�صبيل الق�صاء على االإجرام ب�صتى اأنواعه.

والية املدية 

ت�شليم 10 �شيارات اإ�شعاف 
املدية  والية  م�صالح  اأم�ش  �صبيحة  قامت 
لعدد  جمهزة  اإ�صعاف  �صيارات   10 بت�صليم 
التكفل  يف  عجزا  تعرف   التي  البلديات  من 
تواجه  اأين   ، الظل  خا�صة مبناطق  باملر�صى 
املناطق  بهذه  امل�صتعجلة  املر�صية  احلاالت 
�صعوبات بالغة عندما يتعلق االأمر بالتنقل اإىل 
اأحد م�صت�صفيات الدوائر، وهو االأمر الذي من 
�صاأنه تخفيف معاناة ال�صاكنة ببلديات: متزقيدة 
،بوعي�صون،حربيل،جواب ،اوالد هالل ،مغراوة 

،الكاف خل�رش ،�صنيقل،ال�صهبونية وبوغزول.
ر. بوخدميي 

الطريق ال�سيار  تيبازة اجلزائر

تد�شني املدخل 
الرابط مع �شر�شال 

العمومية  االأ�صغال  وزير  ال�صبت،  اأم�ش  د�صن، 
�رش�صال  مدينة  يربط  الذي  املدخل  الطريق 
بالطريق ال�صيار تيبازة اجلزائر املدخل ميتد 

على م�صافة 3 كلم.

خالل ال48 �ساعة االأخرية 

اإرهاب الطريق يختطف 
اأرواح10ا�شخا�ص

لقي 10 اأ�صخا�ش حتفهم واأ�صيب 338 اآخرون 
بجروح خمتلفة ومتفاوتة اخلطورة جراء 261 
من  واليات  عدة  عرب  �صجلت  مرور،  حادث 
االأخرية، ح�صب ما  ال48 �صاعة  الوطن خالل 

اأفادت به ح�صيلة مل�صالح احلماية املدنية.

 وهران

هزة اأر�شية بقوة 
4ر3 درجات 

�صجلت اأم�ش ال�صبت، يف حدود ال�صاعة ال09 
4ر3  �صدتها  بلغت  اأر�صية  هزة  دقيقة،  و18 
درجات على �صلم ري�صرت مبنطقة بطيوة بوالية 
اأفاد به بيان ملركز البحث  وهران، ح�صب ما 

يف علم الفلك والفيزياء الفلكية 
مركز  اأن  ذاته  امل�صدر  واأو�صح  واجليوفيزياء 
بطيوة  �رشق  جنوب  كلم   10 ب  حدد  الهزة 

بنف�ش الوالية.

املديرية العملية الت�ساالت 
اجلزائر بالوادي

ربط 89 ملحقا بلديا 
بالألياف الب�شرية 

االألياف  ب�صبكة  بلديا  ملحقا   89 ربط  مت 
هذه  انطالق  منذ  الوادي  بوالية  الب�رشية 
اأ�صتفيد  ح�صبما   ،)2016( �صنة  مطلع  العملية 
العملية الت�صاالت  ال�صبت من املديرية  اأم�ش 

اجلزائر. 
حتقيق  بهدف  العمليات  هذه  جت�صيد  وياأتي 
ا�صتغالل اأمثل لهذه االآلية امل�صتحدثة )الربط 
بتوفري  ت�صمح  التي  الب�رشية(  االألياف  ب�صكة 
با�صتخراج  املتعلق  املوحد«  »ال�صباك  خدمة 
العملي  املدير  اأو�صح  كما   ، االإدارية  الوثائق 

الت�صاالت اجلزائر بالوادي، ب�صري العمامرة.

غزة

�شواريخ اإ�شرائيل متزق 
وجه طفلة فل�شطينية

حربية  طائرات  �صّنتها  غارات  ت�صببت 
اإ�رشائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، 
بوجه  بالغة  اإ�صابات  باإحلاق  اجلمعة،  م�صاء 
الغارات  اأعوام و�صنت   3 العمر  تبلغ من  طفلة 
يف �صاعة متاأخرة من الليل، وت�صببت باالإ�صافة 
يف  بجروح  ح�صني  رفيف  الطفلة  اإ�صابة  اإىل 
اأطفال  وجهها، بحالة من اخلوف والهلع لدى 
من  القريبة  املنازل  يف  يقطنون  اآخرين 

املناطق امل�صتهدفة.
الفل�صطيني اأحمد ح�صني، والد الطفلة رفيف 
الربيج  خميم  �رشق  ق�صف  يف  اأ�صيبت  التي 
»اأ�صيبت  ابنته  اإن   ، قال  غزة  قطاع  و�صط 

ب�صظايا �صاروخ اإ�رشائيلي يف ووجها«.
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