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اأ�شرف عليها الرئي�س تبون 

تخرج ثالث دفعات للجي�ش باأكادميية �سر�سال 
.     قائد الأركان ي�شيد برعاية الرئي�س

اأ�شرف رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون القائد الأعلى للقوات 
امل�شلحة, وزير الدفاع الوطني, اأم�س ال�شبت بالأكادميية الع�شكرية 

»هواري بومدين« ل�شر�شال )تيبازة(, على تخرج ثالث دفعات من 
اجلي�س الوطني ال�شعبي.

ع.غ 

من  ال13  بالدفعة  الأمر  ويتعلق 
القاعدي  الع�سكري  التكوين 
من  ال51  الدفعة  و  امل�سرتك 
التكوين الأ�سا�سي و الدفعة الرابعة 
ل�سباط دورة ما�سرت وقبل اإ�رشافه 
قام  الدفعات  هذه  تخرج  على 
رئي�ش اجلمهورية بتفتي�ش ت�سكيلة 
اأدت  ال�سعبي  الوطني  اجلي�ش  من 

له التحية الع�سكرية.
و كان يف ا�ستقبال رئي�ش اجلمهورية 
لدى و�سوله �سباح اأم�ش اإىل مقر 
ل�رش�سال  الع�سكرية  الأكادميية 

رئي�ش  �سنقريحة  ال�سعيد  الفريق 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�ش  اأركان 
علي  باللواء  مرفوقا  كان  الذي 
الع�سكرية  الناحية  قائد  �سيدان 
قائد  قريد  �سليم  اللواء  و  الأوىل 
من  عدد  و  الع�سكرية  الأكادميية 
اجلي�ش  يف  ال�سامية  الإطارات 
الوطني ال�سعبي ولدى و�سوله اإىل 
الأكادميية وقف رئي�ش اجلمهورية 
للرئي�ش  التذكاري  الن�سب  اأمام 
الذي  بومدين  هواري  الراحل 
حيث  ا�سمه  الأكادميية  حتمل 
قراأ  و  الزهور  من  اإكليال  و�سع 
روحه  على  ترحما  الكتاب  فاحتة 

رئي�ش  عرب  باملنا�سبة  الزكية.  
ال�سعبي،  الوطني  اجلي�ش  اأركان 
عن  �سنقريحة  �سعيد  الفريق 
�سكره  اجلزيل لرئي�ش اجلمهورية 
وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى 
املجيد  عبد  امل�سلحة  للقوات 
التي  ال�سامية  للعناية  نظرا  تبون 

يوليها للجي�ش الوطني ال�سعبي.
 وقال الفريق �سنقريحة، خماطبا 
األقاها  كلمة  يف  تبون   الرئي�ش 
ب�رش�سال   الع�سكرية  بالأكادميية 
على هام�ش حفل تخرج الدفعات 
هذا  يف  لكم  اأعرب   ، اجلديدة 
اإجاللنا  الكرمي عن عميق  املقام 

العناية  لهذه  تقديرنا  وفائق 
للجي�ش  تولونها  التي  ال�سامية 
والرعاية  ال�سعبي،  الوطني 
اليوم  بها  تغمرونها  التي  اخلا�سة 
من  العريق  التكويني  ال�رشح  هذا 
خالله منظومة التكوين الع�سكري 

بح�سوركم  وت�رشيفها  لدينا 
التخرج  بهجة  طلباتها  وم�ساركة 
تتويجا  جاء  الذي  النجاح  وفرحة 
للجد واجلهد الذي مت بذله طوال 
مرحلة التكوين الع�سكري والعلمي 
املتخرجني  هوؤلء  تلقاه  الذي 

املثايل  التكوين  اأن  اإىل  م�سريا 
الذي يتلقاه الطلبة يف الأكادميية، 
م�سقول بال�سلوك املثايل ومطبوع 
والت�سحية  العالية  الوطنية  بالروح 
وال�ستعداد التام للذود عن تراب 

الوطن الغايل وحمايته.

جمموعة اأوبك +

احلاجة خلف�ش مليون برميل لتعوي�ش الفائ�ش  
حتتاج الدول املنتجة للنفط داخل 
�سخت  التي  اأوبك+،  جمموعة 
مبا يزيد عن الإمداد امل�ستهدف 
جويلية،  اإىل  ماي  من  الفرتة  يف 
مليون  من  باأكرث  الإنتاج  خلف�ش 
برميل يوميا ملدة �سهرين من اأجل 
التعوي�ش،ح�سب ما اأوردته وكالت 
الأنباء الأجنبية م�ستندة اإىل تقرير 

داخلي لأوبك+.
الأع�ساء  اأوبك+  جمموعة  ت�سمل 
الثالثة ع�رش )13( ملنظمة البلدان  
نفطية  وقوى  للنفط   امل�سدرة  
والذين  رو�سيا،  بينها  من  اأخرى 
تخفي�سات  بتنفيذ  جميعا  تعهدوا 

مليون   9،7 بلغت  م�سبوقة  غري 
للق�ساء  ماي   يف  يوميا  برميل 
املعرو�ش  يف  هائلة  تخمة  على 
الإغالق  اإجراءات  بددت  اأن  بعد 
الطلب  كورونا  بفريو�ش  املرتبطة 
على الوقود عامليا ومع بدء تعايف 
حجم  املجموعة  قل�ست  الطلب، 
التخفي�سات اإىل 7،7 مليون برميل 
بع�ش  واأخفقت  اأوت  يف  يوميا 
يف  ونيجرييا  العراق  مثل  الدول 
وتتعر�ش  الأهداف  بتلك  الوفاء 
ل�سغط من اأع�ساء اآخرين باأوبك+، 
مبا يف ذلك ال�سعودية اأكرب منتج يف 
املنظمة، لتقلي�ش الإنتاج ل�سمان 

عن  �سبتمرب   بنهاية  تعوي�سها 
على  التفاق  منذ  الزائد  الإنتاج 

التخفي�سات. 
م�ستندا  امل�سدر  ذات  ي�سيف  و 
املقدار  اأن  اأوبك+  تقرير  اإىل 
خلف�سه  الدول  تلك  حتتاج  الذي 
يوميا  برميل  مليون   2،31 يعادل 
ملدة �سهر ويف اأفريل ، اأدى تاأثري 
جائحة فريو�ش كورونا على حركة 
قطاعات  وعلى  وبرا  جوا  ال�سفر 
اإىل  العاملي  بالقت�ساد  اأخرى 
تراجع اأ�سعار النفط القيا�سية اإىل 

اأقل من 16 دولرا للربميل.
 واأدى تخفي�ش اأوبك+ لالإمدادات 

القت�سادي  الن�ساط  وانتعا�ش 
بع�ش ال�سيء مع تخفيف اإجراءات 
الإغالق اإىل �سعود الأ�سعار اإىل ما 
دولرا   44 عن  فح�سب  قليال  يقل 
ا�ستمرار  ويهدد  اجلمعة،  يوم 
توقعات  حاليا  الفريو�ش  انت�سار 
ويظهر  النفط  على  الطلب  تعايف 
تراجع  تتوقع  اأوبك+  اأن  التقرير 
 2020 خالل  النفط  على  الطلب 
يوميا،  برميل  مليون   9،1 بواقع 
يوميا  برميل  األف   100 بزيادة  اأي 
عن توقعها ال�سابق، على اأن يرتفع 
الطلب �سبعة ماليني برميل يوميا 

يف 2021. 

املدعو مقداد اليمني مر�شح خلالفته

اأنباء عن مقتل الإرهابي عبد احلكيم ال�سحراوي
.     الت�شفية متت يف منطقة ’مينغا‘ قرب احلدود بني مايل والنيجر

علي  الأمني  اخلبري  اأم�ش  قال 
الو�سط  مع  ات�سال  يف  زاوي 
داع�ش  اأمري  على  الق�ساء  اأن 
املغربي  ال�ساحل  منطقة  يف 
�سيكون  �سحراوي  عبداحلكيم 
التنظيم  ن�ساط  على  كبري  اأثر  له 
قدرة  هو يف  الأهم  لكن  الإرهابي 
اأمريها  ا�ستخالف  على  اجلماعة 
املقتول حيث رجح ذات املتحدث 
املدعو  اجلديد  القائد  يكون  اأن 
مقداد اليمني . وحذر الزاوي من 
انعكا�سات انهيار ال�سلطة يف مايل 
على الو�سع الأمني و من التخوف 
املايل  ال�سيناريو  تنتقل عدوى  اأن 
اإىل عدد من دول ال�ساحل الفريقي 
مما �سيغرق املنطقة يف الفو�سى 
اأمام  و يو�سع من هام�ش املناورة 
�سبكات  و  الرهابية  التنظيمات 

ترويج املخدرات و ال�سالح.
و كانت تقارير اإعالمية قد اأفادت 
تنظيم  يف  القيادي  مبقتل  اأم�ش 

عبد  ال�ساحل،  مبنطقة  داع�ش 
قوات  واأن  ال�سحراوي،  احلكيم 
اإطار  يف  قتله  يف  جنحت  فرن�سية 

عملية »برخان«.
ال�سحراوي  اإن  التقارير،  وقالت 
قتل يوم 17 اأوت » على يد القوات 
عنا�رش  �سن  اأن  بعد  الفرن�سية 
بطائرات  هجوما  برخان  عملية 
منطقة  يف  موكبه  على  م�سرية 
مايل  بني  احلدود  قرب  ’مينغا‘ 
فاإن  التقارير،  وبح�سب  والنيجر 
له  ال�سحراوي  احلكيم  عبد  مقتل 
�سلة على ما يبدو مبقتل فرن�سيني 
بني  مراقبون  يربط  و  النيجر  يف 
داع�ش  تنظيم  وقيام  الأنباء  هذه 
من   6 با�ستهداف  املتطرف 
ال�سياح الفرن�سيني، اإىل جانب دليل 
قبل  النيجر،  من  و�سائق  �سياحي 
ح�سب  و�ستكون  النيجر  يف  اأيام 
لتنظيم  موجعة  �رشبة  خرباء 
منطقة  يف  الإرهابي  داع�ش 

ال�ساحل.
قد  كان  ال�سحراوي  اأن  اإىل  ي�سار 
ظهر يف ت�سجيل م�سور بثته و�سائل 
الإعالم وكان يقوم فيه بذبح العمدة 
 2019 اآجورا  ملنطقة  ال�سابق 
التي  الذبح  عمليات  غرار  على 
�سوريا  من  كل  يف  التنظيم  نفذها 
لالأمري  ظهور  اآخر  وعن  والعراق 
هام�ش  على  كان  عليه  املق�سي 
داع�ش  تنظيمي  بني  مواجهات 
مايل،  يف  الإرهابيني  والقاعدة 
يف  م�سبوقة  غري  مواجهات  وهي 
منطقة ال�ساحل خلفت العديد من 
بالق�ساء  وتهدد  والأ�رشى  القتلى 
يف  اجلانبني  بني  »التعاي�ش«  على 

املنطقة.
بني  ال�رشاع  عن  الك�سف  ومت 
�سدرت  ر�سالة  يف  التنظيمني 
موؤخراً من الرجل الثاين يف داع�ش 
ال�سحراوي،  احلكيم  عبد  مبايل، 
كوفة،  اأمادو  اإىل  اإر�سالها  ومت 

الإ�سالم  »ن�رشة  جماعة  زعيم 
يف  القاعدة  فرع  وامل�سلمني«، 
التي ن�رشت  الر�سالة  ال�ساحل ويف 
طالب  اإرهابية،  مواقع  على 
عن  »الدية«  بدفع  ال�سحراوي 
على  داع�ش  من  مقاتلني  وفاة 
القاعدة يف موبتي،  اأيدي عنا�رش 
بو�سط مايل، بالإ�سافة اإىل حترير 
وقال  املاأ�سورين  داع�ش  اأتباع 
بيننا  »املواجهة  اإن  ال�سحراوي، 
�ستوؤدي اإىل مقتل مئات املقاتلني، 
اخ�سوا  قبلياً..  نزاعاً  و�سي�سبح 
كوفا  احلرب«ويتزعم  وجتنبوا  اهلل 
ما�سينا  حترير  جبهة   2014 منذ 
القاعدة  من  مقاتلني  ت�سم  التي 
وتتخذ من موبتي مقراً لها ووقعت 
رجال  بني  الأخرية  املواجهة 
وجمموعة  لكوفا  موالني  م�سلحني 
من�سقة عن جمموعته التحقوا بعد 

ذلك بداع�ش.
و.احلاج

باإ�شراف الرئي�س تبون 

جمل�ش الوزراء يتدار�ش بعث 
الأن�سطة القت�سادية 

تبون،  املجيد  عبد  يرتاأ�ش 
رئي�ش اجلمهورية القائد الأعلى 
الدفاع  وزير  امل�سلحة،  للقوات 
الوطني اليوم، الجتماع الدوري 
ملجل�ش الوزراء بتقنية التوا�سل 
اأم�ش  به  افاد  ح�سبما  املرئي، 
ال�سبت بيان لرئا�سة اجلمهورية. 
عبد  »يرتاأ�ش  البيان  يف  وجاء 
املجيد تبون، رئي�ش اجلمهورية 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، 
اليوم  الوطني  الدفاع  وزير 

الدوري  الأحد 2020، الجتماع 
ملجل�ش الوزراء بتقنية التوا�سل 
جمل�ش  و�سيعكف  املرئي 
درا�سة  موا�سلة  على  الوزراء 
وتطوير  بعث  حول  عرو�ش 
التي تندرج  الأن�سطة القطاعية 
القت�سادية  املقاربة  اإطار  يف 
اإىل  اجلديدة  والجتماعية 
مب�رشوع  يتعلق  عر�ش  جانب 
ي�سيف  اجلزائر«  جامع  اأجنار 

البيان. 

الوزير الأول عبد العزيز جراد

الثقافة »لبنة مهمة« يف الإنعا�ش 
القت�سادي 

العزيز  عبد  الأول  الوزير  اأكد 
اهمية  على  ال�سبت  اأم�ش  جراد 
»لبنة  باعتبارها  الثقافة  رعاية 
القت�سادي  الإنعا�ش  يف  مهمة« 
وقال الوزير الأول على �سفحاته 
على مواقع التوا�سل الجتماعي 
يف  مهمة  لبنة  »الثقافة  اأن 
يتوجب  القت�سادي...  الإنعا�ش 
علينا رعايتها و حماية مكوناتها 
الثقافة اجلزائرية،  و كذا رموز 
�رشورة  علينا  ميلي  الواقع  لكن 
يف  الثقافة  بو�سع  التعجيل 
القت�سادي«واأ�ساف  ال�سياق 

»حمرك  الثقافة  اأن  جراد 
ي�ساهم يف الإنعا�ش القت�سادي 
الثقافة«وقد  لأهل  و  للبالد 
حول  الوطنية  الندوة  �سمحت 
القت�سادي  الإنعا�ش  خمطط 
و19   18 يومي  انعقدت  التي 
من ال�سهر اجلاري حتت رئا�سة 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ش 
م�سرتك  ت�سور  ب�سياغة   ، تبون 
�رشكائها  و  احلكومة  بني 
الجتماعيني  و  القت�ساديني 
لنموذج  جديدة  اأ�س�ش  حول 

التنمية الوطنية. 
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و.احلاج

له  تغريدة  خالل  لفت  ال�شاطر 
االجتماعي  التوا�شل  موقع  على 
احلرب  اإيقاف  اأّن  اإىل  “تويرت” 
هو اأمر يريده اجلميع وال يختلف 
عليه اثنان واأ�شاف: “لكَنّ البيانني 
امل�شتحيل  من  بنوًدا  يت�شّمنان 
الو�شول الّتفاق حولها، لذلك نقول 
اأّنهما فقاقيع يف الهواء و ال اإرادة 
بناء  على  ي�شاعد  لتفاهم  جدّية 

الدولة املدنّية الدميقراطّية”.
 يف ال�شياق ذاته قال ع�شو جمل�س 
مدينة  عن  املقاطع  النواب 
الوفاق  داخلّية  ووزير  م�رصاتة 
فتحي با�س اآغا  مبوقف اجلزائر 
يف  ال�شيا�شّية  للت�شوية  الداعم 
له  تغريدة  يف  اأّكد  با�شاغا  ليبيا، 
االجتماعي  التوا�شل  موقع  على 
“املوقف اجلزائرّي  “تويرت” اأن: 
معترب  ليبيا  يف  لل�شالم  الداعم 

وحمُلّ تقدير واعتزاز”.
لدور  دائًما  “نتطلّع  واأ�شاف: 
بعملية  للدفع  فاعل  جزائرّي 
ليبيا  ليبيا،  يف  والوفاق  ال�شالم 
وم�شري  واحد  �شعب  واجلزائر 

م�شرتك”.
املجل�س  رئي�س  نائب  اأعرب  كما 
الرئا�شي اأحمد معيتيق عن �شكره 

ليبيا  بدعم  تبخل  مل  التي  للدول 
للو�شول الإعالن وقف اإطالق النار 

واإعادة ت�شدير النفط قريبا.
ليبيا  “عانت  معيتيق  وقال 
احلرب  �شدائد  من  والليبيني 
عودة  اأعاقت  والتي  اأر�شهم  على 
البالد،  وحدة  وحتقيق  اللحمة 
االأمنية  االأو�شاع  عن  ناهيك 
واملعي�شية ال�شعبة التي زادت من 
“طاملا  م�شيفا  املواطنني”  اآالم 
وعملت  املا�شي  يف  دعوت 
بجهد حلقن الدماء والتو�شل اإىل 
يف  النزاعات  لف�س  �شلمية  حلول 
اليوم  ي�شعني  وال  وغريها،  �رصت 

الدول  اإىل  بال�شكر  اأتوجه  اأن  اإال 
يوماً  تبخل  مل  والتي  ال�شديقة 
اليوم  للو�شول  لدولتنا  بدعمها 
يف  النار  اإطالق  وقف  اإعالن  اإىل 
ت�شدير  واإعادة  املحاور  كافة 
النفط قريباً لتاأمني الدخل الالزم 
لتلبية كافة احتياجات املواطنني 
املرحلة  هذه  يف  ال�رصورية 

الدقيقة”.
اإىل  دعا  النواب،  جمل�س  وكان 
وقف اإطالق نار �شامل والبدء يف 
انتخابات نزيهة موؤكدا اأن “وقف 
اأمام  الطريق  يقطع  النار  اإطالق 
ويخرج  اخلارجية  التدخالت 

امليلي�شيات  ويفكك  املرتزقة 
النفط”،  �شخ  عودة  يف  وي�شاهم 
ت�شكيل  يتم  اأن  تطلعه  عن  معربا 
خمتلطة  ر�شمية  اأمنية  �رصطة 
لتوحيد  متهيدا  �رصت  لتاأمني 
اأعلن  فيما  الدولة  موؤ�ش�شات 
حلكومة  الرئا�شي  املجل�س 
كامل  يف  للنار  وقفا  الوفاق، 
“وقف  اإن  قائال  الليبية  االأرا�شي 
�رصت  حتويل  يقت�شي  النار 
منزوعة  منطقة  اإىل  واجلفرة 

ال�شالح”.
الدفاع  جلنة  ع�شو  قال  كما 
واالأمن القومي يف جمل�س النواب 
عن  ال�شادر  البيان  اإن  امل�رصي 
حلكومة  الرئا�شى  املجل�س 
�شادر  بيان  من  تاله  وما  الوفاق 
عن جمل�س النواب يف ليبيا بوقف 
العمليات  ووقف  النار  اإطالق 
االأرا�شي  كافة  فى  الع�شكرية 
انتخابات  اإىل  والدعوة  الليبية، 
خالل  مبكرة  وبرملانية  رئا�شية 
باتفاق  القادم،  مار�س  �شهر 
“خطوه  الليبية،  االأطراف  كافة 
يف  اأمله  عن  معربا  �شجاعة”، 
ال�شف  توحيد  اإىل  ذلك  يوؤدى  اأن 
الليبى ووقف اإطالق النار وخروج 
امليلي�شيات  وتفكيك  املرتزقة 

واإيقاف التدخل االأجنبي .

قال ع�شو جمل�س الدولة الإ�شت�شارّي وع�شو املوؤمتر العام منذ عام 2012 عبدالرحمن ال�شاطر 
اإّن التاأييد لبياين رئي�س املجل�س الرئا�شي فائز ال�شراج ورئي�س جمل�س النواب امل�شت�شار عقيلة 

�شالح اقت�شر على رغبة اإيقاف احلرب.

رغم التفاوؤل الإقليمي و الرتحيب اجلزائري

عقبات تهدد بن�سف اال�ستقرار يف ليبيا
.   »املرتزقة« وتفكيك امليل�شيات ووقف التدخل اخلارجى

.   حتويل �شرت واجلفرة اإىل منطقة منزوعة ال�شالح

مزيد من التوترات قرب احلدود اجلزائرية

فرن�سا ت�سعل النار و 
تورط غريها يف اإطفائها

م�شرع اأربعة جنود ماليني يف انفجار
 
   .

 عبوة نا�شفة
 اعتداء على قافلة لوج�شتية

 
  .

 تابعة لـمينو�شما
املتحدة  االأمم  بعثة  اأفادت 
ماىل  فى  ال�شالم  لتحقيق 
�شغب  اأعمال  وقوع  “مينو�شما” 
�شماىل  غاو  فى  وعنف  ونهب 
دوجاريك  �شتيفان  وفق  ماىل، 
املتحدث با�شم اأمني عام االأمم 

املتحدة.
قوات  اأن  دوجاريك  واأ�شاف 
تاأهب  حالة  فى  ال�شالم  حفظ 
بدوريات  قيامهم  اأثناء  ق�شوى 
البعثة  تعزز  كما  املدينة،  يف 
م�شاعيها وتلتقى بقادة املجتمع 

ملنع ت�شعيد العنف.
تابعة  لوج�شتية  قافلة  وكانت 
نا�شفة  بعبوة  اأ�شيبت  لـمينو�شما 
وتعر�شت  غاو،  منطقة  فى 
مهاجمني  قبل  من  لهجوم 
من  اأربعة  واأ�شيب  جمهولني، 
التابعة  ال�شالم  حفظ  قوات 
اآخرين  لكن  املتحدة،  لالأمم 
جنحوا فى �شد الهجوم ومتكنت 
البعثة من تنفيذ عمليات اإجالء 

طبية للجرحى بنجاح.
و اأم�س تناقلت تقارير اإعالمية 
ماليني  جنود  اأربعة  م�رصع 
عبوة  انفجار  يف  اآخر  واأ�شيب 
يف  �شيارتهم  مرور  عند  نا�شفة 
اأفاد به  و�شط مايل، بح�شب ما 
ذات  واأو�شح  ع�شكري  م�شدر 
للجنود  »�شيارة  اأن  امل�شدر 
ال�رصيعة  العمل  جمموعة  من 
للمراقبة و اال�شتجابة ، انفجرت 
نا�شفة  عبوة  على  مرورها  عند 
من  كورو،القريبة  مبنطقة 
و  فا�شو«  بوركينا  مع  احلدود 
اأ�شاف اأن احلادث خلف »اأربعة 
قتلى و جريح يف حالة خطرية«.
املبعوث  قال  ذاته  ال�شياق  ويف 
يف  ال�شاحل  ملنطقة  االأمريكي 
اإن  فام،  بيرت  اإفريقيا،  غرب 
جميع  علقت  املتحدة  الواليات 
مايل  جي�س  مع  التعاون  اأوجه 
حني  اإىل  التعليق  اأن  واأ�شاف 
بعد  ال�شيا�شي  الو�شع  ات�شاح 
قيام �شباط يف اجلي�س باالإطاحة 
كيتا.  بوبكر  اإبراهيم  بالرئي�س 
ت�رصيحات  يف  فام  وكرر 
لل�شحفيني، »االإدانات االأمريكية 
لالإطاحة بكيتا«وتابع قائال: »اإن 
�شيتم  كان  اإذا  ما  ب�شاأن  قرارا 
موؤخرا  ما حدث  و�شف  ر�شميا 

ي�شدر  اأن  يتعني  انقالب،  باأنه 
بعد مراجعة قانونية«و�شط هذا 
باري�س  نحو  االنظار  تتجه  كله 
زوبعة  ترث  ان  ت�شاأ  مل  التي 
اإبراهيم  حليفها  فقدان  حول 
قدعمت  و  ملن�شبه  كيتا  بوبكر 
االحتجاجات  موجة  البالد 
الت�رصيعية يف  عقب االنتخابات 

مار�س واأفريل. 
عالمة  من  اأكرث  فاإن  وعليه 
القوات  م�شتقبل  حول  ا�شتفهام 
الفرن�شية يف املنطقة ال�شمالية 
منها  جزء  يف  املحاذية 
ملدة  انخرطت  التي   ، للجزائر 
�شد  احلرب  يف  �شنوات  �شبع 
ظاهريا  م�شلحة   جمموعات 
تدعو فرن�شا اإىل »عودة ال�شلطة 
يف  القانون«  و�شيادة  املدنية 
مايل ، وهو ما يوؤكد عليه يقول 
امل�شاهمني يف  اجلي�س  عنا�رص 

االنقالب  .
م�شتقبال  ككل  املنطقة  تواجه 
بالنظر   ، باملخاطر  حمفوفا  
للنظام  ال�شديد  ال�شعف  اإىل 
اأمر  اإنه  مايل.  يف  ال�شيا�شي 
بالن�شبة  خا�س  ب�شكل  ح�شا�س 
اأن  يجب  التي   ، لفرن�شا 
القوة  اأنها  على  الظهور  تتجنب 
ال  التي  ال�شابقة  اال�شتعمارية 
اخليوط  �شد  اإىل  ت�شعى  تزال 
تريد  ال  �شيء  كل  قبل  ولكنها   ،
من  حققته  مبا  املخاطرة 
ال�شبع  ال�شنوات  اإجنازات خالل 

املن�رصمة.
باري�س  حتولت  االأ�شباب   لهذه 
باماكو  يف  التمرد  بدء  منذ   ،
 ، اإفريقيا  يف  حلفائها   اإىل   ،
وداخل االحتاد االأوروبي واالأمم 
تعزيز  اأجل  من   ، املتحدة 
يف  دويل  و  االأوروبي  االلتزام 

منطقة ال�شاحل.
اإن فرن�شا م�رصة عدم رغبتها يف 
تويل دور رجال االإطفاء يف مايل 
لوحدها فالثمن �شيكون باه�شا 
الظل  ثقيل  �شيفا  كونها  رغم 
على ال�شعب املايل ةجتلى ذلك 
التي  العارمة  االحتجاجات  يف 
التي  و  املالية  املدن  �شهدتها 
�شعارات  املنتف�شون  فيها  رفع 
يف  الفرن�شي  للوجود  مناه�شة 

بالدهم 

بت�شاعد مد الإ�شالميني وال�شيناريو املايل

فرن�سا يف مواجهة نفوذ تركي جديد بافريقيا 
املد  موجة  مد  ت�شاعد  يفرز 
قادها  الذي  مبايل  االإ�شالمي 
للمجل�س  االأ�شبق  الرئي�س 
عبد  مبايل  االأعلى  االإ�شالمي 
با�شقاط  وعجلت  ديكو  الرحمن 
بكر  اأبو  اإبراهيم  الرئي�س  نظام 
يف  مماثلة  ب�شيناريوهات  كايتا 
اإفريقيا   غرب  من  اأخرى  دول 
يف  فرن�شا  يجعل  الذي  االأمر 
جديدة  قوى  نفوذ  مواجهة 
غرار  على  لالإ�شالميني  داعمة 
بالوكالة  حرب  ان  يوؤكد  ما  تركيا 
تكون  قد  اأوزارها  اأيقظت  اأخرى 
ا�شتعمال  ب�شبب  اأ�شد  خطورتها 
فرن�شا كافة الو�شائل مبا يف ذلك 
للدفاع  امل�رصوعة  غري  الو�شائل 
ال�شيما  باملنطقة  م�شاحلها  عن 
وان اقت�شادها الذي ينهار من �شنة 
 75 من  اأكرث  على  يعتمد  الأخرى 
واليورانيوم  الذهب  م�شانع  على 
جهود  يقو�س  ما  املنطقة  بهذه 
اإمكانياتها  ويرهق  املنطقة  دول 

االأمنية ال�شتتباب االأمن.
االحتجاجية  احلركة  نتائج  ت�شري 
رئي�س   قادها   التي  االأخرية 
املجل�س االإ�شالمي االأعلى مبايل 
عبد الرحمان ديكو التي اأدت اىل 
اإبراهيم  الرئي�س  نظام  �شقوط 

اىل   تام  بو�شوح  كايتا  بكر  اأبو 
ت�شاعد مدى التيار االإ�شالمي يف 
مايل واملنطقة وهو تيار مدعوم 
دولية يف  قوى  من  كذلك  بو�شوح 
على  تعمل  التي  تركيا  مقدمتها 
وبالتايل  باإفريقيا  فر�س وجودها 
اأ�شبحت  التي  فرن�شا  مناف�شة 
االأو�شط  ال�رصق  تناف�س تركيا يف 
لبنان  يف  نفوذها  واأ�شعفت 
للرئي�س  دولة  زيارة  خالل  من 
الفرن�شي اميانويل ماكرون يف عز 
مرفاأ  انفجار  بعد  و�شاعات  اأزمة 

بريوت .
اخلرباء  من  الكثري  ويرى 
نظام  اإ�شقاط  اأن  واملتتبعني 
منذ  متوقعا  كان  مايل  يف  احلكم 
املد  ت�شاعد  ب�شبب  �شهرين 
رئي�س  بقيادة  مبايل  االإ�شالمي 
املجل�س االأعلى  الذي ا�شتطاع اأن 
ين�شج عالقات مع بع�س  اإطارات 
مايل  يف  االأمنية   املوؤ�ش�شات 
اعتقال  على  بعد  فيما  �شاعدتها 
البالد  يف  حكمه  واإنهاء  الرئي�س 
االإ�شالمي  املد  جناح  كان  وان   ،
يف اإ�شقاط نظام حكم مبايل الذي 
نظام  اأنه  على  كثريا  يو�شف  كان 
�شيوؤدي حتما  مقرب من فرن�شا  
بات�شاع  وانتقال ال�شيناريو املايل 

خا�شة  اأخرى  افريقية  دول  اإىل 
دول  وهي  الغربية  اجلهة  من 
مناطق  اخلم�شينيات  منذ  ظلت 
ا�شتغلته  بامتياز   فرن�شي  نفوذ 
م�شانع  يف  الفرن�شية   ال�شلطات 
والغاز  الفو�شفات  اليورانيوم 
بذريعة  فرن�شا  التي  والذهب  
والفرانكفونية   االأمني  الهاج�س 
كانت  كولونيالية  بو�شاية  وقبلها 
عن  تخليها  خمططات  �شمن 
اال�شتعمار يف عدة دول على غرار 
والت�شاد  ديفوار،  كوت  ال�شنغال 
احلركات  اأن   اخلبري  نف�س  ويرى 
بع�س  عا�شتها  التي  التحررية 
الع�رصية  ال�شنوات  خالل  الدول 
جمتمعات  على  اأثرت  ال�شابقة 
غرب اإفريقيا التي ت�شيطر عليها 
القوى  اأن  كما  لوحدها  فرن�شا 
فرن�شا  تناف�س  التي  اجلديدة 
يف  كثريا  ا�شتثمرت   اإفريقيا  يف 
اإىل  ونقلها  العربي  الربيع  ظاهرة 
والو�شطى  الغربية  افريقيا  دول 
التي  التغيريات  جل  وان  ال�شيما 
اإفريقيا  �شمال  دول  عرفتها 
حكم  اأنظمة  اأفرزت  موؤخرا 
اإ�شالمية اأو قريبة منها وغالبيتها 
العاملي  االإخوان  لتنظيم  موايل 
،�شقوط  تركيا  نظام  من  القريب 

موالية  حكم  واأنظمة  حكومات 
اثر  نفوذها  وتراجع  فرن�شا  يف 
هذه املوجة قد يزيد من متاعب 
يعتمد  الذي  واقت�شادها  فرن�شا 
االإفريقية  االأولية  املواد  على 
العاج  م�شانع  من  الرخي�شة 
والفو�شفات  والذهب  واليورانيوم 

واليد العاملة الزهيدة
اأهمية  جيدا  تدرك  التي  فرن�شا 
االإفريقي  ال�شاحل  يف  نفوذها 
ب�شهولة  تتنازل  ولن  تقا�شم  لن 
لهذا النفوذ مع قوى دولية اأخرى 
واالأمر ال يكون �شهال خا�شة وان 
�شمان م�شاحلها يف اإفريقيا يعني 
ت�شتعمل  قد  لذلك  ا�شتقرارها 
ال�رصعية  الو�شائل  كافة  باري�س  
على  للحفاظ  ال�رصعية  وغري 
م�شاحلها هناك لذلك يجب على 
ال�شلطة املوؤقتة االآن يف مايل وكذا 
العمل  يف  ت�شارع  اأن  اجلوار  دول 
لل�رصعية  العودة  اإىل   الهادف 
بانتخابات  والتعجيل  الد�شتورية 
ال�شيما  �رصعية  موؤ�ش�شات  تفزر 
ه�شا  اليزال  االأمني  الو�شع  وان 
قد يزيد  تدهورا ب�شبب االأحداث 
الو�شع  هذا  يوؤثر  وقد  االأخرية 

�شلبا على دول املنطقة
باية ع  

املجموعة  من  وفد  و�شل 
اإفريقيا  غرب  لدول  االقت�شادية 
اإىل  ال�شبت،  اأم�س  »ايكوا�س«، 
يف  باماكو،  املالية  العا�شمة 
لالأزمة  حل  الإيجاد  م�شعى 
مايل يف  تعي�شها  التي  ال�شيا�شية 

اأعقاب »التغيري غري الد�شتوري« 
اأن  على  البالد،  يف  للحكم 
بالرئي�س  الحق  وقت  يف  يلتقي 
املوقوف  مايتا،  بوبكر  ابراهيم 
واملحتجز منذ الثالثاء املا�شي 

من قبل ع�شكريني متمردين.

مايل

و�سول بعثة »اإيكوا�س« 
اإىل باماكو
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عبد  عياط  »لكحل  البويرة  وايل  اأكد 
ال�سكنية  امل�ساريع  كثري  اأن  ال�سالم« 
الوالية  م�ستوى  على  ال�سيغ  مبختلف 
لعدة  االإجناز  وترية  يف  تاأخرا  ت�سهد 
اأ�سباب منها جائحة كورونا التي اأثرت 
عن  الور�سات  توقف  بعد  كبري  ب�سكل 
واأو�سح   ، متتالية  اأ�سهر  لعدة  العمل 
ذات امل�سوؤول يف ت�رصيحات اإعالمية 
املجاهد  بيوم  االحتفال  هام�ش  على 
يف  التاأخر  تدارك  �سيتم  اأنه  اأوت   20
اأقرب االآجال من اأجل ت�سليم ال�سكنات 

القادمة  املواعيد  يف  الأ�سحابها 
خا�سة فيما يخ�ش ال�سكن االجتماعي 
قوائم  عن  االإفراج  موعد  حدد  الذي 
الثاين  ال�سدا�سي  خالل  امل�ستفيدين 
يتفهم  اأنه  قائال  اجلارية  ال�سنة  من 
جيدا قلق املواطنني لكن كرثة امللفات 
التي  البويرة  ببلدية  خا�سة  املودعة 
فاقت 15 األف ملفا ت�ستدعي درا�ستها 
ال�سكنات  تذهب  حتى  و�سفافية  بدقة 

مل�ستحقيها .
اأح�سن مرزوق

ال�رصقي  بال�ساحل  ال�سبت  اأم�ش  مت 
مل�ستغامن اإحباط حماولة هجرة غري 
�رصعية ل 17 �سخ�سا بعر�ش البحر، 
ح�سبما علم من املجموعة االإقليمية 
امل�سدر  واأو�سح  ال�سواحل.  حلرا�ش 
التابعة حلرا�ش  العائمة  الوحدات  اأن 
تقليدي  قارب  اعرت�ست  ال�سواحل 
�سخ�سا   17 متنه  على  كان  ال�سنع 
 7 بعد  على  اأجانب  رعايا  بينهم  من 
�سمال  كيلومرت(   13( بحرية  اأميال 
بن  لبلدية  التابع  ال�سعايبية  �ساطئ 
عبد املالك رم�سان ومت، ا�ستنادا اإىل 
ذات امل�سدر، حتويل املعنيني بينهم 
م�ستغامن  ميناء  اإىل  اثنني  قا�رصان 
من اأجل القيام باالإجراءات القانونية 

احلاالت  هذه  مثل  يف  بها  املعمول 
من  لهم  االأولية  االإ�سعافات  وتقدمي 
للحماية  املتقدم  امل�ست�سفى  طرف 
الوحدات  ذات  وقامت  املدنية. 
ال�سحية  امل�سالح  مع  بالتن�سيق 
الوقائي  اجلهاز  بتفعيل  املخت�سة 
)كوفيد-19(  كورونا  وباء  تف�سي  من 
احلدودي  املنفذ  هذا  م�ستوى  على 
البحري، ي�سيف امل�سدر نف�سه و�سيتم 
املوقوفني  ت�سليم  الحق  وقت  يف 
للجهات االأمنية املخت�سة وتقدميهم 
للعدالة بتهمة حماولة مغادرة االإقليم 
الوطني عن طريق البحر بطريقة غري 

�رصعية، كما اأ�سري اإليه. 
ق.م

ق.و

التدابري  بجملة  بومزار  وذكر 
اإىل  الرامية  التحفيزية  واالإجراءات 
االلكرتوين، من  الدفع  ترقية منظومة 
نهائيات  توزيع  عمليات  تو�سيع  بينها 
الدفع االلكرتوين وتن�سيبها لدى التجار 
ب�سفة جمانية مع مرافقتهم بجملة من 
االإجراءات التحفيزية وذلك للحد من 

انت�سار جائحة كوفيد 19.
الذهبية  النقدية  البطاقة  اأن  اعترب  و 
بل  فح�سب،  �سحب  بطاقة  »لي�ست 
االأمان  ملعايري  مطابقة  دفع  بطاقة 
»تعززت  اأنها  اإىل  م�سريا  الدولية«، 
املتبادل  الت�سغيل  اتفاقية  باإبرام 
و�رصكة  اجلزائر  بريد  موؤ�س�سة  بني 
التعامالت االآلية ما بني البنوك والتي 
ال�سنة  مطلع  منذ  التنفيذ  حيز  دخلت 

اجلارية«.
التجار  بومزار  دعا  وباملنا�سبة، 
امل�سعى،  هذا  يف  االنخراط  اإىل 
اأن »كل �رصوط جناح هذه  اإىل  م�سريا 
منها  تعلق  ما  �سواء  متوفرة،  التقنية 
عدد  اأو  لالت�ساالت  التحتية  بالبنية 
اجلزائر  وان  ال�سيما  امل�سرتكني«، 
 37 حاليا  »حت�سي  قال--  --مثلما 
مليون م�سرتك يف اجليل الرابع واجليل 

الثالث للهاتف النقال«.
كما  التجارة،  وزير  اأكد  جانبه،  من 
رزيق، اأن خدمة الدفع بالهاتف النقال 
بحيث  مكلفة،  وغري  »�سهلة  طريقة 
ت�سمح للتجار بتعوي�ش ا�ستعمال تقنية 
نهائيات الدفع االلكرتوين«، م�سريا اإىل 
 2020 املالية  قانون  من   111 املادة 
التي جترب التجار على تزويد حمالتهم 
املدير  اأكد  بدوره،  النهائيات  بهذه 
الدفع  خدمة  اأن  اجلزائر  لربيد  العام 

اال�ستجابة  رمز  عرب  النقال  بالهاتف 
ال�رصيعة »خطوة مهمة لتنظيم التجارة 
اأن  م�سيفا  للجزائر«،  يف  االإلكرتونية 
مبا�رص  ات�سال  اإىل  حتتاج  »ال  العملية 
)بريد  النقال  الهاتف  عرب  تتم  واإمنا 
باي( وت�سمح للزبون بدفع امل�ستحقات 
للتاجر، وذلك عرب تطبيق )بريد موب( 
م�ستحقات  الزبون  دفع  خالل  من 
التاجر عرب حتويل االأموال من ح�سابه 
جد  بطريقة  االأخري  هذا  ح�ساب  اإىل 

اآمنة«.
اخلدمة  هذه  من  التاجر  ولي�ستفيد 
--يقول  »ال�سل�سة«  الرقمية 
االنخراط  عليه  »يتوجب  دحماين-- 
تقدمي  خالل  من  امل�سعى  هذا  يف 
املعنية  امل�سالح  م�ستوى  على  ملفه 
ي�سرتط على  اجلزائر، يف حني  بربيد 
ح�ساب  على  حائزا  يكون  اأن  الزبون 
بريدي جاري والبطاقة الذهبية لربيد 
هاتف  رقم  عن  ي�رصح  واأن  اجلزائر 
عن  اأو  اجلزائر  بريد  م�ستوى  على 
طريق اإدخال رقمه يف اأي �رصاف اآيل 

ل�سبكة بريد اجلزائر«.
اخلدمة  بهذه  اأنه  دحماين  واعترب 
بريد  يوؤكد  اجلديدة  االإلكرتونية 
يف  اال�سهام  على  »عزمه  اجلزائر 
اجلزائر  يف  االإلكرتوين  الدفع  ترقية 
عرب تطوير اخلدمات الرقمية لت�سهيل 
حياة املواطن ومتكينه من اال�ستفادة 
اإىل م�ستوى  من خدمة عمومية ترقى 

تطلعاته«.
توقيع  رافقه  احلفل  ان  الذكر  يجدر 
موؤ�س�سة بريد اجلزائر ثالث اتفاقيات 
مع متعاملني ممثلني يف متجر و�سيدلية 
)اجلزائر  الكيفان  برج  يقعان مبنطقة 
موبيلي�ش  موؤ�س�سة  وكذا  العا�سمة( 

واأخرى مع عمادة ال�سيادلة.)

اأطلقت موؤ�س�سة بريد اجلزائر, اأم�س ال�سبت, خدمة جديدة للدفع بالهاتف النقال عرب رمز ال�ستجابة 
ال�سريعة »بريد باي« لت�سهيل دفع م�ستحقات امل�سرتيات على املواطنني وخالل حفل اطالق هذه اخلدمة, 

اأكد وزير الربيد واملوا�سالت ال�سلكية والال�سلكية, اإبراهيم بومزار, بح�سور وزير التجارة كمال رزيق, 
واملدير العام لربيد اجلزائر, عبد الكرمي دحماين, اأن اإطالق هذه اخلدمة يعد »قفزة تكنولوجية نوعية« 

يف جمال الدفع اللكرتوين يف اجلزائر, مربزا اأن الدفع اللكرتوين يعترب »خيارا ا�سرتاتيجيا ل ميكن 
ال�ستغناء عنه م�ستقبال يف ظل تطور ا�ستعمال تكنولوجيات الإعالم والت�سال والتوجه نحو القت�ساد 

الرقمي والتو�سع املح�سو�س لنطاق التجارة اللكرتونية«.

وايل بالبويرة

جائحة كورونا �أثرت على 
�مل�ساريع �ل�سكنية

م�ستغامن 

�إحباط حماولة هجرة غري 
�سرعية ل 17 �سخ�سا 

بريد اجلزائر 

خدمة جديدة للدفع بالهاتف �لنقال 
.      عرب رمز ال�ستجابة ال�سريعة »بريد باي«

ورقلة ومترنا�ست

م�ساريع كربى �أجنزت بدون حتقيق �أهد�ف
ب�رصورة  املطالبة  االأ�سوات  تعالت 
اجلمهورية  رئي�ش  من  عاجل  تدخل 
القا�سي االأول بالبالد ، من اإيفاد جلنة 
على  للوقوف  امل�ستوى  عالية  حتقيق 
العام  للمال  ال�سارخ  التبديد  حقيقة 
لقطاعات  تابعة  �سخمة  مل�ساريع 
االأ�سغال   ، املائية  واملوارد  الري 
بعيدا عن املعايري  وال�سكن  العمومية 
لل�ساأن  متابعون  قال   . بها  املعمول 
 ، ومترنا�ست  ورقلة  بواليتي  املحلي 
اأن معظم امل�ساريع احليوية لقطاعات 
االأ�سغال   ، املائية  واملوارد  الري 
العمومية وال�سكن ، على غرار م�رصوع 
لتاأهيل �سبكة ال�رصف ال�سحي  القرن 
املاليري  مئات  التهم  الذي  بورقلة 

رغم   ، املرجوة  النتائج  حتقيق  دون 
موجة االحتجاجات العارمة املطالبة 
بانت�سالهم من الو�سعية البيئية املزرية 
ال�رصف  قنوات  في�سانات  جراء 
ال�سد  م�رصوع  يعترب  ،كما  ال�سحي 
تقرت  بني  الرابط  بالطريق  االأخ�رص 
–ورقلة من بني امل�ساريع التي حققت 
مالية  خ�سائر  كبد  مما  ذريعا  ف�سل 
ناهيك   ، العمومية  للخزينة  فادحة 
عن عديد امل�ساريع  التنموية الهادفة 
عن  بعيدا  ال�سكنية  احلظائر  كاجناز 
املعمول  والتقنية  القانونية  املعايري 
عديد  على  عيوب  ظهور  بعد  بها 
ناهيك   ، حديثا  امل�سلمة  ال�سكنات 
م�سري  يكتنف  الذي  الغمو�ش  عن 

طور  يف  املوجودة  ال�سكنية  احلظائر 
ا�ستالمها  موعد  يجهل  التي  االجناز 
خا�سة  م�ستحقيها  على  وتوزيعها 
االجتماعي  ال�سكن  ب�سيغة  تعلق  ما 

االيجاري العمومي .
ال�سكوك  تزال  ال  ذلك  جانب  اىل 
املياه  حتلية  حمطات  م�ساريع 
الواحات  بعا�سمة  لل�رصب  ال�ساحلة 
اال�ستغالل  حيز  بعد  تدخل  مل  التي 
املوارد  لوزارة  املتكررة  الوعود  رغم 
�ساكنة  معانات  اأن  حيث  املائية، 
مياه  اقتناء  مع  متوا�سلة  تزال  ال 
مياه  اأن  باعتبار  وذلك  ال�سهاريج 

احلنفيات غري �ساحلة لل�رصب  
تزويد  م�رصوع  يعترب  ثانية  جهة  من 

ال�ساحلة  باملياه  �سالح  عني  �ساكنة 
على  لعرب  فقارة  قرية  من  لل�رصب 
التي  امل�ساريع  بني  من   ،25 م�سافة 
مل ترى النور بعد رغم ا�ستهالك اأكرث 
العملية  لهذا  من 50 مليار املر�سودة 
تاأهيل  م�رصوع  ذلك  اإىل  ي�ساف    ،
الطريق الوطني الرابط بني املقاطعة 
الذي  �سالح ومترنا�ست  االإدارية عني 
حتول لكابو�ش يهدد م�ستعمليه ب�سبب 
اإح�ساء اأكرث من 3000 نقطة �سوداء  ، 
م�سري  عن  مطروح  الت�ساوؤل  ليبقى 
لتاأهيل   املر�سودة  ال�سخمة  االأموال 
ال�سوداء  للنقاط  االعتبار  واإعادة 

بالطريق املذكور .
اأحمد باحلاج 

منطقة  ومواطني  �سكان  يزال  ال 
توزارة ببلدية ال�سارف بوالية اجللفة 
يعانون التهمي�ش رغم تعليمات رئي�ش 
اجلمهورية املتكررة لل�سلطات برفع 
تعد  التي  الظل  مناطق  عن  الغنب 
بالنظر  اإحداها  توزارة  منطقة 
ففي  التنموية  الربامج  النعدام 
حتوز  توزارة  مواطني  من  ر�سالة 
طالب  منها،  ن�سخة  الو�سط  جريدة 
�سكانها من ال�سلطات الو�سية باإيفاد 
ان�سغاالت  على  تقف  خمت�سة  جلنة 
منطقة  ب�سفتها  توزارة  وم�ساكل 

الظل.
اإىل  ال�سكان  حاجة  تربز  حيث 
ملياه  ارتوازي  بئر  من  اال�ستفادة 
ربط  اإ�سافة  لل�رصب،  ال�ساحلة 

املزارع ب�سبكة املياه ل�سقي اأرا�سيهم 
الفالحية احتياجات توزارة متتد اإىل 
املدينة  غاز  من  ا�ستفادتها  �رصورة 
وكذا �سبكة االإنارة العمومية، اإ�سافة 
للخدمات  توزارة  افتقار منطقة  اإىل 
الطبيب  مداومة  غياب  من  ال�سحية 
العزلة  فك  �سبيل  ويف  م�ساعده  و 
�سكانها  نا�سد  توزارة فقد  قرية  عن 
اجناز  م�رصوع  بت�سجيل  امل�سوؤولني 
م�سلك معبد يربط توزارة من اجلهة 
الوطني  بالطريق  ال�رصقية  ال�سمالية 
رقم 46 و يف انتظار وعود ال�سلطات 
عن  الغنب  برفع  والوالئية  املحلية 
نداءات  تبقى  توزارة  الظل  منطقة 
وان�سغاالت ال�سكان تنتظر التج�سيد.
اجللفة : حممد �سبع

توزارة بال�سارف

منطقة تنا�سد �ل�سلطات رفع 
�لغنب عنها 

اإمنائية  م�ساريع  عدة  اجناز  يجري 
كلم   420( احلدودية  الربمة  بدائرة 
بهدف حت�سني  ورقلة(  جنوب �رصق 
باجلهة،   للمواطن  احلياة  اإطار 
من  ال�سبت  اأم�ش  علم  ح�سبما 

امل�سوؤولني املحليني.
التنموية  امل�ساريع  ومن �سمن هذه 
الدائرة  بهذه  اجنازها  اجلاري 
بلدية واحدة ت�سم  التي تت�سكل من 
رئي�سية  �سكانية  جتمعات  اأربعة 
)الربمة والزنايقة وال�سوا�سني وغرد 
يف  انطلق  قد  كان  م�رصوع  الباقل( 
بداية جويلية املا�سي يخ�ش تعبيد 

داخل  وامل�سالك  الطرق  خمتلف 
قرية الزنايقة علما اأن العملية التي 
اأ�سهر   6 ب  اجنازها  مدة  حددت 
من  باأكرث  مايل  غالف  لها  خ�س�ش 
واجناز(،  )درا�سة  دج  مليون  4ر66 

ح�سبما مت تو�سيحه.
ال�سطر  اجناز  ا�سغال  وتتوا�سل 
اخلام�ش من �سبكة ال�رصف ال�سحي 
هذا  اأن  حيث  البلدية  بعا�سمة 
فرباير  اأواخر  انطلق يف  امل�رصوع  
ب  مايل  مبلغ  له  ور�سد  املا�سي 
تقدم  ن�سبة  وبلغت  دج  مليون   120
مثلما  املائة،  يف   60 به  االأ�سغال 

اأ�سري اإليه .
وبخ�سو�ش قطاع الرتبية �رصع منذ 
اجناز  يف  املن�رصمة  ال�سنة  اأواخر 
ال�سكاين  بالتجمع  ابتدائية  مدر�سة 
جت�سيدها  مدة  حددت  الباقل  غرد 
ب 11 �سهرا بتكلفة املالية )درا�سة 
مليون   95 من  باأزيد  تقدر  واجناز( 

دج.
عن  امل�سدر  نف�ش  وك�سف 
بنف�ش  االجناز  قيد  اآخر  م�رصوع 
متعددة  قاعة  بناء  ويخ�ش  البلدية 
مليون   39 تفوق  بتكلفة  الن�ساطات 
دج )درا�سة واجناز( علما اأن اأ�سغال 

يف  حاليا  هي  امل�رصوع  هذا  اجناز 
حدود ال 50 يف املائة.

وباالإ�سافة اإىل العملية اجلارية التي 
تخ�ش �سيانة وترميم حمطة حتلية 
ر�سد  والتي  الربمة  ببلدية  املياه 
مليون   12 بقيمة  مايل  غالف  لها 
 40 اإىل  اجنازها  ن�سبة  وو�سلت  دج 
مبلغ  تخ�سي�ش  مت  فقد  املائة  يف 
لرتميم  دج  ماليني   5 ب  اآخر  مايل 
قاعة العالج وال�سكن الوظيفي على 
الزنايقة،  ال�سكاين  التجمع  م�ستوى 

كما ا�سري اإليه. 
ق.م

ورقلة 

م�ساريع �إمنائية بد�ئرة �لربمة �حلدودية

بومردا�س 

�إنتهاء �حلجر �ل�سحي ل 225 
مت �إجالوؤهم من فرن�سا  

مواطن   225 ال�سبت  اأم�ش  اأنهى 
فرن�سا،  من  اإجالوؤهم  مت  جزائري 
له  خ�سعوا  الذي  ال�سحي  احلجر 
التدابري  تنفيذ  اإطار  يف  ببومردا�ش 
وباء  تف�سي  من  للوقاية  االحرتازية 
دون  )كوفيد-19(،  كورونا  فريو�ش 
الوباء،  بهذا  اإ�سابات  اأي  ت�سجيل 
حفل  هام�ش  على  و  لوحظ  ح�سبما 
�رصح  املذكورين،  الرعايا  توديع 
وايل  بديوان  االإعالم  بخلية  املكلف 
احلجر  ورفع  ت�رصيح  مت  باأنه  الوالية  
رعية   225 عن  االحرتازي،  ال�سحي 
جزائرية مت اإجالءهم من فرن�سا، بعد 
االإجراء  لهذا  املحددة  املدة  انتهاء 

احرتازي و التي حددت ب�سبعة اأيام
مدة  تقلي�ش  مت  اأنه  اإىل  االإ�سارة  مع   
احلجر ال�سحي االحرتازي بعد اإجراء 
تعديل يف املدة من 14 يوما اإىل �سبعة 
ال�سحية  اجلهات  ا�ست�سارة  اإثر  اأيام، 
باحلجر  املعنيني  اإم�ساء  مع  املعنية، 
احلجر  اإمتام  مبوا�سلة  تعهدات 
اإمتام  غاية  اإىل  مبنازلهم  االحرتازي 
حالة  اأية  ت�سجل  ومل  يوما.   14 مدة 
اإ�سابة بوباء كورونا يف �سفوف الرعاية 
ا�ست�سافتهم  مت  اللذين  اجلزائريني 
ملجمع  التابع  العائلي  باملخيم 
 – قور�سو  ببلدية  الكائن  �سوناطراك 

�سمال الوالية - يوؤكد نف�ش امل�سدر .
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يفتقر م�رشوع انحراف الوادي بحي 
الن�رش »اخلفجي »التابع اإداريا لبلدية 
الوقاية  ب�سبب غياب �رشوط  ورقلة 
والأمن وهو ما يتنافى مع تعليمات 
املركزية بتفعيل املزيد من الأدوات 
على  املتابعة  وعامل  الرقابية 
طالب  الهادفة   التنموية  امل�ساريع 
يف  بورقلة  املحلي  لل�ساأن  متابعون 
 « »الو�سط  يومية  مع  لهم  ت�رشيح 
التدخل  الو�سية ب�رشورة  ال�سلطات 
لدى اجلهات املعنية من اأجل تفعيل 
عاملي الرقابة و املتابعة بخ�سو�ص 
بطريق    الوادي  انحراف  م�رشوع 
الذي يفتقر ل�رشوط الوقاية و الأمن 
بجانب الطريق الثانوين بحي الن�رش 
اإذا  خا�سة   ، باخلفجي   املعروف 

علمنا ان رئي�ص اجلمهورية قد �سدد 
الذي  الأخري  اللقاء  خالل  اللهجة 
األزمهم  اين  باحلكومة  الولة  جمع 
الرقابية  الأدوات  تفعيل  ب�رشورة 
لتج�سيد  املوجه  العام  املال  على 
جملة من امل�ساريع التنموية الهادفة 
املوجهة يف اطار خمتلف العمليات 
املحلية  اجلماعات  وكذا  الوزارية 
التقارير  عديد  هناك  اأن  ومعلوم   .
رفعت لل�سلطات املركزية من اأجل 
امل�ستوى  عالية  حتقيق  جلنة  ايفاد 
التجاوزات  حقيقة  على  للوقوف 
عنها  م�سكوت  ظل  التي  واخلروق 
التهمت  التي  امل�ساريع  عديد  يف 
النتائج  دون حتقيق  املاليري  مئات 

املرجوة.

 بحي الن�صر بورقلة

م�شروع انحراف الوادي يفتقر 
لل�شالمة و الأمن 

احتج موؤخرا  �سكان حي الزبوجة 
ببلدية �سيدي خالد حول م�ساكل 
منها  يعانون  التي  باملياه  التزود 
منذ �سنوات عديدة، وذلك بقطع 
كتعبري  الدلء  بوا�سطة  الطريق 
حيث  للمياه،  افتقارهم  عن 
ال�سق  هذا  ان�سغالت  تزال  ما 
يف  ال�ساعة  حلد  تطرح  التنموي 
�سيدي خالد بدون حلول حقيقية 

جم�سدة على اأر�ص الواقع.
حي  �ساكنة  من  املحتجون  اأكد 
باأن  خالد  ب�سيدي  الزبوجة 
باملياه  التزود  تذبذب  م�سكلة 
وحتمية  معا�سا  واقعا  اأ�سبحت 
تاأقلم معها �سكان البلدية واحلي 
املذكور غ�سبا عنهم، وذلك نظري 
التهمي�ص الذي طالهم من جانب 
تلبية  بخ�سو�ص  املحلية  الإدارة 
واأ�رشنا  �سبق  حيث  ان�سغالتهم، 
�سيدي  بلدية  باأن  �سباق  عدد  يف 

ويالت  �سنوات  منذ  تكابد  خالد 
الإق�ساء وتقاع�ص امل�سوؤولني يف 
لت�ستمر  التنمية،  عجلة  حتريك 
تلك ال�سلوكيات من جانب الإدارة 
الرئا�سة  تعليمات  بذلك  �ساربني 
احلائط،  عر�ص  الأوىل  والوزارة 
ويتعلق الأمر بتوفري ال�رشوريات 
الظل  مناطق  ملواطني  اليومية 
على غرار املاء الغاز والكهرباء، 
�سكان  طالب  ال�سياق  هذا  ويف 
وايل  جمددا  خالد  �سيدي  بلدية 
ولية ب�سكرة وكذا امل�سوؤول الأول 
عن املقاطعة الإدارة اأولد جالل 
ب�رشورة النظر يف احلياة البدائية 
املنطقة  قاطنو  منها  يعاين  التي 
التي  الرتقيعية  احللول  و�سط 

يح�سلون عليها مقابل ال�سكوت.
لطرح  وموا�سلة  اأخرى  جهة  من 
خالد  �سيدي  �سكان  ان�سغالت 
نق�ص  من  اأي�سا  هوؤلء  يعاين 

بريد  فرع  يف  املالية  ال�سيولة 
حيث  للبلدية،  التابع  اجلزائر 
جبني  لها  يندى  مظاهر  �سجلت 
يقوم  اأين  املحلي،  امل�سوؤول 
قائمة  باإعداد  ليال  املواطنون 
لت�سجيل املواطنني من اأجل القيام 
ال�سحب،  اأو  التحويل  بعمليات 
الأمر الذي يطرح الكثري والكثري 
خدمات  حول  الت�ساوؤلت  من 
�سيدي  ببلدية  اجلزائر  بريد 
حتجر  اأن  املعقول  اأمن  خالد، 
من  ال�ستفادة  اأجل  من  الأماكن 
كيف  ب�سيطة،  عمومية  خدمات 
اأو امل�سطر  اأو املتاأخر  للمحتاج 
اأن ي�سحب ما يحتاجه اإذا حجزت 
الأماكن ليال، اإىل جانب هذا فاإن 
ال�سيولة املالية وعلى غرار باقي 
الوطن،  وليات  الربيد يف  مراكز 
اختالفا  املواطنون  يلم�ص  فلم 
هو  يعاين  حيث  مركزهم،  يف 

الآخر من نق�ص فادح يف ال�سيولة 
اأ�سا�سا،  توفرت  اإن  هذا  املالية 
بداية  مطلع  حدث  ال�سيء  نف�ص 
بريد  مراكز  اجلاري يف  الأ�سبوع 
تفاجئ  بحيث  الولية،  عا�سمة 
ال�سيولة  توفر  بعدم  املواطنون 
اأين  اأجورهم،  الكافية ل�ستخراج 
طويلة  ل�ساعات  ينتظرون  بقوا 

و�سط حر و�سخط �سديدين.
البلدية  مواطني  فاإن  وعليه 
املدين  املجتمع  وحركات 
باملنطقة يطالبون بفتح حتقيقات 
القطاعات  جميع  يف  مو�سعة 
احل�سا�سة بالبلدية من اأجل اإنهاء 
بان�سغالت  ال�ستهزاء  مهازل 
معنوياتهم  وحتطيم  املواطنني 
وكذا  حقوقهم  من  ال�ستفادة  يف 
مظاهر  اأب�سط  من  حرمانهم 

العي�ص الكرمي.
اأحمد نا�صري

رغم تعليمات احلكومة بعد امل�صا�س بكرامة املواطنني

عجلة التنمية ت�شتفز �شكان �شيدي خالد

اتهموه بال�صلبية يف التعاطي مع ان�صغالت البطالني 

وايل ورقلة عاجز عن ايجاد حلول 
يف ملف التوظيف 

اأحمد باحلاج 

التي  الوقفة الحتجاجية الأخرية 
الأحد  يوم  الولية  بطالو  نظمها 
املحتجون  فيها  جدد  املا�سي 
املركزية  لل�سلطات  مطالبهم 
حافظ  العدل  وزير  وبالأخ�ص 
بالتحقيق  طالبوه  الذي  الأختام 
يف التجاوزات والتالعب احلا�سل 
حما�سبة  وكذا  امللف  بهذا 

املتورطني فيه .
الولية  وايل  املحتجون  واتهم 
حلول  بلورة  يف  الذريع  بالف�سل 
اىل  البع�ص  ذهب  كما   ، جمدية 
حد املطالبة برحيل الرجل الأول 
التي  ال�سيا�سة  ب�سبب  بالولية 
ينتهجها يف متابعة ملف الت�سغيل 
م�سريين اأن الوايل مل يكلف نف�سه 
حتى فتح قناة ات�سال معهم ، رغم 
اأمام مقر  اأ�سبوعيا  اأنهم يحتجون 
الولية ويرفعون �سعارات ومطالب 

اأن  املحتجني  واعترب   ، م�رشوعة 
لحتواء  موؤهل  ،غري  الوايل  هذا 
الت�سغيل،  ملف  وتراكمات  قالقل 
منه  اأكرب  امللف  هذا  اأن  و 
ال�سكاوى  ع�رشات  وجود  بدليل 

التجاوزات  حول  اإليه  املرفوعة 
التي ظل م�سكوت عنها  واخلروق 
، و الأدهى والأمر يقول هوؤلء اأن 
الرجل الأول بالولية قام باإ�سدار 
قرار بتجميد عرو�ص العمل وغلق 

التي  الو�سعية  وهي  الوكالت 
واقع  على  �سلبية  تبعيات  لها  كان 
البطالني ، كما فتحت الباب وا�سعا 
اأمام �سبهات التالعب والتحايل يف 
ت�رشيف ومعاجلة منا�سب ال�سغل 

املتاحة .
مت�سكهم  البطالون   وجدد 
مبطالبهم امل�رشوعة املتمثلة يف 
على  التجميد  ورفع  الوايل  رحيل 
عرو�ص العمل املقدمة من طرف 
الجنبية  و  الوطنية  ال�رشكات 
النفطية  ال�سناعة  يف  العاملة 

بحا�سي م�سعود .
اأن ملف ال�سغل يعترب من  ومعلوم 
عجز  التي  ال�سائكة  امللفات  بني 
عن  تعاقبوا  الذين  الولة  جميع 
الولية يف ايجاد حلول جذرية له 
ملعدلت  املقلق  التزايد  ظل  يف 
للبطالني  الحتجاجية  احلركات 
يف  العمل  بخيار  املتم�سكني 

ال�رشكات النفطية دون �سواها .

ل يزال بطايل ولية ورقلة ينظمون وقفات احتجاجية اأ�صبوعية اأمام مقر ولية ورقلة للتنديد 
باخلروق احلا�صلة وكذا التحقيق يف ملف الت�صغيل وحما�صبة املتورطني فيه ، ويتهم هوؤلء يف 

�صعارات وايل الولية بال�صلبية والعجز عن ايجاد حلول جذرية واتخاذ قرارات من �صاأنها حلحلة 
امل�صاكل املطروحة لهذا امللف .

ال�سكنية  التجمعات  عديد  ت�سكو 
من   ، بورقلة  ال�سعبية  الأحياء  و 
يف  العمومية  ال�سلطات  متاطل 
ملع�سلة  م�ستعجلة  حلول  ايجاد 
و�سط   ، العمومية  الإنارة  غياب 
الوجهة  يف  بالتحقيق  مطالب 
التنمية  اأموال  مل�سري  احلقيقية 
املخادمة  اأحياء  �سكان  طالب   .
 ، بوعامر  عتبة  ،�سعيد  ثور  بني 
القارة ال�سمالية  والن�رش وبامنديل 
ببلديات  اخرى  اأحياء  اإىل  اإ�سافة 
احلجرية ، تقرت وحا�سي م�سعود 
، من ال�سلطات العمومية ب�رشورة 
من  لنت�سالهم  العاجل  التحرك 
ب�سبب  الدام�ص  الظالم  �سبح 
ربطهم  يف  املربر  غري  التاأخر 
عدم  عن  ناهيك  النارة  ب�سبكة 
يف  املتكررة  العطاب  ا�سالح 
اأننا  خا�سة   ، الكهربائية  الأعمدة 
ما  عادة  الذي  ال�سيف  مو�سم  يف 
ملعدلت  مقلق  بارتفاع  يتميز 
عن  ناهيك  ال�سديدة  احلر  درجة 

تكاثر احل�رشات ال�سامة .
قال  فقد  مت�سل  مو�سوع  ويف 
املو�سوع  يف  متحدث  من  اكرث 
عديد  يف  امل�ستمرة  املع�سلة  اأن 
 ، والفرعية  الرئي�سية  ال�سوارع 
كان لها الأثر ال�سلبي على يوميات 
فتح  مبطلب  املتم�سك  املواطن 

حتقيق م�ستعجل يف م�سري الأموال 
ال�سخمة املر�سودة �سنويا يف اطار 
تهيئة املناطق احل�رشية املوجهة 

لتح�سني الواقع التنموي .
الإنارة يف عدد من  اأن غياب  كما 
تلك الأحياء  اأ�سبح يخدم الأعمال 
�سائقي  جعلت  التي  الإجرامية 
اأنف�سهم  على  يخافون  املركبات 
ا�سطرهم  مما  الطرق،  قطاع  من 
للتوقف عن ا�ستعمال هذا الطريق 
عام  ب�سكل   و  مبكر  وقت  يف 
احل�رشي  النقل  اأ�سحاب  خا�سة 
ال�رشعي وغري ال�رشعي  مما  ولد 
من  عدد  اإىل  و  من  النقل  اأزمة 
�سكان  اأن  ،كما  املذكورة   الأحياء 
باملقاطعة  ال�سحراء  عني  حي 
يخافون  اأ�سبحوا  تقرت   الإدارية 
من  وممتلكاتهم  اأنف�سهم  على 
ا�ستنجادهم  رغم  ال�رشقة  خطر 
بال�سلطات املعنية للتدخل وو�سع 
حد لالأزمة لكن دون جدوى ح�سب 
ت�رشيحات املواطنني مما جعلهم 
يف  التجارية  ن�ساطاتهم  ميار�سون 
اأحياء اأخرى اأكرث حياة وذلك على 
ح�ساب حيهم الذي اأ�سبحت تنعدم 
اليومية  احلياة  �رشوط  اأدنى  فيه 
التي  الليلة  الإنارة  انعدام  ب�سبب 

ع�سفت به و عزلته . 
اأحمد باحلاج

ورقلة

اأحياء وجتمعات �شكنية حديثة 
الن�شاأة تغرق  يف الظالم 

احل�رشي  الأمن  عنا�رش  متكنت 
من  الولية،  باأمن  اخلام�ص 
العمر  من  يبلغ  �سخ�ص  توقيف 
ال�رشقة من  )25 �سنة( يف ق�سية 
مع  جتاري  وحمل  م�سكن  داخل 

انتهاك حرمة م�سكن.

حيثيات الق�سية تعود اإىل اإت�سال 
هاتفي على الرقم الأخ�رش 48 15 
من اأحد املواطنني، مفاده طلب 
قطع  حي  م�ستوى  على  تدخل 
بتمرنا�ست،  ال�سف�ساف  الواد 
النداء قامت عنا�رش  وفور تلقي 

ال�رشطة بالتنقل اىل عني املكان 
وتوقيف امل�ستبه فيه متلب�سا يف 
كي�ص  وبحوزته  ال�رشقة  ق�سية 
ليتم  مايل،  مبلغ  به  بال�ستيكي 
حتويله اىل املقر والتحقيق معه، 
مت  الإجراءات  ا�ستكمال  بعد 

الق�سائية  اجلهات  اأمام  تقدميه 
التي  بتمرنا�ست  املخت�سة 
اأ�سدرت يف حقه عقوبة عام 01 
مالية  وغرامة  نافذة  حب�ص  �سنة 

قدرها 20.000 دج.
اأحمد باحلاج 

 اأمن مترنا�صت 

الإطاحة بع�شريني  يف ق�شية ال�شرقة 

الو�صط:2020/08/23

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية : اجللفة 

مكتب اجلمعيات 
رقم :   12 / 20

و�صل اإ�صهاري لتجديد جمعية 
مبقت�سى املادة : 18 من القانون رقم : 12/06 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 
املتعلق باجلمعيات، مت هذا اليوم : 22 جويلية 2020 ت�سليم و�سل اإ�سهاري 

لتجديد اجلمعية امل�سماة : اجلمعية الولئية لالأمومة والطفولة باحللفة .
طابعها : �سحي .

حمال ن�صاطها : ولئي .
تراأ�صها ال�صيدة : ركرك دليلة  .

الكائن مقرها : الأمانة الولئية ملنظمة اأبناء ال�سهداء باجللفة .

اأحمد باحلاج 

اإ�شهار
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هي   « القرب  »�صحافة  اأن  كما 
واهتمام  لتاأطري  حتتاج  الأخرى 
اإذ  املحلي  امل�صتوى  على  بدورها 
املرا�صلني  من  وا�صع  قطاع  مازال 
ال�صحفيني بدون عقود عمل ت�صمن 
اأن  كما  واجتماعية  مهنية  حقوق 
»املرا�صل ال�صحفي » كيان له وجوده 
الإعالمية  املمار�صة  اإ�صقاطات  يف 
يقومون  املرا�صلني  من  والعديد 
على  هامة  �صحفية  اأعمال  باإعداد 
اأن ي�صتثمر  امل�صتوى املحلي يجب 
اإي�صال  من  يقرتب  الذي  اأدائهم  يف 
الأداء  اإثراء  وحتى  املواطن  �صوت 

التنموي ب�صحافة ل«احللول » .
 « الوطنية  »ال�صحافة  تنظيم  اإن 
بعمق كما دعا وزير الت�صال يتطلب 
م�صاهمة جميع الفاعلني يف القطاع 
ملهنة  جديدة  ت�صورات  لطرح 
املكتوبة  فال�صحف   « »املتاعب 
جتتهد  عديدة  وعناوين  مطالبة 
على  ح�صورها  واجهة  بتكيف 
ويف  الجتماعي  التوا�صل  من�صات 
للجمهور  اإعالمية  خدمات  عر�ض 
ميكن اأن ينوع من اأن�صطة املوؤ�ص�صة 
خارج  اأدائها  ويجعل  الإعالمية 
قابال  لالأخبار  الإعالمي  الن�رش 

للقيا�ض والتثمني والدعم .
اإن التوجه نحو اإعالم تفاعلي �صانع 
لل�صوت وال�صورة ي�صكل رهانا هاما 
وفعال  هام  موقع  على  لالإبقاء 
التحول  ظل  يف  الإعالم  لو�صائل 
ال�صحافة  ت�صهده  الذي  املت�صارع 
املوؤ�ص�صة  ثقافة  نحو  والجتاه 
اخلدمات  املتعددة  الإعالمية 
يجب  هامة  وروؤية  مقاربة  ميثل 

درا�صات  �صمن  عليها  ال�صتغال 
و�صبط للمفاهيم الأن�صطة اجلديدة 
التي ميكن لل�صحفية اأن تقوم بها يف 
املوجهة  الإعالمية  اخلدمة  اإطار 

للجمهور .
جزءا  اليه  ن�صري  الذي  هذا  يعترب 
ال�صحافة  من كل والهم ان تنظيم 
هامة  اأولوية  يعترب  لكيانها  الوطنية 
اأي�صا  ال�صحفي  بدور  لالرتقاء 
فالإبقاء  املوؤ�ص�صاتية  احلياة  يف 
للخرب  ناقل  كمهني  ال�صحفي  على 
اأن  يجب  حمدد  لعمل  وممار�ض 
ال�صحفي  اإن  بل  تفكريا  نتجاوزه 
العمومي  ال�صاأن  يف  وفاعل  مهني 
التنظيم  اأول  يكون  اأن  ويجب 
مكانة  دعم  على  مرتكزا  املن�صود 
الأدوار  تفعيل  واإعادة  ال�صحفي 
بعيدا عن الأعباء املوؤطرة واملثبتة 
املهنة  واأخالقيات  املرجعيات  يف 

واأعرافها.

اجلامعة منتوج للتكوين ..

�صنة  كل  تخرج  اجلزائرية  اجلامعة 
» و  »ال�صحافة  الآلف من خريجي 
»الت�صال » والغريب اأن هوؤلء الطلبة 
من �صبابنا ل يجدون اأي فر�ض عمل 
حقيقية يف قطاع الإعالم العمومي 
معرفتي  بحكم  بل  اخلا�ض  وحتى 
فاإن  اجلامعة  يف  درا�صتهم  بطلبة 
يف  حاليا  يعمل  ل  منهم  الكثري 
وا�صع  وقطاع  اإعالمية  موؤ�ص�صات 
منهم بطال لي�صتفيق هوؤلء ال�صباب 
 « »جمهول  على  اليوم  جزائر  يف 
عالقة  ل  واآخرون  جريدة  اأ�ص�ض 

ياأخذون  الوطنية  بال�صحافة  لهم 
لل�صحافة  موجه  وهو  العام  املال 
لأي  يوؤ�ص�صون  الذين  وال�صحفيني 
فال�صحافة  ومهني  اإعالمي  م�صار 
واملمار�صني  لل�صحفيني  اإل  تكن  مل 
ل  ملن  ن�صاطا  اأو  هواية  ولي�صت 
عالقة له بالإعالم مهنيا ول علميا 
والدولة  امل�رشع  على  كان  انه  بل 
التي  والتاأطري  ال�صبط  وهيئات 
ت�صجع  اأن  باهتا  فيها  الأداء  مازال 
حاملي �صهادة » الإعالم والت�صال » 
ومتكنهم من التواجد يف موؤ�ص�صات 
يف  التواجد  لهم  وتتيح  اإعالمية 
اإن�صاء موؤ�ص�صات وجممعات �صحفية 
وميكن لهذا امل�صار اأن نواجه به اأي 
متييع وف�صاد يطال اإعالمنا املكتوب 
وغريه من الإعالم ال�صمعي الب�رشي 
م�صاكل  من  الآخر  هو  يعاين  الذي 
ومنت  التاأطري  فيها  تراجع  عديدة 

فيها مظاهر الرجتال والفو�صى 

مراجعة عميقة ملجال 
ال�صمعي الب�صري

التعددية  جتربة  اإ�صعاف  اإن 
الب�رشي  ال�صمعي  يف  الإعالمية 
خا�صة على امل�صتوى املهني راجع 
لعدم وجود جدية وا�صحة يف تنظيم 
من�صوب  يرتفع  اإذ  لكيانها  القنوات 
»احل�ص�ض  برجمة  يف  الرجتال 
املحتويات  واإدارة   « التلفزيونية 
دون مرتكزات مهنية قابلة للقيا�ض 
برامج  كثرية  هي  وكم  املو�صوعي 
الورق  املن�صط خارج  فيها  يتحدث 
واملحدد واملعالج وامل�صتهدف ...

يجب على �صلطات ال�صبط اأن تكون 
موجودة ويعاد تفعيل الأداء واملقاربة 
ال�صكل  بهذا  لأننا  لالأعباء  املحدد 
اإعالمية  املميع ن�صعف من جتربة 
يف البالد تتابع يف الداخل واخلارج 
فال  واملمار�صني  الفاعلني  من  ولو 
ميكن على الإطالق اأن تبني اإعالما 
�صمعيا ب�رشيا ي�صدر اخلواء والفراغ 
والت�صطيح للنا�ض بل اإن قوة الإعالم 
يف طرح الق�صايا وكفاءة من ميار�ض 
من  يعزز  ال�صابط  الدولة  وموقع 
جناح التجربة الإعالمية يف تعددية 

يجب اأن تطرح الكيف ل الكم ..
ال�صمعي  قطاع  تاأطري  تاأخر  لقد 
حتى  نعلم  ول  البالد  يف  الب�رشي 
كمهنيني وباحثني يف التخ�ص�ض على 
اأي اأ�صا�ض تربمج املحتويات وت�صاغ 
املوا�صيع ومن يدير املحتوى وعلى 
التي  الأ�صئلة  هذه  ..كل  اأ�صا�ض  اأي 
حتيل اإىل تفا�صيل عن اأداء اإعالمي 
اأي عنوان  تكون يف  اأن  مهني يجب 
اإعالمي يف ال�صمعي الب�رشي  وهي 
طرحته  ملا  نرى  ول  مبهمة  الآن 
فالإطار  مقنعة  اإجابات  اأ�صئلة  من 
بالثغرات  يالم�ض  ل  اأي�صا  القانوين 
والتاأطري  ال�صبط  جمال  املوجودة 
لفو�صى  يحيل  حاليا  وامل�صهد 
اأن  يجب  املجال  هذا  يف  اإعالمية 
املعنية  والهيئات  الدولة  تتداركها 
بال�صبط والتاأطري ول ميكن اأن متنح 
ل�صاعات ملن ل  البالتوهات  بعبثية 
الن�ض ول يخاطب من مراجع  يزن 
ول يقيم للتكوين ميزانا فهذا اإعالم 
له اأدبياته واأعرافه فكفى من مهازل 

ت�صيء للقطاع وامل�صار.

�لت�أطري وغي�ب  ب�لدور  " �الهتم�م  "�ل�صح�فة 

بقلم د.حممد مرواين /اأ�صتاذ 
جامعي وكاتب �صحفي

اإن تنظيم ال�صحافة الوطنية لكيانها 
ون�صاطها يف بيئة لالت�صال والإعالم 

تواجه اختاللت عديدة يحتاج 
لتاأ�صي�ش اأر�صية للنقا�ش بني مكونات 
قطاع ال�صحافة وبناء خارطة طريق 

حتدد بتدرج الأولويات فاأول ما 
حتتاجه مثال ال�صحافة املكتوبة هو 

معاجلة ملف هام يتعلق بو�صعية 
ال�صحفيني يف املوؤ�ص�صات الإعالمية 

اخلا�صة وحتديد عالقات العمل 
وتاأطري �صبكة لالأجور املحرتمة 

التي ت�صمن لل�صحفي مكانته 
وحتفظ كرامته يف املجتمع كما اأن 

هناك ملفات اأخرى حتتاج اأي�صا 
للمعاجلة لعل اأهمها الهتمام 
بتكوين ال�صحفيني ومرافقة 

ن�صاطهم الإعالمي وال�صتثمار فيه 
لدمقرطة الإعالم وتكري�ش الثقافة 

الدميقراطية .

اخلرايف  العقل  باأنه   فتخل�ض   
التقاليد  من  الكثري  ي�صع  الذي 
.وهو  تقوده  كي  اأمام  ال�صلبية 
دون  دوما  للدين  ين�صبها  من  
العقل  وا�صتعمال  ا�صتح�صار 
العلمي.. ويوؤهلها يف مقام احلاكم 
براء  الدين  اأن  والأ�صل  الآمر... 
اجلزافية  الأحكام  هذه  من 
هناك  بالعك�ض  بل  تامة؟ا  براءة 
الدالة على  الآيات  من  الع�رشات 
حتكيم الب�رش والتدبر واأخذ العرب 
عا�صها  اأو  ع�صناها  حوادث  من 
غرينا...كذلك هناك اأمور م�صلم 
يومياته  لالإن�صان ويف  بها حتدث 
العادية  متعلقة بحركيته ون�صاطه 
لأنه ب�رش معر�ض جلميع ال�رشور 
متناق�صات  وجميع  والأخطار 
هذا  ومفاجاآتها..لكن  احلياة 
اإليه  اأ�رشنا  الذي  النمطي  لعقل 
واإعادة  باإرجاع  مت�صبثا  لزال 
وقبيحها  بجميلها  احلوادث  كل 

والعني... احل�صد  مفهومّي  اإىل 
كما جاء يف  العني حق  واأن  حتى 
الأحاديث حق ...واأن كل ذي نعمة 
و�صعها  ولكن ل ميكن  حم�صود؟ا 
كفزاعة من اأجل اأن يحرم املرىء 
نف�صه من عدة امتيازات وحاجات 
ل  الأفراد  �رشورية...فتجد 
مثال  واجلديد  الأح�صن  يلب�صون 
خ�صية العني ول يك�صبون ال�صيارة 
ول  الع�رشي  واملنزل  الفاخرة 
اإحرازوحتقيق  نحو  يتوقون 
جناحات كربى يف حياتهم خ�صية 
احل�صاد.. طرف  من  ي�صابوا  اأن 
يراوحون  �صيظلوا  فهم  وبالتايل 
مكانهم.حتت �صلطة البايل والرث 
هو  ما  بكل  ويت�صبثون  القدمي 
موجود  ول منا�ض لهم من التغيري 
وال�صتبدال اإىل غاية اأن جتيء تلك 
كائنات  باأنهم  وتنعتهم  الأحكام 
الأف�صل. نحو  للتوجه  قابلة  غري 
النماذج  م�صاف  يف  وت�صعهم 

احلية والباحثة دوما عن حت�صني 
املجتمع  عانى  لقد  اأحوالها؟ا 
من  اجلزائري  وخا�صة  العربي 
حاكمية و�صلطة التقاليد التي مت 
من  اأنها  على  وح�صابها  ال�صاقها 
تتوافق  ل  قلنا  كما  ال�رشع.وهي 
والعلم... املنطق  مع  تتنا�صق  اأو 

ال�رشيبة  يدفع  ظل  وبالتايل  
تلوى الأخرى يف م�صائل ح�صا�صة 
متعلقة بعي�صه الكرمي ..ل ل�صيء 
العلمية  لالأدوات  افتقاده  �صوى 
كلية  بها  زج  التحليلية.والتي 
الالهوتي  للفكر  الفر�صة  .ليرتك 
�صوؤونه. ي�صرّي  اأن  يف  والغيبي 
اأكرب مع�صلة  الظاهرة  وتعد هذه 
العربي  العقل   خطرها  يواجه 
اأمم  يف  راأينا  الن�صاين..وقد 
اأخرى كيف ا�صتطاعوا اأن ينزعوا 
التف�صريات  براثن  من  ويتخل�صوا 
للوقائع  وامليتافيزقية  الهالمية 
اإهمال  والأحداث..دون 

والدينية  العقيدية  اجلوانب 
وبع�ض  بالعبادات  املتعلقة  طبعا 
تدخل  التي  والأعياد  الطقو�ض 
املتوارثة...  اخل�صو�صيات  يف 
يتخبط  الفرد  هذا  �صار  اليوم 
الإبراز والكتمان.فهو  بني جدلية 
اإن كتم حما�صنه وبع�ض الواجبات 
ذاته  وبني  بينه  �رشاع  يف  عا�ض 
اإبرزها  حاول  و�صمريه.واإن 
اإىل احل�صد  فيها  اأرجع اخفاقاته 
اأ�صاع  قد  يكون  والعني...وهنا 

الكثري من املكا�صب التي جتني 
والتطورات.. اخلربات  عليه 

املادي   والتقدم  العلم  اأهمها 
بالقفز  �صاحبه  على  يعود  الذي 
والكت�صاف  الأف�صل  نحو  دوما 
...واإن جتنب هذا وحتا�صاه �صار 
نف�صه. ويكرر  يجرت  كائنا  طبعا 

ما  الذين  اأقرانه  من  ون�صخة 
فيها  دورهم  ول  احلياة  فهموا 

كفاعلني اأ�صا�صيني ؟ا

 ...لكنه� لي�صت ع�ئق� للتطور و�لتجديد ؟�

ت�صادف يف حياتك اليومية الكثري 
من النماذج الب�صرية غريبة 

الأطوار ...ويف بع�ش املرات جتد 
نف�صك ُم�صِلطا عليها تلك النظريات 

املتعارف عليها  واملناهج املعتمدة 
على التحليل وال�صك...ق�صد 

الو�صول اإىل احلقيقة .وكاأن بك 
ت�صتخدم جهاز �صكانري حاد للحفر 

يف الذات الب�صرية لأجل اأن ي�صخ�ش 
لك كل �صريرة دفينة وكل مكبوت 

فاعل وفعال)لكنه غري مرئي طبعا( 
وهو ما ُيطلق عليه الالوعي املتحكم 

يف الفكر وال�صلوك ؟ا ..

العني حق

ميديا

بقلم : جمال ن�صراهلل
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 وقبل هذا كله مل يكن من ال�سهل البتة 
املنا�سلني  من  كبري  عدد  ينتقل  اأن 
بلدة  اأي  اإىل  جماعات  اأو  فرادى 
قب�سة  يف  الوقوع  دون  جزائرية 
الذي  اال�ستعماري  واجلي�ش  البولي�ش 
واإىل  من  التنقل  حركة  يراقب  �سار 
منطقة  مثل  "املتمردة"  املناطق 
وغريها  االأ�سباب  لهذه  ال�سومام، 
اأن  املوؤمتر  بفكرة  املبادرون  اختار 
االأوائل ومع ذلك  القادة  يقت�رص على 
فر�ست ظروف املكان و�سيق املنازل 
اأن ال يتعدى ح�سور االجتماع 6 اأفراد 
هم العربي بن مهيدي ممثل املنطقة 
اخلام�سة الذي تراأ�سه ورم�سان عبان 
الذي  الوطني  التحرير  جبهة  ممثل 
ممثل  كرمي  وبلقا�سم  اأمانته  توىل 
املنطقة الثالثة التي تولت ا�ست�سافته 
املنطقة  ممثل  اأوعمران  واعمر 
الرابعة ويو�سف زيروت رفقة عبد اهلل 

بن طوبال ممثلني للمنطقة الثانية.  
مل يكن اختيار هذه الرتكيبة اعتباطيا 
اإذ كان الهدف من اإ�رصاك بن طوبال 
يف  كايف  علي  رغبة  مع  زيروت  مع 
بني  جهوي  توازن  اإحداث  امل�ساركة 
املناطق اجلزائرية الثالث مع غياب 
باأهميتها  الثقيلة  االورا�ش  منطقة 
الداخلية  بهمومها  واملثقلة  ودورها 
بن  م�سطفى  قائدها  ا�ست�سهاد  بعد 
بولعيد ولو اأنه يقال باأن اأخاه عمر بن 
بولعيد التحق باالجتماع عندما اأو�سك 
مالح  علي  وغياب  اختتامه،  على 
املدعو �سي ال�رصيف ممثل املنطقة 
ال�ساد�سة التي كانت م�رصوعا يف ذلك 
الوقت ومل تت�سكل بعد، والتطابق مع 

رمزية العدد 6 وهو عدد القادة الذين 
فجروا الثورة يف الداخل. ي�ساف اإىل 
الذي  القاهرة  وفد  غياب  كله  هذا 
�سال ب�ساأنه كثري من احلرب وقد نعود 
تكون  ال  ولكي  اآخر.  مو�سع  يف  اإليه 
على  حكرا  والقرارات  النقا�سات 
القادة احلا�رصين فقط فقد اأتيح لهم 
اخلروج  للت�ساور مع نوابهم ومل يتح اإال 
ال�سعيد  بلقا�سم كرمي حممدي  لنائب 
الدخول اإىل غرفة االجتماع واخلروج 
بني  املح�رص  الأوراق  ناقال  منها 
االآالت  على  كتاب  واأربعة  املجتمعني 
يف  ركابهم  على  املو�سوعة  الراقنة 
الغرفة املجاورة ومنهم عبد احلفيظ 

اأمقران ور�سيد اأجاووت.
بلقا�سم  املوؤمتر  م�ست�سيف  افتتح 
مرحبا  االأوىل  اجلل�سة  كرمي 
احلدث  باأهمية  ومنوها  باحلا�رصين 
رئا�سة  ي�سع  اأن  قبل  وخطورته 
مهيدي  بن  العربي  يدي  بني  املوؤمتر 
الذي تردد يف توليها قبل اأن يلح عليه 
مهيدي  بن  اختيار  كان  لقد  اجلميع. 
حكيما فقد قاد النقا�سات اجلادة بني 
املجتمعني باقتدار وحكمة وا�ستطاع 
االأ�سغال  وتوجيه  االختالفات  تذويب 
من  به  يحظى  مبا  اأهدافها  نحو 
والأن  اجلميع.  لدى  واحرتام  تقدير 
املوؤمتر  فيه  انعقد  الذي  الظرف 
النقائ�ش  تراكم  مع  حرجا  كان 
وطغيان  والتن�سيق  االت�سال  وغياب 
يف  واالرجتالية  املعزولة  املبادرات 
وغياب  اخلم�سة  الثورية  املناطق 
الثوري  للعمل  وا�سحة  �سلوكية  حدود 
مناق�سات  االجتماعات  تخللت  فقد 

ال�سمال  هجمات  حول  ال�سيما  حادة 
يو�سف  قائدها  بح�سور  الق�سنطيني 
االأزرق  الع�سفور  وعملية  زيروت 
قائدها  بح�سور  الثالثة  باملنطقة 
بلقا�سم كرمي بالرغم من جناحهما يف 
قلب املوازين على االأر�ش. لقد �ساد 
ب�سهادة  دميقراطي  نقا�ش  اجلل�سات 
حاالت  من  بالرغم  ذاته  طوبال  بن 
اللحظات  بع�ش  ميزت  التي  الت�سنج 
وهو ما كان ينظر اإليه من باب حر�ش 
الثوري  العمل  اإجناح  على  االأطراف 
اأو  حياة  م�ساألة  هو  الذي  امل�سريي 
موت واالختالف حول االأولويات دون 

امل�سا�ش باالأ�س�ش واملبادئ.
اأيام  عدد  يف  اختالفات  وجدنا 
املوؤمتر التي كانت ترتاوح بني ع�رصة 
لنا عبد  اأيام وع�رصين يوما فقد ذكر 
املوؤمتر  اختتام  اأن  اأمقران  احلفيظ 
ذاته  املكان  يف  �سبتمرب   2 يف  كان 
املرة  هذه  اأن  غري  فيه  افتتح  الذي 
امتد  بل  الوفود  جميع  بح�سور  كان 
االأمنية  الت�سكيالت  اإىل  احل�سور 
وال�ساهرين على النظام والتنظيم من 
جماهدي املنطقة يف جتمع احتفايل 
بني  االتفاق  وح�سول  االأ�سغال  بنجاح 
التاريخية  الوثيقة  على  املوؤمترين 
وكان  نوفمرب.  اأول  بيان  بعد  الثانية 
لي�سكر  فر�سة  هذا  اخلتامي  اللقاء 
�سكان  املوؤمتر  رئي�ش  مهيدي  بن 
واالأمان  االأمن  وفروا  الذين  املنطقة 
 40 من  يقرب  ملا  واالطعام  وااليواء 
غري  اأو  مبا�رص  ب�سكل  �سارك  رجال 
�سانحة  كان  كما  االجتماع  مبا�رص يف 
و�سرب  املجاهدين  اإىل  لال�ستماع 

روى  ال�سدد  هذا  ويف  ان�سغاالتهم، 
اأن  اأمقران  احلفيظ  عبد  املجاهد 
لنب  ا�ستكى  املنطقة  جماهدي  اأحد 
ملحمدي  ال�سديدة  ال�رصامة  مهيدي 
املجاهدين  جتاه  وعمريو�ش  ال�سعيد 
يجربهم  كان  عمريو�ش  واأن  ال�سيما 
من  بالرغم  وقتها  يف  ال�سالة  على 
يف  املجاهدون  يجده  الذي  احلرج 
�سحكا  اجلميع  انفجار  واأمام  ذلك. 
جناح  اإن  بالقول  مهيدي  بن  عليه  رد 
واحد  كل  ان�سباط  من  ينطلق  الثورة 
االن�سباط  تعلم  وقتها  يف  وال�سالة 
وتعزز االإميان باهلل لدى املجاهدين. 

موؤمتر  �سورة  نقرب  اأن  حاولنا 
التو�سل  دون  االأذهان  اإىل  ال�سومام 
لغياب  دقيق  ب�سكل  الوقائع  نقل  اإىل 
حول  الفاعلني  من  مدونة  �سهادات 
االجتماعات  يف  جرى  ما  تفا�سيل 
ما  ا�ستغرقت  التي  املاراطونية 
على  يدل  وهذا  يوما   15 من  يقرب 
القادة  التقاء  و�سعوبة  اللحظة  جدية 
م�سودة  اإلينا  ت�سل  اأن  ودون  جمددا 
نقلها رم�سان  تفا�سيل اجلل�سات كما 
نحيي  عام  كل  ويف  بنف�سه.  عبان 
الزائرون  يتفاجاأ  املوؤمتر  ذكرى  فيه 
ملكان انعقاده والبيت املتوا�سع الذي 
احت�سن بع�ش جل�ساته ويت�ساءل كيف 
ا�ست�ساف هذا املكان اجتماعا بهذه 
االأهمية وال�سخامة وكيف انبثقت عنه 
وكيف  وع�سكرية  �سيا�سية  موؤ�س�سات 
مثل منعرجا تاريخيا، وفوق هذا كله 
هذا  كل  املكان  هذا  من  خرج  كيف 

اجلدل الذي تعرفه ال�ساحة اليوم؟
يتبع

�ص�ر من ق�صر �مل�ؤمتر�ت!

بقلم اح�سن خال�ص   

يف الع�سرين من اأوت انطلقت اجلل�سة 
الأوىل لجتماع ال�سومام الذي 
قرر منظموه منذ البداية اأن ل 

ي�سم اإل دائرة �سيقة متثل النواة 
القيادية اإذ ل يتعدى متثيل اجلهات 
املعنية ع�سوين اثنني لكل جهة لأن 

كرثة عدد احلا�سرين ل يتالءم 
مع الو�سائل املتاحة  لذلك فالثورة 

كانت اأبعد من اأن تتيح لنف�سها قاعة 
موؤمترات اأو ميكنها الجتماع يف 

الهواء الطلق لأيام متتالية ثم اأن 
الأمر يتعلق بقرارات هامة وحا�سمة 
تتطلب تركيزا للنقا�ص ل يتاح عادة 

اإل لعدد قليل من امل�ساركني.

مبا�سرة من وادي ال�سومام اجلزء 05 

قانون احلالة املدنية اأو قانون 
الألقاب: 

قبل  اجلزائرية  االألقاب  كانت 
الرتكيب  الفرن�سي ثالثية  اال�ستعمار 
حاالت  ويف  واجلد(،  واالأب  )االبن 
بحيث  الرتكيب،  خما�سية  اأخرى 
ت�ساف لها املهنة واملنطقة. اأ�سدرت 
االإدارة اال�ستعمارية الفرن�سية يف 23 
مار�ش 1882م قانون احلالة املدنية 
على  ين�ش  الذي  االألقاب  قانون  اأو 
الثالثية  األقاب اجلزائريني  ا�ستبدال 
وتعوي�سها باألقاب ال ترتبط بالن�سب. 
و�سبق �سدور هذا القانون حماوالت 
اجلزائرية،  الهوية  لطم�ش  متوا�سلة 
-وهو  االأهايل  اإجبار  مالحمها  اأهم 
التعبري ال�سائع لتو�سيف اجلزائريني-
على ت�سجيل املواليد اجلدد وعقود 
لدى م�سلحة احلالة املدنية  الزواج 
يق�سدون  كانوا  بعدما  الفرن�سية، 
القا�سي ال�رصعي اأو �سيخ اجلماعة.

األقاب  ا�ستبدال  من  الغاية  وكانت   
وتعوي�سها  الثالثية  اجلزائريني 
باألقاب ال ترتبط بالن�سب هو تفكيك 
نظام القبيلة لت�سهيل اال�ستيالء على 
كعن�رص  الفرد  واإبراز  االأرا�سي، 

اإىل  امللكية  اأ�سا�ش  وتغيري  معزول، 
اأ�سا�ش  من  بدال  الفردي  االأ�سا�ش 
العربية  الهوية  وطم�ش  القبيلة، 
واالإ�سالمية من خالل تغيري االأ�سماء 
ذات الداللة الدينية وتعوي�سها بهوية 
هجينة، واإحالل الفرد يف املعامالت 
اجلماعة،  مكان  والوثائق  االإدارية 
الفرن�سي  النمط  تطبيق  واأخريا 
الذي يخاطب ال�سخ�ش بلقبه ولي�ش 

با�سمه. 
تكتف  مل  القانون  هذا  ومبوجب 
ال�سلطات اال�ستعمارية بتغيري اأ�سماء 
ع�سوائية  ب�سفة  اجلزائريني  واألقاب 
باأ�سماء  منها  العديد  عو�ست  بل 
م�سينة ونابية وبع�سها ن�سبة الأع�ساء 
واألقابا  اجل�سدية،  والعاهات  اجل�سم 
وللف�سول  لالألوان  ن�سبة  اأخرى 
وللح�رصات  الفالحة  والأدوات 
والأدوات  وللحيوانات  وللمالب�ش 
منطق  اأي  هناك  يكن  ومل  الطهي. 
يف اإطالق االألقاب على االأ�سخا�ش، 
ما هنالك هو رغبة يف حتطيم  وكل 
معنويات اجلزائريني، من خالل منح 
م�سينة  اأ�سمائهم  لرتديد  الفر�سة 
االأزمان. وما  الوقت وعلى مّر  طول 
يزال االأبناء واالأحفاد يتوارثون هذه 

االأ�سماء منذ عام 1882م وهي اأ�سماء 
واإمنا  اآباوؤهم،  وال  هم  يختاروها  مل 

اأجربوا على حملها حتى اليوم. 
االألقاب  على  احلية  االأمثلة  ومن 
عائالت  حتملها  التي  امل�سينة 
كل  يف  تداولها  ويتم  اليوم  جزائرية 
لقب  الر�سمية  والوثائق  املحررات 
ولقب  »بوذيل«،  ولقب  »حمار«، 
»جمنون«،  ولقب  النار«،  »خاين 
»كّنا�ش«  ولقب  »بومعزة«،  ولقب 
كما  اخ  »بومنجل«........  ولقب 
يذكر التاريخ ق�سة اجلزائري »احلاج 
البخاري بن اأحمد بن غامن« وله اأربعة 
واأحمد  القادر  وعبد  حممد  اأوالد: 
ال�سخ�ش  فقد خ�رص هذا  واحلبيب، 
اأر�سه بعد رحيله اإىل �سوريا، وبعدما 
اأوالده  األقاب  بتغيري  االإدارة  قامت 
حيث اأ�سبحوا »حممد ع�ّسال، وعبد 
البحري،  واأحمد  بوو�سمة،  القادر 

واحلبيب نّداه.
تعامل االإدارة اال�ستعمارية الفرن�سية 

مع ال�سعب اجلزائري: 
ما يتوجب االإ�سارة اإليه اإىل اأن االإدارة 
وجدت  الفرن�سية  اال�ستعمارية 
مع  تعاملها  خالل  عديدة  �سعوبات 
ال�سعب اجلزائري، خ�سو�سا ما تعلق 

بنظام االأ�سماء املتداولة عند ال�سعب 
اجلزائري، التي غلب عليها الت�سابه 
عند اأغلبية العائالت اجلزائرية مثل 
اأن تعالج  اإ�سم حممد. لذلك حاولت 
لقانون  باإ�سدارها  ال�سعوبات  هذه 
احلالة املدينة وتعميمه على �سكان 

اجلزائر. 
العمل  اأدى  فقد  اأخرى  جهة  ومن 
نوع  اإحداث  اإىل  االألقاب  بنظام 
العائالت  بني  الروابط  من  جديد 
رابطة  يف  جتتمع  اأ�سبحت  حيث 
الدم  رابطة  وتغيب  العائلي،  اللقب 
املعروفة،  االجتماعية  والروابط 
املوجودة  القانونية  الثغرات  اأن  اإذ 
يف القانون اأدت اإىل عدم منح نف�ش 
الواحدة  املنطقة  العائلي يف  اللقب 
تفاديا للخلط بني العائالت وتي�سرًيا 
االألقاب  املراقبة عند متييز  لعملية 

العائلية. 
لهذا  ال�سلبية  املخلفات  تتوقف  مل 
بل  وفقط،  احلد  هذا  عند  القانون 
اجلماعية  امللكية  تفكيك  اإىل  امتد 
لالأر�ش بعد تفكيك الروابط الدموية 
بني اأبناء العمومة واالأقارب واالإخوة 
يحمل  منهم  واحد  كل  اأ�سبح  الذين 

لقبا خمتلفا عن بقية اإخوته. 

�لتعدي على ه�ية �ل�صعب �جلز�ئري
بقلم الأ�ستاذ الدكتور بوبكر حفظ 
اهلل/ عميد كلية العلوم الإن�سانية 

والجتماعية جامعة تب�سة

راهنت ال�سلطات ال�ستعمارية 
الفرن�سية على قانون احلالة 

املدنية التي اأ�سدرته �سمن �سيا�ستها 
الدماجية لأجل اإعادة ترتيب 

الأر�ص والعائلة اجلزائرية، وقد 
اختار القائمون على هذا القانون 

عددا من الألقاب التي حتمل دللت 
رمزية ونف�سية وذهنية تهب للق�ساء 

على الهوية الوطنية واحل�سارية 
لل�سعب اجلزائرية، اعتمادا على 
الألقاب العائلية التي هدفت من 
خالل اإىل تفتيت وحدة املجتمع 
لت�سهيل عملية ال�سيطرة عليه 

تدريجيا. 

حرب الإبادة الفرن�سية يف اجلزائر



الأحد 23   اأوت   2020  املوافـق  لـ 04 حمّرم   1442ه �أقالم08
اجلزء 02 

ما قاله اجلرنال دوفال

كرندفال  العام  احلاكم  تنباأ  وقد   
الو�ضع  ولت�ضوية  بذلك   Grandval
طالب هذا الأخري من حكومته اإقالة ابن 
وتكوين  للعر�ش  جمل�ش  وتكوين  عرفة 
حول  فرن�ضا  لتفاو�ش  اإتالفية  حكومة 
باأيام  اأوت   20 وقبل   ، جديدة  عالقات 
 Douval دوفال   اجلرنال  �رصح  قليلة 
اإىل بيري جويل P.July مبايلي: >< اإنني 
اعرفهم واأحبهم  )يعني املغاربة(، ولكنني 
اأقول لك انه يف حالة عدم ت�رصف فرن�ضا 
ن�ضل  �ضوف  فاإننا  لقواتها  با�ضتخدامها 
اأف�ضل  اإنني  بالغة  اأمور ذات خطورة  اإىل 
اأن اأقوم األن بقتل األف من املغاربة على 
اأن اأكون مرغما على القيام بحرب ميكن 
اإىل ثالثمائة قتيل<<. ويف 18  اأن توؤدي 
برقية   Grandval كرنفال  اأر�ضل  اأوت 
اإىل جمل�ش الوزراء الذي كان �ضينعقد يف 
نف�ش اليوم بباري�ش، جاء فيها مايلي:<< 
ان�رصاف  وتنتظر  �ضاخنة،  الروؤو�ش  اإن 
اأوت   19 يوم  عرفة  مولي  ال�ضلطان 
فاملغاربة يعتربون مبا اأنه مل يتمكن من 
ت�ضكيل حكومته يف املدة التي خولت له من 
طرف احلكومة الفرن�ضية، فاإن على هذه 
الأخرية اأن ترغمه على الن�رصاف.<<  
�ضديد  اأتاأ�ضف  اإنني   >< قائال:  واأ�ضاف 
اأهمية  تويل  ل  الفرن�ضية  احلكومة  لكون 
التي  ال�رصعة  واإىل  املوقف  خلطورة 
تتدهور بها الأمور<<. ومن جهة اأخرى 
كل  باأخذ  الفرن�ضية  ال�ضلطات  قامت 
اأجل و�ضع حد  الالزمة من  الحتياطات 
اأجهزة  و�ضعت  امل�ضلح  العمل  لنت�ضار 
اأمنية باملدن الكربى، ظنا منها اأن العنف 
املدن  اأغلقت  بينما  ح�رصية  ظاهرة 
بالقوات  تزودها  ومل  والبوادي  ال�ضغرى 
اأن  ميكن  ما  بكل  ا�ضتخفافا  ال�رصورية 

يحدث بها.

توقعات ال�سلطات الفرن�سية
مل  الفرن�ضية  ال�ضلطات  توقعات  ولكن   

املغربية  النتفا�ضة  لأن  حملها  يف  تكن 
املغرب  يف  منطقة  اأ�ضغر  من  انطلقت 
وجماورها.  زم  وادي  منطقة  وهي 
اتخذتها  التي  الحتياطات  و�ضمن 
النتفا�ضة  الفرن�ضية ملواجهة  ال�ضلطات 
 1955 جوان   19 يف  طلبت   >< املغربية 
باملغرب  الفرن�ضية  القوات  قائد  من 
لأي  وال�ضتعداد  بجد  الأمور  باأخذ 
املغربية  احلدود  على  يحدث  طارئ 
وذلك  وجدة  نواحي  ل�ضيما  اجلزائرية، 
قادة  بع�ش  ن�ضاط  بوجود  علمها  بعد 
قادة  مع  وتن�ضيقهم  اجلزائرية  الثورة 
خلفت  املغربية<<.وقد  املقاومة 
لل�ضلطات  كبرية  �ضدمة  الهجومات  هذه 
الفرن�ضية وكانت لها اأثار اإيجابية واأخرى 
بالآثار  يتعلق  وفيما  البلدين  على  �ضلبية 
اأظهرت  فقد  اجلزائر  يف  خلفتها  التي 
و�ضموليتها وتالحمها  �ضعبيتها  الثورة يف 
الوثيق مبختلف الطبقات اجلزائرية، كما 
الع�ضكري  ال�ضغط  �ضدة  من  اأنها خففت 
اللتني  والأورا�ش  القبائل  وليتي  على 
ذلك  يف  ال�ضتعمارية  القوة  لها  ح�ضدت 
وجي�ش  عتاد  من  متلك  ما  كل  الوقت، 
ظنا منها بان الق�ضاء على الثوار بهذين 
املنطقتني هو الق�ضاء على الثورة. ومن 
ال�ضعب  من  الرعب  اأزالت  اأنها  نتائجها 
من  متحررا  ال�ضعب  واأ�ضبح  اجلزائري 
ال�ضتعمار.  من  والهيبة  اخلوف  عقد 
ال�ضتعمار  فعل  رد  كان  اأخر  جانب  ويف 
الفرن�ضي عنيف جدا حيث قام بارتكاب 
 12000 �ضحيتها  راح  اإن�ضانية.  جمازر 
الأوربيني  من  املرتزقة  مار�ش  قتيل، 
طرقا بربرية �ضد �ضعب اعزل، حتى اأنهم 
جلمع  امليكانيكية  الرافعات  ا�ضتعملوا 
وح�ضب  �ضكيكدة.  ملعب  يف  جثث  وردم 
�ضهادة عمار بن عودة اأن من اأب�ضع ما قام 
به ال�ضتعمار الفرن�ضي انتقاما لهجومات 
يف  مواطنني  ><حمل  هو  اأوت  ع�رصين 
من  برميهم  وقامت  هيليكوبتري  طائرات 
ال�ضماء، وقالوا لهم : اذهبوا وا�ضتنجدوا 
ليحميكم<<.  ومب�ضوؤولكم  مبحمدكم 

�ضاهدي  لأحد  اأخرى  �ضهادة  وح�ضب 
اأكد يف  الأوربيني  ال�ضحفيني  احلدث من 
ت�رصيح له عن اأحداث يوم 23 اأوت 1955 
قائال: ><لقد �ضعدت ب�ضعة كيلومرتات 
عن املدينة -ق�ضد �ضكيكدة اإىل اجلبال 
اجلزائريني.  قرى  حيث  لها  املتاخمة 
فاجاأتنا  ال�ضعود حتى  بداأنا  اأن  ومبجرد 
رائحة تدفع غلى التقيوؤ. لقد كانت الرياح 
رائحة  اجلهات  جميع  من  معها  حتمل 

اجلثث التي بداأت يف التحلل<<. 

ال�سيا�سة الإجرامية الفرن�سية

وعلى الرغم من هذه ال�ضيا�ضة الإجرامية 
والتي  اأعزل  �ضعب  حق  يف  الفرن�ضية 
كانت  موجزة   اأمثلة  اإىل  منها  نذكر  مل 
للثورة  رائعا  تتويجا  و  ن�رصا  هجومات 
وال�ضعب  التحرير  وجلي�ش  التحريرية 
يوؤكد  وما  العربي.  وللمغرب  اجلزائري 
 Robert بارت  روبريت  �ضهادة  ذلك 
يف  الأحداث  عا�ش  الذي   ><  Barrat
العودة  اأراد  وعندما  الأق�ضى  املغرب 
وذكر  العامة  باجلزائر  مر  باري�ش  اإىل 
كولونيل  مع  حديث  يف  اليوم  هذا  نتائج 
فرن�ضي الذي اأكد له بان كل �ضيء انتهى 
ظرف  يف  �ضريحلون  الأوروبيني  واأن 
لنتائج  وبالن�ضبة  �ضنوات...<<.   خم�ش 
ميكن  الأق�ضى  املغرب  يف  الهجومات 
لال�ضتعمار  �ضدى  اأقل  كانت  اأنها  القول 
ال�ضلطات  تنباأ  ب�ضبب  وذلك  الفرن�ضي 
ا�ضطرابات  حدوث  باإمكانية  الفرن�ضية 
يو�ضف.  بن  حممد  امللك  نفي  مبنا�ضبة 
التي  التقارير  هي  اطمئنانها  زاد  وما 
و�ضلتها من اجلزائر خالل الأ�ضبوع الذي 
باأن  توحي  كانت  حيث  الأحداث،  �ضبق 

اجلزائر تعي�ش حالة هدوء.
مدى جناح هجومات 20 اأوت

ال�ضيا�ضية  الإجراءات  هذه  توؤكد   
 20 هجومات  جناح  مدى  والع�ضكرية 
الرغم  على  واملغرب  اجلزائر  يف  اأوت 
من املجازر التي ارتكبتها يف حق �ضعبي 
كذلك  اأكدت  اأنها  القول  وميكن  البلدين 

املغاربي  امل�ضلح  الكفاح  فاعلية  مدى 
امل�ضرتك واأثره على ال�ضتعمار الفرن�ضي 
باأ�ضاليب  الكفاح  هذا  كان  واإن  حتى 

وحت�ضريات ب�ضيطة.
هجومات  اأن  القول  ميكن  الأخري  ويف 
ب�ضكل  �ضاهمت  الق�ضنطيني  ال�ضمال 
يف  امل�ضلح  الكفاح  م�ضاندة  يف  كبري 
كانت  الذي  الوقت  يف  الأق�ضى  املغرب 
ال�ضيا�ضية  ال�ضغوط  متار�ش  فرن�ضا  فيه 
يف  امل�ضلح  الكفاح  لإخماد  والع�ضكرية 
الكفاح  وحدة  ج�ضدت  كما  املنطقة،  
بني  تن�ضيق  بدون  امل�ضرتك  املغاربي 
وكان  واجلزائرية،  املغربية  املقاومتني 
هذا بف�ضل اجلهود التي قام بها مهند�ش 
قام  الذي  يو�ضف  زيغود  الهجومات  هذه 
حتقيقه  ت�ضتطع  مامل  وجت�ضيد  بتحقيق 
اجلزائرية  ال�ضيا�ضية  القيادة  وجت�ضيده 
و املغربية. و تعترب هذه الهجومات خري 
الثورة اجلزائرية  دليل على احرتام قادة 
�ضاغتها  التي  التحريرية  الثورة  ملبادئ 
اجلزائرية  الوطنية  احلركة  اأدبيات  يف 
كانت  التي  التحريرية  الثورة  ومواثيق 
دائما تنادي وتوؤكد اأن حترير اجلزائر ل 
يكتمل اإل بتحرير بلدان املغرب العربي. 
زيغود  تطبيق  يف  جليا  ذلك  ويظهر 
اختيار  خالل  من  املبداأ   لهذا  يو�ضف 
ي�ضادف  اأوت  ع�رصين  انتفا�ضة  يوم  
انتفا�ضة ال�ضعب املغربي،  بدون تن�ضيق 
فقد حاول  املغربية،  املقاومة  قادة  مع 
جت�ضيد ت�ضامنه يف اأر�ش الواقع لإ�ضماع 
العامل �ضوت ال�ضعب املغربي واجلزائري 
فرن�ضا  مزاعم  و�رصب  واحد،  اأن  يف 
لإف�ضال  تهدف  كانت  التي  وعمالئها 
ثورة  جت�ضيد  يف  املغاربي  املخطط 
�ضاعد  كما  جهة،  من  م�ضرتكة  مغاربية 
زيغود يو�ضف الوفد اخلارجي اجلزائري 
الذي كان ي�ضعى دائما وراء حتقيق هذا 
الهدف من خالل لقاءاته بزعماء املغرب 
العربي. يف اإقناعهم باإمكانية تفجري ثورة 
م�ضرتكة جتمع بلدان املغرب العربي من 

جهة اأخرى.

�لت�شامن �جلز�ئري مع �نتفا�شة �ل�شعب �ملغربي 

بقلم الدكتورة:حورية ومان 
اأ�ستاذة التاريخ بجامعة حممد 

خي�سر ب�سكرة

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 النتفا�سة 
من اجل جت�سيد م�سروع الكفاح 

املغاربي امل�سرتك. وهذا ما يجعلنا 
نطرح عدة ت�ساوؤلت 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 النتفا�سة م�سروع وحدة 

الكفاح املغاربي امل�سرتك؟ 

 واأهم اأحداث الثورة التحريرية التي 
عاي�ضها �ضخ�ضيا باعتباره جماهدا 
من الرعيل الأول للثورة التحريرية 
الأحداث  من  كثري  على  و�ضاهدا 
وم�ضاركا يف عدة مواجهات حربية 
التحرير  جي�ش  اأفواج  بني  جرت 
الع�ضكرية  والوحدات  الوطني 
فج  كمني  غرار  على  الفرن�ضية 
الكماكم الأوىل  اأم  املورد ومعركة 
ومعركة  الكربى  اجلرف  ومعركة 
الدكان وغريها. وتعترب هذا  جبل 
من�ضورات  عن  ال�ضادر  املذكرات 
والتوزيع،  للن�رص  املثقف  دار 
التاريخية الوطنية  اإ�ضافة للمكتبة 
حول  �ضهادات  تت�ضمن  باعتبارها 
عالقة  لها  تاريخية،  اأحداث  عدة 
مبا�رصة بامل�ضار الن�ضايل والثوري 
من  بداأ  ح�ضن  حممد  للمجاهد 
تب�ضة اإىل خن�ضلة ثم باتنة ثم تون�ش 
و�ضول اإىل حياة ال�ضجن واملعتقل 

من  بداأ  املجاهد  عرفها  التي 
ببئر  وال�ضتنطاق  التجميع  مركز 
العاتر ومرورا بقبو التعذيب الذي 
ال�ضتعمارية  الأمن  اأجهزة  اأقامته 
الفرن�ضية مب�ضت�ضفى تب�ضة القدمي 
)حاليا م�ضت�ضفى ال�ضهيدة بن جدة 
مهنية( وبعد ذلك �ضجن ق�ضنطينة 
ثم �ضجن تازولت بباتنة ثم معتقل 
معتقل  واأخريا  بعنابة  املالحة 

ق�رص الطري ب�ضطيف. 
ح�ضن  حممد  املجاهد  اأبرز  وقد 
على  تعريجه  �ضياق  يف  كذلك 
الظروف القت�ضادية والجتماعية 
ال�ضيا�ضة  خلفتها  التي  ال�ضعبة 
مبنطقة  الفرن�ضية  ال�ضتعمارية 
املدقع  والفقر  كالأمية  تب�ضة 
والبطالة  الأمرا�ش  وانت�ضار 
وانعدام ال�ضناعات وانهيار القطاع 
املال  راأ�ش  وخ�ضارة  الفالحي 
بحق  مذابحها  نتيجة  الب�رصي 

وت�ضلط  وتهجريهم  اجلزائريني 
اإىل  ثم  اجلزائريني،  على  القياد 
الت�ضكيالت  ال�ضيا�ضي وهم  الو�ضع 
منطقة  يف  النا�ضطة  ال�ضيا�ضية 
العلماء  جمعية  غرار:  على  تب�ضة 
حركة  اجلزائريني،  امل�ضلمني 
الدميقراطية،  للحريات  النت�ضار 
والحتاد  ال�ضيوعي،  احلزب 
اجلزائري،  للبيان  الدميقراطي 
امل�ضاركة  عن  ملحمة  اأعطى  ثم 
ال�رصيف،  ملحمود  ال�ضيا�ضية 
على  اخلارجني  على  اأي�ضا  ليعرج 
الفرن�ضي  ال�ضتعماري  القانون 
اأمثال دربال ملني وكايف حممد بن 
الثائر  ذهاب  عند  ليتوقف  عبيد، 
ال�ضهيد لزهر �رصيط للم�ضاركة يف 
اأبناء  الفل�ضطينية وم�ضاركة  الثورة 
وعاد  التون�ضية.  الثورة  يف  تب�ضة 
الكاتب -يف 347 �ضفحة-اإىل اأهم 
املحطات التي ميزت فرتة �ضنوات 

�ضهادة  فيها  وقدم  1954-1957م، 
ب�ضري  �ضيحاين  ال�ضهيد  القائد  عن 
رحمه اهلل، ومن بني الأحداث التي 
اعدام  ق�ضية  اأي�ضا  اإليها  تطرق 
اهلل،  رحمه  �ضعباين  حممد  العقيد 
حا�رص  كان  املجاهد  اأن  باعتبار 
عليها،  و�ضاهدا  احلادثة  لهذه 
من  بالعديد  الإ�ضدار  هذا  ومتيز 
ال�ضور التو�ضيحية تعك�ش خمتلف 
بها  مر  التي  التاريخية  املحطات 
وبع�ش  ح�ضن  حممد  املجاهد 
لقادة  و�ضورا  الأر�ضيفية  الوثائق 
هذه  وتعترب  التحريرية،  الثورة 
املذكرات الإ�ضدار الأول للمجاهد 
�ضف  �ضابط  وهو  ح�ضن،  حممد 
�ضامي متقاعد من �ضفوف �ضالح 
مكلف  وع�ضو  الوطني،  الدرك 
بالتنظيم واملالية بالأمانة الولئية 

للمجاهدين تب�ضة. 

�ملجاهد حممد ح�شن و�لثورة باأور��س �لنمام�شة 

�سدرت موؤخرا مذكرات تاريخية 
جديد حول الثورة التحريرية حتت 
عنوان »�سرية و�سهادة املجاهد حممد 

ح�سن حول الثورة التحريرية باأورا�س 
النمام�سة«، للمجاهد حممد ح�سن 

املدعو حّمة، حترير الأ�ستاذ فرحاين 
طارق عزيز وت�سدر الأ�ستاذ الدكتور 

بوبكر حفظ اهلل عميد كلية العلوم 
الإن�سانية والجتماعية بجامعة العربي 
التب�سي تب�سة، ر�سد فيها مراحل حياته 

ون�ساأته وقدم ملحمة عن الأو�ساع 
ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية 
التي عا�ستها منطقة تب�سة قبل اندلع 

الثورة التحريرية املظفرة.

يف مذكراته التي �سدرت تزامنا مع اليوم الوطني للمجاهد

هجومات 20 اأوت 1955

بقلم فرحاين طارق عزيز 
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حمنة الأورا�س وبالئه

وح�صاره  وبالئه  الأورا�س  حمنة  وعن 
الذي  الن�س  هذا  للقارئ  ننقل  احلربي 
)واج(  اجلزائرية  الأنباء  وكالة  اأوردته 
وَعَك�َس  الإعالم،  و�صائل  بع�س  ون�رشته 
احل�صار  لواقع  الفظيعة  ال�صور  الن�س  هذا 
من  بع�صا  وف�صح  الأورا�س،  على  احلربي 
اجلالدون  ارتكبها  التي  املعاناة  حقيقة 
واأدعياء التمدن واحل�صارة وحقوق الإن�صان 
ـ  م�صاواة  ـ  ))حرية  باأكذوبة:  املتبجحني 
اأخوة(( !!! وهي كلمات ثالث َلْ تعد �صاحلة 
�صدقوا  ولَْو  للت�صدير،  ول  لالإ�صتهالك  ل 
لقالوا: ))ا�صتعباد ـ مظال ـ عداوة((، ونعود 
اإىل ن�س )واج( على طوله فهو اإ�صاءة كا�صفة 
املقننة:  واملظال  الإعت�صاف  مظاهر  لكل 
))ومن بني الأهداف الرئي�صية املتوخاة من 
�صن هجومات 20 اأوت التاريخية يف الولية 
واحل�صار  ال�صغط  حدة  تخفيف  الثانية 
الولية  يف  املجاهدين  على  املفرو�س 
نالت  التي  الأورا�س  منطقة  خا�صة  الأوىل 
عرفت  والتي  امل�صتعمر  ويالت  من  كثريا 
وحرق  اجلماعي  والتقتيل  ال�صكان  تهجري 

املدا�رش واملعارك اليومية. 
تعنتا  الإ�صتعمارية  القوات  ازدادت  ))وقد 
وتبخرت   1955 اأوت   20 هجومات  غداة 
والأثر  جهة  من  تقهر  ل  التي  القوة  خرافة 
بامل�صتعمر  اأحلقت  التي  للهزمية  ال�صلبي 
من  الفيتنام  ثوار  يد  على  فو  بيان  ديان  يف 
وا�صحا  جتلى  ما  على  وذلك  اأخرى،  جهة 
الرتحيل  عمليات  متتد  حيث  الأورا�س  يف 
الإجبارية ل�صكان املناطق من كيمل تاجموت 
ولول�س ويابو�س من املناطق التي اعتربها 

العدو باأنها اآمنة. 
الإ�صتعمارية  القوات  قامت  ذلك  ))وقبل     
مدينة  اإىل  ويابو�س  �صيلية  �صكان  بتهجري 
ال�صكان  لهوؤلء  حمت�صد  اأقيم  حيث  قاي�س 
نواب  �صحبة  الفرن�صي  الداخلية  وزير  زاره 
زاد  وكلما  الفرن�صي  الوطني  املجل�س  من 
اإرادة  ارتفعت  كلما  الثورة  على  ال�صغط 
اجلرنال  طالب  ثم  ومن  والثبات،  التحدي 
احلكومة  من   1954 اأوت   1 يف  �صاريري 
اإ�صافية  بقوات  والتزويد  الإمداد  الفرن�صية 

وعتاد جديد ملوا�صلة تطهري الأورا�س. 
ذلك  بعد  العدو  قوات  ))وقامت 
للمواطنني  وا�صعة  تفتي�س  بعمليات 
خنقة  خا�صة  الأوىل  الولية  يف 

معا�س واإي�صمول. 
اجلي�س  اأن  املجاهدون  ))ويروي 
الطرق  بتعبيد  اأمر  الإ�صتعماري 
والغابات  اجلبال  عمق  اإىل  للتوغل 
 19 رقم  الفيلق  وكلف  الأورا�س،  يف 
يوم  الأورا�س  جنوب  يف  بالتمركز 
10 دي�صمرب 1954 والقيام بالعمليات 
وال�صيارات  الدبابات  بوا�صطة 
امل�صفحة يف حني كلف الفيلق رقم 
بالطائرات  بتعبيد مطار خا�س   25
من نوع )كوتا( بخنقة �صيدي ناجي 
جنوب خن�صلة وعينت فرقة التموين 

مراكز اجلي�س الفرن�صي بوا�صطة الطائرات 
بعد �صعوبة التموين عن طريق الرب. 

))وكتب اجلرنال �صاريري القائد العام للقوات 
ما  دي�صمرب   13 يوم  اجلزائر  يف  الفرن�صية 
ال�صالم  اإليه  يعد  ل  الأورا�س  ]]اإن  يلي: 
والهدوء لأن بع�س البلديات التي تقع �صمال 
الثورة وتتطلب  الأورا�س قد دخلتها  �رشقي 

اإمكانيات هامة ملدة طويلة[[.  
))واإثر تفاقم الو�صع يف الأورا�س قام الوايل 
�صيدي  منطقة  عرب  بجولة  )ليونار(  العام 
اجلزائرية  احلدود  على  الواقعة  يو�صف 
التون�صية عاد اإثرها اإىل مدينة �صوق اأهرا�س 
التي كانت على موعد مع الثورة وطلب منه 
الفرن�صيون  وال�صكان  املدينة  هذه  معمرو 
اإبقاء املظليني يف املنطقة بدل من قوات 

امل�صاة التي َتَّ حتويلها اإىل الأورا�س. 
القوات  تلقتها  التي  لل�صعوبات  ))ونظرا 
الإ�صتعمارية يف املنطقة و�صع مدير الأمن 
خططا   1955 �صنة  مطلع  يف  الفرن�صي 
واإ�صعافها،  الأورا�س  يف  الثورة  ملواجهة 
َهُه اإىل الوايل العام يف اجلزائر للدرا�صة  َوَجّ
اجتماع  انعقد  ذلك  واإثر  املكان  عني  يف 
باتنة ح�رشه اجلرنال �صاريري  كبري مبدينة 
حتت رئا�صة الوايل العام باجلزائر وخ�ص�س 

لدرا�صة الو�صع يف الأورا�س.   
اجلرنال  و�صع  الإجتماع  هذا  ))وغداة 
الع�صكرية  للعمليات  �صاريري خمططا عاما 
من  وت�صفيتها  الأورا�س  ح�صار  اإىل  يرمي 

املجاهدين. 
))وبعد �صمود الثورة �رشح املاري�صال جوان 
يوم 26 جانفي 1955 قائال: ]]نحتاج اإىل 30 
فيلقا للق�صاء على الثورة يف الأورا�س..(( . 

اأ. هـ ) (.
باملنطقة  الق�صنطيني  ال�صمال  ناحية  ويف 
حدث  )القبائل(  الثالثة  واملنطقة  الثانية 
هي  الإ�صتدمارية  فالغطر�صة  حرج،  ول 
ال�صائدة، واملذابح التي يتعر�س لها ال�صعب 
القوانني  بَلَْه  الإ�صتثناء،  ولي�س  الأ�صل  هي 
تلزم املواطن مبا ل  راحت  التي  املجحفة 
ي�صتطيعه، وتكرهه على الإقامة اجلربية يف 
الإ�صتدمارية  ال�صلطة  اإدارة  ُدَها  ِدّ حُتَ اأماكن 
الباغية، وتو�صلت الإدارة الفرن�صية مبوجب 
قانون 30 / 03 / 1955 اأن تبيح لنف�صها با�صم 
القوانني اجلائرة نفي املواطنني اإىل جهات 
ال�صفاحني  اأيدي  اإطالق  نن�س  ول  نائية، 
اإبادة  على  لالإقدام  اخلا�صة  القوات  من 
لن�رش  �صاوؤوا  متى  بهم  والتنكيل  اجلزائريني 
اخلوف وزرع الرعب وتعميم الفزع، وهذا ما 
حدث يف العديد من حوا�رش وقرى ومدا�رش 
ال�صمال الق�صنطيني، بالإ�صافة اإىل الق�صف 

الع�صوائي والقنبلة بالطائرات. 

اأن  بعد  املباغت  التخطيط  جاء  هنا  ومن 
كل من  لزاًما على  واأ�صبح  مداه،  الظلم  بلغ 
ي�صتطيع اأن يفعل �صيئا اأن ينه�س به، وكانت 
اليوم  بهذا  عجلت  التي  الدوافع  تلك  كل 
جعله  لالإ�صتكبار  در�ًصا  َن  لََقّ الذي  املبارك 
ال�صهيد  اختار  وقد  الأدبار.  ويويل  يتخاذل 
القادة  يو�صف ومن معه من  زيغود  املحنك 

امللهمني تاريخ 20 اأوت 1955 بداية للهجوم 
الذي ا�صتمر على مدى ثالثة اأيام متوا�صلة 
ال�صدفة  باب  من  ولي�س  والغلب،  بالإنت�صار 
اأن يتوافق تاريخ هذا اليوم الأغر مع مطالع 
ولي�س  هـِ،   1375 اجلديد  الهجري  العام 
هجومات  تاريخ  يتوافق  اأن  ـ  اأي�صا  ـ  غريبًا 
لها  مغاربية  ذكرى  مع  الق�صنطيني  ال�صمال 
املغاربي،  امل�صتقبل  م�صتوى  على  مكانتها 
ت�صامنا  بالذات  اليوم  هذا  اختيار  كان  بل 

مع ال�صعب املغربي يف الذكرى الثانية لنفي 
امللك حممد اخلام�س اإىل جزيرة مدغ�صقر 
للزعيم  مل�صاندته   1953 اأوت   20 بتاريخ 
اُر  النََّظّ الأ�صويل  العالمة  العال  ال�صيا�صي 
الإ�صتقاللية  للحركة  ودعمه  الفا�صي،  عالل 
وكان  الإ�صتقالل،  حزب  يتولها  كان  التي 
ت�صجيل  يف  دوره   ـ  كذلك  ـ  احلكيم  للقدر 
توافقات اأخرى لهذا اليوم املتاأَِلِّق يف تاريخ 
اجلزائر ومن تلك التوافقات �صوق �صكيكدة 
على  اأ�صفى  الذي  ال�صبت(  )يوم  الأ�صبوعي 
كرثة  اأن  ويكفي  ال�صعبي،  طابعها  املنا�صبة 
من  وغريهم  ال�صوق  اإىل  والغادين  الرائحني 
املارة ل يلفت الإنتباه ل جلي�س التحرير ول 

للمهاجمني من خمتلف فئات ال�صعب. 
التخطيط والإ�ستعداد:   

والتنظيمية،  التكتيكية  زيغود  لقدرة  وكان 
نازلة  اأو  حال،  واقعة  اأيَّة  مع  والتكيف 
الوافر  الن�صيب  امل�صتع�صية  النوازل  من 
عن  ف�صال  املالئمة،  احللول  لإيجاد 
مبثابة  يكون  الذي  املحكم  التخطيط 
يف  يطرحها  التي  اجلديدة  البدائل 
والتفوق  والِْعَراِك،  املواجهة  جمال 
على اخل�صم يف الوقت املنا�صب بف�صل 
عبقريته وجتربته امليدانية يف املجالني 
ا�صتطاع  وقد  وال�صيا�صي.  الع�صكري 
منها  ويجعل  يعبئ اجلماهري،  اأن  زيغود 
اجلارف.  كاملوج  مندفعة  اأ�صا�صية  قوة 
مواقع  على  انق�س  خطته  اإحكام  وبعد 
العدو بغتة، واأربك دفاعاته و�َصَلّ قدرته 
وقطع  حت�صيناته  َر  وَدَمّ املقاومة،  على 
عنه و�صائل املدد والنجدة يف ذلك اليوم 
يف  ُمتََمِيًّزا  يوما  �صيظل  الذي  امل�صهود 

تاريخ الثورة املباركة. 
املنطقة  قائد  يجتمع  اأن  املقرر  من  كان 
الثانية ال�صهيد البطل زيغود يو�صف برجالته 
وم�صوؤوليها  الثانية  املنطقة  اإطارات  من 
التي ل  العدو  اأعني  ))بو�صاطور(( وكانت  بـ: 
وتاأكدت  تنام ترت�صد حتركات املجاهدين، 
لقادة  املقبل  الإجتماع  عقد  حقيقة  من 
القائد  اكت�صف  وبدوره  التحرير،  جي�س 

الإجتماع  اأن  وا�صتيقن  العدو،  خطة  امللهم 
ًخا، وكعادته �صارع  الذي َرتََّب له اأ�صبح ُمَفَخّ
بو�صاطة طريانه  املجاهدين  بق�صف  العدو 
�صارية  معركة  وكانت   ،1955 جوان   20 يوم 
ت�صدت لها كتائب جي�س التحرير واأرغمتها 
حتول  املعركة  هذه  وبعد  الرتاجع،  على 
مكان الإجتماع اإىل كدية داود بجبل الزمان 
يوم  ـ  اجتمع  مزغي�س حيث  �صيدي  بنواحي 
يو�صف  زيغود  البطل  ـ   1955  /  07  /  23
من  وحوارييه  وجنده  ب�صحبه 
الق�صنطيني،  ال�صمال  م�صوؤويل 
نائبه  احل�صور  طليعة  يف  وكان 
خل�رش بن طوبال وعمار بن عودة 
كايف  وعلي  بوجريو  وم�صعود 
دخيل  وحممد  بوبنيدر  و�صالح 
بوقادوم  وب�صري  زيغد  واإ�صماعيل 
مدى  وعلى  ال�صطايبي...  وعمار 
املجتمعون  تدار�س  كامل  اأ�صبوع 
العمل  مل�صارات  العامة  الو�صعية 
الثوري ونتائجه منذ الفاحت نوفمرب، 
التفا�صيل  لكل  القادة  تقييم  وكان 
نهاية  يف  واأجمعوا  واجلزئيات، 
املطاف على الكلمة ال�صواء لتغيري 
الراهن البئي�س وفك احل�صار على 
املنطقة الأوىل )الأورا�س( وتعميم 
والعلني  ال�صعبي  الطابع  واإعطائها  الثورة، 
لقطع دابر الدعاية الإ�صتدمارية التي ظلت 
ُج  تَُرِوّ املتخلف  الإعالمي  �صوتها  مكربات 
وواقع  حقيقة  تعتيم  على  وتعمل  لالأكاذيب، 
الثورة، وتزعم اأنها لي�صت �صوى مترد ل�صو�س 
ويف  القانون.  عن  وخارجني  طرق  وقطاع 
ـ بكدية داود بجبل الزمان  اإجتماعهم  ختام 
تنفيذ  على  و�صحبه  البطل  ال�صهيد  �صادق  ـ 
كا�صحة  هجومات  وبرجمة  عملية  خطة 
الق�صنطيني،  النطاق  كافة  على  و�صاملة 
اأوت 1955  وحتديد منت�صف النهار ليوم 20 
بداية للهجوم ال�صعبي العنيف الذي ي�صتهدف 
الإقت�صادية  واملوؤ�ص�صات  املن�صاآت  كل 
والدرك  اجلي�س  وثكنات  املعمرين  ومزارع 
له  ما  وكل  والإدارات  الأمن،  مراكز  وكافة 
�صلة مبنا�صط وحياة الأوروبيني، واخت�رشت 
مدة الهجمات يف ثالثة اأيام بدل من الأيام 

ال�صبعة التي كانت مقررة. 
هجومات ال�سمال الق�سنطيني 

املظفرة:
يف  املختلفة  الهجوم  عمليات  اأن  والواقع   
التي  الأغر، غطت كافة املواقع  اليوم  ذلك 
حددتها خطة الهجوم يف كل اأنحاء ال�صمال 
الق�صنطيني، وكان عدد العمليات املربجمة 
اأ�صبه  وكانت  بنجاح؛  كلها  متت  عملية   39
حال ـ اإىل َحٍدّ ما ـ بعمليات ليلة اأول نوفمرب 
على  واحلفاظ  التنفيذ،  الدقة يف  من حيث 
�رشية تاريخ الهجوم وتوقيته، بَلَْه اجلاهزية 
يف  للتدخل  الكامل  والإ�صتعداد  التامة 
الوقت املحدد، والإنق�صا�س ب�رشعة الربق 
ومراكزه،  العدو  اأهداف  على  اخلاطف 
ينال  كان  كما  منه،  والنيل  من�صاآته  وتخريب 
كان  كما  الأعماق  يف  واإيالمه  ال�صعب،  من 
التي  ل�صاديته  العنان  ُمْطِلًقا  بالأ�رشى  ُل  يُنَِكّ
هذه  بني  الفارق  ولعل  الدماء.  من  تَبْ�َصُم  ل 
الهجومات وليلة اأول نوفمرب، اأن هذه الأخرية 
الهجومات  وتلك  الليل،  منت�صف  يف  كانت 
املظفرة جرت وقائعها يف منت�صف النهار؛ 
ْت عمليات ليلة اأول نوفمرب كامل الرتاب  وَعَمّ
الوطني، واقت�رشت هجومات 20 اأوت 1955 

على ال�صمال الق�صنطيني وحده دون �صواه. 

))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

الق�سنطيني  ال�سمال  ناحية  " يف 
باملنطقة الثانية واملنطقة الثالثة 

)القبائل( حدث ول حرج، فالغطر�سة 
الإ�ستدمارية هي ال�سائدة، واملذابح 
التي يتعر�س لها ال�سعب هي الأ�سل 

ولي�س الإ�ستثناء، َبْلَه القوانني 
املجحفة التي راحت تلزم املواطن مبا 
ل ي�ستطيعه، وتكرهه على الإقامة 

ُدَها اإدارة  ِدّ اجلربية يف اأماكن ُتَ
ال�سلطة الإ�ستدمارية الباغية "

التكتيكية  زيغود  لقدرة  " كان 
ة واقعة  والتنظيمية، والتكيف مع اأَيّ
حال، اأو نازلة من النوازل امل�ستع�سية 

الن�سيب الوافر لإيجاد احللول 
املالئمة، ف�سال عن التخطيط املحكم 
الذي يكون مبثابة البدائل اجلديدة 

التي يطرحها يف جمال املواجهة 
واْلِعَراِك، والتفوق على اخل�سم 

يف الوقت املنا�سب بف�سل عبقريته 
وجتربته امليدانية يف املجالني 

الع�سكري وال�سيا�سي " 
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نادي  مدافع  م�صمودي،  بوعالم  بات 
اأدنى  اأو  قو�صني  قاب  وهران،  مولودية 
العا�صمة،  احتاد  نادي  اإىل  االنتقال  من 
اجلارية  ال�صيفية  التحويالت  فرتة  خالل 
باإدارة  مقربة  م�صادر  من  كووورة،  وعلم 
احتاد العا�صمة، اأن املدير الريا�صي عنرت 
ووكيل  ات�صاالته مب�صمودي،  ربط  يحيى، 
احل�صول  يف  كبرية  رغبة  واأبدى  اأعماله، 

على خدمات �صاحب الـ26 عاما.
وافق  اأن م�صمودي  اأكدت  ذات امل�صادر، 
يتبق  ومل  ال�صخ�صية،  ال�رشوط  كافة  على 
من  ت�رشيحه  وثائق  على  احل�صول  �صوى 
اإدارة املولودية، لرت�صيم التحاقه باالحتاد 
األف   180 لدفع  العا�صمة  احتاد  ويحتاج 

يورو، متثل قيمة ال�رشط اجلزائي يف عقد 
اأن  مبا  خدماته،  على  للح�صول  الالعب، 

عقده ينتهي �صيف 2021.

�رشاء  من  اليوناين،  اأوملبياكو�س  اقرتب 
ح�صن  اأحمد  امل�رشي  املهاجم  عقد 
كوكا نهائًيا من �صبورتينج براجا الربتغايل 

 )NOVA SPORTS( �صبكة  وك�صفت 
التفاق  اأوملبياكو�س،  تو�صل  عن  اليونانية 
ب�صكل  كوكا  مع  للتعاقد  براجا،  اإدارة  مع 
لنهاية  اإعارته  فرتة  نهاية  بعد  نهائي، 

املو�صم املنق�صي.
واأكدت ال�صبكة اأن املدرب الربتغايل بيدرو 
بالتعاقد  ال�صديد  مت�صكه  اأبدى  مارتينيز، 
يعتمد  اأنه  املهاجم امل�رشي، خا�صة  مع 
املغربي  بجانب  الهجوم  خط  يف  عليه 
اأ�صارت  نف�صه،  الوقت  يف  العربي  يو�صف 
ال�صبكة اليونانية اإىل اأن اأوملبياكو�س اأبدى 
اجلزائري  النجم  مع  التعاقد  يف  رغبته 
�رشاي  جالطة  العب  فيغويل  �صفيان 
اأوملبياكو�س يرغب يف  اأن  واأكدت  الرتكي 
ياأمل  اال�صتفادة من خربات فيغويل، لكنه 
تخفي�س الراتب ال�صنوي لالعب الذي يبلغ 

3.5 مليون يورو.

املدير  غوارديوال،  بيب  قطع 
الفني ملان�ص�صرت �صيتي، خطوة 
جديدة نحو الق�صاء على حلم 
الالعبني  اأحد  ب�صم  بر�صلونة، 
املريكاتو  يف  املميزين 

ال�صيفي اجلاري.
�صن"  "ذا  ل�صحيفة  ووفًقا 
غوارديوال  فاإن  الربيطانية، 

خ�ص�س 90 مليون يورو، حل�صم 
مارتينيز،  الوتارو  �صفقة 

مهاجم اإنرت ميالن.
مان�ص�صرت  اأن  اإىل  واأ�صارت 
مع  مفاو�صاته  �صيكثف  �صيتي 
الوتارو،  �صفقة  حل�صم  االإنرت، 
خالل الفرتة املقبلة واأو�صحت 
اأن  الربيطانية،  ال�صحيفة 

للتخلي  م�صتعد  جوارديوال 
اأجل  من  الالعبني؛  بع�س  عن 
متويل �صفقة الوتارو يذكر اأن 
الراغبة  االأندية  اأبرز  بر�صلونة 
النادي  لكن  الوتارو،  �صم  يف 
ح�صم  يف  يرغب  الكتالوين 

ال�صفقة عرب مبادلة العبني.

بن�صيخة  احلق  عبد  يواجه 
وجدة،  مولودية  مدرب 
تتعلق  جديدة  �صعوبات 
بالغيابات التي �رشبت الفريق 
امللكي،  اجلي�س  مواجهة  قبل 
ايوم  م�صاء  اإقامتها  املقرر 
االحرتايف  الدورى  يف  االأحد، 

املغربي.
ويغيب عبد اهلل خفيفي وكرمي 
الهاين ب�صبب االإيقاف، و�صابر 

ي�صكو  مازال  الذي  الغنجاوي 
تبقى  بينما  االإ�صابة،  من 

اإ�صماعيل  الهداف  م�صاركة 
خايف غري موؤكدة.

الذي  خايف  اإ�صماعيل  وعاد 
للفريق  اأهداف   8 �صجل 
الأجواء  موؤخرا  الدوري،  يف 
من  تعافيه  بعد  التدريبات، 
والتي  الركبة  يف  االإ�صابة 
لعملية  للخ�صوع  اأجربته 

جراحية. 
يف املقابل �صتعرف املواجهة 

بوجاد  حممد  احلار�س  عودة 
بعد  عاما،  الـ32  �صاحب 
تنفيذه عقوبة االإيقاف ملباراة 
لقاء  يف  طرده  اإثر  واحدة، 
مولودية  ويحتل  بركان  نه�صة 
وجدة املركز الرابع يف جدول 
نقطة،   39 بر�صيد  الرتتيب 
يف  اجلي�س  نادي  ياأتي  فيما 
 32 بر�صيد  ال�صاد�س  املركز 

نقطة.
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ت�رشيحات  خالل  الكوكي،  وقال 
على  للنادي  الر�صمية  لل�صفحة 
�صابًقا  "قلتها  "في�صبوك"،: 
اأنا مرتاح جدا يف  واأعيدها اليوم، 
للبقاء  كبرية  رغبة  ولدي  الوفاق، 
وموا�صلة  �صطيف،  مدينة  يف 
خططنا  الذي  الريا�صي  امل�رشوع 

له يف ال�صابق".

االإدارة  مع  "املفاو�صات  واأ�صاف: 
واأنا  االإيجابي،  االجتاه  يف  ت�صري 
على  احلا�رش  الوقت  يف  مركز 
انتداب  اأريد  حيث  اال�صتقدامات، 
العبني مميزين، اأف�صل من العنا�رش 
املوجودة لدينا، ولي�س فقط جلب 
العبني من اأجل االنتداب وفقط".

التوا�صل  على  حري�س  "اأنا  وتابع: 
فيما  خا�صة  دائما،  االإدارة  مع 
يتعلق بق�صية اال�صتقدامات، فنحن 

مقبلون على امل�صاركة على ثالث 
وهذا  املقبل،  املو�صم  جبهات يف 
نوعية يف جميع  تدعيمات  يتطلب 
كنت  "لقد  الكوكي:  املراكز"وختم 
بلعبا�س،  هداف  انتداب  قرار  مع 
عبد  االألعاب  و�صانع  بلحو�صيني، 
اأنهما  خا�صة  بوردمي،  الرحمن 
على  كبرية  اإمكانيات  ميتلكان 

امل�صتوى الفني، لكن لالأ�صف".

وفاق �سطيف يجهز بديلاً 
للكوكي

�صطيف  وفاق  اإدارة  جمل�س  و�صع 
خطة  اأعراب،  الدين  عز  بقيادة   ،
التو�صل  يف  لف�صله  حت�صبا  بديلة 
التون�صي،  املدرب  مع  التفاق 
تعاقده  لتجديد  الكوكي،  نبيل 
الوفاق  اإدارة  وتعي�س  النادي  مع 
حتت ال�صغوط يف االآونة االأخرية، 
التوقيع على  الكوكي  ب�صبب رف�س 

احل�صول  دون  اجلديد،  العقد 
العالقة  املالية  م�صتحقاته  على 
اإنهاء  اإىل منحة  اإ�صافة  منذ فرتة، 

املو�صم يف مركز متقدم.
تفكر  الوفاق،  اإدارة  اأن  وعلم 
املدرب  مع  التعاقد  يف  جديا 
مل  اإذا  كازوين،  برنارد  الفرن�صي، 
تتفق مع الكوكي ب�صكل نهائي هذا 

االأ�صبوع.
ويلقى كازوين اإجماعا داخل جمل�س 
اخلربة  اإىل  بالنظر  الوفاق،  اإدارة 
الدوري  يف  ميتلكها  التي  الكبرية 
املحلي، حيث اأ�رشف على تدريب 
منا�صبتني،  يف  اجلزائر  مولودية 
االأوىل مو�صم 2018/2017، والثانية 

يف 2020/2019.

اأعرب التون�سي نبيل الكوكي، مدرب وفاق �سطيف، عن رغبته يف موا�سلة الإ�سراف على 
م�سروع النادي، م�سريا اإىل اأن مفاو�سات جتديد عقده ت�سري يف الطريق ال�سحيح.

الكوكي

مفاو�ضات �لتجديد ت�ضري ب�ضكل �إيجابي

ال�سفاق�سي اأمام احتاد بن قردان

�جلز�ئري حممد �إ�ضالم باكري ورقة ر�بحة
ال�صفاق�صي  النادي  اأنهى 
بن  احتاد  ملباراة  حت�صرياته 
قردان، على ملعب 7 مار�س، 
�صمن مواجهات اجلولة الـ21 
التون�صي ملو�صم  الدوري  من 

.)2020-2019(
املدير  جبال  فتحي  وك�صف 
الفريق  قائمة  عن  الفني، 
�صهدت  والتي  للمباراة، 

بينهم  من  العبا   23 تواجد 
اإ�صالم  حممد  اجلزائري 
مع  �صيكون  الذي  باكري، 
منذ  مرة  الأول  املجموعة 

عودته من اجلزائر.
من:  كاًل  القائمة  و�صمت 
هادي  دحمان،  "اأمين 
ح�صني،  بن  �صربي  قعلول، 
حممد بن علي، عالء غرام، 

حممد علي اجلويني، عزمي 
اجلال�صي،  حمزة  غومة، 
اأية  ر�صيد  عمامو،  هاين 
عثمان، وليد القروي، كري�س 
كواكو، نور الزمان الزموري، 
�صوكاري، حممد  كينج�صالي 
اأ�رشف  الطرابل�صي،  علي 
احلبا�صي، جا�صم احلمدوين، 
اإبراهيما  احلرزي،  اأمين 

العمري،  اهلل  عبد  تانديا، 
حممد  �صاعة،  بن  زكريا 
كينج�صالي  باكري،  اإ�صالم 
النادي  ويحتل  اإيديو". 
ال�صفاق�صي املركز الثاين يف 
 40 بر�صيد  الرتتيب  جدول 
بن  احتاد  ياأتي  فيما  نقطة، 
ال�صاد�س  املركز  يف  قردان 

بر�صيد 31 نقطة.

�لغيابات تربك بن �ضيخة يف قمة �جلي�ش 

غو�رديوال يدمر حلم بر�ضلونة ب90 مليوًنا

�صحفي  تقرير  ك�صف 
ال�صبت،  اأم�س  بريطاين، 
ب�صاأن  جديد  تطور  عن 
ماغواير،  هاري  اعتقال 
يونايتد،  مان�ص�صرت  مدافع 
اعتقال  ويعود  اليونان  يف 
ماغواير لدخوله يف �صجار 
يف  اإجنليز  �صائحني  مع 
جزيرة باليونان، باالإ�صافة 
رجال  مقاومته  اإىل 
حاولوا  الذين  ال�رشطة 
ل�صحيفة  ووفًقا  اعتقاله 

"ذا �صن" الربيطانية، فاإن 
ماغواير ق�صى ليلته الثانية 
عقب  باليونان،  �صجن  يف 
ا�صتباك عنيف مع ال�رشطة 
مناف�صة  لفرق  وم�صجعني 
اإىل  واأ�صارت  اإجنلرتا  يف 
اثنني  اأ�صاب  ماغواير  اأن 
من رجال ال�رشطة بجروح 
يف وجههما، بعدما تعر�صا 
واأو�صحت  والركل  للكم 
ماغواير  اأن  ال�صحيفة، 
مركز  يف  ال�صجار  وا�صل 

يعر�س  اأن  قبل  ال�رشطة، 
على ال�صباط نقوًدا للتنازل 

عن الق�صية.
ماغواير  اإن  وقالت 
املحكمة  اأمام  �صيعر�س 
على  االعتداء  بتهمة 
ومقاومة  ال�رشطة 
االعتقال وحماولة الر�صوة 
حمامي  �رشح  بينما 
اأن الالعب �صيتم  ماغواير 
كل  نافًيا  عنه،  االإفراج 

االتهامات.

ماغو�ير يق�ضي ليلته �لثانية د�خل �ل�ضجن

خطوة تف�ضل �حتاد �لعا�ضمة عن 
خطف م�ضمودي

القدم،  لكرة  اجلزائري  االحتاد  اأعلن 
مزاحي،  حممد  وفاة  اجلمعة،  اأم�س 
عمر  عن  اجلزائر  يف  احلكام  عميد 
االحتاد  واأ�صدر  �صنة   93 يناهز 
ح�صابه  عرب  ر�صميا،  بيانا  اجلزائري 
وفاة  خالله  نعى  "في�صبوك"،  على 
احلزن  من  "مبزيد  قائال:  مزاحي، 
واالأ�صى تلقى رئي�س االحتاد اجلزائري 
الدين  خري  )الفاف(،  القدم  لكرة 
الفيدرايل،  املكتب  واأع�صاء  زط�صي، 
عميد  مزاحي  حممد  ال�صيد  وفاة  نباأ 

احلكام يف اجلزائر عن عمر يناهز 93 
�صنة"واأ�صاف: "وعلى اإثر هذا امل�صاب 
واأع�صاء  االحتاد  رئي�س  يتقدم  اجللل، 
املكتب الفيدرايل، بتعازيهم اخلال�صة 
دربه،  ورفاق  واأحبائه  املتوفى  الأ�رشة 
من  راجني  الكروية،  االأ�رشة  ولكل 
بوا�صع  يتغمده  اأن  وجل  عز  املوىل 
جنانه"ويعد  ف�صيح  وي�صكنه  رحمته، 
الدوليني  احلكام  عميد  مزاحي 
اجلزائريني، حيث حت�صل على ال�صارة 

الدولية، �صنوات ال�صتينات.

�أوملبياكو�ش يفاو�ش فيغويل

وفاة عميد �حلكام �لدوليني يف �جلز�ئر



الأحد 23   اأوت   2020  املوافـق  لـ 04 حمّرم   1442ه ريا�ضة11

بتقليد  ميونيخ،  بايرن  نادي  مت�سك 
للمباراة  اللقب  حامل  ا�ست�سافة 
الفتتاحية للدوري الأملاين لكرة القدم 

وقالت  اجلديد  مو�سمه  يف 
الأملاين  الدوري  رابطة 

بيان  يف  القدم   لكرة 
بايرن  »اأعلن  لها 
رغبته  عن  ميونيخ 
املو�سم  افتتاح  يف 
مع  يتما�سى  مبا 
والقيام  التقاليد 

وقت  اأي  دون  بذلك 
اإ�سايف للتح�سري«.

يف  الرابطة  وعر�ست 
بايرن  انطالقة  تاأجيل  البداية، 

حتى  اجلديد،  املو�سم  يف  ميونيخ 
اأكرب  وقت  لإتاحة  �سبتمرب،   21 الثنني 
ال�ستعداد،  اأجل  من  البافاري  للفريق 
حامل  اأن  لتو�سح  عادت  اأنها  بيد 
املا�سية،  الثمانية  املوا�سم  يف  اللقب 
يريد احلفاظ على هذا التقليد، الذي 
ا�ست�سافة  خالل  من   ،2002 عام  بداأ 
املباراة  الأملاين  الدوري  لقب  حامل 

الفتتاحية.
مع  البايرن  �سيلعب  لذلك،  ونتيجة 

يف  اأرينا«  »األيانز  ملعبه  على  �سالكه 
يف  �سبتمرب،   18 اجلمعة  يوم  ميونيخ 

اأوىل مباريات املو�سم اجلديد.
جدولت  قد  الرابطة  وكانت 
املرحلة  برنامج 
الدوري  من  الأوىل 
لتكون  الأملاين، 
ة  ا ر ملبا ا
حية  فتتا ل ا
الو�سيف  بني 
�سيا  و ر بو
 ، ند متو ر و د
�سيا  و ر بو و
 ، خ با د ن�سنغال مو
يف  الرابع  املركز  �ساحب 
املو�سم املن�رصم، لكنها اأعادت ترتيب 
يوما  اللقاء  هذا  واأجلت  املباريات، 

واحدا، لي�سبح يف 19 �سبتمرب.
الأحد،  اليوم  م�ساء  البايرن،  ويخو�ض 
اأوروبا  اأبطال  لدوري  النهائية  املباراة 
�سد باري�ض �سان جريمان الفرن�سي، يف 
على  بناء  ل�سبونة،  الربتغالية  العا�سمة 
نظام جديد جلاأ اإليه الحتاد الأوروبي 
فريو�ض  تف�سي  نتيجة  القدم،  لكرة 

كورونا امل�ستجد.

الفريقني  تاريخ  يف  الفارق  رغم 
ل�سالح  اأوروبا  اأبطال  دوري  ببطولة 
�سان  باري�ض  اأن  اإل  ميونخ،  بايرن 
يف  ملحوظا  تفوقا  ميتلك  جريمان 
بني  املبا�رصة  املواجهات  �سجل 
على  الأبطال،  دوري  يف  الفريقني، 

مدار تاريخ البطولة.
اليوم  الفريقان  يلتقي  وعندما 
الأبطال  دوري  نهائي  يف  الأحد، 
هذه  �ستكون   ،2020/2019 ملو�سم 
الفريقني  بني  التا�سعة  املباراة  هي 

يف تاريخ البطولة.

ويتفوق �سان جريمان على بايرن يف 
والتي  ال�سابقة،  الثمانية  املباريات 
كانت جميعها يف دور املجموعات، 
فيما �ستكون مباراة الغد هي الأوىل 

بني الفريقني يف الأدوار الفا�سلة.
ال�سابقة،  الثماين  وخالل املباريات 
حقق �سان جريمان الفوز يف 5 منها، 

بينما انت�رص بايرن يف 3 مباريات.
�سجل  تو�سح  التالية،  وال�سطور 
الفريقني  بني  ال�سابقة  املواجهات 
مباراة  قبل  الأبطال،  دوري  يف 

الغد.

)املجموعة   1995/1994 مو�سم   -
 ،)1-0( باري�ض   × بايرن  الثانية(: 

باري�ض × بايرن )0-2(
)املجموعة   1998/1997 مو�سم   -
 ،)1-3( بايرن   × باري�ض  اخلام�سة(: 

بايرن × باري�ض )1-5(
)املجموعة   2001/2000 مو�سم   -
 ،)0-2( باري�ض   × بايرن  ال�ساد�سة(: 

باري�ض × بايرن )0-1(
)املجموعة   2018/2017 مو�سم   -
 ،)1-3( باري�ض   × بايرن  الثانية(: 

باري�ض × بايرن )0-3(

ك�سف تقرير �سحفي اإيطايل، اأن يوفنتو�ض قرر ف�سخ تعاقد 
�سامي  والأملاين  هيغواين  غونزالو  الأرجنتيني  لعبيه 

خ�سرية، ليتاأكد رحيلهما عن �سفوف »البياكونريي«.
واأفادت �سبكة »�سكاي �سبورت اإيطاليا«، باأن اأندريا بريلو، 
من  للتخل�ض  ي�ستعد  ليوفنتو�ض،  اجلديد  الفني  املدير 
احلر�ض القدمي للمدرب ال�سابق ماوري�سيو �ساري واأو�سح 
يوفنتو�ض،  م�سوؤويل  قبل  من  قلقا  هناك  اأن  امل�سدر، 
عقديهما  لإنهاء  النية  لديهما  لي�ض  الثنائي  اأن  باعتبار 
يف  بريلو  فيه  يرغب  ل  الذي  الوقت  يف  مبكر،  وقت  يف 

تواجدهما �سمن م�رصوعه اجلديد.
و�سيحاول يوفنتو�ض التو�سل لتفاق مع ممثلي كال الالعبني 
ف�سخ  اإجراءات  لإنهاء  لهما،  املتبقية  امل�ستحقات  ب�ساأن 

التعاقد.
ماتويدي،  بليز  الفرن�سي  من  تخل�ض  يوفنتو�ض  اأن  يذكر 

الذي انتقل اإىل �سفوف اإنرت ميامي، وي�سعى للتخل�ض من 
3 لعبني اآخرين، وهم فيدريكو برناردي�سكي، والربازيلي 
دوغال�ض كو�ستا، ورمبا الربازيلي الآخر األيك�ض �ساندرو، 

ولكن رحيلهم لن يكون جمانا.

باري�ض  مدرب  توخيل،  توما�ض  ي�سعى 
الفريق  قيادة  اإىل  جريمان،  �سان 
الفرن�سي للتتويج بدوري اأبطال اأوروبا 
بوابة  عرب  تاريخه،  يف  الأوىل  للمرة 
بايرن ميونخ، اليوم الأحد، على ملعب 

النور مبدينة ل�سبونة.
عقب  للنهائي  جريمان  �سان  وتاأهل 
فوزه على ليبزيج بنتيجة )3-0(، بينما 
مدربه  بقيادة  البافاري  العمالق  تغلب 
هانز فليك، على نظريه ليون بالنتيجة 
الكربى  اجلائزة  اللقب  وميثل  ذاتها 
الباري�سي،  للفريق  الأ�سمى  والهدف 
األقاب  ح�سد  جريمان  �سان  باأن  علما 
تاريخه،  مدار  على  حملية  بطولة   40
الأذنني«  »ذات  الكاأ�ض  يحرز  مل  لكنه 

من قبل.

جتاهل وعقاب

وياأمل توخيل يف عقاب بطل البوند�سليجا 
على طريقة يورجن كلوب، املدير الفني 
البايرن  رف�ض  حني  وذلك  لليفربول، 
ملاينز  مدربا  وجوده  اأثناء  معه  التعاقد 
ومل يقت�رص الأمر على ذلك بل اإن كلوب 
دورمتوند  لبورو�سيا  مدربا  كان  حني 
ورف�ض  كثريا،  البافاري  العمالق  انتظر 
العديد من العرو�ض من بينها توىل قيادة 
لالأرجنتينى  خلًفا  الفرن�سى  مار�سيليا 

مار�سيلو بيل�سا.
فى  كلوب،  يورجن  وكيل  حينها  وخرج 
الأملانية،  بيلد  ل�سحيفة  ت�رصيحات 
وقال اإن م�سوؤوىل نادي مار�سيليا اأجروا 
ات�سالت باملدرب الأملاين، لكنه اعتذر 

عن قبول املهمة.
فى  للعمل  ي�سعى  »يورجن  واأ�ساف: 
حتقيق  خالله  من  ي�ستطيع  كبري  فريق 
اإىل  ال�سحيفة حينها  واأ�سارت  الألقاب«، 
خلًفا  ميونخ  بايرن  القادمة  وجهته  اأن 
املدرب  دفع  ما  وهو  جوارديول،  لبيب 
اأي  مع  بالتعاقد  التعجل  لعدم  الأملانى 

فريق.
الفرتة،  تلك  يف  بايرن  كلوب  وعاقب 
دورمتوند  بورو�سيا  رفقة  ت�سبب  حيث 
ميونخ،  لبايرن  املتاعب  من  العديد  يف 
األقاب، الدوري الأملاين  واقتن�ض منه 5 
و)2012-2011(،   )2011-2010( مرتني 
وكاأ�ض  و2014(،   2013( ال�سوبر  وكاأ�ض 

اأملانيا )2012-2011(.

تباطوؤ وتدهور

اإنهاء  يف  ميونخ  بايرن  اإدارة  تاأخر  اأدى 
اإىل  مبكرا،  توخيل  توما�ض  مع  التعاقد 
باري�ض  �سوب  الأملاين  املدرب  رحيل 
�سان جريمان، علما اأن العمالق البافاري 
كان يريد �سم مدرب بورو�سيا دورمتوند 

ال�سابق خلالفة يوب هاينك�ض يف 2018.
وقال توخيل حينها فى ت�رصيحات لـ)�سكاى 
�سبورت�ض( الأملانية: »لقد اتخذت قرارى 
دورمتوند،  عن  رحيلى  بعد  جداً  مبكراً 
كان لدى �سعور داخلى بالرغبة يف اتخاذ 
اأملانيا  خطوة جديدة يف م�سريتي خارج 
على  اأنني  واأعتقد  جديدة،  اأ�سياء  لتعلم 
اأر�ض غري اآمنة، ما �سيتطلب مني اإظهار 
ميونخ  بايرن  اأعلن  النتائج«ثم  اأف�سل 

نتائج  لكن  كوفات�ض،  نيكو  مع  تعاقده 
الفريق تدهورت كثريا معه ليقرر النادي 
واحد  يوم  بعد  الكرواتي،  املدرب  اإقالة 
اأر�سه  خارج  املذلة  بايرن  خ�سارة  على 
على يد اآينرتاخت فرانكفورت )1-5( يف 
توخيل  توما�ض  الأملاين.وميني  الدوري 
يف  البوند�سليجا  بطل  باإ�سقاط  النف�ض 
النهائي، والتتويج بلقبه الأول مع الكاأ�ض 
»ذات الأذنني«، على الرغم من اأن الأرقام 
بايرن  اأمام  نتائجه  توا�سع  اإىل  ت�سري 
البافاري  الفريق  توخيل  ميونخ.وواجه 
 2 وتعادل   5 فاز  لقاء،   17 يف  قبل  من 
يف  هدفا   19 رجاله  و�سجل   ،10 وخ�رص 
 39 �سباكه  ا�ستقبلت  فيما  بايرن،  �سباك 
هدفا، وكانت تلك املواجهات مع ماينز 

وبورو�سيا دورمتوند.

ق.ر

بع�ض  اأن  �سحفي  تقرير  ك�سف 
بر�سلونة،  نادي  اإدارة  جمل�ض  اأع�ساء 
الأرجنتيني  النجم  برحيل  يرحبون 
حال  ال�سيف، يف  هذا  مي�سي،  ليونيل 
ونقلت  منا�سب  عر�ض  على  احل�سول 
بع�ض  عن  العاملية   »ESPN« �سبكة 
اأنهم  بر�سلونة،  اإدارة  جمل�ض  اأع�ساء 
»كامب  عن  مي�سي  رحيل  ميانعون  ل 
عر�ض  على  احل�سول  حال  يف  نو«، 

منا�سب.
�ستار«  »دايلي  �سحيفة  ونقلت 

الربيطانية، عن »BBC Sport«، يف 
بر�سلونة  نادي  اأن رئي�ض  وقت �سابق، 
للنجم  ال�سماح  يف  يفكر  بارتوميو، 
النادي  عن  بالرحيل  الأرجنتيني 
»ال�سريجنيتو«،  برنامج  ك�سف  بدوره، 
من  بالغ�سب  ي�سعر  مي�سي  ليونيل  اأن 
بر�سلونة،  مع  ا�ستمراره  احتمالية 
الفريق  مع  جيد  بعمل  قيامه  لأن 
»كامب  يف  املقبل  املو�سم  خالل 
ماريا  لر�سيد جو�سيب  �سي�سيف  نو«، 

بارتوميو يف انتخابات الرئا�سة.
اأن   »RAC1« اإذاعة  اأاأكدت  بينما 
رونالد  الهولندي  اأخطر  مي�سي 

اجلديد،  بر�سلونة  مدرب  كومان 
اخلمي�ض  م�ساء  اجتماعهما  خالل 
املا�سي، قراره بالرحيل عن �سفوف 
احلايل،  ال�سيف  يف  الإ�سباين  الفريق 
واأل يكون جزءا من خطته للم�ستقبل 
النجم  اأن  اإىل  الإذاعة  واأ�سارت 
قراره،  يف  وا�سحا  كان  الأرجنتيني 
بر�سلونة  يف  البقاء  اإمكانية  اأن  واأكد 
للغاية،  اأمر �سعب  هو  اإ�سايف  ملو�سم 
»كامب  اأ�سوار  خارج  نف�سه  يرى  واأنه 
نو«ولكن كومان قال، يوم اجلمعة، يف 
ت�رصيحات �سحفية: »مي�سي يجب اأن 
ينهي  اأن  يجب  هنا..  باأهميته  ي�سعر 

م�سريته هنا، لأنه بر�سلونة، وبر�سلونة 
النجم  ا�سم  مي�سي«وارتبط  هو 
من  العديد  اإىل  بالنتقال  الأرجنتيني 
ومان�س�سرت  ميالن،  اإنرت  مثل  الأندية 
وذلك  جريمان،  �سان  وباري�ض  �سيتي، 
بعد ال�سقوط املدوي للفريق الكتالوين 
اأمام بايرن ميونخ الأملاين )2-8(، يف 

ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
وينتهي عقد ليونيل مي�سي )33 عاما( 
ويت�سمن   ،2021 عام  بر�سلونة يف  مع 
�رصطا جزائيا قدره 700 مليون يورو، 
حاليا  ال�سوقية  قيمته  تقدر  حني  يف 

بنحو 112 مليون يورو فقط.

بر�ضلونة يرحب برحيل م�ضروط ملي�ضي

هل يعاقب توخيل البايرن على طريقة كلوب؟

املا�ضي يقلق البايرن قبل مواجهة �ضان جريمان

ف�ضخ عقدي جنمني �ضابقني يف ريال مدريد

رئي�س ريال 
مدريد ي�ضتقر 

على بديل زيدان 
اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
اأن فلورنتينو برييز، رئي�ض ريال 
املدرب  على  ا�ستقر  مدريد، 
حت�سبا  امللكي،  للفريق  املقبل 
الدين  زين  الفرن�سي  لرحيل 
ووفقا  مفاجئ  ب�سكل  زيدان، 
�سنرتال«  »ديفن�سا  ل�سبكة 
ممنت  برييز  فاإن  الإ�سبانية، 
للغاية من عمل زيدان مع الفريق 

امللكي خالل املو�سم احلايل.
واأ�سارت اإىل اأن برييز وعد برتك 
مدريد،  ريال  يف  يعمل  زيدان 
يف  يرغب  الفرن�سي  اأن  طاملا 
البقاء، لكن رئي�ض امللكي مقتنع 
اأن زيزو ميكنه الرحيل فجاأة عن 
النادي مرة اأخرى واأو�سحت اأن 
لذا  اللحظة،  لهذه  ي�ستعد  برييز 
غونزالي�ض،  راوؤول  تعيني،  ينوي 
لريال  الرديف  الفريق  مدرب 
عندما  لزيدان،  خلفا  مدريد 
اأن  و�سبق  الرحيل  الأخري  يقرر 
مدريد،  ريال  عن  زيدان  رحل 
الفوز  عقب  مفاجئ،  ب�سكل 
عام  اأوروبا  اأبطال  دوري  بلقب 
الدين  زين  عقد  اأن  يذكر   2018
ميتد  مدريد  ريال  مع  زيدان 

حتى �سيف 2022.

للدوري الأملاين لكرة القدم

البايرن يتم�ضك بتقليد ا�ضت�ضافة 
املباراة االفتتاحية 
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تقرير:  علي �سمودي –  اإعالمى 
واأ�سري حمرر

بالل وعزام ..
يف ذكرى اإعتقال عزام ، يتذكر املحرر بالل 
اللحظات التي ق�شاها مع �شقيقه لأول مرة 
ومنع  الق�رسي  الفراق  من  �شنوات   6 بعد 
 ،  2011 عام   « �شطة   « �شجن  يف  الزيارات 
العائلة  كل  �شنوات  منذ  يعاقب  فالحتالل 
ت�رسيحاً  منحها  ويرف�ض  الأمني  باملنع 
لزيارة عزام ، ويقول بالل »  عندما اعتقلت 
لالعتقال  الحتالل  وحولني   ،  2011 عام 
اإ�رسابا عن  ، خ�شت  الثالثة  للمرة  الإداري 
القرار  واإلغاء  بحريتي  للمطالبة  الطعام 
حالتي  تدهور  ،ورغم  والظامل  التع�شفي 
رف�شت  الزيارات  ومنع  والعزل  ال�شحية 
الرتاجع عن مطالبي العادلة وامل�رسوعة »، 
وي�شيف » خالل معركة الأمعاء اخلاوية  التي 
واأثناء املفاو�شات مع   ، ا�شتمرت  79 يوماً 
فر�شت   ، الإ�رساب  وتعليق  الإدارة  لفك 
�رساحي  لإطالق  اإ�شافة  جديدا  مطلباً 
�شقيقي  روؤية  وهو   ، الإداري  وعدم جتديد 

عزام  ، فوافقت على ذلك ».
حلظات ل تن�سى ..

مماطالت  ورغم   ، الإ�رساب  تعليقه   بعد 
الإدارة ومكوثه ملدة �شهر يف زنازين م�شفى 
فتحقق   ، �شطة  ل�شجن  بالل  نقل   ، الرملة 
مطلبه والتقى �شقيقه عزام ، ويقول »  ع�شت 
يوم  وكاأنها  جيداَ  اأتذكرها  مازلت  حلظات 
العناق والقبالت ،  اأ�شدق رغم  ، فلم  اأم�ض 
وامتزجت امل�شاعر عندما التقينا بني دموع 
الفرح واحلزن وبهجة النت�شار ، خا�شة اأن 
اخلاوية  الأمعاء  معركة  �شاركني  �شقيقي 
الطعام  عن  م�رسبا   ، معي  ت�شامن  فقد   ،
وي�شيف   ،  « ملطالبي  دعما  يوماً   50 ملدة 
 ، يوماً   40 مدار  على  و�شوياً  معاً  ع�شنا   «
ق�شيناها   ، قليلة  �شاعات  عن  عبارة  كانت 
واأخبار  الأهل  بني  ا�شتعادة  ذكرياتنا  يف 
نحبهم  الذين  النا�ض  وكل  والبلدة  العائلة 
�شقيقي  عن  اأخبارهم  انقطعت  والذين 
عزام » ، ويكمل » مل نفارق بع�ض حتى يف 
اأمامنا  متر   ، النوم  واأوقات  الليل  �شاعات 
اأيام الطفولة ، واأحالم احلياة والغد والأمل 
الذي مل يفقده عزام الذي كنت دوماً ا�شتمد 
»�شعرت  ويتابع   ،« العالية  املعنويات  منه 
بكل حلظة بفخر واعتزاز ب�شقيقي الذي مل 
يهزمه ال�شجن ،فرغم حكمه باملوؤبد ،  كان 
ومازال  قوية  وهمة  عالية  مبعنويات  يتمتع 
املطلق  واإميانه  الوطنية  لر�شالته  حاماًل 
اإقامة  يف  امل�رسوع  وحقنا  ق�شيتنا  بعدالة 

دولتنا امل�شتقلة كمثل اأي دولة يف العامل« .
الوداع ال�سعب ..

�شنوات  بعد  موؤخراً  وزفافه   ، حترره   رغم 
عن  بالل  املحرر  يتوقف  ل   ، الأ�رس  من 
يف  وامل�شاركة  عزام  �شقيقه  عن  احلديث 
الفعاليات املطالبة بحرية الأ�رسى ، ويقول 
هذا  مثل  يف  �شقيقي  اعتقال  ذكرى  يف   «
اليوم قبل 20 عاماً ، ليفارقني م�شهد الوداع 
يحتفل  وهو  �شطة  �شجن  يف  عندما  تركته 
بحريتي ويبارك يل عودتي لأح�شان اأ�رستي 
حتى  �شنوات  منذ  منها  اأحداً  يرى  مل  التي 
يوم  ..  ينتظر  الأ�شري   « وي�شيف   ،« التقينا 
ال�شجون  على  جحيم  من  وخال�شه  حريته 
اأحر من اجلمر ،  لكن مع بداأ العد التنازيل 

لالإفراج عني ، ازدادت اأوجاعي واأحزاين ، 
فكيف �شاأعود لوالدتي وعائلتي ويبقى عزام 
روحه  م�شاعري  اأثار  وما   ، بالقيود  مكباًل 
املرحة واإ�رساره على اأن نفرح بقدوم هذا 
 ،« القيد  بك�رس  الأمل  يفقد  اأن  دون  اليوم 
ويكمل » يف الأيام الأخرية ، كنا ن�شهر على 
 ، للفجر  القهوة  كاأ�ض  وب�شحبتنا  ال�شناف 
كبري  باأمل  احلرية  اأمنية  عن  دوماً  نتحدث 
الأ�رسى  وجميع  لعزام  قريباً  �شتحقق  اأنها 
من  لذكريات  اللحظات  هذه  وتتحول   ،
عنواناً  ال�شنوات  هذه  وت�شكل  املا�شي 
اأو  دفاعاً  قدموه  مبا  والعتزاز  للفخر 
والأمة  الفل�شطيني  ال�شعب  عن  نيابة 
 « وي�شتدرك  والإ�شالمية  »،  العربية 
املواقف املثرية واملوؤثرة التي ل اأن�شاها 
�شاأترك  لأنني  والأمل  باحلزن  �شعوري   ،
الفرحة  غاية  كان يف  بينما   ، خلف  عزام 
احلرية  حلظة  حانت  عندما  وال�شعادة 
وح�رس ال�شجان لإخراجي و الإفراج عني 
بابت�شامة  ودعني  لكنه  بالدموع  ودعته   ..
مليئة بالتفاوؤل والأمل باحلرية » ، ويتابع 
» وللحقيقة ، فان عزام الذي اأحتدث عنه 
الآن لي�ض ك�شقيقي بل كاأ�شري رافقته خلف 
ومبت�شما  �رسورا  دوماً  كان   ، الق�شبان 
اإخوانه  عن  الهموم  يرفع   ، ومتفائاًل 
�شامد   ، لليوم  اعتقاله  ومنذ   ، ال�رسى 
و�شاحب اإرادة ، موؤمن وم�شحي ،  ميار�ض 
الريا�شة با�شتمرار دومنا انقطاع ، ويتمتع 
من  الأ�رسى  مع  وطيدة  اجتماعه  بعالقة 
كافة الف�شائل ويتحمل م�شوؤوليات عدة يف 

خدمتهم«  .
 الأ�سري يف �سطور

النور  الأ�شري عزام  اأب�رس   ، 44 عاماً  قبل 
 ، جنني  مبحافظة  كفرراعي  بلدة  يف 
 10 من  املكونة  عائلته  الرابع  يف  ليكون 
ن�شاأ وعا�ض   « اأنفار ، ويقول �شقيقه بالل 
اأنهى  حتى  مبدار�شها  تعلم  التي  ببلدتنا 
والر�شا  باللتزام  ومتيز   ، العامة  الثانوية 
والأخالق احلميدة  والعائلة  الوالدة  وحب 
درا�شته  يكمل  ومل  للعمل  ا�شطر  وقد   ،
،ف�شحى  متوا�شعة  عائلة  يف  يعي�ض  كونه 
يف  وعمل  اأ�رستنا  اأجل  وكافح  من 
وي�شاعدنا  وي�شعدنا  يعيل  حتى  املطاعم 
» ع�شنا حلظات موؤملة  وي�شيف  جميعاً«، 
حلادث  منزلنا  تعر�ض  عندما  وقا�شية 
والدنا  لوفاة  ادى   ،  1986 عام  حريق 
امل�شوار  الوالدة  ،  فاأكملت  الأربعيني 
لرتبيتنا  كر�شت  حياتها   ، ووفاء  بت�شحية 

وربتنا  على  اجلنا  من  و�شحت  ورعايتنا 
والأر�ض  الوطن  وحب  وال�شالح  الدين 

والت�شحية  ».
قبل 20 عامًا ..

اأجل  من  مكافحاً  حياته   ، عزام   ق�شى 
الداخل  يف  مهن  بعدة  عمل   ، اأ�رسته 
بلدة  باقة  الحتالل  يف  حتى  اعتقله 
الغربية بتاريخ 2001/8/16، ويقول �شقيقه 
 ، للعمل  خالل  توجهه  بالل  »  املحرر 
كميناً  له  تن�شب  الحتالل  بقوات  فجيء 
حياته  وميار�ض  مطلوباً  يكن  مل  انه  رغم 
على  واقتادوه  اعتقلوه   ، طبيعي  ب�شكل 
اجللمة  �شجن  يف  التحقيق  لزنازين  الفور 
رغم  عملية  لتنفيذ  �شخ�ض  بتهمة  اإر�شال 
 « وي�شيف   ،« للعمل  ذاهبا  كان  كان  انه 
رعب  كوابي�ض   ، يوماً   80 مدار  ع�شنا  على 
يف  احتجازه  خالل  اأخباره  لنقطاع  وقلق 
اأقبية التعذيب حتى نقل اإىل �شجن ع�شقالن 

ثم حوكم بال�شجن املوؤبد ».
 خلف الق�سبان ..

ب�شجاعة  وقف  عزام  اأن   ، بالل   يتذكر 
اإبداء  راف�شا   ، املحكمة  قاعة  يف  ورجولة 
ال�شجن   « ببطولة  وقال   ، والعتذار  الندم 
ومبادئي  مواقفي  عن  يثنيني  لن  واحلكم 
فحياتنا �شجن ومعاناة يف ظلم الحتالل »، 
وي�شيف » ابت�شم �شاخراً من قرار املحكمة 
عزميته  ومعنوياته  فعاقبه  الذي  ينال  من 
اإل  �شجن  يبقى  ومل   ، بالنقل  الحتالل 
وب�شالة  وي�شيف  »ببطولة   ،« فيه  واحتجز 
مع  الن�شايل  واجبه  تاأدية  عزام  وا�شل   ،
الأ�رسى  معارك  كافة  يف  ،�شارك  ال�رسى 
والإ�رسابات اجلماعية ومنها اأطول اإ�رساب 
عام 2004 ،كما ا�رسب ت�شامنا معي عندما 
ويكمل   ،« الإداري  اعتقايل  �شد  اأ�رسبت 
ويف   ، والنقل  والعقوبات  للعزل  تعر�ض   «
كان  الإ�رسابات  كثرية خا�شة خالل  اأحيان 
نعرف  ول  م�شريه  على  يتكتم  الحتالل 
فرتة يف  منذ  ا�شتقر  وقد   ، اعتقاله  مبكان 
�شجن رميون » ، ويتابع » تابع حياته ب�شكل 
العامة  الثانوية  يف  النجاح  وحقق   ، طبيعي 
وعاقبته اإدارة ال�شجون بحرمانه  من اإكمال 
فانت�شب   ، العربية  اجلامعة  يف  درا�شته 
علوم  تخ�ش�ض  دي�ض  اأبو  القد�ض  جلامعة 
�شيا�شية وح�شل على درجة البكالوريو�ض ».

اعتقال العائلة  ..

 يف �شن 17 عاماَ ، بداأ الحتالل با�شتهداف 

اأبطال  من  يعترب  الذي  ذياب  بالل  املحرر 
معركة الأمعاء اخلاوية الأوائل ،ويقول » يف 
العتقال الأول ، اقتحم الحتالل منزلنا يف 
ب�شام  �شقيقي  مع  واعتقلوين   ،2003-10-2
،تعر�شنا للتحقيق يف ع�شقالن ،  وحوكمت 
ثالثة  اأ�شبحنا  الفرتة  تلك  ويف   ، 80�شهراَ 
 ،  2004 عام  يف  وي�شيف«   ،« معتقلني 
�شهراً   14 وق�شى  عالم  �شقيقي  اعتقلوا 
 ،  2005 عام  ويف   ، الإداري  العتقال  رهن 
عام  اأواخر  وحترر  ع�شام  �شقيقي  اعتقلوا 
2006 ، وحترر ب�شام بعد ق�شاء حكمه البالغ 
وحتررت   ،  2009 عام  ون�شف  �شنوات   5
اأعاد   « بالل  ويكمل   ،«  2010/2/16 يف 
وحولني   2011/8/9 يف  اعتقايل  الحتالل 
فخ�شت   ، عام  ملدة  لالعتقال  الإداري 
و   ، حريتي  وانتزعت  الطعام  عن  اإ�رسابا 
يف  اعتقايل   مت  غزة  العدوان  على  خالل 
ومت  ون�شف  عام  2014/7/17 ،حكموين 
لالعتقال  مرة  وتعر�شت   ، عني  الإفراج 
اإداري  �شهور   6 ،اأم�شيت   2017 يف   اأخرى 
اأطلق  حتى  يوما  خالل  45  واأ�رسبت 

�رساحي ».
رحيل الوالدة ..

ه�شام  اأم  الوالدة  ق�شت  عام 1993 ،  منذ 
رحلت  حتى  ال�شجون  بوابات  على  حياتها 
تكررت  وخاللها  يف 2016-2-14 ، 
اعتقالت ب�شام وبالل الذي يقول  » �شحت 
 ، لرتبيتنا  اهلل  رحمها  الوالدة  وكافحت  
فقد   ، اأ�رسنا  خالل  املعاناة  كل  وحتملت 
مرت �شنوات ومنا�شبات واأعياد ونحن خلف 
الق�شبان ، لكنها دوما كانت معنا »، وي�شيف 
كانت  ودائما  لنا  الدعاء  عن  تتوقف  »  مل 
وجعها  من  الرغم  على  معنوياتنا  من  ترفع 
واأملها ودموعها التي لتنقطع  ،واأملها كان 
باهلل رب العاملني الإفراج عنا من ال�شجون 
مل  حتررنا  رغم   « ويكمل   ،« الإ�رسائيلية 
تفرح يوما وبقيت تبكي حتى توفيت ب�شبب 
عزام  روؤية  الوحيد  حلمها  وكان   ، املر�ض 
يتحقق  اهلل  �شاء  وان   ، بزفافه  والفرح  حراً 

حلمها فلن يدوم الحتالل و�شجونه ».
يف الذكرى ..

عزام  لبنها  �شدمة  الوالدة  رحيل   �شكل 
الذي اأ�شبح معزولً وحمروماً من الزيارات 
ب�شام » �شدمنا  املحرر  �شقيقه  ويقول   ،
والدتي وخا�شة عزام  لوفاة  وتاأثرنا  جميعا 
ويعتربها  كثرياً  ويقدرها  يحبها  كان  الذي 
كل عامله ، وقد انقطع عنا ومل نعد ن�شمع 
اأخباره لن الحتالل يعاقبنا جميعاً مبا ذلك 
�شقيقاتنا باملنع الأمني »، وي�شيف » خالل 
عماً  واأ�شبح   اجلميع  تزوج   ، اأخي  اعتقال 
اإل  وخالً ل25 طفاًل مل يراهم ول يعرفهم 
عن طريق ال�شور .. لكن اأملنا برب العاملني 
اأن نرتاح من الحتالل و�شجونه وت�شاريحه 
كل  يف  نتوقعها  التي  بحريته  قريباً  ونفرح 
زرعته  ال�شجرة  مثل  اأمل  فهذا   ، حلظة 
والدتنا يف قلوبنا و�شيثمر وي�شبح حقيقة » 
،نتمنى  اعتقاله  ذكرى  »  يف  بالل  ويكمل   ،
،فغيابه  عنا  بعيداً  الأخري  عامه  يكون  اأن 
موؤثر رغم اعتزازنا ب�شموده لكن يبقى وجع 
يجتمع  اأن  نتمنى  وموؤملا ،  قا�شيا  الفراق 
اأر�شنا متم�شكني  ثابتني يف  �شملنا و�شنبقى 
هو  ، فماقدمناه  واجبنا  ونوؤدي  بحقوقنا 
�شيء قليل مما ي�شتحقه �شعبنا الفل�شطيني« 

.

دخول الأ�ضري عزام ذياب  عامه ال20 خلف الق�ضبان 
منذ 20 عامًا ، مل يجتمع �سمل اأفراد عائلة ذياب يف ظل ا�ستهداف الحتالل لها ، فلم ي�سلم اأحد من الأبناء 

من عذابات الأ�سر ومعاناة ال�سجون التي ما زال يقبع يف غيابها جنلها عزام نبيل �سعيد ذياب املحكوم بال�سجن 
املوؤبد ، ومع دخوله عامه الع�سرون يف الأ�سر ، يبلغ جمموع ال�سنوات التي ق�ساها اأبناء العائلة يف ال�سجون 48 

عامًا ، ورغم ذلك ، ما زالت �سامدة ومرابطة لت�سكل منوذجا يف الن�سال والعطاء والت�سحية ، و ي�سكل الأ�سري 
املحرر بالل ذياب عنوانًا لت�سحية العائلة ، فهو من اأوائل الأ�سرى الذين خا�سوا معركة الأمعاء اخلاوية �سد 

�سيا�سة العتقال الإداري التي فر�سها الحتالل عليه مرات عديدة .

الأطفال الفل�سطينيني يف معتقالت الحتالل...

 مواجهة كثيفة يفر�ضها الأ�ضر
بقلم : قدورة فار�س 

رئي�س نادي ال�سري الفل�سطيني

الحتالل  �شلطات  تتوقف  مل 
الإ�رسائيلي عن �شيا�شة اعتقال الأطفال 
بداأت  اأن  منذ  وذلك  الفل�شطينيني، 
1948م  عام  فمنذ  لفل�شطني،  احتاللها 
عرب  ممنهج  ب�شكل  الأطفال  اُ�شتهدف 
العنف، بهدف �رسب  اأدوات  العديد من 
والتي  الفل�شطينية  الجتماعية  البنية 
ت�شكلها،  يف  الأ�شا�ض  الطفل  فيها  يعترب 
مهماً  جزءاً  اأي�شاً  الطفل  �شكل  ولطاملا 
من احلالة الن�شالية الفل�شطينية وامتلك 
عرب �شنوات الن�شال، حالة رمزية خا�شة 

فر�شها واقع الحتالل.   
الأ�شئلة  بث  من  العديد  حماولة  ورغم 
ميكن  ل  اأنه  اإل  والن�شال،  الطفل  حول 
فر�شه  مبا  احلا�شل  الواقع  جتاوز 
الحتالل على م�شري وخيارات الأطفال 
التي  الق�شية  اأن  ومبا  الفل�شطينيني، 
نتحدث عنها حتديداً هي ق�شية اعتقال 
من  جملة  تلخي�ض  فيمكن  الأطفال، 
�شلطات  تفر�شها  التي  العنف  اأدوات 
حلظة  منذ  الطفل  على  الحتالل 
طريقة  مبثابة  لتكون  الأوىل  العتقال 
الطفل  حول  الراهنة  الأ�شئلة  لدحر 
حيث  لحقاً،  وم�شريه  العتقالـ  وجتربة 
العتقال  الفل�شطينيون  الأطفال  يواجه 
مراكز  اإىل  ونقلهم  منازلهم  من  الليلي 
التحقيق والتوقيف التي تفتقر اإىل اأدنى 
لأي  توفريها  يجب  التي  احلياة  �رسوط 
الطعام  من  ل�شاعات  وحرمانهم  طفل، 
ال�شتائم  وتوجيه  عن  عدا  ال�رساب،  اأو 
وتهديدهم  اإليهم،  البذيئة  والألفاظ 
منهم  العرتافات  وانتزاع  وترهيبهم، 
حتت ال�شغط والتهديد، ودفعهم للتوقيع 
العربية  باللغة  املكتوبة  الإفادات  على 
حقهم  من  وحرمانهم  ترجمتها،  دون 
الوالدين  اأحد  ح�شور  ب�رسورة  القانوين 
ذلك  وغري  الّتحقيق،  خالل  واملحامي 

من الأ�شاليب والنتهاكات.  
والتي  احلا�شلة  العنف  اأدوات  جملة  اإن 
حقوقية  انتهاكات  اأنها  على  ت�شنف 
اإىل  نقلهم  حتى  متتد  الأطفال  بحق 
وطرق  جديدة  باأ�شكال  املعتقالت 
وتبني  ال�ّشجانني،  من  ابتكاراً  اأكرث 
عاي�شها  التي  والتجارب  الق�ش�ض  كثافة 
مدى  الحتالل،  معتقالت  يف  الأطفال 
الآثار التي تركتها جتربة العتقال على 
ومعرفياً،  و�شحياً  اجتماعياً  م�شريهم، 
واملحاكم  العن�رسية  القوانني  و�شكلت 
اأخرى  منظومة  الإ�رسائيلية  الع�شكرية 
1967م   عام  فمنذ  الأطفال،  يواجهها 
�شدر  لأطفال  احلالت  اآلف  �ُشجلت 
و�شلت  وبع�شها  ل�شنوات  اأحكام  بحقهم 
اإىل املوؤبد، لتُحدد تلك املنظومة م�شري 
لأي  اكرتاث  اأدنى  دون  منهم  املئات 
القوانني  حمتها  التي  احلقوق  تلك  من 

والأعراف الدولية. 
التي  التف�شيالت  من  الع�رسات  وهناك 
الأطفال  ق�شية  يف  عنها  احلديث  ميكن 
فالطفل  املعتقالت،  داخل  الأ�رسى 
يكون  اأن  يجب  التي  العائلة  فقد  فعلياً 
فيها، وفقد قدرته على موا�شلة درا�شته 
وممار�شة حياته التي ميكن اأن تكون اأقرب 
اإىل الطبيعية، يف ظل ما يفر�شه الحتالل 
وخارج  داخل  الفل�شطيني  الطفل  على 
الأ�رس، فاحلاجات النف�شية والجتماعية 
لنمو طفل  تتوفر  اأن  التي من املفرت�ض 
ت�شوهت  حياته،  ا�شتكمال  على  قادر 

منذ حلظة املواجهة الأوىل مع اجلندي 
وت�شاوؤلت  تف�شيالت  لتبداأ  املحتل، 
كبرية،  و�شعوبات  الطفل،  حياة  تقتحم 
وتزداد  العتقال،  فرتة  طول  مع  تزداد 
هناك  كان  اإن  العتقالية  احلياة  �شعوبة 
اإن  اأو  الطفل،  لدى  خا�شاً  �شحياً  و�شعاً 
الحتالل  بر�شا�ض  اأ�شيب  جريحاً  كان 

خالل العتقال. 
وخالل ال�شنوات القليلة املا�شية وحتديداً 
الأطفال  ق�شية  �شهدت   ،2015 عام  بعد 
الحتالل  عن�رسية  فيه  جتذرت  حتولً، 
وهذا  اأكرب  ب�شكل  النتقامية  و�شيا�شاته 
اأي�شاً مرتبط بكل التحولت التي اأ�شابت 
عن�رسية  تزداد  التي  الحتالل  توجهات 
مع مرور الوقت، فالع�رسات من الأطفال 
خالل  نار  اإطالق  لعمليات  تعر�شوا 
بانتفا�شة  عرفت  ما  اأو  ال�شعبية  الهبة 
القد�ض، ومنهم من مكث يف م�شت�شفيات 
الحتالل لفرتات، ولطاملا كانت احلالة 
ملدى  تتجدد  الق�شية  لهذه  الرمزية 
الأ�شري  ف�شكل  بها،  حتيط  التي  الكثافة 
وت�شاوؤلً  حمطة  منا�رسة  اأحمد  الفتى 
الفل�شطيني  الطفل  م�شري  عن  جديداً 
اعتقال  اأحمد،  اعتقال  وتال  الأ�شري، 
منهم  كبري  جزء  الأطفال،  من  للمئات 
ق�شية  واأعادت  احلجارة.   رمي  بذريعة 
اأحمد منا�رسة ق�شية الطفل الأ�شري اإىل 
الواجهة، خا�شة فيما يتعلق بدور ق�شاء 
التي  القانونية،  واملنظومة  الإ�رسائيلي، 
الفل�شطيني،  دورها اجتاه  اأثبتت جمدداً 
القوانني  من  الحتالل  عدداً  اأقر  حيث 
التي  القوانني،  م�شاريع  اأو  العن�رسية 
بحقهم.  عالية  اأحكام  اإ�شدار  ت�رّسع 
وفعلياً �شدر بحق الع�رسات من الأطفال 
اإىل  و�شلت  اأحكاماً  حتديداً  املقد�شيني 

15 عاماً �شواء فتية اأو فتيات. 
حتيط  التي  الهامة  الق�شايا  �شمن  ومن 
اأي�شاً  �شكلت  والتي  الأطفال،  باعتقال 
ق�شية  هي  الأطفال،  من  لالنتقام  اأداة 
البالغني  الأ�رسى  يواجهه  فما  العالج، 
بني  فرق  ل  الأطفال،  الأ�رسى  يواجهه 
طفل وبالغ يف بنية العنف التي يفر�شها 
ال�ّشجن،  وميكن �رسد اأقرب تلك الق�ش�ض 
التي توبعت خالل العام 2018 فيما يتعلق 
ح�شان  الأ�شري  الطبي،  الإهمال  بق�شية 
فتى  وهو  اُعتقل  اهلل  رام  من  التميمي 
يعاين من م�شكلة �شحية خا�شة،  قا�رس 
ونتيجة الإهمال الطبي الذي طاله خالل 
فرتة اعتقاله، فقد ب�رسه، حممود �شالح 
ببرت  انتهت  جديدة  ق�شة  حلم  بيت  من 
لها  تعر�ض  اإ�شابة  جراء  الي�رسى  قدمه 
اآخر  وفتى  الحتالل،  جي�ض  بر�شا�ض 
يواجه  يزال  ما  ح�شنني  حممد  وهو 
م�شرياً جمهولً يف م�شت�شفيات الحتالل 
اليمنى،  �شاقه  يف  لإ�شابة  تعر�ض  حيث 
فلم يكتفي الحتالل بقن�شهم بالر�شا�ض 
طوال  تالزمهم  ج�شدية  اإعاقات  وترك 
حياتهم، وت�شكل م�شري م�شتقبلهم ب�شكل 
اآخر بل وت�شتمر يف حماكمتهم، وتفر�ض 
داخل  العالج  مواجهة  من  رحلة جديدة 

ال�ّشجن. 
الأ�رسى،  الأطفال  بقي  ذلك  ومع 
داخل  الن�شالية  احلياة  من  مهماً  جزءاً 
يف  اأ�شا�ض  حجراً  و�شكلوا  املعتقالت، 
عمليات املواجهة، ومتكن الأ�رسى على 
ي�شنعوا  اأن  الأ�رس  جتربة  �شنوات  مدار 
اأدواتهم اخلا�شة حلماية ما تبقى لهوؤلء 
نظام  ال�شجن، عرب خلق  داخل  الأطفال 
حتكمه طبيعة احلياة العتقالية، ل�شيما 

فيما يتعلق بالتعليم، والتوجيه.
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دويل

ق.د/وكالت

اخلمي�ش  املوقعان،  البيانان 
اجلمعة،  اإل  ين�رشا  مل  اأوت،   20
م�شرتكة،  نقاط  عدة  ويت�شمنان 
نقاط  عدة  فيهما  باملقابل  لكن 
كل  من  با�شرتاطات  اأ�شبه  ظل 
طرف، وهذا ما يف�رش عدم �شدور 
ال�رشاج  من  لكل  م�شرتك  بيان 

و�شالح.

النار اإطالق  وقف  تر�سيم   1-
بعد وقت وجيز من اإ�شدار ال�رشاج، 
تعليماته جلميع القوات الع�شكرية 
التابعة له بالوقف الفوري لإطالق 
النار وكافة العمليات الع�شكرية يف 
قائد  اأعلن  الليبية،  الأرا�شي  كل 
واجلفرة  �رشت  عمليات  غرفة 
املال،  بيت  اإبراهيم  العميد 
املجل�ش  رئي�ش  لأوامر  امتثاله 
الأعلى  القائد  ب�شفته  الرئا�شي، 

للجي�ش الليبي.
ل  الذي  �شالح،  »طلب«  بينما 
ملي�شيا  على  فعلية  �شلطة  ميلك 
حفرت،  خليفة  النقالبي  اجلرنال 
حتديد(،  )دون  »اجلميع«  من 
الوقف الفوري لإطالق النار وكافة 
اأنحاء  القتالية يف جميع  العمليات 
حفرت  ملي�شيا  تعلن  ومل  البالد 
وقف  على  موافقتها  الفور  على 
املعارك  اأن  رغم  النار،  اإطالق 
توقفت فعليا منذ يونيو/ حزيران 

املا�شي.
اإيراداته وجتميد  النفط  فتح   2-

لكن اأهم نقطة متتت �شياغتها يف 
تتمثل يف  مت�شابه،  ب�شكل  البيانني 
ا�شتئناف اإنتاج وت�شدير النفط يف 

احلقول واملوانئ النفطية.
من  اأيام،  ثالثة  بعد  ذلك  وياأتي 
موافقتها  حفرت  عنا�رش  اإعالن 
ومنتجاته  النفط  ت�شدير  على 
النفطية،  املوانئ  يف  املخزنة 
ورف�شها يف نف�ش الوقت ا�شتئناف 
اإ�شكال  حل  مت  كما  النفط  اإنتاج 
باأموال  للت�رشف  بالن�شبة  كبري 
حفرت  ملي�شيا  كانت  الذي  النفط، 
البنك  يف  اإيداعه  على  تعرت�ش 
املركزي الليبي، حتى ل تت�رشف 
وتطالب  ال�رشعية،  احلكومة  فيه 
على  »عادل«  ب�شكل  بتوزيعها 

جميع املناطق.
اإيداع  �شيتم  البيانني،  ووفق 
لدى  خا�ش  ح�شاب  يف  الإيرادات 
امل�رشف الليبي اخلارجي )التابع 
يتم  ول  الليبي(،  املركزي  للبنك 
الت�رشف فيه اإل بعد التو�شل اإىل 

ت�شوية �شيا�شية.
وبينما �شدد ال�رشاج، على �رشورة 
الوطنية  املوؤ�ش�شة  ت�رشف  اأن 
للنفط وحدها على تاأمني احلقول 
واملوانئ النفطية يف كامل البالد، 
جتاهل �شالح هذه النقطة، خا�شة 
واأنها تعني �شحب ورقة مهمة من 

ملي�شيا حفرت للم�شاومة عليها.

ماذا  ال�سالح،  منزوعة  �سرت   3-
عن اجلفرة؟

التوافق  ي�شبه  البيانان ما  وت�شمن 
من  �رشطية  قوة  تتوىل  اأن  على 
مدينة  تاأمني  عملية  الطرفني 

�رشت )450 كلم �رشق طرابل�ش(.
منطقة  �رشت  جعل  يعني  ما 
ملي�شيا  واإخراج  ال�شالح،  منزوعة 
»فاغرن«  �رشكة  ومرتزقة  حفرت 
الأفارقة  واملرتزقة  الرو�شية، 

منها.
لكن يف هذه امل�شاألة يوجد تباين 
ي�شدد  اإذ  الطرفني،  بني  كبري 
ال�رشاج على اأن وقف اإطالق النار 
يقت�شي اأن تكون �رشت وحمافظة 
�رشت(  جنوب  كلم   300( اجلفرة 

منزوعتي ال�شالح.
اإىل  البتة  يُ�رش  مل  �شالح،  اأن  اإل 
نزع ال�شالح من اجلفرة وقاعدتها 
كلم   650( ال�شرتاتيجية  اجلوية 
مل  كما  طرابل�ش(،  �رشق  جنوب 
يتحدث عن نزع ال�شالح يف �رشت، 
اأن  رغم  �شمنيا،  ذلك  فهم  واإن 
ت�رشيحات �شابقة له تتحدث عّما 
ميكن ت�شميته »اإعادة انت�شار خارج 
حمافظة  خارج  ولي�ش  املدينة« 
�رشت. كما ا�شرتط رئي�ش برملان 
مقرا  �رشت  تكون  اأن  طربق، 
وهو  اجلديد،  الرئا�شي  للمجل�ش 
اأو  �شلبا  ال�رشاج  عليه  يعلق  ما مل 
على  املوافقة  كانت  واإن  اإيجابا، 
لأنها  م�شتبعدة،  امل�شاألة  هذه 

نفوذ  اأع�شاء املجل�ش حتت  ت�شع 
الرئا�شي  واملجل�ش  ملي�شيا حفرت 
اجلديد، الذي يتحدث عنه �شالح، 
من  اإقليم  كل  عن  ممثال  ي�شم 
املجل�ش  بدل  الثالثة،  الأقاليم 
 9 من  امل�شكل  احلايل  الرئا�شي 

اأع�شاء )ان�شحب منهم 4(.

وا�ستعادة  املرتزقة  خروج   4-
ال�سيادة

على  متفقان  الطرفني  اأن  رغم 
�رشورة خروج املرتزقة من البالد، 
حتديدهم  يف  يختلفان  قد  لكن 
اأو�شح  الرئا�شي  فرئي�ش املجل�ش 
اأن الغاية النهائية من وقف اإطالق 
الكاملة  ال�شيادة  »ا�شرتجاع  النار 
على الرتاب الليبي وخروج القوات 
رئي�ش  واملرتزقة«اأما  الأجنبية 
وقف  اأن  فاعترب  طربق،  برملان 
الطريق  »يقطع  النار  اإطالق 
وينتهي  الأجنبية  التدخالت  اأمام 
وتفكيك  املرتزقة،  باإخراج 
ا�شرتجاع  ليتحقق  امللي�شيات، 

ال�شيادة الكاملة«.
متى؟ لكن  لالنتخابات،  نعم   5-

الهدف  اأن  على  الطرفان  اتفق 
اإىل  الو�شول  التوافق  هذا  من 
املراحل  من  للخروج  انتخابات 
بني  الختالف  لكن  النتقالية، 
روؤيتيهما ما زال وا�شعا، اإذا اأمعّنا 
فال�رشاج،  ال�شطور  وراء  ما  يف 
رئا�شية  انتخابات  اإىل  يدعو 
اأي   ،2021 مار�ش  يف  وبرملانية 
وهي  الآن،  من  اأ�شهر   7 نحو  بعد 
بتغيري  ت�شمح  ل  ق�شرية  فرتة 
ما  احلايل،  الرئا�شي  املجل�ش 
التي  �شالح،  مبادرة  رف�ش  يعني 
ت�شمنها اإعالن القاهرة، املتمثلة 
اأع�شاء من الأقاليم  يف انتخاب 3 

الثالثة )طرابل�ش وبرقة وفزان(.

اأما مبادرة �شالح، فتقرتح مرحلة 
اإىل   18 بني  انتقالية جديدة متتد 
النتخابات  اأن  اأي  �شهرا،   24
هذه  يف  والربملانية  الرئا�شية 
 ،2022 يف  اإل  جترى  لن  احلالة 
يريد  فال�رشاج  تقدير  اأقل  على 
النتقالية  املراحل  من  اخلروج 
ا�شتمرت 9 �شنوات، يف حني  التي 
مرحلة  يف  للدخول  �شالح  ي�شعى 
الأزمة  تطيل  قد  جديدة  انتقالية 

ل�شنوات اأخرى.

بني  قّربتا  والكهرباء  كورونا   6-
الفرقاء

البيانني  ديباجة  يف  اأنه  الالفت 
برر ال�رشاج و�شالح، قبولهما بهذا 
فريو�ش  انت�شار  ب�شبب  التوافق، 
كورونا يف البالد، والأو�شاع احلالية 
واملنطقة  البالد  بها  متر  التي 
فليبيا ت�شهد خالل الأيام الأخرية 
ب�شكل  كورونا  لفريو�ش  انت�شارا 
كما  البالد  غرب  يف  م�شبوق  غري 
تردي  وت�شبب  وجنوبها  �رشقها 
غلق  بعد  القت�شادية،  الأو�شاع 
اأزمات  يف  النفط،  حفرت  عنا�رش 
الكهرباء  انقطاع  اأبرزها  كثرية، 

لفرتات طويلة يوميا.
غليان  يف  ت�شبب  الو�شع  وهذا 
�شعبي، ا�شتغله اأن�شار نظام معمر 
للتحرك ميدانيا  ال�شابق،  القذايف 
للمطالبة  التظاهر  وحماولة 
لرئا�شة  القذايف  �شيف  برت�شيح 
البالد، واإظهار اأن ثوار 17 فرباير 
اأو  ال�رشاج  مع�شكر  يف  �شواء   ،
اإعادة  يف  ف�شلوا  حفرت،  مع�شكر 
اإىل  البالد  واأرجعوا  الدولة،  بناء 
اأ�شواأ ما كانت عليه يف عهد معمر 

القذايف )1969 -2011(.
»التوافق«،  بياينيَ  اإ�شدار  لكن 
�شقوط  تاريخ  اأغ�شط�ش،   20 يف 
الثوار  يد  يف  طرابل�ش  العا�شمة 
عام 2011، وانهيار نظام القذايف، 
ما  الثورة  باأن  دللة  له  تكون  قد 
�شدور  ويعك�ش  تنك�رش  مل  زالت 
بيانني لوقف اإطالق النار، اجلهود 
الدولية املكثفة، التي بذلتها بحر 
على  دول  عدة  اجلاري،  الأ�شبوع 
املتحدة  والوليات  تركيا  راأ�شها 
واأملانيا، و�شملت امل�شاورات دول 
موؤثرة على غرار رو�شيا والإمارات 

وفرن�شا وقطر.
كان  اإذا  ما  الت�شاوؤل  يبقى  لكن 
�شالح،  اأعلنه  مبا  �شيلتزم  حفرت 
املقرتح  رف�ش  الأول  واأن  خا�شة 
اجلفرة   - »�رشت  الأمريكي 
منزوعتي ال�شالح«، ول ينظر بعني 

الر�شا ل�شعود اأ�شهم الأخري.

ب�سكل مفاجئ، اأ�سدر رئي�س املجل�س الرئا�سي الليبي فائز ال�سراج، ورئي�س جمل�س نواب طربق عقيلة 
�سالح، بيانني متزامنني، يعلنان فيه وقفا �سامال لإطالق النار، وفتح احلقول واملوانئ النفطية، ما 

يعني جناح ال�سغوط الدولية يف حتقيق اخرتاق هام يف الأزمة الليبية قد ميهد لتفاق اأ�سمل.

فائز ال�سراج و عقيلة �سالح

بيانان متزامنان يفتحان باب الأمل يف ليبيا
يف حال اأعادت وا�سنطن العقوبات

قانون يلزم طهران بالن�شحاب 
من التفاق النووي 

باأن  »ت�شنيم«  وكالة  اأفادت 
الإيراين  الربملان  يف  نوابا 
قانون  م�رشوع  على  وقعوا 
يلزم احلكومة بالن�شحاب من 
التفاق النووي يف حال متكنت 
وا�شنطن من تفعيل اآلية الزناد 
الدولية  العقوبات  لإعادة 
 49 اأن  اإىل  الوكالة  واأ�شارت 
على  وقعوا  الربملان  يف  نائبا 
تقدميه  ومت  القانون،  م�رشوع 
لدرا�شته  الربملان  رئا�شة  اإىل 
ثم  القومي،  الأمن  جلنة  يف 

الت�شويت عليه لحقا.
لن  اأنه  املوقعون  النواب  واأكد 
تكون هناك اأي م�شلحة لإيران 
يف البقاء يف التفاق النووي يف 
العقوبات  فر�ش  اأعيد  حال 

الدولية.
املتحدة  الوليات  وواجهت 
اأم�ش  العزلة  من  مزيدا 

م�شعاها  بخ�شو�ش  اجلمعة، 
دولية  عقوبات  فر�ش  لإعادة 
عار�ش  حيث  اإيران،  على 
ع�شوا  بلدا   15 بني  من   13
مبجل�ش الأمن الدويل امل�شعى 

الأمريكي، بدعوى بطالنه.
الأمن  جمل�ش  اأع�شاء  واأكد 
باطل  وا�شنطن  ما طرحته  اأن 
نظرا ل�شتعانتها بعملية متفق 
النووي  التفاق  عليها مبوجب 
الذي ان�شحبت منه قبل عامني 
وتتهم الوليات املتحدة اإيران 
مع   2015 عام  اتفاق  بخرق 
يهدف  الذي  العاملية  القوى 
تطوير  من  طهران  ملنع 
تخفيف  مقابل  نووية  اأ�شلحة 
العقوبات، لكن الرئي�ش دونالد 
»اأ�شواأ  باأنه  و�شفه  ترامب 
اتفاق على الإطالق« وان�شحب 

منه يف عام 2018.

كورونا

 اأكرث من 800 األف وفاة
 يف العامل

كورونا  فريو�ش  اأودى 
من  اأكرث  بحياة  امل�شتجّد 
العامل  يف  �شخ�ش  األف   800
يف  ال�شني،  يف  اكت�شافه  منذ 
اأعّدته  تعداد  وفق  دي�شمرب، 
ا�شتنادا  بر�ش  فران�ش  وكالة 
اإىل م�شادر ر�شمية اأم�شال�شبت 
ويف املجمل، �ُشّجلت 800،004 
اأ�شل  من  العامل  يف  وفيات 

23،003،079 اإ�شابة معلنة.
اأمريكا  منطقتي  وتعترب 
الأكرث  والكاريبي  الالتينية 
بت�شجيلها  بالفريو�ش،  ت�رشرا 
�ُشجلت  وقد  وفاة،   254،897
الوفيات جراء  ن�شف  من  اأكرث 
املر�ش يف العامل يف 4 دول هي 
 )175،416( املتحدة  الوليات 
 )113،358( والربازيل 
والهند   )59،610( واملك�شيك 
عدد  ويوا�شل   )55،794(
كورونا  فريو�ش  م�شابي 
من  املزيد  اإ�شابة  امل�شتجد 
و�شط  العامل،  يف  الأ�شخا�ش 
غياب لدواء ناجع، فيما اأعلنت 
اأول  ت�شجيل  موؤخرا،  رو�شيا، 
لقاح �شد العدوى، لكن الإعالن 
دول  من  وا�شع  بت�شكيك  قوبل 

وهيئات علمية غربية.
الرو�شي  اللقاح  وتعر�ش 
لالنتقاد، لأنه مل يجتز املراحل 

ال�رشيرية،  للتجارب  الثالث 
من  حمدودة  بعينة  واكتفى 
غري  اأمٌر  وهو  املتطوعني، 
لأن  اللقاحات،  كاف يف جمال 
حذرا  ت�شتوجب  الأخرية  هذه 
من  املاليني  مئات  لأن  كبريا، 
الب�رش �شياأخذون جرعة منها.

اجلمعة،  �شابق  وقت  ويف 
اأعربت منظمة ال�شحة العاملية 
العامل  يتمكن  اأن  اأملها يف  عن 
غ�شون  يف  الوباء  احتواء  من 

عامني«
ال�شحة  منظمة  مدير  وقال 
اأدهانوم  تيدرو�ش  العاملية 
يف  لل�شحافيني  غيربي�شو�ش 
من  ننتهي  اأن  »ناأمل  جنيف: 
من  اأقل  قبل  اجلائحة  هذه 
اإمكان  على  م�شدداً  عامني«، 
كورونا  على فريو�ش  ال�شيطرة 
امل�شتجد، مبدة اأ�رشع مقارنة 
الإ�شبانية  الإنفلونزا  بجائحة 

1918 املميتة.
»ال�شتفادة  عرب  اأنه  واأ�شاف 
من الأدوات املتاحة اإىل اأق�شى 
على  نح�شل  اأن  والأمل  حد، 
اأدوات اإ�شافية مثل اللقاحات، 
اإنهاء  با�شتطاعتنا  اأن  اأعتقد 
مما  اأقل  وقت  يف  اجلائحة 
عام  اإنفلونزا  ا�شتغرقته 

.»1918
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الروائي "حممد ب�سري" جلريدة "الو�سط"

ا " �سيكادا "  اأكرث الألغاز غمو�سً
منظمٌة �سرية هدفها البحث عن اأ�سخا�ٍص خارقي الذكاء، اأ�سخا�ٌص 

قادرون على فهم ما بني ال�سطور وقراءة ال�سور وفهم الكلمات العك�سية، 
منظمة »�سيكادا3301« اأكرث املنظمات غمو�سا ورعبا يف تاريخ 

الأنرتنت، التي  ت�ستخدم اأ�ساليب جتنيد غري قائمة على األغاز تتطلب 
ذكاء كما هو متوقع، بل تبتكر اأحاجي خا�سة للبحث عن اأع�ساء ذو 

مهارات عالية  يف علم التعمية اأو كما ي�سمى ِبعلم الت�سفري.

حمجوبة عبديل

ي�سري ��سم »�سيكاد�« يف �لعربية �إىل 
�مل�سهورة  »�لزيز«  ��سمها  ح�رشة 
�لإنرتنت  عامل  يف  لكنه  بالطنني، 
�لأمن  خرب�ء  حري  لغٍر  �إىل  ي�سري 
�أكرث  بني  من  ويعترب  كله،  و�لعامل 
يجد  ومل  و�رشية،  غمو�سا  �لألغاز 
»حممد  �ل�ساب  �لرو�ئي  �لكاتب 
�ملو�سوع  هذ�  من  �أح�سن  ب�سري« 
ِبـ  �ملو�سوم  �جلديد  �لرو�ئي  لعمله 
»�سيكاد� 3301« �ل�سادر عن د�ر »�آدم 

ومر�م للن�رش و�لتوزيع«. 
مو�ليد  من  ب�سري«  للإ�سارة »حممد 
21 جانفي 1997  ِبـ تلم�سان، خريج 
�ملدر�سة �لعليا للأ�ساتذة ><�أ�ستاذ 
علوم طبيعية«، كاتٌب ورو�ئي، رو�يته 
�لأوىل »باأي ذنب« �ل�سادرة عن د�ر 
�لثالثة  للن�رش �حتلت �ملرة  �ملثقف 
من حيث عدد �ملبيعات يف �ملعر�ض 

�لدويل للكاتب »�سيل« 2019.
�لو�سط حو�ر ح�رشي  ليومية  وكان 
ليغو�ض  ب�سري«  �لرو�ئي »حممد  مع 
بيدنا  وياأخذ  �ل�سيكاد�  عامل  يف  بنا 
�أكرث �لألغاز غمو�سا و�رشية يف  �إىل 

�لعامل.   

عمل  موؤخرا  لَك  �سدر     •
»�سيكادا  ِبـ  مو�سوم  جديد  اأدبي 
><اآدم  دار  عن   >>3301
 ، والتوزيع  للن�سر   ومرام<< 

حدثنا اأكرث عن هذا الأخري؟ 

حديث  تنظيم  عن  �لعمل  يتحدث 
»�سيكاد�  منظمة  حقيقة  يك�سف 
جد�  خبيث  تنظيم  وهو    ،»3301
�مل�سلحة  �حلرب  على  قائم  غري 
)�لإلكرتونية،  �حلرب  على  بل 
و�سحت  و  و�لكيماوية(،  �لبيولوجية 
�ل�رشية  �ملنظمة  هذه  حقيقة  فيه  
�لت�ساوؤلت �لتي طاملا  و�أجابت عن 
ملنظمات  تابعة  هي  )هل  طالتها: 
�ل�ستخبار�ت  لوكالة  �أم   ما�سونية؟ 
جهاز  �لأمريكية)CIA(؟  
�لربيطاين)SIS(؟   �ل�ستخبار�ت 
�لفيدير�يل  �لتحقيقات  مكتب 
�لدولة  تنظيم  �رشكة  �أو  )FBI(؟ 

�لإ�سلمية )ISIS( ؟ (
�أربع  حول  �لرو�ية  �أحد�ث  تدور 
مع  ومت�سابكة  مرت�بطة  ق�س�ض 
�ساب  بالتو�زي،  �لبع�ض  بع�سها 

عامل  يدخل  �جلز�ئر  دولة  من 
معرفة  على  عازما  ><�سيكاد�« 
فتاة  �رشية،  منظمة  �أخطر  حقيقة 
�لوقت  مبرور  تكت�سف  �جلز�ئر  من 
على  وخطرة  جد�  خبيثة  حقائق 
�لقلوب �ل�سعيفة، �مر�أة من �جلز�ئر 
نف�سها يف  لتجد  �ل�سحر  لعامل  تلجاأ 
كذبتني:  على  مبنية  حياة  م�سمار 
كذبة �سغرية وكذبة عمرها ع�رشين 
من  ت�ساق  �سوريا  من  وفتاة  �سنة، 
�لإ�سلمية  �لدولة  تنظيم  طرف 
�ملفكك لبناء تنظيم جديد يف دولة 

جديدة.

اأن  »قبل  اأن  يقال     •
اأن  يجب   الرواية  اإىل  ننظر 
الرواية«؛  خلفية  اإىل  ننظر 
»�سيكادا  رواية  خلفية  فماهي 

3301«؟

جد�،  مرعب  �حلدث  مع  ت�ساديف 
كثري�  و�أطالع  كثري�  �أبحث  ولأنني 
منذ  �ملنظمة  هذه  ��ستوقفتني 
عنها  �أبحث  جعلني  وذلك  �سنتني، 
�أكرث رفقة �سديقني بارعني، ثم �إنني 
مل �أجد �أف�سل من هذه �لفكرة لعملي 
�جلديد �لذي ربطت فيه بني تنظيم 
�لدولة �لإ�سلمية �ملفكك ومنظمة 
><�سيكاد�<< لأمهد بطريقة غري 
جد�  قوي  حديث  لتنظيم  مبا�رشة 
تفكك  بعد  عظيم  تاأثري  له  �سيكون 
وفاة  منذ  �لإ�سلمية  �لدولة  تنظيم 
><�أبو بكر �لبغد�دي<<، و�سي�سكل 
كبرية  فجوة  �حلديث  �لتنظيم  هذ� 
�سيكاد�  تفعل ح�رشة  كما  �لعامل  يف 

يف عامل �حليو�ن.

على  الرواية  تعتمد    •
يعرف  ما  اأو  التعمية  علم 
على  يجب  هل  الت�سفري،  بعلم 
يف  متمكًنا  يكون  اأن  الكاتب 
عن  للكتابة  الت�سفري  علم 

مو�سوع مثله؟

ل طبعا، ميكن �أن يكون �لكاتب  على 
�طلع �سامل ويكون لديه معلومات 
�أي  فقط،  �لكتابة  يف  تفيده  كافية 
وياأخذ  بارعا  باحثا  يكون  �أن  يكفي 
من علم �لت�سفري ما يفيده يف عمله.

من  �سيكادا  �سيفرة     •

يف  غمو�سا  الألغاز  اأكرث  بني 
على  ح�سلت  اأين  من  العامل، 
لغٍز  حول  املعلومات  م�سادر 
ا�ستغرقت  وكم  ال�سرية  بهذه 

يف البحث عنه؟

�لأنرتنت،  ح�سلت على م�سادر من 
�أ�سدقاء بارعون يف �لت�سفري و�لفك، 
�لعادي  �لأنرتنت  يف  �أجنبية  مو�قع 
يف  و��ستغرقت  �لعميق،  و�لأنرتنت 
ثلثة  �إىل  �سهرين  حو�يل  �لبحث 
خلل  بوجود  �أ�سعر  كلما  ثم  �أ�سهر، 
�أخرى  �أماكن  يف  جديد  من  �أبحث 

من �أجل ملء �لثغر�ت �لناق�سة. 

هناك  اأن  وقلت  �سبق     •
العامل  �سي�سهدها  كبرية  فجوة 
تو�سح  اأن  ميكن  هل  قريبا، 

اأكرث ب�ساأن هذا املو�سوع؟ 

ل ميكنني �لتو�سيح �أكرث.. ولكن ما 
�لتي  �لفجوة  �أن  �أقوله هو  �أن  ميكن 
م�سابهة  �لتنظيم  هذ�  �سي�سكلها 
�لزيز  ح�رشة  ترتكها  �لتي  للفجوة 
بعد  �سيكاد�«  علميا:  »�مل�سماة 
�سيكون  �لتنظيم  وهذ�  خروجها، 
�لتنظيمات  بقية  عن  متاما  مغاير� 
تنظيم  »�لقاعدة،  �ل�سابقة 
حربا  �سي�ستعمل  لأنه  �لدولة..« 
�لبيولوجية  »�لإلكرتونية،  خبيثة 

و�لكيماوية«. 

ارتفاع  اأن  تعتقد  هل    •
�سهرة  حتكمه  املبيعات  ن�سبة 

الدار اأم �سهرة الكاتب نف�سه؟

دور  يوجد  لأنه  نف�سه،  �لكاتب 
يف  لها  يباع  ول  جد�  م�سهورة 
يف  كتاب،  مئتي  من  �أكرث  �ملجموع 
�سهرة  ذو  �لكاتب  كان  �إذ�  �ملقابل 
�أي  يف  كتابه  �سيباع  جمهور  ولديه 

د�ر ن�رش.
•ح�سب ر�أيَك هل �أكرث �لكتب مبيًعا 

موؤ�رٌش جلودة �لعمل �لأدبي؟

لي�ض دوما.. فاأكرث �لكتب مبيعا يعني 
�جلودة  �أما  ممتاز،  لها  �لت�سويق  �أن 

يحكمها م�سمون �لعمل فيما بعد.

رواية  اأن  تتوقع  هل    •
نف�ص  �ستنال   »3301 »�سيكادا 

روايتَك  نالته  الذي  النجاح 
الأوىل »باأي ذنب«؟

�أكرب،  جناحا  لها  �أتوقع  حقيقة.. 
منها:  جد�  عديدة  عو�مل  ب�سبب 
مقارنة  كثري�  �جلمهور  ><�رتفاع 
�أخطاء  من  �لتعلم   ،2018 بعام 
تطور  و�لنقد،  و�لنتقاد  �ملا�سي 
�خلليا  تو�سيع  و�لأ�سلوب،  �لن�ض 
�لعقلية و�لرتكيز على �لفكرة و�ل�رشد 
�للغوية<<،  �جلماليات  من  �أكرث 
من  و�لأخري  �لأول  �لتوفيق  وطبعا 

�هلل عز وجل.. 

النقاد  تعامل  كان  •   كيف 
»باأي  الأوىل  روايتَك  مع  

ذنب«؟ 

�نق�سمو�  �لنقاد  �حلقيقة  يف 
�أثنى  �لأول  �ل�سق  �سقني،  �إىل 
و�جلديد  �ملميز  �ملو�سوع  على 
�لعربي  �لوطن  يف  �ملعتاد  وغري 
موفقة،  بد�ية  و�عتربها  و�جلز�ئر 
�أ�سفه  عن  عرب  �لثاين  �ل�سق  �أما 
يف  �ل�رشيعة  �لأحد�ث  بخ�سو�ض 
مناطق  يف  �حل�سو  و�عتماد  �لرو�ية 

متفرقة..

اأن الكتاب يخلقون  •   يقال 
تعليقك  هو  ما  ي�سنعون،  ل 

على هذا؟

موهبة  �لكتابة  باأن  �أرى  حقيقة، 
ثم  �لفن،  يف  �أخرى  موهبة  كاأي 
باجلهد  وتطور  ت�سقل  �أن  يجب 
و�لإر�دة و�لعتماد على �لنتقاد�ت، 
فاملوهبة دون عمل ت�سمحل عاجل 

�أم �آجل.

من  الرواية  اخرتت  •   ملاذا 
الأخرى؟  الأدبية  الأنواع  بني 
من  النتقال  يف  تفكر  وهل 

النرث اإىل ال�سعر؟

ومل  �لأخرى  �لأدبية  �لأنو�ع  جربت 
و�لرو�ية  �لرو�ية،  يف  �إل  ذ�تي  �أجد 
�لعقل  بني  يجمع  متكامل  عامل 
و�لقلب، بني �ملنطق و�لعاطفة، بني 
يحقق  وهذ�  و�لإح�سا�ض،  �لذكاء 
فقد  لل�سعر  بالن�سبة  �أما  �لذ�ت، 
 « عنه  توقفت  ثم  لفرتة  فيه  بد�أت 
يف  �أبد�  �أفكر  ول  فيه   �أِجَدين  مل 

�لنتقال �إليه<<.

الدويل  املعر�ص  اأن  مبا     •
ال�سنة،  اإلغاوؤه لهذه  للكتاب مت 
التي  الإجراءات  هي  فما 

�ستتخذها ب�ساأن هذا الأمر؟

�لدويل  �ملعر�ض  �إلغاء  مت  �أنه  مبا 
فاأنا  �لعام،  هذ�  باجلز�ئر  للكتاب 
�أفكر يف �إ�سد�ر �لعمل ورقيا و�دخاله 
وليات  عرب  توقيع  جل�سات  يف 
عرب  �لبيع  وكذ�  خمتلفة  جز�ئرية 
�لربيد �ل�رشيع دون �نتظار �ملعر�ض 

�لدويل للكتاب ل�سنة 2021.

؟ م�ساريعَك  عن  •حدثنا 
لدي عدة م�ساريع، لكن �أهمها حاليا 
وما ميكنني ذكره هو عملي �لورقي 
�لثالث �لذي قد كتبت فيه كثري� ثم 
توقفت عنه لن�سغايل باآخر مل�سات 
�لعمل  نوع  و�سيكون  �لثاين،  �لعمل 
�لثالث »�لأدب �لنف�سي �لرومن�سي«، 
لأكون بهذ� �أغري �لنوع �لأدبي يف كل 

عمل �أقوم به.

للقراء  ختامية  كلمة     •
وجلريدة الو�سط. 

�أ�سكركم جد� على ثقتكم ودعمكم، 
�إياها،  ت�ساركوين  �لتي  وعقولكم 
�أ�سكر  جد�،  قوية  باأعمال  �أعدكم 
جريدة �لو�سط، وبالأخ�ض �ل�سحفية 
><حمجوبة عبديل<< على �لأ�سئلة 

�لذكية �لتي قدمتها يل.



الأحد 23   اأوت   2020  املوافـق  لـ 04 حمّرم   1442ه �إ�شهار15

ANEP N°:  2016013468الو�سط:2020/08/23 ANEP N°:  2016013464الو�سط:2020/08/23



16
www.elwassat.comالأحد 23   اأوت   2020  املوافـق  لـ 04 حمّرم   1442ه العدد : 5325/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فرن�سا €1

بعد حرب الكمامات

جديدة بحرب  الإبر" ينذر  "نق�ص 
بح�صب �صحيفة »غارديان« الربيطانية، فاإن دول العامل قد ت�صكو نق�صا يف الإبر التي حتتاجها 

عملية التلقيح �صد العدوى، ل�صيما يف الوليات املتحدة واأعلنت رو�صيا، موؤخرا، البدء يف اإنتاج 
لقاح م�صاد لكورونا و�صط �صكوك دولية، بينما يتوا�صل ترقب لقاحات ناجعة من خمتربات غربية 
مرموقة  واأنفقت احلكومة الفيدرالية يف الوليات املتحدة، مئات املاليني من الدولرات حتى الآن 

لأجل معاجلة هذا النق�س يف الإبر قبل النتهاء من تطوير لقاح �صد فريو�س كورونا امل�صتجد.
ق.د/وكالت

موعد  كبري  ب�شغف  العامل  يرتقب 
�شد  لقاح  جاهزية  عن  الإعالن 
لكن  امل�شتجد،  كورونا  فريو�س 
عقبة طبية غري متوقعة قد توؤدي 
�شد  التلقيح  جهود  اإبطاء  اإىل 
باندلع  تنذر  رمبا  اأو  املر�س، 
باحلرب  �شبيهة  قذرة  »حرب« 
التي اندلعت على الكمامات اإبان 
اأفريل  يف  الفريو�س  تف�شي  ذروة 

املا�شي.
لي�س  الإبر  يف  النق�س  وهذا 
الوباء،  ظل  يف  نوعه  من  الوحيد 
ال�شنة  كثرية عجزت يف  دول  لأن 
احلالية عن تاأمني املخزون الكايف 
ومعدات  الواقية  الكمامات  من 
التنف�س  اأجهزة  مثل  اأخرى  طبية 

التقديرات  وترجح  ال�شطناعي 
�شد  حمتمل  لقاح  يح�شل  اأن 
يف  قانونية  موافقة  على  كورونا 

اخلرباء  ينبه  ولهذا،   ،2020 �شتاء 
�شتجد  املتحدة  الوليات  اأن  اإىل 
عدد  تلقيح  اإىل  م�شطرة  نف�شها 

ق�شري  وقت  يف  النا�س  من  هائل 
لأجل ال�شيطرة على الوباء.

ويقول اخلرباء اإن هذا النق�س قد 
ل يكون كبريا جدا خالل مرحلة 
التلقيح الأوىل، بل قد يتفاقم على 
ثالثة  اأو  ثانية  موجة  يف  الأرجح 
خالل �شنة 2021 ويف حال تفاقم 
م�شنعي  فاإن  الوبائي،  الو�شع 
الإبر يف الوليات املتحدة، مثال، 
�شيحتاجون اإىل م�شاعفة الإنتاج، 
جهد  اإىل  حتتاج  اخلطوة  وهذه 
بح�شب  الأمر،  يف  واملقلق  هائل 
�شتكون  ال�رشكات  اأن  هو  خرباء، 
م�شطرة اإىل م�شاعفة اإنتاج الإبر 
فقط،  قليلة  اأ�شهر  غ�شون  يف 
اإىل  �شيوؤدي  اللقاح  طرح  اأن  كما 
الإمداد، خالل  اإرباك يف �شل�شلة 

املرحلة الأوىل.

املجلة اجلزائرية لل�صياحة و ال�صفر العدد 4

و�صع البالد يف ماأزق

دين بريطانيا يتجاوز اأيام احلرب العاملية 

اأمن ورقلة 

و�شع 112 مركبة باملح�شر 

الربيطاين  العام  الدين  جتاوز 
للمرة  ا�شرتليني،  جنيه  تريليوين 
التحدي  يوؤكد حجم  الأوىل، مما 
ري�شي  املالية  وزير  يواجه  الذي 
ل�شغوط  يتعر�س  الذي  �شوناك، 
الدعم  من  املزيد  لتقدمي 
تع�شف  الذي  لالقت�شاد  الطارئ 

به جائحة فريو�س كورونا.
جويلية،  يف  الدين  �شايف  وارتفع 
العامة،  البنوك  ي�شتثني  والذي 

ا�شرتليني،  تريليون   2.004 اإىل 
اأي ما يعادل 2.65 تريليون دولر 
 100.5 ذلك  ويعادل  اأمريكي، 
القت�شادي  الناجت  من  املائة  يف 
منذ  الأعلى  وهو  لربيطانيا، 
ما  البالد  كانت  حني   ،1961
زالت تعاين جراء تكاليف خو�س 
ويعك�س  الثانية  العاملية  احلرب 
�شخمة  زيادة  الدين  ارتفاع 
التي  احلكومي،  الإنفاق  يف 

تراوحت من خمطط كبري لدعم 
فريو�س  مواجهة  يف  الوظائف 
اإىل  �رشيبية  وتخفي�شات  كورونا 
املطاعم،  ملرتادي  خ�شومات 
تلقتها  التي  ال�رشبة  وكذلك 
الإيرادات ال�رشيبية من اإجراءات 
البالد  �شهدتها  التي  العام  العزل 
مليار   200 بنحو  الدين  وقفز 
اأزمة  اجتاحت  منذ  ا�شرتليني 

فريو�س كورونا بريطانيا.

يف اإطار تطبيق اإجراءات احلجر 
على  املطبق  اجلزئي  ال�شحي 
باقي  غرار  على  ورقلة  ولية 
من  للوقاية  الوطن  وليات 
انت�شار فريو�س كورونا » كوفيد 
اأمن ولية  19 » �شجلت م�شالح 
املمتدة  الفرتة  خالل  ورقلة 
غاية  اإىل   2020 اأوت   09 من  
وفقا   ، ال�شهر  نف�س  من   21
للقوانني املعمول بها بداية من 

اإىل  ليال  ع�رش  احلادية  ال�شاعة 
�شباحا  ال�شاد�شة  ال�شاعة  غاية 
املخالفات  املوايل  اليوم  من 

التالية.
الإعالم  خللية  بيان  اأفاد 
العامة  والعالقات  والت�شال 
مبديرية اأمن ولية ورقلة كانت 
 « »الو�شط  يومية  ت�شلمت  قد 
اإطار  يف  اأنه  منه  ن�شخة  على 
تطبيق اإجراءات احلجر ال�شحي 

اجلاري  ال�شهر  خالل  اجلزئي 
فقد مت  و�شع باملح�رش البلدي 
لو�شع  اإ�شافة   ، مركبة   112 لـ 
دراجة  لـ15  البلدي  باملح�رش 
نارية، وكذا  305 �شخ�س حمل 
عن  ناهيك  ق�شائية،  متابعة 
بعدم  تتعلق  خمالفات  معاجلة 
 208 لـ  الواقي  القناع  ارتداء 

�شخ�س .
اأحمد باحلاج 

اإح�شائيات وباء كورونا 
يف اجلزائر

جديدة  اإ�صابة  ت�صجيل401    .
بكورونا

.  ارتفاع اإجمايل اإ�صابات كورونا 
اإىل 41068

.  ت�صجيل 06 وفيات رحمهم اهلل
اىل  الوفيات  اجمايل  ارتفاع    .

1424
.         ت�صجيل 287 حالة �صفاء.

ال�صفاء  ارتفاع اجمايل حالت    .
اىل 28874

العناية  حتت  م�صاب    49   .
املركزة 

العمارات املجاورة ملدر�صة الأ�صغال العمومية باجللفة

اأزمة حادة يف املاء ال�شروب 
البويرة

�شاب ينتحر �شنقا باآيت لعزيز
خمتلف  �شكان  معاناة  تتوا�شل 
اأزمة  مع  اجللفة  ولية  اأحياء 
التي  لل�رشب،  ال�شاحلة  املياه 
خالل  مظاهرها  ت�شاعفت 
وجد  بحيث   ، ال�شائفة  هذه 
من  اأكرث  منذ  اأنف�شهم  ال�شكان 
خو�س  على  جمربين  يوما،   25
جلب  اأجل  من  �شاقة    رحالت 
الكميات التي يحتاجونها اأو كراء 
مالية  املتنقلة مببالغ  ال�شهاريج 
بالن�شبة  احلال  هو  كما  مكلفة، 

احل�رشي  القطب  حى  ل�شكان 
حنفياتهم  �شحت  حيث  بربيح  
التوايل  على  الثالثة   للح�شة 
ينا�شدون  جعلهم  مما  ح�شبهم 
العاجل  بالتدخل  الولية  واىل 
 ، وقت  اأقرب  يف  م�شكلهم  وحل 
لالإ�شارة فاإن اأزمة املياه اخلانقة 
ولية  بلديات  اأغلب  ت�شهدها 
اجللفة  التي غابت عن حنفياتها 

املياه ال�شاحلة لل�رشب .
بوخالفة م�صطفى

منطقة  اأم�س  �شبيحة  اهتزت 
لعزيز  اآيت  لبلدية  التابعة  معالة 
على  البويرة  ولية  عا�شمة  �شمال 
فاجعة و�شع ال�شاب »ب.ف« البالغ 
بطريقة  حلياته  حدا  �شنة   30
�شنيعة لأ�شباب تبقى جمهولة حلد 
كتابة هذه ال�شطور،حيث وجد جثة 
�شجرة  اإىل  بحبل  معلقة  هامدة 
احلماية  م�شالح  وتكفلت  زيتون 
م�شت�شفى  اإىل  بنقلها  املدنية 
لعملية  وعر�شها  البويرة  مدينة 

م�شالح  فتحت  فيما   ، الت�رشيح 
الدرك الوطني حتقيقا يف احلادثة 
الأليمة التي خلفت جوا من احلزن 
واجلدير   ، باملنطقة  والأ�شى 
البويرة  مدينة  �شهدت  بالذكر 
مماثلة  حادثة  اأ�شبوعني  قبل 
ي�شتدعي  ما  �شنة   75 يبلغ  ل�شيخ 
ناقو�س اخلطر حول النت�شار  دق 
الرهيب لهذه الظاهرة امل�شينة يف 

املجتمع.
اأح�صن مرزوق

خالل 72 �صاعة الأخرية 

اإرهاب الطريق يخطف 
اأرواح15 �شخ�شا

اآخرون   603 واأ�شيب  حتفهم  �شخ�شا   15 لقي 
بجروح متفاوتة اخلطورة يف 466 حادث مرور 
على م�شتوى خمتلف جهات الوطن خالل 72 
�شاعة الأخرية، ح�شبما اأفادت به اأم�س ال�شبت 
واأو�شح  املدنية   احلماية  مل�شالح  ح�شيلة 
بولية  �شجلت  اأثقل ح�شيلة  اأن  ذاته  امل�شدر 
�شخ�شا   16 واإ�شابة  اأ�شخا�س   4 بوفاة  تيارت 
حوادث  يف  تدخال   12 ت�شجيل  مع  اأخر، 

املرور.

وادي تليالت وهران 

اإعادة بعث م�شروع 
2.000 �شكن 

�شيتم اإعادة بعث م�رشوع اإجناز 2.000 وحدة 
العمراين  بالقطب  اإيجارية  عمومية  �شكنية 
�شهر  اأواخر  )وهران(  تليالت  بوادي  اجلديد 
�شبتمرب القادم ، ح�شبما اأ�شتفيد اأم�س ال�شبت 
الإعالن  موؤخرا  مت  وقد  الولية  م�شالح  لدى 
على  امل�رشوع  بهذا  اخلا�شة  املناق�شة  عن 
اأن تتبعها يف غ�شون الأ�شابيع القادمة اختيار 
املوؤ�ش�شة املكلفة بالإجناز ومبا�رشة الأ�شغال 
اأق�شى  على  القادم  �شبتمرب  �شهر  نهاية  مع 

تقدير.
اإىل عدة  ال�شكنية  تق�شيم هذه احل�شة  و�شيتم 
يف  وت�شليمها  الأ�شغال  وترية  لت�رشيع  ح�ش�س 
اأجالها املحددة ، كما اأ�شري اإليه يذكر اأن هذا 
امل�رشوع كان متوقفا بعد ف�شخ عقد املوؤ�ش�شة 

املكلفة بالإجناز �شابقا .
اجلديد  العمراين  القطب  اأن  بالذكر  اجلدير 
وحدة  األف   17 اإجمال  ي�شم  تليالت  بوادي 
موزعة  وحدة   6.300 منها  اجتماعية  �شكنية 

والباقي يف طور التج�شيد . 

املدية

اأ�شرة »الفانتازيا« تودع 
احلاج م�شطفى قرمزيل 

فقدت �شبيحة ام�س » ال�شبت » اأ�رشة اخليالة 
والفانتازيا بولية املدية اأحد رجالتها » احلاج 
�شنة،حيث   77 عمر  عن   « قرمزيل  م�شطفى 
اأجواء  و�شط  »قندوز«  مبقربة  املرحوم  �شيع 
الذي عرف بكرمه وجوده و�شط  مهيبة، وهو 
�شكان املدية، كما يعترب املرحوم مبثابة اأحد 
منطقة  جمد  �شنعو  ممن  الكبار  املجاهدين 
ومار�س   ، ال�شتعمارية  الفرتة  اأثناء  التيطري 
الفرو�شية بكل حب ليوؤ�ش�س جمعية الفانتازيا 

» �شيخ املر�شوم« للخيول .
ر.بوخدميي

على  ،ودال  اإن�شاين  ومالزم   اأ�شل  اخلطاأ 
يتكيف   ، ، و ركن وجود  الب�رشية   الطبيعة 
 ، اأ�شبابه  و   ، دوافعه  و   ، طبيعته  ح�شب 
و  ي�شحح  خطاأ  فهناك   ، انتفاًء  و  وجودا 
ميحى، و هناك خطاأ يرقع ، وهناك خطاأ 
عا�س  ما  الإن�شان  عا�س  ما  يعي�س  موؤبد 
و  عواقبه  من  التقليل  اإل  معه  لينفع   ،

التخفيف من اآثاره . 
يف  تخطئ  اأن  لكن   ، ت�شيب  و  تخطئ  قد 
اإنتاج اإن�شان ، و تترباأ منه او ترميه يف دور 
اخلطاأ  فهذا   ، ماآله  اأو  م�شريه  تعرف  ل 
اجلرمية ، التي ل تغتفر ، اأفمن نزوة يولد 
اإن�شان م�رشج بجراح اأبدية ، ل ينفع معها 

احتواء ول اإيواء و ل تبني .
 ، التبني  م�شاألة  الأيام  هذه  لل�شطح  طفت 
مع املر�شوم التنفيذي اجلديد الذي اأجاز 
للكفيل اإ�شناد ا�شمه للطفل املكفول . ويف 
مر�شومان  ت�شمنها  م�شاألة  هي  احلقيقة 
مل  الأخري  واملر�شوم   ، قدميان  تنفيذيان 
عدم  حالة  على  ن�شه  �شوى  بجديد  ياأتي 

وجود الأم البيولوجية .
و بتاأ�شيل امل�شاألة هل يعترب حمل املكفول 
القانون  اأن  رغم  ؟  تبني  الكفيل  ل�شم 
على  بتاأ�شري  املدنية  احلالة  �شابط  اأمر 
�شاحبها  بان  املدنية  احلالة  م�شتخرجات 

مكفول ؟
زياد  وق�شة  احلرام  و  احلالل  عن  بعيد 
وجوبا  الدولة  على   ، النبي  و  زينب  و 
ومعرفة  اأب   بال  املواليد  حالة  درا�شة 
لالأبوة  الت�شدي  و  واحتوائها  و  اأ�شبابها 
الهاربة  م�شوؤوليتها  من  املتن�شلة  املارقة 
والن�شب  واإحلاق   ، اأخطائها  ت�شحيح  من 
عقوبة  يف  الت�شدد  مع   ، الإدعاء  مبجرد 

الدعاء الكاذب .
 فاليوم حتليل ال�شيفرة الوراثية مع التو�شع 
يف ا�شتعمالها ملا يفكه من لب�س ، و يرفعه 
من حرج عن حياة كاملة كما كانت اأحكام 
القيافة* �شابقا ملزمة عند العرب بف�شلها 

يف الن�شب املختلف فيه .

قلم جاف

اإثبات الن�شب ولو 
ز املدجلي مُبَجِزّ

الوليد فرج



هذه الصحيفة تم تحميل 
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