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بقرار من رئي�س اجلمهورية

هيئة علمية لإدارة �س�ؤون اجلامع الأعظم
.       اال�ستعانة باملعاهد الكربى يف العامل

.       التعاقد مع �سركة خمت�سة ل�سيانة املرافق
اأنهى رئي�س اجلمهورية اجلدل الدائر منذ �سنوات حول اإدارة اجلامع االأعظم حيث قرر اإن�ساء 
هيئة علمية »على اأعلى م�ستوى و�سركة كربى« لت�سيري هذه املن�ساأة التي �سيتم تد�سينها مطلع 

نوفمرب املقبل. 
ع.غ 

ملرافق  تفقده  خالل  الرئي�س,  وقال 
اجلامع الذي جاء تزامنا مع االحتفاء 
براأ�س ال�سنة الهجرية و اليوم الوطني 
تد�سني  فاإن  »مبدئيا  للمجاهد, 
نوفمرب  اأول  �سيكون  االأعظم  اجلامع 
ال�سهر  بهذا  تربكا  وذلك  املقبل, 

باعتبارنا نوفمربيني«. 
تعليمات  اجلمهورية  رئي�س  واأعطى 
لوزير ال�سوؤون الدينية, ب�رضورة اإن�ساء 
م�ستوى«  اأعلى  على  علمية  »هيئة 
هذا  يف  العلمي  باجلانب  تتكفل 
احرتام  �رضط   ,« اإىل  داعيا  ال�رضح, 
الو�سطية  الوطنية  الدينية  املرجعية 
باإ�سهامات دولية من  اال�ستعانة  وكذا 
العامل االإ�سالمي, ماعدا ما يتعار�س 

مع توجهاتنا«.
توجيهات  تبون  الرئي�س  اأ�سدى  كما 
االأول  الوزير  مع  التن�سيق  ب�رضورة 

للتكفل  »كربى«  �رضكة  مع  للتعاقد 
املرافق,  بكل  واالعتناء  بال�سيانة 
ب  االعتناء  اأن  بالقول  م�ستطردا 
»ثالث م�سجد يف العامل بعد احلرمني 
م�ستوى  يف  تكون  �رضكة  يتطلب 

ال�رضكة التي ت�سري اأحد احلرمني«. 
التي  ال�رضكة  هذه  مهام  اأن  واأو�سح 
ا�ستطاعتها  يف  يكون  اأن  »ينبغي 
من  فيها  مبا  هكتارا  ب30  االعتناء 
وال�سيانة  »االأمن  �ستخ�س  مرافق«, 
اإمكانية  منحها  مع  والتعليم«, 
للقيام  نا�سئة«  �رضكات  مع  »املناولة 
ال�سخ�سية  وب�ساأن  املهام  مبختلف 
ال�رضح  هذا  �سرتاأ�س  التي  الوطنية 
باأن  تبون  الرئي�س  اأو�سى  الديني, 
بالكفاءة  تتمتع  »�سخ�سية  تكون 
يتعلق  االأمر  الأن  والعلمية«,  الدينية 
يت�سمن  كبري  ب«جممع  قال-  -كما 
وم�سلحة  ومكتبة  ومعهدا  م�سجدا 
املخطوطات  وترميم  ال�ستغالل 

و�سيعرف ا�ستقطابا كبريا«.
وبهذا ال�سدد, اأمر رئي�س اجلمهورية 
باأن ي�سمل ال�رضح العلمي على »تكوين 
للجامعات  بالن�سبة  التدرج  بعد  ما 
مع  االإفريقية  والدول  اجلزائرية 
عال«وقد  م�ستوى  يف  االأئمة  تكوين 
وقف تبون خالل زيارته عند خمتلف 
بعد   - طاف  حيث  اجلامع,  مرافق 
متابعة �رضيط تو�سيحي حول مراحل 
اإجناز هذا املعلم - بجناح االإمام, اأين 
تفقد النظام امل�ساد للزالزل الذي مت 

اعتماده يف هذا امل�رضوع.
حيث  ال�سالة,  قاعة  تبون  تفقد  كما 
ليربز  امل�سجد,  حتية  ركعتي  اأدى 
هذه  على  »احلفاظ  اأهمية  بعدها 
ال�سنع  املنجزة مبواد حملية  القاعة 
اإجناز  من  زخرفات  تت�سمن  والتي 
الزيارة,  ذات  جزائرية«وخالل  اأيادي 
تفقد رئي�س اجلمهورية منارة اجلامع 

واملرافق امللحقة بها 

واملكتبة  الثقايف  املركز  جانب  اإىل 
ودار القراآن.

الديني  ال�رضح  هذا  فاإن  لالإ�سارة, 
على  ميتد  وال�سياحي,  والعلمي 
منها  خ�س�س  هكتارا,   30 م�ساحة 
400 األف مرت مربع الحتواء 12 بناية 
متوا�سلة ومتكاملة وي�سم هذا املبنى 
املحمدية  ببلدية  املتواجد  ال�سخم, 
كبرية  �سالة  قاعة  اجلزائر,  بقلب 
ترتبع على م�ساحة 20.000 مرت مربع 
وتت�سع الأكرث من 120 األف م�سل وزينت 
وحتوي  بديع,  ب�سكل  القاعة  هذه 
رخامية مميزة وحمراب  دعائم  على 
كبري, مت اجنازه من الرخام واجلب�س 
املتعدد االألوان ومل�سات فنية تعك�س 

الزخرفة اجلزائرية االأ�سيلة. 
وخمتلف  ال�سالة  قاعة  تزيني  ومت 
اخلط  بفن  اجلزائر  جامع  مباين 

العربي على امتداد 6 كلم.
م�سجد  اأكرب  اجلزائر  جامع  ويعترب 

بعد  العامل  يف  والثالث  اإفريقيا  يف 
املكرمة  مبكة  احلرام  امل�سجد 
وامل�سجد النبوي ال�رضيف يف املدينة 
متعدد  قطبا  يعد  كما  املنورة, 
املعماري  طابعه  يجمع  الوظائف 
الب�ساطةواعتمد  و  الع�رضنة  بني 
اجلزائر  جلامع  الهند�سي  الت�سميم 
م�سادة  معايري  على  يعتمد  الذي 
باملائة   70 امت�سا�س  بقدرة  للزالزل 
تقليدي  منط  على  الزلزال  �سدة  من 
مزينة  لالأعمدة  قوي  بح�سور  يتميز 
تعد  التي  البيا�س  النا�سع  بالرخام 

ركيزة املبنى. 
اأكرب  امل�سجد  ي�سم  اأخرى,  جهة  من 
مرت   265 تفوق  العامل  يف  مئذنة 
وتت�سكل  مرتا,   60 بعمق  ودعائم 
 15 خ�س�س  طابقا   43 من  املئذنة 
منها كف�ساء الحت�سان متحف يخ�س 
كمركز  طوابق   10 و  اجلزائر  تاريخ 
حمالت  اإىل  باالإ�سافة  للبحوث 

جتارية, كما مت و�سع يف القمة منظار 
اال�ستمتاع  من  املوقع  زوار  ليتمكن 

بجمال خليج العا�سمة. 
ويحت�سن جامع اجلزائر كذلك »دارا 
ب  تقدر  ا�ستيعاب  بطاقة  للقراآن« 
1500 مقعد موجه للطلبة اجلزائريني 
العلوم  يف  التدرج  بعد  ما  واالأجانب 
وت�سم  االن�سانية,  والعلوم  اال�سالمية 
الدرو�س  الإلقاء  قاعات  املدر�سة 
وقاعة  الو�سائط  متعددة  وقاعة 
داخليةكما  اإقامة  وكذا  للمحا�رضات 
على  اأخرى  بنايات  اجلامع  يت�سمن 
غرار مركز ثقايف يحتوى بهوا للعر�س 

ومكتبة ت�ستوعب 1 مليون كتاب. 
ويحتوي اجلامع على ف�ساء خم�س�س 
لنزول املروحيات وحظرية لل�سيارات 
على  مبنية  �سيارة  ل4.000  تت�سع 
ال�سفلي  الطابق  يف  اثنني  طابقني 
ل�ساحة كبرية حتيط بها عدة حدائق 

واأحوا�س.

بعد اإقرار التوجه نحو اإن�ساء فيديراليات

من�سة رقمية خا�سة باحلركة 
اجلمع�ية 

اجلمهورية  رئي�س  م�ست�سار  اأعلن 
واجلالية  اجلمعوية  باحلركة  املكلف 
برم�سان  نزيه  باخلارج,  الوطنية 
رقمية  من�سة  اإطالق  عن  باملدية 
»عما  اجلمعوية  للحركة  خم�س�سة 
للجمعيات  ال�سماح  بهدف  قريب«, 
تهم  التي  الق�سايا  يف  راأيها  باإبداء 
اليومية للمواطنني وامل�ساركة  احلياة 

يف التكفل بان�سغاالتهم.
جمعه  لقاء  خالل  برم�سان  واأو�سح 
املدية,  لوالية  اجلمعوية  باحلركة 
»املن�سة  اأن  بالقطب اجلامعي,  نُظم 
ملمثلي  متاحة  �ستكون  الرقمية 
بحيث  الوطنية  اجلمعوية  احلركة 
اأو  الطلبات  تقدمي  من  �سيتمكنون 
اأو  املواطنني  ان�سغاالت  عن  التعبري 
التطرق اإىل اأي نوع من امل�ساكل التي 
التكفل  ي�سهل  مما  ال�سكان,  تواجه 

باالن�سغاالت املعرب عنها«.
ان�سغاالت  اإن  امل�ست�سار  واأ�ساف 
عنها  امُلعربرّ  اجلمعوية  احلركة 
بها  التكفل  ويتم  تلقائًيا  »�ستُدر�س 
هذه  اأن  مو�سًحا  فعلي«,  ب�سكل 
االأفكار  بني  التقارب  »�ستعزز  االأداة 
فواعل  عنها  يعرب  التي  واالقرتاحات 
املجتمع املدين, وتقوي ال�سلة بينهم 
ات�سال  قناة  اإقامة  على  وت�ساعد 

دائمة بني املواطن والدولة«.
املن�سة  هذه  اإطالق  اأن  اأكد  كما 
»تعزيز  يف  اأي�سا  �سي�ساهم  الرقمية 
الروح  وتنمية  اجلمعوي  العمل 
اللقاءات  اأن  م�سيفا  املوؤ�س�ساتية«, 
اأيام مع  الت�ساورية التي انطلقت قبل 
خمتلف احلركات اجلمعوية يف البالد 
من  طريق  خارطة  »تبني  اإىل  تهدف 
جميع  جتاوز  على  ت�ساعد  اأن  �ساأنها 
اأر�س  على  تت�سكل  قد  التي  العقبات 
ال�رضيع  بالتج�سيد  وال�سماح  الواقع 

لالإجراءات احلكومية«.
على  ال�سوء  برم�سان  �سلط  كما 

االإرادة التي اأبداها رئي�س اجلمهورية 
يف ترقية دور املجتمع املدين وتقوية 
اإطار  يف  الدولة  مبوؤ�س�سات  روابطه 
خدمة  الت�ساركية,  الدميقراطية 
للم�سلحة العامة. واغتنم امل�ساركون 
يف هذا اللقاء الفر�سة لطرح جملة من 
االن�سغاالت واملقرتحات ذات ال�سلة 
باأدوار املجتمع املدين خالل الو�سع 
الراهن وما هو متوقع منه, متناولني 
بتطلعات  تتعلق  خمتلفة  ق�سايا 
وحت�سني  التنمية  جمال  يف  ال�سكان 
يف  وبخا�سة  املعي�سية,  الظروف 
حتظى,  اأن  يجب  التي  الظل  مناطق 

ح�سبهم, باهتمام »خا�س«. 

تدابري قانونية ملعاجلة 
االنتهازية يف العمل اجلمعوي

اجلمهورية  رئي�س  م�ست�سار  اأكد 
املكلف باحلركة اجلمعوية و اجلالية 
برم�سان,  نزيه  باخلارج,  الوطنية 
م�ساء اخلمي�س بالبليدة اأن »االنتهازية 
ب�سكل  �ستزول  اجلمعوي  العمل  يف 
للجمعيات  املجال  ليف�سح  تدريجي 
التي تعمل من اأجل خدمة املجتمع«.

واأو�سح برم�سان خالل لقاء ت�ساوري 
جمعه م�ساء اليوم مع ممثلي احلركة 
روؤ�ساء  و  اأع�ساء  من  اجلمعوية 
اجلمعيات و جلان االأحياء بالوالية »اأنه 
التنظيمية  القانونية و  بف�سل االآليات 
�سيتم  م�ستقبال  اإقرارها  �سيتم  التي 
املجال  يف  االنتهازية  على  الق�ساء 

اجلمعوي.«
رقمنة  اأن  ال�سدد  هذا  يف  اأ�ساف  و 
تقييم  من  �سيمكن  اجلمعيات  عمل 
عر�س  خالل  من  هذا  و  عملها 
التي تقوم بها يف  الن�ساطات  خمتلف 
اأو  اخلريية  �سواء  املجاالت  خمتلف 
تقييمها  كذا  و  الثقافية  و  الريا�سية 
مما �سيجرب تلك االنتهازية منها على 

االختفاء تدريجيا.

الرئي�س يجدد التم�سكه بالتزاماته

ا�سرتجاع املزيد من اجلماجم ورفاة املقاومني
اأنه  تبون  املجيد  عبد  الرئي�س  قال 
�سهداء  كل  رفاة  با�ستعادة  ملتزم 
فى  املوجودة  اجلزائرية  املقاومة 
خالل  كلمته  يف   - وقال  فرن�سا, 
اليوم  بذكرى  الر�سمية  االحتفاالت 
نيابة  األقاها  التي  للمجاهد  الوطني 
عنه وزير املجاهدين و ذوي احلقوق 
ا�سرتجاع  »بعد   - زيتوين  الطيب 
ال�سعبية  املقاومة  قادة  رفاة 24 من 
ع�رض  التا�سع  القرن  يف  االأبطال 
يف  حمتجزين  كانوا  الذين  ورفاقهم 
بباري�س,  الفرن�سي  املتحف  اأقبية 
اإخوانهم  جانب  اإىل  دفنهم  واإعادة 
ال�سهداء  من  واأحفادهم  واأبنائهم 
ي�ستحقونه  ما  بكل  واملجاهدين, 
امل�ستويني  على  وتكرمي  اإجالل  من 
اإلتزامي  اأكرر  والر�سمي,  ال�سعبي 
العملية حتى حتت�سن  مبوا�سلة هذه 
تربتنا الطاهرة رفاة جميع �سهدائنا 
املهجرين واملنفيني معززين مكرمني 

ذويهم  وبني  امل�ستقل  وطنهم  يف 
احتفال  اأن  اإىل  واأ�سار  االأحرار«. 
اليوم ياأتي تخليدا لذكرى املزدوجة 
الق�سنطيني  ال�سمال  لهجمات 
»ال�سومام«, مو�سحا  وانعقاد موؤمتر 
بني  التالحم  ر�سخ  االأول  احلدث  اأن 
الن�رض  حتى  و�سعبهم  املجاهدين 
التاريخي  والثاين عزز هذا املك�سب 

بتعميم وتنظيم الكفاح امل�سلح.
ال�سمال  »هجمات  اإن  وقال 
الق�سنطيني واجهتها قوى اال�ستعمار 
اأ�سبوع  من  اأكرث  مدى  على  الغا�سم 
�سد  املعهودة  االنتقامية  بروحها 
املدنيني العزل دون متييز م�ستعملة 
 1945 ماي   8 جمازر  يف  فعلت  كما 
امليلي�سيات وكل اأنواع االأ�سلحة حتى 
مدينة  ملعب  يف  ال�سهداء  عدد  اأن 
�سكيكدة جتاوز 10 اآالف �سهيد دفنوا 

يف مقابر جماعية«.
ف�سحت  اجلرائم  »هذه  اأن  واأ�ساف 

التمدين  �سعار  زيف  اأخرى  مرة 
كان  الذي  اجلهل  حدود  وتاأخري 
من  يقرتفه  ما  به  يخفي  اال�ستعمار 
جرائم وح�سية �سد ال�سعب ترقى اإىل 

جرائم �سد االإن�سانية«.
االنتفا�سة  لهذه  كان  اأنه  اإىل  واأ�سار 
تدويل  يف  البالغ  اأثرها  ال�سعبية 
الق�سية اجلزائرية على م�ستوى الراأي 
العام الدويل حتى بلغ �سداها اأروقة 
نيويورك  يف  املتحدة  االأمم  منظمة 
من  وا�سعة  �رضائح  تاأييد  لها  وجلب 
العديد  وتاأييد  الغربي,  العام  الراأي 
بوجه  واآ�سيا  اإفريقيا  يف  الدول  من 

خا�س.
ال�سنة  هذه  احتفالنا  »اإن  تبون  وقال 
االإح�سا�س  يف  يزيد  املجاهد  بيوم 
عاتق  على  امللقاة  امل�سوؤولية  بعبء 
بحب  قلبه  ينب�س  �سادق  وطني  كل 
بظروف  متر  بالدنا  الأن  الوطن 
وحتتاج  واإقليميا  داخليا  ا�ستثنائية 

وتفجري  الداخلية  اجلبهة  ر�س  اإىل 
االأفكار  وتدفق  اخلالقة  الطاقات 
اجلذري  التغيري  م�رضوع  الإجناز 
جزائر  ت�سييد  يف  املتمثل  ال�سامل 
دميقراطية  وعادلة مبوؤ�س�سات  قوية 
قاعدة  على  اجلميع  فيها  يتناف�س 
ال�سالح  خدمة  يف  والتفاين  الكفاءة 
العام ونكران الذات و�سمو االأخالق«.
مبنا�سبة  جميعا  »اأدعوكم  واأ�ساف 
املزدوجة  الذكرى  لهذه  اإحيائنا 
�سفحة  طي  اإىل  علينا  الغالية 
اخلالفات والت�ستت والتفرقة من اأجل 
التغيري  معركة  الكامل يف  االنخراط 
باأبعادها  فيها  �رضعنا  التي  اجلذري 
ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية 
ال�سيقة  احل�سابات  كل  جانبا  تاركني 
لتحقيق  ال�سخ�سية  واالعتبارات 
اجلزائر  نه�سة  وهو  واحد  هدف 

العزيزة واإ�سعاعها االإقليمي«.

الرئي�ش يد�سن نادي امل�قع للجي�ش بعني النعجة 
عبد  اجلمهورية,  رئي�س  د�سن 
املجيد تبون, القائد االأعلى للقوات 
الوطني,  الدفاع  وزير  امل�سلحة, 
للجي�س  املوقع  نادي  النعجة  بعني 
الع�سكرية  للناحية  ال�سعبي  الوطني 
الوطني  اليوم  اإحياء  مبنا�سبة  االأوىل 

للمجاهد.
تبون  الرئي�س  ا�ستقبال  يف  كان  و 
اأركان  رئي�س  النادي,  مدخل  عند 
الفريق  ال�سعبي,  الوطني  اجلي�س 
بالفريق  مرفوقا  �سنقريحة  ال�سعيد 
قائد  علي,  بن  علي  بن  االأول 
العام  واالأمني  اجلمهوري,  احلر�س 
القوات  الوطني وقادة  الدفاع  لوزارة 
الع�سكرية  الناحية  قائد  و  امل�سلحة 
مديرين  و  الدوائر  روؤ�ساء  و  االأوىل 

للن�سيد  ا�ستماعه  بعد  و  مركزيني. 
الوطني وتقدمي له ت�رضيفات متكونة 
وحدات  ت�سكيالت  خمتلف  من 
رئي�س  قام  ال�سعبي,  الوطني  اجلي�س 
ل�رضوحات  باال�ستماع  اجلمهورية 
تد�سينه  مت  الذي  النادي  هذا  حول 
لليوم  املخلدة  االحتفاالت  اإطار  يف 

الوطني للمجاهد 
)الذكرى املزدوجة ل 20 اأوت 1955 
امل�سلحة  مدير  طرف  من  و1956(, 
الوطني,  الدفاع  لوزارة  االجتماعية 
اللواء  واأو�سح  زروق  دحماين  اللواء 
ثالثة  ذا  للجي�س  املوقع  نادي  اأن 
اإجمالية  م�ساحة  على  يرتيع  جنوم 
تقدر 5 هكتار, حيث يتكون اأ�سا�سا- 
على  يحتوي  فندق  من  قال-  كما 

اإىل  باالإ�سافة  اأجنحة   5 و  غرفة   80
مطاعم وف�ساءات للت�سلية وف�ساءات 

للمحا�رضات ف�سال عن م�سبح �سبه 
اأو  للرتفيه  ي�ستعمل  اأوملبي 
ي�سم  كما  الع�سكرية.  للمناف�سات 
النادي قاعتني متعددتي ال�سالحيات 
ت�ستعمل  مكان,   800 و   500 ب�سعة 
الإحياء املنا�سبات الوطنية واخلا�سة 
الدولة,  والإطارات  لل�سباط  بالن�سبة 

ي�سيف ذات امل�سوؤول.
املبنى  هذا  اأن  اإىل  اللواء  واأ�سار 
�سيما  الهياكل  من  جمموعة  يتو�سط 
وامل�ست�سفى  الربية  القوات  قيادة 
جمموعة  وكذا  للجي�س  املركزي 
ب  تقدر  الع�سكرية  االأحياء  من 
باأن  مذكرا  م�سكن,   1200 حوايل 

هذا امل�رضوع جاء »تكملة للم�ساريع 
الدفاع  وزارة  اأجنزتها  التي  االأخرى 
النواحي  خمتلف  يف  الوطني 
الع�سكرية وعرب املحاور الكربى التي 
يتحرك عربها الع�سكريون واإطارات 
الدولة �سواء يف تنقالتهم اخلا�سة اأو 
اجلمهورية  رئي�س  وقال  املهنية«. 
للجي�س  املوقع  نادي  اأن  باملنا�سبة 
وكذا  االأوىل  الع�سكرية  الناحية 
�سيء  »اأقل  يعد  االأخرى  النوادي 
و�سف  لل�سباط  نقدمه  اأن  ممكن 
ال�سعبي«  الوطني  اجلي�س  ال�سباط 
بعد كل »اجلهد والتعب و العناء« يف 
�سالمة  عن  والدفاع  احلدود  حماية 
بزيارة خمتلف  بعدها  ليقوم  الوطن, 

مرافق هذا النادي.   

ع.غ 

ع.غ ع.غ 
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عطار ب 

للملف  املتتبع  الأمني  اخلبري  وقال 
الليبي اأن اإعالن وقف اإطالق النار يف 
ليبيا من طرف حكومة الوفاق الليبي 
وجمل�س النواب جاء يف وقت ح�سا�س 
تقف  كانت  التي  احلرب  اأبواب  لأن 
لليبيا  اإغراقها  دول من خالل  ورائها 
بالأ�سلحة الثقيلة والأدوات التي تعجل 
على  مفتوحة  كانت  الو�سع  بانفجار 
القرار  هذا  فاإن  وبالتايل  م�سارعيها 
ليبيا  ومعها  �سيجنب  ميزاب  ح�سب 
املرحلة  هذه  يف  الإقليمية  املنطقة 
تعد  كانت  التي  ال�سيناريوهات  اأ�سواأ 
لها هذه الأطراف التي ت�سعى لتحقيق 
م�ساحلها ال�سيقة على ح�ساب م�سالح 
ال�سعب الليبي و�سلمه واأمنه مربزا يف 
القادمة  اأن  املرحلة  ال�سياق  ذات 
الأزمة  تاريخ  مرحلة حا�سمة يف  هي 
منذ  مكانها  تراوح  ظلت  التي  الليبية 
2011 ب�سقوط نظام اأمعمر القذايف .

ويرى نف�س اخلبري اأن هذا القرار جاء 
يف �سالح مقاربة اجلزائر لإيجاد حل 
�سلمي دائم لالزمة الليبية لذلك فانه 
من ال�رضوري اأن يتبع القرار  تكثيف 

لتفعيل  العقبات  وتذليل  اجلهود 
توؤدي  التي  اجلزائر  طريق  خارطة 
من  لالأزمة  �سيا�سية  ت�سوية  اإىل 
الت�سعيد  ووقف  اأول  التهدئة  خالل 

اأطراف  اأي طرف من  الذي ل يخدم 
اأن اجلزائر بعد  الأزمة الليبية موؤكدا 
جماور  بلد  باعتبارها  اخلطوة  هذه 
على  يقع  الليبية  الأزمة  يف  وفاعل 
لال�ستثمار  كبرية  عاتقها  م�سوؤولة 
يف  الأزمة  لإنهاء  اخلطوة  هذه  يف 
ورمي  ورقتها  تفعيل  خالل  من  ليبيا 
الدول  مع  وتعمل  الدبلوما�سي  ثقلها 
وموؤ�س�سات  دولة  ميالد  اإىل  املوؤثرة 
�سيا�سي  بني  وحتقيق  توافق  ليبيا 
ال�رضاعات  ووقف  الأطراف  جميع 
اأن  الإطار  هذا  يف  مربزا  امل�سلحية 
اخلطوة  هذه  على  قادرة  اجلزائر 
لعديد من العوامل املو�سوعية اأهمها 
كون ورقتها حلل الأزمة الليبية ودورها 
داخلي  بقبول  يحظى  ال�رضاع  انهاء 
ليبي وم�ساندة دولية على غرار اأملانيا 
والأمم  املتحدة  والوليات  اإيطاليا 
كما  الإفريقي  املتحدة وكذا الحتاد 
اأن اجلزائر تتعامل مب�سافة واحدة مع 

جميع الأطراف الليبية

اأكد اخلبري واملحلل الأمني اأحمد ميزاب اأن قرار وقف اإطالق النار بليبيا املعلن عنه اأم�س 
اجلمعة �سيجنب هذا البلد وكافة املنطقة اأ�سواأ ال�سيناريوهات التي كان تعد لها اأطراف ت�سعى 
خلدمة م�ساحلها ال�سيقة على ح�ساب ال�سعب الليبي , مربزا يف ت�سريح ل« الو�سط »اأنه بهذه 

اخلطوة فان اجلزائر اأمام م�سوؤولية كبرية لتفعيل مقاربتها حلل الأزمة من خالل الرمي 
بثقلها وتفعيل دبلوما�سيتها .

اخلبري الأمني اأحمد ميزاب معلقا على وقف اإطالق النار بليبيا

القرار يجنب اجلزائر اأ�سواأ ال�سيناريوهات 
.    م�سوؤولية كبرية لتفعيل مقاربتها حلل الأزمة  

فيما تعقد ور�سة قانونية لتحديد
 ال�سوابط الثنني القادم 

منح الإ�سهار فقط  
ملحرتمي القانون

الناطق  الت�سال  ك�سف  وزير 
بلحيمر  عمار  للحكومة  الر�سمي 
ملناق�سة  اجتماع   تنظيم  عن 
ال�رضوط القانونية التي حتدد طرق 
العمومي  الإ�سهار  من  ال�ستفادة 
الوكالة  بني  اتفاق  تعاقدي  وفق 
وو�سائل  والإ�سهار  للن�رض  الوطنية 
الإعالم موؤكدا اأنه  لن يتم اإبرام اأي 
ل  و  حترتم  ل  اأطراف  مع  اتفاقية 

متتثل للقانون.
وقال الوزير عمار بلحيمر اأن الوكالة 
والإ�سهار  ما�سية  للن�رض  الوطنية 
التفاقيات  اإبرام  يف  حرية  بكل 
وموؤ�س�سات  النا�رضين  مع  والتوقيع 
اإعداده  يف  يتم  ملحق  وفق  البث 
املوؤ�س�سة  يلزم  �رضطا   15 اإطار 
الإعالمية المتثال ملعايري القانون 
حيث  و الإعالم  املدين  التجاري، 
ح�سب  الجتماع  هذا  خالل  �سيتم 
اجلوانب  كل  عن  الك�سف  الوزير 
تب�سيط  �ساأنها  من  التي  القانونية 
العمومي. الإ�سهار  من  ال�ستفادة 

على  للق�ساء  اأوان  اآن  اأنه  واأ�ساف 
خالل  من  القدمية  املمار�سات 
غري  اطار  يف  الن�ساط  عن  التوقف 
لل�سحافة  والقطاع املوازي  قانوين 

على  م�سددا  امل�ستعارة،  والأ�سماء 
خالل  من  القطاع  اإ�سالح  �رضورة 
معايري  اإىل  ي�ستند  تعاقد  نظام 

قانونية وا�سحة.
وزير  �رضح  ال�سياق  نف�س  ويف 
اأي  اإبرام  يتم  لن  اأنه  الت�سال 
ل  و  حترتم  ل  اأطراف  مع  اتفاقية 
بالقول  وا�سرت�سل  للقانون،  متتثل 
�ستمتثل  �سنربمها  التي  العقود 
اأن  و  للقانون  ف�ساعدا  الآن  من 
الهدف املرجو يتمثل يف امل�ساواة 
�سوق  على  الإبقاء  مع  ال�سفافية  و 
القادمني  اأمام  مفتوحا  ال�سحافة 
امل�سوؤول  نف�س  �سدد  كما  اجلدد 
ال�رضوط،  احرتام   �رضورة  على 
الإ�سهار  من  ال�ستفادة  اأجل  من 
القانونية  عدم  لتجنب  العمومي 
الأ�سماء  واأ�سحاب  واملتطفلني 
امل�ستعارة، مربزا اأن هذه ال�رضوط 
عنا�رض  اإىل  ت�ستند  جديدة  �رضوط 
القانون، م�سريا اإىل اأن هذه الأ�س�س 
الإطار  تاأطري  �ساأنها  من  القانونية 
للنا�رضين  ي�سمح  الذي  التعاقدي 
العمومي  الإ�سهار  من  بال�ستفادة 

مهما كانت الو�سيلة الإعالمية.
باية ع 

اجلزائر

�سل�سلة تغيريات جديدة يف قيادة اجلي�ش
تبون  املجيد  عبد  الرئي�س  اأجرى 
جديدة  تغيريات   ، الأ�سبوع  نهاية 
مدراء  طالت  اجلي�س  قيادة  يف 
والأكادميية  الدفاع  بوزارة  مركزيني 
مرا�سيم  يف  ذلك  جاء  الع�سكرية. 
رئا�سية �سدرت يف العدد الأخري من 
وح�سب  الر�سمية  )املجلة(  اجلريدة 
املرا�سيم اجلديدة، اإنهاء مهام مدير 
ر�سيد  اللواء  الع�سكرية  ال�سناعات 

�سواكي، وتعوي�سه باللواء �سليم قريد 
الذي ي�سغل من�سب مدير الأكادميية 
الع�سكرية ب�رض�سال  كما مت، مبوجب 
اللواء  مهام  اإنهاء  مت  املرا�سيم، 
الإ�سارة  مدير  ل�سخم  القادر  عبد 
الإلكرتونية،  واحلرب  واملعلومات 
وتعيني اللواء فريد بجغيط خلفا له.

اجلديدة  القرارات  وفق  وجرى 
كذلك، اإنهاء مهام اللواء علي عكروم 

وتعوي�سه  والإمداد،  التنظيم  مدير 
اإنهاء  واأي�سا  زياري،  حوا�س  باللواء 
اللواء  بالوزارة  العتاد  مدير  مهام 
العميد  وتعيني  تبودلت،  حممد 

اإ�سماعيل �سديقي خلفا له.
اجلزائر،  لرئا�سة  تبون  و�سول  ومنذ 
عدة  اأجرى   ،2019 دي�سمرب  يف 
القيادة  م�ستوى  على  تغيريات 
القوات  قيادة  �سملت  الع�سكرية، 

الأمن  ق�سم  واإدارة  واجلوية،  الربية 
الداخلي باملخابرات، ومدير الق�ساء 

الع�سكري وقائد الدرك الوطني .
جملة  اأكدت  املا�سي،  اأفريل  ويف 
وتنا�سق  ان�سجام  “وجود  اجلي�س 
واجلي�س  الرئا�سة  موؤ�س�سة  بني  كبري 
الوطني الذي اأبدى ثقته بالرئا�سة يف 
جميع املحطات الع�سيبة التي مرت 

بها البالد”.

اجلريدة  من  الأخري  العدد  ت�سمن 
ال�رضوط  دفرت   49 رقم  الر�سمية 
اخلا�س مبمار�سة ن�ساط  املركبات 
باجلزائر  وامل�سنعة  امل�ستوردة 
 227-20 رقم  التنفيذي  املر�سوم 
احلجة  ذو   29 بتاريخ  املوؤرخ 
املحدد   2020 اأوت   19 لـ  املوافق 
ل�رضوط وطرق ن�ساط بيع املركبات 
دفرت  ت�سمن  حيث  اجلديدة. 
تنظيمي،  اأول  ك�رضط  ال�رضوط 
 ،4 املادة  يف  عليه  واملن�سو�س 
ين�س على اأن �ساحب المتياز يجب 
اأن يكون لديه ترخي�س واحد فقط 
للم�ستثمر  املر�سوم  ي�سمح  كما 
فقط  عالمتني  بتمثيل  املجال  يف 
عند  اجلزائر  يف  ال�سيارات  من 
ال�سترياد. وقبل كل هذا وجب على 
امل�ستثمر املتقدم مبلف ال�ستثمار 
اأن  ال�سيارات  ا�سترياد  جمال  يف 
يح�سل اأول برتخي�س موؤقت �سادر 
تفوي�س  ثم  ال�سناعة  وزارة  من 
نهائي. كما حدد املر�سوم التنفيذي 
يف  اجلديدة  ال�سيارات  ل�سترياد 
ي�ستوجب  الذي  امللف  اجلزائر 
على امل�ستثمر املتقدم لال�ستثمار 
يف املجال تقدميه. وت�سمن امللف 

تقدميها  الالزم  الوثائق  من  جملة 
املوؤقت  الرتخي�س  طلب  وهي 
بهذا  املرفقة  املوا�سفات   ،
م�سالح  ت�سعها  التي   ، املر�سوم 
التي  بال�سناعة  املخت�سة  الوزارة 
ن�سخة  الطلب.  فيها مقدم  ا�سرتك 
مع  لل�رضكة  الأ�سا�سي  النظام  من 
اإبراز رمز ن�ساط �ساحب المتياز، 
اأو مذكرات تفاهم  اأو عقدين  عقد 
اأو  للمانح  ملزمة  بالمتياز  تتعلق 
خم�س  ملدة  ح�رضيا،  “املانحني” 
تاريخ  من  الأقل،  على  �سنوات 
النهائية  املوافقة  على  احل�سول 
جاهزا،  امللف  ي�سبح  اأن  ومبجرد 
المتياز  �ساحب  على  �سيتعني 
للجنة  الفنية  الأمانة  اإىل  تقدميه 
حيث �سيتلقى باملقابل اإثباتا ماديا 
فاإن   ،9 املادة  وح�سب  ل�سهادته، 
اإذنا  اعتباره  ميكن  ل  الإذن  هذا 

لبدء ن�ساط ال�سترياد ر�سميا.
اأعاله  كما تعتمد الوثيقة املذكورة 
ب�سنة  حمدد  �سالحية  تاريخ  على 
لتمديد حمتمل  ومفتوحة   ، واحدة 
ل�ستة  النهائي  املوعد  يتجاوز  ل 

اأ�سهر
ق.و

اجلوية  الأر�ساد  م�سالح  اأكدت 
�رضبت  ا�ستثنائية  حر  موجة  اأن 
وو�سعت  اجلمعة  اأم�س  ولية،   17
باللون  تنبيها  اجلوية  الأر�ساد 
الربتقايل يخ�س موجة حر �سديدة 
الطارف،  عنابة،  وليات  يف 
اهرا�س،  �سوق  قاملة،  �سكيكدة، 
بجاية  جيجل،  ميلة،  ق�سنطينة، 
تنبيها  و�سعت  كما  وزو  وتيزي 
موجة  يخ�س  الأ�سفر  باللون 

الوادي،  امل�سيلة،  وليات  يف  حر 
اأدرار  مترنا�ست،  غرداية،  ورقلة، 

وتندوف.
واأفاد الديوان اأن درجات احلرارة 
يف البالد �ستتعدى 44، يف الوليات 
الظل،  حتت  درجة  و48  ال�رضقية، 
اأن  كما  اجلنوبية،  الوليات  يف 
هذه  يف  �ست�ستمر  احلر  موجة 
الوليات حتى ال�ساعة التا�سعة من 

م�ساء اأم�س اجلمعة.

متثيل عالمتني فقط من ال�سيارات عند 
ال�سترياد

�ساحب المتياز يجب اأن يكون 
لديه ترخي�ش واحد

اجلزائر

موجة حر ا�ستثنائية ت�سرب 17 ولية 

رغم اإدانتها لالنقالب يف مايل

اتفاق اجلزائر لل�سالم �سامد لكنه مهدد
باملوقف  الفرن�سي  الإعالم  اهتم 
للدبلوما�سية اجلزائرية من  الر�سمي 
حيث  مايل  يف  الع�سكري  النقالب 
الفرن�سية  لوفيغارو  �سحيفة  قالت  
ب�سبب  اأ�ساًل  املن�سغلة  اجلزائر  اإن 
هذا  راأت  والنيجر،  ليبيا  يف  الو�سع 
لعدم  تقليدياً  م�سدراً  الأ�سبوع 
على  جمدداً  ين�سط  ال�ستقرار 
حدودها اجلنوبية، على بعد اأكرث من 

1300 كم.
م�ست لوفيغارو اإىل القول اإن اجلزائر، 
التي ا�ستثمرت الكثري كو�سيط اإقليمي 
التي  مايل  يف  الأمنية  الأزمة  حلل 

انتفا�سة  مع   2012 عام  يف  اندلعت 
امل�سلحة  اجلماعات  ثم  الطوارق 
امل�سلحة يف �سمال البالد – ل �سيما 
اأطراف  بني  املفاو�سات  ا�ست�سافة 
“تال�سي”  تريد  تكن  مل   – النزاع 
 2015 عام  املوقعة  ال�سالم  اتفاقية 
اجلزائر”.  “اتفاق  با�سم  واملعروفة 
الأمم  خرباء  قدمه  لتقرير  فوفقاً 
اإىل جمل�س  اأوائل جوان  املتحدة يف 
مت  التفاق  هذا  تطبيق  اإن  الأمن، 
تقوي�سه من قبل ال�سلطات ال�سيا�سية 
والع�سكرية يف باماكو، وعلى العك�س 
من ذلك – ت�سيف لوفيغارو – ح�سلت 

على  املوقعة  امل�سلحة  اجلماعات 
ينبغي  كان  والتي  اجلزائر،  اتفاقية 
دجمها يف اجلي�س املايل، على مزيد 

من احلكم الذاتي.
كان  اإذا  اأنه  لوفيغارو  واعتربت 
م�ستقبل اتفاق اجلزائر غري مطروح 
حالياً، فاإن “حتديات جديدة تنتظره 
يف  اأو  تطبيقه  يف  �سواء  �سك،  بال 

حتديث بع�س التدابري”.
مايل،  بجمهورية  الأمر  ويتعلق 
�سد  فيها  الع�سكري  النقالب  بعد 
الرئي�س اإبراهيم بوبكر كايتا واأ�سارت 
الدبلوما�سية  اأن  اإىل  ال�سحيفة 

القاطع”  بـ”الرف�س  ردت  اجلزائرية 
فعلت  كما  متاماً،  النقالب  لهذا 
اأمادو  خالل انقالب عام 2012 �سد 
من  ت�سري  اإدانة  وهي  توري.  توماين 
يف  ”اجلزائر  اأن  اإىل  املبداأ  حيث 
حالة مراقبة اإزاء ما يحدث يف مايل 
الكربى”  القوى  �ستقرره  ما  وتنتظر 
بالن�سبة  اأنه  لوفيغارو  واعتربت 
مراقبة  هي  “الأولوية  فاإن  للجي�س، 
الإرهابية  اجلماعات  حتركات 
ما  بح�سب  احلدود”،  من  بالقرب 

اأو�سح م�سدر اأمني لل�سحيفة.
ع.غ/وكالت

اإىل  ليلة اخلمي�س  بولية م�ستغامن  مت 
غري  هجرة  حماولت  اإحباط  اجلمعة 
اأجانب  بينهم  �سخ�سا   49 ل  �رضعية 
من  علم  ح�سبما  البحر،  عر�س  يف 
املجموعة الإقليمية حلرا�س ال�سواحل. 
واأو�سح امل�سدر اأن الوحدات العائمة 
اعرت�ست  ال�سواحل  حلرا�س  التابعة 
بني ال�ساعة 10 م�ساءا و3 �سباحا ليلة 

اخلمي�س اإىل اجلمعة ثالث جمموعات 
ال�رضعية  للهجرة غري  املر�سحني  من 
كانوا على منت قوارب تقليدية ال�سنع 
وبال�ساحل  التجاري  امليناء  �سمال 
اقتياد  ومت  م�ستغامن.  لولية  ال�رضقي 
ومن  الثالث  املجموعات  عنا�رض 
ق�رض   4 و  اأجانب   رعايا   3 بينهم 
التجاري  امليناء  اإىل  واحدة  وامراأة 

القانونية  بالإجراءات  القيام  اأجل  من 
احلالت  هذه  مثل  يف  بها  املعمول 
وتقدمي الإ�سعافات الأولية للموقوفني 
املتقدم  امل�ست�سفى  طرف  من 

للحماية املدنية.
مع  بالتن�سيق  الوحدات  ذات  وقامت 
بتفعيل  املخت�سة  ال�سحية  امل�سالح 
اجلهاز الوقائي من تف�سي وباء كورونا 

)كوفيد 19( على م�ستوى هذا املنفذ 
ذات  ي�سيف   ، البحري  احلدودي  
امل�سدر و�سيتم يف وقت لحق ت�سليم 
الأمنية املخت�سة  للجهات  املوقوفني 
حماولة  بتهمة  للعدالة  وتقدميهم 
طريق  عن  الوطني  الإقليم  مغادرة 
البحر بطريقة غري �رضعية،  كما اأ�سري 

اإليه. 

م�ستغامن

اإحباط حماولت هجرة غري �سرعية ل 49 �سخ�ش 



اجلمعة 21 - ال�سبت 22   اأوت   2020  املوافـق  لـ 03 حمّرم   1442ه 24 �ساعة4

املخلدة  االحتفاالت  متيزت 
الوطني  لليوم  املزدوجة  لذكرى 
موؤمتر  انعقاد  وذكرى  للمجاهد 
،مت  ثرية  ال�شومال،بن�شاطات 
عدة  وو�شع  تد�شني  باملنا�شبة 
لفائدة  اخلدمة  حيز  مرافق 
توزيع  الظل،وكذا  مناطق  �شكان 
اال�شتفادة  ومقررات  مفاتيح 
اجلديدة،حيث  ال�شكنات  من 
امل�شيلة،ال�شيخ  والية  واإيل  اأ�رشف 
املحليه  ال�شلطات  العرجا،رفقة 
والع�شكرية وممثلي االأ�رشة الثورية 
بالوالية،على  الوقوف على العديد 
من  التي  التنموية  امل�شاريع  من 
املعي�شي  االإطار  حت�شني  �شاأنها 
اأهم  ،ومن  بلديات  للمواطن،بعدة 
معاينتها  متت  التي  امل�شاريع 
الوقوف على م�رشوع اإعادة تغطية 
امللعب البلدي بالع�شب اال�شطناعي 
اإىل  ،باالإ�شافة  مدرجات  وتو�شيع 
تد�شني ثالثة �شاحات لعب بالع�شب 
اال�شطناعي ،ليتنقل الوفد الوالئي 
ا�شتفادة  بلقبي،حيث  مزرعة  اإىل 
ال�شاحلة  املياه  ب�شبكة  عائلة   60
لل�رشب،وكذا م�رشوع اإجناز االإنارة 
قام  امل�شيلة،كما  ببلدية  العمومية 
م�شاريع  عدة  تد�شني  على  الواىل 
والكهرباء،و�شبكة  الطرقات  منها 
لل�رشب،وغريها  ال�شاحلة  املياه 
لها �شلة بحياة  التي  من امل�شاريع 
اليومية للمواطنني،فيما عرف قطاع 
جتهيزات  بالوالية،توزيع  ال�شحة 
لفائدة  اإ�شعاف  و�شيارات  طبية 
مب�شت�شفى  العاملة  الطبية  االأطقم 
واأجهزة  اأ�رشة  الزهراوي،تتمثل يف 
اال�شطناعي،اإ�شافة  للتنف�س 
ال�شخ�شية  احلماية  معدات  اإىل 
واملاآزر،ومت  الواقية  االأقنعة  من 

باملنا�شبة توزيع مفاتيح ومقررات 
اجلديدة  ال�شكنات  من  اال�شتفادة 
بكل  امل�شتفيدين  من  عينة  على 
امل�شيلة،�شيدي  بلديات  من 
عامر،�شالل،املعاريف،اجمدل 
زوه،اأوالد  ال�شلعة،بن  مناعة،حمام 
حفل  اإبراهيم،خالل  �شيدي 
الثقافة،قنفود  بدار  رمزي 
ب  االأمر  احلمالوي،ويتعلق 
عدل،و270  ب�شيغه  �شكن   1000
طابع  ذات  اأخرى  �شكنية  وحدة 
عامر  �شيدي  ببلدية  اجتماعي 
 200 واملعاريف،وكذا  و�شالل 
اإعانة لل�شكن الريفي و436 جتزئة 
ترابية،حيث اأكد واإىل امل�شيلة،يف 
باملنا�شبة، على  األقاها  كلمة 
تنفيذ  يف  م�شاحله  ا�شتمرار 
يت�شمن  الذي  ال�شكن،  برنامج 
ال�شكنية  الوحدات  اآالف  اجناز 
الوالية، يف خمتلف  على م�شتوى 
ت�شهيل  اأجل  من  االأمناط 
للمواطنني  املعي�شية  الظروف 
اأزمة  وطاأة  من  والتخفيف 
ال�شياق  ذات  يف  معلنا  ال�شكن، 
اأخرى،  ح�ش�س  توزيع  قرب  عن 
م�شتوى  على  ال�شيغ  خمتلف  من 
لدى  الوايل،  البلديات، واأو�شح 
�شكنا   1262 لقائمة  تطرقه 
ببلدية امل�شيلة،  اإيجاريا  عموميا 
الرتميم  مبلغ  اأكد على حل م�شكل 
بعد  مليار   4.5 ب  يقدر  والذي 
ال�شكن،واالنطالق  وزارة  موافقة 
يف اأ�شغال الرتميم قريبا، وتوزيعها 
قبل نهاية ال�شنة،م�شيفا اأن الطعون 
التي تقدم بها املق�شيون،�شتحظى 
�شفافية،وان  وبكل  معمقة  بدرا�شة 
ال�شكنات لن تعود اإال مل�شتحقيها .
عبدالبا�سط بديار

اجللفة : حممد �سبع

حاملي  معاناة  تربز  ال�شاأن،  هذا  ويف 
اأفنوا  الذين  واملاج�شتري  الدكتوراه 
العلمية  حياتهم  من  عديدة  �شنوات 
هذه  تكلل  اأن  دون  العلمي  البحث  يف 
ال�شلطات  بتقدير  امل�شنية  اجلهود 
باإدماجهم  القطاع  على  الو�شية 
املرور  دون  مبا�رشة  وتوظيفهم 
على  امل�شابقات  تنظيم  الإجراءات 

اأ�شا�س ال�شهادة.
ال�شهادات  حاملي  يعي�شه  مرير  واقع 
حظوظهم  تقل�س  بعد  ببالدنا  العليا 
عدم  ب�شبب  التوظيف  فر�س  نيل  يف 
كل  الدكتوراه  م�شابقات  فتح  عقالنية 
باأعداد كبرية دون �شمان حقوق  �شنة 
اإعداد  تاأطريهم يف  اأو حتى  توظيفهم 

اأطروحة الدكتوراه.
خماوف  و  م�شاعب  ت�شتد  وقد  هذا 
بعد  ببالدنا  العليا  ال�شهادات  حاملي 

يف  التكوين  لفتح  موؤ�رشات  بروز 
الدكتوراه بن�شب اأكرب.

اأخرى، �شدر بيان تو�شيحي  من جهة 

والبحث  العايل  التعليم  وزارة  من 
االلتحاق  �رشوط  بخ�شو�س  العلمي 
بر�شم  الدكتوراه  مرحلة  يف  بالتكوين 

ال�شنة اجلامعية 2021-2020
لتعليمات  تبعا  باأنه  فيه،  جاء  حيث 
جمل�س  يف  اجلمهورية  رئي�س  ال�شيد 
اأوت   09 االأحد  يوم  املنعقد  الوزراء 
التكوين  عرو�س  لفتح  وحت�شبا   2020
اجلامعي  للمو�شم  الدكتوراه  طور  يف 
القادم 2020-2021 فاإن وزارة التعليم 
الطلبة  تعلم  العلمي  والبحث  العايل 
املا�شرت  �شهادة  حاملي  من  املعنيني 
اأنه  بها  معرتف  اأجنبية  �شهادة  اأي  اأو 
يف  للم�شاركة  الرت�شح  تو�شيع  �شيتم 
الغر�س  لهذا  املنظمة  امل�شابقات 
الطلبة  لفائدة  الطور  بهذا  لاللتحاق 

الراغبني يف ذلك.

نا�سد حاملي �سهادة الدكتوراه واملاج�ستري ، وزير التعليم العايل والبحث العلمي بالتدخل لدى م�سالح 
املديرية العامة للوظيفة العمومية والإ�سالح الإداري ملعاجلة مطالب توظيفهم بجامعات الوطن و 

الرتخي�ص لهم بالتوظيف املبا�سر مبنا�سبهم التي جنحوا يف اإطارها كطلبة دكتوراه وماج�ستري.

مبنا�سبة الذكرى املزدوجة 20 اأوت

انطالق م�ساريع وتوزيع 
1900 �سكن بامل�سيلة

نا�سدو وزير القطاع بالتدخل لدى الوظيف العمومي

حاملو الدكتوراه واملاج�ستري يطالبون بتوظيفهم

بلدية جواب باملدية 

�سكنات ريفية دون كهرباء ل�سنوات بفرقة احلمادية 

للكاتب واملجاهد عبد الواحد بوجابر

كتاب يتناول �سراع احلكومة املوؤقتة وقيادة الأركان

فرقة  مواطني  من  عدد  وجه 
جواب  لبلدية  التابعة  احلمادية 
للوايل  ا�شتغاثة  ر�شالة  بوالية املدية 
بداوي عبا�س بغية التدخل من اجل 
الريفية  �شكناتهم  وربط  ان�شافهم 
منها  حرموا  التي  الكهرباء  ب�شبكة 
حوايل  ا�شطدم  حيث  ل�شنوات، 
لبناء  الدولة  اإعانة  م�شتفيد من   30

التزود  عدم  مب�شكل  ريفية  �شكنات 
منازلهم،   بناء  اإمتام  بعد  بالكهرباء 
يلجاأ  منهم  جعل الكثري  ما  وهو 
 ، فو�شوية  بطرق  الع�شوائي  للربط 
فيما بقيت امل�شاكن االأخرى �شاغرة 
االأ�شا�شية،  املادة  بهذه  الربط  لعدم 
وما �شاعف من معاناة هوؤالء، تعامل 
بربودة  االأمر  مع  املحلية  ال�شلطات 

بتعاقب  م�شوؤولية  روح  ودون  كبرية 
تعرف  ال  التي  املنتخبة  املجال�س 
ال�شكان،  احد  ح�شب  الوعود  �شوى 
الذي اأكد لنا اأي�شا اأن مديرية الطاقة 
وخالل ردها عن املو�شوع اأو�شحت 
اأن م�رشوع تزويد املنطقة بالكهرباء 
م�شجل �شمن امليزانية املالية ل�شنة 
جممد،  املايل  الغالف  وان   2013

ليبقى احلل مرهونا بتدخل امل�شوؤول 
بالوالية  التنفيذي  اجلهاز  عن  االأول 
اال�شتفادة  حق  هوؤالء  منح  اأجل  من 
حقيقية  ظل  مبنطقة  الكهرباء  من 
االأخرى  النقائ�س  من  العديد  تعاين 
وانعدام  امل�شالك  �شوء  غرار  على 

املياه ال�شاحلة لل�رشب.
ر. بوخدميي 

�شدر موؤخرا كتاب جديد حول الثورة 
اجلهاد  »من  عنوان  حتت  التحريرية 
اجلزائرية«  الدولة  بناء  اإعادة  اإىل 
الواحد  عبد   واملجاهد  للكاتب 
الثورة  اأحداث  اأهم  بوجابر ر�شد فيه 
�شخ�شيا  عاي�شها  التي  التحريرية 

وال�شنوات االأوىل لال�شتقالل.
عن  -ال�شادر  الكتاب  هذا  ويعترب 
للدرا�شات  الوطني  املركز  من�شورات 
والبحث يف احلركة الوطنية وثورة اأول 
ت�شل�شلي  �رشد  مبثابة   -1954 نوفمرب 
مدعم  التاريخية  االأحداث  لهذه 
واأبرز  لبوجابر  �شخ�شية  ب�شهادات 
باتنة  اإىل  تب�شة  من  ن�شاله  حمطات 
والبليدة  العا�شمة  باجلزائر  مرورا 
بو�شعادة  اإىل  وو�شوال  وبومردا�س 

وامل�شيلة.
اإىل  �شفحة-   228 -يف  الكاتب  وعاد 
ما  فرتة  ميزت  التي  املحطات  اأهم 
كال�رشاع  بعده  وما  اال�شتقالل  قبل 
املوؤقتة  احلكومة  بني  كان  الذي 
هذه  وفوز  لالأركان  العامة  والقيادة 
بعد  خ�شو�شا  بال�شلطة  االأخرية 

لها  الثورية  ال�شخ�شيات  كبار  ان�شمام 
كاأحمد بن بلة.

واأبرز بوجابر يف �شياق �رشده الظروف 
ال�شعبة  واالجتماعية  االقت�شادية 
اجلزائر  يف  فرن�شا  خلفتها  التي 
واالأمرا�س  املدقع  والفقر  كاالأمية 
العمرانية  والفو�شى  والبطالة 
القطاع  وانهيار  ال�شناعات  وانعدام 
الفالحي وخ�شارة راأ�س املال الب�رشي 
اجلزائريني  بحق  مذابحها  نتيجة 

وتهجريهم.
اأن  اأخرى  جهة  من  الكاتب  ويوؤكد 
التجربة  لوال  لتقوم  كانت  »ما  الثورة 
ال�شيا�شية« التي قادها قادة االأحزاب 
اال�شتعمارية  فرن�شا  �شد  اجلزائرية 
الدور  له  كان  الذي  حاج  كم�شايل 
قد  ن�شاله  واأن  خ�شو�شا  االأبرز 
وما  الثانية  العاملية  واحلرب  تزامن 
اأعقبها من جمازر 8 ماي 1945 وهي 
االأحداث التي كان لها تاأثري كبري على 

الروح اال�شتقاللية للجزائريني.
ورغم اأن بوجابر يوؤكد وجود »اأخطاء« 
اأنه  �شاحبت ن�شاط هذه االأحزاب اإال 

ي�شدد على اأن االأمر »طبيعي« بالنظر 
للظروف التي كانت تعي�شها اآنذاك تلك 
احلركات م�شددا يف نف�س الوقت على 
اأن هذا »الرتاوح بني اخلطاأ وال�شواب« 
كان �شببا يف »متر�س القيادات ال�شابة 
»القيادة  بظهور  ومعجال  باجلهاد« 
الفاحت  ثورة  اأطلقت  التي  التاريخية« 

نوفمرب.
ويرى الكاتب من جهة اأخرى اأن كفاح 
عن  متيز  قد  الوطني  التحرير  جبهة 
العامل  يف  التحررية  احلركات  بقية 
االإ�شالمي  »الدين  على  باعتماده 
كمقوم اأ�شا�شي« وكذا »+حرية الراأي+ 
و+القيادة  النظريات+  و+تعدد 
اأمرا  بدورها  كانت  التي  اجلماعية+ 

مقد�شا بالن�شبة لها«، على حد قوله.
ومن االأحداث التي تطرق اإليها اأي�شا 
اإىل احلكم وكذا  بلة  اأحمد بن  و�شول 
منظمة  مليثاق  اجلزائر  ان�شمام 
 .1963 ماي  يف  االإفريقية  الوحدة 
وانتقد الكاتب »فكرة احلزب الواحد« 
التي فر�شها اأحمد بن بلة الذي »منع 

ن�شاط اأي تنظيم ذي غاية �شيا�شية«.

اأهم حمطات احلياة  اأي�شا  تناول  كما 
بعد  االأوىل  لل�شنوات  ال�شيا�شية 
بالعديد  االإ�شدار  ومتيز  اال�شتقالل 
من ال�شور التو�شيحية تعك�س خمتلف 
ماي   8 كمجازر  التاريخية  املحطات 
وكذا  الثورة  اأحداث  واأهم   1945
�شداها الدويل باالإ�شافة لبورتريهات 
لعدد من كبار ال�شخ�شيات التي كانت 
حكمت  والتي  الثورية  الريادة  لها 
حمل  كما  اأال�شتقالل  بعد  اجلزائر 
كلمة  العديد من املالحق على غرار 
با�شتقالل  الرتحيبية  ال�شقريي  اأحمد 
لالأمم  العامة  باجلمعية  اجلزائر 
والن�س   1962 اأكتوبر  يف  املتحدة 

»الكامل« التفاقيات اإيفيان.
الثاين  االإ�شدار  الكتاب  هذا  ويعترب 
�شابط  وهو  بوجابر،  الواحد  لعبد 
مكلف  وطني  واأمني  متقاعد  �شامي 
والتح�شي�س  والتن�شيط  باملتابعة 
باملنظمة الوطنية للمجاهدين، وهذا 
بعد اإ�شداره االأول املتعلق بـ »اجلانب 
املنطقة  اجلزائرية  للثورة  الع�شكري 

اخلام�شة الوالية االأوىل التاريخية«.

اأم�س  م�شاء  اهلل  رحمة  اإىل  اأنتقل 
علي  �شيدي  مبدينة  اخلمي�س 
اأحد  م�شتغامن(  والية  )�رشق 
املجيدة  التحرير  ثورة  مفجري 
يف  االأوىل  العمليات  ومنفذي 
مبنطقة   1954 نوفمرب  الفاحت 
الغربية املجاهد �شاخي  الظهرة 
عبد اهلل عن عمر ناهز 98 �شنة، 
من  اجلمعة  اأم�س  علم  ح�شبما 
للمجاهدين  الوالئية  املديرية 

وذوي احلقوق.
ولد املجاهد �شاخي يف 3 اأكتوبر 
�شابقا(  )بو�شكي  بحجاج   1922
مبكرا  وانخرط  م�شتغامن  �رشق 
املدنية  املنظمة  �شفوف  يف 
جلبهة التحرير الوطني �شنة 1954 
و�شارك  الغربية  الظهرة  مبنطقة 
الندالع  التح�شريي  االجتماع  يف 
مبغارة  املجيدة  نوفمرب  ثورة 
�شيدي  ببلدية  يو�شف«  »�شيدي  

علي ، وفقا لذات امل�شدر.
التن�شيقي  االجتماع  هذا  و�شم 

االأوىل  االأفواج  من  جماهدا   26
هجومات  بتنفيذ  قامت  التي 
عدة  على   1954 نوفمرب  الفاحت 
مقر  بينها  ومن  باملنطقة  مواقع 
الدرك الفرن�شي بكا�شان )�شيدي 
القب�س عليه بعد  علي حاليا( مت 
ال�شهيد  املنطقة  قائد  ا�شت�شهاد 
دي�شمرب   22 يف  عمر  برجي 
الفرن�شية  القوات  وقامت   1954
وحماكمته  بتعذيبه  اعتقاله  بعد 
وق�شى  بال�شجن  اإدانته  قبل 
الفقيد عقوبته متنقال بني �شجن 
)اجلزائر  و�رشكاجي  م�شتغامن 
)والية  الربواقية  ثم  العا�شمة( 
يتم  اأن  قبل  وال�شلف  املدية( 
اإطالق �رشاحه ع�شية اال�شتقالل 

يف 10  اأفريل 1962.
و قد ووري جثمان الفقيد الرثى 
اجلمعة  اأم�س  ظهر  �شالة  بعد 
)قوارة(  النعاميية  دوار  مبقربة 
اأ�شري  كما   ، علي  �شيدي  ببلدية 

اإليه.

م�ستغامن

وفاة املجاهد �ساخي عبد اهلل 

نظم عمداء الك�شافة باجللفة بالتن�شيق 
مع نادي اجللفة كامب حملة نظافة و 
بعا�شمة  الك�شفي  باملتحف  ت�شجري 
البلدي  املتحف  هذا  يعترب  الوالية 
على  نوعه  من  االأول  هو  للك�شاف 
م�شتوى الوطن مت جمع فيها كل تاريخ 
الك�شافة وطنيا و حمليا من م�شاركات 

و خميمات و تظاهرات و م�شاهمات 
و حمالت جمعوية من اأبناء و قدماء 
تاريخ  باأن  يذكر  باجللفة  الك�شافة 
�شنة  تاأ�شي�شه  منذ  باجللفة  الك�شافة 
 « املرحوم  القائد  يد  على   1939
حممد بن �شعيد« اآنذاك متت ت�شميته 
يوا�شل  مازال  الذي  االأمل  مبجمع 

ن�شاطاته الك�شفية بتو�شية من القائد 
يدو  يطفئ يف  من  ياويح   « املوؤ�ش�س 

امل�شعل« 
ن�شاطات  تتوا�شل  اأخرى،  جهة  من 
جماالت  يف  كامب  اجللفة  نادي 
يف  �شارك  حيث  التجوال  و  التخييم 
واليات  مابني  اخلرجات  من  الكثري 

باأهم  املواطنني  لتعريف  الوطن 
التي  ال�شياحية  املناظر  و  املناطق 
عدة  اأي�شا  له  كما  وطننا  به  يتمتع 
م�شاركات دولية اأبرزها مامتت بدولة 
تون�س ال�شقيقة خالل املو�شم الفارط 
على  التوعوية  نظافة  حمالت  كذا  و 
م�شتوى املناطق الغابية و ال�شياحية.

عمداء الك�سافة باجللفة ونادي كامب باجللفة

اأن�سطة توعوية مكثفة 



اجلمعة 21 - ال�سبت 22   اأوت   2020  املوافـق  لـ 03 حمّرم   1442ه اأخبار اجلنوب5

ال�رشطة لأمن   قامت م�صالح 
امل�صلحة  يف  ممثلة  الولية 
الق�صائية  لل�رشطة  الولئية 
من  يبلغان  �صخ�صني  بتوقيف 
حمل  �صنة(،  و30   24( العمر 
عدة اأوامر ق�صائية ،الأول عن 
عرب  والحتيال  الن�صب  ق�صية 
الجتماعي  التوا�صل  مواقع 
عرب عدة وليات، والثاين  عن 
حمررات  يف  التزوير  ق�صية  
حمررات  ،ا�صتعمال  م�رشفية 

م�رشفية مزورة، الن�صب.
اىل  تعود  الق�صية  حيثيات 
العاملة  ال�رشطة  قيام عنا�رش 
بالقليم  بدوريات  بامليدان 
مترنا�صت،  ملدينة  احل�رشي 
ل�صخ�صني  اإنتباههم  لفت  اأين 
عملية  بعد  �صبهة،  حمل 
ايقافهما  مت  والرت�صد  التتبع 

وحتويلهما اىل املقر من اأجل 
تنقيطهما  بعد  حالة،و  درا�صة 
حمفوظاتنا  م�صتوى  على 
حمل  اأنهما  تبني  املحلية 
ق�صائية  واأحكام  �صبط  اأوامر 
تتعلق  الق�صايا  من  العديد  يف 
بالن�صب والحتيال عرب مواقع 
التوا�صل الجتماعي عرب عدة 
حمررات  يف  ،التزوير  وليات 
حمررات  ا�صتعمال  م�رشفية، 
الن�صب،  مزورة،  م�رشفية 
اإجراءات  من  الإنتهاء  بعد 
اأمام  تقدميهما   مت  التحقيق 
املخت�صة  الق�صائية  اجلهات 
التي  اأ�صدرت يف حق امل�صتبه 
اأمر حتويل و الثاين  فيه الأول 
اأمر اإيداع باملوؤ�ص�صة العقابية 

مترنا�صت.
�سيخ مدقن 

 اأمن مترنا�ست 

توقيف �صخ�صني حمل
 اأمر ق�صائي

م�صاكل باجلملة يتقا�صمها �صاكنة 
قرية حينون ببلدية فقارة الزوى 
عني  الدارية  للمقاطعة  التابعة 
ظل  يف  مترنا�صت  بولية  �صالح 
غياب اإرادة حقيقية من ال�صلطات 
براثن  من  لإخراجهم  العمومية 
�صكان  نا�صد   . التنموي  التخلف 
قرية حينون ببلدية فقارة الزوى 
باملقاطعة الدارية عني �صالح يف 
ت�رشيح لهم مع يومية »الو�صط » 
واجلماعات  الداخلية  وزير 
الإقليم   وتهيئة  املحلية 
لدى  ال�صخ�صي  التدخل  ب�رشورة 
ال�صلطات الولئية لتقدميها اأمام 

بخ�صو�ص  القانونية  امل�صاءلت 
للتهمي�ص  بتعر�صهم  اأ�صموه  ما 
�صفو  من  عكر  وهو  الإق�صاء  و 
�صدد  حيث   ، اليومية  معي�صتهم 
هوؤلء على �رشورة  فتح م�صجد 
املجدوب  بوحو�ص  �صيدي 
للظروف اخلا�صة لأنه يبعد على 
ا�صافة   ، كلم  البلدية ب 05  مقر 
ال�صحي  ال�رشف  لتكملة م�رشوع 
واإ�صالحه  منطقة  اأنحاء  كل  يف 
يف  كريهة  رائحة  اإىل  يوؤدي  مما 
والنامو�ص خطري خا�صة  ال�صارع 
احلار  ال�صيف  مو�صم  خالل  
احلرارة  درجات  ت�صجل  اأين 

الـ  عتبة  جتاوز  قيا�صي  ارتفاع 
  . الظل  حتت  مئوية  50درجة 
ا�صافة ل�رشورة اجناز طريق يف 
التم�صك  ناهيك   ، القرية  و�صط 
ابتدائية  األإدارة يف  فتح  مبطلب 
،حيث  حينون  وليد  اأبن  خالد 
بدون  وهي  ابتدائية  فتح  منذ 
مبدخل  القرية  دعم  مع   ، اأدارة 
حينون  ال�صم  مع  للقرية  تزيني 
بنافورة  تزويده  مت  اإذا  خا�صة   ،
اجلمهورية  رئي�ص  اأن  ومعلوم   .
عبد املجيد تبون قد األزم الولة 
للنزول  به  الأخري  لقائهم  خالل 
لن�صغالت  وال�صتماع  للميدان 

على  وحما�رشتها  املواطنني 
تعلق  ما  خا�صة  الواقع  ار�ص 
بالقرى  املطالب  بجملة 
يعي�ص  التي  النائية  واملناطق 
قاطنوها على وقع تراكمات منذ 
فجر ال�صتقالل وهو ما فتح باب 
م�صري  عن  جديد  من  الت�صاوؤل 
اإطار  يف  املر�صودة  الأموال 
لفائدة  ال�صتعجايل  الربنامج 
هدد  التي  املناطق  تلك  �صاكنة 
بالزحف نحو املناطق  قاطنوها 
جتد  مل  ما  حالة  يف  احل�رشية 

مطالبهم اأذانا �صاغية .
اأحمد باحلاج 

بلدية فقارة الزوى بتمرنا�ست

قرية حينون....هنا تنتهي احلياة 

قام باإخراج مواطنني من اجتماع ر�سمي 

االأمني العام لوالية ورقلة يتحدى 
تعليمات رئي�س  اجلمهورية 

.   الأمني العام : ل�ست معني بالق�سية و اأذهبوا لرئي�س الديوان 

اأحمد باحلاج 

حيثيات الف�صيحة املدوية تعود 
بقاعة   2020/08/17 لتاريخ 
،اأين   الولية  الجتماعات مبقر 
اأقدم الأمني العام لولية ورقلة 
على ت�رشف غري م�صوؤول يتمثل 
يف اإخراج مالك اأرا�صي واقعة 
مبنطقة حا�صي البغلة مبحاذاة 
طريق الوزن الثقيل املوؤدي اإىل 
حا�صي م�صعود ،عقب اعرتا�صه 
تطرق  ت�صاورية  جل�صة  خالل 
ان�صغالهم  اىل  املعنيني  فيها 
رف�ص  حول  ا�صا�صا  املن�صب 
املمكنة  الودية  للحلول  الدارة 
و املتعلقة ا�صا�صا بتعوي�صهم اأو 
ا�صتخالف يف حالة ما مت و�صع 
توتر  ذات  الكهربائية  الأعمدة 
عايل بعقارهم ، اإل اأن ردت فعل 
غري  كانت  للولية  العام  الأمني 
باإخراجهم  قام  ، حيث  متوقعة 
من قاعة الجتماعات بطريقة 
املت�رشرين  قول  ح�صب  مهينة 

من احلادثة  .

حاول  العام  الأمني  اأن  ورغم 
تهدئة املعنيني خارج القاعة يف 
خطوة تهدف لحتواء الو�صع ، 
غري اأن مالك الأرا�صي توجهوا 
املواطنني  �صكاوى  �صجل  اىل 
اجلمهورية  رئي�ص  اأمر  الذي 
بو�صعه بكل الإدارات والهيئات 
ت�صجيل  اأجل  من   ، العمومية 
حيث   ، املواطنني  �صكاوى 

امل�صجلة   ال�صكوى  ت�صمنت 
ت�صمن وقائع الف�صيحة ، ف�صال 
اجلمهورية  رئي�ص  تدخل  عن 
بالبالد  الول  القا�صي  ب�صفته 
امل�صني  بالت�رشف  للتحقيق 
و�صخط  امتعا�ص  اأثار  الذي 
اأ�صحاب الق�صية الذين اعتربوا 
توجهات  يج�صد  ل  حدث  ما 
اجلمهورية  رئي�ص  وتعليمات 

 ، بالولة  لقائه  خالل  الأخرية 
احلوار  قنوات  بفتح  اأمر  اأين 
ال�صتماع  و  املواطنني  مع 
خلف  وال�صعي  لن�صغالتهم 
التكفل بها بتطبيق مبداأ ح�صب 
املتاحة  والإمكانات  الأولويات 

.
مالك  اأن  ال�صارة  جتدر 
املدعوان  الأر�ص 
على  »ج.ف«،«ط،ب«يحوزان 
م�صجلة   1954 �صنة  منذ  ملكية 
ال�رشعية  املحكمة  طرف  من 
ال�صلطات  هوؤلء  نا�صد  حيث   ،
العاجل  بالتدخل  املديرية 
املنتظر  امل�صاريع  لتجميد 

جت�صيدها فوق اأرا�صيهم .
العام  الأمني  قال  جهته  من 
لولية ورقلة جلريدة »الو�صط«، 
اأنه لي�ص  معنيا بالق�صية التي مل 
ي�صمح لنا حتى بتقدمي حيثياتها 
لرئي�ص  التوجه  منا  وطلب  له 
الديوان الذي هو الآخر اأخربنا  
اأنه يف عطلة بعدما ات�صلنا به.

يف �سابقة و�سفت بالف�سيحة ، قام منت�سف الأ�سبوع اجلاري الأمني العام لولية ورقلة باإخراج  
مواطنني من  اجتماع ر�سمي ح�سره مدراء تنفيذيني وولئيني خم�س�س لبحث ق�سية اعرتا�س 

مالك اأرا�سي على و�سع اأعمدة كهربائية  بعقارهم .

ميلود   حيلة  بن  عائلة  طالبت 
عبد  اجلمهورية  رئي�ص  من 
املجيد تبون  ب�صفته القا�صي 
الأول بالبالد ب�رشورة التدخل 
معمق  حتقيق  لفتح  العاجل 
ا�صتغالل  يف مالب�صات حادثة 
طرف  من  لها  اأر�ص  قطعتي 
م�صالح بلدية انقو�صة يف اإطار 
املنفعة العامة دون تقدمي لها 

تعوي�ص مايل .
وقال املعني  بخ�صو�ص ق�صية  
لها  اأر�ص  قطعتي  ا�صتغالل 
ببلدية اأنقو�صة بورقلة يف اإطار 
املنفعة العامة لإجناز الطريق 
الولئي 202  ، اأن اإقدامه على 
منا�صدة رئي�ص اجلمهورية عبد 
املجيد تبون من اأجل التدخل 
لدى الوزارة الأوىل ، الداخلية 
و اجلماعات املحلية ، العدل 
ان�صافهم  اأجل  من  واملالية 
امله�صوم  بحقهم  و�صفه  ما 
يف  املماطلة  �صيا�صة  ب�صبب 
معاجلة امل�صكل القادم  ، جاء 
على خلفية ا�صتنفاذهم جلميع 
منذ  املمكنة  الودية  احللول 

اأكرث من خم�ص �صنوات  .
ويف مو�صوع مت�صل فقد عقد 
بتاريخ 13 دي�صمرب 2019 مبقر 
ا�رشاف  حتت  اجتماع  البلدية 
وبح�صور   ، البلدية   رئي�ص 
رئي�ص جلنة القت�صاد واملالية 
جلنة  رئي�ص   ، وال�صتثمار 
اإ�صافة   ، والبناء  التعمري 
لالأمني العام للبلدية و املكلف 

مب�صلحة التخطيط والربجمة 
عن  وكذا ممثال   ، وال�صفقات 
للبلدية  التقنية  امل�صلحة 
عقد   حيث   ، بالأمر  واملعني 
تعوي�ص  حول  الجتماع  هذا 
ار�ص  قطعة  تعوي�ص  القطعة 
لتي ت�صمل م�رشوع اجناز �صبكة 
ال�رشف ال�صحي بانقو�صة ملك 
لنب حيلة ميلود التي اأجنز عليه 
واملقدرة  املذكور  امل�رشوع 
م�صاحتها ح�صب تقرير اخلبري 
بـ 764 م2،حيث اقرتح بن حيلة 
ميلود مبلغ  قدره 12.000.00 
دج للمرت املربع الواحد وبعد 
بني  الآراء  وتبادل  املناق�صة 
اتفق اجلميع على  احلا�رشين 
مل�صاحة  بالرتا�صي  تعوي�ص 
قدره  767.00م2مببلغ 
املربع  للمرت  1.200.00دج 
به  تفاجاأ  ما  وهو   ، الواحد 
يكون  مل  باأنه  موؤكدا  املعني 
ح�صب  الجتماع  يف  حا�رش 

قوله .
قام  املعني  اأن  ومعلوم 
العرائ�ص  من  جملة  برفع 
وال�صكاوى  الحتجاجية 
من  لعل  الو�صية  لل�صلطات 
مبطلب  التم�صك  اأبرزها 
مل�صالح  امللكية  نزع  حتويل 
حلحلة  اأجل  من  الولية 
اأخذ  الذي  القائم  امل�صكل 
الرهاب  ب�صبب  طويل  وقت 

الداري ح�صب قوله .
اأحمد باحلاج  

بلدية انقو�سة بورقلة 

 عائلة بن حيلة ميلود  تطالب 
رئي�س اجلمهورية بالتدخل 

املخت�صة  الأمن  م�صالح  متكنت 
املنظمة  اجلرمية  مكافحة  يف 
خالل  ال�رشعية  غري  والهجرة 
ال�صهر اجلاري من توقيف واعتقال 
البالد  بجنوب  اإفريقي  رعية   14
خمتلفة  جن�صيات  يحملون  الكبري 

لدول ت�صاد ، الكامريون ، ال�صينغال 
للم�صالح  اقتيادهم  ليتم  ونيجرييا 
الأمنية وبعد ا�صتكمال الإجراءات 
ملفات  واجناز  معهم  القانونية 
مبوجبها  مت  �صدهم  ق�صائية 
 ، اأمام وكالء اجلمهورية  تقدميهم 

�صجنا  ب�صنة  اجلميع  اإدانة  مت  اأين 
موقوفة النفاذ مع تغرمي كل واحد 
األف دينار جزائري  بـ 48  منهم    
ترحيلهم  اإجراءات  ا�صتكمال  قبل 
بتمرنا�صت  احلدودية  للمعابر 
نحو  ترحيلهم  ثم  ومن  واأدرار 

الإقامة  بتهمة  الأ�صلية  بلدانهم 
غري ال�رشعية بالرتاب الوطني .

ومعلوم اأن العملية الأمنية املذكورة 
تعترب الـ 14 من نوعها خالل ال�صنة 
اجلارية وفق ما اأوردته م�صادرنا .

اأحمد باحلاج 

جنوب البالد 

توقيف 14 رعية افريقي 
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اأخذنا الكثري واأخذوا.. 
وت�سارعنا، فغلبناهم حينا 

وغلبونا حينا.. اأكرث من 22 
قرن والبحر املتو�سط بحرية 
تدافع مل يعرف ا�ستقرارا.. 

لكنه مل ينقل الأ�ساطيل 
احلربية ببارودها فقط 

فلقد نقل القمح كما نقل 
املعادن والبرتول واملنتوجات 

وامل�سنوعات واأي�سا الثقافة 
والذوق وطرائق احلياة 

وفنون العلوم.. ولعل 
التالزم بني دوله املت�ساطئة 

اأهم ما مييزه حربا اآو 
�سلما.. متيزت حروب 

ال�سمال بالعنف والق�سوة 
وارتكاب جرائم حرب من 
حماكم التفتي�ش وجمازر 

احلروب ال�سليبية يف القد�ش 
وجمازرهم يف اجلزائر.. 
ومتيزت انت�ساراتنا باأنها 
تركت يف ما وراء البحر 

معامل ح�سارية، و�سجال 
تاريخيا كتبته قيمنا بوقائع 

حياة اإن�سانية يف اأرقى ما 
ميكن اأن تكون كما ي�سف 
كتاب ال�سمال املن�سفون.. 

هدنة

نحن و�لغرب.. دعوة للتفاهم و�لتنافع!! 
ال�سراع امل�ستمر:

قبل امليالد بقرون د�سن اال�ستباك الع�سكري 
ال�رصاع  »الفينيقيني«  والعرب  روما  بني 
وجنوبه  املتو�سط  �سمال  بني  املتوا�سل 
ومن ذلك الوقت وحتى االآن مل ت�سع احلرب 
اأوزارها.. انتقلت مراكز الفعل االأوربي من 
املتو�سط  �سمال  يف  اأخرى  اإىل  عا�سمة 
مرة  لل�رصاع:  متعددة  رايات  وارتفعت 
ا�ستعمارية،  وثالثة  واأخرى �سليبية،  قومية، 
وحديث..  قدمي  مرحلتان:  واال�ستعمار 
املتو�سط  جنوب  الر�سالة  وحدت  حني  يف 
لي�سبح كتلة واحدة يتداخل اأهله يف م�رصوع 
الدعوة اجلديدة  ح�ساري واحد.. ومتكنت 
من �سهر اأعراق واأقوام يف �سخ�سية واحدة، 
حمل  يف  تناف�ست  واحدة،  ح�سارية  بهوية 
قرونا طويلة..  مل  عنها  والدفاع  الر�سالة، 
موحدا  كيانا  الوقت  معظم  ال�سمال  يكن 
فلطاملا  وهدوئه،  �سلمه  يف  اأو  حروبه،  يف 
املهلكة،  احلروب  ممالكه  بني  ا�ستعرت 
�سعيد  اأما  امل�سالح،  وخربت  االأبناء  وقتل 
من  فقط  هو  فلي�س  اجلنوب  مع  حروبه 
دمروا  فلئن  ال�رصاع،  نتائج  يحدد  كان 
�سيطرتها  انهوا  و  واإمرباطوريتها  قرطاج 
انطلق  فلقد  امليالد،  قبل  املتو�سط  على 
للتمدد  قرون  عدة  بعد  باالإ�سالم  العرب 
عدة،  قرونا  دولتهم  و�سادت  و�سماال،  غربا 
من  ح�سارة  وال  اإمرباطورية  تبلغها  مل 
قبلهم اأو من بعدهم.. وانزاح الروم ودمرت 
اإمرباطوريتهم، ودقت اأرجل خيول الفاحتني 

بوابات العوا�سم االأوربية.
عموما  وامل�سلمني  للعرب  االأمر  وا�ستقر 
اأطراف  يف  عديدة  قرونا  ح�سارتهم  يف 
لكي  كبرية  فر�سة  اال�ستقرار  فكان  اأوربا 
اأعظم  االإن�سانية  وروؤيتهم  منهجيتهم  تربز 
والعمرانية  واالأدبية  العلمية  االإنتاجات 
ومفكريها  بعلمائها  االأندل�س  واأ�سبحت 
ح�ساريا  اإ�سعاعا  وفنانيها  وفال�سفتها 
�رصوريا الإخراج العقل الغربي من ا�ستبداد 
اإال  واال�ستعباد..  االإقطاع  كبت  و  الكني�سة 
على  خطرا  هذا  يف  راأت  التي  القوى  اأن 
من  جيو�سها  جندت  الفئوية  م�ساحلها 
اأّملتهم مبكا�سب حتت  امل�ست�سعفني الذين 
القلب من  بعنف يف  �سليبية �رصبت  رايات 
بعنف  �رصبت  كما  القد�س  يف  االأمة  كيان 
االأمة  على  ال�سليبية  تغلبت  اأطرافها..  يف 
القد�س  يف  رهيبة  جمازر  بعد  وا�ستوطنت 
كما  تهجريهم  اأو  اأهلها  باإبادة  قيامها  بعد 
تغلبت على االأمة يف االأندل�س الأ�سباب منها 
متزق الوحدة ال�سيا�سية يف اجلزيرة وت�ستتها 
على والءات بع�سها كان لالأجنبي.. مل تعد 
�سقوطها،  منذ  االأمة  حيا�س  اإىل  االأندل�س 
فيما عادت القد�س بانت�سار تاريخي، وذلك 
القد�س  اأما  االأطراف  يف  تقع  االأوىل  الن 
وعقلها  االأمة  القلب من جغرافيا  فتقع يف 
حمفزا  دوما  فكانت  الروحي  وع�سقها 
لالأحرار من كل مكان لالن�سواء حتت راية 
كان.. وخل�سو�سية املكان  التحرير وهكذا 
ما  الهزمية  عدم  على  االأ�سطورية  وقدرته 
كان على ال�سليبيني اإال واحدة من اثنتني اإما 
اأو  الذوبان يف االأمة، كما فعل التتار قبلهم 

العودة من حيث اأتوا.
مع  ال�رصاع  يف  الكني�سة  �سقطت  لقد 
دخل  الذي  املتو�سط   �سمال  يف  الالئكية 
يحدد  اأن  قبل  ذاتيا عنيفا و�رص�سا  �رصاعا 
لقد  واالقت�سادية..  ال�سيا�سية  وجهته 
بداية  مع  اوربا  يف  الو�سطى  القرون  بداأت 
النه�سة العربية االإ�سالمية وانتهت مع نهاية 
االإ�سالمية  العربية  للنه�سة  الذهبي  الع�رص 
االأول:  طرفها  جديدة  �رصاع  مرحلة  لتبداأ 
وج�سعه  وعنفوانه  بفتوته  الغرب  اندفاع 

برثوات  دوله  لبناء  وحاجته  الراأ�سمايل 
اجلنوب وخرياته، والطرف االآخر: االأمة يف 
حالة تراخيها و�سعفها وانح�سار قوة الدفع 
روحها..  وهج  وخفتان  فيها  احل�ساري 
باإ�سقاط  بداأ  الذي  العنيف  العدوان  فكان 
قالعنا واحدا بعد االآخر واإ�سقاط ال�سلطنة 
العثمانية ال�سياج ال�سيا�سي املوحد ملعظم 
االأمة وبعد ذلك كله �سقوط القد�س.. ورغم 
اأن �سعارات احلمالت اجلديدة اختلفت كما 
طبيعة االأنظمة يف الغرب عن عهد القرون 
يتغري ذلك  �سيئا عميقا مل  اأن  اإال  الو�سطى 
هو �سعورهم بدميومة ال�رصاع مع اجلنوب 
االإ�سالمي، كما اأكد هذا اجلرنال الفرن�سي 
»هرني غورو« عندما وقف اأمام قرب �سالح 
قد  »ها  قائال:  دم�سق  يف  االأيوبي  الدين 

عدنا يا �سالح الدين!«
متفقني  واالجنليز  الفرن�سيون  قاد  لقد     
اال�ستعمارية  احلمالت  متناف�سني  او 
ومغربا  م�رصقا  بالدنا  �سد  االإمربيالية 
امل�رصق  على  الفرن�سية  احلملة  فكانت 
الفرن�سي  اال�ستعماري  الغزو  وكان  العربي 
يف  االجنليز  وتبعها  العربي  املغرب  على 
ويف  واالإ�سالمي..  العربي  امل�رصق  اأقطار 
معاركها  اأمتنا  خا�ست  التحرير  حروب 
خالل القرن التا�سع ع�رص والع�رصين وكانت 
من  امل�ستعمرون  فيها  جترد  دامية  حروبا 
بلدانهم  يف  اأطلقوها  التي  �سعاراتهم  كل 
وحقوق  وامل�ساواة  والعدالة  احلرية  حول 
بالدنا  من  جيو�سهم  طردت  و  االإن�سان.. 
اجلي�س  طرد  اآخرها  وكان  ومغربا  م�رصقا 
دليال  اأبقوا  ولكنهم  العراق..  من  االأمريكي 
االأمة..  نحو  ال�سيئة  ونيتهم  على جرميتهم 
اأبقوا الكيان ال�سهيوين يف القلب من العرب 
امنيا  االأمة  يف  التخريب  اأنواع  كل  ميار�س 

وثقافيا و�سيا�سيا واقت�ساديا.

حقبة التيه:

مل نكن خمريين يف حالة ال�سدمة ال�سيما يف 
احلروب االأخرية عندما كان طرفها االآخر 
وفل�سفة  وفنون  بثقافة  املزود  اال�ستعمار 
كان  ولقد  والدول..  املجتمعات  لبناء 
االنهيار بلغ فينا مداه ال�سيما على ال�سعيد 
ب�سعف  احلروب  فاجاأتنا  عندما  النف�سي 
على  قدرتنا  وعدم  وت�سع�سعها  جبهتنا 
اإدارة ال�رصاع مع الغزاة نتيجة ف�ساد اإداري 
كبري و عدم قدرة على احل�سد املنا�سب يف 
اال�ستعماريني  اأهداف  بحقيقة  وعي  غياب 
كونية  خريطة  ر�سم  يف  واإ�سرتاتيجيتهم 

جديدة تنتهي فيها اأمتنا من الوجود.
املعنوية  والهزمية  ال�سدمة  حالة  يف 
اأ�سبحنا بحكم قانون تبعية الغالب للمغلوب 
واللبا�س  العام  الذوق  يف  خطواته  نقتفي 
مرحلة  وبعد  كالببغاء..  نقلده  والفنون 
اأ�سبحت اأفكارنا تقرتب من منهجية تفكريه 
لدينا  فظهر  والدين  والرتاث  الثقافة  حول 
يف  كما  ومغربهم  العرب  م�رصق  يف  جيل 
يرى  ال  وايران  تركيا  يف  االأمة  اأجزاء  بقية 
االأمة من تخلفها وهوانها  اإمكانية النتقال 
العملية  كل  يف  الغرب  منهج  باقتفاء  اإال 
وهنا  والنه�سوية..  وال�سيا�سية  الثقافية 
الفو�سى  تثري  االأ�سئلة حادة ومنفلتة  برزت 
ثقافة  من  االأمة  لدى  ما  كل  حول  الفكرية 

ومقد�س.
تداعيات  اأخطر  من  النتيجة  هذه  وكانت 
هي  النتيجة  هذه  لعل  بل  االأوىل  الهزمية 
الهزمية امل�ستع�سية.. ويف مقابل هوؤالء برز 
جيل »�سلفي«- وال�سلفية هنا منهج تفكري- 
يرف�س اأي تفاعل مع التقدم احلا�سل على 
باأفهام  متم�سكا  للمتو�سط  االأخرى  ال�سفة 
غري قابلة للنقا�س عن احلفاظ على الهوية 
عدة  قبل  علماء  فتاوى  ح�سب  وال�سخ�سية 

قرون.. وكان هوؤالء يف خطورتهم يتكاملون 
مع التيار االأول حيث التقيا على اإبعاد االأمة 
عن اإمكانية االأخذ والرد والتفاعل االيجابي 
التيار  اإن  مع  الغربي..  العقل  منتجات  مع 
القمة  م�ستوى  فاعلية على  اأكرث  كان  االأول 
م�سنودا من دوائر خارجية تهيئ له الفر�سة 
واأما  بالدنا،  يف  الثقافية  العملية  لقيادة 
التيار الثاين فكان ينت�رص يف القاعدة يعمق 
والتكفري  بالتحرمي  يحا�رصها  و  تخلفها 

ويحجب عنها روؤية احلياة.
مل يت�سن لنا فهم ما يجري بعمق يف �سمال 
جتربته  وقفت  واأين  اأ�ساب  اأين  املتو�سط 
دون تقدم؟ ما هو اإن�ساين يف جهده واإنتاجه 
وما هو �رصه راأ�سمايل وعدواين؟ مل نقرتب 
العقل  على  احلا�سلة  التطورات  فهم  من 
االأ�سيل  هو  وما  الغربي  واملجتمع  الغربي 
التياران  واأ�سهم  الطارئ..  هو  وما  منها 
واأخذه  العربي  العقل  بت�سليل  الذكر  �سالفا 
�سيء  كل  بتقدي�س  اإما  االأوهام  عامل  اىل 
به  يقل  مل  الغربية  احل�سارة  اإفرازات  يف 
احل�سارة  عن  املدافعني  الغربيني  غالة 
الغرب  ياأتي من  ما  كل  ب�سيطنة  اأو  الغربية 
ما  الغرب  من  ياأتي  :«ال  املثل  راأي  على 
�سور  االأذهان  يف  وتر�سخت  القلب«  ي�رص 
منطية غري �سحيحة عن االأ�رصة يف الغرب 
انتقائية  عملية  ويف  والقيم،  االأخالق  وعن 
الكرمية  االآيات  التيار  بهلوانية مار�س هذا 
حماربة  يف  والفتاوى  ال�رصيفة  واالأحاديث 
وطرق  واالآداب  والفنون  والعلوم  التقدم 
 « التيار  موقف  تعزز  وال�سيا�سة..  االإدارة 
ال�سلفي« ما تقوم به االإدارات اال�ستعمارية 
�سد �سعوبنا وتوجهها لدعم تيار العلمنة يف 

جمتمعاتنا الإف�سادها وتفتيت عراها.

حقبة ال�سيطنة:

مر  ملا  مطابقة  حالة  ال�سمال  عا�س 
الدوائر  خا�ست  فهناك  اجلنوب..  يف 
ومفكرين  مثقفني  من  مكونة  اال�ستعمارية 
وموؤرخني وم�ست�رصقني واأنظمة ا�ستعمارية 
وامل�سلمني  العرب  ل�سيطنة  منهجية  عملية 
كثري  وتبارى  نقي�سة  بكل  وو�سمه  واالإ�سالم 
اجلرائم  تربير  اإىل  اال�ستعمار  خدام  من 
مفكرون  فعل  كما  بلداننا  يف  املرتكبة 
الكاتب عزالدين عناية  وفال�سفة كما يورد 
اأّن  �سّك  »ال  واالإ�سالم:  دانتي  كتابه  يف 
مبحاولة  الغربية  الفل�سفة  يف  هاج�ًسا  ثّمة 
اجلذور  من  االإ�سالمي  للبُعد  “الّتنا�سي” 
كما  احلديث،  الغربي  للفكر  التكوينية 
ي�سّميه املفكر االإيطايل املعا�رص »ما�سيمو 
كامبانيني« وهو نكراٌن لطاملا ُمور�س، منذ 
انطالق احلمالت ال�سليبية وتاأثريها القوي 
احل�سارتني.  بني  نف�سي  جدار  اإقامة  يف 
الغربيني  الكّتاب  من  العديد  عمل  وقد 
العربية  للح�سارة  ميّت  ما  كل  قطع  على 
املوقف  هذا  يربز  كما  ب�سلة.  االإ�سالمية 
قولته  يف  بيرتاركا  ِلفران�سي�سكو  اجلائر 
العرب”  اإىل  الّن�سب  ذلك  “اأمقت  ال�سهرية: 
التي  دوندي”  اإىل  الثانية  “الر�سالة  يف 
ظهرت خالل القرن ال�ساد�س ع�رص يف ِكتاب 
للتملّ�س  حماولٌة  وهو  “�سينيلي”،  الر�سائل 
احل�سارتني،  بني  التاريخية  الروابط  من 
مع  اأو  االأندل�سية  التجربة  مع  ذلك  اأكان 

التجربة ال�سقلّية.
ومع  األيغيريي،  دانتي  ظهر  املناخ  ذلك  يف 
باحل�سور  يعبق  ثقايف  و�سط  يف  ترّبى  اأّنه 
اإال  االإ�سالمية  للح�سارة  والعلمي  الفل�سفي 
اأنه اأ�سدر حكما قا�سيا يف موؤلّف “الكوميديا 
ه:  االإلهية” �سّد االإ�سالم. فكما جاء يف ن�سّ
»تعلو وترتفع “امل�سكيتي” اأي “امل�ساجد”« 
مع  دانتي  يتقا�سم  االآثام«..  مدينة  يف 
نظرائه الغربيني القول باأّن االإ�سالم هرطقة 

من  جاحدا  موقفا  ِاّتخذ  ولذلك  م�سيحية، 
ومن  وال�سالم(  ال�سالة  )عليه  امل�سطفى 
وجه  على  وجهه(  اهلل  )كّرم  علي  االإمام 
»اجلحيم/  يف  ن�سو�سه  جاءت  التحديد، 
من  موقفه  لتك�سف  والع�رصون«  الثامن 
فريق  اأي  ي�ستثن  مل  كما  باأ�رصها،  ح�سارة 
من هذه النظرة املنحرفة العن�رصية فلقد 
جتاه  نظرتهما  يف  واجنلز  مارك�س  لوثت 

امل�سلمني يف املغرب العربي.. 
اال�ست�رصاق  علم  �سكلها  التي  النمطية  اإن 
ال  االإ�سالمية  والثقافة  وامل�سلم  للعربي 
باحرتام  لالإ�سالم  ينظر  ان  للغربي  ت�سمح 
ادوارد  يذكر  وكما  بامل�ساواة  للعربي  وال 
اأي حماولة  ان  اال�ست�رصاق  كتابه  �سعيد يف 
ر�سموها  التي  ال�سورة  منطية  عن  للخروج 

يعني مواجهة دامية معهم.
وكل  م�ستمرة  وامل�سلمني  الإ�سالم  و�سيطنة 
يتم مبوجبها  �سفة  املختربات  تخرتع  مرة 
ي�ستخدم  االآن  فمثال  االإ�سالم  �سيطنة 
م�سطلح االإرهاب االإ�سالمي بخبث لتخويف 
االأوربيني من االإ�سالم و لتدمري دولنا واإرهاق 
الثقافة احلاقدة يف  اآثار  وتتجلى  �سعوبنا.. 
اإ�سناد جمازر وحروب الع�سابات ال�سهيونية 

العن�رصية �سد ال�سعب الفل�سطيني.
ولكن ال يخلو االأمر من من�سفني تكلموا بقوة 
واأفكار  االأندل�س  ح�سارة  لوال  انه  وقرروا 
ابن ر�سد ملا نه�ست اأوربا من تخلفها وملا 
ا�ستطاعت اأن تك�رص قيود الكني�سة.. وذهب 
اأن هزمية امل�سلمني يف  القول  اإىل  بع�سهم 

بالط ال�سهداء اآخر نه�سة اأوروبا قرونا.
خطوة اإىل الأمام:

بعد اأن تاأكد ف�سل اإخ�ساع اجلنوب وتبديده 
تاريخية  هدنة  اإىل  يتجه  اأن  لل�سمال  فهل 
للمنافع؟  وتبادل  ندية  عالقات  لتبداأ 
اأن  امل�سلحة  وال  االإن�سانية  من  فلي�س 
اأ�سرية  الغربية  الثقافية  النخب  نظرة  تبقى 
للدعاية اال�ستعمارية املبنية على التخويف 
يف  ي�سكنه  عما  ف�سال  فهذا  والت�سويه، 
قلوب ال�سعوب االأوربية من قلق وا�سطراب 
وتناق�س، فهو يحرمها من اإمكانية عالقات 
ال�سداقة مع جريان تاريخيني اأبديني، ومن 
غري االإن�ساف و العقل اأن نظل هكذا نعي�س 
العبقرية  الغربية  احل�سارة  جتاه  التناق�س 
باخلوف  مقيدين  ونظل  املتنوعة  وفنونها 
على �سياع االإ�سالم اأو اأن نرى عدم اإمكانية 

تقدمنا اإال بالتخلي عنه.. 
يجب اأن نعرف اأن يف الغرب مدنية، ويف كثري 
اإن�ساين راق على �سعيد  من مكوناتها جهد 
�ستى  يف  والتقدم  والعمل  االإن�سان  حقوق 
الغرب  يف  االإدارة..  ويف  العلمية  املجاالت 
والقانون  والنظام  االآداب  جمتمعات حترتم 
فلي�س  باالحرتام..  فيها  االأ�رصة  وحتظى 
مطلوبا من الغربيني تقبل تخلف امل�سلمني 
اليوم ولي�س مطلوبا من امل�سلمني والعرب اأن 
يتقبلوا االنحرافات وال�سذوذ وهيمنة راأ�س 
املال امل�رصع به يف الغرب.. اإمنا املطلوب 
اأن  اإدراك  اليوم  املتفوق  وهو  الغرب  من 
العرب لهم تاريخ جميد وقيم اإن�سانية واأنهم 
لن يتبخروا، واأن جزءا كبريا من ال�سبب يف 
من  تاريخي  لظلم  لتعر�سهم  يعود  تخلفهم 
يف  العقالء  ولعل  الغربي،  اال�ستعمار  قبل 
عالقات  من  البد  اأنه  االآن  يدركون  الغرب 
االأخطاء  واأن  املتو�سط،  جنوب  مع  �سوية 
اإن�سانية  روؤية  اإال  ت�سححها  ال  التاريخية 
العالقات مل�سلحة  الإدارة  و�سيا�سة حكيمة 
�سفتي املتو�سط بعيدا عن عقلية الو�ساية 
االجتاه  هذا  يف  خطوة  اأي  واإن  والعدوان 
�ستجد �سداها على ال�سفة االأخرى وعنوان 
هذا جميعه »فل�سطني وتبادل املنافع« واإن 

اهلل غالب على اأمره.

بقلم: �سالح عو�ش
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ويف خ�ضم هذه التفاعالت يلتحق القائد 
حممد العربي بن مهيدي مبدينة اجلزائر 
قطار  منت  على  وهران  من  اإليها  قادما 
انتقل  الثعالبي،  عالل  املنا�ضل  برفقة 
الرجل  هذا  عبان،  اللتقاء  �ضغف  وكله 
الذي كرث احلديث يف الداخل واخلارج عن 
اأ�ضلوب عمله اجلديد. وكان بن مهيدي قد 
رجع قبل اأيام من القاهرة خايل الوفا�ض 
وقد مالأه غ�ضب من اأداء الوفد اخلارجي 
املتعلق  اجلانب  يف  بله  بن  وال�ضيما 
وبك�ضف جميع  من جهة  ال�ضالح  باإي�ضال 
من  امل�رصية  لل�ضلطات  الثورة  تفا�ضيل 
االأخرية  هذه  دعم  كان  واإن  اأخرى  جهة 
اآوت  فقد  �ضائبة  لت�ضوبه  يكن  مل  للثورة 
اأح�ضانها  وفتحت  اخلارج  قيادة  ون�رصت 
لكل وافد اإليها من قادة الثورة مقابل اأن 
جتد الثورة اجلزائرية بجانبها حليفة لها 

يف �ضيا�ضتها القومية العربية اآنذاك. 
اجلزائر  مدينة  اإىل  مهيدي  بن  و�ضل 
بن خده  يو�ضف  بن  فيها  التقى  من  واأول 
وتبداأ  الأول  عبان  رم�ضان  يلتقي  اأن  قبل 
خارطة  �ضمن  مهيدي  لنب  جديدة  رحلة 
منذ  عليه  داأب  ملا  متاما  خمتلفة  عمل 
عام ون�ضف من العمل الثوري املبني على 
"جنونية"  ا�ضتعرا�ضية  عمليات  ت�ضور 
جزائري  فو  بيان  ديان  الإجناز  طاحمة 
اجلزائر  من  الفرار  على  فرن�ضا  يرغم 
جعله  ما  وهو  الفيتنام  من  فرت  مثلما 
يعود من القاهرة حمبطا من عدم متكنه 
مل  كما  منها  ال�ضالح  على  احل�ضول  من 
يتح�ضل عليه من املغرب قبل ذلك. والأن 
اإال  يفهم  وال  بال  له  يهداأ  ال  ثائر  الرجل 
يف مهنة الثورة فقد ركب القطار اجلديد 

املوؤدي اإىل ال�ضومام الذي ظهر له االأكرث 
حدا  لي�ضع  وقته  يف  جاء  وقد  و�ضوحا 
الثورة  ويزود  التنظيم  و�ضوء  لالرجتالية 
بغياب  تتوقف  ال  لكي  متينة  مبوؤ�ض�ضات 

الرجال. 
عكف بن مهيدي رفقة عبان على درا�ضة 
اأر�ضية ال�ضومام  ومراجعة م�رصوع وثيقة 
اأنهت  اأن  بعد  الدين  خري  ال�ضيخ  بيت  يف 
اأوزقان  عمر  من  متكونة  حترير  هيئة 
املالك متام  وعبد  �ضنتوف  الرزاق  وعبد 
وحممد لبجاوي عملها الذي �رصعت فيه 
عبان.  اإ�رصاف  حتت  ال�ضنة  بداية  منذ 
كان الرجالن حري�ضني على اإعداد وثيقة 
تنظيمية جلي�ض التحرير الوطني لالنتقال 
جي�ض  اىل  م�ضلحة"  "جماعات  من  به 
م�ضتوى  على  التنظيم  موحد  ع�رصي 
تنتقل  الوطني كله وثيقة �ضيا�ضية  الرتاب 
البعد  اإىل  االإقليمي  بعدها  من  بالثورة 
ثورة  اأنها  على  يقدمها  الذي  االإن�ضاين 
على  مفتوحة  ا�ضتقالله  اأجل  من  �ضعب 
دعم دويل وا�ضع دون �رصط وال احتواء من 
احلرب  عز  يف  اإقليمية  اأو  دولية  قوة  اأي 
الدول  بني  القائمة  وال�رصاعات  الباردة 
املتحدة  الواليات  راأ�ضها  وعلى  الكربى 
على  ال�ضوفياتي  واالحتاد  االأمريكية 
الثالث  العامل  بلدان  يف  مواقع  اكت�ضاب 
ن�ضاأتا  العظميني  القوتني  واأن  ال�ضيما 
يتجاوز  جديد  دويل  نظام  م�ضار  �ضمن 

عهد االإمرباطوريات اال�ضتعمارية.
مهيدي  بن  العربي  حاجة  ظهرت  كما 
لالنخراط يف امل�ضار اجلديد كانت حاجة 
عبان ملحة ل�ضند ثمني من قبل رجل من 
طراز بن مهيدي الذي كان مبثابة اجل�رص 

التي تقودها  بني تلك املرحلة االنتقالية 
االنطالقة  مرحلة  وبني  اجلزائر  مدينة 
العربي  فم�ضاركة  نوفمرب  اأول  يف  االأوىل 
من  )ع�ضوين  كرمي  وبلقا�ضم  مهيدي  بن 
جماعة ال�ضتة( يف االجتماع القادم كفيلة 
باأن تزيل عنه طابع القطيعة مع االنطالقة 
النوفمربية واأن ال ينظر اإىل الوثيقة على 
اأنها "ردة على الثورة" وانقالبا على مبادئ 
بني  االأر�ضية  م�رصوع  و�ضع  لقد  نوفمرب. 
القادة من اأمثال بلقا�ضم كرمي وبن يو�ضف 
وخ�ضعت  وعبان  مهيدي  وبن  خده  بن 
بالنظر  والتنقيح  والتمحي�ض  للمناق�ضة 
اإىل اأنها الوثيقة التي �ضتلزم الثورة والثوار 

ملدة طويلة.
اإىل  الرحال  �ضد  بداأ   1956 من  جوان  يف 
على  م�ضيا  حولها  وما  ال�ضومام  منطقة 
متفرقة  جماعات  �ضكل  وعلى  االقدام 
مهيدي  وبن  كرمي  مع  لقاءات  تخللتها 
وعبان واأوعمران جمعت يف الطريق طلبة 
ون�ضاء وجنود من جي�ض التحرير الوطني، 
كانت فر�ضة للقادة باأن ي�رصحوا االأهداف 
يوا�ضلوا  اأن  قبل  املعنويات  ويعبئوا 
اإىل  الطريق نحو ال�ضومام وقد ال نحتاج 
ذكر تفا�ضيل البغلة "البياعة" لتي انفلتت 
من  بجزء  اأمني حمملة  مركز  اإىل  وفرت 
حملت  التي  احلادثة  هذه  الثورة،  وثائق 
عقد  على  راأيهم  ي�ضتقر  اأن  على  القادة 
االجتماع يف منطقة ايفري اأوزالغن التي 
بخلوها  واالطمئنان  االأمان  توفر  كانت 
التام من اخلونة والعمالء و�ضعوبة و�ضول 
املكان  اكت�ضاف  اإىل  الفرن�ضية  القوات 
املنطقة  جماهدو  عليه  �رصب  الذي 
القبائل  ناحية  قائد  راأ�ضهم  وعلى  الثالثة 

ح�ضارا  حمودة  ايت  عمريو�ض  ال�ضغرى 
تلك  اإىل  الدخول  منع  فقد  اأمنيا حمكما 
كامل  �ضهر  ملدة  منها  واخلروج  الناحية 
اأي قبل واأثناء املوؤمتر وبعده باأيام حفاظا 
الذين  القادة  واأمن  االجتماع  �رصية  على 
تعرف بع�ضهم منهم على االآخر الأول مرة.  
ا�ضتقبلت الوفود امل�ضاركة حتت احلرا�ضة 
والظروف  االإقامة  لها  وهيئت  ال�ضديدة 
ال�ضكان  وو�ضع  اللوج�ضتية  واالإمكانات 
تقع  منازل   6 املوؤمترين  ت�رصف  حتت 
كل واحدة منها يف قرية من قرى ايفري 
وتخ�ضع ملوا�ضفات اختريت بعناية، ومن 
�رصوطها اأن حتتوي على ثالث غرف لكل 
واحدة على االأقل واأن حتتوي على بابني 
للدخول واخلروج وهي امليزة التي كانت 
القبائل.  منطقة  منازل  اأغلب  بها  تتميز 
احلفيظ  عبد  املجاهد  لنا  ذكر  وقد 
اأن  املوؤمتر  كتاب  من  كان  الذي  اأمقران 
هذا االأخري مل ينعقد فقط يف الدار التي 
واملتحف  التذكاري  الن�ضب  حولها  و�ضع 
بل احت�ضنت االقتتاح واالختتام فقط الأن 
االجتماعات توزعت على املنازل والقرى 
اأو  يومني  مبعدل  ذكرناها  التي  ال�ضتة 
ثالث لكل منزل. كان املوؤمترون ينتقلون 
الطوق  من  بالرغم  طارئ  الأي  احتياطا 
االأمني املفرو�ض على تلك الناحية كلها 
با�ضتقبال  قا�ضي  املجاهد  كلف  بحيث 
من  املتكون  الق�ضنطيني  ال�ضمال  وفد 
ال�رصقي  املدخل  عند  اأع�ضاء  �ضبعة 
وتاأمني و�ضولهم اإىل مكان االجتماع لتبداأ 

اللحظة التاريخية.

يتبع

من �لتح�ضري �إىل �جلاهزية 

بقلم اح�سن خال�ص   

�سمن تلك احلركية الدوؤوبة التي 
�سارت تعرفها مدينة اجلزائر 

من خالل انطالق ور�سات البناء 
الفكري وال�سيا�سي واالجتماعي 
للثورة والذي جت�سد كما ذكرنا 

�سابقا يف ال�سروع يف اإعداد اأر�سية 
�سيا�سية وتنظيمية ليناق�سها القادة 
ال�سيا�سيون وامليدانيون وو�سع اأ�س�ص 

التنظيمات االجتماعية واملهنية 
لتكون ال�سند املدين للثورة ال�سيما 
يف املناطق احل�سرية واإخراجها من 
دائرة الفالقة واملتمردين القابعني 

يف اجلبال التي ح�سرت فيها وتزويد 
الثورة بن�سيد "ق�سما" الذي األفه 

مفدي زكريا بطلب من رم�سان عبان. 

يف الطريق اإىل ال�سومام 

ما املجتمع املدين ؟ و ما هو دوره يف عملية 
التحول الدميقراطي ؟ 

فئات  و  اأفراد  بني   ، العالئقي  الت�ضابك  اإن 
املجتمع ، و ن�ضاط منظومة احلقوق املدنية 
، و حقوق املواطنني و دورهم  و االإجتماعية 
و  الن�ضاط  يف  وحقهم   ، العامة  احلياة  يف 
الدولة  لدور  املوازاة  مع  الف�ضاءات  ا�ضتغالل 
عالقاتها  و  امل�ضترت  و  العلني  املحتمل  
ال�ضعبية  املنظمات  و  االجتماعية  بالهيئات 
اأدوار  خالل  من  املجتمع  داخل  النا�ضطة 
هذا  كل   ، العام  املجال  يف  تظهر  وظيفية 
عنه  نتجت   ، الوظيفي  الرتابط  و  التداخل 
ال�ضباب  من  الكثري  اأثارت  مفاهيمة  تركمات 
لهذا  ، واتقاء  ، حول مفهوم املجتمع املدين 
املجتمع  اأن  جدال  ن�ضلم  املفاهيمي  الرتكيم 
الهيئات  من  املركب  الكل  ذلك  هو  املدين 
واملنظمات  املوؤ�ض�ضات  و  التجمعات  و 
واالحتادات املدنية غري احلكومية، املرخ�ض 
 ، املخت�ضة  ال�ضلطة  طرف  من  بالن�ضاط  لها 
يحظر عنها ممار�ضة الفعل ال�ضيا�ضي املبا�رص 
يخرج  وال  �ضيا�ضية  جمعية  كانت  اذا  عدا 
ن�ضاطها عن اأدوار تطوعية اجتماعية وظيفية 
يف املجال العام فهي مبثابة منظمات �ضعبية 
تتمتع با�ضتقالل ن�ضبي عن الدولة وقائمة على 

طواعية الع�ضوية .
 ، ال�ضابقة  املبادرات  عن  املالحظ  اإن 
�ضابقني  فواعل  طرف  من  جاءت  يجدها 
تاأ�ض�ضوا و ن�ضطوا يف ظل النظام ال�ضابق ، بل 
ت�ضارك معه يف احلكم  و  �ضاركه  منهم  الكثري 
ندوة  �ضمي  فيما  املهانات  اأول  فكانت   ،
اليجمع  ما  جمع  هي  الوطني  االإ�ضالح  قوى 
النقابي  الن�ضاط  بني   ، �ضيا�ضيا  ال  و  اأخالقيا 
الن�ضاط هجنة ، مما  اأول  ال�ضيا�ضي ، فكان  و 
يجر ل�ضوؤال نظري جوهري : اأيهما ياأتي اأوالً 
املدين،  املجتمع  اأم  الدميقراطية  الدولة 

احلركة  ت�ضبق  هل   – معكو�ض  ب�ضكل   – اأم 
االجتماعية ال�ضعبية التي تعد رائدة املجتمع 
اإىل  االأوتوقراطية  من  الدولة  تطوير  املدين 
بجميع  ال�ضوؤال  هذه  يف�ضي  الدميقراطية؟ 
ثالث  ال   ، احتمالني  اإىل  الو�ضول  اإىل  �ضيغه 
اأولهما   ، الواقعية  التجربة  اثبتتهما   ، لهما 
، نخب  الدميقراطي  التحول  تتبنى عملية  اأن 
من داخل النظام ال�ضابق اأثناء اأزمتة ، تت�ضكل 
كقوة م�ضادة ، تعمل داخل مفا�ضله ، و ت�ضعى 
اإىل تاأزميه الأجل اإ�ضقاط . و االحتمال الثاين 
الذي نعي�ض بع�ض مالحمه هو ن�ضوء و ت�ضكل 
اإىل  تروم  واقعيا  منتظمة  جماهريية  موجات 
احلكومة  يد  من  العام  الف�ضاء  افتكاك  اإعادة 
االتوقراطية  ومن ثم ي�ضبح جناح هذه احلركة 
قوى  لوجود  امل�ضبق  املو�ضوعي  ال�رصط 
تنظيماً  ومنظمة  ال�رصاح  طلقة  اجتماعية 
ذاتياً تكون مبثابة النواة ال�ضلبة ملجتمع مدين 

جمعي.
العالقة  اأن  هنا جند  تدقيق املالحظة  مع  و 
تاأخذ  قد  الدولة  و  املدين  املجتمع  بني 
عالقة من ثالثة عالقات ، الدولة يف مواجهة 
تكون يف طور   ، الغالب  ويف  املدين  املجتمع 
�ضعف الدولة التيوقراطية و مرحلة انتكا�ضها 
، مما يب�ضط الطريق لن�ضوء دولة دميوقراطية 
ال�ضابقة  الدولة  بني  العالقة  تت�ضم  حيث   ،
واملجتمع املدين يف هذه املرحلة بالعدوانية 
و  املادي  االإكراه  لو�ضائل  الدولة  الحتكار   ،
يرتكز  حني  يف   ، االجتماعي  الن�ضاط  اأدوات 
التطوع  و  بالت�ضاركية  املدين  املجتمع  ن�ضاط 
، و العمل اجلماعي . يف منوذج العالقة الثاين 
املجتمع  يربز  التكاملية  العالقة  يف  املتمثل 
املدين يف حتقيق املنافع يف امل�ضاحات التي 
فيها  لها  فاعلية  اإيجاد  عن  الدولة  ق�رصت 
اأما  الكفاءة  عن�رص  اإىل  فيها  تفتقر  كانت  اأو 
املجتمع  الدولة  تكمل  ففيه  الثالث  النموذج 

املدين فيعرب عن �ضاآلة الدولة وتبعيتها حيث 
ال تكون احلاجة اإليها اإال يف املوا�ضع التي ال 

يكون للمجتمع املدين فيها فعالية .
االأ�ضا�ضية  مركبات  ف�ضل  امل�ضتع�ضي  من 
باعتبارها   ، الدميقراطي  التحول  لعملية 
عملية اجتماعية تت�ضابك و تتفاعل فيها عدة 
مقومات ، و تتداخل فيها اإرادات عدة فاعلني 
، م�ضكلة ن�ضيجا معقدا ، و عملية ح�ضا�ضة ال 
تاأتي نتاجها فوريا ، بل تت�ضم باملرحلية ، فلها 
منيز  اأن  وميكننا  نهائي.  وناجت  وذروة  بداية 
ثالثة فرتات يف عملية التحول الدميقراطي: 
وفيها  )االأويل(  االبتدائي  الطور  اأو  املرحلة 
التحويلية  االإجتماعية  للعمليات  العنان  يطلق 
على  بالقدرة  املرحلة  هذه  ومتتاز  للحركة، 
اجتماعي  نظام  اإىل  القدمي  النظام  حتويل 
جديد. املرحلة االنتقالية وفيها تنتهي وظيفة 
اجلديد.  النظام  ظهور  ويبداأ  القدمي  النظام 
النظام  ي�ضتقر  وفيها  اال�ضتقرار،  مرحلة 
الوحيد  املالذ  وتكون  للحكومة  الدميقراطي 

لتفاعل امل�ضالح والقيم .
املجتمع  اأداها  التي  الوظيفية  االأدوار  اإن 
 ، بولندا  دولة  يف  ت�ضكله  بدايات  يف  املدين 
من   ، للدولة  اجلذرية  معار�ضته  راأ�ضها  وعلى 
و   ، ن�ضاطه  تنظيم  و  انت�ضاره  اإعادة  خالل 
للتغيري  ال�ضعبية  االإرادة  ا�ضتنها�ض  جناحه يف 
، يجعل منه حمل اهتمام وا�ضع ، ال�ضيما بعد 
يف  جمتمعات  عدة  على  التاأثري  يف  جناحه 
و جمهورية  كهنغاريا  منه  ا�ضتلهمت  املنطقة 

الت�ضيك و �ضلوفاكيا .
تقريبا  الدميقراطي  االنتقال  عملية  تفرز 
ثالثة نتائج حتمية ، اأولها عملية اال�ضتقطاب 
و التكتل داخل املجتمع املدين ، حول حمور 
النظام  مواجهة  هو  الهدف  لوحدة  واحد  
داخل  حدثت  النتيجة  هذه  اأن  ونالحظ   ،
االفرتا�ضية  والف�ضاءات  ال�ضيربانية  امليادين 

�ضعب  مما  للن�ضال  جديدة  اأدوات  م�ضكلة 
و  النكو�ض   ، ثانيها   ، القيادة  انتقاء  بعدها 

االن�ضحاب اجلزئي للحركة االأ�ضلية   
مبكر  ب�ضكل  مالحظتها  متت  ظاهرة   )وهي 
اجلزئي  االإن�ضحاب  اإن  الالتينية(.  اأمريكا  يف 
اأكد  اخلا�ض  عاملها  اإىل  اجلماهري  من  جلزء 
يف  الوهم  من  التحرر  ومدى  م�ضتوى  على 
حتدث.  كانت  التي  اجلذرية  التغريات  م�ضار 
اإىل  بو�ضوح  اأ�ضار  قد  االإن�ضحاب  اأن هذا  كما 
لي�ضت  اإجرائية  قواعد  ظهور  من  املخاوف 
ذاتية الطابع التغيريي. لكن املجموعة االأخرى 
الف�ضاء  يف  بقيت  املحت�ضدة  اجلماهري  من 
العام )مبعنى مل تن�ضحب اإىل الف�ضاء اخلا�ض( 
املجتمع  اأ�ض�ض  خلق  يف  االأثر  اأبلغ  لها  وكان 
واأ�ضكال  ا�ضاليب   تطوير  عملية  ثالثاً  املدين. 
االجتماعية  القوى  ملختلف  موؤ�ض�ضاتية 
واملبادرات املدنية على امل�ضتوى املتو�ضط.

االأهمية  مبالحظة  االهتمام  اجلدير   ومن 
اأخرى  جماعة  اإىل  جماعة  ن�ضبة  تلعبها  التي 
يعني  ما  وهو  املدين.  املجتمع  قيام  يف 
بب�ضاطة اأنه كلما كانت ن�ضبة م�ضتوى الت�رصيح 
املدين  املجتمع  كان  كلما  كبرية  االجتماعي 
النفعية  االجتاهات  حتول  وي�ضبح  �ضعيفاً، 
اإجتاهات  اإىل  القدمي  النظام  مع  املتطابقة 

مدنية حمدودة االأثر.
ي�ضبح  )الت�ضامن(  اال�ضتقرار  فرتة  واأثناء 
يقال   كما   – واإجراءاته  الدميقراطي  النظام 

هو اللعبة الوحيدة يف املدنية.
اإن هذا املهاد النظري ، املوؤ�ض�ض على واقع 
قد   ، التجارب  لبع�ض  التاريخية  املالحظة 
واقعنا  مع   ، م�ضرتكة  قوا�ضم  و  مناطق  يجد 
املدين  املجتمع  دور  تفعيل  يف  منها  يفاد   ،
للو�ضول اإىل حتول دميقراطي حقيقي و اآمان 
، بعيدا عن الن�ضاز ال�ضابق ، الذي �ضاعد على 

تكري�ض منظومة الف�ضاد .

دور �ملجتمع �ملدين يف �لتحول �لدميقر�طي

تزامن لقاء ما �سمي بقوى االإ�سالح 
الوطني ، الذي �سم ، جمموعة من 

االأحزاب ال�سيا�سية ، و النقابات 
االجتماعية و ن�سطاء جمعويني ، وبعد 

ا�ستقبال رئي�ص اجلمهورية لبع�ص 
النقباء، عن هذه الندوة ، ظهرت 

مبادرة على من�سة الفي�سبوك تروم اإىل 
ا�ستقطاب احلركات اجلمعوية ، يف تكتل 
بداأت بع�ص مالمح اجلدية تظهر عليه 
، حتت حمفز نداءات رئي�ص اجلمهورية 

املتكررة الداعية اإىل تفعيل و اإعادة بعث 
فواعل املجتمع املدين ، و ت�سهيل تاأ�سي�سه 

و ن�ساطه ، يف هذه املرحلة احل�سا�سة 
التي متر بها الدولة والتي تت�سم بكثري 

من امل�ساعب االجتماعية و االقت�سادية 
و الت�سنج ال�سيا�سي ، مع بع�ص املحاوالت 

ال�سيا�سية امل�ستمرة لتاأ�سي�ص مرحلة 
حتول دميقراطي ، حتاول االتكاء على 

الغ�سب ال�سعبي الذي جت�سد يف احلراك ، 
فنجح ن�سبيا يف ا�سقاط روؤو�ص الف�ساد يف 

احلكومات ال�سابقة . 

ل�ستم جمتمعا مدنيا ! 

اجلزء 04 

بقلم الوليد فرج



اجلمعة 21 - ال�سبت 22   اأوت   2020  املوافـق  لـ 03 حمّرم   1442ه �أقالم08

قليلة هي امل�سادر واملراجع 
التي تناولت انتفا�سة 20 

اأوت يف جانبها املغاربي 
وميكن القول اأنها تكاد 
تكون منعدمة ويرجع 

ذلك لعدم توفر ال�سهادات 
احلية حول هذه احلادثة 

التاريخية. وكذلك اقت�سار 
الباحثني والدرا�سيني 

وفاعلي احلدث على درا�ستها 
حمليا دون التطرق اإىل 

جمريات التن�سيق اخلارجي 
بني املقاومتني املغربية 
واجلزائرية، لتوحيد 

االنتفا�سة من اجل جت�سيد 
م�سروع الكفاح املغاربي 

امل�سرتك. وهذا ما يجعلنا 
نطرح عدة ت�ساوؤالت حول 

هذا املو�سوع. مت�سائلني 
هل كان هناك تن�سيق 

بني املقاومتني املغربية 
واجلزائرية لتوحيد 

هجومات 20 اأوت 1955؟ 
وماهي اأ�سباب هذه الهجومات 
يف كل من اجلزائر واملغرب؟ 
واإىل اأي مدى ج�سدت هذه 
االنتفا�سة م�سروع وحدة 
الكفاح املغاربي امل�سرتك؟ 

هجومات 20 اأوت 1955

�لت�شامن �جلز�ئري مع �نتفا�شة �ل�شعب �ملغربي 
متا�سيا مع اإيديولوجية جنم �سمال 

اإفريقيا

من  كفاحه  يف  اجلزائري  ال�شعب  اعتمد 
املغرب  �شعوب  م�شاندة  التحرر على  اأجل 
اإيديولوجية  مع  متا�شيا  وذلك  العربي، 
تلك  باأن  منها  واإميانا  اإفريقيا  �شمال  جنم 
اال�شتعمار  الإنهاء  الوحيدة  الطريقة  هي 
مظاهر  جت�شدت  وقد  باأ�شكاله.  الفرن�شي 
لبلدان  التحريرية  الثورة  وم�شاندة  دعم 
حتررها  م�شرية  يف  العربي  املغرب 
التاريخية  واالأحداث  املواقف  من  العديد 
واأحداث 20 اأوت 1955 كانت ومازالت خري 
لل�شعب  اجلزائري  ال�شعب  مل�شاندة  مثال 
ونيل  التحرر  اجل  من  كفاحه  املغربي يف 
بني  التن�شيق  وبخ�شو�ص  اال�شتقالل. 
ل�شن  واجلزائرية  املغربية  املقاومتني 
فال  واحد  يوم  اأوت1955 يف   20 هجومات 
غري  ذلك،  توؤكد  تاريخية  حقائق  توجد 
كانت  الطرفني  بني  التن�شيق  م�شاعي  اأن 
موجودة، فقد طرحت عدة تواريخ لتفعيل 
هذه الفكرة، وكانت املقاومة املغربية قد 
طرحت يوم 18 جوان 1954 كموعد لبداية 
املعركة امل�شرتكة بني املقاومتني.  وتذكر 
االأوىل  املحاوالت  اأن  الدرا�شات  بع�ص 
اجلهود  اإىل  ترجع  املقاومتني  لتوحيد 
عالل  من  كل  بها  قام  التي  التن�شيقية 
الفا�شي واأحمد بن بلة يف القاهرة من اأجل 
واجلزائر  املغرب  يف  موحدة  ثورة  تفجري 
امللك  لنفي  االأوىل  الذكرى  مع  تتزامن 
حممد اخلام�ص 20 اأوت 1954 غري اأن عدم 
باأهمية  ثقة بع�ص قادة املقاومة املغربية 
قيام  ب�شعوبة  واعتقادهم  االتفاق  هذا 
اجلزائريني خو�ص املعركة �شد اال�شتعمار 
هذا  لتج�شيد  يرتددون  جعلتهم  الفرن�شي 
دون  التحريرية  الثورة  واندلعت  االتفاق 
قيادة  اأن  غري  م�شرتكة،  ثورة  حتقيق 
بالثورة  ا�شتب�رشوا  املغربية  املقاومة 
عملياتهم  بتو�شيع   وقاموا   اجلزائرية 
الفدائية وتيقنوا باإمكانية التن�شيق مع قادة 

الثورة اجلزائرية. 

اجتماع جزائري مغربي يف مدريد

اأن  ال�شدد  يف  غال�شيو  روين  ذكر  وقد 
املغاربة  املنا�شلني  من  جمموعة 
جزائريني  ومراك�شيني قرروا عقد اجتماع 
><عبد  من  كل  مدريد  جمع  خما�شي يف 
اخلطيب،  الكرمي  وعبد  الفا�شي  الكبري 
اأما  املغرب،  من  اليو�شفي  الرحمن  وعبد 
بلة  بن  اأحمد  من  كل  فح�رش  اجلزائر  من 
�شن  على  واتفقوا  بو�شياف<<  وحممد 
الفرن�شي  اال�شتعمار  �شد  موحد  هجوم 
الع�شكرية  العملية  موعد  اختاروا  كما 
لنفي  الثانية  كذكرى    1955 اأوت   20 يوم 
اخلام�ص.  حممد  املغربي  ال�شلطان 
هذا  يف  اجلزائرية  املقاومة  قامت  حيث 
منطقة  يف  ع�شكرية  هجومات  ب�شن  اليوم 
ال�شمال الق�شنطيني كم�شاندة وت�شامنا مع 
ال�شعب املغربي ال�شقيق و الإعطائها داللة 
مغاربية. غري اأن الدرا�شات التاريخية توؤكد 
اأوت  ع�رشين  النتفا�شة  االأويل  الفكرة  اأن 
يو�شف  زيغود  ذهن  يف  ولدت  اجلزائر  يف 
املقربني  م�شاعديه.  اإىل  نقلها  الذي  وهو 
لالإعداد و للتنفيذ يف مقدمتهم خل�رش بن 
التحرير  جبهة  وقادة  منه  اإميانا  طوبال. 
العمل  بحتمية  الثانية.  باملنطقة  الوطني 
امل�شلح و�رشورة م�شاركة ال�شعب اجلزائري 

وقد  التحريرية.  الثورة  يف  �رشائحه  بكل 
1955ت�شعة  اأوت  ع�رشين  معارك  �شملت 
مناطق  كامل  عرب  هجوم  عملية  وثالثون 
انطالقتها  وكانت  الق�شنطيني  ال�شمال 
على ال�شاعة الثانية ع�رشة منت�شف النهار. 
م�شتهدفة األفني وخم�شمائة وت�شعة وثالثون 
هذه  وكون  للعمليات  كم�رشح  هدفا   2539
اجلي�ص  مع�شكرات  على  حتتوي  االأهداف 
الفرن�شي كما اأن عدد �شكانها من االأوربيني 
بلغ مائة وع�رشون  120 األف ن�شمة. وبهذا 
�شملت كل اأنواع العمليات الثورية مبا فيها 
وعلى  العدو  مع�شكرات  على  هجومات 
وحرا�ص  ال�رشطة  ومراكز  للدرك  ثكنات 

املحتلني  مزارع  وعلى  والغابات  ال�شجون 
كل  ذلك  اإىل  ي�شاف  العدو،  اأعوان  و�شد 
والهاتف  الكهرباء  الأعمدة  التخريب  اأنواع 
االقت�شادية.  واملن�شاآة  املياه  وخزانات 
وخم�شة  مائة  الهجوم  هذا  يف  �شارك  كما 
األف  ع�رش  واثنتي  185جماهدا  وثمانون 
م�شكلني  متطوعا.  مدنيا  مواطن   12.000
عرب  اال�شتعمارية  املراكز  هاجمت  فرقا 
م�شكلة  الفرق  وكانت  اجلزائري،  ال�رشق 
ومن  املتوا�شعة،  باأ�شلحتهم  اجلنود  من 
املدن  اإىل  نزلوا  الذين  والفالحني  العمال 
قا�شدين جتمعات العدو �شاهرين اأ�شلحتهم 
مايجري  بان  للعامل  ليربهنوا  وجوههم  يف 
هي  اجلزائرية  الثورة  وباأن  اجلزائر  يف 
الفرن�شي،  االحتالل  �شد  �شعبية  ثورة 

ويفندوا مزاعم امل�شتعمر وتظليلهم 
للحقائق.

ما قاله مالك بن نبي

قال  االأحداث  هذه  حول  وتعليقا 
املفكر اجلزائري مالك بن نبي:<< 
اإن اأول نوفمرب 1954 هو اليوم الذي 
فجرنا فيه ثورتنا بالن�شبة اإلينا لكن 
اأعلنا  الذي  اليوم  هو   1955 20اأوت 
فيه احلرب بالن�شبة اإىل فرن�شا<<. 
كوريار  اإيف  املوؤرخ  ال�شحفي  وقال 
20اأوت  هجوم  يعد   >< مايلي: 
1955 بال�شمال الق�شنطيني املف�شل 
الفرن�شي  ال�شعبيني  بني  احلقيقي 
الكاتبة  واجلزائري.<<وقالت 
الفرن�شية  االجتماعية  ال�شهرية 
 20 هجوم  بعد   >< تيبو:  جريمني 
اأوت 1955 اأيقنت فرن�شا باأن بقائها 

يف اجلزائر اأ�شبح يف خرب كان<<.

االأ�سباب والدوافع املحلية
اأما االأ�شباب والدوافع املحلية التي دفعت 
ع�رشين  هجومات  ل�شن  يو�شف  زيغود 

اأوت1955نذكر البع�ص منها كمايلي:

الطوارئ  الفرن�شية حلالة  ال�شلطات  اإعالن 
املجل�ص  عليه  �شوت  قانون  مبوجب 
 ،1955-03-30 يوم  باالإجماع  الفرن�شي 
لل�شلطات  اأ�شبح  القانون  هذا  ومبقت�شى 
وفر�ص  نفي  يف  احلق  الفرن�شية  االإدارية 
االإقامة االإجبارية على اجلزائريني، واأ�شبح 
املحاكم  قبل  من  يحاكمون  املواطنني 

الع�شكرية.
-    تركيز الثقل يف االأورا�ص وهو ما تطلب 
�رشورة التفكري يف تنظيم هجوم خارج هذه 
املنطقة يعمل على نطاق الثورة و�شموليتها 
وي�شمن ا�شتمراريتها وانتظامها حتت قيادة 

موحدة هي جبهة التحرير الوطني.
وارتفاع  االأ�شلحة   نق�ص      -
جي�ص  يف  التجنيد  طلبات 
نف�ص  يف  الوطني  التحرير 

الوقت.
لديه  مبا  العدو  اإ�شاعات      -
واإعالمية  اإمكانيات حربية  من 
اجلزائرية  االأو�شاط  كل  يف 
والفرن�شية والدولية بعدم وجود 
اإال  هي  وما  اجلزائر  يف  ثورة 
حماوالت من قطاع الطرق ومن 

اخلارجني عن القانون.
عهدا  اجلزائر  �شهدت      -
والفظائع  االإرهاب  من  جديد 
جاك  تعيني  بعد  اال�شتعمارية 
�شو�شتال يف 15 فيفري 1955 حاكما عاما 

للجزائر.
اأربعة اأهداف

اأربعة  كانت  الهجومات  هذه  اأهداف  اأما 
وهي:

اجلي�ص  الذي �رشبه  ال�شغط  تخفيف      -
مركز  االأورا�ص،  منطقة  على  الفرن�شي 

الثورة احل�شا�ص.
الفرن�شي  العام  الوايل  �شيا�شة  تهدمي      -

جاك �شو�شتال.
الو�شط  يف  الثورية  الفكرة  تو�شيع      -

ال�شعبي.
للنهو�ص  العدو  اأ�شلحة  على  احل�شول      -
منها  يعاين  كان  التي  ال�شيئة  باحلالة  قليال 

ت�شليح املجاهدين.
العديدة  واالأهداف  االأ�شباب  بني  من  اإن  و 
اأخرى  اأ�شباب  هناك  �شابقا  ذكرناها  التي 
اأوت1955   20 انتفا�شة  مبهند�ص  دفعت 
زيغود يو�شف ل�شن هجومات يف هذا اليوم 
املغرب  يف  الإخوانه  ودعمه  م�شاندته  هو 

مع  تزامنت  التي  انتفا�شتهم  يف  االأق�شى 
الذكرى الثانية خللع ونفي ال�شلطان حممد 
اأن  يوؤكد  وهذا  مدغ�شقر  اإىل  يو�شف،  بن 
وق�شية  امل�شرتك  املغاربي  الكفاح  مبداأ 
عن  يغب  العربي مل  املغرب  بلدان  توحيد 
يفكر  مل  فهو  يو�شف،  زيغود  القائد  ذهن 
وحدها  اجلزائر  حترير  على  وجماعته 
االأجنبية  واالإذاعات  اجلرائد  واأن  خا�شة 
يتعر�ص  كان  عما  با�شتمرار  تطلعهم  كانت 
يف  القمع  عمليات  من  املغربي  ال�شعب  له 
التي  الوقت  املعارك  نف�ص  وادي زم، ويف 
املغربي  التحرير  جي�ص  يخو�شها  كان 
فكانوا  الفرن�شي.  اال�شتعمار  قوات  �شد 
املقاومة  على  احل�شار  ي�شتد  اأن  يخ�شون 
املقاومة  ا�شتمرارية  يف  وتف�شل  املغربية، 
الكبري.  حلمه  الفرن�شي  اال�شتعمار  ويحقق 
وتذكر بع�ص الدرا�شات التاريخية اأن زيغود 
الهجومات  هذه  �شن  اأراد  من  هو  يو�شف 
دون  املغربي  ال�شعب  انتفا�شة  مع  تزامنا 
اأن يت�شل اأو ين�شق مبا�رشة مع قيادة الوفد 
مهتمة  وقتها  كانت  التي  للثورة  اخلارجي 
مب�شاألة  التن�شيق ووحدة الكفاح مع املغرب 
ال�شقيق. وذلك اإميانا منه مببادئ واأهداف 
الثورة التحريرية التي �شاغتها يف مواثيقها 
والع�شكرية.  ال�شيا�شية  وقراراتها  واأدبياتها 
يف   1955 اأوت   20 هجومات  كانت  واإذا 

اجلزائر جاءت بعد تفكري وحت�شري. فاإن 
االنتفا�سة يف املغرب

ت�شابه  من  الرغم  على  كذلك  تكن  مل   
تلك  يف  البلدين  بني  واالأو�شاع  الظروف 
حت�رش  مل  املغربية  فاملقاومة  الفرتة. 
نف�شها لالنتفا�شة اإال يف وقت متاأخر حيث 
مت عقد لقاء يوم 18اأوت 1955 �شاده خالف 
لي�ص  كبري بني عنا�رش املقاومة املغربية، 
بل  االنتفا�شة،  يوم  حتديد  حول  فقط 
اأي�شا حول االأهداف املتوخاة من ورائها. 
يف  املغربية  املقاومة  قيادة  ف�شلت  حيث 
للثورة  التح�شري  وتوقيف  جتميد  تطوان 
بع�ص  يف  الف�شل  يتم  حتى  امل�شلحة 
مطروحة  كانت  التي  واخلالفات  امل�شائل 
م�شاورات  وبعد  املقاومة  عنا�رش  بني 
كتاريخ   1955 20اأوت  يوم  االتفاق  مت 
القوات  �شد  وا�شعة  هجومات  ل�شن 
وباقي  زم  وادي  منطقة  يف  الفرن�شية 

القرى واملدن املغربية.
وذلك بتنظيم مظاهرات عنيفة انطلقت 
اإىل  ودامت   1955 اأوت   20 يوم  �شباح 
جميع  1955�شملت  اأوت   23 غاية 
فئات  جميع  من  تكونت  البالد  اأنحاء 
والن�شاء  ال�شباب  من  املغربي  ال�شعب 
واالأطفال جابوا اأنحاء املدينة هاتفني 
بحياة ال�شلطان حممد بن يو�شف. وقد 
حرق  اأعمال  الهجومات  هذه  تخللت 
واإتالف الأمالك املعمرين وم�شادمات 
يف منطقة االأطل�ص واملدن ال�شاحلية. 
دوفال  اجلرنال  طائرة  حتطيم  اأهمها 
للقوات  االأعلى  القائد   Douval
الفرن�شية يف املغرب. وقد كتب اإدوار 
باهر حول االنتفا�شة يف كل من اجلزائر 
واملغرب قائال: >< لقد كانت اأحداث 
الع�رشين اأوت تعبريا عن االحتفال بالذكرى 
الثانية الإلقاء القب�ص على �شلطان املغرب 
االأق�شى وبينما �شاهدت مدينة وادي زم، يف 
البلد االأخر، تقتيل حوايل ت�شعني، اأوروبيا، 
فاإن العملية قد اأخذت نف�ص احلجم تقريبا، 

يف ناحية �شكيكدة والعالية...<<.

بقلم الدكتورة:حورية ومان 
اأ�ستاذة التاريخ بجامعة حممد 

خي�سر ب�سكرة

اعتمد ال�سعب اجلزائري يف كفاحه 
من اأجل التحرر على م�ساندة �سعوب 

املغرب العربي، وذلك متا�سيا مع 
اإيديولوجية جنم �سمال اإفريقيا واإميانا 

منها باأن تلك هي الطريقة الوحيدة 
الإنهاء اال�ستعمار الفرن�سي باأ�سكاله.. 

وقد جت�سدت مظاهر دعم وم�ساندة 
الثورة التحريرية لبلدان املغرب 

العربي يف م�سرية حتررها العديد من 
املواقف واالأحداث التاريخية واأحداث 

خري  كانت ومازالت   1955 اأوت   20
مثال مل�ساندة ال�سعب اجلزائري لل�سعب 
املغربي يف كفاحه من اجل التحرر ونيل 

اال�ستقالل.

ال�سدد  يف  روين غال�سيو  " ذكر 
اأن جمموعة من املنا�سلني املغاربة 
جزائريني  ومراك�سيني قرروا عقد 

اجتماع خما�سي يف مدريد  جمع كل 
من عبد الكبري الفا�سي وعبد الكرمي 

اخلطيب، وعبد الرحمن اليو�سفي من 
املغرب، اأما من اجلزائر فح�سر كل من " 
اأحمد بن بلة وحممد بو�سياف" واتفقوا 

على �سن هجوم موحد �سد اال�ستعمار 
الفرن�سي "

اجلزء 01 
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جاء يوم 20 �أوت 1955 بعد ع�رشة �أ�شهر 
من �ندالع ثورة نوفمرب �ملجيدة، ليكون 
�خلالدة،  �لثورة  يوميات  من  �آخر  يوما 
ور�فًد� من رو�فدها �لكربى �لتي ت�شندها 
يف �ل�رش�ء و�ل�رش�ء وحني �لباأ�س، وجتده 
�لع�رشة  �شاعة  يف  جانبها  �إىل  حا�رًش� 

�أثناء �ل�شيم و�الإبتالء. 
يف  فا�شال  يوًما  ليكون  �ليوم  هذ�  جاء 
و�شع  �لتي  �لكربى  �ملعارك  �شل�شلة 
وتابع  �الأُول،  نوفمرب  رجاالت  بذورها 
�لتحرر  وع�شاق  �لبطولة  �ُد  ُرَوّ رعايتها 
هو   1955 �أوت   20 يوم  وكان  و�الإنعتاق، 
نوفمرب  ببد�يات  �ملو�شولة  �حللقة 
�ملبتهجة  �جلز�ئر  �شماء  يف  �ملتاأِلّق 
بجهادها ون�شاالت �أبطالها �لذين ر�هنو� 
كل  من  وتخلي�شها  �جلز�ئر  حترير  على 

�أ�شكال �الإ�شتبد�د و�لطغيان. 

يوم التحدي الأكرب

وكان يوم 20 �أوت 1955 هو يوم �لتحدي 
و��شحة  يف  وقائعه  جرت  �لذي  �الأكرب 
�الإ�شتدمار  �أَُمّ  بذلك  و�شع  وقد  �لنهار، 
خيارين  �أمام  وجعلها  �ملحك،  على 
مبثابة  �خليار�ن  وكان  مر،  �أحالهما 
وترتك  ترحل  �أَْن  �إما  وهو  �لتحدي، 
�إىل  �الأخرية  هذه  �أَْوتتحول  �جلز�ئر، 
و�أجربها  وخنازيرها.  لقردتها  مقربة 
�لهجومات  تلك  بو�شاطة  نوفمرب  �أبطال 
َع �أََيّ خيار تريده،  �ملظفرة على �أن تتجَرّ
ولكنها يف نهاية �ملطاف ال تكاد ت�شيغه، 
كل  من  �لثورية  �ل�رشعية  عنف  وياأتيها 
ربوع �جلز�ئر �لثائرة؛ وما هي ـ بعد ذلك 

ِيّتٍَة، ومن ور�ئها عنف غليظ.  ـ مِبَ
من  منارة  1955؛  �أوت   20 �لـ  و�شيظل 
و�شاهًذ�  و�لفد�ء،  �ملجابهة  منار�ت 
يف  �شجله  مبا  و�الإقد�م،  �لبطولة  على 
�أبلو�  �لذين  �لوطن  ل�شهد�ء  �خللود  �شفر 
مو�كب  على  وتهافتو�  �حل�شن،  �لبالء 
ِخُرو� و�شعا يف �لدفاع  �الإ�شت�شهاد، وَلْ يََدّ
هي  �أنف�شهم  وكانت  �جلز�ئر،  حرية  عن 
لتخلي�شه  �لوطن  ي�شتحقه  �لذي  �لثمن 
�الآثم.  �لعدو�ن  خمالب  من  وحتريره 
�لفارق مباآثره،  �ليوم  كان هذ�  ثمة  ومن 
�لذ�كرة  يف  ـ  �لدو�م  على  ـ  و�حلا�رش 

�حلافلة  وم�شاهده  بوقائعه 
و�الأعمال  �ل�شعبية،  بالبطوالت 
تاريخ  بها  يعتُزّ  �لتي  �مللحمية 
�الأمم �لعريقة، كما �شتظل ذكرى 
ِبَدْحِرَها  مرتبطة  �ليوم  هذ� 
وطرحها  �لعدو،  ال�شرت�تيجية 
�أربكت  �أخرى  لبد�ئل  باملقابل 
بَاِتِه  �ُشّ حَتَ وجعلت  ح�شاباته، 
 20 عمليات  َطبََع  مبا  تتهاوى، 
وما  تامة،  يٍَّة  ّ �رِشِ من   1955 �أوت 
�شاحب ذلك �لهجوم من فجائية 
خياًر�  للعدو  ترتَكا  َلْ  وجر�ءة 
يريده  �لذي  بال�شكل  فعله  ة  لرِدّ
وبالطريقة �لتي �عتاد بو�شاطتها 
ن�رش �لرعب و�لرتويع يف �أو�شاط 
�ل�شعب؛ الأن عن�رش �ملباغتة كان 

ًعا على �الإطالق. ومن  الفتا، وَلْ يكن متوَقّ
ثمة كانت هجومات �ل�شمال �لق�شنطيني 
حتوال �إيجابيا يف ��شرت�تيجية �لثورة �لتي 
م�شتوي  على  �حل�شار  من  عانت  طاملا 
و�ملنطقة  )�لقبائل(  �لثالثة  �ملنطقة 
َلْ  �لتي  بالتحديد  )�الأور��س(  �الأوىل 

تعد تتحمل �أكرث مما حتملت، فقد َقلَّْت 
م�شادر ت�شليحها �لتي كانت متوفرة عند 
بالتموين  تزويدها  وَقَلّ  �لثورة،  �ندالع 
�لذي َلْ يعد يكفي ل�شِدّ حاجة جنودها، 
ْت حتى و�شائل �الإت�شال، وكادت  كما �شَحّ
�لبالغ  ح�شارها  ب�شبب  �أخبارها  تنقطع 
�لدقة، بَلَْه و�شعها على قائمة �الأولويات 
�لذي  �لعدو  ل�شلطات  �ل�شاذج  لالإعتقاد 
حيث  يُْدَفَن  �أن  يجب  ))�لتمرد  مفاده: 
ِد معه نفعا  ُوِلَد(( !!! وهو �عتقاد َلْ جُتْ
حيطة فرن�شا وحذرها، الأنها ظلت تظن 
ـ �إىل يوم �لهجومات �ملباركة ـ �أن �لتمرد 
وحدها  �الأور��س  منطقة  على  يقت�رش 

 !!!

ما قام به زيغود و�سحبه

ر�شو�ن  و�شحبه  زيغود  به  قام  وما 
�إىل  و��شحة  ر�شالة  كان  عنهم،  �هلل 
�لثورة  باأن  �الإ�شتدمارية،  فرن�شا 
ح�شار  و�أن  وحده،  �الأور��س  يف  لي�شت 
�خلا�شة،  �لعناية  و�إيالئه  �الأخري  هذ� 
و�ملزيد من �لرقابة �مل�شددة و�الإفر�ط 
درجة  �إىل  ناحيته  من  �لتح�ش�س  يف 

�لوجه  �إال  هو  ما  ِم،  و�لتََّوُهّ �الإ�رش�ف 
�الآخر للفزع �ل�شديد �لذي تركته ليلة �أول 
نوفمربـ  مبا حققته من نتائج و�نت�شار�ت 
�ل�شفاحني و�لقتلة، وجعلتهم  ـ يف نفو�س 
يتطوحون يف �أودية �الإجر�م و�الإ�شتغر�ق 
يف لعبة �شفك �لدماء، ون�رش �خلر�ب يف 

كل �أنحاء �جلز�ئر. 
كانت  �لذي  �لع�شيب  �لو�شع  �أن  �شحيح 
�أثناء  �الأ�شم  �الأور��س  منطقة  به  َتُُرّ 
تلك �لفرتة �حلرجة بعد �عتقال قائدها 
�لرمز م�شطفى بن بولعيد على �حلدود 
�لتون�شية �لليبية، كان و�شعا ��شتثنائيا كاد 
يع�شف مب�شري �لثورة، وكانت هذه �الأخرية 
حتتاج �إىل تفكري جاد منتج حللول ناجعة 
�ملتاأزم  �لر�هن  ذلك  �إ�شتمر�رية  تك�رش 
�لقائد  وكان حتما على  ليله؛  �لذي طال 
�مللهم �شيهاين ب�شري �أن يفعل �شيئا �أمام 
ذلك �الإن�شد�د �خلطري �لذي �أ�شبح و�قعا 
تكر�شه  وتكاد  و�لقنوط،  �لياأ�س  يفر�شه 
��شرت�تيجية �لعدو �لتي ترى يف �الأور��س 
�لتي  �الأحد�ث  كل  عن  �الأول  �ملتهم  �أنه 

�ملنطلق  ومن هذ�  نوفمرب.  �أول  �أعقبت 
ر��شل �لقائد �شيهاين ب�شري قائد �ملنطقة 
�لثانية زيغود يو�شف وحثه على �لتحرك 
و�الإقد�م على فعل �أي �شيء لفك �حل�شار 
هُ من  ُدّ ِدّ ما ميكن �شَ على �الأور��س، و�شَ
�ملخاطر �لتي تتهدده، وَلْ يتخلف �لبطل 

وبرهن  �الأور��س  جندة  يف  وكان  زيغود، 
على �أنه يف م�شتوى �لقادة �لبو��شل �لذين 
للن�رشة  وي�شتجيبون  �ل�شيم،  يقبلون  ال 
َر �أن ي�رشك  �أثناء �لكريهة، وعلى �لفور َقَرّ
وحماية  نف�شه  عن  �لدفاع  يف  �ل�شعب 
ممتلكاته بالت�شدي للم�شتدمر ومو�جهته 
�شاحلة  و�شائل  من  لديه  يتوفر  مبا 
و�ملناجل  و�لع�شي  كاملدي  للمقاومة 
و�لفوؤو�س و�ل�شو�طري و�ملذ�ري، وغريها 

�لنارية  وحتى  �لبي�شاء  �الأ�شلحة  من 
ُوِجَدْت،  �إن  �لقدمية  �ل�شيد  كبنادق 
وكانت �شاحلة لالإ�شتخد�م. وكان للعامل 
�لقائد  ��شتطاع  �إذ  �لفعال،  �أثره  �لنف�شي 
َر �ل�شعب من هاج�س  �لفُذّ زيغود �أن يَُحِرّ
باأن  �لو��شعة،  �جلماهري  ويُْقِنَع  �خلوف، 
قوة �الإ�شتدمار حمدودة ولن ت�شتطيع �أن 
هي  وال  �ملجتمع،  �رش�ئح  لكل  تت�شدى 
قادرة على قمع كل �ل�شعب كما �شبق �أن 

فعلت يف �لثامن ماي 1945. 

عالئم واإرها�سات 
كان �لتخطيط ليوم 20 �أوت 1955 وتنفيذه 
�ملذكور  �لتاريخ  يف  �لدقة  وجه  على 
�خلا�شة  �الأو�شاع  �أهمها  كثرية  لدو�عي 
وتقييم  �الإجمال،  على  �لثورة  مب�شار 
�لفاحت  بعد  �لتطور�ت  خمتلف  ومر�جعة 
جناحات  من  تالها  وما   ،1954 نوفمرب 
�شهرين  ح�شيلة  بعد  وخا�شة  و�إخفاق، 
كاملني من �ندالع �لثورة، و�ملالحظ �أن 
مطالع �شنة 1955 كانت حافلة باالأحد�ث 
�ملت�شارعة �لتي عرفتها جبهة وجي�س 
م�شتوى  على  �لوطنيني  �لتحرير 
و�لع�شكرية،  �ل�شيا�شية  منا�شطهما 
�لثورة  �لتي عرفتها  للهز�ت  كان  كما 
ـ يف تلك �الأثناء ـ ب�شكل عام، �لعامل 
و��شرت�تيجيتها،  و�شعها  على  �ملوؤثر 
ديدو�س  �لبطل  ��شت�شهاد  ومنها 
�لثانية يف و�دي  مر�د قائد �ملنطقة 
 18 يوم  ��شمندو  بنو�حي  بوكركر 
�شهر  من  �أقل  وبعد   ،1955 جانفي 
بن  م�شطفى  �لقائد  �عتقال  َتَّ 
 1955 فيفري   12 ـ   11 ليلة  بولعيد 
وهو  �لليبية،  �لتون�شية  �حلدود  على 
جللب  �ملقد�شة  مهمته  باأد�ء  يقوم 
�ل�شهر  غ�شون  ويف  للثورة.  �ل�شالح 
بيطاط  ر�بح  �لقائد  �عتقل  �ملو�يل 
يوم 23 مار�س 1955، وباالإ�شافة �إىل هذه 
ُمِنيَْت  �لتي  �الأرز�ء �ملوؤملة  �ل�شل�شلة من 
بها �لثورة يف رجاالتها �لتاريخيني، �إال �أن 
�لثورة �جلز�ئرية ر�حت تو��شل جمر�ها 
�ملر�شوم لها ال حتيد عنه مينة �أْو ي�رشة، 
وتتابع م�شارها كجدول �ملاء �لذي ي�شلك 

�شبل �ملنحدر�ت، وال يتاأثر باملنعرجات 
وعلى  �لتو�ء�تها.  طبيعة  كانت  مهما 
عقد  بولعيد،  �بن  �عتقال  نباإ  �شماع  �إثر 
�ل�شهيد �شيهاين ب�شري �جتماعا يف بد�ية 
َه فيه �إر�شاد�ت ون�شائح  مار�س 1955، وَجّ
لالإطار�ت و�جلنود لالإ�شتم�شاك مببادئ 
و�لت�شلح  �لعهد،  على  و�لبقاء  نوفمرب 
و�لت�شدي  �ملعركة  ملو��شلة  بالعزمية 
وعدم  و�لعدو�ن،   ِّ �ل�رَشّ جلحافل  بب�شالة 
�لفاجر  �لتاأثر ب�رش��شة �حل�شار 
�أعمال  من  عليه  ��شتمل  وما 
�شيا�شة  عن  ف�شال  �إجر�مية، 
�شنوف  وكل  و�الإبادة  �لتجويع 
ذلك  من  �لرغم  وعلى  �الإنتقام؛ 
�مل�شتدمر  جهود  باءت  فقد 
خنق  من  يتمكن  وَلْ  بالف�شل، 
خنقا  �الأ�شم  �الأور��س  منطقة 
قاتال يبيدها ومي�شح جماهديها 
�الأ�شاو�س من على �الأر�س، كما 

كان يريد ويخطط.  
احل�سار احلربي على 

الأورا�س: 

َهْت  َوَجّ  ،1954 نوفمرب  ثورة  �ندالع  بعد 
�أهل  �إىل  مبا�رشة  �تهاماتها  فرن�شا 
وقع  ما  م�شوؤولية  لَتُْهْم  وَحَمّ �الأور��س، 
فو�هة  يف  د�ئما  �الأور��س  و�أهل   !!!
حمل  ـ  فرن�شا  نظر  يف  ـ  وهم  �ملدفع، 
�لفرن�شية  �لتحاليل  �شبهة و�تهام، وكانت 
وبني  وبينها  متخلفة،  و�الأحد�ث  للو�قع 
بُْعَد  �لوطنيون �جلز�ئريون  له  ما خطط 
، ومن ثمة ر�ح �لفهم �لفرن�شي  َقنْيِ �مْلَ�رْشِ
خبط  يخبط  ـ  �لر�شمي  �مل�شتوى  على  ـ 
�لتي  �ل�شادمة  للزلزلة  نتيجة  ع�شو�ء 
� عنيفا، و�أيقظت فيه ردة �لفعل  هزته َهًزّ
غيبوبته  من  توقظه  �أن  بدل  �ملتوح�شة 
�أن  ِم  �لتََّوُهّ على  يَ�ْشتَيِْقُن  جعلته  �لتي 
وال  فرن�شا،  من  يتجز�أ  ال  جزء  �جلز�ئر 

ميكن لها �أن تكون غري ذلك !!! 
�لر�شميني  تف�شري�ت  منطلق  ومن 
�لفرن�شينيـ  غري �ملوفقةـ  ظلت قناعاتهم 
و�عتقدو�  �شك،  ي�شاورها  ال  جامدة 
�عتقاد� جازًما �أن ما حدث ال يعدو عن 
من  فئة  بها  قام  �إجر�مية  �أعماال  كونه 
�لطرق  وقطاع  و�الإرهابيني  �لل�شو�س 
�الأور��س.  يف  �لقانون  عن  و�خلارجني 
�الأور��س  تطهري  هو  �لناجع  و�لعالج 
وم�شادر  �لتوتر  بوؤر  كل  على  و�لق�شاء 
يف  �ملختل  �مل�شتوى  وبهذ�  �ل�شغب، 
و�الإجتماعي،  �ل�شيا�شي  �لر�هن  قر�ءة 
على  خنا�رشها  �الإحتالل  �إد�رة  عقدت 
�مل�شي يف تطهري �الأور��س باملحا�رشة 
و�لتهجري  �ليومي،  و�لقمع  و�ملد�همات 
�لتع�شف  وممار�شة  لالأهايل،  �ملتو��شل 
مر�كز  و�إقامة  �ملحا�شيل،  وحرق 
�مل�شح  وتطبيق  و�لتعذيب،  لالإ�شتنطاق 
بتعلة  و�ملد��رش  �لقرى  يف  �ل�شامل 
�لبحث عن �ملتمردين ومتابعتهم بطر�ئق 
و�أ�شكال فيها من �الإهانة و�الإذالل ما ال 
ومور�شت  ب�رش،  ي�شتطيعه  وال  يُحتمل 
�ل�شعب  على  �جلائرة  �ل�شلوكات  تلك  كل 
حقيقة  بدوره  َفِهَم  �لذي  �الأور��س  يف 
�الإ�شتبد�د ومعنى �لقمع، و�أدرك �جلميع 
�أن �ملجابهة هي �خليار �لوحيد، ومنازلة 
للتحرر  �ملو�شل  �ملخرج  هي  �لباطل 

وحتقيق �ل�شيادة �لوطنية. 

))يوم املجاهد(( هو الت�سمية 
املنا�سبة لهذا اليوم 

ال�ساطع يف تاريخ الثورة 
التحريرية، التي حققت يف 
هذا اليوم اخلالد طائفة من 
الإنت�سارات املظفرة، بف�سل 

تلك الهجمات الدقيقة 
املحكمة التنفيذ. كان هذا 
اليوم الأجل يوما م�سهوًدا 
ل�سرب روائع الأمثال يف 

الت�سحية واملفاداة والتحدي، 
اإنه اليوم الأجل كما ))... 

َجَلّ فينا جالل نوفمرب(( من 
قبل.. هو يوم فارق يف تاريخ 

الثورة الثائرة على مظامل 
الكولونيالية الطاغية، 

با�ستبدادها الغا�سب الذي 
فر�س هيمنته الفا�سحة، 
ُع من دائرة بغيه  ّ وراح ُيَو�سِ

وا�ستكباره يف كل اأنحاء 
اجلزائر على مدى قرن 

وزيادة. 

تخطيط ا�سرتاتيجي

20 �أوت 1955... يوم �لتحدي و�ملفاد�ة

بقلم  : اأحمد بن ال�سائح

 "كان يوم 20 اأوت 1955 هو يوم 
التحدي الأكرب الذي جرت وقائعه 
يف وا�سحة النهار، وقد و�سع بذلك 
اأَُمّ الإ�ستدمار على املحك، وجعلها 
اأمام خيارين اأحالهما مر، وكان 

اخلياران مبثابة التحدي، وهو اإما 
اأَْن ترحل وترتك اجلزائر، اأَْوتتحول 

هذه الأخرية اإىل مقربة لقردتها 
وخنازيرها. واأجربها اأبطال نوفمرب 

بو�ساطة تلك الهجومات املظفرة على اأن 
َع اأََيّ خيار تريده " تتجَرّ

اأوت   20 ليوم  التخطيط  " كان 
يف  الدقة  وجه  على  وتنفيذه   1955

التاريخ املذكور لدواعي كثرية اأهمها 
الأو�ساع اخلا�سة مب�سار الثورة على 
الإجمال، وتقييم ومراجعة خمتلف 
التطورات بعد الفاحت نوفمرب 1954، 

وما تالها من جناحات واإخفاق، 
وخا�سة بعد ح�سيلة �سهرين كاملني 

من اندلع الثورة "

اجلزء 01 



اي  فيه  نفى  بيانا  ال�ساحلي  النجم  اأ�سدر 
ات�سال مع املدرب التون�سي نبيل الكوكي، 
املدير الفني لوفاق �سطيف وجاء يف بيان 

النجم ما يلي:
التفاو�ض  خرب  اأن  ال�ساحلي  النجم  يعلن 
له  اأ�سا�ض  ال  الكوكي  نبيل  املدرب  مع 
من ال�سحة ورغم احرتامنا للمدرب ولكل 
املدربني اإال اأن توقيت ظهور اخلرب يدعو 
اإىل  ال�سك يف نوايا مروجيه ويدعو النجم 
لعدم  اأحبائه  كافة  ال�ساحلي  الريا�سي 
على  م�سددا  ال�سائعات  وراء  االن�سياق 
جديد  بكل  اإعالمكم  على  الهيئة  حر�ض 
بالنادي  اخلا�سة  التوا�سل  و�سائل  عرب 
نوفل  املدرب  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 

منذ  ال�ساحلي  النجم  على  ي�رشف  �سبيل 
مار�ض  يف  الزواغي  قي�ض  املدرب  اإقالة 

املا�سي.

نفى عنرت يحيى، املدير الريا�سي الحتاد 
موؤخرا  راجت  التي  ال�سائعات  العا�سمة، 
ال�سوداين،  الالعب  مع  تفاو�سه  حول 
"الغربال"،  يو�سف  الرحمن  عبد  حممد 
خالل  يحيى،  وقال  الربج  اأهلي  مهاجم 
عدة  ت�سم  قائمة  "لدينا  �سحفية،:  ندوة 

الوقت  يف  اأو�ساعهم  نراقب  العبني، 
خالل  خدماتهم  على  للح�سول  احلا�رش، 

فرتة التحويالت ال�سيفية اجلارية".
حول  ال�سائعات  ين�رش  "البع�ض  وتابع: 
ات�سالنا باملهاجم ال�سوداين، عبد الرحمن 
اأوؤكد  املنرب  هذا  ومن  "الغربال"،  يو�سف 
نت�سل  ومل  اأبدا،  معه  نتفاو�ض  مل  اأننا 
ال�سابق:  اجلزائري  الدويل  به"واأ�ساف 
االأحالم  الأبيع  هنا  ل�ست  اأنني  "اأوؤكد 
الفوز  العا�سمة، بخ�سو�ض  الأن�سار احتاد 
بجدية  �سنعمل  لكننا  اإفريقي..  بلقب 
فني  جهاز  "لدينا  ذلك"وختم:  لتحقيق 
لطريقة  مالئم  وهو  م�ستوى،  اأعلى  على 
عملنا، وللم�رشوع الذي نطمح الإجنازه يف 

ال�سنوات املقبلة".

نادي  الكرة يف  اإدارة  اأبرمت 
ثالث  الكويتي،  الت�سامن 
�سفوف  لتدعيم  �سفقاته 
اجلديد  للمو�سم  الفريق 
بالتعاقد مع املايل ما�سريي 
نادي  من  قادما  دميبيلي 
ال�سلف ويجيد الوافد اجلديد 
اللعب يف مركزي قلب الدفاع 

و�سارك  املدافع  والو�سط 
مع النادي اجلزائري يف اآخر 

مو�سمني.
�سبق  قد  الت�سامن  وكان 
املدافع  مع  تعاقده  واأمت 
بكر  اأبو  اإيبابوي  النيجريي 
ال�سابق  القاد�سية  حمرتف 
الذي  اأدو  اأفيوجن  ومواطنه 

فيما  الو�سط  خط  يف  يجيد 
جترى مفاو�سات ال�ستقطاب 
الناحيه  لتدعيم  اآخر  ثنائي 
ا�ستغنى  بعدما  الهجومية، 
حمرتفيه  جميع  عن  النادي 
حيث  اجلاري  باملو�سم 
بالالعبني  الدوري  يكمل 
املدرب  ويتوىل  املحليني 

الوطني جمال القبندي قيادة 
الفرتة املقبلة  الفريق خالل 
اإدارة  تو�سل  عدم  ظل  يف 
مدرب  مع  التفاق  النادي 
العنيد،  مهمة  لتويل  جديد 
النادي  وارتبط  �سبق  بعدما 
من  عدد  مع  مبفاو�سات 

املدربني االأوروبيني.

ع�سلة  مليك  اجلزائري  اأكد 
اأنه  احلزم،  مرمى  حار�ض 
من  و�سباب  تهديدات  تلقى 
املباراة  خالل  اأبها  العبي 
اجلولة  �سمن  جمعتهما  التي 
ال�سعودي  الدوري  من   26
مليك  وقال  للمحرتفني 
ع�سلة يف ت�رشيحات للقنوات 
عقب  ال�سعودية  الريا�سية 
اأبها  فريق  "العب  املباراة: 
مقبول  غري  بكالم  يتفوه  كان 

وعمار  جتاهي،  وتهديد 
�سري  خالل  �سبني  النجار 

املباراة".
لل�سعودية  "ح�رشت  واأ�ساف: 

مل  واليوم  باإمكانياتي، 
اأن  اأريد  وال  فعل،  ردة  اأتخذ 
يحدث يل ما حدث للحار�ض 
مبوحلي، لكن اأريد اأن تعرف 
من  يل  حدث  ماذا  النا�ض 
ع�سلة:  اأبها"وتابع  العبي 
وحاول  علّي  تهجم  "من 
يبحث  اأن  عليه  مني،  التقليل 
من  لي�ساهد  )اليوتيوب(  يف 
اأمثل  واأنا  ع�سلة،  مليك  هو 
اجلزائر،  هو  عريق  منتخب 

بقيمتي  هنا  اإىل  وجئت 
كالعب دويل"واأردف: "اأحمد 
النتائج  بعد  الفوز  على  اهلل 
ا�ستئناف  عقب  ال�سلبية 
ب�سبب  التوقف  بعد  الدوري 
كورونا، وهزميتنا �سد الرائد 
كانت �سعبة وكان علينا اأن نرد 
ونعو�ض وجنحنا الليلة"وختم 
بعزميتنا  "�سن�سعى  احلار�ض: 
يف  الفتح  على  للفوز  وروحنا 

املباراة القادمة".
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ال�سجن  اأودع  قد  حلفاية  وكان 
اأعمال  وكيل  رفقة  املوؤقت 
�سعداوي،  ن�سيم  الالعبني، 
�سوتي  ت�سجيل  ت�رشيب  بعد 
التح�سري  ب�سدد  وهما  لهما، 
لرتتيب نتائج عدة مباريات يف 

الدوري.
اجتماعه  خالل  حلفاية  وقال 
رفقة رئي�ض جمل�ض االإدارة، عز 
الدين اأعراب، ورئي�ض املكتب 
زغال�ض،  جابر  امل�سري، 
اأتيت  "لقد  االأن�سار،:  مبمثلي 
اإىل وفاق �سطيف بنية خال�سة، 

ومل اأختل�ض اأموال النادي".

اإىل  جئت  "عندما  وختم 
اأموايل  جلبت  �سطيف،  وفاق 
اخلا�سة الإنهاء معاناة الفريق، 
اأن  قبل  املالية،  اأزمته  وحل 
حمزة  ال�سابق،  الالعب  يقوم 
و�سد  �سدي  بالتاآمر  دمربي، 
دخويل  يف  وت�سبب  الوفاق، 

ال�سجن".

هاجم فهد حلفاية، املدير العام لنادي وفاق �سطيف، الالعب 
ال�سابق حمزة دمربي، وحمله م�سوؤولية دخوله لل�سجن، بعد 

تورطه يف ف�سيحة التالعب بنتائج املباريات.

نادي وفاق �سطيف

حلفاية يتهم حمزة دمربي بالت�ضبب يف دخوله ال�ضجن

نغيز جلماهري املولودية

مفاجاآت �ضارة قبل انتهاء االنتقاالت
الفني  املدير  نغيز،  نبيل  وعد 
اجلماهري  اجلزائر،  ملولودية 
�سوق  غلق  قبل  �سارة  مبفاجاآت 
االنتقاالت ال�سيفية، داعيا جميع 
الت�سامن  اإىل  بالنادي  املعنيني 
الذكرى  مبنا�سبة  واالحتاد، 
نغيز،  وقال  لتاأ�سي�سه  املئوية 
ال�سفحة  مع  م�سور  حوار  يف 
الر�سمية للنادي على "في�سبوك"، 
الذي  الهدف  بتحقيق  �سعيد  اإنه 

اأجله ملولودية اجلزائر،  جاء من 
الن�سخة  يف  امل�ساركة  ب�سمان 
اإفريقيا  اأبطال  املقبلة من دوري 
على  لقدرته  تاأكيده  رغم  وهذا 
لو  الدوري،  لقب  على  املناف�سة 
و�سدد  املو�سم  ا�ستكمال  جرى 
نغيز على اأنه يبحث عن االمتياز، 
طريق  خارطة  �سطر  ولذلك 
على  تقوم  االإدارة،  مع  بالت�ساور 
وتراعي  املحققة  املكت�سبات 

التي  للنادي،  اجلديدة  ال�سيا�سة 
ترتكز على و�سع �سقف للرواتب، 

ومنح الفر�سة لالعبني ال�سبان.
نقائ�ض  على  "وقفنا  واأ�ساف 
لدينا  تكون  لن  لكن  الفريق، 
مع  التعاقد  يف  كثرية  خيارات 
اعتادت  مثلما  الكبرية،  االأ�سماء 
لكن  اجلزائر..  مولودية  جماهري 
االأكيد اأنه �ستكون هناك مفاجاآت 
االنتقاالت  �سوق  قبل غلق  �سارة، 

اأن  يجب  "ال  وتابع  ال�سيفية". 
نن�سى اأن فريقنا ميتلك جمموعة 
�سبعة  اأو  ب�ستة  �سندعمها  جيدة، 
تقدمي  بو�سعهم  ممن  العبني، 
االإ�سافة الفنية للفريق". واعرتف 
نغيز باأن مولودية اجلزائر، افتقد 
املا�سي،  املو�سم  يف  التوازن 
وكانت لديه نقائ�ض على م�ستوى 
الدفاع، وو�سط امليدان الدفاعي 
املدافع  انتداب  يف�رش  ما  وهو 

دوادي  واالإيفواري  حداد،  معاذ 
كما  الو�سط  خط  العب  اإي�سال 
يف  قوية،  رغبة  وجود  اإىل  اأ�سار 
ذوي  بالعبني  الهجوم  تدعيم 
واأبدى  ال�رشعة  وميلكون  خربة، 
مولودية  بتدريب  فخره  نغيز 
الذكرى  يف  خا�سة  اجلزائر، 
اأنه  موؤكدا  لتاأ�سي�سه،  املئوية 
قوي،  فريق  تكوين  اإىل  يطمح 

يناف�ض على كل اجلبهات.

مليك ع�سلة حار�س مرمى احلزم ال�سعودي

تعر�ضت لتهديدات و�ضباب من العبي اأبها

قادما من نادي ال�سلف

دميبيلي ثالث �ضفقات فريق  الت�ضامن الكويتي

نا�رش،  بن  الدين  عز  جنح 
رئي�ض جمل�ض اإدارة جنم مقرة، 
يف ح�سم �سفقة هداف بطولة 
ال�رشقية،  للمجموعة  الهواة 
مولودية  مهاجم  ريغي،  نوفل 

ق�سنطينة.

وعلم اأن نوفل ريغي وقع عقًدا 
مع جنم مقرة، ميتد حتى �سيف 
مقرة  اإدارة  ومتكنت   2022
خدمات  على  احل�سول  من 
املناف�سة  رغم  الالعب، 
من  العديد  قبل  من  ال�رش�سة 

على  االأوىل،  الدرجة  اأندية 
وفاق  ق�سنطينة،  �سباب  غرار 
داي  ح�سني  ون�رش  �سطيف، 
وجنح ريغي يف خطف االأنظار 
تاألقه  بعد  املا�سي،  املو�سم 
ق�سنطينة،  مولودية  رفقة 

ال�سعود  لتحقيق  قاده  حيث 
بعد غياب  الثانية  الدرجة  اإىل 
رحيل  وي�سكل  �سنوات   7 دام 
ريغي )28 عاًما( �رشبة موجعة 
باعتباره  ق�سنطينة،  ملولودية 

من ركائز النادي.

اإدارة جنم مقرة

ح�ضم �ضفقة الهداف ريغي نوفل

النجم ال�ساحلي التون�سي

تو�ضيح بخ�ضو�ص املدير الفني
 لوفاق �ضطيف

�سباب ق�سنطينة
مع  التعاقد  تر�ضيم   
املدافع مقدم اإيدير  
مع  تعاقده  ق�سنطينة،  �سباب  نادي  اأعلن 
نادي  من  قادما  مقدم،  اإيدير  املدافع 
دوري  اإىل  حديثا  ال�ساعد  بوفاريك،  وداد 
الدرجة الثانية ووقع مقدم على عقد ميتد 
اإىل  ين�سم  العب  رابع  لي�سبح  ملو�سمني، 
االنتقاالت  فرتة  خالل  ال�سباب،  �سفوف 
ال�سيفية اجلارية وقدم النادي الق�سنطيني، 
اليوم  االإعالم،  لو�سائل  اجلديد  العبه 
عبد  املدرب  ح�سور  يف  مبقره  اخلمي�ض، 
القادر عمراين، واالأمني العام، �سليم جممج، 
بالنيابة،  العام  املدير  غياب  توا�سل  فيما 
بفرن�سا.   تواجده  ب�سبب  جمموج،  نا�رش 
جتدر االإ�سارة اإىل اأن مقدم يعد رابع العب 
عمران،  فايق  من  كل  بعد  ال�سباب،  ي�سمه 
الكرمي معمري،  وعبد  باتنة،  �سباب  هداف 
من وداد بوفاريك، وحممد االأمني بغداوي، 

مدافع جمعية وهران.

عنرت يحيى

 لن اأبيع االأحالم جلماهري االحتاد
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فجرت �سحيفة »دايلي �ستار« الربيطانية، 
اأكدت  تقريرا  بن�رشها  مدوية،  مفاجاأة 
جو�سيب  بر�سلونة،  نادي  رئي�س  اأن  فيه، 
للنجم  ال�سماح  يف  يفكر  بارتوميو، 
عن  بالرحيل  مي�سي،  ليونيل  الأرجنتيني، 
 BBC« النادي وذكرت ال�سحيفة نقال عن
Sport«، اأن رئي�س نادي بر�سلونة، يفكر 

يف تلبية رغبة مي�سي لرتك الفريق 
ومع ذلك، فقد �سدد التقرير على 
على  بر�سلونة  رئي�س  اإقدام  اأن 
)ال�سماح  اخلطوة  هذه  مثل 
جدا،  �سعب  مي�سي(،  برحيل 
لي�س  بارتوميو  واأن  ل�سيما 

يكفي  مبا  �سجاعا 
تلك  مثل  لتخاذ 

القرارات.
تقارير  وكانت 

مية  عال اإ
ك�سفت 

وقت  يف 
 ، بق �سا
اأن مي�سي 

طلب 
اإدارة  من 
نة  �سلو بر
له  ال�سماح 
حيل  لر با

عن 
قبل  الفريق، 

اخلمي�س،  اأم�س  اأخرى،  تقارير  توؤكد  اأن 
»البار�سا«  مدرب  اأخرب  »الربغوث«،  اأن 
خالل  كومان،  رونالد  الهولندي  اجلديد، 
اجتماعهما، بقراره بالرحيل هذا ال�سيف، 

واأل يكون جزءا من خطته للم�ستقبل.
واأ�سارت اإذاعة »RAC1 - 1« الإ�سبانية، 
اإىل اأن مي�سي كان وا�سحا يف قراره، واأكد 
اأنه حتى اإمكانية البقاء يف بر�سلونة 
للغاية،  اأمر �سعب  اإ�سايف  ملو�سم 
اأ�سوار  خارج  نف�سه  يرى  واأنه 
مي�سي  عقد  نو«وميتد  »كامب 
حتى  بر�سلونة  مع  عاما(   33(
العام 2021، وتقدر قيمته ال�سوقية 
يورو،  مليون   112 بنحو  حاليا 
يف  اجلزائي  ال�رشط  لكن 
مليون   700 يبلغ  عقده 
يورو ويف حال عدم 
عقده  جتديد 
بر�سلونة  مع 
يرحل  ومل 
هذا  عنه 
 ، ل�سيف ا
ن  ف�سيكو
ر  و مبقد
مي�سي الرحيل 
الفريق  عن 
�سيف  يف  الكتالوين 

العام املقبل جمانا.

اإ�سبانية  اإعالمية  تقارير  ك�سفت 
واإجنليزية، اأ�سماء الالعبني الذين يريد 
الهولندي،  اجلديد،  بر�سلونة  مدرب 
خالل  معهم  التعاقد  كومان،  رونالد 
احلالية  ال�سيفية  النتقالت  فرتة 
الأهداف  فاإن  »اآ�س«،  ل�سحيفة  ووفقا 
النتقالت  �سوق  يف  لكومان  الرئي�سية 
�سيتي،  مان�س�سرت  مدافع  هي  احلالية، 
الإ�سباين اإيريك غار�سيا، ولعب و�سط 
دوين  الهولندي  اأم�سرتدام،  اأياك�س 
ميالن،  اإنرت  ومهاجم  بيك،  دي  فان 

الأرجنتيني لوتارو مارتينيز.
 AD« موقع  اأورد  جهته،  ومن 
�سيحث  كومان  اأن   ،»Sportwereld

مع  التعاقد  على  بر�سلونة  اإدارة  اأي�سا 
مواطنه جورجينيو فينالدوم، جنم خط 
و�سط نادي ليفربول واأو�سح امل�سدر، 
بقدرات  جيدة  دراية  على  كومان  اأن 

عاما،   29 العمر  من  البالغ  فينالدوم، 
منتخب  يف  تدريبه  على  اأ�رشف  الذي 
قد  ليفربول  اأن  اإىل  واأ�سار  هولندا 
يتبقى  الذي  فينالدوم،  برحيل  ي�سمح 
عدم  حال  ويف  واحد،  عام  عقده  يف 
مع  الهولندي  الدويل  وبقاء  متديده 
املقبل،  العام  �سيف  حتى  »الريدز« 
نادي  وكان  جمانا.  بعدها  ف�سريحل 
املا�سي،  الأربعاء  يوم  عني،  بر�سلونة 
كومان على راأ�س الإدارة الفنية للفريق، 
خلفا للمدرب كيكي �سيتني، الذي اأقيل 
من من�سبه بعد اخل�سارة العري�سة اأمام 
النهائي  ربع  الدور  يف  ميونيخ  بايرن 

لدوري اأبطال اأوروبا، بنتيجة 8-2.

القدم  لكرة  الأوروبي  الحتاد  قرر 
املباراة  اإدارة  مهمة  اإ�سناد  »يويفا« 
لكرة  اأوروبا  اأبطال  لدوري  النهائية 
 )2020-2019( احلايل  للمو�سم  القدم، 
اأور�ساتو  دانييلي  الإيطايل  للحكم 
الأحد املقبل. و�ستقام املباراة  غدا  
باري�س  فريقي  �ستجمع  التي  النهائية 
�سان جريمان الفرن�سي وبايرن ميونخ 
متام  يف  املقبل،  الأحد  يوم  الأملاين، 
غرينيت�س،  بتوقيت   )19:00( ال�ساعة 
العا�سمة  يف  »النور«  ملعب  على 

احلكم  و�سيدير  ل�سبونة.  الربتغالية 
من  البالغ  اأور�ساتو،  دانييلي  الدويل 
لبطولة  نهائي  اأول  عاما،   44 العمر 
منذ  دويل  كحكم  م�سريته  يف  اأوروبية 
هذا  له  �سبق  حيث  �سنوات،  ع�رش 
بدوري  مباريات   8 حتكيم  املو�سم 
ليغ«،  »الت�سامبيونز  اأوروبا  اأبطال 
ومنها مواجهة ريال مدريد ومان�س�سرت 
�سيتي، يف ذهاب الدور ثمن النهائي، يف 
فرباير املا�سي، قبل توقف امل�سابقة 
جراء تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد 

باري�س  فريق  وميني   .»19  – »كوفيد 
بلقب  بالفوز  النف�س  جريمان  �سان 
بطل دوري اأبطال اأوروبا يف اأول نهائي 
للتتويج  ميونخ  بايرن  يطمح  بينما  له، 
تاريخه،  يف  ال�ساد�سة  للمرة  باللقب 
الإجنليزي  ليفربول  رقم  ومعادلة 
يحمل  بينما  الثالث.  املركز  �ساحب 
القيا�سي  الرقم  الإ�سباين  مدريد  ريال 
بر�سيد  بالبطولة،  الفوز  مرات  لعدد 
13 لقبا، ويليه يف املركز الثاين ميالن 

الإيطايل، بر�سيد �سبعة األقاب.

توجيه  على  اأبيدال  اإريك  الفرن�سي  حر�س 
ر�سالة جلمهور نادي بر�سلونة بعد ا�ستقالته 
للنادي، على  الريا�سي  املدير  من من�سب 
املتتالية،  الكتالوين  الفريق  اأزمات  خلفية 
ووجه  املو�سم  من  اليدين  �سفر  وخروجه 
النادي وجماهريه  اإدارة  اإىل  اأبيدال ر�سالة 
اأكد  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  عرب 
خاللها اأنه حاول خالل العامني املا�سيني 
الفريق،  اأجل  من  مهمة  تغيريات  اإجراء 

ولكنه اأخفق يف ذلك.

اإدارة  اأن  اإىل  ر�سالته  يف  الفرن�سي  واأ�سار 
اأقرت ببقائه يف من�سبه يوم الثنني  النادي 
الثالثاء،  ا�ستقالته  قدم  ولكنه  املا�سي، 
مع  عقده  يف  الأخري  عامه  عن  متنازل 

بر�سلونة.
ويف ما يلي ن�س ر�سالة اإريك اأبيدال كاملة:

اأحبابي جمهور بر�سلونة،
ال�سطور لأودعكم جميعا،  انتهاز هذه  اأريد 
لكم كثريا لأنني متكنت  واأنا ممنت  اأودعكم 
من م�ساركتكم مرحلتني مهمتني يف حياتي، 

مرحلة كالعب واأخرى ك�سكرتري فني بنادي 
بر�سلونة ياأتي هذا الوداع الثاين بعد عامني 
حاولت فيهما العمل على تطوير بر�سلونة، 
�سخ�سي  بقرار  انتهيا  قويني  مو�سمني 
جمل�س  اإقرار  من  وبالرغم  عني،  �سادر 
تقدمت  فاإنني  من�سبي،  يف  ببقائي  الإدارة 

با�ستقالتي الثالثاء املا�سي.
لقد حاولت اإجراء عدة تغيريات يف العامني 
التغيريات  تلك  اأن  اأعتقد  كنت  املا�سيني 
رغم  الأول،  الفريق  مل�ستقبل  جدا  مهمة 

من  اأمتكن  مل  فاإنني  واإ�رشاري،  اقتناعي 
قد  الوقت  اأن  اأعتقد  لهذا  النجاح،  حتقيق 
اأوؤكد  بالنادي  املهنية  عالقتي  لإنهاء  حان 
الذي  عام يف عقدي  عن  تنازلت  اأنني  لكم 
و�سع  اإن  بر�سلونة  مع  �ساريا  يزال  ل  كان 
اأدنى  لدي  لي�س  ولكن  معقد،  اليوم  النادي 
�سك يف اأنني اأمتنى من كل قلبي اأن يتمكن 
من جتاوز هذا الو�سع واأن تعود النجاحات 
هذا  ي�ستحق  كما  ممكن،  وقت  اأقرب  يف 

النادي العظيم.

ق.ر

وكيل  ريبريو،  فاغرن  ي�ستبعد  ل 
ان�سمام  �سليفا،  دا  نيمار  اأعمال 
كري�ستيانو رونالدو، وليونيل مي�سي، 
�سان  باري�س  نادي  يف  موكله  اإىل 
الفريق  لت�سكيل  الفرن�سي،  جريمان 

الأكرث اإثارة يف التاريخ.
نقلتها  ت�رشيحات  يف  ريبريو  وقال 
تعليقا  الإ�سبانية،  »اآ�س«  �سحيفة 
على اإمكاية رحيل نيمار عن باري�س 
�سعيد،  »نيمار  جريمان:  �سان 
واأعتقد اأنه �سيبقى يف باري�س �سان 

على  اآخرين  عامني  ملدة  جريمان 
�سك،  اأدنى  دون  ومن  اليوم،  الأقل. 
�سان  باري�س  اإىل  مي�سي  انتقال 
اإىل  نيمار  اأ�سهل من عودة  جريمان 
فيه  ق�سى  الذي  بر�سلونة«،  نادي 
اأربعة موا�سم ناجحة بني  الربازيلي 
العامني 2013 و2017، قبل ان�سمامه 
اإىل باري�س �سان جريمان يف �سفقة 
 222 بنحو  قيمتها  قدرت  قيا�سية 

مليون يورو.
اأن  من  الآن  واثقا  ريبريو  وبدا 
يف  �سيبقى  الربازيلي  املهاجم 
العام  يف  عقده  نهاية  حتى  فرن�سا 

اأن  ويعتقد  بل  الأقل،  على   2022
ين�سما  اأن  ميكن  ورونالدو،  مي�سي 
برين�س«،  دي  »بارك  يف  نيمار  اإىل 
اإذا قام مالكو باري�س �سان جريمان 

بتوفري الأموال.
واأ�ساف ريبريو: »مي�سي ورونالدو.. 
القوة  ال�سك يف  اأنا جاد، ل ميكنك 
اإىل  اإ�سارة  يف  لقطر«،  القت�سادية 
اأن ملكية نادي باري�س �سان جريمان 
لال�ستثمارات  قطر  لهيئة  تعود 

الريا�سية منذ العام 2011.
واأ�سبح م�ستقبل مي�سي يف بر�سلونة 
الأخرية،  الأ�سهر  يف  ت�ساوؤل  مو�سع 

حيث ي�سعر بالإحباط من الطريقة 
التي يدار بها النادي، وزادت خ�سارة 
ميونيخ  بايرن  اأمام  املهينة  الفريق 
بنتيجة 2-8 يف دوري اأبطال اأوروبا، 
»الربغوث«  م�سري  ب�ساأن  التكهنات 
رحيله  حال  يف  املقبلة  ووجهته 
رونالدو،  اأما  الكتالوين  الفريق  عن 
فقد ترددت موؤخرا اأنباء عن رغبته 
اأجل  من  يوفنتو�س  عن  الرحيل  يف 
جريمان،  �سان  لباري�س  الن�سمام 
اإيطالية  اإعالم  و�سائل  تناقلت  كما 
بيع  »اليويف«  عزم  عن  اأخبارا 
راتبه  للتخل�س من  الربتغايل  النجم 

يعي�س  الذي  نيمار،  اأما  ال�سخم. 
حاليا اأزهى فرتاته مع باري�س �سان 
جريمان، في�ستعد لقيادة الفريق يف 

ميونيخ  بايرن  اأمام  الهامة  املباراة 
اأوروبا،  اأبطال  دوري  نهائي  يف 

املقرر بعد غد الأحد.

وكيل اأعمال �سهري

رونالدو ومي�ضي قد ين�ضمان لنيمار يف �ضان جريمان

ك�سف و�سع النادي وتفا�سيل هامة عن ا�ستقالته

اأبيدال يوجه ر�ضالة جلمهور بر�ضلونة 

بينهم جنم ليفربول
كومان ي�ضتقر على �ضم اأربعة العبني 

هوية حكم نهائي دوري اأبطال اأوروبا 2020

نيمار »يرعب« 
جماهري باري�س 

�ضان جريمان 
دا  نيمار  الربازيلي  الدويل  اأثار 
�سيلفا، جنم باري�س �سان جريمان 
من  حالة  القدم،  لكرة  الفرن�سي 
اجلدل قبل اأيام قليلة من املباراة 
ميونخ،  بايرن  اأمام  املرتقبة 
اأوروبا  اأبطال  دوري  نهائي  يف 
ح�سابه  عرب  �سورة  نيمار  ون�رش 
الر�سمي عرب خدمة »الق�س�س« اأو 
»Stories« يف تطبيق »اإن�ستغرام«، 
مرتديا  طبي،  �رشير  على  وهو 
وعلق  للتنف�س  بال�ستيكيا  قناعا 
ال�سورة  على  الربازيلي  النجم 
»اعنت  الربتغالية:  باللغة  بكلمتني 
�سان  باري�س  وتاأهل  بنف�سك«. 
جريمان لأول مرة يف تاريخه اإىل 
نهائي دوري الأبطال، على ح�ساب 
فوزه  اإثر  الأملاين  ليبزيغ  فريق 
ك�سب  بينما  نظيفة  بثالثية  عليه 
بايرن ميونخ »املوقعة« الأملاية-
اأوملبيك  �سد  الأخرى،  الفرن�سية 
اأهداف  بثالثة  عليه  بفوزه  ليون، 
من دون رد اأي�سا و�ستقام املباراة 
الباري�سي  الفريقني  بني  النهائية 
املقبل،  الأحد  يوم  والبافاري، 
ال�ساعة )19:00( بتوقيت  يف متام 
»النور« يف  غرينيت�س، على ملعب 

العا�سمة الربتغالية ل�سبونة.

على رغبة مي�سي يف الرحيل

رد فعل غري متوقع لرئي�س نادي بر�ضلونة 
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املحرر عالء الدراوي�ش .. �سرية 
وم�سرية 

اأنا )حممد عالء( عايد حممد الدراوي�ش 
اخلليل،  حمافظة  يف  دورا  مدينة  من 
 ،  1990 عام  اأوت  من  ال�ساد�ش  مواليد 
جمال  يف  يعمل  اهلل  رحمه  والدي  كان 
االنتفا�سة  فرتة  وخالل يف   ، احللويات 
االأوىل وقد اعتقل ملدة �ستة اأ�سهر بعد 
ورفع  االنتفا�سة  يف  بامل�ساركة  اإدانته 
اعتقل  وكذلك   ، الفل�سطينية  االإعالم 
عدة  واأم�سى  مرات  عدة  عزمي  عمي 
وحتى  الثمانينات  بداية  من  �سنوات 
اأوائل الت�سعينات ، يف هذا البيئة العائلية 
ن�ساأت وترعرعت وقد �سكلت يل حافزا 
ملقاومة االحتالل . يف بلدة دورا هناك 
منطقة ت�سمى« املقفة » وهي تقع على 
املجنونة  مع�سكر  بني  الواقعة  الطريق 
منها  مير  والتي  »جنهوت«  وم�ستوطنه 
اجلي�ش وامل�ستوطنني ، ويف املنا�سبات 
مع  الت�سعيد  حاالت  يف  اأو  الوطنية 
البلدة  من  ال�سبان  يتوجه  االحتالل 
يف  وامل�ستوطنني  باجلي�ش  لالحتكاك 

تلك املنطقة .
عدد  مع  توجهت  النكبة  ذكرى  يف 
املقفة  منطقة  اإىل  البلدة  �سباب  من 
اأذكر  ال�سباب  من  جمموعة  معي  كان 
وغ�سنفر  ال�سويطي  اإ�سماعيل  منهم 
ال�رشاونه  معتز  وال�سهيد  عطوان  اأبو 
ومعت�سم اأبو عطوان ، حيث قمنا بقطع 
الطريق باحلجارة وقطع »اخلردة »، وقد 
تواجد يف املكان كل من عدي احلريبات 
الذي كان ميار�ش دوره ك�سحفي وكذلك 
رائد �سنان ، وبعد اإغالقنا الطريق جاء 
على  ووقف  اإ�رشائيلي  ع�سكري  جيب 
ابو  حمطة  من  بالقرب  منا  اآمن  بعد 
�رشار للمحروقات ، وبعد ن�سف �ساعة 
من  الع�سكري  اجليب  اقرتب  تقريبا 
مت  اللحظة  هذه  ويف  الغا�سبني  ال�سبان 
اإلقاء حجارة على احلبيب وك�رش الزجاج 
اجلانبي ثم القّي داخل اجليب زجاجات 

حارقة وا�ستعلت يف داخله النريان.
على  انقلب  لكنه  الهرب  اجليب  حاول   
احرتق  وقد  اجلنود  منه  خرج   ، ظهره 
اجليب بالكامل وقد علمنا بعد االعتقال 
من خالل التهم املوجهة لنا اأن اجليب 
كان به اأربعة ع�سكريني اإحداهم جمندة 
اإ�سابتها  وكانت   ) ان�ستانا   ( ا�سمها 
طفيفة اأما اجلنود الثالثة االآخرين فقد 
كانت اأ�سابة احدهما حروق من الدرجة 
الرابعة وا�سمه ) مت�سبي ( واآخر فقئت 
اإحدى عينيه وا�سمه ) عازار جولدن ( اأما 
اجلندي الرابع فكانت اإ�سابته طفيفة . 
قوات  جتمعت  اجليب  احرتاق  بعد 
املكان  غادرنا  اجلي�ش حيث  من  كبرية 
ال�ساعة  وبعد    ، بيتي  اإىل  وتوجهت 
الثانية ع�رشة ليال الحظت �سيارة تدخل 
وتخرج اإىل املنطقة التي ا�سكنها وكانت 
حركتها مريبة وغري اعتيادية وتبني اأنها 
�سيارة م�ستعربني ، وكان الهدف التاأكد 

ال�ساعة  البيت  وحوايل  من وجودي يف 
الثالثة فجرا حا�رشت املنطقة خم�سة 
بداية  اقتحام  ومت  اجلي�ش  من  دوريات 
وبعد  ابنه  واعتقلوا  عزمي  عمي  بيت 
ثم   �رشاحه  اإطالق  مت  ميداين  حتقيق 
التظاهر  حاولت  وقد  بيتي  اقتحام  مت 
انه  وابلغنا  هويتي  طلب  وقد   ، بالنوم 
امل�سئول  املخابرات  �سابط  هو  لي�ش 
 ، باعتقايل  ومكلف  ع�سكري  ولكنة 
وابلغني اإنني مطلوب على اأعمال عنف 
اأمر اعتقال. بعد  وانه قد �سدر بحقي 
بداأ   ، البيت  واإف�ساد ملحتويات  تفتي�ش 
حتقيق ميداين معي حيث اأطلعني على 
يل  ال�سور  هذه  اأن  اأنكرت   ، معه  �سور 
العملية  مكان  اإىل  بداية  اأقيادي  مت   ،
وهناك طلب مني متثيل احلادثة اأنكرت 
اأين كنت موجودا ورف�ست االن�سياع لهم 
وكان  �سباحا  اخلام�سة  ال�ساعة  كانت   ،
ال�سبان  بني  مواجهات  املنطقة  يف 
مت  قد  كان  وقد  واجلي�ش  الغا�سبني 
ال�سويطي  اإ�سماعيل  من  كل  اعتقال 
وقد  �سنان  وتامر  احلريبات  وعدي 
والذين  املكان  يف  بعيد  من  �ساهدتهم 
اجل  من  خلداعهم  اأي�سا  جلبهم  مت 
متثيل عملية اإحراق اجليب . ويف نف�ش 
اليوم مت نقلنا اإىل �سجن اجللمة، مكثنا 
هناك يوما واحدا حيث مل تقبلنا اإدارة 
لي�ش  موقعنا  بان  احلديث  ومت  ال�سجن 
هنا ، وانه يجب اأن يتم نقلنا اإىل حتقيق 
منفردين  نقلنا  مت  وبالفعل   ، ع�سقالن 
غرفة  يف  بع�سنا  روؤية  ا�ستطعنا  ولكن 
حديثا  �سمعت  بعيد  ومن   ، االنتظار 
الذي مل  ال�رشاونة  معتز  يهدد  للمحقق 
يكن معتقال ، يف حني كان معتقال مهيب 
لعدم  عنه  االإفراج  مت  الذي  ال�رشاونه 

وجود اأية �سلة له باحلادث .
مكثفة  ب�سورة  معي  يتم  التحقيق  كان 
وتركز على ال�سبح على كر�سي حديدي 
اإال  عاريا  كنت   ، موؤملة  نتوءات  فيه 
ت�سغيل  يتم  وكان  ق�سري،  �رشوال  من 
ل�ساعات  البارد  على  الليل  يف  املكّيف 

اإىل  اإعادتي  يتم  االإنهاك  وبعد   ، طويلة 
باللون  مطلية  كانت  والتي  الزنزانة 
اإ�ساءة حمراء خافتة ذات  وبها  االأ�سود 
واالإطفاء  االإ�ساءة  بني  مرتجرجة  اإنارة 
»حنفية«  وبها   ، للنظر  مزعج  ب�سكل 
ماء تنقط قطرات ماء بانتظام وبرتابة 
هذا  على  مكثت   ، لل�سمع  اإزعاج  تخلق 
اأديل  اأن  دون    ، يوما  ع�رش  اثنا  احلال 
قال  اليوم  ذلك  ويف   ، اعرتافات  باأية 
اأفراد  احد  ت�سفية  لقد مت  املحقق  يل 
جمموعتك الأنه اأطلق على جنودنا النار 
معتز  ا�ست�سهد  قد  انه  علمنا  وقد   ،
ال�رشاونة يف اخلارج يوم 2013/7/2 بعد 
اأن اأ�سيب بر�سا�سة متفجرة يف ال�سدر 

ومن ثم ده�سه باجليب الع�سكري .
يف يوم 7/3/ اأبلغت انه انتهى التحقيق 
�سجن  اإىل  اإر�سالنا  يتم  �سوف  وانه 
ع�سقالن ق�سم 3 )�سجما( ، وبالفعل مت 
اأنا وتامر �سنان وعدي احلريبات  نقلي 
اأن  اأ�سمع  وكنت   ، ال�سويطي  واإ�سماعيل 
غرف العار ) الع�سافري ( التي ت�ستخدم 
باخلداع من عمالء لالحتالل  للتحقيق 
واملنا�سلني  الثوار  مبظهر  يظهرون 
املعتقلني  من  املعلومات  وينتزعوا 

باأ�ساليب اخلداع والتظليل .
ال�سجن  وزمالئي  اأنا  اأدخلت  عندما 
و�سعوا كل واحد منا يف غرفة منف�سلة 
،جاء اإيل �سخ�ش بلحية كثة وادعى باأنه 
ال�سجون  قيادات  اأحد  اأبو حميد  نا�رش 
اآخر وادعى  ، وجاء �سخ�ش  املعروفني 
تيقنت  وعندها  الرجوب  جمال  باأنه 
اعرف  الأين  الع�سافري  غرف  يف  اإنني 
وهذا   ، بلدتي  ابن  فهو  الرجوب  جمال 
ب�سيء،  له  مالحمه  متت  ال  ال�سخ�ش 
الأخرب  الفر�سة  اأحتني  بداأت  وهنا 
وقد   ، باالأمر  وتامر  وعدي  اإ�سماعيل 
اأحاول  واأنا  العمالء  احد  �سمعني 
على  بال�رشب  االعتداء  مت   ، اإخبارهم 
 ، الق�سم  اإخراجه من  عدي اجلمل ومت 
اأيام  ثالثة  مدة  الق�سم  ذلك  يف  مكثت 
ومل اأحتدث مع احد ، وبعدها نقلنا اإىل 

�سجن عوفر . يف �سجن عوفر ا�ستقبلني 
هناك عدد من اأبناء بلدتي منهم عماد 
عطوان  اأبو  منذر  وال�سيخ  العرجان 
وطالب فقو�سه وكان ممثل املعتقل اأبو 
تامر حامد من �سلواد ، حيث مت فرزنا 
اأ�سبوعني  بعد   . فتح  حركة  تنظيم  اإىل 
وزياد  عطوان  اأبو  ومعتز  اأنا  نقلنا  مت 
احلروب  اإىل �سجن اي�سل ، حيث رف�سنا 
الطعام  عن  االإ�رشاب  واأعلنا  الدخول 
الأننا كنا نتوقع انه �سيتم نقلنا اإىل �سجن 
اأيام من االإ�رشاب  ، وبعد ثالثة  رميون 
تكن  ومل   ، رميون  �سجن  اإىل  نقلنا  مت 
كان  حيث  م�ستقرة  ال�سجن  ظروف 
ال�سجن  اإدارة  مع  الفرتة  تلك  �رشاع يف 
حيث مت قمع املعتقل بعد حوايل �سهر 

من دخولنا اإليه .

املحكمة :

مت  ع�سقالن  �سجن  يف  كنت  عندما 
متديد اعتقايل مدة ع�رشين يوما على 
وجود  لعدم  ال�سجن  ا�ستخبارات  ذمة 
قا�سي ، واأثناء وجودي يف �سجن عوفر 
رف�ست  وقد   ، واحدة  جل�سة  جل�ست 
كنت  عندما  املحكمة  اإىل  اخلروج 
يف  كنت  عندما  الطعام  عن  م�رشبا 
حماكمتي  بداأت  بعدها   . اي�سل  �سجن 
حداد  اأحالم  املحامية  اأوكلت  حيث 
ال�سجن  العام  املدعي  يل  طلب  وقد   ،
التهم  على  بناء  عاما  ع�رشين  الفعلي 
املجموعة  اعرتافات  �سمن  املوجهة 
املعمول  تامري  قانون  ح�سب  والتي   ،
االإ�رشائيلية  الع�سكرية  املحاكم  يف  به 
اأو  ب�سهادة  املتهم  يدان  مبوجبه  الذي 
اعرتاف �سخ�ش واحد عليه دون النظر 
يف االأ�سباب . جل�ست حوايل ثالثة ع�رش 
احلكم  مت  واأخريا  للمحاكمة  جل�سة 
وثالث  فعلية  �سنوات  بخم�سة  علي 
ع�رش  ملدة  التنفيذ  وقف  مع  �سنوات 
�سنوات ، وحكم على تامر �سنان ثالثة 
ا�ستاأنفت  �سهرين  بعد   . فعلية  �سنوات 
ثمانية  اإىل  احلكم  حتول  حيث  احلكم 
ع�رش �سهرا فعلية وغرامة مالية بقيمة 
وقف  مع  ون�سف  و�سنة  �سيكل   12000
التنفيذ ملدة ثالث �سنوات . ا�ستقريت 
يف �سجن رميون حيث كان املوجه العام 
احلي  عبد  اإبراهيم  االأخ  فتح  حلركة 
 ، طولكرم  حمافظة  �سيدا  بلدة  من 
العمل  ن�سطاء  من  كنت  البدايات  ومن 
اهتمام  يل  وكان  ال�سجن  يف  التنظيمي 
، وقد خ�سعت  الفكر  بالثقافة ودرا�سة 
وح�سلت  وثقافية  فكرية  دورات  لعدة 
الكادر  اإعداد  دورات  �سهادات يف  على 
اأعطي  بان  كلفت  ق�سرية  فرتة  وبعد   .
لالأع�ساء  وتنظيمية  فكرية  جل�سات 
تاريخ  يف  احلركة  يف  امل�ستجدين 
احلركة واأ�س�سها الفكرية . وقد تدرجت 
يف  للحركة  القيادي  ال�سلم  يف  اأي�سا 
موجها  بداية  ت�سلمت  حيث  ال�سجن 
ثم  ومن  فيها  اأقيم  التي  للغرفة  اإداريا 
يف  مركزية  جلنة  ع�سو  اإىل  تدرجت 
بتاريخ  عني  االإفراج  مت  اأن  اإىل  الق�سم 
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�سفحات من ن�سال احلركة الأ�سرية

�لأ�سري �ملحرر عالء �لدر�وي�ش يروي �أبرز 
حمطات �سريته �لن�سالية

ي�ستمر مركز اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة الأ�سرية يف جامعة القد�ش ب�سرد جتارب الأ�سرى املحررين، حيث ين�سر 
بحلقة هذا الأ�سبوع جتربة الأ�سري املحرر عالء الدراوي�ش من مدينة دورا ق�ساء اخلليل. 

با�سل عريف

�لأ�سري �لذي مل يَر و�لده 
منذ 20 �سنة

بقلم/عبد النا�سر فروانة
رئي�ش وحدة الدرا�سات والتوثيق 
يف هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين

تعر�سوا  الذين  الفل�سطينيني  عدد  يزيد 
االحتالل  �سجون  يف  لالعتقال 
ومعتقل،  اأ�سري  املليون  عن  االإ�رشائيلي 
اأطفاالً  ون�ساًء،  رجاالً  وكباراً،  �سغاراً 
االإح�ساء  م�ساألة  كانت  واإن  وفتيات. 
احلني  بني  بها  القيام  ويجب  هامة 
اأو�سـاع  درا�سة  ت�سهيـل  اأجل  واالآخر من 
ينبغي  ما  اأن  غري  واملعتقلني.  االأ�سـرى 
هذه  خلف  اأن  هو  ومعرفته،  فهمه 
االأرقام تكمن مدلوالت هامة وحياة ب�رش 
واآالف  الق�سبان،  خلف  مت�سي  واأعمار 
واحلرمان.  واالأمل  العذاب  ق�س�ش  من 
فلكل اأ�سري من هوؤالء ق�سة وحكاية متالأ 
و�سّجل  حكايته  �سّطر  وبا�سل  جملدات. 
باحلزن  ممزوجة  وعزة  بفخر  حروفها 
ووجع  ال�سجن  باأمل  وجمبولة  والدموع 
احلرمان وق�سوة ال�سجان.  مل تكن تعلم 
االأم وهي حامل بجنينها، باأنها �ستُنجب 
جنلها البكر ليق�سي ن�سف عمره، ولرمبا 
ال�سجون  ق�سبان  خلف  ذلك،  من  اأكرث 
اأن  لوالده  يكن  ومل  ال�سم�ش.  ووراء 
اأن  الكوابي�ش،  ا�سواأ  يتوقع، وال حتى يف 
االأخري  هو   2000 عام  اللقاء  ذاك  يكون 
اأن  با�سل«  »ابا  يتخيل  يكن  ومل  بينهما، 
بداأ  طويل  فراق  اىل  احلال  بهم  ينتهي 
بفعل  بعد،  ينتِه  ومل  �سنة  ع�رشين  قبل 
ال�سجن االإ�رشائيلي واجراءات االحتالل 
يُ�سطلح  ما  بذريعة  االأهل  زيارات  ومنع 
االأمني«، يف ظل  »املنع  بـ  ت�سميته  على 
�سمت و�سعف وتراجع دور املوؤ�س�سات 
الدولية. فكم كانت �سعبة حلظة الفراق 
ا�ستمرار  وموؤمل  قا�سي  هو  وكم  تلك، 
والعزيز.  احلبيب  روؤية  من  احلرمان 
وفراق  ال�سم�ش،  كلهيب  حزن  فالفراق 
فكان  الفراق.  حاالت  اأ�سعب  من  االبن 
با�سل  اأبو  و�سديقي  اأخي  عونك  اهلل يف 
املقلقة  االأ�رشى  اأخبار  تتابع  واأنت 
وا�ستمرار  القا�سية  احتجازهم  وظروف 
ظل  يف  املتعمد  الطبي  االهمال 
اال�ستهتار االإ�رشائيلي املت�ساعد بحياة 
زمن  يف  ال�سحية  واأو�ساعهم  االأ�رشى 
»كورونا«، دون اأن يُ�سمح لك بزيارته ولو 
مرة واحدة طوال فرتة �سجنه الطويلة.  
با�سل عماد عريف: انخرط يف �سفوف 
كتائب �سهداء االأق�سى الذراع الع�سكري 
انتفا�سة  اندالع  مع  »فتح«  حلركة 
االأق�سى، ولكل امرئ من ا�سمه ن�سيب، 
فكان بطاًل با�ساًل، �سجاعاً، قاتل عدوه 
ياأبه  ومل  بب�سالة  املحتل  وقاوم  ب�سدة، 
املجد  من  �سفحات  ف�سّطر  املوت، 
يُعتَقل ويَُعَذب ويَ�سُدر  اأن  والبطولة قبل 
املوؤبد. با�سل  بال�سجن  حكماً  بحقه 
غزة،  مدينة  ابن  الفل�سطيني  عريف: 
ويحفظه  اجلميع،  يعرفه  بات  ا�سٌم 
االأ�رشى واملحررون، ويذكره النا�سطون 
ويردده  االأ�رشى،  لق�سايا  واملتابعون 
منا�سل  فهو  واملخل�سون،  ال�رشفاء 
باأحرف من نور ونار  عنيد، حفر ا�سمه 
وكتب  املعتمة،  الزنازين  جدران  على 
خالل  والتحدي  ال�سمود  من  ف�سوالً 
اإخوانه  و�سارك  الن�سالية،  م�سريته 
االأ�رشى معارك االأمعاء اخلاوية ومقاومة 
ال�سجان باإرادة �سلبة مل تلن، وعزم جبار 
يف  عميقاً  ا�سمه  فَحَفر  ي�سعف،  مل 

�سجالت احلركة الوطنية االأ�سرية.  ولد 
من  الرابع  يف  عريف«  »با�سل  االأ�سري 
ني�سان/ابريل عام 1982، وكان يقطن مع 
اأ�رشته يف حي الرمال غرب مدينة غزة، 
وبني  منا�سلة  عائلة  يف  وترعرع  فكرب 
حلركة  وانتمى  املدينة،  و�سوارع  اأزقة 
»فتح« منذ نعومة اأظافره، ويف عام 1998 
التحق بجهاز ال�رشطة الفل�سطينية وتلقى 
دورة تدريبية ومن ثم انتقل اىل العمل يف 
اندالع  ومع  الغربية،  ال�سفة  حمافظات 
اإىل  ان�سم  عام2000،  االأق�سى  انتفا�سة 
كتائب �سهداء االأق�سى الذراع الع�سكري 
الفل�سطيني  الوطني  التحرير  حلركة 
»فتح«، و�سارك يف العديد من العمليات 
الفدائية، ولعل اأبرزها امل�ساركة يف قتل 
ا�رشائيليني داخل م�ستوطنة  م�ستوطنني 
�سديقه  ال�ست�سهاد  انتقاماً  »عوفر« 

ورفيق دربه »مهند حالوة«.
اآب/اأغ�سط�ش  من  ع�رش  التا�سع   ويف 
ا�ستمرت  مطاردة  وبعد   2002 عام 
االحتالل  قوات  متكنت  طويلة،  ل�سهور 
اأحد  عرب  ا�ستدراجه  من  االإ�رشائيلي 
العمالء واعتقاله والزج به يف �سجونها، 
التعذيب  من  خمتلفة  ل�سنوف  فتعر�ش 
التي  االإ�سابة  رغم  والنف�سي  اجل�سدي 
وبعد  اليمنى،  يده  يف  منها  يعاين  كان 
ثالث �سنوات من التوقيف واال�ستجواب 
املحاكمة،  جل�سات  من  والعديد 
االإ�رشائيلية  عوفر  حمكمة  اأ�سدرت 
املوؤبد  بال�سجن  بحقه  حكماً  الع�سكرية 
 52 اإىل  اإ�سافة  مرتني  احلياة(  )مدى 
ع�رش  ثمانية  قبل  اعتقاله  عاما. ومنذ 
اإ�رشائيلية  �سجون  عدة  يف  تنقل  �سنة 
ع�سقالن  يف  متفاوتة  �سنوات  وق�سى 
ونفحة،  واي�سل  وهدارمي  ال�سبع  وبئر 
العزل  زنازين  يف  طويلة  فرتات  ومكث 
االنفرادي، وح�سل على �سهادة الثانوية 
العلوم  يف  البكالوريو�ش  و�سهادة  العامة 
االآن  ال�سيا�سية داخل �سجنه، فيما يقبع 
يف �سجن نفحه يف �سحراء النقب جنوب 
االأيام وال�سهور  فل�سطني املحتلة. ومتر 
االأعمار  وتُق�سى  ال�سنني،  معها  ومت�سي 
الذكرى  وحتل  ال�سجون  ق�سبان  خلف 
الثامنة ع�رش العتقال »با�سل عريف« يف 
التا�سع ع�رش من اآب/اأغ�سط�ش اجلاري 
ب�سكل  ع�رش  التا�سع  عامه  ليدخل 
يتفاقم،  والوجع  يزداد  واالأمل  متوا�سل، 
ول�سان  تت�سع،  واأ�رشته  با�سل  ومعاناة 
ال�سجن  اأيها  بنا  رفقاً  يقول:  حالهم 
اللعني، فاأال يكفي ما اأحلقته بنا من اأمل 
وقهر وحزن جراء ما تفر�سه علينا وعلى 
اأبنائنا من قيود، فو اهلل ما عاد يف الروح 
مت�سع، وما عاد مبقدورنا حتمل مزيداً 
وجعنا  من  يخفف  ما  ولعل  الوجع.  من 
بعد  يوما  يتعاظم  الذي  االأمل  ذاك  هو 
يوم باقرتاب امتام �سفقة تبادل جديدة 
وتنجح  املوؤبدات،  قيد  يك�رش  وانت�سار 
يف  الفل�سطينية  املقاومة  خالله  من 
ويُقولون  املقاومة.  رموز  �رشاح  اطالق 
َمتى ُهو. ُقل َع�سى اأن يَكون َقريبًا. ويبقى 
االأخ با�سل عريف، االأ�سري واملنا�سل .. 
منت�سب القامة مي�سي ومل يَنحِن، وراأ�ٌش 
مل  كبرٌي  وعنفواٌن  يطاأطئ،  مل  �سامٌخ 
االنت�سار  باأمل  يت�سلح  ومنا�سل  ينك�رش، 

وك�رش القيود.
ب�سوؤون  خمت�ش  وكاتب  حمرر  اأ�سري 

االأ�رشى واملحررين
ع�سو املجل�ش الوطني الفل�سطيني
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 24  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    
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الرئي�ش  ونائب  ال�شناتور  واألزم 
مبعاجلة  نف�شه  )بايدن(،  ال�شابق 
اأنها  راأى  التي  املتحدة  الوليات 
جائحة  قبل  من  ل�رشبة  تعر�شت 
وتعاين  امل�شتجد،  كورونا  فريو�ش 
من كارثة اقت�شادية، وذلك بتوحيد 

جميع الأمريكيني.
الأمريكيني  بايدن  حذر  باملقابل، 
ترامب  دونالد  الرئي�ش  اأن  من 
الكراهية واخلوف  تاأجيج  �شيوا�شل 
اأربع  من  ثانية  لولية  انتخب  اإذا 
موعد  من  يوما   75 قبل  �شنوات 
الأمريكية،  الرئا�شية  النتخابات 
قال بايدن: »اأعدكم، من هنا والآن، 
ف�شوف  بالرئا�شة،  اإيل  عهدمت  اإذا 
بالأ�شواأ...  ولي�ش  باأف�شلنا،  اأ�شتعني 
ن�شتطيع  كونوا على يقني، بالحتاد 
الظالم  الف�شل من  نتجاوز هذا  اأن 
�شيكون  اأنه  م�شيفا  اأمريكا«،  يف 

»حليفا للنور، ل الظالم«.

باملنا�شبة، األقى بايدن خطابه هذا 
يف �شاحة خاوية مبدينة ويلمنجتون 
يف  راأ�شه،  م�شقط  ديالوير،  يف 
الدميقراطي  احلزب  موؤمتر  ختام 
اأيام  اأربعة  مدى  على  عقد  الذي 

جائحة  ب�شبب  النرتنت  عرب 
املر�شح  وو�شف  التاجي  الفريو�ش 
الرئا�شية  لالنتخابات  الدميقراطي 
اأهمية  ذات  باأنها  الراهنة  اللحظة 
تاريخية، يف ظل اأزمة �شحية ب�شبب 

والركود  التاجي  الفريو�ش  جائحة 
القت�شادي ومعركة ب�شان البيئة.

ووعد بايدن اأن ميثل كل الأمريكيني، 
اأجل  من  اجلدية  بنف�ش  يعمل  وباأن 
الذي  الأمر  اأي�شا،  يوؤيدونه  ل  من 
�شمنيا  تباينا  رويرتز  فيه  راأت 
يبد  مل  الذي  ترامب  موقف  مع 
خارج  اأحد  ا�شتمالة  تذكر يف  رغبة 
املر�شح  وانتقد  ناخبيه  قاعدة 
 77 العمر  من  البالغ  الدميقراطي 
عاما، ب�شدة تعامل مناف�شه ترامب 
مع اجلائحة، م�شريا اإىل اأنه »اأخفق 
جتاه  الأ�شا�شية  واجباته  اأب�شط  يف 

الأمة: لقد ف�شل يف حمايتنا«.
يادين  اأن  راأي  ا�شتطالعات  وتقول 
الذي  ترامب  على  متقدما  ي�شري 
والذي  �شنوات،  بثالث  ي�شغره 
�شيقبل تر�شيح اجلمهوريني له لولية 
اجلمهوري  احلزب  موؤمتر  ثانية يف 

الأ�شبوع القادم.

وعد جو بايدن، يف خطاب اأعلن فيه قبوله تر�سيح احلزب الدميقراطي له يف االنتخابات 
الرئا�سية، بطي ما و�سفه بـ«هذا الف�سل من الظالم يف اأمريكا«.

الواليات املتحدة

بايدن يتعهد بطي »�شفحة« ترامب!
بكني بال كورونا

 ال�شلطات ت�شمح لل�شكان 
باخلروج دون كمامات

يف  ال�شحية  ال�شلطات  األغت 
اإلزام  بكني  ال�شينية  العا�شمة 
يف  الكمامات  بو�شع  ال�شكان 
جديد  تخفيف  يف  اخلارج، 
انت�شار  منع  اإىل  الرامية  للقواعد 
بعدما  اجلديد  كورونا  فريو�ش 
ر�شد  عدم  املدينة  اأعلنت 
 13 مدى  على  جديدة  اإ�شابات 

يوما.
فقد  القواعد،  تخفيف  ورغم 
ال�شكان  من  كبرية  ن�شبة  وا�شلت 
العا�شمة  يف  الكمامات  و�شع 
وقال  اجلمعة  اأم�ش  ال�شينية 
جتعلهم  الكمامة  اإن  البع�ش 
قال  بينما  بالأمان،  ي�شعرون 
الجتماعية  ال�شغوط  اإن  اآخرون 
لو�شع الكمامة كانت اأحد العوامل 
اأي�شا. وقالت �شابة من بكني، تبلغ 
اأن  »اأعتقد  عاما   24 العمر  من 
اأي  يف  الكمامة  نزع  با�شتطاعتي 
اإن كان  اأرى  اأن  ينبغي  وقت، لكن 
لأنني  ذلك.  �شيقبلون  الآخرون 
اإذا راأوين  النا�ش  اأن يفزع  اأخ�شى 
مرة  ثاين  كمامة«وهذه  بدون 
ال�شحية  ال�شلطات  فيها  تخفف 
الكمامة  و�شع  قواعد  بكني  يف 

اإىل  عادت  التي  العا�شمة،  يف 
الطبيعية  احلالة  اإىل  كبري  حد 
العزل  اإجراءات  من  جولتني  بعد 

العام.
وكانت مراكز مكافحة الأمرا�ش 
اإن  البداية  يف  قالت  بكني  يف 
اخلروج  العا�شمة  �شكان  بو�شع 
دون كمامة يف اأواخر اأبريل، غري 
اأنها �رشعان ما األغت القواعد يف 
يونيو بعد انت�شار جديد لـفريو�ش 
لوباء  امل�شبب  اجلديد،  كورونا 
كوفيد-19، يف �شوق كبري للجملة 

يف جنوب املدينة.
حالت  اأي  ال�شني  ت�شجل  ومل 
مدى  على  جديدة  حملية  عدوى 
5 اأيام بعدما جنحت يف ال�شيطرة 
العا�شمة  يف  التف�شي  على 
اأخرى  ومناطق  و�شينجيانغ 
اإ�شابة   22 ال�شلطات  و�شجلت 
كلها  كورونا  بـفريو�ش  جديدة 
لأ�شخا�ش قادمني من اخلارج يف 
اأمام  حدودها  واأغلقت  اأوت،   20
ال�شينيني.  غري  الوافدين  معظم 
لالإ�شابات  الإجمايل  العدد  وبلغ 
 84،917 البالد  يف  املوؤكدة 

اإ�شابة.

م�سوؤول اأملاين

التهديدات الأمريكية �شد »ال�شيل 
ال�شمايل-2« ذروة الوقاحة

�شا�شنيتز  مدينة  عمدة  اعترب 
كراخت، خالل  فرانك  الأملانية، 
التهديدات  اأن  �شحفية،  مقابلة 
»ال�شيل  م�رشوع  �شد  الأمريكية 
لنقل  الرو�شي  ال�شمايل-2« 
»ذروة  هي  اأملانيا  اإىل  الغاز 
بعدما  ذلك  الوقاحة«وجاء 
ال�شيوخ  جمل�ش  يف  اأع�شاء  قام 
اإىل  ر�شالة  باإر�شال  الأمريكي 
ال�رشكة التي تدير ميناء �شا�شنيتز 
الأملاين تت�شمن تهديدات بفر�ش 
عقوبات على اإدارة امليناء ب�شبب 
م�رشوع »ال�شيل ال�شمايل-2«، وهو 
الغاز  ل�شخ  اأنبوب  ملد  م�رشوع 
اأملانيا  اإىل  رو�شيا  من  الطبيعي 

عرب بحر البلطيق.
العقوبات  كراخت  وو�شف 
التي  ال�رشكات  �شد  الأمريكية 
الغاز  اأنابيب  متد  �شفنها  كانت 
م�شيفا  الأوىل«،  »الوقاحة  باأنها 
التهديد  هي  الثانية  »الوقاحة  اأن 
اأع�شاء  قبل  من  عقوبات  بفر�ش 
يف جمل�ش ال�شيوخ على ال�رشكات 
املرتبطة باأي �شكل من الأ�شكال 
ال�شمايل، وكذلك  ال�شيل  مب�رشوع 
هذه  يف  الأفراد  املوظفني 
ال�رشكات«. واأكد كراخت اأن على 
اأملانيا اأن تثبت للعامل اأجمع اأنه ل 
ميكن تخويفها. كذلك اأعرب عن 

مد  من  النتهاء  يتم  اأن  يف  اأمله 
م�شريا  ق�شري،  وقت  يف  الأنبوب 
الأمريكية  الإجراءات  اأن  اإىل 
الأعمال  ارتباكا كبريا يف  »ت�شبب 

الأوروبية«.
الأخرية  املرحلة  حاليا  وجتري 
الذي  للم�رشوع،  الأنابيب  من مد 
الغاز  لنقل  خطني  بناء  يت�شمن 
الطبيعي الرو�شي بطاقة اإجمالية 
تبلغ 55 مليار مرت مكعب �شنويا، 
قاع  عرب  الرو�شي،  ال�شاحل  من 
ويلقى  اأملانيا  اإىل  البلطيق،  بحر 
من  قوية  معار�شة  امل�رشوع 
ت�شعى  التي  املتحدة،  الوليات 
اأوروبا.  يف  امل�شال  غازها  لبيع 
وهددت وا�شنطن موؤخرا بفر�ش 
من  كل  على  جديدة  عقوبات 
ي�شرتك يف تنفيذ امل�رشوع ويبحث 
جمل�ش ال�شيوخ الأمريكي م�شودة 
العقوبات  تو�شيع  حول  قانون 
مبا  ال�شمايل-2«،  »ال�شيل  على 
الأوروبية  ال�رشكات  يف ذلك على 

امل�شاركة يف تنفيذه.
الأمريكية  اخلطوة  هذه  وتلقى 
برلني،  قبل  من  �شديدا  انتقادا 
الطاقة  �شيا�شة  اأن  توؤكد  التي 
الأوروبي  ولالحتاد  لأملانيا 
برلني  يف  ح�رشيا  �شتحدد 

وبروك�شل ولي�ش يف وا�شنطن.

حكما  بريطانية  حمكمة  اأ�شدرت 
ه�شام  على  عاما   55 بال�شجن 
فجر  الذي  الليبي  �شقيق  العبيدي، 
 3 من  اأكرث  قبل  اأرينا«  »مان�ش�شرت 
 22 مقتل  عن  اأ�شفر  والذي  �شنوات 
الهجوم  يف  لدوره  وذلك  �شخ�شا، 

الإرهابي.
من  البالغ  العبيدي،  ها�شم  واأدين 
ان�شحب  ولذي  عاما   23 العمر 
فريقه  وطرد  املحاكمة  من  ال�شاب 
جل�شة  ح�شور  رف�ش  ثم  القانوين 
النطق باحلكم يف املحكمة اجلنائية 
بقتل  لندن،  بيلي يف  اأولد  املركزية 
22 �شخ�شا بعد اأن قال ممثلو الدعاء 
�شقيقه  مثل  مثله  »م�شوؤول  اإنه 
الليبي  اأن  اإىل  النتحاري«ي�شار 
�شلمان العبيدي كان قد فجر قنبلة 
يف نهاية حفل غنائي اأحيته املغنية 

اأريانا غراندي يف م�رشح »مان�ش�شرت 
اأرينا« يف 22 ماي 2017، الأمر الذي 
اأودى بحياة 22 �شخ�شا، بينهم ن�شاء 

واأطفال، واإ�شابة املئات.
يتجاوز  مل  ه�شام  عمر  لأن  ونظرا   
ي�شدر  فلم  الهجوم،  وقت  عاما   21
حكما  عليه  بيكر  جريميي  القا�شي 
ذكرت  ما  بح�شب  املوؤبد،  بال�شجن 
�شحيفة الندبندنت الربيطانية غري 
ما  ه�شام  �رشاح  اإطالق  يتم  لن  اأنه 
امل�رشوط  الإفراج  يقرر جمل�ش  مل 
اأنه اآمن للقيام بذلك، مما يعني اأنه 
ال�شجن  يف  حياته  بقية  يق�شي  قد 
الأخوين  اإن  بيكر  القا�شي  وقال 
حفل  ا�شتهداف  اختارا  العبيدي 
نيتهما  و«كانت  اأريانا غراندي معا، 
على  ال�شغار  املعجبني  ا�شتهداف 
وجه التحديد«، مبا يف ذلك الأطفال 

واأ�شاف »احلقيقة ال�شارخة هي اأن 
هذه كانت جرائم فظيعة: كبرية يف 
حجمها، وقاتلة يف نواياها ومروعة 
على  اإنه  بيكر  عواقبها«وقال  يف 
الرغم من اأن ها�شم مل يكن »علنيا« 
�شقيقه،  مثل  للجماعة  دعمه  يف 
اجلدير  الآراء  نف�ش  ي�شاطر  اأنه  اإل 
يف  ولد  العبيدي  ه�شام  اأن  بالذكر 
القب�ش  واألقي  مان�ش�شرت  مدينة 
ترحيله  يتم  اأن  قبل  ليبيا،  يف  عليه 
مار�ش  للمحاكمة ويف  بريطانيا  اإىل 
حملفني  هيئة  اأدانته  املا�شي، 
والتخطيط  القتل  وحماولة  بالقتل 
الوزراء  رئي�ش  وقال  للتفجري. 
اإن  جون�شون،  بوري�ش  الربيطاين، 
�شجن عبيدي كان »فر�شة للتاأمل يف 
اأهمية الت�شامح والتوا�شل والطيبة«، 
اأرينا«  »مان�ش�شرت  اأن هجوم  م�شيفا 

كان عماًل »مروعا وجبانا من اأعمال 
الأطفال  ا�شتهدفت  التي  العنف 

والأ�رش«.
التهم  جميع  اأنكر  قد  ه�شام  وكان 
يف  لل�رشطة  وقال  اإليه،  املن�شوبة 
معهم  التعاون  يريد  اإنه  البداية 
لإثبات براءته، لكنه تغيب عن معظم 
القانوين  فريقه  واأقال  حماكمته 
يكون  رمبا  اأنه  املحققون  ويعتقد 
نفذه  الذي  للهجوم  املدبر  العقل 
يتم  مل  لكن  �شلمان،  الأكرب  �شقيقه 
ا�شتجواب عبيدي يف املحكمة لأنه 
رف�ش الإدلء ب�شهادته واأعلن تنظيم 
داع�ش م�شوؤوليته عن التفجري، الذي 
الإرهابية  الهجمات  اأكرث  ثاين  كان 
 2017 عام  يف  بريطانيا  يف  دموية 
يف  و�شتمن�شرت  ج�رش  هجوم  بعد 

مار�ش.

حمكمة بريطانية

ال�شجن 55 عاما ل�شقيق مفجر »مان�ش�شرت اأرينا«

ك�سفت عنها تقارير اإعالمية 

اأول وثيقة ر�شمية بني الإمارات و العدو ال�شهيوين
اأفاد مواقع »خمت�شة اأم�ش اجلمعة، 
باأن اأول وثيقة ر�شمية �شيتم توقيعها 
ال�شهيوين  الكيان  و  الإمارات  بني 
بينهما،  العالقات  تطبيع  اتفاق  بعد 
�شتكون حول ق�شايا الأمن الداخلي، 
الكيان  اأن  اإىل  املوقع  ولفت 
لتوقيع  حمادثات  جترى  ال�شهيوين 
ب�شاأن  الإمارات،  مع  تفاهم  مذكرة 

عن  ونقل  الداخلي،  الأمن  ق�شايا 
قولها  اإ�رشائيلية  �شيا�شية  م�شادر 
اأول  �شتكون  التفاهم،  مذكرة  اإن 
بني  التعاون  لرت�شيخ  ر�شمية  وثيقة 
اإ�رشائيل  يف  الداخلي  الأمن  وزارة 
ووزارة الأمن الداخلي يف الإمارات 
»جمال  فاإن  امل�شادر   وبح�شب 
نقاط  اأهم  من  هو  الداخلي،  الأمن 

العربية  الإمارات  لدولة  الهتمام 
قوبل  فقد  وبالتايل،  املتحدة، 
التوجه بالتاأييد«.  ولفتت تقارير اإىل 
اأن البلدين يرتبان حاليا، للقاء يجمع 
ال�شهيوين  العدو  حكومة  رئي�ش 
بنيامني نتنياهو، وويل عهد اأبوظبي 
الأبي�ش  البيت  يف  زايد،  بن  حممد 
التفاق  اإبرام  لإعالن  وا�شنطن،  يف 

و  الإمارات  وكانت  ر�شمي  ب�شكل 
اخلمي�ش  اأعلنا  ال�شهيوين  العدو 
املا�شي، عن اتفاق لتطبيع العالقات 
بني اجلانبني برعاية اأمريكية واأعلن 
مع  حواره  خالل  اأم�ش  نتنياهو 
يف  اليهودية  اجلالية  من  اأع�شاء 
الإمارات عرب الفيديو، اأنه قد يزور 

الإمارات هذا العام.
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متوفرة يف املكتبات اجلزائرية 

الرواية اجلديدة ليا�سمينة خ�سرا "ملح كل املن�سيات"
ي�ست�سيف الروائي يا�سمينة خ�سرا يف روايته اجلديدة املو�سوم ب »Sel de tous les oublis«)ملح كل املن�سيات( القارئ 

يف رحلة بحث عن االن�سان لت�سميد جروح الروح و القلب و اإعادة بناء الذات بتجاوز املحن و هذه الرواية ال�سادرة عن 
من�سورات الق�سبة متوفرة يف املكتبات باجلزائر ابتداء من اأول اأم�س اخلمي�س.

ق .ث

اجلديد  العمل  هذا  يروي 
�صفحة   287 يف  يقع  الذي 
اآدم نايت قا�صم  جزء من حياة 
بدون  يعي�ش حياة هادئة  معلم 
م�صاكل يف اإحدى قرى منطقة 
ال�صتينات  بداية  يف  البليدة 

فجاأة  و  املا�صي،  القرن  من 
اأمامه لتتحول  ينهار كل  �صيء 
حياته اإىل جحيم بعد اأن قررت 
زوجته مغادرته  يقرر اآدم ترك 
عن  واالنعزال  تالميذه  و  بيته 
التوا�صل  تقلي�ش  و  املجتمع 
عن  يتخلى  ان  قبل  النا�ش  مع 

كل �صيء ويروح 

تائها  يف االأر�ش دون هدف.
ال�صلبي«  »البطل  هذا  يهوم 
الكئيب يف متاهات احلياة بحثا 
عن �صبب مقنع لذهاب زوجته. 
و قد حاول يف البداية الن�صيان 
الكحول  �رشب  يف  باالنغما�ش 
يف  البليدة  حانات  بني  متنقال 
احزانه  لطي  يائ�صة  حماولة 
يتعود  جعلته  الظروف  لكن 
هذا النمط الذي ي�صبه الت�رشد 
التي  االأيادي  كل  رغم   ذلك  و 
كل  من  مل�صاعدته  امتدت 
حفاظا  رف�صها  انه  اال  جانب، 
ذلك  بعد  و  نف�صه  عزة  على 
نف�صه  قا�صم  نايت  اآدم  وجد  
العقلية  لالأمرا�ش  م�صحة  يف 
بعد ان ا�صبح فري�صة االحزان 
يلتقي  وهناك   ، املواجع  و 
يعاين من  ب�صخ�ش يدعى عيد 

مر�ش االمنيزيا 
) فقدان الذاكرة( و من االنطواء 
و الكاآبة . و يدرك اآدم بعد ذلك 
»التي  »اال�صباح  هذه  مثل  ان 
تدور يف حلقة مفرغة هي التي 
تعك�ش ال�صورة احلقيقية للعامل 
الإن�صانية   احلقيقي  والوجه 
وبعد  عادلة   وغري  قا�صية 
يجد  امل�صت�صفى  من  خروجه 
يرف�ش  مازال  الذي  املعلم 
البوح بق�صته حتى لالأطباء هبة 
قبل  الكرم من  و  الت�صامن  من 

�صدفة  بهم  التقى  الذين  كل 
عرفه  الذي  البقال  غرار  على 
يف منطقة نائية و قام باإيوائه و 
اأي�صا �صاحب العربة الذي كان 

يقوم بنقله عند الطلب.
جند  اأي�صا  هوؤالء  بني  ومن 
يف  يعي�ش  كان  الذي  ميكا 
بالن�صبة  كان  و  بالغابة  عزلة 
وخالل  احلار�ش.  املالك  له 
والتنقالت  االأ�صفار  هذه 
كثب  عن  الق�صة  بطل  اطلع 
املعاناة  و  اجلروح   تلك  على 
عمق  على  �صاهدة  بقيت  التي 
حرب  خلفتها  التي  االأ�رشار 
اي�صا  تعرف  كما  التحرير. 

على املاآ�صي ال�صخ�صية للذين 
قاموا مب�صاعدته رغم تعنته يف 

الرف�ش.
و يجد القارئ �صعوبة يف ادراك 
جتري  الذي  واملكان  الزمن 
التي  الرواية  هذه  احدث  فيه 
العالقات  على  اأ�صا�صا  تركز 
كانت  مهما  العفوية  االإن�صانية 
الكبري  الروائي  ولد  طبيعتها 
ا�صمه  و  خ�رشا  يا�صمينة 
بول�صهول  حممد  احلقيقي 
 1955 يف  بب�صار  بالقناد�صة  
يف  االأدبي  م�صواره  بداأ  و 
الثمانينات حيث ن�رش جمموعة 
ق�ص�ش منها » امني » و »حورية« 

)1984( و ا�صتهر الحقا بثالثية 
هي  و  االإرهاب  �صنوات  عن 
 les  « و   )1997( موريتوري«   «
 « agneaux du seigneur
الذئاب«  حتلم  »مبا  و   )1998(
امل�صار  متيز  وقد   .  )1999(
االدبي للكاتب يا�صمينة خ�رشا 
تقدر  حيث  االإنتاج  بغزارة 
رواية   30 من  باأكرث  اأعماله 
ترجمت اإىل العديد من اللغات 
لل�صينما  بع�صها  اقتب�ش  كما   .
منها »موريتوري »  و«االعتداء« 
و »ف�صل الليل على النهار« كما 
كابول  »�صنونو  روايته  حولت 

»اإىل فيلم حتريكي 

بقلم االأ�ستاذة: 
رفيدة بوبكر 

تاأخذنا الن�صو�ش الغري مكتوبة 
تتحكم  معلن،  غري  واقٍع  اإىل 
الدالالت  ِده جملة  ِزمام �رشرَ يف 
املفاهيم  ذات  الثقافية 
من  يلعب  حيث  املتعددة، 
حتري�ش  لعبة  املوؤلف  خاللها 
�صفرات  �صمن  املقا�صد 
دورانية املفهوم، تتيح للمتلقي 
املفاهيمي  اال�صتغال  خو�ش 
ميكننا  ال  الواحدة..  للداللة 
الن�صو�ش،  منت  اإىل  الهروب 
اك�ش ب�صكل اأو باآخر  دون اأن نُ�صرَ
ينتقيها  التي  العناوين  تلك 
بابا  لتكون  تامة،  بدقة  الكاتب 
اأو  الن�صو�ش  دخول  اأبواب  من 
بداخله  ي�صتجمع  اأويل  مق�صدا 

جملة من املقا�صد، فقد اختار 
ال�صارمة  واقعيته  على  يدل  ما 
مل�صطلحات  الدقيقة  وغربلته 
اجتماعية  معاٍن  ذات  ثقافية 
من  نرَقترَن�ُصُه  كالذي  �رشفة، 
للمجموعة  الرئي�ش  العنوان 
والعناوين  »تفو«  امل�رشحية 
امل�رشحية  للن�صو�ش  الداخلية 
 ، تفو  مرحا�ش،  مقربة،  كـ« 
عنوان  انفتح  اإذ  اأنرتوبيا«. 
تفو«  امل�رشحية«  املجموعة 
متباينة،  ثقافية  دالالت  على 
املفاهيم  من  ٍمّ  كرَ اإىل  يحتاج 
وتثبيت  لتحليلها  الواقعية 
يجعل  ما  دالالتها،  جزئيات 
خزان  ْلِء  مرَ عن  يتوقف  القارئ 
داللة  فر�ش  اإىل  لينتقل  لغته 
ا،  مرَ واقٍع  ر�صالة  ويها  حترَ معينة 
يُن�ِصُئ  مف�صل  عر�ٍش  داخل 

دون  بذاتها  ر�صالة  كرَنِفه  يف 
غريها. دور اجلوكر الذي لعبه 
الكاتب يف حِدّ ذاته، كان كرَافًيا 
لنقل مقا�صده اإىل بداية التقاء 
يجعلنا  ما  الن�ش،  مع  القارئ 
حتويل  عمق  مدى  ندرك 
ت�صويرية  باإ�صارات  ال�رشاع 
للمتلقي  واأخرى تركيبية تعطي 
ة الترَّ�صِقيِط والتي يعتربها  ُف�صحرَ
مثرية  اإ�صارات  اأنها  الكثري 
االنتقالية  كامل�صاهد  للجدل، 
مقربة   « امل�رشحي  الن�ش  يف 
الثالث  ال�صخ�صيات  بني   ،«
الثاين،  الدفان  االأول،  )الدفان 
يف  يرَ�صتنه�ش  الثالث(.  الدفان 
اأنرتوبيا«،   « امل�رشحي  ن�صه 
الروابط  معها  تزول  ت�صكيالت 
املنطقية ليخاطب بها جمهور 
وهو  غريه،  دون  بذاته  واقع 

الدالالت  مادامت  اأمر طبيعي، 
العامة امل�صكلة ل�صياقات الن�ش، 
من  ت�صكيلية  ْداأرٍَة  هرَ اإىل  حتتاج 
العبادي  علي  يعيد  نوع خا�ش، 
�صتات   ِّ ملرَ خالل  من  �صياغتها 
واخلا�صة  العامة  امل�صطلحات 
عن  الفنية  باأبعادها  ِلتنزاح 
واجلاهزة،  املاألوفة  اللغة 
امل�رشحي  ن�صه  عك�ش  على 
يقوم  الذي  »تفو«  املونودرامي 
ذهنية  منطقية  ت�صكيالت  على 
الرتكيب  اأركان  بني  مبا�رشة 
فيه  تكاد  الذي  واحلد  الداليل 
الداللة اأن تنزاح، فاللغة يف هذا 
بل  ذاتها  عن  تعرب  ال  ال�صياق 
تعرب عن خارجها  . لقد تطلبت 
واخلفية  امل�صمرة  القراءة 
،اإىل  الن�صو�ش  �صياقات  داخل 
ت�صليط �صوء التحليل التفاعلي 

ترتكز  بطريقة  االجتماعي 
تبداأ  عديدة،  حمتويات  على 
التي  دات  ِدّ امُلحرَ با�صتظهار 
يف  العموم  على  م�صترتة  تكون 
فتتحرك   ، ما  اجتماعي  نظام 
ال�صخ�صيات  بتحرك  الداللة 
واالأيديولوجيا  ال�صلطة  ذات 
يرتتب  حيث  للتلفظ،  امُلو�ّصعة 
املو�صوعي  التبادل  هذا  منهج 
من �صخ�صيات حمددة اإىل عامة 
انطالقا  الواقعية،  ال�صخ�صيات 
من التوظيف اال�صتبدايل لفروع 
الرتميز  وت�صورات  تتكامل 
كيان  يتبعه  الت�صاٍل  املف�صل 
كالذي  والتمثل،  لالإدراك  قابل 
ن�صت�صفه من �صخ�صية »هي« يف 
املونودرامي  امل�رشحي  الن�ش 
»تفو«  املراأة التي جلدتها الدنيا 
مرات عديدة، عانت كثريا من 

فرط املعاناة واالأمل التي وقعت 
ثم  الظاملني...،  اأنياب  �صحية 
التوظيف  اإىل  ياأخذنا  ذلك  بعد 
فيكون  لل�صخ�صية  اال�صتبدايل 
تاأملها لبيت اأهلها الذي مل يبق 
ترميز  اأطالل جمرد  منه �صوى 
يظهر  م�صمر  ملفهوم  دال 
الكاتب  خطها  داللة  اأول  عند 
احل�رشة  »...تخنقها  قوله:  يف 
يف  بعينها  تتجول  وهي  واالأمل 
اأمام  اإذن  نحن  البيت«.   باحة 
اإطالالت دالئلية، يت�صظى املنت 
دقائق  على  يربو  ما  اإىل  فيها 
– يف كثري من االأحوال-  كانت 
الكاتب  خلطاب  مميزة  �صمات 
بل  فح�صب  العبادي  علي  ال 
ذات  امل�رشحية  التجارب  يف 

الطابع الواقعي ب�صكل عام.

الواقع يف فنجان »علي العبادي« 

على طاولة جمموعته امل�سرحية »تفو«
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

الو�سط:2020/08/22

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني

لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة، جمل�س ق�ساء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد

املقر الرئي�سي : رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير
 ال�سراقـة – واليـة اجلزائـر

هاتف فاك�س : 46 33 36 023 

 حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقدي تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء 
 عن طريق الن�سر طبقا  للمادة 412 من  ق اإ م اإ

نحن املح�رش الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ساء تيبازة، ع�سو ال�رشكة املدنية املهنية للأ�ستاذين/ حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد، الكائن مقرها برقم 29 حي 60 م�سكنا، 
عي�سات اإيدير، ال�رشاقة، املوقع اأدنـــــــــــــاه.

ومبوجـب ال�سيغـة التنفيذيـة للحكـم ال�سـادر عـن حمكمـة ال�رشاقــة »الق�سـم التجـاري البحـري« بتاريــخ 2020/02/18، رقـــم اجلــدول 19/7901، رقــم الفهــــــــر�س 20/1681.
وتنفيذا للأمـر ال�سـادر عـن رئيـ�س  حمكمـة  ال�رشاقـة بتاريـخ 2020/08/13، حتـت رقــم 20/2933،

املت�سمن الإذن بن�رش م�سمون حم�رشي التبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء وال�سند التنفيذي بجريـدة يومية وطنية وذلك على نفقة الطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.
ومبقت�ســـى املواد 412، 612 و613 مـــن قانــــون الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــة.

نكلــــف عــن طريـــق الن�ســــر  
ال�رشكة الرتكية افا�س »EFES« �رشكة ذات امل�سوؤولية املحدودة، املمثلة يف �سخ�س مديرهـــــــــــــــــا.

العنـوان : حـي 01 نوفمـرب 1954 فيـل رقـم 51 بابا ح�سـن، وليـة اجلزائــــــــــــر.
بــاأدائه بــني يدينــا خــلل الأجــل القانونــي :

لفائـــدة : ال�رشكة ذات امل�سوؤولية املحدودة بنو م�سعود متعددة اخلدمات، املمثلة يف �سخ�س م�سريهــــــــا.
العنـــوان : املكان امل�سمى التورا�س ق�سم 10 جمموعة ملكية 108 بلدية عمر، ولية البويـــــــــــرة.

القائم يف حقها واحلا�رش عنها يف ق�سية احلال، وكيلها الأ�ستاذ/ من�سوري �سعيد املحامي لدى املجلــــــــــ�س.
املختار موطنا له يف  دائرة اخت�سا�س حمكمة التنفيذ، مبقر  ال�رشكة املدنية  املهنية للمح�رشين الق�سائيني القائمة بالتنفيذ ال�سالف ذكره.

-  مقابل قيمة الدين وملحقاته املقدرة يف جمموعها مببلــــــــــــــغ 38.373.232،20 دج
)ثمانية وثلثني مليونا وثلثمائة وثلثة و�سبعني األفا ومائتني واثنني وثلثني دينارا جزائريا و20 �سنتيما(

ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�سـة ع�سـر )15( يومـا للوفـاء الإرادي ي�سـري مـن يـوم الن�ســر، واإل تـــم التنفـــيذ �ســـده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القانونيــــــــــة.
حتت جميع التحفظــــــــــــات

واإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�سـر لتن�سـر ن�سخـة منـه ب�سحيفـة يوميــة وطنيــة طبقــا للقانـون.
املح�ســـــر الق�سائــــــــي

الو�سط:2020/08/22

الو�سط:2020/08/22
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ورقلة

دائرة اأنقو�سة
بلدية انقو�سة

م�سلحة التنظيم �س، ع
الرقم : 06-2020

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

مبقت�سى القانون رقم 12-06 املوؤرخ يف 18 �سفر 1433 املوافق 
-07-12 اليوم  هذا  مت  باجلمعيات  2012املتعلقة  12يناير  لـ 
الطابع  ذات  اجلمعية  بتاأ�سي�س  الت�رشيح  و�سل  2020ت�سليم 

الجتماعي :
امل�سماة : جمعية حي دبي�س اأفران

الكائن مقرها : م�سكن ال�سيد /بلحارث علي بدبي�س
لرئي�س اجلمعية ال�سيد بلحارث علي

تاريخ ومكان امليلد 23-09-1990 باأنقو�سة
العنوان حي دبي�س اأفران 

     ذكرى و ترحم
بتاريخ 5 اأوت اجلاري مرت 
10 �سنوات على رحيل اأخي 
الغايل على قلوبنا املغفور له 
باإذن اهلل »نور الدين �سافية« 
الهند�سة  يف  دولة  مهند�س 
ناهز  عمر  عن  املعمارية 
فراغا  وراءه  تاركا  �سنة   32

بق�ساء  الإميان  �سوى  يعو�سه  ل  العائلة  و�سط  رهيبا 
اهلل وقدره، وبهذه املنا�سبة الأليمة نطلب من اجلميع 
اأن يرتحموا على روحه الطاهرة والدعاء له بالرحمة 
يتغمده  اأن  وجل  عز  املوىل  من  راجيني  واملغفرة 
برحمته الوا�سعة واأن ي�سكنه ف�سيح جناته ويجعل قربه 

رو�سة من ريا�س اجلنة . اإنا هلل واإنا اإليه راجعون .
اأختك:�سافية مليكة

 �سكر على تعاز
اأم�س  اأول  عنا  رحل 
اهلل  بحول  له  املغفور 
تعاىل )حلب الربيع( عن 
الـ63�سنة.  يناهز  عمر 
اأحد  املرحوم  كان  وقد 
عثمان  م�سجد  رواد 
يف  الدائم   عفان  بن 

امل�ساب  هذا  واإثر  احلجل)امل�سيلة(  عني 
وعلى  امل�سجد  م�سلّي  من  جمموعة  يتقدم 
اخلال�سة  بتعازيهم  احل�سني(  راأ�سهم)�رشيط 
عز  املوىل  الكرمية.�سائلني  العائلة  كل  اإىل 
ال�سرب  وبناته  واأبناءه  ذويه   يلهم  اأن  وجل 

وال�سلوان...اإنا اإليه واإنا اإليه راجعون

تهنئة عيد ميلد
عيد ميلد �سعيد 

حمو�س"  املوؤمن  عبد  ادم  حبيبي"  اإبني 
اأن  اأود  واليوم  لك،  �سعيد  ميلد  عيد 
حياتنا  ملئ  على  ال�سكر  لك  اأوجه 
اأ�ساأل  ال�سنوات،  هذه  كل  بال�سعادة 
�سوء  كل  من  يحفظك  اأن  العظيم  اهلل 

ويرزقك اخلري دائمًا، اللهم اآمني.
واليوم  نحبك،  جميعًا  نحن  الغايل  اأبني 
لذلك  لك،  �سعيد  ويوم  ممنون  يوم  هو 
وعيد  بخري  واأنت  عام  كل  لك  اأقول 
�سنة  مليون   100 وعقبال  �سعيد  ميلد 
وال�سرور،  والفرح  بال�سعادة  مملوءة 

اللهم اآمني.



16
www.elwassat.comاجلمعة 21 - ال�سبت 22   اأوت   2020  املوافـق  لـ 03 حمّرم   1442ه العدد : 5324/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فرن�سا €1

ان�شغالت عمال الإدماج وخريجي الرتبية البدنية 

وزير ال�سباب والريا�سة مرتقب بوالية مترنا�ست
يحل اليوم ال�شبت  وزير ال�شباب والريا�شة �شيدعلي خالدي يف زيارة عمل وتفقد لقطاعه 

بولية مترنا�شت الذي يغرق يف جملة من امل�شاكل الالمتناهية ب�شبب غياب اإرادة حقيقية من 
ال�شلطات يف حلحلتها .

اأحمد باحلاج 

وزير  �أن  مطلعة  م�صادر  �أفادت 
خالل  مطالب  و�لريا�صة  �ل�صباب 
تقوده  �لتي  و�لتفقد  �لعمل  زيارة 
 ، �حلدودية  مترن��صت  لوالية 
�مل�صاكل  جملة  باحتو�ء  مطالب 
فيها  يتخبط  �لتي  �لتقليدية 
مطلب  �أبرزها  من  لعل  قطاعه 
بقطاع  �ملهني  �الإدماج  عمال 
�ملتم�صكني  و�لريا�صة  �ل�صباب 
دون   ، �لرت�صيم  يف  باأحقيتهم 
�أي�صا  مطالب  �لوزير  �أن  ن�صيان 
�صافية  تو�صيحات  بتقدمي 
�ملجهول  �مل�صري  بخ�صو�ص 
معاهد  خريجي  يكتنف  �لذي 
يفهمو�  مل  �لذين  �لبدنية  �لرتبية 
حملهم  �الأ�صطر  هاته  كتابة  حلد 
من �الإعر�ب حيث تروج معلومات 
قطاع  على  حم�صوبني  �أنهم 
توؤكد  فيما  و�لريا�صة  �ل�صباب 
�الأحقية  لهم  �أن  �أخرى  معطيات 

يف �لتوظيف بقطاع �لرتبية .
م�صاكل قطاع �ل�صباب و�لريا�صة مل 
تتوقف عند هذ� �حلد بل �متدت 
لتطال �ن�صغاالت �أخرى على غر�ر 
�لنقائ�ص �لفادح يف مر�فق �لرتفيه 
�لبلديات  مبختلف  �لريا�صة  و 
�لوالية  مقر  عن  و�لبعيدة  �لنائية 

�مل�صابح  بنق�ص  تعلق  ما  خا�صة 
�لوحيد  �ملتنف�ص  تعترب  �لتي 
�لذي  �الأمر  �ل�صبانية  للفئات 
�لتوجه  على  �الأخرية  هذه  �أرغم 
خلفت  �لتي  �ملائية  �لربك  نحو 
م�رصع  �ملن�رصم  �الأ�صبوع  خالل 
ببلدية  ربيعيا   14 من  يبلغ  طفل 

تني زو�تني �حلدودية ، ناهيك عن  
معاناة �الأندية �لريا�صية �ملنتمية 
و  و�لثاين  �الأول  �جلهوي  للق�صم 
�صيولة  �صح  ب�صبب  �ل�رصيف  كذ� 
�ملزرية  �لو�صعية  وهي  �ملالية 
�لتح�صري  عن  �صلبا  �أثرت  �لتي 
دون  �ملقبل  �لكروي  للمو�صم 
ت�صديد  يف  �لكبري  �لعجز  ن�صيان 
م�صتحقات �مل�صاركة يف �ملو�صم 

�جلديد 2021-2020.
ويف مو�صوع مت�صل قال �لعارفون 
و�لريا�صة  �ل�صباب  قطاع  بخبايا 
�ل�صالف  �لرت�كمات  �أن  بالوالية 
ما  عن  �أ�صا�صا  ناجتة  ذكرها 
مع  �ل�صلبي  بالتعاطي  �أ�صموه 
يتنافى  ما  وهو  �الن�صغاالت  هذه 
�جلمهورية  رئي�ص  تو�صيات  مع 
�أ�صا�صا  و�لر�مية  للوالة  �ملوجهة 
مع  �حلو�ر  قنو�ت  فتح  ب�رصورة 
و�ل�صبانية  �جلمعوية  �حلركة 
و�ل�صعي  الن�صغاالتهم  و�ال�صتماع 

خلف �لتكفل �جلاد بها .

املجلة اجلزائرية لل�شياحة و ال�شفر العدد 4

الرد ال�شيني �شيكون »خطريا«

القيود االأمريكية »تخنق« هواوي

احتفالت يوم املجاهد

توزيع 494 وحدة �سكنية بالبويرة

تنفيذيون  م�صوؤولون  حذر 
وخرب�ء من �أن �لقيود �الأمريكية 
من  هو�وي  على  �ملتز�يدة 
ح�صول  تعرقل  �أن  �ملرجح 
على  حتى  �ل�صينية  �ل�رصكة 
�لرقائق �جلاهزة بالفعل، وتهدد 
للهو�تف  �صانع  كاأكرب  عر�صها 
وتعطل  �لعامل،  يف  �لذكية 

�إمد�د�ت �لتكنولوجيا �لعاملية.
وو�صعت �إد�رة �لرئي�ص �الأمريكي 
نطاق  �الثنني،  تر�مب،  دونالد 
�لقيود �لتي فر�صتها على �رصكة 

هو�وي ومنعت �ملوردين من بيع 
با�صتخد�م  �مل�صنوعة  �لرقائق 
تكنولوجيا �أمريكية لل�رصكة دون 
�أدى  ما  وهو  خا�ص،  ترخي�ص 
يف  حمتملة  ثغر�ت  �إغالق  �إىل 
عقوبات ماي �لتي رمبا �صمحت 
هذه  على  باحل�صول  لهو�وي 
�لتكنولوجيا، عرب �أطر�ف ثالثة.

رئي�ص  كامبلينغ  نيل  وقال 
و�الإعالم  �لتكنولوجيا  �أبحاث 
مري�بود  لدى  و�الت�صاالت 
�خلنق  ��صتمر  »�إذ�  �صيكيوريتيز 

هو�وي،  له  تتعر�ص  �لذي 
على  تد�عيات  لذلك  ف�صيكون 
وال  �ملو�صالت..  �أ�صباه  قطاع 
معلوم  غري  �ل�صيني  �لرد  يز�ل 

وميثل خطر� كبري�«.
يف  »جيفريز«  �رصكة  وقالت 
مذكرة �إنه �إذ� مل تتمكن هو�وي 
للح�صول  م�صدر  �إيجاد  من 
ت�صديد  نتيجة  �لرقائق  على 
�لقيود »فمن �ملرجح �أن تختفي 
�لهو�تف  جمال  يف  �أن�صطتها 

�ملحمولة«.

�لبويرة  و�يل  �أم�ص  �أول  �أ�رصف 
�ل�صالم«  عبد  عياط  »لكحل 
ملعهد  �الجتماعات  بقاعة 
�لتعليم �ملهني »حممد �صايكي« 
عملية  على  �لبويرة  مبدينة 
توزيع 494 وحدة �صكنية بجميع 
وعني  �لبويرة  لبلديات  �ل�صيغ 
مع  تز�منا  و�الأخ�رصية  ب�صام 

مبنا�صبة  �لر�صمية  �الحتفاالت 
و�صط  �أوت   20 �ملجاهد  يوم 
�ملدنية  �ل�صلطات  ح�صور 
�لثورية  و�الأ�رصة  و�لع�صكرية 
، ويف  �ملدين  �ملجتمع  وممثلي 
من  �مل�صتفيدون  عرب  �ل�صياق 
�لكبرية  فرحتهم  عن  �ل�صكنات 
طول  بعد  حلمهم  حتقيق  من 

�نتظار ومعاناة مع �أزمة �ل�صكن 
�صفو  عكرت  �لتي  �خلانقة 
جحيم  �إىل  وحولتها  حياتهم 
قام  ،ولالإ�صارة  ح�صبهم  حقيقي 
بو�صع  �الحتفالية  �لو�يل  وفد 
فاحتة  وقر�ءة  �لزهور  �إكليل 

�لكتاب مبربع �ل�صهد�ء .
اأح�شن مرزوق

اإح�سائيات وباء كورونا 
يف اجلزائر

جديدة  اإ�شابة  ت�شجيل409     .
بكورونا يف اجلزائر

كورونا  اإ�شابات  اإجمايل  ارتفاع    .
اإىل: 40667

.   ت�شجيل 7 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

.  ارتفاع اإجمايل وفيات كورونا اإىل: 
1418

.  حالت ال�شفاء اجلديدة : 306
ال�شفاء  حالت  اإجمايل  ارتفاع    .

اإىل: 28587
العناية  يف  املتواجدة  احلالت    .

املركزة: 41

تيارت

هالك �سخ�سني يف حادث مرور
قاملة

 فتح 17 موؤ�س�سة تربوية جديدة 
و�أ�صيب  حتفهما  �صخ�صان  لقي 
مرور  حادث  يف  �آخر�ن  �ثنان 
تيارت،  بوالية  �خلمي�ص  وقع 
ح�صبما �أفادت به م�صالح �حلماية 
�أن  �مل�صدر  و�أو�صح  �ملدنية 
�ملدنية  للحماية  �لثانوية  �لوحدة 
�إثر  تدخلت  كرم�ص  عني  لد�ئرة 
حادث ��صطد�م بني مركبتني على 
م�صتوى �لطريق �لبلدي رقم 1 يف 
مادنة  بلديتي  بني  �لر�بط  جزئه 

وعني كرم�ص، حيث �أدى �إىل هالك 
 58 �لعمر  من  يبلغان  �صخ�صني 
�صنة و5 �صنو�ت و�إ�صابة �صخ�صني 
تقدمي  مت  وقد  بجروح.  �آخرين 
للجريحني،  �الأولية  �الإ�صعافات 
�إىل  �ل�صحتني  نقل  عن  ف�صال 
بالعيادة  �جلثث  حفظ  م�صلحة 
»�صيخاوي  �خلدمات  �ملتعددة 
�ملختار« لد�ئرة عني كرم�ص، كما 

�أ�صري �إليه.

�لرتبوية  �لهياكل  خريطة  �صتتعزز 
�ملدر�صي  �لدخول  بر�صم  بقاملة 
ما  بفتح   2021-2020 �ملقبل 
جمموعه 17 موؤ�ص�صة تربوية جديدة 
 ، �لثالثة  �لتعليمية  �الأطو�ر  يف 
ح�صب ما �أفاد به و�يل �لوالية كمال 
غبلة و�أو�صح نف�ص �مل�صوؤول خالل 
�الأ�صا�ص  حجر  و�صع  على  �إ�رص�فه 
الإجناز جممع مدر�صي جديد ببلدية 
مبنا�صبة  ذلك  و  بومدين  هو�ري 

�لوطني  لليوم  �ملخلدة  �الحتفاالت 
للمجاهد �لذي ي�صادف 20 �أوت من 
كل �صنة باأن �لطور �البتد�ئي وحده 
مدر�صية  جممعات   9 بفتح  �صيتعزز 
�لوالية  عرب  بلديات  بعدة  جديدة 
�ملدر�صي  �لدخول  بحلول  ذلك  و 
ق�صما   97 و�صع  �صيتم  كما  �ملقبل. 
�البتد�ئي  �لطور  يف  تو�صيعيا 
للك�صف  وحدتني  و  ومطعمني 

و�ملتابعة حيز �خلدمة .

بقرار من رئي�س اجلمهورية  

فتح �ساطئ "نادي ال�سنوبر"
�أمام  �ل�صنوبر  �لدولة نادي  �إقامة  فتح �صاطئ 

جميع �ملو�طنني وبدون بطاقة �لدخول:
.  �إلغاء �رصط حمل �صارة �لدخول للولوج �إىل 

�ل�صاطئ
 15 تاريخ  منذ  �ملفعول  �صاري  �لفتح  قر�ر   .

�أوت

تي�شم�شيلت 

وفاة املجاهدة فاطمة فرقتو
تي�صم�صيلت(  )والية  لرجام  مبدينة  توفيت 
�ملجاهدة فاطمة فرقتو عن عمر ناهز 83 �صنة 
�ملتحف  لدى  علم  ح�صبما  �صحية،  وعكة  �إثر 
�لتي  �لفقيدة،  و�لتحقت  للمجاهد  �لوالئي 
�لثورة  ولدت �صنة 1937 ببلدية لرجام، ب�صفوف 
فرقتو  قدور  و�لديها  رفقة  �ملجيدة  �لتحريرية 
�لثالثة  للمنطقة  �الأوىل  بالناحية  حليمة  و�صنوي 
للوالية �لر�بعة �لتاريخية و�للذ�ن ��صت�صهد� �صنة 
ووريت  �مل�صدر.  ذ�ت  �أو�صحه  ح�صبما   ،1959
بلدية  مبقربة  �خلمي�ص  ع�رص  �لرثى  �لفقيدة 

لرجام ح�صب نف�ص �مل�صدر.

كانت خمباأة يف غابة بامل�شرية

ا�سرتجاع كلغ من ذهب و 
توقيف 4 اأ�سخا�ص 

وقت  يف  �مل�رصية  د�ئرة  �أمن  عنا�رص  متكنت 
متورطني  �أ�صخا�ص   04 توقيف  من  وجيز  
�ملجوهر�ت  لبيع  حمل  على  �صطو  عملية  يف 
ببلدية �مل�رصية، حيث �أ�صفرت هذه �لعملية عن 
��صرتجاع �لكمية �مل�رصوقة و�لتي تقارب حو�يل 
1 كلغ من �لذهب �خلال�ص كانت خمباأة يف غابة 
خبازة �ملوجودة ب�صمال مدينة �مل�رصية بحو�يل 
مت  �لتحقيقات  ��صتكمال  بعد  ومبا�رصة  20كلم، 

�إحالة �ملوقوفني على �لعد�لة. 
اإبراهيم �شالمي  

نيوزيلندا 

بدء حماكمة منفذ مذبحة 
امل�سجدين

تبد�أ حمكمة يف نيوزيلند�، �الثنني �ملقبل، جل�صات 
�صخ�صا   51 بقتل  �ملتهم  حماكمة  ب�صاأن  ��صتماع 
مذبحة  يف  �ملا�صي،  �لعام  �جلمعة  �صالة  �أثناء 
�صدمت �لعامل وفجرت حملة دولية للتخل�ص من 
وهو  تار�نت،  برينتون  ونفذ  �لكر�هية.  خطاب 
هجوما  �الأبي�ص،  �لعرق  بتفوق  موؤمن  �أ�صرت�يل 
مدينة  يف  �جلمعة  ل�صالة  جتمعو�  م�صلمني  على 
من  مار�ص   15 يف  �لنيوزيلندية  ت�صري�ص  كر�ي�ص 
�آلية،  ن�صف  بندقية  م�صتخدما  �ملا�صي،  �لعام 

وبث �لهجوم مبا�رصة عرب في�صبوك. 

حممد العزوين يف ذمة اهلل
كل نف�س ذائقة املوت

�نتقل �إىل رحمة �هلل عمي حممد �لعزوين معد 
�لتليفزيون  و  باالإذ�عة  بر�مج  عدة  مقدم  و 
و  �ملخفي  �ل�رصطي  بينها  من  �جلز�ئري 

طريق �ل�صالمة عن عمر 83 �صنة.
ربي  �خللوق عمي حممد  و  �لطيب  �الإن�صان 
ف�صيح  و�أ�صكنك  �لو��صعة  برحمته  يرحمك 
جناته جنة �لفردو�ص �الأعلى رفقة �الأنبياء و 

�ل�صهد�ء  و�ل�صاحلني .
و  �جلالل  ذو  يا  �ل�صوؤ�ل  عند  تبثه  �للهم 

�الإكر�م.
�للهم �أجعل قربه رو�صة من ريا�ص �جلنة .

نعزي �أنف�صنا و كل عائلته.
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

ما  غالبا   ، �لدميقر�طي  �لتحول  خما�ص 
تد�فع قوى متغايرة  ب�صبب   ، يكون ع�صري� 
منتهزة   ، �ل�صلطة  �إىل  �لو�صول  �إىل  تروم   ،
�لغ�صب �ل�صعبي �ملتج�صد يف ثور�ت بي�صاء 

، يج�صدها و يفجرها �ملجتمع �ملدين . 
تبد�أ هو�م�ص �لثور�ت ، تكتظ باملتفرجني 
�الأطماع  �أ�صحاب  و  �لو�صوليني  من   ،
من  �مل�صتفيدين  �أولئك  من   ، �ل�صيا�صية 
للوثوب  �لفر�صة  ينتهزون   ، �ل�صابق  �لنظام 
على مكا�صب �لثورة �لتي لف�صتهم و كفرت 
�ل�صيا�صي  �حلياء  يكون  �لغالب  و يف   ، بهم 
فيتجدد   ، هوؤالء  عند  جد�  منخف�صا 
لهم  �صمحت  كلما  خططهم  و  �أ�صلوبهم 
�لثوري  �ملبد�أ  ثبات  �إن   . للظهور  �لفر�صة 
�لذي يروم �إىل �النتقال �لدميقر�طي يت�صم 
�لكلي  �لتغيري  عن  �لبحث  و   ، باجلذرية 
قبوله  �ملحتمل  غري  فمن   ، �الأ�صا�صي 
بفو�عل �صابقة �صاركت �لنظام �لفا�صد ، يف 

حكمه و لعقت من مو�ئد . 
�إن �لتعويل على تاأ�صي�ص حتول دميقر�طي 
ينطلق من عمق �ل�صعب ال يتخيل �أن تكون 
رحم  من  يولد  مدين  جمتمع  عرب  �إال  �أد�ه 

�لثورة �لبي�صاء .

قلم جاف

الذي فات مل ميت 
الوليد فرج



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

